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A hõségnapokon birtokba vehették a
vendégek az Üdülõközpont most elkészült
wellness és élményrészlegét, változatlan
árak mellett. Az ünnepélyes megnyitón a
helyettes államtitkár és a megyei közgyûlés
elnöke is elismerését fejezte ki a szentesi
fejlesztés okán. A munkák folytatódnak,
õszre elkészül az 50 méteres medence és év
végéig az öltözõk felújítása. Jövõre 16 fõs
szállással bõvülhet az Üdülõközpont, TAO-
s forrásból.

Az új wellness és élményrészleg megnyitó-
ja utáni elsõ hétvégén közel 2500 belépõt vál-
tottak az Üdülõközpont pénztárában. A pró-
baüzem idejére nem drágultak a belépõk, sõt
csütörtökön ingyen mehettek strandra a
szentesiek. A polgármester elmondta, ez év
végéig a megszokott árakkal látogatható az
uszoda, csupán a szaunák használatáért kell
külön fizetni. Szirbik Imre szerint az uszoda
mûködése alatt folyó felújítások konfliktuso-
kat okoztak a kivitelezõknek, a sportolóknak
és a strand vendégeinek is, ennek ellenére
sem akarták a szezon alatt zárva tartani az
uszodát. A polgármester arról is beszélt,
hogy az elsõ napokban jelentkeztek meghi-
básodások az új létesítményben, de éppen
ezen mûszaki hibák kiküszöbölésére szolgál
a próbaüzem idõszaka. Az automatikus ve-
zérlés több alkalommal lekapcsolta a szivaty-
tyúk mûködését, és a gyerekmedence víz-
ágyúja is elromlott a nagy igénybevétel mi-
att. Az üzemelést veszélyeztetõ, jelentõs mû-
szaki problémát azonban nem tapasztaltak, a
jelentkezõ hibákat a héten kijavították. Az új
részleg körüli terület füvesítését õsszel vég-
zik el, amikor majd az idõjárás lehetõvé teszi
a munkát. A zöldfelület megújítása a liget
egy részét is érinti. A múzeum épületétõl, az
uszoda és a teniszpályák közötti részen át
egészen a Vecseri fokig öntözõrendszer épül.
A teljes zöldítés tavaszra elkészül.

A strand öltözõinek felújítása önkormány-
zati forrásból valósul meg ez év végéig. A 60
millió forintos beruházás közbeszerzési eljá-
rása folyik jelenleg. Szirbik Imre arról is tájé-
koztatott, hogy a wellness átadóján megbe-

szélést folytatott egy esetleges beruházóval,
aki a volt úttörõház szállássá alakítását vál-
lalná. A jelenlegi épület átriumos bõvítésé-
nek terve elkészült, most átgondolás tárgya,
hogy amennyiben az új épületrész közelebb
kerülne a Liget étteremhez, az több száz mil-
liós megtakarítást jelentene.

Az uszoda szálláslehetõségeinek bõvítésé-
re adna módot az úgynevezett TAO 2 pályá-
zat, amely eredményeként új mobil vagy ál-
landó üdülõházak épülhetnek 16 fõ számára.
A Magyar Vízilabda Szövetség támogatja az
elképzelést. A város hasonló forrás igénybe-
vételét tervezi a Sportszálló épületének fel-
újítására, az ügyben a napokban ült le tár-
gyalni a labdarúgó szövetség illetékeseivel a
város és a Kinizsi vezetése.

Csúcsrajárt e hét csütörtökön az Üdülõ-
központ a szentesiek ingyenes belépési lehe-
tõségének köszönhetõen. Ezen a napon a he-
lyi lakcímmel rendelkezõ vendégek az új fõ-
bejáraton mehettek be és ki, ami egyben az
ott üzembehelyezett két pénztár tesztüzeme
is volt. 

Az ünnepélyes átadó
– Jelentem az építkezés kettes ütemének

kivitelezési munkáit befejeztük és ünnepé-
lyesen átadjuk üzemeltetésre – mondta a
wellness és élményrészleg július 17-i ünne-
pélyes átadóján a kivitelezõ Ferroép Zrt. ve-
zérigazgatója. Nemesi Pál egyben megkö-
szönte az együttmûködõ partnerek pontos
munkáját, majd hozzátette: magyar viszony-
latban és európai kitekintésben is színvona-
las létesítmény készült el. 

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyûlés
elnöke felelevenítette tavaly augusztusi él-
ményét, amikor még Sándorfalva polgármes-
tereként Szentesen járva irigykedve nézte a
fedett uszoda átadását. Kiemelte, hogy most
nem csak a város, hanem a megye kínálata
bõvült újabb attrakcióval. Mindehhez kellett
egy álom, egy közös cél, összefogás és kitartó
munka. Az elért eredményhez gratulált a he-
lyi vezetésnek és a helyi embereknek.

(folytatás a 3. oldalon)

Szabadidejében játék-
programokat és felhaszná-
lói alkalmazásokat készít
okostelefonokra. Tízéves
kora óta foglalkozik számí-
tógépes programok írásával,
az informatika hazai elterje-
désével együtt képezte ma-
gát folyamatosan. Prievara
Zsolt családi vállalkozásá-
ból Aries néven kerülnek
telefonra a játékok. Talán az
ön készülékén is megtalál-
ható valamelyik program.

Ma már nem lehet internet
nélkül élni, de tudni kell ki-
kapcsolni, vallja Prievara
Zsolt. A mérnök-informati-
kus végzettségû szentesi fia-
talember szoftverfejlesztéssel
foglalkozik fõállásban és
hobbiként is. Németországi
munkájáról nem beszélhet,
mert köti a titoktartási szer-
zõdés, de a telefonokra írt já-
ték- és felhasználói program-
jait szívesen megosztotta la-
punkkal.

Játékfejlesztõként 1999-ben
kezdett dolgozni a fõváros-
ban. Évekig a Sega, Sony és
Nokia számára írtak progra-
mokat 5-10-20, de akár 50 fõs
munkacsoportokban. Majd
hazaköltözött Szentesre és
azóta szabadidejében foglal-
kozik szoftverfejlesztéssel
mobil alkalmazásokra. – A
Kossuth téri iskola számító-
gépes szakkörében kezdtem
ismerkedni a számítástechni-
kával 5. osztályban, azóta
programozok. Commodore

C16, C64, +4, Amiga, ZX
Spectrum gépekre írtam
programot. A Pollák Antal
Szakközépiskola informatika
kísérleti osztályába jártam,
majd következett a dunaúj-
városi fõiskola programozó
szaka – mondta a kezdetek-
rõl.

Az Aries MicroVision Kft.
igazi családi vállalkozás. –
Én programozok, a felesé-
gem és a kisebbik, 8 éves fi-
am a játékok pályáit tervezi,
a nagyobbik fiam inkább
teszteli a játékokat. Egyik
szobánkat a számítógépek
foglalják el, a sok gép közül
a gyerekeknek is jut, de azo-

kat is használom a munkám-
ban, ha szükséges. A játékok
zenéit az internetrõl vásáro-
lom – részletezte Zsolt a
munkamegosztást. Az elké-
szült programot elküldi a
Microsoft részére és a teszte-
lés után – amennyiben meg-
felelt – bekerül a köztudatba
és elérhetõvé válik bárki szá-
mára. És hogy hogyan ké-
szül egy-egy játék? – Mi is
piacfelmérést végzünk, mire
van igény és mi mit tudunk
megcsinálni saját eszközök-
kel, utána készítünk egy pro-
totípust.

(folytatás a 3. oldalon)

Játékok
okostelefonra

Átadták a wellness
és élmény fürdõt

Elég volt 5 ezer óra
a szórakoztatóiparból

Nincs nap, hogy ne mennék el az egykori Tiszti
Klub épülete elõtt, ahol a legendás Sphinx Disco üze-
melt. Igazi szórakozóhely volt, egyiptomi hangu-
lattal, füstgéppel, szélgéppel, stroboszkóppal, fény-
technikával. Volt egy DJ is. Fél Szentes arra gyúrt,
hogy na majd õ elkapja a Makra Tomit.

5. oldal

Fut és íjászkodik
a „bringás“ Lajos

Szentesen egyedül ûz egy újnak számító sport-
ágat Varga Lajos – méghozzá eredményesen. A fu-
tás-íjászatra egy saját maga által kijelölt pályán gya-
korol, illetve télen a kerékpárüzletében is célba lõ.
Tavaly az országos bajnokságon 3. lett, idén pedig
elõrébb lépett egyet a dobogón.

6. oldal

„A legtöbb poén rajtam
csattan“

Aki Kõhalmi Zoltánnal találkozni szeretne, megte-
heti mondjuk valamelyik dumaszínházas fellépésén,
vagy láthatja-hallhatja tévében. Szentesen elég jókor
jó helyen lenni, azaz egy csütörtök délelõtt a Kossuth
utcán sétálni, és összefutni az itteni mûsorára hazalá-
togató humoristával.

6. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Kígyózó sor várta csütörtökön, hogy ingyenesen kipróbálhassa a strand új létesítményeit.



22 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001155..  jjúúlliiuuss  2244..

Szentes Város Képviselõ-
testülete a 2007. március 30-
án tartott közgyûlésén hatá-
rozatilag kimondta, hogy a
Vásárhelyi út, valamint a Pe-
tõfi Sándor és Szent Imre
herceg utcák által határolt,
az egykori Polgári Leányis-
kola, ill. Petõfi Sándor Ált.
Isk. elõtti teret Lõrincz Már-
tonról, az 1936-os berlini
olimpia légsúlyú birkózóbaj-
nokáról nevezik el. (Koráb-
ban a jelzett területnek nem
volt neve.) A névadás elõtör-
ténetéhez tartozik, hogy az
1911-ben Korondon született
Lõrincz Mártonnak Szentes
tette lehetõvé – Papp László
szentesi birkózó Európa-baj-
nokhoz fûzõdõ barátságának
köszönhetõen –, hogy felké-
szüljön az 1936-ban megren-
dezett XI. berlini olimpiára.
A nyári játékokon a magyar
sportolók 10 aranyérmet, 1
ezüst és 6 bronzérmet nyer-
tek, és ezzel az éremszám-
mal 49 ország közül – Né-
metország és az USA mögött
– a harmadik helyezést érték
el az éremtáblán. Nagy meg-
lepetésnek számított Lõrincz
Márton gyõzelme, aki 1934-
ben robbant be a birkózó
sportágba. A svéd Svensson
bravúros legyõzésével meg-
szerezte a hatodik magyar

olimpiai aranyérmet. A sike-
res szereplés után Lõrincz
Márton és több neves birkó-
zó Papp László meghívására
Szentesre érkezett és bemu-
tatót tartottak a Tóth József
Színházteremben. A világhí-
rû vendégek tiszteletére a
megyeháza és városháza kö-
zé diadalkaput állítottak fel,
amely körül ott tolongott a
város apraja nagyja. Itt dr.
Lakos István helyettes pol-
gármester köszöntötte a ven-
dégeket. Különösen meleg
szavakkal üdvözölte Lõrincz
Mártont, akit szülõföldje (Er-
dély) a nagy diadal után
nem ölelhetett keblére. A
szónok kijelentette, hogy a
szülõföld szerepét átveszi
Szentes, és „örömmel fogad-
ja fiaként keblére a fiatal
aranyérmes bajnokot”. Az
ünnepi ebéd alatt Lõrincz

Márton – Lakos István h.
polgármesternek a fogadta-
tásnál elhangzott szavaira
válaszolva kijelentette –,
hogy „annyira megtetszett
neki Szentes és a szentesi
nép, hogy örömmel vallja
magát ezentúl szentesinek,
Szentes fogadott fiának, és
viszonzásképpen a berlini
olimpián kapott tölgyfacse-
metét fölajánlja új szülõföld-
jének, Szentes városának”. A
szép gesztust hamarosan tett
követte. A facsemete ünne-
pélyes elültetésére Lõrincz
Márton jelenlétében 1937.
márc. 29-én került sor a Pol-
gári Leányiskola (késõbb Pe-
tõfi S. Ált. Isk.) elõtti park-
ban. Az azóta terebélyes
tölgyfa mellett emléktábla
hirdeti a fenti történetet. Az
olimpiai tölgy adományozó-
ját messzire sodorta a törté-
nelem vihara. Sok viszontag-
ság után az argentínai San
Carlos de Bariloche városá-
ban hunyt el 1969. november
26-án. Emlékét erdélyi szülõ-
helye és fogadott városa,
Korond és Szentes egyaránt
õrzi. Ennek megnyilvánulá-
saként az emlékezetes faülte-
tés 70. évfordulóján a barát-
s á g o s  t e re c s k e  f e l v e t t e
Lõrincz Márton olimpikon
nevét.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (149.)

Lõrincz Márton tér

80 éve: az Alföldi Újság
1935. július 11-én hírül adta,
hogy „Vasárnap már zárva
maradnak a szentesi boltok”.
A közleménybõl megtudha-
tó, hogy a vasárnapi munka-
szünetet megszigorító keres-
kedelmi miniszteri rendelet
már most vasárnap hatályba
lép. A rendelet értelmében
vasárnap már délelõtt 10
óráig sem lehet az üzleteket
és a mûhelyeket nyitva tarta-
ni, nem szabad – romlandó
élelmiszerek korlátozott áru-
sításán kívül – semmiféle
árucikket vasárnap árusítani.
Sem a fûszeresek, sem a rõ-
fösök, sem a vaskereskedõk,
sem órások, ékszerészek, ru-
hakereskedõk stb. nem nyit-
hatnak ki vasárnap. Tejet,
tejterméket, kenyeret, péksü-
teményt, zöldséget, fõzelé-
ket, gyümölcsöt, élõ és leölt
baromfit, egyéb húsfélét
csak a nyári idõszak vasár-
napjain szabad árusítani, de
ezeket is mindössze egy

órán keresztül. Azokat az
üzleteket, melyek kizárólag
kenyeret, péksüteményt,
gyümölcsöt és tejet árulnak,
vasárnaponként 3 órán át
szabad nyitva tartani. A bor-
bélyüzletekre nem vonatko-
zik az új rendelet, azok délig
továbbra is dolgozhatnak
vasárnap. Tekintettel az új
rendeletre, a szentesi keres-
kedõk és iparosok ezúton
felhívják a közönséget, hogy
mindennapi szükségleteiket
legkésõbb szombaton sze-
rezzék be, mert vasárnap a
boltok teljesen zárva marad-
nak.   

– Ugyancsak az Alföldi Új-
ság alig egy hét múlva –
1935. július 17-én – egy halá-
los balesetrõl számolt be
„Még õrzi a Tisza Orosz La-
jos holttestét” címen. A sze-
rencsétlen eset története a
következõ: Vasárnap délután
(júl. 14-én) Orosz Lajos 25
éves kereskedõsegéd, Orosz
Antal Bocskai utca 30. szám

alatti ácsmester fia, halálos
csónakszerencsétlenség ál-
dozata lett. Egyik barátjával,
Kozák Antal bognársegéddel
délután 5 és 6 óra között csó-
nakázni mentek a Tiszán.
Hárompárevezõs csónakkal
indultak el ketten a hajóállo-
más felé. Minthogy Kozák
Antal sem úszni, sem evezni
nem tudott, Orosz Lajos
egyedül kezelte a lapátokat.
Már visszafelé haladtak,
amikor a csónakház közelé-
ben, a parttól nem messze,
megtörtént a szerencsétlen-
ség. Orosz nagyot fogott a
lapáttal, a háromszemélyes
csónak hirtelen oldalt billent
és felborult. Orosz és Kozák
a mély vízbe buktak. Noha
Kozák nem tudott úszni,
mégis neki sikerült a partra
kivergõdnie, Orosz ellenben,
aki kitûnõ úszó és erõs izmú
sportoló volt, érthetetlen
módon a vízben lelte halálát.
Pillanatok alatt elnyelte az
örvénylõ folyó, és többé nem

is került elõ. A partról szem-
tanúja volt a megdöbbentõ
tragédiának Vajda Pál Kos-
suth utcai kereskedõ is, de
mire mentésre gondolt vol-
na, a szerencsétlen Orosz La-
jost elnyelte a víz. Az a felte-
vés, hogy Orosz Lajos a fá-
rasztó evezéstõl és a forró
napsütéstõl erõsen felhevült,
s amikor hirtelen a hideg
vízbe bukott, görcsöt kapha-
tott és így lelte halálát. Kü-
lönben teljesen érthetetlen a
tragédia oka, mert a fiatal,
izmos Orosz Lajos kiváló
úszó és képzett hidász volt,
aki versenyen aranyérmet
nyert. Másnap egyébként az
a hír terjedt el, hogy a sze-
rencsétlen véget ért Orosz
Lajos holttestét felvetette a
Tisza. A hír sajnos nem bizo-
nyult valónak, de errõl már
oly késõn tudtunk bizonysá-
got szerezni, hogy nem volt
idõ a téves hír megcáfolásá-
ra. Kedden estig Orosz Lajos
holtteste nem került elõ. Mi-

után a szerencsétlenség óta a
kritikus 48 óra már elmúlt,
most már biztosan várható,
hogy a víz felveti a holttes-
tet. Szakaszonként figyelik a
folyót, és a holttest megtalá-
lásáról nyomban értesítik a
hatóságot. – És valóban, az
Alföldi Újság július 18-diki
híradása már arról szólt,
hogy „Kivetette a Tisza
Orosz Lajos holttestét”. A
tudósításból megtudható,
hogy a szerencsétlen véget
ért fiatalember édesapja és
Károly nevû öccse vasárnap
óta csaknem szakadatlan fi-
gyelték a folyót. A holttestet
szerdán (júl. 17-én) délelõtt
8 óra tájban vetette fel a víz.
A vízbefúlás helyétõl nem
messze, a partfürdõ és a csó-
nakház között, a folyó túlsó
partjának irányában bukkant
fel Orosz Lajos holtteste.
Percek múlva már figyelme-
sek lettek rá a partról; Bali
Imre városi tiszai mentõ csó-
nakkal a holttest közelébe

evezett és kivonszolta az in-
nensõ partra. Egy óra múlva
Orosz Károly értesítette a vá-
rosi tûzoltókat a leletrõl. A
hullaszállító kocsival kimen-
tek a Tiszához, és Orosz
Lajos holttestét déltájban
beszállították a református
középtemetõ hullaházába.
Egyidejûleg értesítették a
rendõrséget is, amely intéz-
kedett, hogy a holttestet ha-
tósági orvos vizsgálja meg.
A rendõrorvosi vizsgálat
megállapította, hogy a holt-
testen külsérelmi nyomok
nincsenek, amelyek esetleg
gyanússá tennék a haláleset
körülményeit, és a halál oka
kétségtelenül vízbefúlás. A
temetési jogot ma adja ki a
rendõrség. A tragikus véget
ért Orosz Lajos temetése va-
lószínûleg ma délután 3 óra-
kor lesz a református közép-
sõ temetõ halottasházából a
Szeder-temetõbe.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (71.)

Vasárnapi boltbezárás – Halálos szerencsétlenség a Tiszán

A két napos XVI. Gyer-
gyóremetei Falunapok ese-
ménysorozat részletes prog-
ramja megtalálható az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub
Facebook oldalán. A klub
kilencfõs küldöttségének
abban a megtiszteltetésben
volt része, hogy részt vehe-
tett a rendezvényeken.

Gyergyóremete Romániá-
ban, a Székelyföldön, Gyer-
gyóditrótól 12 kilométerre
nyugatra található a Maros
partján, körülbelül 6000 fõt
számláló, szépen kiépített te-
lepülés. Színháza, közösségi
háza, sportcsarnoka, mûfü-
ves sportpályája és modern
iskolája van. Az üzletek va-
sárnap is nyitva tartanak.

Pénteken reggel negyed 7-
kor indultunk a hosszú útra,
jó közlekedési viszonyok
mellett is kilenc óra kellett,
hogy a valamivel több mint
600 kilométerre lévõ Gyer-
gyóremetére érjünk. Ha az
utazásra gondolok, a hegye-
ken átvezetõ szerpentinek
milliónyi kanyarjára, még
most is úgy érzem, hogy mo-
zog alattam a szék.

Megérkezéskor a polgár-
mesteri hivatalba irányítot-
tak bennünket, ahol Laczkó-
Albert Elemér polgármester

és közvetlen munkatársai
igen szívélyesen, pálinkával
és egyéb finomságokkal fo-
gadtak bennünket. Földvári
Nagy Sándor, a küldöttség
vezetõje átadta megbízóleve-
lét, valamint Kõvári Rezsõné
közremûködésével Szentes
város és a klub szerény aján-
dékait (képünkön).

Két különbözõ helyen
kaptunk szállást, a négyfõs
család a szociális otthonban,
a többiek a templom mellett
lévõ, kényelmes panzióban.

Vendéglátóink igen gaz-
dag két napos programot ál-
lítottak össze, olyannyira,
hogy nem is sikerült minden
eseményen jelen lenni, bár
igyekeztünk eleget tenni az
elvárásoknak. A szombaton
késõ éjszakába nyúló gála-
mûsorhoz már nem volt elég
kitartásunk.

S z o m b a t o n  d é l u t á n  a
sportcsarnokban lévõ emlék-
táblánál elhelyeztük a meg-
emlékezés nemzeti színû és
a klubot jelképezõ világos-
kék szalagját.

A falu és a környék rende-
zett, nagyon szép, és a hosz-
szú utazás alatt is bõven volt
látnivaló. Bárhol, bárkivel ta-
lálkoztunk, mindig szívélye-
sen, barátsággal fogadtak

bennünket. A helyi közösség
egysége, összetartása, amely
nélkül a falu nem fejlõdhe-
tett volna olyanná amilyen,
elismerésre és követésre mél-
tó. A falu közössége vendég-
szeretetbõl is kitûnõre vizs-
gázott.

Vasárnap, az új óvoda ava-
tását követõen a klub nevé-
ben néhány magyar nyelven
íródott mesekönyvet adomá-
nyoztunk az óvodának. Va-
lamivel 12 óra után indul-
tunk haza, a polgármester
nagy bánatára még a közös
ebédet se vártuk meg, hogy
minél elõbb hazaérjünk. Na-
gyon erõs volt a forgalom, és
a román rendõrök is szorgal-
masan dolgoztak, több he-
lyen is ellenõrizték a megen-
gedett maximális sebesség
betartását. Mire Nagyvárad-
ra értünk, besötétedett, las-
sabban haladhattunk, így ti-
zenegy órás autózás után ér-
tünk Szentesre.

A kirándulás során sok fel-
vétel készült, ezek reménye-
im szerint rövid idõn belül
láthatóak lesznek az Árpád
Szabadidõs Sportklub és /
vagy a cikk szerzõjének
Facebook oldalán.

Kocsis Ferenc

Kirándulás
Gyergyóremetére

Az önkormányzat kéri a város lakosságát,
gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegye-
nek javaslatot azon személyekre, kollektívák-
ra, akiket, amelyeket méltónak tartanak arra,
hogy részükre a Szentes Város Díszpolgára
cím, illetve A Városért Emlékérem odaítélés-
re kerüljön ebben az évben.

A díszpolgári cím adományozható annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamilyen kiemelkedõen jelentõs munkájá-
val vagy egész életmûvével mind a városon
belül, mind pedig országosan vagy nemzet-
közi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amellyel hozzájárult a város jó hír-
nevének öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

A Városért Emlékérem adományozható
azoknak a személyeknek, személyek csoport-
jának, társadalmi, gazdasági szervezeteknek
vagy intézményeknek, akik vagy amelyek a
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
egészségügyi, oktatási-nevelési, kulturális-
mûvészeti, sport és gazdasági élet bármely
területén, ágazatában kiemelkedõ munkát
végeztek és ennek révén a város értékeit nö-
velõ, maradandó eredményeket értek el.

A részletes indoklással ellátott, a kitünte-
tésre javasoltak életútját és szakmai munkás-
ságát bemutató indítványokat augusztus 24-
ig lehet eljuttatni a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Jegyzõi Irodájának, a Kos-
suth tér 6. sz. alá.

Javaslatokat várnak
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(folytatás az 1. oldalról)
Rengeteg ötletünk van,

ami nem valósul meg, most
is legalább 10 játék vár félre-
rakva a majdani megvalósí-
tásra – sorolta Zsolt. Van já-
ték, ami két hét alatt készül
el, de a munka eltarthat két
hónapig is, attól függ meny-
nyi szabadideje van. Most
például 72 pályát terveznek
az egyik játékhoz.

Az Aries márkanéven futó
Windows Phone platformra
írt játékai többségében in-
gyenesen letölthetõek tele-
fonra. Tavaly négy játékot
adott ki az Aries, megjelent
az Orb Logix, Peg Solitaire,
Smart Blocks és a The Magic
Four játék. Az év során az
egyik játékot három alka-
lommal is kiemelte az Egye-
sült Államok piacán a Micro-

soft, ami nagy sikernek és el-
ismerésnek számít a játék-
szoftverek területén.

A fejlesztés nem állt le, je-
lenleg három játék készül
családi összefogásban. – Ed-
dig fõleg logikai játékokkal
kísérleteztünk jórészt Win-
dows Phone rendszerre, ami
nem jelentett áttörést. Most
reflex- és akciójátékokat pró-
bálunk elkészíteni, például a
Samsung jövõben megjelenõ
Tizen operációs rendszeré-
re, de hamarosan iOS és
Android platformok felé is
nyitunk programokkal és já-
tékokkal is – mondta a jövõ-
vel kapcsolatban Prievara
Zsolt, aki fejlesztõként olyan
készülékeket is megkap a
gyártóktól, ami nem kerül
forgalomba, vagy csak ké-
sõbb jelenik meg a piacon.

Találkozásunkkor egy min-
denki számára elérhetõ No-
kia Lumia 735 típusú készü-
léken mutatta be az általa írt
játékokat. Így például a leg-
sikeresebb fejlesztésüket, a
Peg Solitaire nevû, angol,
német, spanyol és magyar
nyelven elérhetõ egy játékos
táblajátékot, amit eddig 26
ezren töltöttek le az inter-
netrõl és nagyon jó visszajel-
zéseket kapott.

Az országban kevesen fog-
lalkoznak játékprogramok
írásával. A fejlesztõk többsé-
ge budapesti, Szentesen még
két ember csinál hasonlót
Zsolt tudomása szerint.

A programírás, játékfej-
lesztés folyamatos képzést
igényel. Zsolt kezdetben ma-
gától, saját tapasztalataiból
tanulta meg a szükséges is-
mereteket. Ma már az inter-
net nyújtotta lehetõségeket
használja ki és szerzi be a
legújabb információkat. De
nem csak tanul, hanem át is
adja a tudását amikor lehet.
Tavaly a Veletech telekom-
munikációs és informatikai
kiállításon tartott elõadást a
Windows Phone platform-
ban lévõ lehetõségekrõl és a
fejlesztés fontos mérföldkö-
veirõl.

Végezetül tanácsot kér-
tünk tõle: idõsebbek milyen
okostelefont vásároljanak
kezdõ készüléknek, megis-
merkedni a benne rejlõ lehe-
tõségekkel? – Szerintem a
Windows Phone platformon
mûködõ telefonok, mint a
Nokia és a Microsoft készü-
lékek ideális elsõ telefonok
azok számára, akik még so-
ha nem használtak okostele-
font – adott útmutatást a
mérnök-informatikus és já-
tékfejlesztõ.

Besenyei

Játékok okostelefonra

(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Ruszinkó Ádám turiz-

musért felelõs helyettes ál-
lamtitkár különleges meg-
tiszteltetésnek nevezte, hogy
jelen lehet Szentes legna-
gyobb turisztikai fejlesztésé-
nek átadóján. Ünnepi beszé-
dében megemlítette, hogy az
elmúlt évben Szentes jelen-
tõs vendég-forgalom növe-
kedést ért el a lakosság ará-
nyához viszonyítottan orszá-
gos viszonylatban is, de még
sok a feladat. A kiváló termé-
szeti adottságokkal rendel-
kezõ város feltételei adottak
az egész éves vendégfoga-
dásra, és reméli, hogy a jövõ-
ben megvalósul a szálláshe-
lyek fejlesztése is. A kor-
mány a turizmus fejlesztésé-
re 240 milliárd forint célzott
központi támogatást különí-
tett el, míg a szolgáltatások
fejlesztésére kedvezményes
kamatozású hitelek állnak
majd rendelkezésre.

Fordulónapnak nevezte a
város és az Üdülõközpont
életében az átadót Szirbik Im-
re. A polgármester szerint a
lendületes, fiatalos, megúju-
ló, élhetõ város építésének
egyik lépcsõfoka a létesít-
mény megvalósulása. Külön
köszönetét fejezte ki az OTP
Bank felé az önerõhöz szük-
séges hitelkonstrukcióért. A
fejlesztések nem állnak meg,
a város következõ célja a
szálláshelyek bõvítése.

Farkas Sándor pohárkö-
szöntõjében megvalósult
álomnak nevezte adott léte-
sítményt és reményét fejezte
ki újabb álmok megszületé-
sérõl és megvalósulásával
kapcsolatban. A térség or-
szággyûlési képviselõje invi-
tált minden helybélit az
uszodába, mondván ezentúl
a kikapcsolódást nem más
fürdõhelyeken kell keresni.
Az eseményen részt vett töb-
bek között Molnár Zsolt, a ro-

mániai parlament Temes me-
gyei képviselõje és Victor
Malac, Újszentes polgármes-
tere, önkormányzati képvi-
selõk és helyi intézmények,
cégek vezetõi is.

Az avatót követõen a ven-
dégek helyszíni bejárás so-
rán tekintették meg az Üdü-
lõközpont beruházásait.

Babaúszás, tornaórák fõis-
kolát végzett animátorok se-
gítségével, 50 év felettieknek
könnyített úszóoktatás sze-
repel az uszoda tervei kö-
zött, nyilatkozta az Üdülõ-
központ igazgatónõje. Már-
ton Mária elmondta, hogy
szere tnénk  a  kórházza l
együttmûködve különbözõ
gyógyászati szolgáltatási
csomagokat kidolgozni a
vendégek részére. A létesít-
mény három hónapos próba-
üzeme alatt kijavítják az
esetlegesen felmerülõ hibá-
kat.

Besenyei Gábor

Prumek Dénes szerint, ha
nyár van, akkor legyen is
nyár. Õ így szereti ahogyan
van, fázhat az ember eleget a
tél folyamán. Pozitív világ-
képe van, nem panaszkodik.
A kánikulára pedig bevált
receptje, a jég és  a fagyi. El-
mondása szerint ilyenkor is
szeret dolgozni, legfeljebb a
nap végén lehûti magát lazí-
tásképpen a Tiszában.

Dani és párja Vivien a
Kurca partján várták legjobb
barátjukat Tibit (aki még este
a Balatonban hûsölt), a fiata-
lok onnan tartottak hazafelé.
A napokban a Velencei-tóra
is kiruccantak, mert ebben
az idõben logikus megoldás-
nak tûnt a motorozás. A ba-
ráti társaság nagyon élvezi a

nyarat és azon sopánkodtak,
hogy hamar elillan a szün-
idõ. Szeretik a Tiszát is, ami-
kor csak tehetik nyakig el-
merülnek a „szõke habok-
ban”. Vivien igazi családi
praktikát vetett be, a motor
oldalán az utazótáska hûtött,
jeges vizet tartalmazó palac-
kot rejt, amelyet csaknem ki
is ittak a fiatalok elõttem. Ti-
bi is a jégre esküszik, a limo-
nádé a kedvence, sok citrom-
mal és a lúgos víz.

Orosz Tibor mindenféle
praktikát tud az otthon elké-
szíthetõ hûsítõkrõl. Nem áll
távol tõle a konyha, eredeti
végzettsége szakács. Mivel

annyiféle levelet hordott már
ki (villanyszámla, gázszám-

la, most reklámújságok), így
tudja mikor kell a Nap elõl
elbújni. A delet otthon tölti
hûsöléssel, ennek az az ára,
hogy kora hajnalban kezd és
nagyon serényen dolgozik.
A hõség ellen úgy védeke-
zik, hogy itt is ott is megáll,
ahol kút van és lemosdik. A
hûtött alkohol nem járható
út Tibor szerint, mert akkor
az állásával játszana, azt pe-
dig nem szeretné. A limoná-
dékat azonban nagyon sze-
reti sok jéggel és még több
citrommal.

Horváth László tanár már
85 éves és ezt büszkén vál-
lalja. A pörköltfõzés mellõl
„elszólított” egykori testne-
velõm az úszásra esküszik.
A hajnal Rozoga tanár urat

mindig ott találja az uszodá-
ban és ez már így marad,
ameddig csak él. Amikor le-
szólítottam az utcán, kedve-
sen igent mondott és mielõtt
visszaszaladt volna keverni
egyet a paprikáson, annyit
azért elmondott, annak kell
örülni, ami van. Ha nyár van
akkor a nyárnak, ennyi az
egész.

Almási Mónika és Almási
Zoltán Zoé lányukkal a klí-
más lakásra esküszik, sok je-
geskávéval egyetemben. Ez
az ital azonban csak a felnõt-
teknek jár, bár néha a pici
Zoé is belenyalna, ha a szü-
lõk hagynák. A strand pedig
a legkiválóbb megoldás,
amellyel él is az Almási csa-
lád. A feleség és édesanya

szerint egy jól feltöltött hûtõ
sokat segíthet, erre mindig
ügyel, így náluk jeges finom-
ságokból nincs hiány. Az ap-
róság számára gyümölcs-
desszertek, nem jeges, de hi-
deg tea és víz a babamenü
kiegészítése. Zoé legna-
gyobb kedvence azonban a
fagyi, abból is a gyümölcsös
viszi a prímet, abból már
mindegy is, hogy melyik,
árulta el az újdonsült anyu-
ka. A kispapa azt mondta la-
punknak, hogy otthon akár
naponta többször is megfür-
detik a kislányt, de ezt õ ter-
mészetesnek tartja, ha a hõ-
mérõ higanyszála tartósan
30 fok fölé kúszik.

F. M.

Saját „receptjük” van a kánikula elviselésére
A legtöbb embert, korra és nemre való tekintet nél-

kül jelentõsen megvisel a kánikula, ami az idõjósok
szerint még marad egy ideig. Ezernyi praktikával lát-
nak el a magazinok, a rádió és tv-mûsorok, de mintha
ez sem lenne elég. Az utcán kialvatlan emberek pa-
naszkodnak, elcsigázott gyermekeket látni délelõttõl
kora estig. Na persze a strand – legyen az a ligetben
vagy a Tiszán – csúcsra jár, egy gombostût sem lehet
leejteni, pláne a Körös-torokban. Mirõl vesszük ész-
re, hogy tartósan hõség van? A boltokban és a ben-
zinkutakon nem gyõzik tölteni az italhûtõt, a kávé
már mit sem ér, ingerlékenyek vagyunk és egyre több
a figyelmetlenségbõl adódó kisebb-nagyobb baleset.
Igyanak elegendõ folyadékot és akár többször is tu-
soljanak! Ami a legfontosabb, figyeljünk sokkal job-
ban egymásra és idõben induljunk el, mert a reflexek
tompák a nagy melegben. Riportalanyaink zsebében
nem volt ott a bölcsek köve, de akadtak meglepeté-
sek a válaszokban. Ön hogyan éli túl a kánikulát? 

Átadták a wellness
és élmény fürdõt

Szirbik Imre, Farkas Sándor, Kakas Béla, Márton Mária és Dr. Ruszinkó Ádám az összekötött szalaggal.
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Nyolcadik alkalommal ünnepelte a szentesi MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Ezred az alakulat napját. A rendez-
vényt családi napként, kikapcsolódással, szórakozással és
sportolással töltötték a katonák és családtagjaik a Tisza
Mártélyi-holtágánál.

Bartók Gábor alezredes, az alakulat törzsfõnöke megnyitó
beszédében elmondta: két nagy ünnep van minden évben az
alakulat életében, a mûszakiak napja és az alakulat napja. Mi-
vel az elõbbit az állomány nagy része munkával tölti, az
utóbbi legyen a tényleges kikapcsolódásé.

Ennek szellemében a szervezõk nem sok programot tervez-
tek erre a napra. Megtartották a hagyományos dinnyeevõ
versenyt, amely minden évben nagy sláger gyerekek és fel-
nõttek körében egyaránt. Mások strandröplabdában mérhet-
ték össze tudásukat. A helyszínen számtalan szabadon vá-
lasztható szórakozási lehetõség is kínálkozott. Volt erdei tor-
napálya, tanösvény, ugráló vár és kalandpark a gyerekeknek.
Lehetett csónakot, kenut bérelni és horgászni, vagy csak egy-
szerûen élvezni a napot a parton fekve, vagy megmártózni a
szépen kialakított strand vizében.

Az ezred elõtt álló további feladatok végrehajtása elõtt ez a
nap feltöltõdést, kikapcsolódást jelentett a katonáknak, me-
lyet családtagjaikkal együtt tölthettek el. Ehhez hozzájárult a
kellemes idõ, a jó programok, a csodás helyszín és a jó han-
gulat.

Csordásné Nehéz Zsuzsanna fõhadnagy
honvedelem.hu

A mûszaki
alakulat napja

Két diák, Kesztyûs Erzsébet
és Donka Enikõ, Gál Anikó ta-
nárnõvel Belgiumban, Liege
tartományban tölthetett el
június 24-29. között hat
felejthetetlen, és szakmai
szempontból tanulságos na-
pot. Mindkét lány a 12. A
osztályban folytatja tanul-
mányait szeptembertõl, ker-
tész-növényvédõ technikus
szakon. Esther Kirschfink, a
projekt fõ koordinátora me-
sélt nekik az országról, így
megtudhatták, hogy a lakos-
ság száma több mint 11 mil-
lió, s etnikailag és nyelvileg
is megosztott. A holland
nyelvet beszélõk csoportja
Flandriában él, még franciát
beszélõk az ország déli ré-
szén. Mielõtt elmentek volna
a szállásra, túrát tettek a
Grottes de Remouchamps-
ben. A 800 méter hosszú bar-
lang tele van különbözõ for-
májú cseppkõ-képzõdmény-
nyel és az ember csónak se-
gítségével is szétnézhet 700
méter hosszan a vizes ré-
szen, mely a legnagyobb
Európában. A szállásuk az
I.P.E.A. iskola kollégiumá-
ban volt, La Reidben. Még
aznap nekiálltak egy zöldfal
összeállításának szakember
segítségével. A zöldfalat sû-

rû, külsõ vagy belsõ növény-
takaró borítja, jellemzõje,
hogy  függõlegesen növény-
falat alkot. Ezek a falak a vá-
rosok kártékony hatásait se-
gítenek kompenzálni, ilyen a
levegõ – és porszennyezés,
ugyanis a növények folya-
matosan oxigént termelnek.
A falon késõ estig dolgoztak.
A vacsorát követõen az isko-
la egyik tanárával és 4 kis-
gyermekével elmentek a kö-
zeli kastélyhoz, melyben je-
lenleg kertészeti fõiskola
mûködik. Mire visszatértek,
megérkeztek a lett csapattár-
saik is.

A következõ napon Libra-
montban megtekintették az
elõzõ évben felállított zöldfa-
lat. Itt a növények teljesen el-
száradtak, ki kellett cserélni
a fából készült épületen. – A
munka elõtt kaptunk elméle-
ti és gyakorlati felkészítést a
zöldfalra és a zöldtetõre vo-
natkozóan. A beültetés ki-
dolgozott terv alapján tör-
tént, a munkafolyamat elég
nehéz volt és egész nap el-
tartott. A munka befejeztével
jó hangulatú esti grill partin
sokféle étel sült – emlékezett
vissza Erzsébet. 

– A 3. napon ismét a zöld-
fal elkészítésén fáradoztunk.

A lett fiúk az öntözõ rend-
szert szerelték össze, mi pe-
dig az adott növények becse-
repezésén dolgoztunk. Ezek
a növények erõsebb levelû-
ek, derült ki Erzsébet él-
ménybeszámolójából. Ebéd
után Durbuy városába láto-
gattak el, nagy élmény volt
számukra a Topiary park,
ami magyarul formára vá-
gott kertészetet jelent, ahol
rengeteg érdekes figurát lát-
tak növénybõl. 

A tanulmányi kirándulás
4. napján a Malchampset te-
kintették meg, mely egy tõ-
zeges terület és egyes részei
víz alatt állnak. A túra után
Stavelotban, a helyi apátság-
ban a Forma 1-es versenyek-
re és versenyautókra épülõ
kiállítást láttak, majd a Spa-
Francorchamps versenypá-
lyán végignéztek két rajtot
is. Utána Spa városába ki-
rándultak.

Az ötödik napon a csapat
befejezte a zöldfal készítését.
Mindeközben az iskolában
megnyílt a Nyitott kapuk
napja, sok kiállítással állatte-
nyésztés, méhészkedés, ker-
tészet témakörben. Az ebédet
követõen Brüsszelben meg-
nézték a  híres Manneken
Pis-t (bronz szökõkút-szobor,
mely egy kis fiút ábrázol
amint pisil), a Szent Mihály
és Szent Gudula székesegy-
házat, a Place Royale-t.

Az iskola pályázott a foly-
tatásra, s megnyerték az
Erasmus+ Bio Diversitat
Partnerségi Projektet, amely
az elkövetkezõ két évben
biztosít lehetõséget arra,
hogy a diákok és tanárok
külföldi tanulmányutakon és
szemináriumokon bõvíthes-
sék szakmai ismereteiket, tá-
jékozatott Gál Anikó tanár-
nõ. 

D. J.

Zöldfalat építettek
Belgiumban a mezgések

A srác 16 éves, szentesi és
hihetetlenül jó képû. Jenei
Zoltánnak hívják, anno a
Kiss Bálint-iskolából balla-
gott. Azt kérte inkább vasár-
nap találkozzunk, hét köz-
ben dolgozik. Egy kõmûves
mellett, mint segédmunkás.
Ja! És õsztõl tengerbiológiát
tanul majd Canadában.

– Le vagyok nyûgözve és
irigykedek. Tengerbiológia?
Brit Columbia?

– Az osztályfõnököm be-
szélt errõl az ösztöndíj-lehetõ-
ségrõl a szegedi Radnóti Mik-
lós Gimnáziumban. Voltak
kétségeim, de gondoltam
megpróbálom.

– Anyáék mit szóltak hoz-
zá?

– Kapásból azt mondták:
szó sem lehet róla! (nevet)

– Azóta megbékéltek? 
– Persze. Mindenben támo-

gatnak. Segítettek a vízumnál
és a repülõjegyet is õk fizetik.

– Augusztus végén átre-
pülsz az óceánon és két éven
át a United World Collage
hallgatója leszel. A szüleid 10
hónapig nem is látnak. Van
ok a riadalomra?

– Nehéz lesz nekik, de tud-
ják, hogy ez életem legna-
gyobb lehetõsége. Nem tarta-
nak vissza. Két éve kollégista
vagyok Szegeden, kezdek „le-
válni”. Na persze eddig 50 ki-
lométerre voltunk egymástól,
ezentúl több ezerre.

– Félsz egy kicsit?
– Nem félek, várakozás van

bennem. Minden más lesz. A
campuson nincsenek osztá-
lyok és lehet tantárgyakat vá-
lasztani. Én tengerbiológiát,
drámát, matekot, angolt, ma-
gyar nyelvet és közgazdaság-
tant fogok tanulni. Majd lesz

egy nemzetközi ún. IB érett-
ségim. 

– Amit Magyarországon
nem fogadnak el.

– Az UWC programjához
számos ösztöndíj-lehetõség
kapcsolódik. Ha itt jól teljesí-
tek az USA-ban járhatok
egyetemre.

– Mennyibe kerül egy repü-
lõjegy Canadába?

– Hú, nagyon sok! Négy-
százezer forint. A tandíjat vi-
szont az alapítvány állja.

– Brit Columbia Canada
legnyugatibb tartománya. A
fõvárosában Victoriában mi-

lyen az idõjárás?
– Kellemes óceáni, szélsõsé-

gek nélkül. Hét órás az idõel-
tolódás, amikor én órán le-
szek, anyáék már alszanak.

– Te leszel az egyetlen ma-
gyar. Nehéz volt kiállni a há-
rom próbát?

– Az elsõ fordulón még há-
romszázan voltunk, a máso-
dik válogatáson már csak hat-
vanan. A két napos „döntõre”
pedig tizenhatan maradtunk.
Hihetetlenül okos diákokkal
találkoztam.

– Te is „penge” voltál!
– Igazából nem a tudásun-

kat tesztelték, nem feleltettek
vagy ilyesmi. Inkább arra vol-
tak kíváncsiak, hogy mennyi-
re vagyunk nyitottak, me-
rünk-e kommunikálni. Tu-
dunk-e elõítéletek nélkül gon-
dolkodni aktuális társadalmi
kérdésekrõl.

– Nekem úgy tûnik te egy
nyitott srác vagy.

– Mégsem éreztem magam
nyeregben. Aztán jött a tele-
fon: OK! Gyere Canadába.
(széles mosoly)

– Eminens diák vagy?
– Nem vagyok magolós tí-

pus. A Kiss Bálint-iskolában
kitûnõ voltam, a Radnótiban
már nem. A kémia tagozatra
hihetetlenül tehetséges diá-
kok járnak, én inkább közép-
szerû voltam, bár ez sosem
zavart.

– Mi leszel, ha nagy leszel?
– Még nem tudom. Komo-

lyan. De bármi történik, én
ebbõl csak profitálhatok. Sze-
retem Szentest és az is lehet,
hogy visszajövök. De azért
nem árt körülnézni a lehetõ-
ségek között.

– Magabiztos vagy, talán
rámenõs is, ugyanakkor sze-
rény. 

– Hát, igyekszem (újabb
széles mosoly). A családom itt
áll a hátam mögött, de az én
felelõsségem is, hogy mi lesz
az életemmel.

– Már csomagolsz?
– Lassan igen. Bár inkább

az a kérdés, hogy mit nem vi-
szek magammal. A reptéri li-
mit 23 kg. Ennyi lesz az útra-
valóm.

– Ragaszkodsz valamihez?
– Igen! A kedvenc téli kabá-

tomat biztosan elviszem.

Börcsök

Nagykabátban Brit Columbiában

Szombaton rendezik Nagyatádon az Iron Man-viadalt. Az
egyik, ha nem a legnagyobb múltú hazai extrém-sportverse-
nyen szentesi versenyzõk is rajthoz állnak. Az eddigi nevezé-
sek alapján több, mint hatszázan vágnak neki a 3.8 km úszás-
nak, a 180 km kerékpározásnak és az azt követõ 42 km-es
maraton futásnak.  A rajtra szombaton reggel 7.30-kor kerül
sor, az elsõ versenyzõk pedig valamikor kora este érkeznek a
célba. Az úszást a gyékényesi bányatóban rendezik, itt a ver-
senyzõknek kétszer kell teljesíteniük az 1900 méteres kijelölt
pályát, majd következhet a kerékpározás. A 180 km-t a ver-
senyzõk dombos tájon teszik meg Gyékényes és Nagyatád
között, közben összesen 11 alkalommal lesz lehetõségük fris-
sítõt magukhoz venni. – Roppant fontos a folyadék-
utánpótlás, különösen ebben az embertelen kánikulában –
mondta lapunknak Lõrincz Gábor, a Honvéd Rákóczi SE elnö-
ke. – Lehet, hogy a versenyzõ az adott pillanatban remekül
érzi magát, de ha nem pótolja a kerékpározás, és különösen a
futás közben elvesztett folyadékot, egyik pillanatról a másik-
ra rosszul lehet. Így járt néhány esztendõvel ezelõtt Vakhal
György is, aki egész egyszerûen elájult futás közben. 

Ebben az esztendõben nyolc szentesi extrém-sportoló –
köztük Õze László, Vakhal György és Csendes Zoltán – vág ne-
ki a szombati õrületnek. A 42 km futást egy 5250 méteres,
aszfaltos, mûköves pályán, nyolc kört megtéve kell teljesíte-
niük a versenyzõknek. A nagyatádi verseny pályarekordját –
úszással, kerékpározással és futással együtt - a férfiaknál
2006 óta Major József tartja, aki 8 óra 20 perc alatt teljesítette a
távot, míg a hölgyeknél Zelinka Gabriella tavaly 9 óra 14 per-
ces rekorddal ért célba, megdöntve a korábbi nõi rekordot.

hv

Szentesiek az Iron
Man-versenyen

A két mezgés diáklány a zöldfal elõtt,
amit a belgákkal és a lettekkel építettek.

A környezetszennyezést kompenzáló zöldfal építésében
vett részt egy nemzetközi csapatban belgiumi tanulmányútja
során két mezgés diák. A Bartha János Kertészeti Szakképzõ
Iskola, mint arról lapunkban is rendszeresen beszámoltunk,
a Leonardo da Vinci Partnerségek projektjében vesz részt,
melynek címe: Grüne Lerlandschaften. A most véget érõ eu-
rópai uniós program keretében 2013-tól az iskola kiváló tanu-
lóinak lehetõségük nyílt külföldi tanulmányutakra.

A United World Colleges (UWC, Egyesült Világ Kollé-
giumok) egy tizennégy iskolát tömörítõ szervezet. Az
egész világon az egyetem elõtti évekre választanak ki di-
ákokat érdemeik alapján, tekintet nélkül pénzügyi, etni-
kai, vallási és oktatási hátterükre. Az elsõ UWC iskola, a
United World College of the Atlantic 1962-ben nyitotta
meg kapuit. Kurt Hahn, német pedagógus az iskola meg-
alapításával szeretett volna hozzájárulni a világ békés
fejlõdéséhez azáltal, hogy az együttélés, a közös tanulás
és munkálkodás segítségével lebontja a fiatalokban egy-
más iránt élõ elõítéleteket. (Wikipédia) Ezek az iskolák
híresen gyakorlatiasak és használható tudást adnak. Az
elmúlt 10 évben mindössze 5 magyar diák tanult a Brit
Columbiai iskolában, szentesi még egy sem.
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Gyermekkorunk óta is-
merjük egymást Vass Sanyi-
val, az Abebe Dani tartozik
még ebbe a körbe, akivel –
ugyancsak – szinte minden
tehetségkutatón találkoz-
tunk. Sanyi  mindig min-
denhol táncolt és már akkor
is legenda volt a városban,
hiszen kevesen tették ezt
olyan vehemenciával, mint
õ. Amikor vele beszélgetett
az ember, akkor az termé-
szetes volt, hogy kb. egy
perc alatt a táncnál kötünk
ki. Ennek több mint har-
minc éve és a tûz nemhogy
csillapodna, hanem ezer fo-
kon ég. Azóta saját táncosai
és produkciója van. Nagy
utat tett meg, megjárta kül-
földet és most elhozta a
munkáját a szülõvárosába.
Múlt héten szerdán övé volt
itt a tér és a tanítványoké.

– Hogyan kezdõdött ez az
õrület?

– Az ember elõször elkezdi
szeretni azt amit csinálni fog,
ez nálam ilyen vizuális törté-
net volt. Nagyon tetszett az,
hogy szteppeltem a szegedi
selejtezõn. Megláttam a Fred

Aster a „Dalol a flotta” címû
filmjét, akkor Peczárszky
Kati nénit addig nyaggatam,
hogy a hûtõje és a mosogató
tálcája között támaszkodjon
a papucsába – hetvenegyne-
hány évesen – és mutasson
nekem sztepp lépéseket. Ad-
dig-addig mutatta, amíg va-
lamit sikerült ebbõl elsajátí-
tanom. Budapesten is talál-
tam tanárt, aztán  jött a Ki
Mit Tud? Majd közben ez az
elektric boogie és break tánc,
dolgaim, meg a diszkótánc.
Az emberben ezek a dolgok
letisztultak és elõbb-utóbb
abbahagyja, mint Kajtár Atti-
la meg Szaszkó Norbi, õket
mindenki ismerte akkor,
vagy megmarad hobbiként.
Õk abbahagyták azóta, mást
csinálnak. Nekik ez egy szép
emlék, én meg – nem biztos,
hogy a legtehetségesebbként
–, akartam ezt a dolgot talán
a legjobban tovább csinálni.

– Nagyon nehéz ezt meg-
kérdezni, de itt vagyunk a
Földön és minden pénzbe ke-
rül, sajnos  a mosolyunkért
tíz deka párizsit nem adnak,
hogy hogyan sikerült ez? Mi

az a mûhelytitok ami elárul-
ható és mi az ami nem, mert
a sírba száll majd veled. 

– Minden elárulható. Re-
ceptet nem tudok. Nálam a
szenvedéllyel és a vizualitás-
sal kezdõdtek a dolgok. Jó
az, ha az ember megtudja
azt csinálni amit akar, itt a
break táncra és az elektric
boogie-ra gondolok. Ezen túl
az a szerencsém, hogy van
pedagógiai érzékem, és ezt
tovább tudom adni.

– Emlékszem, te nagyszá-
jú, a másikat kívülrõl látó, a
dolgaiba beleszóló ember
voltál, de nagyon szerethetõ
ennek ellenére, vagy éppen
azért. Te ilyen rendezõ- kore-
ográfus vagy, erre születtél,
azt hiszem.

– Igen, ez közben kiderül.
Azt vettem észre, hogy én
ezeket a dolgokat át tudom
adni. Megkérdezte annak
idején a Szentesi Víz- és Csa-
tornamû Vállalatnál a fõnö-
köm, – miközben a rádióké-
szülékeket javítottam és lát-
szott, hogy nem ott járok –
nem lenne jobb, ha azt csinál-
nám, amihez igazán értek,

amit szeretek? Aztán Tímárné
Terike, aki már akkor is segí-
tett a könyvelésben, gondol-
tam-e rá, hogy ezt kellene fõ-
állásban csinálni? Rájöttem,
hogy igen, ebbõl meg lehet
élni. Nagyon szeretem ezt
csinálni, ezt akarom csinálni
és még meg is tudok ebbõl
élni. Amikor erre rájöttem, az
nagyon jó volt és nagy segít-
ség az életemben.

– Azért mentem Budapest-
re, mert minden lépésért
megszenvedtem. Elmesél-
tem a társulatomnak, hogy
minden mozdulatért meg-
szenvedtem és ami nem si-
került az egyik nap, az a má-
sik napon sikerült. Kevesen
tudják jól csinálni. Ha te jól
csinálod és átadod, akkor az
pénzre váltható. Azt azért be
kell vallanom, hogy ebbõl az
embernek nem lesz sem ba-
latoni, sem horvátországi
villája, ebbõl nem lesz Porsce
Cayenne. De ebben az a jó,
hogy minden nap arra éb-
redsz, hogy milyen jó: azt
csinálom, amit annyira sze-
retek.

F. M.

Koreográfus-rendezõ lett
az egykori break táncosból

A First zenekar Oroshá-
zán alakult 1996-ban. Alapí-
tói: Leszkó Róbert (gitár),
Melega Krisztián (ének),
Pintér Tamás (basszus),
Sárecz Viktor (dobének),
Pintér Tamás (basszus),
Sárecz Viktor (dob).

Tulajdonképpen, az akkor
még aktív, Charlotte de
Harlotte zenekarral párhuza-
mosan indult az új banda, az
eredeti elképzelés szerint ez
a csapat csak saját szerzemé-
nyeket játszott volna. A
Charlotte feloszlott 1996-ban
és a FIRST vette át a helyét. 

1998-ban felvették az elsõ
demo CD-t, „Egy ideig itt is
voltam!” címmel. Ekkor már
a környékbeli szórakozó-
helyeken is rendszeresen
felléptek. Az elsõ nagyobb
megmozdulás 1998-ban volt
Orosházán az utcabálon,
ahol a zenekar elõször ját-
szott nagyobb közönség
elõtt.

1999-ben Pintér Tamás el-
költözött és kivált a zenekar-
ból, Sárecz Viktor pedig ab-
bahagyta a zenélést. Egy
hosszabb szünet következett,
ami zenészek keresésével
telt.

A zenekar 2000 közepén
újraindult. A repertoárt át-
alakították, a régi számok
helyett frissebb slágereket,
jobban pörgõ zenéket tanul-
tak. Újra beindult a klubélet,
de inkább vidéken, mint

Orosházán. Meghívást kap-
tak a Fáklyásra, ahol már
ütõsökkel, fúvósokkal, bil-
lentyûssel (itt játszott elõször
Feldmann Tibor) és vokalista
lányokkal léptek fel.

Nehéz és gyötrelmes ke-
resgélés után a zenekar Al-
bert Zoltánt hívta meg basz-
szusozni, és ezzel egyidõben
lett teljes jogú tag Feldmann
Tibor (Pici) is billentyûs. Ez
egy teljesen új korszak kez-
detét is jelentette. A hangzás
és a mûsor gyökeresen meg-
változott, elõ lehetett adni
összetettebb hangszerelésû
zenéket. Nem sokkal ezután
érkezett Béres Enikõ énekes-
nõ, így a repertoárban meg-
jelentek a nõi számok.

2007 nyarának végén kö-
zös megegyezéssel kivált
Leszkó Robi, így új gitárost
kellett keresni, akit napok
alatt meg is találtak, Baga-
méri András személyében.

Egy sikeresnek nevezhetõ
2008-as nyári beugrás után
hét tagúra bõvültek. Berki
Lilla énekesnõvel még to-
vább fiatalodott és még
nagyobb lendületet vett a
zenekar. Ekkora már elérték,
hogy a környék nagyobb
megmozdulásain és utcabál-
jain rendszeresen játszanak,
és a klubélet is erõsen fellen-
dült.

Július 24. pénteken 22 órakor
a Felsõpárti Sörözõben várnak
minden bulizni vágyót.

First koncert
és buli

Nincs nap, hogy ne men-
nék el az egykori Tiszti Klub
épülete elõtt, ahol a legendás
Sphinx Disco üzemelt. Régi
szép idõk, mondhatnánk.
Igazi szórakozóhely volt,
egyiptomi hangulattal, füst-
géppel, szélgéppel, strobosz-
kóppal, fénytechnikával.
Volt egy DJ is. Fél Szentes ar-
ra gyúrt, hogy na majd õ el-
kapja a Makra Tomit. Tamás
nagyhangú volt, de ugyan-
akkor visszahúzódó is. A ze-
nérõl viszont órákat lehetett
beszélgetni vele. Azt gondol-
tam, még akármi is lehet eb-
bõl, de egyszer csak eltûnt a
városból. Bár tudtam róla,
hogy Mérleg a csillagjegye,
azt nem gondoltam volna,
hogy szemüvegkereteket fog
tervezni és ezt tökélyre fej-
leszti. A divat mindig érde-
kelte, és a szép nõk. Mikor
végre hazalátogatott, lecsap-
tam rá a szentesi „Pilvax-
ban”. Gyönyörû felesége és
kislánya van, a retro partikra
pedig nem lehet megfûzni,
pedig tényleg csinálhatna
egyet-kettõt, de  már nem
akar.

– Te hogyan mutatnád be
magad?

– Szentesen születtem, 41
éves vagyok. Általános isko-
lai tanulmányaimat Szente-
sen a Kossuth Téri Általá-
nos Iskolában végeztem. Itt
csöppentem bele az iskolará-
diózásba. 

– Milyen pályára készül-
tél?

– Mûszaki pályára, de
nem vettek fel. Maradt a 603.
számú szakmunkásképzõ,
szobafestõ szak. Nem volt
túl szerencsés választás, de
szerettem csinálni. Itt is foly-
tattam a sulirádiózást. A kö-
zépiskola befejezése után le-
érettségiztem, közben dol-
goztam festõ mester mellett
segédként, bolti eladóként.
Ezek mellett megmaradt a
zene szeretete.

– Egy Dj-nél nagyon fon-
tos, szinte mánia a zene. Mit
hallgattál? Melyik volt a
kedvenc zenekarod?

– Én is, mint oly sokan a
Petõfi Rádió zenei mûsorain
nõttem fel a 80-as években,
(Vasárnapi koktél, Poptarisz-
nya). Akkoriban nem volt

annyira széles a skála, nem
volt annyi rádió, mint mos-
tanság. Én a dallamos disz-
kózenét szeretem, azon belül
is Euro Disco stílust. A 80-as
évekbõl az abszolút kedven-
cem a  Modern  Ta lk ing ,
Depeche Mode, a hazaiak
közül a Bonanza Banzai,
Ákos.

– Annak idején elképzelhe-
tetlen volt, hogy valaki, csak
úgy MC (Master of Cere-
mony) vagy DJ legyen, vizs-
gázni kellett az ifjú titánok-
nak.

– A 90-es évek elején hiva-

tásos elõadó mûvészi vizsgát
tettem én is. Helyi lemezlo-
vasok mellett sokat tanul-
tam, technikáról, mûsorve-
zetésrõl. 1996-ban megnyi-
tottam saját szórakozóhe-
lyem Szentes szívében a tisz-
ti klubban, Sphinx Disco né-
ven. 2000-ig nagy sikerrel
mûködött, még ebben az év-
ben, pontosan év végén fel-
hagytam az emberek szóra-
koztatásával. 

– Sokaknak hiányzol a
mai napig. Mit csináltál utá-
na?

– 2002-ben elhelyezked-

tem egy pécsi optikai nagy-
kereskedelmi cégnél, mint
üzletkötõ. 2004-ben megala-
pítottam saját nagyker cége-
met Magyarországon és
Szlovákiában, ehhez el kel-
lett adnom a lakásom.

– Nagy szívtipró hírében
álltál, de úgy hallottam,
hogy ennek már vége.

– 2003-ban rám talált a
szerelem, így kerültem elõ-
ször Érdre, majd Budaörsre.
Ennek most már 12 éve.

– Nem hiányzott Szentes?
– Volt-e honvágyam?

Nem, de a barátaim a mai
napig hiányoznak.

– Hogyan képzeled el ma-
gad 5-10 év múlva?

– Szeretném, ha 2 gyerme-
kes apukának hívnának, aki-
nek van egy háza a Balato-
non, Budaörsön, és talán
Szentesen.

– Látunk még a DJ pult
mögött? A retro partik fény-
korukat élik.

– A zene mai napig szere-
lem, lennének felkérések, de
úgy érzem, hogy elég volt 10
év és 5000 óra a szórakozta-
tóiparból. F. M.

Elég volt 5 ezer óra a szórakoztatóiparból
Az Árpád Szabadidõs

Sportklub ismét megrendezi
a hagyományos „Új Kenyér
Ünnepe” nemzetközi felnõtt
kispályás amatõr labdarúgó-
tornáját augusztus 19-én,
szerdán 20 órakor a Sparta-
cus-pályán.

A tornára jelentkezhetnek
10 fõs csapatok (igazolt játé-
kosok csapatonként megyei
I. osztályig max. 2 fõ). Az
amatõr férfi csapatok mellett
nõi csapatok jelentkezését is
várják. Nevezni csak szemé-
lyesen lehet augusztus 12-én,
szerdán 17 óráig, vagy szer-
dánként 15 és 17 óra között a
nevezési díj befizetésével a
Kiss B. u. 3. szám alatt. 

Program: 19.30 óra ünne-
pélyes megnyitó, Himnusz,
Szirbik Imre polgármester ün-
nepi megemlékezése. Öku-
menikus kenyéráldás. Ke-
nyér, bor és vacsoracsomag
átadása a csapatoknak az
Árpád-Agrár Zrt. és a Hun-
gerit szakszervezet támoga-
tásával. Díjátadás a torna be-
fejezése után.

Labdarúgótorna
augusztus 19-én
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Szentesen egyedül ûz egy
újnak számító sportágat
Varga Lajos – méghozzá
eredményesen. A futás-íjá-
szat országos bajnoki ezüst-
érmese egy saját maga által
kijelölt pályán gyakorol, il-
letve télen a kerékpárüzle-
tében is célba lõ.

Hetedikes kora óta a sport
szerelmese Varga Lajos, aki
futással és fekvõtámaszokkal
kezdte. Ekkor még nem a
versenyzés miatt sportolt, in-
kább az egészségéért, a jó fi-
zikumért. A kerékpár nyer-
gében aztán már sorra kö-
vetkeztek a megméretteté-
sek: mountain bike mara-
tonok rendszeres résztvevõje
már sok éve, kerékpáros
szaküzletét is „díszítik” a
bringás versenyeken viselt
rajtszámai. 

Két éve talált rá egy Ma-
gyarországon viszonylag új,
még alig ismert sportágra, a
futás-íjászatra. Egy íjászma-
gazinban figyelt fel egy meg-
hirdetett versenyre.  Akkor
már mintegy két éve
íjászkodott is, bár városunk-
ban nem volt lehetõsége ver-
senyszerûen, egyesületben
ûzni. 

Ahogy kipróbálta magát a
futást és íjászatot ötvözõ
sportban, kezdettõl ott vég-
zett az élmezõnyben. Tavaly
az országos bajnokságon 3.
lett, idén – pár héttel ezelõtt
– pedig elõrébb lépett egyet

a dobogón. Az ob-ezüstérem
történetérõl azt mesélte a
férfi, hogy Budapesten ren-
dezték a versenyt, a Sparta-
cus atlétikai pályán, mint
ahogy minden viadalt ebben
a sportágban.  A versenye-
ken futással kezdenek, 500
méter megtétele után lead-
nak három lövést, majd
mindezt még háromszor
megismétlik. Viszont bünte-
tõkörök járnak, ha a verseny-
zõ nem találja el a célt: hi-
bánként egy-egy háromszög
alakú távot kell leróniuk
pluszban.

Elõfordul, hogy valaki
nem egyformán teljesít mind
a két számban, Lajos példá-
nak hozta Gajdos Tamást. Ver-
senyzõtársa most debütált
ebben a sportágban, s a szép

emlékû Szerencsekerék egy-
kori mûsorvezetõjeként is jól
ismert férfi ugyan volt, hogy
csak egyszer találta el a célt,
de a magas, vékony, atleti-
kus fizikumával még így is
két kört rá tudott verni a
szentesi sportolóra.

Lajos vadász reflex kategó-
riában versenyez. Húsz mé-
terrõl lõnek 20 centiméter át-
mérõjû körökre. Megtudtuk
tõle, hogy eredményével elv-
ben kvalifikálta magát nem-
zetközi tornákra, de ebben
az önköltséges sportágban
komoly pénzkérdés a kül-
földön való versenyzés, úgy-
hogy errõl nincs szó. Aho-
gyan a felszerelés is: Lajos
három részbõl álló, fa közép-
részes íja újonnan 50 ezer fo-
rintba került, a karbon nyíl-

vesszõk darabja pedig, me-
lyekbõl 12 szükséges egy
versenyen, 2500 forint. A
sportoló úgy látja, a néme-
teknél vagy az oroszoknál jó-
val népszerûbb a futás-íjá-
szat, idehaza az országos
bajnokságon mindig változó
összetételû mezõny indul,
de nincsenek többen 30-nál.

Itthon a focipálya melletti
területen egy zászlókkal kije-
lölt „versenypályán” edz.
Ha valaki érdeklõdik, láthat-
ja, hogy komolyan veszi, de
telente, amikor nincs vásár-
ló, a kerékpáros üzletében
felállított célra is lõdöz. Sze-
retne maga mellé társakat to-
borozni ebbe a sportágba.
Talán barátnõje, Soós Tímea
lesz az elsõ követõje, aki
egyelõre íjászatban verse-
nyez, és rendszeresen a 2.-3.
helyeken végez. Lajostól so-
kan megkérdezték már,
kombinálná-e a bringával ezt
a két számot, mint egyfajta
szárazföldi triatlont, de még
nem próbálta. Terve viszont,
hogy elkezdi az úszást, és jö-
võre rajthoz állna ún. ne-
gyed triatlon versenyeken.

A kerékpárt a szokásos,
havi túrákon is használja,
ugyanis a spinning órákat is
tartó sportoló szervezésében
egy kisebb-nagyobb csapat,
a Varga Bringa Team idõn-
ként felkerekedik egy-egy
baráti kirándulásra. Leg-
utóbb Ópusztaszerre kere-
keztek el legalább húszan. S
bár a futás-íjászatot Lajos
nem klubszinten ûzi, kerék-
páros szakosztályként a Fit
Mánia egyesület keretein be-
lül mûködne tovább a brin-
gás team. Darók József

Elkészült a Csongrád me-
gyei bajnokságok, valamint
a Csongrád megyei Magyar
Kupa sorsolása. A csapatok-
nak augusztus ötödikéig
van lehetõségük a hazai
mérkõzések idõpontjainak
megváltoztatására, ezt köve-
tõen válik véglegessé a me-
netrend. A sorsolás a csapa-
tok kéréseinek megfelelõen
zajlott, hiszen többen sze-
rettek volna otthon, vagy
idegenben, vagy falunapon
hazai pályán játszani.

A megyei labdarúgás leg-
felsõbb ligája 17 együttes
részvételével zajlik az idei
szezonban, így minden for-
dulóban lesz egy szabadna-
pos együttes. A kéréseknek
megfelelõen újonnan induló
Szeged 2011 II., és Csongrád
csapata otthon, míg a Szen-
tes és az Algyõ idegenben
kezdi az idényt. A megyeegy
augusztus 22-23-án rajtol, és
rögtön ezt követõen augusz-
tus 26-án hétközi fordulót
rendeznek. A Szentes a
Mórahalom ellen kezd ide-
genben.

A nõi keresztpályás baj-
nokságba 9 csapat nevezett,
így minden héten szabadna-
pos az egyik együttes. A baj-
nokságba a Békéscsaba is ne-
vezett, azonban függetlenül
a sorsolástól, csak Csongrád
megyében játssza meccseit,
mert feladta a pályaválasztói

jogát. A bajnokság szeptem-
ber 5-én kezdõdik, az õszi
idény október 31-ig tart. Az
1. fordulóban Dócon kezd a
szentesi nõi csapat.

Tizenegy csapattal rajtol
szeptember 12-13-án a nõi
U17-es bajnokság és novem-
ber 21-22-én rendezik a
zárófordulót. A szentesi lá-
nyok idegenben kezdenek a
Nagymágocs ellen.

Itthon fogadja a Tömör-
kényt az U14-es csapat a
Nyugati csoport nyitó fordu-
lójában, szeptember második
hétvégéjén. Az utolsó õszi
fordulót november 21-22-én
rendezik a 11 csapatnak.

A Csongrád megyei Ma-
gyar Kupában õsszel két for-
dulót bonyolítanak le: az el-
sõt, amellyel a megyei fut-
ballidény is indul, augusztus
16-án, vasárnap 17 órától,
míg a második körre hét-
közben, szeptember 2-án,
szerdán kerül sor. A kupa-
küzdelmek 61 csapattal in-
dulnak. A mérkõzéseken
nincs hosszabbítás, döntetlen
esetén az alacsonyabb osztá-
lyú csapat megy tovább, míg
azonos osztályban szereplõ
csapatok esetén azonnali
büntetõrúgásokra kerül sor.
A megyeegyes csapatok el-
kerülték egymást a sorsolá-
son, csupán a Szentes és az
újonc Újszentiván találkozik
rögtön az elsõ fordulóban.

Augusztus végén
rajtol a megyeegy

Abádszalókon, két napos
strandkézilabda-kupán sze-
repelt a Szentes nõi csapata.
A z  Á r p á d  S z a b a d i d õ s
Sportklub kézilabdásainak
egy része az utóbbi évek-
ben, nyaranta részt vett
strandkézilabda tornán
Tiszakécskén. Az idén elsõ
alkalommal neveztek a
8. alkalommal megrende-
zett abádszalóki Tisza-tó
Strandkézilabda Kupára. 

A szentesi hölgyek a 11
csapat közül a második he-
lyen végeztek, egyetlen vere-
ségüket a fináléban szenved-
ték el. Elsõ meccsüket Mis-
kolc ellen sima 2:0-ás gyõze-
lemmel zárták. Második
mérkõzésüket az Aranyszar-
vas II. csapatával 1:1-es dön-
tetlen után, szétlövéssel
nyerték meg. Vasárnap, a
reggel nyolc órás kezdés ki-
csit korainak tûnt mind a já-
tékosoknak, mind a játékve-
zetõknek, de még a szerve-
zõknek is. A Szentes játszotta
az elsõ mérkõzést a Másna-
posok I. csapatával, akik el-
len 2:0 arányú gyõzelmet
arattak. Így – csoportgyõz-
tesként – a legjobb 6 közé ke-
rült a csapat. Az egyenes ki-
esési szakaszban Tisza-
földvár együttese ellen sike-
rült megvívni a tovább ju-
tást, 1:1-es döntetlen után,
szétlövésekkel sikerült be-
húzni ezt a mérkõzést is. A
hármas döntõben elõször a
Másnaposok II. csapatával
szemben sima, 2:0-ás gyõzel-
met arattak a lányok. A dön-

tõ összecsapást a Szentes és
a Blue Ladies  játszotta.

Szabóné Borbás Edittel, a
csapat rutinos játékosával
beszélgettünk.

– Kik szerepeltek a szente-
si csapatban?

– Azok a lányok, akik eb-
ben az idényben a második
helyen végeztek a megyei
bajnokságban, tehát tulaj-
donképpen a teremkézilab-
dás-csapat tagjai voltak itt,
õk szereztek itt is ezüstöt. 

– Milyen speciális szabá-
lyai vannak a strandkézilab-
dának?

– Négy-négy játékos ját-
szik egymás ellen, ebbõl egy-
egy kapus, kisebb pályán ját-
szunk, és a két 10 perces fél-
idõ eredménye külön számít.
Tehát ha nyerjük az elsõ fél-

idõt és elveszítjük a másodi-
kat, akkor ez azt jelenti,
hogy 1-1, ezt követõen szét-
lövés következik. A játék
pörgõsebb, mint a teremben,
és ha a kapus gólt szerez, ak-
kor az kettõt ér, de a különle-
ges megoldások után szer-
zett gól is duplán számít.

– Milyen játékot hozott a
döntõ?

– Sajnos két játékosunk is
sérülést szenvedett, és végül
2-0-ra kikaptunk, így a szét-
lövést sem tudtuk kiharcolni
a Blue Ladies ellen. 

A kupa-ezüstérmes csapat
névsora: Póth Gyöngyi, Sipos
Réka, Kérdõné Kocsis Ivett,
Nagy Andrea, Szekeres Doroty-
tya, Kovács Katalin, Terbán
Irén, Bölcskei Molnár Tímea és
Borbás Edit. hv

Strandkézis ezüst
Abádszalókról

Fut és íjászkodik
a „bringás” Lajos

Július 11-én a Szentesi Spartacus Szabad-
idõ Sport Egyesült szervezésében, folytatva a
hagyományt, ismét éjszakai tájékozódási tú-
raversenyre került sor, ami egyúttal 6. fordu-
lója volt az országos bajnokságnak. A ver-
seny a Kunszentmárton és Öcsöd közötti
„Cifraduda erdõkben” rendezték meg. A ver-
senyközpont helyét Pusztabábóckán (régi
uradalom, majd tsz majorság) Katona János
portáján alakítottuk ki. A rendezvényre Bu-
dapestrõl, Bajáról, Kiskõrösrõl, Tiszaúj-
városból, Kecskemétrõl, Szegedrõl és Szen-
tesrõl érkezett 21 csapat, összesen 61 fõvel. 

A tájékozódási túraversenyeknél megszo-
kottan, az erdõben elhelyezett bójákat kellett
megtalálni, illetve több a tájékozódást fej-
lesztõ feladatot kellett megoldani. Mindeh-
hez iránytût és a rajtnál kapott térképet lehe-
tett csak használni. A profi, haladó, családi és
diák kategóriákkal mindenki a magának
megfelelõ nehézségû kategóriát választhatta.

Az elcsigázott versenyzõket a célban forró
tea, vajas- és zsíroskenyér várta.

A túraverseny eredménye: A36 kategóriá-
ban 1. Eltájolók, 2. Erõterv-MVM4, 3. Deme-
ter. A50-ben Rezét III, 2. Tiszagyöngye, 3.
Szegedi Elhajlás. A60 és 70-ben 1. Kõbányai
Barangolók, 2. Horváthka, 3. Szõke Tisza. B
kategóriában 1. Gyors Csigák II, 2. Turbócsi-
gák, 3. Holdpötty. Nagycsaládos és diák ka-
tegóriában 1. Szabóék, 2. Zoli Angyalai, 3.
Kriszti +1. (A képes beszámoló az egyesület
Facebook oldalán megtalálható.)

A Szentesi Spartacus mindenkit szívesen
vár éves rendezvényein és vidéki versenyein.
Elérhetõségeink: http://facebook.com/
SzentesiSpartacus és  baratl72@gmail.com cí-
men, ahol Barát László csapattársunk várja
az érdeklõdõk, új tagok jelentkezését.

Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
Szentesi Spartacus Szabadidõ

Sport Egyesület

Spartacus Kupa Éjszakai
Tájékozódási Túraverseny

Varga Lajos jobbról, mellette középen Gajdos Tamás.
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– Az évek alatt hozzá-
szoktam, hogy sokan ismer-
nek meg szerte az ország-
ban, és a bátrabbak meg is
állítanak. Ha nem ismerne
senki, az lenne a rosszabb.
Szerencsém volt, hogy nem
egyik napról a másikra
csöppentem bele. Sokáig
háttérember voltam Fábry-
nál, végignéztem, hogyan
jut el a kis ismertségtõl ad-
dig, hogy õ a Fábry. Ezt átél-
tem a Dumaszínházban is,
most már természetes szá-
momra – fogalmazott a nép-
szerûség témáról a humoris-
ta. – Most pár napja már itt
vagyok Szentesen, itt ez
mindig is így volt, hogy ki-
megy az ember az utcára, és
ismerõsökkel találkozik. Itt
inkább figyelni kell: ja, õt
tényleg ismerem. Nem túl
gyakran töltök itthon napo-
kat, és nagyon érdekes,
hogy látok itt olyanokat,
akiket utoljára általános is-
kolában. Sokan megállítot-
tak, mondván: „téged nem
csak a tévében lehet látni?”.
Van olyan iskolatársam, aki-
nek láttam a gyerekeit is,
ebbõl korábban kimarad-
tam, de most bepótolom.

– Származott valaha kel-
lemetlenséged abból, hogy
viccet csináltál valakibõl?

– Nem, pedig én nehezen
értettem meg, hogy nagy fe-
lelõsséggel jár, mit mond az
ember. Úgy értem, voltak,

akiket szóba hoztam, és nem
is feltétlenül mondtam na-
gyon jókat róluk, mégis
megköszönték, mert ez is
reklám nekik. Volt egy törté-
netem egy szusi étteremrõl,
ahol összeettem mindent
és gyomorrontást kaptam.
Évek múlva ültem be oda új-
ra, már el is felejtettem az
egészet. A pincér mondta, re-
méli, nem leszek rosszul,
mint a múltkor. „Ne hara-
gudjon, remélem, nem lett
belõle baj” – mentegetõztem,
mire õ: „Ugyan! Viccel? Tud-
ja, milyen forgalmat csi-
nált?” Ugyanez fordult elõ
az Ilka csokis bácsival, aki a
Milka csokival konkurál, õ is
megköszönte, pedig róla se
mondtam sok jót.

– A negatív dolgokon job-
ban nevetünk?

– Lehet. Ezeket nem szánt
szándékkal csinálom, inkább
figyelek arra, hogy senkit se
bántsak meg. Ráadásul én
legtöbbször olyanokat mon-
dok, amikor rajtam csattan
az ostor. Arra meg kifejezet-
ten vigyázok, hogy akik ele-
ve elesettebbek, az öregeket,
hajléktalanokat, kisebbsége-
ket, nem szabad piszkálni.
Erre háklis vagyok, a kollé-
gákat meg is szoktam feddni
érte. Az elsõ szûrõje egy po-
énnak, hogy õszinte és nem
bántó.

– Fellépés elõtt mi zajlik a
kulisszák mögött?

– Mindig nagyon izgulok,
de most már tudom kezelni,
hogy csak abban a félórában
izguljak, amikor már jót tesz
a lámpaláz. Tíz éve, amikor
elkezdtem, elõzõ nap sem le-
hetett hozzám szólni. Köszö-
nöm a családomnak, hogy
ezt sikerült leküzdeni. Az
valószínûleg nagyon humo-
ros lenne, ha valaki látna
mûsor elõtt, mert én torná-
zok, bemelegítek, beskálá-
zok olyankor. Ez se a mozgá-
somon, se a kiejtésemen nem
látszik, de ebben azért sok
munka van, hogy legalább

ennyire érthetõ. A Duma-
színházban beírattak ben-
nünket beszédtanárhoz, de
Bödõcs kollégám szerint az-
óta a beszédtanár is hadar.
Mindig visszahallgatom a
mûsoraimat, és kiderült,
hogy amirõl azt hittem, egy
percig síri csöndben álltam,
ott tapsos poénjaim voltak.
Rögtönözni annyi, mint mer-
ni rosszat mondani, merni
akár megbukni. Ezt én nehe-
zen viselem, nem a mûfa-
jom, de képes vagyok rá.

– Milyen gyakorisággal
újul meg egy mûsor?

– Illik megújítani. Nem te-
hetem meg, hogy ha vissza-
kerülök valahová, ahol felte-
hetõen ugyanaz a négyszáz
ember ül, azt mondjam el
nekik, amit már hallottak.
Mindig feljegyzem, hol mi
hangzott el, de most már azt
is írnom kell, milyen ingben
voltam. KAP (Kovács András
Péter – a szerk.) kapta meg
egyszer, hogy fél éve is
ugyanabban volt. Van egy
természetes megújulás, a Rá-
diókabaré és a Showder
Klub új évadaira, ezt alakít-
gatom most a közönség
elõtt.

– A híres szentesi „humor-
maffia” bõvülhet?

– Nem tudom. Így is azt
hiszem, felülreprezentáltak a
szentesiek a humorban. Le-
hetséges, hogy most még itt
középiskolás, aki a követke-
zõ nagy dobás lesz. Én már
gimnazistaként úgy tekintet-
tem magamra, mint aki hu-
morista lesz, csak ezt még
nem tudják róla. Fontos fi-
gyelni a fiatalokra.

– Megkeresnek segítségé-
ért, tanácsokért?

– Elõfordul, de nem na-
gyon tehetek semmit. Taná-
csot szívesen adok, de nem
vagyok fõnök, vagy szer-
kesztõ, hogy beprotezsáljak
valakit. Nem is lennék jó
szerkesztõ, mert vagyok
annyira önzõ, hogy ami ne-
kem tetszik, csak az a vicces.
Ez nem megfelelõ hozzáál-
lás, hiszen egy szerkesztõ
abban is meglátja a jót, ami
nem tetszik neki. Például an-
nak idején Farkasházyt sem-
min se láttam nevetni, de
meg tudta mondani, hogy
mi lesz a jó, mit fognak sze-
retni. Még a 2. évad tájékán
úgy adódott, hogy Litkai Ger-
gõ távozása után egy pillana-

tig engem is javasoltak fõ-
szerkesztõnek, de mondtam,
ha rajtam múlna, csak
Bödõcs Tibi lenne a mûsor-
ban, meg én, meg archív
Monty Python-jelenetek.

– Láttam fotókon, hogy
édesanyád sakktáborában is
jártál a napokban, kisfiad-
dal.

– Igen, a kisfiamat kapaci-
tálta már édesanyám, de
most teljesen magától akart
sakkozni. Amúgy ezerszer
sportosabb nálam, dzsúdó-
zik, focizik is. Jól érezte ma-
gát a táborban, sokan van-
nak hasonló korúak. 

– Neked a tánc vagy a
sakk ment jobban?

– Hahaha! Ez egy nagyon
jó kérdés. Egyikben sem vol-
tam fenomén. Mondjuk úgy,
egy bizonyos szinten ûztem
mindkettõt. Rég nem táncol-
tam, sakkozni még erõsen
amatõr szinten elsakkozga-
tok. Most anyukám felkészíti
a kisfiamat, úgyhogy való-
színûleg meg fog verni.

– Írással kezdted, lehetne
már egy könyved.

– Mindenkinek híreszte-
lem, hogy könyvet írok, ami
nagyon lassan halad. Íroga-
tom. A munkacíme: Minden-
könyv. Formai játékok, stí-
lusparódiák, ilyesmi. Kon-
cepciója, hogy legyen benne
minden, és akkor nem kell
más könyvet vennie senki-
nek.

– Akkor biztos jó drága
lesz.

– Hahaha! Cserna-Szabó
András író, szintén szentesi,
és jóbarátom elvállalta, hogy
a szerkesztõje lesz. Amit ed-
dig olvasott belõle, tetszett
neki, de finoman szokta je-
lezni, hogy haladhatna gyor-
sabban is. Egyébként próbá-
lok pár napokat nyaralgatni,
mert bár nyáron pihenni
szoktam, adódnak fellépé-
sek.

Darók

„A legtöbb poén rajtam csattan”

Július 25., szombat
10:00 3D Csocsó-sztori
12:15, 14:00 3D Minyonok
16:00, 20:30 3D Hangya
18:15 3D Jurassic World
22:30 Ted 2.
Július 26., vasárnap
12:15, 14:00 3D Minyonok
16:00 3D Hangya
18:15 Saul fia
20:30 Ted 2.
Július 27., hétfõ
14:00 3D Minyonok
16:00, 20:30 3D Hangya
18:15 Ted 2.
Július 28., kedd
14:00 3D Minyonok
16:00, 18:15 3D Hangya
20:30 Ted 2.

Július 29., szerda
14:00, 20:30 3D Minyonok
16:00 3D Hangya
18:15 Ted 2.
Július 30., csütörtök
16:00, 20:30 3D Pixel
18:15 3D Hangya
Július 31., péntek
16:00, 18:15 3D Pixel
20:30 3D Hangya
Augusztus 1., szombat
14:00 3D Minyonok
16:00, 20:30 3D Pixel
18:15 3D Hangya
Augusztus 2., vasárnap
14:00 3D Minyonok
16:00, 18:15 3D Pixel
20:30 3D Hangya

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes

város évszázadai. Legelõk,
szántók, vadvizek. Céhek,
iparosok, segédek. A zenegé-
pek története. A szentesi táj –
Koszta ecsetjével. 

Idõszaki kiállítás: Czóbel
Béla fõmûveibõl. A szentend-
rei festõ 34 alkotását augusz-
tus 8-ig tekintheti meg a kö-
zönség a megyeházi épület-
ben.

Csallány Gábor Kiállító-
hely: Régészeti látványtár.
Régészhallgatók kiállítása.
Szalva Péter és Drahos Ist-
ván-emlékszoba.

Nyitva: kedd-péntek 9-13,
szombat 13-17 óráig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásai-
ból, valamint mûvészeti iskola
tanulóinak képzõmûvészeti al-
kotásaiból látható kiállítás.

Galéria Kávéház és Étte-
rem

Sarusi István csongrádi fo-
tográfus Formaformáló for-
mák címû fotókiállítása szep-
tember 7-ig tekinthetõ meg
nyitva tartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 24-tõl

Karácsonykor a nagymama
vízipisztolyt ajándékoz az unokájá-
nak. A lánya dühösen fordul a na-
gyihoz:
- Anya, hogy vehettél neki ilyen
ajándékot?! Már nem emlékszel,
mennyire dühös voltál, amikor a
vízipisztolyunkkal mindent össze-
fröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik:
- Dehogynem, nagyon is...

Mórickáéknak fogalmazást kell írni
arról, hogy anya csak egy van.
Józsika ezt írja: egyszer elesett,
anyukája ápolta, gondozta, anya
csak egy van!
Sanyika ezt írja: beteg volt, anyuka
gondozta, anya csak egy van.
- Hát te Móricka mit írtál? - kérdi a
tanárnéni.

- Tegnap este hazamegyek és meg-
kérdem anyát: van valami kaja?
Igen,- válaszolta - van két szend-
vics a hûtõben. Odamegyek, kinyi-
tom a hûtõt: Anya, csak egy van!

- Hány órát alszol Pistike? - kérdezi
az orvos.
- Két-három órát.
- Szerintem az kevés.
- Mind az öt órán azért nem merek
aludni!

- Hogy hívják a finn kidobóembert? 
- Halja Menjeninnen.
- És az elefántcsontparti focistát?
- Mahol Kapunkki.

Az irodalmi folyóirat szerkesztõje né-
zegeti a kéziratot, és megkérdi a
szerzõt:
- Miért Bumeráng a címe?
- Mert eddig minden szerkesztõség-
tõl visszajött hozzám.

Két villanyszerelõ az állványon: 
- Nénike, adja már fel azt a piros dró-
tot!
Az öregasszony feladja.
- Köszike! - Látod, Józsi, mondtam
én, hogy nulla, te meg jössz itt a hü-
lyeségeddel, hogy fázis!

- Tudod, hogy fogják kipróbálni az új
hidat terhelés alatt?
- Hogy?
- A falu összes anyósát meghívják,
hogy nyüzsögjenek a hídon.
Ha nem szakad le jó. Ha leszakad
még jobb.

Hõguta

Mozimûsor Túra Aradra
Az Árpád Szabadidõs

Sportklub augusztus 16-án,
vasárnap autóbuszos város-
nézõ túrát szervez Aradra.

Programok: városnézés,
múzeumlátogatás, aradi és a
világosi vár és a világosi
fegyverletétel helyszínének
felkeresése, koszorúzás a 13
aradi vértanú szobránál. Ide-
genvezetõ Kiss Anna, az ara-
di gimnázium történelem ta-
nára. Jelentkezni lehet legké-
sõbb augusztus 5-én 17 órá-
ig, illetve szerdánként 15 és
17 óra között a klub Kiss B.
u. 3. szám alatti irodájában.
További felvilágosítás: Krausz
Jánosné (30/758-51-05).

Kos
Egy kicsit nehezebben
rázódik bele az önre váró

feladatokba, de amint elkezdi a
munkát, minden elkezd könnyedén,
gördülékenyen menni. 

Bika
Valaki, akivel eddig nem
gondolta, hogy közeli

kapcsolata alakulhat ki, az a sze-
mély most közeledni akar. Legyen
nyitott. 

Ikrek
Az emberi kapcsolatai-
ban is érezhetõ némi fe-
szültség és ingerlékeny-

ség. A hét során ne fogadja egybõl
a bizalmába az életébe betoppanni
akarókat.

Rák
Itt az ideje, hogy kollégá-
jával megbeszéljék közös

befektetésüket. Sok pénzt hozhat a
közös vállalkozásuk. Szerzõdéskö-
tés elõtt véglegesítsék a szerep-
osztást.

Oroszlán
A hét kiváló lehetõségek-
kel indul a karrierjében

való elõmenetelét illetõen. Kollégái
ön mellett állnak, támogatják azok-
ban az ügyletekben is, melyeket
épp most tervez. 

Szûz
Könnyedén meglehet,
hogy a vélemény kinyil-

vánításban felettébb kritikus. Erõs
egyénisége most nem mindenki-
nek lesz szimpatikus. 

Mérleg
Az átvonuló bolygók ren-
geteg energiával ruház-

zák fel önt. Többet is el tud végezni
a tervezett feladatoknál. Még má-
soknak is jut ideje arra, hogy segít-
sen.

Skorpió
Túl sokat megmutathat
önmagából az emberek-

nek. Legyen elõvigyázatos, hogy
ezt késõbb nehogy ön ellen fordít-
sa valaki. 

Nyilas
Merjen most nagyokat ál-
modni! Ennek a hétnek

az átvonuló bolygóhatásai arra ins-
pirálják, hogy szenteljen több idõt
önmagára, merüljön el mélyen a
gondolataiba. 

Bak
Ragaszkodjon terveihez,
gondoljon a jövõjére. Ha

munkája során önimádó, önzõ ügy-
féllel hozza össze a sors, óvakodjon
a véleménye kinyilvánításával. 

Vízöntõ
Ez az idõperiódus kedvez
a pénzügyeinek. Ennek el-

lenére ne menjen bele semmilyen
kétes, bizonytalan ügyletekbe. Vi-
tassa meg befektetéseit, pénz-
ügyeit.

Halak
Most a legfontosabb az,
hogy minden eszközt és

lehetõséget megragadjon az üzleti
életben a saját javára. Válassza ki
a legjobb tanácsadót, a legjobb
csapatot.

Július 24-31.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Aki Kõhalmi Zoltánnal találkozni szeretne, megteheti
mondjuk valamelyik dumaszínházas fellépésén, vagy lát-
hatja-hallhatja tévében. Szentesen elég jókor jó helyen len-
ni, azaz egy csütörtök délelõtt a Kossuth utcán sétálni, és
összefutni az itteni mûsorára hazalátogató humoristával.
Egy elkallódott telefonszám miatt kerültük el egymást, de a
véletlen találkozásból még aznap megszülethetett az inter-
jú, melybõl többek között kiderül, már az humoros, ahogy
Zoli készül a fellépésre, valamint, hogy mindenki könyvét
írja, hogy kitõl fog kikapni legközelebb sakkban, ráadásul
közben kétszer sikerült megnevettetni is.



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Több mint 200 ezer forin-
tot, három arany és két ezüst
gyûrût loptak el egy felsõ-
párti házból. A tolvajok júli-
us 19-én, a reggeli órákban
hatoltak be a házba, majd az
értékeket összeszedve távoz-
tak a helyszínrõl.

Egy nappal korábban, a
hajnali órákban a Mátyás ki-
rály utcában egy lépcsõn ül-
dögélõ lánytól lopta el egy
fiatalember a táskáját. A
rendõrök késõbb elfogták a
tettest.

Két fiatalember között ala-
kult ki nézeteltérés a dere-
kegyházi Palacsintafesztivá-
lon, július 12-én, a hajnali
órákban. A konfliktus végül
azzal zárult, hogy az egyik
megütötte a másikat. A rend-
õrség garázdaság miatt nyo-
moz az ügyben.

Garázdaság miatt indult
eljárás egy szentesi férfi el-
len, aki az elmúlt héten szó-
váltást követõen egy golfütõ-
vel törte be egy ház ablakait

a Somogyi Béla utcában.
Hárman verekedtek össze

a nagymágocsi falunapokon,
július 19-én, nem sokkal éjfél
után. A három személy ellen
garázdaság miatt indult bün-
tetõeljárás. Pofon csattant az
egyik szentesi sörözõben is.
Egy fiatalember egy másik-
kal beszélte át a korábbi sé-
relmeiket, amikor a fiatalem-
ber apja odalépett az illetõ-
höz és pofon vágta azt. Ezt
követõen még kialakult egy
kis kakaskodás, de komo-
lyabb bunyó nem robbant ki.
A rendõrök garázdaság mi-
att nyomoznak ebben az
ügyben is.

Az elmúlt héten már la-
punk is beszámolt arról,
hogy az egyik helyi vállalat
öltözõjében tûz ütött ki, két
alkalommal is. Szerencsére
mind a kétszer sikerült meg-
fékezni a lángokat. A nyo-
mozás jelenlegi állása, és az
eddig rendelkezésre álló
adatok szerint egy ott dolgo-

zó személy gyanúsítható a
gyújtogatással.

Ellopták egy elektromos
kerékpár akkumulátorát az
egyik tízemeletes tárasház
elõl. A rendõrségnek sikerült
beazonosítania az elkövetõt
és az aksi is visszakerült a
tulajdonoshoz.

Egy személyautó kesztyû-
tartójából loptak el iratokat
és készpénzt az elmúlt hé-
ten, míg a Nagy Antal utcá-
ból egy KTM Cross kerékpár
tûnt el, amit egy udvarból
vittek el a tolvajok. Elfogták
viszont azt a férfit a rend-
õrök, aki az elmúlt vasárnap
egy rózsaszínû kerékpárt tu-
lajdonított el Szentesen. Az-
óta a bringa is visszakerült a
tulajdonosához.

Hv

Július 18-án, szombaton
személyautó gyulladt ki egy
szentesi bevásárlóközpont
parkolójában. A szentesi tûz-
oltók fékezték oltották el a
lángokat, személyi sérülés
nem történt.

Tizenöt fába csapott villám
szombaton éjszaka Szente-
sen. A tüzet a szentesi tûzol-
tók oltották el, senki sem sé-
rült meg.

Pénzt, aranyat
és ezüstöt loptak

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentõállomás)
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 27-ig Dr. Weiss Patika Gyógyszertár
(Rákóczi u. 71.) hétfõtõl-péntekig 7.30-19-ig, szombaton 7.30-12-ig,
vasárnap és ünnepnap zárva. Július 27-augusztus 3-ig Eszes Gyógy-
szertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12-ig, vasár-
nap, ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 70-563-5139

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü július 27. — 31.

A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús

Hétfõ: Frankfurtileves és
grízgaluskaleves

A menü: Lecsó debrecenivel
B menü: Rakott karfiol
Kedd: Zöldborsóleves és

jeges sárgadinnyeleves
A menü: Marhapörkölt, tészta
B menü: Pulyka brassói,

sült burgonya
Szerda: Sárgaborsógulyás és

nyári zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Stefánia vagdalt,
krumplifõzelék

B menü: Zúzapörkölt, pirított
tarhonya

Csütörtök: Hagymakrémleves és
joghurtos krumplileves

A menü: Cordon bleu,
petrezselymes burgonya

B menü: Milánói lasagne
Péntek: Orjaleves házi tésztával és

tárkonyos becsináltleves
A menü: Hétvezér tokány, tészta
B menü: Csirkemell sokmagvas

bundában, rizibizi

www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü júli. 27. – aug. 2.

Hétfõ: Zellerkrémleves
gyönggyel 

A menü: Mexikói sertéstokány,
tésztaköret

B menü: Csirkepörkölt palócosan,
galuskaköret

C menü: Rántott csirkemell,
párolt zöldség

Kedd: Húsleves
A menü: Fõtt sertéshús,

meggymártás
B menü: Lecsós sertésszelet,

pirított tarhonya
C menü: Rántott csirkemell,

meggymártás
Szerda: Paradicsomleves
A menü: Húsos-kolbászos rakott

burgonya
B menü: Csirkecomb becsinált,

tésztaköret
C menü: Rántott csirkemell,

Ráczos-burgonya
Csütörtök: Magyaros

burgonyagombóc leves
A menü: Mustáros csirkemell,

rizibizi
B menü: Rakott kelkáposzta
C menü: Rántott csirkemell, rizibizi
Péntek: Citromos-tejfölös

csirkeraguleves
A menü: Sonkás rakott tészta
B menü: Derelye
C menü: Rántott csirkemell,

rántott zöldségek
Szombat: Almaleves
A menü: Párizsi sertésszelet,

tepsis burgonya
Vasárnap: Szárazbableves
A menü: Töltött csirkecomb,

zöldséges rizs
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 650 Ft / nyugdíjas

menü, 750 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

Elsõ felkészülési mérkõzésén 2-0-ra nyert
hazai pályán a Szentesi Kinizsi labdarúgó-
csapata a Kiskunfélegyháza ellen. A csapat
két gólját a hosszú idõ után újra szentesi
színekben futballozó Koncz Zsolt szerezte.

Szerdán a Kiskunfélegyháza ellen nyitotta
meg hivatalosan is a labdarúgó-szezont a Ki-
nizsi csapata, amelyben szinte valamennyi új
igazolás pályára lépett. A mérkõzést a Kini-
zsi nyerte 2-0-ra, mindkét gólt Koncz Zsolt
lõtte, de ezen kívül is számos lehetõsége
adódott a mieinknek, akik többször is a ka-
pufát találták el. – Nem az eredmény volt a
fontos, sokkal inkább az, hogy én magam is
megtapasztaljam, hogy az alapozó edzéseket
követõen jelenleg mire képes a csapat –
mondta Koncz Zsolt, a Kinizsi játékos-edzõ-
je. – Igyekeztem variálni több poszton is a
mérkõzés alatt, sajnos erre rá is kényszerül-
tem, hiszen a munkahelyi elfoglaltságok,
nyaralások miatt még nem úgy kezdtünk,
ahogy azt elképzeltem. Egyelõre sok volt a
támadóharmadban eladott labda, ezen min-
denképpen változtatnunk kell majd a jövõ-
ben. A védekezéssel elégedett voltam, hiszen
az ellenfélnek csak néhány kapura lövésre
adódott lehetõsége. Azt kértem a játékosok-
tól, hogy két-három érintõs játékkal, minél
nagyobb labdabirtoklással játsszuk végig a

mérkõzést. Természetesen sok munka vár
még ránk, úgy csapatrészileg, mint egyéni-
leg. Vannak erõnléti problémáink is, de dol-
gozunk azért, hogy ezt kijavítsuk. Sok labda-
rúgó érkezett, össze kell szokniuk a játéko-
soknak, de ezek az edzõmérkõzések erre
lesznek jók. Láttam pozitív és kevésbé jó dol-
gokat a találkozón, átbeszéljük ezeket és
folytatjuk a munkát.

Koncz Zsolt elmondta, hogy mindenkinek
meg fogja adni a lehetõséget a felkészülés so-
rán. Külön öröm volt számára, hogy szép
számmal ellátogattak a szurkolók, és meg-
nézték az újjáalakuló Kinizsit. – Bízom ben-
ne, hogy egyre jobb kapcsolat alakul majd ki
a szurkolók, a játékosok és a csapat között –
mondta Koncz, aki hozzátette: a szurkolók-
nak is türelmesnek kell lenniük, hiszen új
csapat épül Szentesen, és egy hosszú út ele-
jén járnak még. Zsolt edzõként elõször irá-
nyított nagypályás együttest, ez a szerepkör
tehát új volt számára, de úgy tûnik a játéko-
sok elfogadták edzõként is. A 24-25 fõs
játékoskeretbõl egyelõre hiányzik Lajos Má-
té, aki az elmúlt esztendõben kirobbanthatat-
lan volt a védelembõl, vele Koncz Zsolt még
nem találkozott, a labdarúgó eddig nem je-
lent meg az edzéseken.

hv

A Szentesi Fogathajtó Egyesület augusztus 1-jén rendezi
meg az 5. dr. Polner Tibor Emlékversenyt. Az egykori állator-
vos tiszteletére szervezett hivatalos, nyílt nevezéses megméret-
tetés Szabadidõs, valamint „C“ kategóriás pontgyûjtõ verseny,
póni, kettes- és négyes fogatok számára akadályhajtásban. A
hazai egyesület 12 fogattal indul a Szabadidõs kategóriában. A
programok szombaton 9 órakor kezdõdnek a Szarvasi úton, a
volt Esze Tamás laktanya mögötti szabad területen. 

Fogathajtó verseny

Nyolcadik alkalommal rendezi meg a Lepényváró Feszti-
vált Lapistón augusztus 1-jén, szombaton a Mosolygósabb
Régióért Egyesület. A Május 1. Agrár Zrt. központjánál az
alábbi programokon szórakozhatnak az itt élõk és a rendez-
vényre ellátogatók.

14.45 órakor Õsi kincsünk a magyar konyhamûvészet cím-
mel kezdõdik könyvismertetõ. Dr. Lelkes Miklós Zsolt szerzõ-
vel Dömsödi Teréz beszélget. 15.15-kor kiállítás nyílik Kovács
Gábor muzsikus hangszergyûjteményébõl, amelyet Zöldi
Lászlóné népzenész ajánl az érdeklõdõk figyelmébe. 15.45-kor
Zöldiné tekerõmuzsikáját hallhatják. A gazdaasszony olim-
pia 16.15-kor kezdõdik, amelyre egy tányér saját készítésû le-
pénnyel lehet jelentkezni.

17.15 órakor Redenczki Marcsi stand-up mûsora, majd 18-
kor Hajvilág 2015. – Dancsó Erika Szalon bemutatója, 18.30-
kor Semiramis hastánc produkció, 19-kor Kovács Zsuzsa és
mûvészvendégei „Te rongyos élet...“ címû operettshowja, 20-
kor „Volt egyszer egy táncdalfesztivál...“ címmel Török Anna
és Jenei Gábor színmûvészek adnak mûsort.

Minden páros órában lepénykóstolás az újabb lapistói sós
és édes lepényekbõl. Gyerekeknek arcfestés, elsõsegé-
lynyújtási ismeretek a Vöröskereszt közremûködésével. Vér-
cukor, vérnyomásmérés. Tsz-történeti kiállítás. 

A Tisza Volán helyközi járata 12.50, 14.25 és 17 órakor in-
dul a pályaudvarról. A különjáratú autóbuszra a 20/983-
7226-os számon lehet jelentkezni.

Lepényváró
Fesztivál Lapistón

Életmód tábor
MAGunkért

A Zöldág Hagyományõrzõ
Szakkör táborát a Mûvelõdé-
si és Ifjúsági Házban rendezi
augusztus 10-14-ig, 9-13 és
16-19 óra között.

Bõvebb információ kérhetõ
a zoldag@gmail.com e-mail
címen vagy a 30/317-7094-es
számon.

Gyõzött az új Kinizsi

Született: Szõke-Török Gábor és Brezovai Anikónak
(Tavasz u. 17.) Zalán, Miklós Péter és Valkai Máriának
(Aulich L. u. 2.) Nóra, Ramadan Hamed Mohamed és Demján
Zsuzsannának (Klauzál u. 10. C lph. 5/14) Amina, Horváth
Attila és Katona  Ivettnek (Sárgaparti u. 10.) Ádám, Földi
Zsolt és Hargitai Ilonának (Ürge u. 14.) Gergõ nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Schvirján Csaba és Szabó Zsuzsanna
(Nagybánhegyes, Szabadság u. 46.), Hardi István (Gödöllõ,
Alkotmány u. 29.) és Brnya Barbara (Veres P. u. 8/3.) Csendes
Zoltán (Nagyhegy 274/E) és Pólya Csilla (Brusznyai Á. Stny.
4. 4/10.), Molnár Gábor (Nagyhegy 369.) és Gyuricza Anett
(Apponyi tér K. 3 lph. 3/12), Nyári Ádám (Üllés, Arany J. u.
16.) és Pintér Zsófia (Ady E. u. 32/A), Tóth Balázs
(Rábapatona, Szabadság u. 30.) és Kovács Erika (Bercsényi u.
68.).

Családi események

Fájdalommal tudatjuk,

hogy a szentesi
születésû 

DDRR..  CCSSÕÕRREEGGHH  ÉÉVVAA
festõmûvész 

2015. július 1-jén
Budapesten elhunyt. 

Gyászoló hozzátartozói

Kibõvült a hadigondozotti ellátásra jogo-
sultak köre, tájékoztatott a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Sajtószolgálata.

Egy törvénymódosításnak köszönhetõen
támogatást igényelhetnek a második világ-
háborúban elesett, eltûnt és hadifogságban
elhunyt katonák és munkaszolgálatosok öz-
vegyei és árvái, illetve mindazok, akiknek
férje, édesapja 1938. november 2. és 1945.

május 9. között a volt magyar királyi hon-
védség és csendõrség kötelékében szolgált,
függetlenül állományviszonyától és rendfo-
kozatától, és attól, hogy a II. világháborút le-
záró Párizsi Békeszerzõdés következtében
más ország állampolgárává vált. A rendsze-
res havi járandóságot igényelni lehet a kérel-
mezõ lakóhelye szerint illetékes megyei kor-
mányhivatal járási hivatalában.

Hadigondozotti ellátás


