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A szentesi Kiss Krisztina is
részt vett a Magyar-Afrika
Társaság (AHU) által szerve-
zett misszióban. Uganda a
központja, mert ott épültek
ki olyan kapcsolatok, me-
lyeknek köszönhetõen létesí-
tendõ magyar kórház késõbb
a magyar orvosoknak is ta-
nulóközpontjává válhat.
Céljaik például a fenntartha-
tó fejlõdés, az, hogy egy sta-
bil fejlesztési központot hoz-
zanak létre, illetve olyan
misszióban vegyenek részt
az önkéntesek, amely nem-
csak orvosi, hanem egyszer-
smind humanitárius is. Reg-
geltõl estig tartó munka mel-
lett arra is volt lehetõség,
hogy megismerkedjenek egy
amerikai gyermekgyógy-
ászai csoporttal. A 3 szabad-
napon meglátogatták a Nílus
forrását, a Shippi-vízesést.
Ahogy Patay Dóra, a média-
referensük elmondta, a 11.
orvosi misszió egy 4 fõs cso-
port volt, melynek tagjai kö-
zött a szentesi születésû Kiss
Krisztina is szerepelt. Jelen-
leg Kriszti Budapesten rezi-
dens egy kardiológiai inté-
zetnél. A misszió felhívásá-
val egy közösségi oldalon ta-
lálkozott, így jelentkezett az
AHU-n keresztül, hogy
Ugandában, Mbelében ön-
kénteskedjen. 

– Mi volt a motivációd? 
– Egyrészt az, hogy ott na-

gyon hasznos munkát tu-
dunk végezni, más oldalról
szakmai kihívás. Olyan be-
tegségek vannak, amik itt-
hon nem nagyon fordulnak
elõ, vagy az esetek többségé-
ben azt tapasztaltam, hogy a
betegségnek olyan stádiu-
mát sikerült megismerni,
ami Európában nem jellem-
zõ. Itt hamarabb kerülnek a
kórképek felismerésre, míg
Afrikában igen elõrehaladott
állapotban jutottak már hoz-

zánk a betegek. Mindemel-
lett volt bennem egy kis ka-
landvágy is, hiszen soha
nem voltam Afrikában elõt-
te.

– Hogyan képzeljünk el
egy ilyen missziót?

– Orvosi humanitárius
misszió, amelynek az volt a
célja, hogy Ugandában,
Mbelé városában azokra a
helyekre eljussunk, ahol na-
gyon nehéz az egészségügyi
helyzet, gyógyszer adjunk
nekik, meggyógyítsuk, meg-

vizsgáljuk õket, mindemel-
lett voltunk árvaházban,
börtönben és lehetõségeink-
hez képest mindenki egy kis
adománnyal készült, legin-
kább a gyerekeknek. Játékot,
ceruzát, ruhanemût, ki, ami-
vel hozzá tudott járulni. Te-
hát nemcsak orvosi, hanem
egy orvosi és humanitárius
jellegû misszió volt.

– Mi jelentett számodra is
kihívást a misszió során?

(folytatás a 3. oldalon)

A tervek szerint augusz-
tus közepétõl beindul a ba-
baúszás a szentesi üdülõ-
központ újonnan átadott él-
ményfürdõjében. Mondhat-
ni, jó kezekben lesznek a
kicsik, hiszen a strand mû-
szaki igazgatója vezeti majd
a foglalkozásokat, amint
minden technikai feltétel
rendben lesz.

A baba vagy kisded vizes
foglalkozások beindítása a
vízben és medencén kívül is
szigorú feltételeket támaszt,
tudtuk meg Zsura Zoltántól,
aki az algyõi Borbála fürdõ-
ben már nyolc éve tart baba-
úszást. A foglalkozásokra so-
kan járnak a környékrõl, re-
mélhetõleg városunkban is
népszerû lesz, augusztus kö-
zepétõl már el is indíthatják
a nemrég átadott ligeti él-
ményfürdõben. Eddig nem
voltak meg hozzá a feltéte-
lek, mondta az üdülõköz-
pont mûszaki igazgatója.
Megfelelõ vízminõségû, bak-
tériummentes medence, és
infrastruktúra is szükséges,
ide tartozik a babás öltözte-
tõ-pelenkázó helyiség, abban
a légtér hõfoka is meghatáro-

zott, s a víz hõfoka is el kell,
hogy érje a 30 °C-ot. Ha ezek
adottak, elkezdõdhetnek a
turnusok. Három hónapos
kortól lehet vinni a babákat,
amikorra már túl vannak az
alapoltásokon, magyarázta
Zsura Zoltán. Nem akárki
vezethet babaúszást. Zoltán
rendelkezik úszóedzõ és ba-
baúszás-oktató képesítéssel,
s a kötelezõen elõírt, a Ma-
gyar Úszószövetség által
rendszeresített liszensszel is.

Hogy mi is pontosan a ba-
baúszás? A picik vízhez való
szoktatása, vízi mozgatása.
Ha az arcuk vízbe kerül,
öszönszerûen beindul - szak-
nyelven - a búvárreflex, hi-
szen emlékeznek arra, hogy
az anyaméhben is vízben
voltak, magyarázta a szak-
ember. A babaúszás elõnyei-
rõl bõségesen tud beszélni. A
foglalkozásoknak köszönhe-
tõen a baba nem felejti el a
vízhez való viszonyát, általá-
ban másoknál egy-két évvel
korábban megtanulnak úsz-
ni a babúszáson részt vett
gyerekek. Jártasságra tesz-
nek szert a levegõvételben. 

(folytatás a 6. oldalon)

Élmény lesz a
babaúszás

Mintegy ötezren keresték
fel a 2014 márciusában a
szentesi kórház rendelõin-
tézetében megnyitott kistér-
ségi Egészségfejlesztési Iro-
dát (EFI) idén februárig. A
projekt támogatása akkor
lezárult. Milyen célokat tûz-
tek ki induláskor, milyen
tapaszatalatokról tudnak
beszámolni, és hogyan to-
vább? - érdeklõdtünk Czakó-
Kádár Viktória irodavezetõ-
tõl.

– A projekt indulásakor
több cél is lebegett a sze-
münk elõtt. Elsõdlegesen az,
hogy a pályázat ideje alatt a
lakosság számára szervezett
klubokkal és tanácsadások-
kal valamint a kistérségi te-
lepüléseken szervezett szû-
rõ, egészség és falunapokkal
átformáljuk az emberek
egészségrõl alkotott képét,
egészségmagatartását –
kezdte az irodavezetõ. – En-
nek megfelelõen a projekt tá-
mogatott idõszakában a fen-

tebb említett programokon
közel 5 ezer ember jelent
meg. Szûrõnapjainkon a leg-
nagyobb számban cukorbe-
tegség fennállásának lehetõ-
ségét állapítottuk meg, me-

lyek közül a szûrés után a
cukorterhelésre jelentkezõk
közül többeknél igazolódott
is a feltevésünk. 5 pontos
szûrõvizsgálatainkon gyak-
ran akár 60 ember is megfor-
dult, a falunapokon több
mint 300 ember is részt vett
alkalmanként.

Tapasztalatuk szerint a la-

kosok szeretnének tenni az
egészségük megõrzéséért,
azonban gyakran nem tud-
ják, hogy miként tehetik ezt
meg, ehhez nyújtott és jelen-
leg is nyújt segítséget az iro-
da.

Viktória hangsúlyozta,
hogy irodájuk elsõdlegesen
az egészséges életmód kiala-
kításában és fenntartásában
nyújt segítséget, emellett pe-
dig szûrõvizsgálatokkal
igyekszik kiszûrni a különfé-
le betegségekre való hajla-
mot vagy a már meglevõ be-
tegséget. Ezután, ha étrend-
beli változtatásokkal vagy fi-
zikai aktivitással vagy vala-
milyen függõségrõl való le-
szokással pozitív irányba be-
folyásolható a betegség, ja-
vasolják klubjaikat. Ameny-
nyiben ez túlmutat az EFI
kompetenciáján, háziorvos-
hoz, majd onnan szakrende-
lésre irányítják tovább a kli-
enst.

(folytatás a 3. oldalon)

Öt perc az egészségünkért

Krisztina ugandai missziója

Le a cipõvel a hivatalban!
Játszókuckó nyílt a héten a polgármesteri hivatal

elsõ emeletén. A városháza kisgyerekes munkatársai

hívták fel a figyelmet ennek fontosságára. A város

ezzel is meg kívánja erõsíteni a családközpontú

gondolkodást, hiszen korábban elnyerte a gyermek-

barát önkormányzat címet.

3. oldal

Eb-arany
kötélugrásban

Több érmet is nyertek
a szentesi kötélugrók a
németországi Európa-
bajnokságon. Közülük is
legfényesebben csillog
Vass Vivien aranyérme.

3. oldal

Kiss Krisztina Afrikában olyan betegségekkel is találkozott, amelyek nálunk ismeretlenek

„Tapasztalatuk sze-
rint a lakosok szeret-
nének tenni az egész-
ségük megõrzéséért,
azonban gyakran nem
tudják, hogy miként
tehetik ezt meg.“

Még 4 hét a Lecsófesztiválig!

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Az Árpád Szabadidõs Sportklub a hagyo-
mányokat folytatva idén is megrendezte or-
szágjáró honismereti túráját, melynek állo-
mása az Észak- Kelet magyarországi várak
felfedezése volt.

Elsõ állomásunkon az egri Dobó István
vármúzeumban megtekintettük a kiállításo-
kat. Átsétáltunk a hátsó kapun a Gárdonyi
Géza emlékházba, ahol megkoszorúztuk az
író emléktábláját.

Második állomás a Bükk-hegység szerpen-
tinjén átvágva a diósgyõri vár volt. A vár-
árokban tartott lovas íjász bemutató megte-
kintése után korhû ruhába öltözött idegenve-
zetõ kalauzolt végig a felújított vár termei-
ben.

Harmadik állomás volt a sárospataki Rá-
kóczi vár.  Többed magammal a herendi por-
celán gyár idõszaki kiállítását látogattuk
meg, illetve bejártuk a várat és környékét. 

Pálházán örömünkre a sportpályán csülök-
fõzõ verseny és sörfesztivál volt. 

A második napon érkeztünk az ötödik ál-
lomáshoz, Széphalom a Kazinczy Ferenc kú-
riájának sírkertjében, ahol megkoszorúztuk a
költõ sírját és fiának mellszobrán emléksza-
lagot helyeztünk el.

Következett a Füzérradványi Károlyi kas-
tély, mely ma múzeumként látogatható a
nagyközönség számára. A füzéri várnál már
mindenkinek fel kellett venni a túracipõt,
ugyanis a vár egy vulkáni sziklaszirten he-
lyezkedik el. 1526-ban Perényi Péter korona-

õr ebben a várban rejtegette a koronát Sza-
polyai János koronázása után.

Kilencedik állomásunk Vizsoly volt. A Vi-
zsolyi bibliát, amely az elsõ teljes, magyar
nyelvû, Károli Gáspár gönci református lel-
kész 1590-ben fordította és jelentette meg. Az
Öreg Nyomdász vendéglõ épületében része-
sei lehettünk a betûszedésnek, ólombetû ön-
tésnek, valamint a festék elkészítésének, és
legvégül magának a nyomtatásnak. Mi is ki-
nyomtattuk a Vizsolyi Biblia rekonstruált el-
sõ oldalát a saját magunk által merített pa-
pírra az Iparmûvészeti Múzeum segítségével
megépített, korhû nyomdagéppel.

A boldogkõi várban egy udvarhölgy tar-
tott tárlatvezetést, majd a kóborlovagok pár-
baján vettünk részt, utána Közép-Európa
legnagyobb történelmi ólomkatona kiállítá-
sát tekintettük meg.

Monokon Kossuth Lajos szülõházát néztük
meg. Emléktáblán emlékszalagot helyeztünk
el.

Tizenkettedik, utolsó állomásunk Szeren-
csen a Rákóczi vár volt, melyet a Szepesi ka-
mara 1580-ban zálogbirtokként adott Rákó-
czi Zsigmondnak. 

Vasárnap, késõn este elfáradva, de annál
nagyobb feltöltõdéssel érkezett haza csapa-
tunk a kirándulásról, ahol ismét az ország
olyan részét sikerült felfedezni, ahol még
nem jártunk.

Ignácz János túravezetõ

Vannak délvidéki emléke-
im. Mondatfoszlányok 1956
õszén, az újvidéki rádió ma-
gyar nyelvû adásaiból ...Ilon-
ka néni vendégszeretete
Feketicsen...Klampár Tibi
csuklóvillanásai az újvidéki
vb-n... Coca-cola egy hangu-
latos szabadkai cukrászdá-
ban, ami akkor a szabadság
jelképének is számított...

- A Coca-cola kevés - je-
gyezte meg fiam oroszhegyi
pálinka-poharazás közben.

- Ha meg akarod ismerni a
délvidéki táj hangulatát, az
ott élõ magyar emberek lel-
két, Pósa Karcsi rajzait, fest-
ményeit ajánlom figyelmed-
betette hozzá.

És valóban. A Tisza-partja,
a magyarkanizsai utcarészle-
tek, portrék a délvidéki em-
berekrõl, Pósa Károly rajzai,
festményei vonzzák a tekin-
tetet, magukhoz ölelnek és
fogva tartanak...A Tisza parti
táj nagyszerû embereket
adott a Délvidéknek. Elegen-
dõ, ha Toncs Gusztáv iroda-
lomtörténészt említem.
Toncs Gusztáv Szegváron
született, seborvos édesapja
ismert volt Szegváron és
Szentes környékén egyaránt.
Toncs Gusztáv Szabadkán
lett tanár  ahol utcát nevez-
tek el róla. Már rég halott...
Most az élõ délvidéki táj is

küldi követeit, például Pósa
Károly magyarkanizsai festõ-
mûvészt. Itt jár közöttünk.
Legutóbb Ópusztaszeren ta-
lálkozhattunk vele és kedves
lovacskájával, Reménykével
a Rákóczi lovastúrán. Ezt kö-
vetõen Tótkomlóson állított
ki Losoncz Rezsõ gyökérfara-
gó mûvésszel közösen.A ki-
állítás megnyitóján Cseh Ta-
más dalok is elhangzottak...
Itt jár, csak meg kell szólíta-
ni. Az igényes szentesi mû-
értõk figyelmébe is ajánlom
Pósa Károly festõmûvész al-
kotásait.

Dr Mészáros Imre
Szegvár

Vártúra Észak-keleten

A VE-GA Gyermek és Ifjú-
sági Szövetség „Csoport, szer-
vezet, közösség" táborában a
15-17 évesek megismerkedtek
az együttmûködéseik létreho-
zásának lehetõségeivel, útjai-
val. Igyekeztünk több nézõ-
pontot megjeleníteni, hogy õk
maguk válogathassák össze
azokat az elveket, módokat,
amelyek mentén egymás kö-
zött a jövõben a kapcsolataikat
építhetik.

Ehhez különbözõ képzési
modulok álltak rendelkezé-
sünkre az elõadásoktól az
egyes témák játékos feldolgo-
zásáig. Megismerkedtek a kö-
zösségek fejlõdésével és bepil-
lantást nyertek a szervezetek

mûködésébe. Végigvettük egy
általuk választott projekt ter-
vezésének és megvalósításá-
nak lépéseit.

Mindezt nem csak képzés-
ként élték meg a résztvevõk,
hanem ki is próbálták. Mind a
négy csoport lehetõséget ka-
pott egy program megálmo-
dására, tervezésére, megvaló-
sítására. A felelõsség és az ér-
dem is a tizenéveseké volt.

Kiemelt szerepet kapott egy
olyan program megtervezése
is, amelyen a jelenlévõk és az
általuk képviselt közösségek
vehetnek részt õsszel. A
szidökösök például Marosvá-
sárhelyre látogatnak majd, az
ottani patnerszervezethez.

Az „agyalósabb" progra-

mok mellett esti dramatikus

játékok, vetélkedõk, délutáni

sportprogramok, strandolás,

tábortûz és a szabadidõs

õrültködések színesítették a

mindennapokat. Sokféle mó-

don ismerkedtek egymással, a

véget nem érõ beszélgetések-

tõl a hagyományos „Angyal-

kázásig".

A móka és a komolyság vál-

takozása közben a legfonto-

sabb az volt, hogy eltölthettek

együtt egy hetet egymással, és

velünk. Mind nagyon várják a

következõ alkalmat…

Dr. Majár János

VE-GA tábor
Olvasónk írja

Szép Magyarkanizsa

125 éve: a Szentesi Lap
1890. augusztus 15-én beszá-
molt az 1808-1826 között
épült fõtéri református nagy-
templom restaurálásáról:
Hordják a téglát és az anya-
got a szentesi ref. templom
déli oldalfalának támogatá-
sára szolgáló pillérek építé-
séhez. Az építés folyó hó 15-
én, tehát a mai napon lesz
zártajánlati verseny útján ki-
adva, tehát az építés most
már rövid idõ múlva meg is
fog kezdetni. - Az egyházta-
nács egy országos szakértõt
hallgatott meg, mielõtt a
templom pilléreinek építését
elhatározta. Helyesen járt el;
mert egy ehhez hasonló, cél-
jában és következményében
nagyobb jelentõségû munka
építésénél a felelõsséget nyu-
godtan nem vállalhatta vol-
na az egyháztanács magára,
ha csak intézkedését egy or-
szágos szakértõ véleménye
és tanácsa nem támogatja. S
most már nincs kétség ben-
ne, hogy az egyház pillére-
ket fog állíttatni a megvete-
medett falak támogatására. S
bár belátom, hogy az egyház
most már mást nem is tehet,
mindennek dacára, ha késõn
is, bírálat alá veszem az egy-

ház építkezési tervét. Tehát
pillérek épülnek? - Sajnos,
hogy annak idején senki
nem gondolt rá, hogy ezek el
fogják csúfítani a templo-
mot, pedig a mai egyszerû
kivitelében a szentesi ref.
templomnál szebb és impo-
zánsabb ref. templom nincs
Magyarországon. Már azért
is megérdemelte volna ez az
építkezés, ha alaposabb vita
tárgyát képezi és a szak-értõ
figyelme fel lett volna rá hí-
va, hogy nem lehetett volna-
e ezeket a pilléreket mellõzni
és így a falbiztosítást úgy
vinni keresztül, hogy a
templom külsõ formája és
csínja ne szenvedett volna? S
hogy ezt pillérek nélkül is el
lehetett volna érni, aziránt
nincs semmi kétségem. Mert
miért épül a pillér? - Azért,
hogy a megvetemedett falat
megtámogassa, tehát hogy a
bolthajtás nyomását ellensú-
lyozza. A cél tehát az, hogy
az a teher melyet a bolthajtás
az óriási tetõvel a fa-lakra
gyakorol, ne egészen a meg-
vetemedett részre nehezül-
jön, vagyis hogy innen a te-
her egy része elvonassék, s
így a megvetemedés terjedé-
se megakadályoztassák. Ezt

el lehetett volna érni, ha be-
lõl a templomban 6-8, eset-
leg 10 öntött vasoszlopot ál-
lít az egyház a bolthajtás alá.
Ezek a nyomást átvették vol-
na s a fõfalat tovább félteni
nem lett volna ok. Így resta-
uráltatott hasonló okból a
pécsi nagytemplom. - Ez
nem került volna többe, mint
a pillérek kerülnek, s meg
lett volna a templom mentve
az ormótlan s piszok-szöge-
ket képezõ támfalaktól. Erre
ugyan azt mondja most már
bárki is, ha helyesli is ezt a
tervet, hogy most már késõ.
S ezt én is beismerem; de fel-
szólalok azért, hogy ne lás-
sák, mintha arra senki nem
gondolt volna, hogy biz' azt
a falbiztosítást szebben is
meg lehetett volna csinálni.
(X - y). (Szerkesztõi meg-
jegyzés: Közöljük ezt a cik-
ket, mint a mely megszívle-
lendõ véleményt foglal ma-
gában; de erre is rá illik,
hogy: a jó gondolatok rende-
sen késõn jönnek; mert a
munkát valószínûleg ma
már ki is adja az építtetõ bi-
zottság.) 

100 éve: a Szentesi Lap
1915. augusztus 8-án hírt
adott egy szentesi hõsi halott-

ról „Kitûntették halála után"
címen. Megemlékeztünk an-
nak idején Piti Pál fõhad-
nagy hõsi haláláról, amikor
vitéz földink csapatát ro-
hamra vezetve esett el az
északi harctéren akkor, ami-
dõn legutóbbi sebesülésébõl
még ki sem gyógyulva in-
dult el harmadszor is a csa-
ták mezejére A hõsi halált
halt fõhadnagyot feljebbva-
lói az ellenséggel szemben
tanúsított vitéz és bátor ma-
gatartása elismeréséül kitün-
tetésre terjesztették fel, és
Õfelsége neki a III. osztályú
katonai érdemkeresztet a ha-
diékítménnyel, a vitézségi
érem szalagján adományoz-
ta. A magas kitüntetést Piti
Pál nem érte meg, mert azt
csak július elején kapta meg
a marosvásárhelyi ezredpa-
rancsnokság s azt a kineve-
zési okmánnyal együtt me-
leghangú sorok kíséretében
továbbította az elhunyt
egyik szentesi jó barátjának,
aki azt a hõsi halált halt fõ-
hadnagy családjának át is
adta. Az ezredparancsnok
hosszabb levélben méltatja
az elhunyt bajtárs feledhetet-
len érdemeit és õszinte
sajnálatá-nak ad kifejezést

afelett, hogy a legmagaszto-
sabb katonai kötelesség hû-
séges teljesítése közben el-
esett fõhadnagy nem érhette
meg ezt a kitüntetést, melyet
a legfelsõbb Hadúr neki ado-
mányozott, s amely tisztek
részére a legmagasabb ki-
tüntetés.

80 éve: Alföldi Újság 1935
augusztus 11-én egy tragikus
közlekedési balesetrõl szá-
molt be „Borzalmas szeren-
csétlenség a vásárhelyi or-
szágúton" címen: Pénteken
(aug. 9-én) este 8 óra tájban
borzalmas szerencsétlenség
történt a szentes-vásárhelyi
országúton. A szerencsétlen-
ségnek halálos áldozata van.
Szabó János vásárhelyi fuva-
ros kétlovas kocsiján egy ka-
zán alkatrészeit hozta pén-
tek délután Szentesre. Itt az
egyik vaskereskedõnél rakta
ki a terhet, majd visszafelé
indult. A kocsin vele volt öt-
esztendõs kisfia is. Amikor
visszafelé haladtak a vásár-
helyi országúton, Szentes
közelében a lovak megriad-
tak és vad vágtatással elra-
gadták a kocsit. Az egyik
fordulónál a rohanás lendü-
lete következtében a fuvaros
kibukott a kocsiból, szeren-

csétlenségére azonban lábá-
ba beleakadt a lovak gyeplõ-
je. Borzalmas, lélegzetelállító
pillanatok következtek. A jaj-
gató Szabót a megvadult lo-
vak a lábára csavarodott
gyeplõvel több száz méteren
át magukkal vonszolták az
országúton. Az ötesztendõs
kisfiú elsõ rémületébõl fel-
ocsúdva, kisgyermeknél bá-
mulatos lélekjelenléttel akar-
ta megmenteni édesapját.
Lelépett a kocsi ülésérõl s a
vágtató lovak között végig-
mászott a kocsirúdon, hogy
megfékezze a lovakat. A kis-
fiú csodálatos terve sikerült
is, amire azonban megbírta
állítani a lovakat, édesapja
véres roncs volt. A járókelõk
segítségére siettek a szeren-
csétlen fuvarosnak, értesítet-
ték a mentõket, amire azon-
ban azok megérkeztek, az
összezúzott ember már el-
vérzett. Az ügyben megin-
dult a vizsgálat, a halálos
közlekedési balesetért azon-
ban a szemtanúk szerint sen-
kit sem terhel felelõsség.           

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (73.)

Kitüntetett hõsi halott - Borzalmas országúti szerencsétlenség 

A Magyar Posta az elmúlt
két évben teljesen megújítot-
ta pénzügyi portfólióját. En-
nek köszönhetõen Szentes
lakosai is igénybe vehetik a
posta modern pénzügyi
szolgáltatásait. Már igényel-
hetõ a Posta Személyi Köl-
csön is, amely ingatlanfede-
zet nélkül, szabadon, bármi-
re felhasználható, egyszerû-
en igényelhetõ, és az alacso-
nyabb jövedelemmel rendel-
kezõ ügyfelek számára is el-
érhetõ.

A Magyar Posta az elmúlt
idõszakban olyan versenyké-
pes pénzügyi termékekkel
lépett piacra, amelyek meg-
teremtették annak feltételeit,
hogy szolgáltatási portfólió-
jában - igazodva a nemzet-
közi trendekhez - egyre na-
gyobb szerepet kapjanak a
pénzügyi, pénzforgalmi szol-
gáltatások. Posta Számlacso-

maggal már több mint 40
ezer ügyfél rendelkezik.Már
345 postán - köztük Szentes
1-es postán is elérhetõ a pos-
ta legújabb pénzügyi termé-
ke, a Posta Személyi Köl-
csön.

A Posta Személyi Kölcsön
ingatlanfedezet nélkül, sza-
badon, bármire felhasznál-
ható (pl.: tartós fogyasztási
cikk, gépkocsi vásárlás, la-
kásfelújítás, stb).  A futamidõ
során nem kell árfolyam kü-
lönbözettel számolni, hiszen
kizárólag forint alapon igé-
nyelhetõ. A kamat a teljes fu-
tamidõ alatt fix, elõre kiszá-
mítható, tervezhetõ változat-
lan mértékû törlesztõrész-
letet biztosít. 

A Magyar Posta széles
ügyfélkört szeretne elérni,
így a termék fejlesztésekor és
a kondíciók meghatározása-
kor is ez vezérelte. A cél egy

versenyképes kondíciókkal
és egyszerû folyamatokkal
igényelhetõ, fogyasztási köl-
csön tömeges kihelyezése.

A kölcsön paraméterei tel-
jesen megfelelnek egy átla-
gos család és a Magyar Posta
ügyfélköre igényeinek: 2-4
év közötti futamidõt és 200-
500 ezer forint között igény-
be vehetõ kölcsönösszeget
biztosít, kedvezõ kamatozás
mellett. A Posta Személyi
Kölcsön az alacsonyabb jö-
vedelemmel rendelkezõ ügy-
feleknek is elérhetõ, hiszen
nettó havi 100 ezer forint jö-
vedelmet kell hozzá igazol-
ni.

További részletek: http-
s://www.posta.hu/penzu-
gyi_szolgaltatasok/-
posta_szemelyi_kolcson ol-
dalon.

Új szolgáltatás a postán
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Játszókuckó nyílt a héten a
polgármesteri hivatal elsõ
emeletén. Ezzel is meg kí-
vánja erõsíteni a város a
családközpontú gondolko-
dást, hiszen korábban el-
nyerte a gyermekbarát ön-
kormányzat címet is.
Játszósarok, házikó, kisasz-
tal, színes foglalkoztató füze-
tek csábítják a kisgyerekeket,

amíg szüleik ügyeiket inté-
zik a hivatalban. - Hiányzott
már ez a kis kuckó, hívták
fel a figyelmet kisgyerekes
munkatársaink - mondta a
hétfõi átadón Szirbik Imre.
Mint a polgármester fogal-
mazott, egy ilyen kezdemé-
nyezésre könnyû volt igent
mondania. Az újonnan vett
játékelemeket a hivatali dol-

gozók is kiegészítették. El-
hangzott az is, már vannak
ötletek arra, szeptembertõl
hogyan vonzzanak be minél
több gyereket a kuckóba. 
Addig is, az elsõ gyerekek
már birtokba vették a tarka
játékfelületet. Szabály: le a
cipõvel!

D. J.

Le a cipõvel a hivatalban!

(folytatás az 1. oldalról)
Az iroda februári zárása óta
úgynevezett alap állapotfel-
mérést végeznek, mely kü-
lönbözõ kérdõívek kitöltése
után vérnyomás, koleszterin
és vércukorszint mérésbõl,
valamint testkörfogat,
testtömegindex és testzsír
meghatározásból is áll. A
kérdõív kitöltése körülbelül
5 percet vesz igénybe, majd a
vizsgálatok is ennyi idõt igé-
nyelnek. Ezután a kapott
eredmények alapján tájékoz-
tatást kap a kliens az egész-
ségügyi állapotáról és ennek
megfelelõen irányítják to-
vább. Az állapotfelmérés
iránt érdeklõdõket hétfõtõl
péntekig 13 órától 16 óráig
várják, elõzetes bejelentkezés
alapján, idõpontot egyeztet-
ni 63/313-244/263-as tele-
fonszámon lehet.
A nagy melegben visszaesett
a jelentkezõk száma, azon-
ban falunapok alkalmával
szívesen látogatják az EFI
standját és vesznek részt 
szûréseken, tudtuk meg az
irodavezetõtõl. - Elõszeretet-
tel kapunk meghívást szûré-
sek végzésére. Örömmel fo-

gadjuk a felkéréseket, hiszen
javarészt ilyenkor az aktív
réteget is elérjük. Legköze-
lebb október 3-án a Richter
Egészségváros keretében ta-
lálkozhat a lakosság a mun-
katársainkkal. Érdemes lesz
ezen a napon ellátogatni
Szentesre a Kossuth térre, hi-
szen a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház számá-
ra gyûjtünk a Richter segít-
ségével egy korszerû szülõ-
ágyra, melyre az összeget a

lakosok a részvételükkel is
tudják növelni.
Az irodavezetõ elmondta, a
projekt lezárultával igyekez-
nek benne maradni a köztu-
datban a szûrésekkel, illetve
elõadások tartásával. A tér-
ség egészségfejlesztésben
érintett szereplõivel tovább-
ra is együttmûködnek, 2014-
es céljaiknak megfelelõen.
Klubjaik rövidebb idõre szü-
netelnek, azonban hamaro-
san újra szeretnék azokat be-
indítani. D.J.

Mert ez az évszak az uta-
zások, a strand, a pecázás
ideje. Elõször tehát érdekes
témákat kellett találni. Ez
nem ment volna a könyvtá-
rosok nélkül, õk jól ismerik,
mire kíváncsiak a gyerekek.
Persze oktatási szempontok
is vannak, így kerültek be az
anyagba kötelezõ olvasmá-
nyok is. Mindez azt jelenti,
hogy nekem is újra kell
mindet olvasnom, mert a
srácok néha elképesztõ rész-
letekre tudnak rákérdezni.

A témák kiválasztása, úgy
látszik, sikerült. Mert mindig
van érdeklõdõ, hol több, hol
kevesebb. Mitõl függ? Nem
tudom. Talán az idõjárástól,
esetleg a nyaralások idõ-
pontjától. Okos érvet nehéz
találni arra, Fekete István
miért népszerûbb Karinthy

Frigyesnél. Vagy fordítva.
Kellemes meglepetés volt,
hogy Kempelen Farkas sak-
kozó automatája gépesített
korunk kisdiákjait mennyire
szórakoztatja, pedig a tech-
nika már nagyon távol jár at-
tól. Kolumbusz hajói,
Szulejmán háreme, a lovagi
tornák szintén jó témának bi-
zonyultak. Persze ezen utób-
biak mozifilmek és tévémû-
sorok témái, tehát "szem
elõtt" vannak. 

Szóval a kísérlet eddig
mûködni látszik. De még
csak a felén vagyunk túl.
Azért már van ok optimiz-
musra. Elégedettségre pedig
soha.

Poszler
(A sorozat hátralévõ prog-

ramja a 8. oldalon olvasható.)

Esetleg gondolatoknak is nevezhetném, de az túlzás len-
ne. Szóval kaptam egy feladatot, olyat, amit eddig még
nem. Ráadásul, tudomásom szerint más sem. Nyáron, káni-
kulában, a vakáció idején irodalmi-történelmi matinét tar-
tani gyerekeknek, akiket esetleg felnõttek is kísérnek, már
ha egyáltalán eljönnek.

(folytatás az 1. oldalról)
– A börtönlátogatás megle-

põ módon nem volt annyira
megrázó, mint a hétköznapi
emberek közötti gyógyítás,
ugyanis nagyon sok beteg-
ség a helytelen higiénia mi-
att alakult ki és a börtönben
kötelezõ volt a mindennapi
fürdés. A börtönben lévõ be-
tegek nagyon jó általános ál-
lapotban voltak. A nõi rész-
legen dolgoztam Patay Dóri-
val, s a hölgyek inkább álta-
lános kivizsgálásra érkeztek.
Vesemedencével két hölgy-
nek volt panasza, de például
ilyeneket éltünk meg, hogy
egy hölgynek nagyon fájt a
hasa. Kérdeztük,  mi történt?
A nõi rabnak aznap reggel
született meg a gyermeke és
délután már vissza is vitték a
börtönbe. Ami még nagyon
megrázó volt: bejött két kis-
lány hozzánk, hogy szeret-
nének vizsgálatra jelentkezni
és az európai normák sze-
rint, itt is kell egy kísérõ, aki
aztán elhozza õket. Kérdez-
tem is, hogy hol van a fel-
nõtt, akivel jöttek és mond-
ták, hogy õk ketten jöttek,
testvérek. Nyolc-tizenegy
éves gyerekekrõl van szó, s
mondták, hogy az anyuká-
juk meghalt, az apukájuk pe-
dig nem nagyon törõdik ve-

lük. Õk hallották, hogy van
missziós ellátás és eljöttek.
Ez nekem lelkileg megrázó
volt. 

– Milyen betegségekkel
találkoztál?

– Klasszikus belgyógyá-
szati betegségek, fejfájás, cu-
korbetegség, hasfájás, bõrbe-
tegségek, bõrfertõzés, felsõ
légúti megbetegedések; el-
fertõzõdött sebekkel,  rühes-
séggel, akut esetekkel (pél-
dául valakit a környékünkön
elütöttek és akkor behozták,
balesete történt és kórházba
küldtük), elhanyagolt sérü-
léssel találkoztunk. Például
egy fiatal lánynak legalább
fél éve el volt törve a karja,
nem fordult vele orvoshoz s
a karcsontja kettõ darabban
volt. Több helyen is voltunk,
nemcsak Mbelé városában,
olyan helyeken is jártunk,
ahol alig vannak orvosok, s
például nagyon jellemzõ volt
a férgesség. Kézzel mosnak a
nõk, ami a derekat, térdet,
csípõt viseli meg. Nagyon
különbözõ eseteket láttunk.

-Amit nagyon élveztem,
hogy sokmindenre magam-
tól kellett rájönni, úgy, hogy
vérnyomásmérõm, zseblám-
pám, fonendoszkópom meg
esetleg egy-egy vizsgálathoz
reflexkalapácsom volt. Való-

jában nem nagyon volt lehe-
tõségünk arra, hogy hosz-
szabb távon kivizsgáljuk
õket. Tudni kell, hogy a vizs-
gálatok pénzbe kerülnek
Ugandában s így kellett
okosnak lenni, magamra
voltam utalva. A másik or-
vos. Szabó György doktor úr
sokat segített. Amikor el-
akadtam, hozzá fordultam a
kérdéseimmel.

– Hogyan mûködött az
adománygyûjtés?

– A barátaim segítségét
kértem. Közösségi oldalon
meghirdettem, hogy Afriká-
ba megyek és aki tud és sze-
retne ebben részt venni, attól
nagyon szívesen fogadom az
adományokat. Meglepõen
sokan jelentkeztek s így
gyûltek össze a játékok, ru-
hanemû, kinn nagyon nagy
érték a színes ceruza, a toll.
A repülõgépen volt csomag-
limit, így nem tudtam vinni
mindent, de amit sikerült
nagy örömet jelentett.

– Lesz következõ misszi-
ós részvételed?

– Én szeretnék részt venni,
igen.

Hornyik Anna Viola

Olvasmányos vakáció

Ugandai misszió

Augusztus 4-én Szirbik
Imre polgármester és Ko-
vács János önkormányzati
képviselõ köszöntötték a
kötélugró Európa-bajnoksá-
gon résztvevõ versenyzõket,
akik remek eredményeket
hoztak el Németországból.
A Kiss Bálint Református
Általános Iskola csapatának
tagjai egy kivétellel mind-
annyian éremmel tértek ha-
za Idar-Obersteinbenbõl. 

Az Európa-bajnok Vass Vi-
vien három hétig edzett a
csapat többi tagjával együtt,
õ azonban - mint elárulta -
egész évben erre a versenyre
készült, minden eseményre

úgy ment, mintha az Eb-re
indulna. Számára ez már
nem az elsõ eredmény: két
éve párosban második helye-
zést, egyéniben harmadik
helyezést hozott el. Idén pá-
rosban megint második he-
lyezést ért el, a 12-14 éves
korosztályban pedig elnyerte
a kitüntetõ Európa-bajnoki
címet. A köszöntõn a csapat-
tól azt is megtudtuk, hogy a
magyarok legnagyobb riváli-
sa Belgium és Hong-Kong,
de szoros verseny szokott
még kialakulni a dánokkal és
a svédekkel is. Jövõre a kiss
bálintosok Svédországba ké-
szülnek a világbajnokságra.

Aranyérem a kötélugró Eb-rõl

Öt perc az
egészségünkért

Fotó: Vidovics

Vass Vivien (középen) Európa-bajnoki címet szerzett

Lenne rá igény
Szentesen is

A helyi orvostanhallga-
tók közül Bod Bence Barna-
bást kérdeztük, hogy mi-
lyen lehetõségeket lát a
külföldi és a hazai, illetve a
helyi orvosi missziókban.
Bence elmondta, hogy kü-
lönlegesnek számít, ha va-
laki misszióban szeretne
részt venni az itthoniak kö-
zül, mindazonáltal sokkal
inkább egy emberi pillanat
az, ami fontos motiváció a
pálya során, mintsem a bo-
rítékba csúsztatott össze-
gek. Nemrég jött vissza né-
metországi Erasmus rész-
vételérõl, ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy Magyaror-
szágon, így Szentesen is
bõven lenne missziós tevé-
kenységre igény a város-
széli fakunyhókban, s ki-
tért a helyi kisebbség hely-
zetére is. Bár külföldi misz-
szióban nem venne részt,
de Németországba néhány
évre még szívesen vissza-
térne.
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Számos lehetõség várja
azokat, akik szeretnék jól
érezni magukat külföldön
anélkül, hogy túlságosan
megterhelõ lenne a pénztár-
cájuk számára. Elõször is
utazz ki. Hogyan? Például
fogj magadnak egy jó kis
szakmai gyakorlatot. Elsõre
lehetetlennek hangzik, pedig
egyáltalán nem az. Pályáza-
tok tömkelege kering az
interneten arra várva, hogy
észrevedd: neked szólnak! E
pályázatok többségéhez nem
kell más, mint felmutatni,
hogy igenis van motivációd
arra, hogy részt vegyél raj-
tuk. Bizonyítani, hogy ki-
emelkedsz a tömegbõl pedig
nem is olyan nehéz: lehet ez
egy (számodra) speciális
hobbi, lehet egy olyan érdek-
lõdési kör, amiben jobb vagy,
mint az átlag, de az is lehet,
hogy igényes fogalmazásod-
dal vagy korábbi szakmai
gyakorlataiddal tûnsz ki.
Vagy esetleg pont azzal,
hogy "tabula rasa", tiszta lap
vagy és még nem tettél sem-
mit, tehát fejlõdõképes vagy
a fogadó fél szempontjából.

Részt veszel egy pályáza-
ton, ez persze némi tovább-
képzéssel is jár, ugyanakkor
úgy is tekinthetsz rá, hogy
több leszel általa, s jó esetben
még egy oklevelet is kapsz
arról, hogy bizony, elvégez-
tél egy képzést, ráadásul
nem is akárhol: külföldön,
ami általában külön plusz
pont a hazai munkáltatóknál
éppúgy, mint az oktatóknál
az iskolában. Biztosan hallot-
tatok már az Erasmus prog-
ramról vagy az EVS-rõl, de
ezeken túl is számos lehetõ-
ség adódhat.

Kiutazásnál, ha valaki
nem a repülõgép mellett
dönt, akkor vonattal érde-

mes utazni - ebben az eset-
ben ugyanis élhet a Spar
Schience kedvezménnyel,
ennek köszönhetõen egy 30
ezer Ft-os jegy akár 8 ezer Ft-
os is lehet, csak hogy a vi-
szonyítást lássuk. Ugyanitt
belföldi utazáshoz is járnak
kedvezmények - bizony
nemcsak a nyugdíjasok és
nagycsaládosok utazhatnak
90 százalékos kedvezmény-
nyel. Ehhez egyébként nem
kell a Spar állandó vásárlójá-
nak lenni, elegendõ a pálya-
udvaroknál érdeklõdni.

Ha már kinn vagy, persze
szét is nézel a városban, or-
szágban s ekkor bizony elõ-
kerül az is, hogyan lehet jól
kijönni anyagilag a kirándu-
lásból. Számos kedvezmény-
re jogosító lehetõség van.
Ilyenek például az ISIC
Hungary által kibocsátott
kártyával igényelhetõ ked-
vezmények. Létezik már
nemzetközi diákigazolvány,
nemzetközi tanár igazolvány
illetve ifjúsági igazolvány és
CO-Branded kártyák. Ezek
közül most utóbbi kettõre
térjünk ki. Az ifjúsági igazol-
vány mindenkinek jár, aki
még nem töltötte be 26. élet-
évét. IYTC [International
Youth Travel Card] néven le-
het megrendelni 2050 Ft-ért
online, az interneten, átvehe-
tõ Szenteshez legközelebb
Szegeden vagy Hódmezõvá-
sárhelyen, postai rendelés
esetén 500 Ft ráfizetéssel,
kell hozzá egy igazolvány-
kép illetve egy személyiga-
zolvány vagy jogosítvány, te-
hát egy azonosításhoz szük-
séges irat. A kiváltástól szá-
mított 1 naptári évig érvé-
nyes és szálláshelyeknél, ter-
mékeknél, múzeumoknál, lé-
gitársaságoknál használható,
továbbá utazáskor, gasztro-

nómiai és szórakozásbeli él-
ményeknél vehetõ igénybe. 1
hónap alatt e kártyával akár
8 ezer Ft-ot is spórolhatunk
(ami így akár a visszautazás-
nak is lehet az ára). 

A CO-branded kártyák kö-
zé tartozik az AIESEC -
kártya [az AIESEC egy nem-
zetközi diákszervezet, több
mint 120 ország részvételé-
vel] illetve a diákigazolvány-
ként és bankkártyaként
funkcionáló Mastercard
Online ISIC bankkártya.
Internetes vásárlásra is alkal-
mas, emellett nappali tago-
zatos hallgatóként egyedül-
álló módon fényképes nem-
zetközi diákigazolványként
is használható.

A MÚOSZ igazolványt a
Magyar Újságírók Országos
Szövetsége bocsátja ki, s pél-
dául tárlatok, kiállítások,
színházi események látogat-
hatóak általa 0 eurós jeggyel.
Barcelona kevéssé befogadó
a magyar igazolvánnyal, ide
katalán jegy is kell, míg pél-
dául a Mary Time múzeum
ingyen látogatható vele Íror-
szágban, Berlinben a Jüdis-
ches, a Bauhaus és a Check
Point Charlie Múzeum.

Ha mindezek a kedvezmé-
nyek nem érintenek, akkor is
érdemes spórolni a szálláson
- ebben segíthet az EVS - az
Európai Önkéntes Szolgálat
vagy a Couch Surfing Sys-
tem - azaz amikor mások ka-
napéján a világ bármely
pontján a történeteidért cse-
rébe aludhatsz. Ha nem a
szálláson spórolsz, akkor is
érdemes legalább a városné-
zõ sétákat "kötelezõen aján-
lott" jelleggel megtenni, hi-
szen ez ingyen van minden-
kinek.

H.A.

Szerény pénztárcával és
jó hangulattal külföldön

Babákkal és anyákkal telt
meg a megyeháza díszterme
pénteken délelõtt az Anyate-
jes világnap alkalmából. A
szentesi védõnõk közel 90
kismamát hívtak meg a ren-
dezvényre a városból és a
környezõ településekrõl.
Azokat köszöntötték, akik
legalább hat hónapon ke-
resztül a csecsemõ számára
legmegfelelõbb táplálékkal,
kizárólag csak anyatejjel táp-
lálták gyermeküket, illetve
más babák számára is bizto-
sítottak anyatejet. Bartha Ka-
talin körzeti védõnõ szerint
az egészségügyben dolgozók
kötelessége és felelõssége,
hogy felhívják az anyák fi-
gyelmét a szoptatás fontos-
ságára, tanácsaikkal átsegít-
sék õket a kezdeti nehézsé-
geken. Gyõzzék meg az

anyákat, az egyetlen tökéle-
tes, az egészséget biztosító
táplálás, a gyermek legalább
6 hónapos koráig a baba igé-
nye szerinti szoptatás, hoz-
zátáplálás nélkül. A jelenlevõ
családoknak egy szál virágot
és oklevelet nyújtott át
Szirbik Imre polgármester, aki
az anya és gyermek közötti
semmi mással nem pótolha-
tó kapcsolatról beszélt. Mint
fogalmazott, a terhesség ide-
jétõl kialakuló kötõdés élete
végéig kíséri a szülõt, aki
még az 50 év feletti gyerme-
két is kislányomnak, kisfi-
amnak szólítja. Hozzátette, a
mai babák viszik tovább fel-
nõttként a szülõktõl kapott
stafétát. Ez alkalommal kö-
szöntötték fel a már nyugdíj-
ba vonult egykori védõnõket
is. A program tombolasorso-

lással zárult. Szentesen 15
védõnõi körzet, valamint az
iskolai védõnõi szolgálat
mûködik.

A rendezvényen közremû-
ködtek Seres Antal és tanítvá-
nyai, valamint Orbán Réka, a
Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola nyolcadik osztá-
lyos diákja.

Az Egészségügyi Világ-
szervezet és az UNICEF
1992-ben indította el prog-
ramját a csecsemõk egészsé-
ges táplálása érdekében. Az-
óta augusztus 1. világszerte
a szoptatás világnapja, au-
gusztus elsõ hete pedig a
szoptatás világhete. Több
mint 120 országban ünneplik
az Anyatejes világnapot.

BG

Elismerés anyatejes
táplálásért

Magyarország jelenleg
legmodernebb takarmány-
keverõ üzeme 2012 novem-
berében kezdte meg mûkö-
dését Szentesen. A több
mint 2 milliárd forint érté-
kû beruházás anyagi hátte-
rét két magyar tulajdonban
lévõ cég, a HUNGERIT Zrt.
tulajdonosa és az UBM Cso-
port biztosította. A cél az
volt, hogy kiváló minõségû
takarmányt állítson elõ a
HUNGERIT Zrt. integráció-
jának és az UBM partnerei-
nek.

A MA-KA Kft. takarmány-
keverõ létesítése során a ma
elérhetõ legjobb, teljesen au-
tomata vezérlésû technoló-
gia került beépítésre. A ter-
melési folyamatot egy mû-
szakban mindösszesen 2 em-
ber felügyeli. Éves kapacitá-
sa több mint 170 ezer tonna
késztáp gyártása. A napi
tényleges kapacitás 600-650
tonna között van. A gyártási
folyamatban több egyedi,
speciális eljárás található,
ami így együtt alkalmazva
Magyarországon csak a MA-
KA Kft. szentesi üzemében
található meg. Ezeknek kö-
szönhetõen olyan hatékony
takarmányozás érhetõ el,
amellyel a MA-KA verseny-
képes tud maradni az állat-
tenyésztés területén. Két éve
már a folyamatosan növekvõ
Romániai piacon is jelen van
a MA-KA Kft., mind a ba-
romfi tápokkal, mind sertés
tápokkal.

A HUNGERIT csoport ba-
romfi vertikumából 2012.
elõtt csak a takarmánykeve-
rõ üzem hiányzott. Ezen
megfontolásból épült fel az
elsõsorban baromfi tápgyár-
tásra specializált takarmány-
keverõ Szentesen. Az üzem
jelenleg Közép-Európa leg-
korszerûbb takarmánygyá-
rának tekinthetõ, amely
nagyban hozzájárul a költ-
séghatékony takarmány-fel-
használás megteremtéséhez,
valamint az egészségesen
termelõ állatállományok
fenntartásához. A szentesi
keverõüzem sajátosságának
tekinthetõ - többek között - a
speciális kitárolási szakasz,
amely a készárutartályok

alatt elhelyezett mozgó-kitá-
roló keverõrendszert foglalja
magába. Mindez egyben le-
hetõvé teszi a búzaszemek
és a takarmánypellet felüle-
tére történõ adagolását a kü-
lönféle emésztõenzimeknek
és egyéb folyadékfázisú ta-
karmánykomponenseknek.
A duplatengelyes gyorske-
verõ gép lehetõvé teszi,
hogy a kész granulátumot
búza hozzákeverésével, va-
lamint zsír-, olaj- és enzim-
adagolással komplettíroz-
zuk. Az elmúlt egy év során
turnusonként több mint 3
millió broiler csirke, és több
mint 100 ezer kacsa fogyasz-
tott egész szemû búzát tar-
talmazó takarmányt, mely-

nek eredményeképpen az ál-
lományokban jelentõsen ja-
vult a takarmány-értékesítés
hatékonysága. Csirkék eseté-
ben a termelés gazdaságos-
ságát szemléltetõ komplex
mutató, a broiler-index tartó-
san 300 fölötti értékeket mu-
tat, ami fõként annak kö-
szönhetõ, hogy partnereink
telepein a fajlagos takar-
mány-felhasználás 1,85-1,90
kg/kg-ról 1,70-1,75 kg/kg-ra
csökkent az egész szemû bú-
zát tartalmazó tápsorok be-
vezetése óta. Az egész sze-
mû búza-kiegészítést meg-
elõzõen a kacsák 2,40 kg/kg
fajlagos takarmány-felhasz-
nálással voltak jellemezhetõ-
ek, és 42 napos korban 2,90-

3,00 kg-os súllyal vágódtak,
ami az egész szemû búzás
tápsoraink bevezetése óta a
következõképp alakul: 2,15-
2,20 kg/kg fajlagos takar-
mány-felhasználás, 3,10-3,20
kg-os vágósúly 42 életnapot
követõen.

2014. év végén egy kapaci-
tás növelõ beruházás került
átadásra, amikor is megépült
a második kitároló utca, így
egy idõben 2 tehergépjármû
tudja a takarmányt megra-
kodni, betölteni. 

Ilyen feltételek ellenére a
MA-KA Kft. élenjár az inno-
váció területén is. Az egyik
brojlert nevelõ partnerrel kö-
zösen, a partner telepén egy
kísérleti épületet alakított ki,

s itt folyamatosan végez
brojler nevelési takarmány
kísérleteket. Ennek egyik na-
gyon fontos célja, hogy a
brojler genetikai adottságai-
hoz a legmegfelelõbb takar-
mányt állítsa elõ. A MA-KA
Kft-nek így sikerül elérni,
hogy versenytársaival lépést
tud tartani, sõt elõttük jár.
Látva a brojler kísérleti ta-
pasztalatokat, mivel a ter-
mék portfólióban, a vízi
szárnyas takarmányok gyár-
tása-értékesítése is jelentõs
mennyiséget képvisel, a kö-
zeljövõben tervezi egy vízi
szárnyas kísérleti telep létre-
hozását.

A MA-KA Kft. üzletfilozó-
fiája, hogy nemcsak eladni
kell, hanem a partnerrel
olyan szakmai kapcsolatot
kialakítani, amelybõl mind-
két fél hasznot termel. Ezért
nem a már sok területen
megszokott üzletkötõket al-
kalmaz, hanem olyan szak-
embereket, akiknek felada-
tuk elsõsorban a partnerrel a
szakmai kapcsolattartás,
szakmai segítség nyújtása
akár napi szinten.

A fent felsoroltak eredmé-
nyességét mutatja, hogy a
MA-KA Kft. rövid idõ alatt
Magyarország egyik megha-
tározó takarmány keverõje
lett. (x)

MA-KA Takarmánykeverõ és Forgalmazó Kft.

Fotó: Vidovics
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Két év elteltével ismét fel-
kereste városunkat az RTL
klub Kalandor címû mûsorá-
nak stábja. A kereskedelmi
csatornán szombat délelõt-
tönként jelentkezõ turisztikai
élménymagazin is megújult
az eltelt idõszakban, aho-
gyan Szentes is. Ezért keres-
ték fel újra a Kurca-parti te-

lepülést. Elsõsorban a város-
ban történt fejlesztések, a vá-
roskép, az épített és termé-
szeti környezet és a város-
marketing kerültek közép-
pontba a legutóbbi forgatás
alkalmával. Készítettek fel-
vételeket a Felsõpárton, a
Kertvárosban, a Tisza part-
ján, a városközpontban, de
ellátogattak a Vasúttörténeti

Emlékparkba, a Kurca-part
Kalandparkba, a Mûvészetek
Házába is. Szó lesz a mint-
egy 15 perces, Szentessel fog-
lalkozó mûsorrészben a vízi-
labdáról is. Szirbik Imre pol-
gármestert az elmúlt évek
fejlesztéseirõl, valamint a
szentesi életérzésrõl kérdez-
ték a Széchenyi liget árnyas

fái alatt. Torday Henrietta vá-
rosmarketing referens pedig
a turisztikai komplexitásról,
valamint a helyi értékekrõl,
az elkészült új vendégváró
csomagokról beszélt. Az au-
gusztus 22-én, 11.15-kor
adásba kerülõ mûsorban az
„utca embere" is megszólal,
érdemes figyelni.

D.J.

Forgatott a
Kalandor stábja Budapesten egy kerület-

ben laktunk és általában
egy trolin utaztunk. Én rá-
diózni mentem, õ tanítani,
szinte egyidõben. Azt azon-
ban nem gondoltam, hogy
végül közös szülõvárosunk
teremt lehetõséget arra,
hogy találkozzunk és be-
szélgessünk is. Szûcs Si-
mont azért kell bemutatni,
mert már régen elkerült in-
nen és talán az emlékképek
homályba vesznek. Többen
láthattuk õt itt táncolni. Ak-
kor még apócska gyermek
volt, de olyan tökéletesen
táncolt, hogy bárki láthatta,
ebben a fiúban van pers-
pektíva. Ötszörös magyar
bajnok lett, ma pedig tánc-
pedagógus és pontozó bíró. 

– Te is tanítod a táncot, de
milyen apropóból érkeztél
ide, Szentesre a szülõváro-
sodba, egykori nagy verse-
nyek helyszínére? Pontozó
bíró leszel?

– Vagyok. Már 2006-tól
kezdve.

– Köszönöm szépen, hogy
kisegítettél.

– Érdekelnek a nemzetközi
továbbképzések és ezért jöt-
tem le, még akkor is, ha nem
minden pillanatával értek
egyet, mert akkor is úgy
gondolom, hogy mindig
mindenkitõl lehet valamit ta-
nulni. Érdemes nyitott szem-
mel és füllel figyelni és ta-
nulni. Mindig lehet egy
olyan mozzanat, vagy egy
olyan út, ami elgondolkoztat
és új távlatokat nyit. Minden
gyermek és tanítvány más és

más és másmilyen úton érti
meg ugyanazt a dolgot, vagy
lépést, vagy koreográfiát.
Szóval, érdemes a nemzetkö-
zi mezõnyben annak idején
vagy akár most is jól teljesítõ
pedagógusokat figyelni.

– Úgy érzed, van még mit
tanulni?

- Tanulni mindig érdemes
és kell is. Azt is érdemes
meghallgatni, hogy õk egy-
egy nehezebb helyzetben ho-
gyan viselkednek, arról ho-
gyan gondolkodnak, hiszen
itt -  te is láttad a táncok be-
tanítása során - , egy-egy nö-
vendékkel kommunikál a
mester, lépéseket kijavít, eb-
bõl is sokat le lehet szûrni és
sokat lehet tanulni, hiszen
nekem is vannak tanítványa-
im.

– Pontozó bíróként vagy
jelen, de ötszörös magyar
bajnok vagy.

- Igen. 1995-ben lettem elõ-
ször ifjúsági  magyar bajnok
és 1996-ban is újra bajnok
lettem, de már abban az év-
ben 17 évesen megnyertem a
felnõtt magyar bajnokságot
is. Ifiben latinból, a felnõtet
tíztáncból, amit 97-ben is és
98-ban is sikerült megnyer-
nünk. Nagyon sokat verse-
nyeztem külföldön és ezek a
versenyek remekül sikerül-
tek. Ma már azokat az ered-
ményeket nagyon nehéz el-
érni külföldön, amelyeket én
akkor elértem, igaz akkor
még más világ is volt, de ne-
künk sikerült Törökgyörgy
Melindával, mert az a világ
még nem volt ennyire pénz-

orientált. Abban az idõben
még a tehetségeknek na-
gyobb  és egyben jobb lehe-
tõségeik voltak arra, hogy
bemutatkozzonak, megmu-
tassák magukat. A tanítvá-
nyaim is mondták - akik már
pont ebben az idõben kezdik
el a pontozói karrierjüket, -
hogy hiányolják azt, amire
én anno neveltem õket.

– Mi az? Elárulod?
– Ez egy ars potica is le-

hetne, hogy azért táncoljon
valaki, mert szereti, ezért el-
sõsorban, azért mert táncolni
jó. A mai táncosok - a feltö-
rekvõ generáció -  ered-
ményorientáltak és elfelejte-
nek táncolni, helyette hajtják
az elsõ helyet. Sokat görcsöl-
nek és elfelejtik azt, hogy a
tánc mennyi örömet ad,
hogy ezt ezért az örömért
tesszük és nem a helyezés-
ért, az csak ráadás. Ez egy
elõadómûvészet és nemcsak
versenysport és ezt át kell
adni a közönségnek. Örök
igazság, hogy az a jó táncos,
akivel a közönség együtt
táncol, aki érzelmileg meg-
mozdít valamit a nézõkben,
üzenni tud, erre képessége
van és használja is. Ezek a
dolgok persze, nemcsak a
táncban, hanem szinte az
élet minden területén hiá-
nyoznak. Mindenki csak
kapkod, rohan és közben el-
felejt érezni, élni...örülni.

F. M. 

Ne felejts el érezni, élni, örülni

helyben készült frissen sültek, roston sül-
tek, gyros tál, brassói, sült krumpli szerepel,
de napi menü, hot-dog és hamburger is ren-
delhetõ.

A Mozgó Ételbárban kapható ételek alap-
anyagát és konyhai elõkészítését a Gasztro
Szentes konyhája biztosítja - mondja Né-
meth Dezsõ üzemeltetõ, aki többek között
Budapesten szerzett tapasztalatot hasonló
étkeztetés terén.

A Mozgó Ételbár kínálata június végétõl
érhetõ el Szentesen a Rákóczi utca elején a
zöldséges melletti udvarban. A zárt kiste-
herautóban minden ipari kellék megtalálha-
tó, ami egy jó konyhához szükséges.

A Mozgó Ételbár helybe is megy, ha leg-
alább 50 fõs rendezvényre hívják és adott az
ipari áramvételi lehetõség a konyha sütõi-
nek és hûtõinek mûködtetéséhez.

A Mozgó Ételbár egyelõre elvitelre készíti
az ételeit, de Németh Dezsõ terve szerint a
késõbbiekben kiszállításra és helyben fo-
gyasztásra is lehetõség nyílik.

Nyitva tartás 10.30-tól 20-óráig, hétvégén
este 21-ig. Rendelést telefonon 11 óráig és 14
órától a 30/358-9636-os számon fogad.

A Mozgó Ételbár várja a kiadós étkezést
kedvelõket az Apponyi tér 3. sz. alatt., a Rá-
kóczi utcai zöldséges melletti udvarban.

A Mozgó Ételbár kínálatában
Kínálatunk

Hot-dog 290,-/db (virsli, kifli, sajt)
Rántott húsos buci 390,-/db (rántott szelet, buci, sajt)

Hamburger 360,-/db 
(saláta, húspogácsa, öntetek, sajt, buci)

Csirke burger 560,-/db 
(saláta, natúr csirkemell, öntetek, sajt, buci)

"Elõrendelésre napi menü csak 550,-
További ajánlatunk

Csirkemell roston 290,-/szelet (6-8 dkg)
Fokhagymás flekken 290,-/szelet (6-8 dkg)
Rántott sertésszelet 290,-/szelet (6-8 dkg)
Rántott csirkemell 290,-/szelet (6-8 dkg)

Rántott sajt 290,-/szelet (6-8 dkg)
Brassói aprópecsenye 690,-/adag (40-50 dkg)

Gyros tál 850,-/adag (40-50 dkg)
Köretek: saláta vagy 

hasábburgonya 290,-/adag (20-25 dkg)
Öntetek: ketchup, mustár, majonéz 60,-/adag (0,05 l)

Kávé 100,- Kávé tejszínhabbal 130,-
0,33 l üdítõ italok: cola, narancs, 

limonádé 180,-/doboz
0,5 l ásványvíz (savas, mentes) 150,-/palack

A csomagolásért külön díjat nem számítunk fel!

Jó étvágyat kívánunk!

Fotó: Vidovics

Szûcs Simon (középen) nemrégen a 2. Loutrakiba volt pontozni 
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(folytatás az 1. oldalról)
A súlytalan állapotban pe-

dig a mozgáskoordinációra
is kedvezõ hatást gyakorol a
víz, erõsíti az izomtónuso-
kat, javítja a tüdõkapacitást.
Ezen kívül felkészülést jelent
a közösségbe kerülésére is.
Mivel eléggé elfáradnak a
babák a foglalkozásokon,
jobban is alszanak, jobb az
étvágyuk, kiegyensúlyozot-
tabbak. Egy alkalom 45 per-
cig tart, játékos bevezetõvel
és levezetéssel. Ez egy lehe-
tõség a szülõknek, hogy gyer-
mekük egészségért tegye-
nek, hiszen bizonyos esetek-
ben  kisebb testi deformitá-
sok is javíthatók általa, ame-
lyekkel orvost keresnének
fel, osztotta meg tapasztalait
Zsura Zoltán.

A szülõ, különösen az
anya szerepe rendkívül fon-
tos a babúszáson, hiszen az
oktató vadidegen a csöppsé-
gek számára, amikor kézbe
veszi õket, változó, kivel

mennyi ideig tart a „megba-
rátkozás". A szülõ a bizton-
ságot jelenti a baba számára,
ahogyan közösen végzik a
gyakorlatokat. Az oktató a
nagyobb odafigyelést jelen-
tõ, kritikusabb mozdulatok-
nál veszi kézbe a gyerekeket,
például az elsõ merítésnél.
Egyébként sokan eleinte csa-
ládostul érkeznek, a parton
olyankor ott "szurkol" a na-
gyobb tesó, vagy a nagyszü-
lõk is.

Hátrányát nem igazán tud
említeni a szakember a baba-
úszásnak. Sokan talán a fer-
tõzésveszélytõl féltik a cse-
metéjüket, de ez egy megfe-
lelõ minõségû vízben nem
szabad, hogy fennáljon. Be-
teg, lázas babákat pedig nem
engednek a vízbe. 

Vízálló úszópelenkát kell
magukkal vinni a babúszás-
ra, valamint egy jó nagy tö-
rülközõt, amibe be lehet bu-
gyolálni a csöppséget. 

Az alapturnus 10 foglalko-
zásból áll, de akiknél bevá-
lik, azokat sokáig, akár még
1-2 évig is járatják a szüleik
babaúszásra, de legfeljebb
2,5-3 éves korig fogadnak
résztvevõket. Az alapperió-
dusban hozzászoktatják a
babákat a vízbe való merü-
léshez, majd már önállóan is
víz alatt maradhat. Egy álla-
potfelmérés után a nagyme-
dencés csapathoz csatlakoz-
hatnak a kicsik, ahol már az
úszómozgás alapjaival is-
merkednek, intenzívebb for-
mában, ennek során a me-
dence falához is bátran oda-
siklik a gyerek.

A papír is fontos, de min-
denekelõtt türelem, nyuga-
lom, odafigyelés kell a ba-
bákhoz, fogalmazta meg
Zoltán, akit az alábbi elérhe-
tõségeken találnak meg az
érdeklõdõk: 30/6592928, il-
letve zsura.zoltan@gmail.com.

(darók)

A volt Esze Tamás lakta-
nya mögötti sporttelepen
rendezte meg az 5. Polner
Tibor Emlékversenyt a
Szentesi Fogathajtó Egyesü-
let. Az egykori állatorvos
tiszteletére szervezett ver-
senyre 5-600 fõ látogatott el,
ahol kettes- és négyes foga-
tok akadályhajtását láthat-
ták. 

Eredmények: C kategóriá-
ban 1. Deli Dániel (Makói
Silver SE), 2. Szabó Zoltán
(Kinizsi Sport Klub), 3. Józsa
László Dávid (Tiszaföldvári
Lovas Klub SE). Póni kategó-
riában 1. Szabó Kitti, 2. Balla
Evelin, 3. Fülöp Róbert

(mindhárman Kinizsi Sport
Klub). Szabadidõs kategóriá-
ban 1. Tarr Mihály (Tisza al-
pári Lovas SE), 2. Tóth-Mol-
nár Márton (Tiszakécskei Lo-
vas SE), 3. Német László
(Tiszaalpári Lovas SE). 

Köszönet a támogatóknak:
Dr. Polner Tibor családja,
polgármesteri hivatal Szirbik
Imre, Móra József, Kovács
János, Grow Group Dobos
Ferenc, Bajczár Sándor EV.,
dr. Bikádi Péter, dr. Hobot
Gábor, Borsos Zsigmond EV.,
Jutka Virágüzlet, Família Di-
vatüzlet, Babilon Könyves-
ház, Kehely-Üveg-Porcelán
üzlet, Boros Péter Pannónia

Bor üzlet, Váczi-Vill Kft.
Váczi Bálint, Goods Market
Kft. Soós u., Sanyi Pékség
Rákóczi u., Pap Lászlóné, Si-
rály Papír-írószerbolt, DEKA
Élelmiszbolt, Hetényi Sán-
dor és családja, Rodeó Ipar-
cikkbolt, Gazdabolt Rákóczi
u., Szentesi SÉF Kft., Árpád
Agrár Zrt., Kis Ferenc Zsolt
EV., Dobainé Kovács Mária
EV., Szécsényi Péter, Kõvári
Rezsõ, Horváth Csaba, Szi-
geti Pap Béla, Bakai Lajos,
Duhaj Gyula, Halász Tímea
virágbolt, Szentesi Fogathaj-
tó Egyesület tagjai és család-
tagjaik.

A foci volt a mindene a
három évvel ezelõtt elhunyt
Erdélyszky Attilának, a vá-
gya pedig a focista gyere-
kek tanítása, így hát emlé-
két megõrizni mi mással le-
hetne legjobban, mint a
születésnapján megrende-
zett futballtornával, mely-
nek bevételével a helybeli
labdarúgó-utánpótlást tá-
mogatják.

Múlt vasárnap délelõtt,
hõségben kergették a labdát
hat csapat tagjai a mûfüves
pályán. Hasonló idõ volt ak-
kor is, amikor Erdélyszky
Attila a szokásos délelõtti
baráti focizás után rosszul
lett, idézte fel a 2012-ben tör-
tént szomorú eseményt a lá-
nya. Erdélyszky Szilvia el-
mondta, már hét évvel ez-
elõtt szívproblémákat diag-
nosztizáltak édesapjánál.
Egy évet ki is hagyott a spor-
tolásból, de a labda szerel-
mese úgy gondolta, az nem
élet, amiben nincs foci. Bár
családja vigyázott rá, arra in-
tették, pihenjen, de õ azon a
végzetes napon is végigját-
szott két órát a nagy meleg-
ben, a vasárnapi közös foci a
Koszta-iskolában nem ma-
radhatott el. A mentõbe még
maga szállt be, majd sokáig
küzdöttek az életéért, szív-
koszorúér-elégtelenség
okozta az 56 éves amatõr
sportember halálát. Szilvia
szervezi az Erdélyszky Attila
Futball Emléktornákat, ame-
lyeken édesapja sporttársai

ádáz küzdelmeket vívnak.
Úgy érzi, ez a legmegfele-
lõbb megemlékezés. Az elsõt
éppen augusztus 4-én, édes-
apja születésnapján tartot-
ták, a legutóbbit, immáron
harmadikat pedig augusztus
2-án. Évrõl-évre több csapat
nevez be, ezúttal már hat
együttes részvételével ren-
dezhették meg. Zömmel kö-
zépkorú játékosok voltak a
gyepen, közös bennük a fut-
ballimádat, így az amatõr fo-
cin volt a lényeg, a sportköz-
pont díjmentesen biztosította
a pályát. Jelen volt a fair play
szelleme is, ez nagyon fon-
tos, sárga, netán piros lap itt
nem jellemzõ, ellenben a 2-
szer tízperces meccsek iga-
zán komoly küzdelmeket
hoztak. Az Attila barátai, a
Hungerit 2., a Káosz, a Loki,
a Mezõtrógerek és az elõször
induló Karcag csapott össze
két csoportban, hogy aztán a
csoportgyõztesek eldöntsék
a kupa sorsát. Szándékosan
nem vándorkupát lehet nyer-
ni, minden évben megtart-
hatja a trófeát a gyõztes gár-
da. Ezúttal a karcagiaké lett
a végsõ dicsõség. Emlékla-
pokat is átadott Szilvia és
családja: a két játékvezetõ,
Török Tamás és Mészáros Fe-
renc, valamint a „legtapasz-
taltabb" játékos, vagyis a
korelnök, Csák László is elis-
merést kapott. Mint a 70
éves férfitól megtudtuk, már
vagy 60 éve sportol, kézilab-
dás volt, de rendszeresen

rúgta is a bõrt, s pajkosan,
egyszersmind büszkén hoz-
zátette: kispályán mindig
megverték a focistákat.
Egyébként a kezdõrúgásra is
70 év felettit kértek fel,
Hankó Árpád végezte el.

Szilvia, aki maga is többfé-
le sportot ûz, elárulta, annak
idején kipróbálhatta a focit a
fiúk között: ha nem volt ki a
csapat, õt állították be.
Ugyan belõle nem lett focis-
ta,  édesapja sporttársai vi-
szont határozottan azt vall-
ják, labda nélkül egy métert
sem érdemes futni. 

Erdélyszky Attilának egy
dédelgetett álma életében
nem valósulhatott meg: a
legkissebbekkel akarta meg-
szerettetni a labdarúgást.
Nos, a jótékonysági emlék-
torna errõl is szól. A nevezé-
si díjakból és magánszemé-
lyek felajánlásaiból minden
évben tornát rendeznek az
utánpótlás számára. Amíg
külön utakon jártak a helyi
futballegyesületek, Janiga
László szervezett nyár elején
tornát, most már egyesülve,
át lehet gondolni a folytatást.
A Szentesi Farkasok elnöke
azt mondta, mindenképpen
erre a célra fordítják a mosta-
ni bevételt is. A szentesi lab-
darúgás több alakjának,
Mikecz Sándornak, Koncz
Istvánnak az emlékét is tor-
nákkal õrzik, érdemes lenne
ezt tovább bõvíteni, korosz-
tályonként egy-egy kupával.

Darók

Attiláért és a 
gyerekekért fociztak

Nemzetközi minõsítõ dobó-
versenyt rendeztek a szentesi
sportpályán. A hölgyek súlylö-
kõ viadalát Váradi Krisztina
szerezte 13 méter 89 cm-es tel-
jesítménnyel, megelõzve az
ugyancsak szentesi színekben
versenyzõ Csordás Cintiát.
Kriszta lapunknak elmondta,
hogy kisebb sérülés hátráltatta
ugyan a versenyben, ettõl füg-
getlenül a mostani eredmé-
nyével nem volt megelégedve,
mint mondta, 14 méter felett
szeretett volna teljesíteni. A
diszkoszvetésben a szerb
Tomasevic Dragana esélyesebb-
nek bizonyult, és tulajdonkép-
pen papírforma gyõzelmet
aratott, olyannyira, hogy vi-

lágbajnoki részvételt jelentõ 61
m 47 cm-es dobással zárta a
versenyt. Kriszta 8 cm-rel ma-
radt el az 51 méteres teljesít-
ménytõl. A férfiak diszkoszve-
tõ számát a horvát válogatott
Varga Roland nyerte 61 m 77
cm-rel. Seres András, a Max-
imus SE kiválósága második
lett, András 59 m 88 cm-et tel-
jesített. Varga Rolandtól meg-
tudtuk, hogy a versenyzés
mellett edzõs-ködéssel foglal-
kozik Horvátországban, en-
nek ellenére szeretne kijutni a
világbajnokságra, sõt a riói
olimpia is a tervei között sze-
repel. Szentesen nem elõször
szerepel, korábban akkor állt
dobókörbe, amikor az még a

régi salakos sarkában volt ki-
alakítva. Seres András úgy
nyilatkozott, hogy idei teljesít-
ményével hellyel-közzel elége-
dett, hiszen a sokszor végzett
dobogón itthon és külföldön
is, a hatvan méteres szintet vi-
szont nem sokszor sikerült tel-
jesítenie. - Bár erõsebb lettem,
de kötöttebb lett a mozgásom,
nem vagyok olyan laza, mint
korábban, ezen mindenkép-
pen változtatni szeretnék, a
mostani erõállapotom jó, eh-
hez kellene a gyorsaságon, a
robbanékonyságomon javíta-
ni. Az országos bajnokságon
igyekszem 60 méter felett dob-
ni.

hv

Élmény lesz a babaúszás

Polner emlékverseny

Az országos
bajnokságra készültek

Szabó Kitti és testvére póni kettesfogatával az elsõ helyen végzett.

Az emléktorna döntõjének résztvevõi



22001155..  aauugguusszzttuuss  77.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Augusztus 4-én, kedd es-
te a szentesi közönség meg-
töltötte a szentesi szabadté-
ri nézõterét, remekül szóra-
kozott a hol, szellemesebb,
hol felszabadultabb poéno-
kon. Bánfalvy Ági szextett-
jétõl kaptunk ajánlót a jö-
võre nézve, de aki színésze-
tet szeretne tanulni is meg-
találhatja, amit keres. Az
Estére szabad a kecó – a
londoni szextett társulatá-
ban nem volt, ki ne értett
volna egyet: sokat tanultak
egymástól. 

Bánfalvy Ágnes már több-
ször fellépett Szentesen. Az
itteni szereplések mellett a
nagy múltra is emlékezett.

Mit tudna kiemelni a pá-
lyája során, ami meghatáro-
zó volt egy ilyen életmûben?

Soha nem szálltam ki a
színészetbõl, mondhatni li-
neárisan haladtam elõre.
Emiatt szerencsésnek mond-
hatom magam, külföldön is
mindig csináltam valamit.
Ami talán meghatározó, a
párizsi szereplésem, Ameri-
kában olyan nagy nevekkel
játszhattam együtt, mint
Scarlett Johansson.

– Hamarosan indul egy
színészeti iskola is.

Igen, 7. alkalommal, au-
gusztus 20-tól lehet újra je-
lentkezni rá, vasárnapon-
ként. Az idei csapat különö-
sen jó lesz, különlegessége,
hogy államilag támogatott
formában indul. Abszolút
szülõbarát.

– Mit hoztak Szentesre?
Egy olyan elõadással,

amin jót lehet szórakozni,
lesz nevetés, humor, de min-
denképpen úgy, hogy ez
szellemes poénokkal törté-
nik, amihez érteni is kell. A
társulat minden tagjától tud-

tunk tanulni valamit, min-
denkinek a színészi játéka
hatással volt a másikra. Ra-
mónától például a szakma
iránti alázatot lehetett elsajá-
títani.

Kiss Ramóna:
– Ma este mit fogunk lát-

ni?
– Az Estére szabad a kecó

– a londoni szextett. Hujber
Feri feleségét alakítom. Ez
egy nagyon vicces vígjáték.
Az elsõ 10 perc után egészen
a végéig mindenki nevetni
fog. 50 elõadásnál járunk és
ez a tapasztalat.  Mi is na-
gyon szeretjük játszani.

– Mi irányított a pályán?
– A családom tett le egy

olyan példát elém, hogy ha

becsületesen, tisztességesen
dolgozol az életben, akkor
mindig eléred azt, amit sze-
retnél. A Barátok közt elõbb
érkezett az életembe, mint a
színház. Természetesen né-
zõként már gyerekkoromban
találkoztam a színházzal, de
mint színpadon álló színész,
az aktív színházi életem kö-
rülbelül 25 évesen kezdõ-
dött. Azóta  egy olyan szere-
pet tölt be az életemben,
hogy meghatározza azt, s
eköré építek mindent..

– Mivel foglalkozol, ha
nem a sorozattal?

– Ami teljesen leköt, azok
a Grease próbái, ezek javá-
ban folynak. Készülünk az
októberi bemutatóra: tánco-
lunk, énekelünk és barátko-

zunk egymással. Olyan él-
mény, amikor visszarepü-
lünk a gimis éveinkbe és új-
raéljük azt az izgalmat. 

– Milyen fogadtatásra
számítotok?

– Egy kultuszfilm nem-
csak Magyarországon, ha-
nem a világon is. Ha meg-
hallják a Grease betétdala-
it, kortól függetlenül elkezd
mozogni az emberek lába. A
prózán kívül énekelek és
táncolok és nagyon jó és vic-
ces darab, ajánlom bátran a
nézõknek, revütánccal,
show-val és nagyon klassz
színészekkel. Egy három hó-
napos casting után a rendezõ
illetve producer úgy döntött,
hogy én kapom Rizzo szere-
pét. Ez nagy lehetõség  szá-

momra, hiszen a Syma csar-
nokban lesz a bemutató,
többezer nézõ elõtt és utána
végigjárjuk az ország na-
gyobb arénáit.

Hujber Ferenc:
– Mondanál a társulatról

néhány szót?
– Nagyon sokat tanulunk

egymástól, nagyon sok min-
denkibõl szervezõdött ez a
csapat s igen, bõven van mit
tanulni.

– Mi motivált a színészi
pálya során?

– Hogy jobban hazudjak
mindenkinél. Mindenki ha-
zudott nekem gyermekko-
romban és az volt a védeke-
zési reakcióm, hogy akkor
én hazudjak ennél jobban.

Ez vezetett a színészi pá-
lyám során.

Gesztesi Károly:
– Milyen most ebben a da-

rabban játszani?
– Szeretek benne játszani.

Ha valakinek van esze a sze-
replõk közül, akkor persze
odafigyel a másikra és ha
tudja, felhasználja máshol.

– Ki volt a példaképe a
hosszú karrierje során?

– A most elhunyt Sinkó
László atyai jóbarátom volt.
De õtõle sem úgy tanultam,
mintha tanított volna: mint
tanáromtól, beszélgetés köz-
ben vasárnaponként egy
üveg bor mellett, amikor
nem volt elõadásunk. Volt
egy fontos dolog: azért tud-
tuk kiegészíteni egymást,
mert nem magyaráztuk meg,
ha el kellett menni, hanem
csak távoztunk.

– Van -e most olyan darab,
amivel még készül?

– A Grease címû musical-
ben leszek az egyik fõszerep-
lõ. Emellett csinálok most
egy nagy magyar akciófil-
met. Capp Mortain a film cí-
me és kaszkadõrjelenetek is
lesznek benne.

Harmath Imre:
– Kik álltak a pálya során

példaként ön elõtt?
– Amikor a Nemzeti Szín-

házban stúdiós voltam, ak-
kor elõzõ évben színházat
játszottam. Sinkovits, Kál-
mán, Õze.

– Mire a legbüszkébb a pá-
lyája során?

–A minõségre s a színvo-
nalra. A Bánfalvy Ági színi
iskolájában a szinkronszíné-
szet lesz a tárgyam, ez egy új
tantárgy s ezt a lehetõ leg-
magasabb színvonalon sze-
retném oktatni. H.A.V.

Augusztus 8., szombat
10:00 ! Agymanók
12:00 14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible 
- Titkos nemzet
Augusztus 9., vasárnap
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible
- Titkos nemzet
Augusztus 10., hétfõ
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible
- Titkos nemzet
Augusztus 11., kedd
14:00 3D Minyonok

16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible
- Titkos nemzet

Augusztus 12., szerda
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible
- Titkos nemzet
Augusztus 13., csütörtök
14:00 Barbie, a rocksztár hercegnõ
16:00 18:15 Fantasztikus négyes
20:30 Mission Impossible 
- Titkos nemzet

Augusztus 14., péntek
14:00 Barbie, a rocksztár hercegnõ

16:00 Fantasztikus négyes
18:15 Mission Impossible 
- Titkos nemzet
20:30 Fantasztikus négyes
22:30 Akasztófa
Augusztus 15., szombat
12:30 14:00 Barbie, a rocksztár
hercegnõ
16:00 18:15 Fantasztikus négyes
20:30 Mission Impossible 
- Titkos nemzet
Augusztus 16., vasárnap
12:30 14:00 Barbie, a rocksztár
hercegnõ
16:00 Fantasztikus négyes
18:15 Mission Impossible 
- Titkos nemzet
20:30 Fantasztikus négyes

Nyári színház
A Szentesi Mûvelõdési Köz-

pont szervezésében augusz-
tus 11-én, kedden 20.30 óra-
kor a Megyeháza Konferencia
és Kulturális Központ udvarán
a Legyetek jók, ha tudtok! cí-
mû dráma látható a Budaörsi
Latinovits Színház elõadásá-
ban. 

Volt egyszer egy pap, év-
századokkal ezelõtt. Nem ér-
dekelte a pompa és a csillo-
gás, a karrier - csak az árva
gyerekek nevelése és a jó ke-
resése. Ám amióta világ a vi-
lág, az ilyen embernek meg-
gyûlik a baja az Ördöggel.
Volt egyszer egy olasz film
évtizedekkel ezelõtt, amely
közismertté tette ennek a pap-
nak a történetét, és nagy si-
kert aratott Magyarországon
is. És most született egy elõ-
adás Budaörsön, ahol elme-
séljük ennek a kalandos sorsú
papnak, Néri Szent Fülöpnek
az életét - zenével és sok-sok
gyerekszereplõvel. "Legyetek
jók, legalább egyszer az élet-
ben!"

Belépõjegyek 2500 és
2200 Ft (diák-, nyugdíjas
jegy) áron kaphatóak a Mûve-
lõdési és Ifjúsági Házban, a
Babilon Könyvesházban és az
elõadás elõtt a helyszínen.

Az allergiáról
A Mûvelõdési és Ifjúsági

Házban augusztus 12-én,
szerdán 17.30 órakor "Termé-
szetes eszközökkel az örege-
dés és a betegségek ellen,
hogyan gyõzzük le még a rá-
kot is" elõadássorozat követ-
kezõ programja: Az allergia
oka, megelõzése és gyógyítá-
sa. Elõadó: Sóspataki Ferenc
természetgyógyász. A belé-
pés ingyenes.

Három fiú vitatkozik az iskolában,
kinek az apja a leggyorsabb futó.
- Az én apám olyan gyors, hogy ha
kilõ egy nyilat, megelõzi menet köz-
ben - mondja az elsõ. 
- Az enyém vadász, és olyan gyors,
hogy ha lõ egyet, hamarabb ér a
célba, mint a golyó - mondja a má-
sodik.
- Az semmi. Az én apám fél ötig
dolgozik, és minden nap már négy-
kor otthon van.

- Hogy hívják a telephely nélküli
sportegyesületet?
- Sehol SE.

Focista mondja a haverjának: 
- Láttad a legutóbbi meccsünket?
Lõttem két gyönyörû gólt!
- Nem láttam. És, mi lett a végered-
mény?
- 1:1

A vasutas család csemetéje elõször
ment iskolába. Amikor hazaér, csa-
lódottan kifakad:
- Az egész egy nagy átverés! Az aj-
tóra az van kiírva, hogy elsõ osz-
tály, bent meg minden csak fapa-
dos!

Egy újgazdag megy a fogorvoshoz.
Az megnézi a fogakat, majd meg-
szólal:
- Önnek gyönyörû aranyfogai,
ezüsttömései vannak, mit csináljak
velük?
- Hogyhogy mit, egy riasztót szerel-
jen be!

Két hangya biciklizik. Egyszer csak
megáll az egyik. Erre a másik: 
- Miért álltál meg? 
- Mert bogár ment a szemembe. 

Józsi bácsi felmutatja a vonatjegyét
a kalauznak, mire az így reagál:
- De hiszen ez egy gyerekjegy!
- Na, látja, most derül ki, hogy mi-
lyen nagy késésben van ez a vonat!

- Uram, vegyen rózsacsokrot és
lepje meg a feleségét!
- Nincs feleségem!
- Akkor is vegyen és ünnepelje
meg, hogy szerencsés!

- Milyen a nyugodt zippzár?
- Nem lehet felhúzni.

Az öreg mama nagyon megszán
egy kéregetõt és ad neki egy ezrest. 
- Aztán nekem nehogy alkoholt ve-
gyen rajta!
- Magának?! - kérdi a csöves - hát
hogy jönnék én ahhoz?!

Kiképzésen kérdezi az õrmester az
újoncot:
- Katona! Ha õrségben azt látja,
hogy egy alak kúszik a tábor felé,
mit csinálna?
Mire az újonc: - Jelentem, segíte-
nék a tiszthelyettes úrnak felállni és
betámogatnám a szobájába.

- 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.

A Windows nem más, mint egy si-
kertelen kísérlet és a homokóra
emulálása.

- Hogyan lehet gyorsítani a
Windows-odat?
- Erõsebben dobod vagy maga-
sabbról ejted!

Hõguta

Mozimûsor

Kos
Nem haladnak jól sem
anyagi, sem magán-

ügyei, hiába a nagy erõfeszítések,
mégsem úgy alakulnak a dolgai,
ahogy tervezte. Szeretne változtatni
a körülményeken, amire hamaro-
san lesz lehetõsége.

Bika
Túlságosan aggódik az
anyagi helyzete miatt,

különösebb ok nélkül, hiszen lehe-
tõségeihez mérten mindene meg-
van. Az állandó töprengéssel,
agyalással kellene leállnia.

Ikrek
Nem megszokott módon,
váratlanul otthonülõ lett

mostanában. Szívesen látja baráta-
it, szeretteit otthonában, de nem
szívesen mozdul ki a biztonságot
nyújtó négy fal közül. 

Rák
Sok új és hasznos infor-
máció és ismeret találja

meg, amiknek jó hasznát veheti
céljai megvalósításában. Nagyon
jó hatással lehet önre most egy a
vízparti utazás, a tánc és a termé-
szet közelsége. 

Oroszlán
Ezek a napok váratlan és
sorsszerû események

bekövetkeztét hozhatják, egészsé-
ge, munkája és kapcsolatai terén.
Karrierjében nehéz kihívások állják
útját, amikrõl úgy érzi, egyedül
képtelen megoldani. 

Szûz
Változtatni szeretne meg-
szokott életén és környe-

zetén, mert nem elégedett, ami ért-
hetõ. Azonban, ha feléget maga
mögött minden hidat, könnyen ma-
gára maradhat, márpedig ezért
nem éri meg! 

Mérleg
Számos új és jó kapcso-
latot, kellemes társasági

életet, utazást és sok érdekességet
hozhat a hét, csak legyen minden-
re energiája. Érdemes megnyílnia
az újdonságok felé, különösen a
munkában.

Skorpió
A pozitív fejleményektõl
kivirul, látszik a harmónia

és ezzel mások elismerését is ki-
vívja. Tele van energiával, társasá-
gi meghívásra is számíthat, sõt
anyagi ügyei is jól alakulnak.

Nyilas
Ha nem is érzi magát be-
tegnek, ez a hét alkalmas

arra, hogy kivizsgáltassa magát,
ellenõrizze, hogy tényleg minden
rendben van. Nehezen törõdik bele,
ha nem úgy történnek a dolgok,
ahogy eltervezte. 

Bak
Kirekesztettnek, magá-
nyosnak érezheti magát,

pedig rengeteg lehetõsége nyílna
társasági életre, ismerkedésre. Itt az
idõ, hogy  sürgõsen változtasson. 

Vízöntõ
Elégedetlen jelenlegi kap-
csolataival, itt az idõ vál-

toztatni ezeken, de ne rohanjon fej-
jel a falnak, tetteiért felelõsséget
kell vállalnia. Ha meggondolatlanul
viselkedik, annak ára lehet. 

Halak
Visszahúzódóbbnak, csen-
desebbnek érzi magát,

vágyik az egyedüllétre, az öntõl
megszokott akarás és lendület le-
csendesedik. Magánéletében a
pihenésnek és a hosszú távú
kapcsolatoknak kedvez ez az
idõszak.

Augusztus 7. - 14.
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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

Nyolc ország 35 csapatá-
nak részvételével rendezték
meg a 12. Diapóló Kupa
Nemzetközi Utánpótlás Vízi-
labda Tornát a múlt hétvé-
gén. Három pályán 92 mér-
kõzést játszottak a három
nap során a ligeti uszodá-
ban. A Csongrád Megyei Ví-
zilabda Szövetség és a Szen-
tesi Vízilabda Klub tornáján
hazai sikerek is születtek.

Az "A" 1999/2000-es kor-
csoportban 2. helyen végzett
a Szentesi Vízilabda Klub,
legjobb játékosuk Katona Pé-
ter volt. A "B" 1999/2000- es
korcsoportban a Csabai Csir-
kefogók VK nyert. A "C-D"
2001/2002-es korcsoport
gyõztes a szentesi klub, Bozó
Pétert választották a csapat
legjobbjának. Itt a Csabai
Csirkefogók VK szerezte

meg a bronzérmet. Az "E"
2003/2004-es korcsoportban
csak magyar csapatok álltak
a dobogón. 1. Hódmezõvá-
sárhelyi VSC, 2. Szentesi Ví-
zilabda Klub, legjobbjuk Ta-
kács Krisztián, 3. Csabai Csir-
kefogók VK. Az "F" leány
csoportban a POLO Sport
Club mögött a szentesiek vé-
geztek, legjobb játékosuk Mi-
hály Kinga volt.

Helytálltak a Diapóló Kupán

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: Augusztus 10-ig Kertvárosi Patika (Köztársa-
ság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Augusztus 10-17-ig
Menta Gyógyszertár (Alsórét 258. TESCO) hétfõ-péntek 8-18, szombat
8-18 óráig. Készenléti telefon: 70-563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü augusztus 10. — 14.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús

Hétfõ: Sertésraguleves és
Frankfurti leves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Rántott csibemáj,

Finomfõzelék
Kedd: Nyári zöldségleves és Csiper-

kés burgonyakrémleves
A menü: Dónáti sertésszelet
B menü: Gyros, sült burgonya, saláta
Szerda: Makói vágottas és Hideg

sárgadinnyeleves
A menü: Rakott krumpli
B menü: Dubary csirkemell és

petrezselymes rizs
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves és

Zöldborsóleves
grízgaluskával

A menü: Bugaci töltött karaj,
hagymás tört burgonya

B menü: Csirkepörkölt
Péntek: Húsleves házi tésztával és

Hideg gazpacho
A menü: Párolt sertésszelet, sós

burgonya, paradicsommártás
B menü: Csirkemell bacon

pólyában, mexikói rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü augusztus 10 – 16.
Hétfõ: Karfiolleves 
A menü: Lecsós csirkemell,

párolt rizs
B menü: Bácskai rizseshús,
C menü: Rántott csirkemell,

párolt rizs
Kedd: Magyaros gombaleves
A menü: Párizsi sertésszelet,

Szalonnás burgonyapüré
B menü: Rakott karfiol
C menü: Rántott csirkemell,

Szalonnás burgonypüré
Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Csirkepörkölt, galuska
C menü: Rántott csirkemell,

Csõben sült zöldségek
Csütörtök: Pirított tésztaleves
A menü: Kínai édes-savanyú csirke,

párolt rizs
B menü: Húsgombóc,

meggymártás
C menü: Rántott csirkemell,

kukoricás rizs
Péntek: Tárkonyos

csirkeraguleves
A menü: Bolognai spagetti
B menü: Húsos rakott tészta
C menü: Rántott csirkemell,

Rántott zöldségek
Szombat: Brokkoli krémleves 

gyönggyel
A menü: Mustáros sertésszelet

pirított hagymával,
Rizibizi

Vasárnap: Zöldborsóleves
A menü: Hortobágyi sertésragu,

Pirított tarhonya
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.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség vádat emelt azzal a hely-
beli nõvel szemben, aki a ta-
valyi év végén, illetõleg az
év elején mintegy tizenkét
helyre surrant be lopási szán-
dékkal.

A vádirat szerint a vádlott
2014. december 7. és 2015.
február 14. között tizenkét
szentesi lakásba ment be a
sértettek akarata ellenére, jel-
lemzõen az ajtók nyitott álla-
potát kihasználva azért,
hogy az ingatlanokból érték-
tárgyakat tulajdonítson el. A
tizenkét esetbõl tíz esetben a
sértettek a vádlottat tetten
érték, illetõleg megzavarták
a bûncselekmény elkövetése
közben, így semmit sem si-
került ellopnia. Több esetben
a bejárati ajtók jellegzetes
nyikorgása hívta fel a sértet-
tek figyelmét arra, hogy a
vádlott a lakásban tartózko-
dik.

A vádlott két esetben tu-
dott értéktárgyakat elhozni:
egyszer a nyitott lakásban al-
vó sértett táblagépét és kész-
pénzét tulajdonította el közel
50 ezer forint értékben, míg a

másik esetben készpénzt,
porcelánokat és egyéb érték-
tárgyakat tulajdonított el
több mint 100 ezres értékben.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség a vádlottat az eltulajdo-
nított, valamint az eltulajdo-
nítani szándékolt értékekre
is figyelemmel lopás bûntet-
tével, valamint az alvó sér-
tett sérelmére elkövetett va-
gyon elleni bûncselekmény
esetében kifosztás bûntetté-
vel vádolja.

A vádlott különös és több-
szörös visszaesõnek minõ-
sül, figyelemmel arra is,
hogy bûncselekményeit rö-
viddel korábbi szabadság-
vesztés büntetésébõl történõ
szabadulását követõen, vala-
mint ellene folyamatban levõ
más vagyon elleni büntetõel-
járások hatálya alatt követte
el. A vádlott a vádemeléskor
elõzetes letartóztatásban
volt.

A vádlott bûnösségének
kérdésében a Szentesi Járás-
bíróság fog dönteni.

Forrás: MTI

A Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. tájékoztatja a
lakosságot, hogy az augusz-
tusi munkaszüneti és szom-
bati munkanapokkal kapcso-
latban az alábbi szolgáltatá-
sai a következõképpen mó-
dosulnak:

Fizetõ parkolás: augusztus
8., szombat munkanap, fizet-
ni kell a parkolásért. Au-
gusztus 20-21., munkaszüne-
ti nap, nem kell fizetni a par-
kolásért.

Piac: augusztus 20-án, csü-
törtökön a Villogó utcai piac
nem üzemel, csak a Rákóczi
F. utcai zöldségpiac nyit ki.

Hulladékszállítás: augusz-
tus 20 és 21. a heti rendszer-
ességû kommunális hulla-
dékszállítás nem módosul.

Kérik, hogy az adott napon
megszokott körzet szerinti
utcákban reggel 6 óráig he-
lyezzék ki a kukákat, mert a
hulladékgyûjtõ jármûvek a
megszokottnál gyorsabban
haladhatnak.

Matiné a gyermekkönyvtárban
Az alábbi napokon 10 órakor várják az érdeklõdõket a

gyermekkönyvtárba, elõadó Poszler György.
Augusztus 12., szerda Kötelezõ olvasmányok kedvcsináló:

Egri csillagok, augusztus 13., csütörtök Történelmi kalando-
zások: Attila hun király, augusztus 19., szerda  Történelmi
kalandozások: Sarkkutatók, augusztus 26., szerda Kötelezõ
olvasmányok kedvcsináló: Rab ember fiai, augusztus 27.,
csütörtök Történelmi kalandozások: Keresztes háborúk.

Fuvi Band élõ koncert és buli!
A Fuvi Band koncertjére várják a közönséget augusztus 8-án, szombaton a Felsõpárti Sörözõben

(Szentes, Jókai u. 78). Belépõ: 22 óráig ingyenes, utána 500 Ft., egyben tombola is! 

Sorsolás 2 órakor, italkuponok nyerhetõk. 

Vádat emelt egy idõs szen-
tesi nõ 2013-as kirablása mi-
att egy büntetett elõéletû fér-
fi ellen az ügyészség -  tájé-
koztatta a Csongrád Megyei
Fõügyészség szóvivõje a Ma-
gyar Távirati Irodát.

Szanka Ferenc közölte, a
férfit az ügyészség felfegy-
verkezve, a bûncselekmény
elhárítására idõs koránál
fogva korlátozottan képes
személy sérelmére elkövetett
rablás kísérletével, súlyos
testi sértés kísérletével, vala-
mint magánlaksértés bûntet-
tével vádolja.

A vádirat szerint a férfi ko-
rábbi szabadságvesztése
alatt megtudta, hogy a zár-
katársa távoli rokona egy le-
mezkazettában nagyobb ösz-
szegû készpénzt és értékes
arany ékszereket tart. Szaba-
dulása után elhatározta,
hogy megszerzi az értékeket,
ezért 2013. augusztus 21-én
reggel bemászott a nõ szen-
tesi házába, majd bezárta az

ajtót, hogy a sértettek ne tud-
janak elmenekülni.

A férfi, miután megtalálta
a megromlott egészségi álla-
potú idõskorú asszonyt, rá-
támadt, és a magával vitt ka-
lapáccsal fejen ütötte. Majd
újra ütésre emelte a kalapá-
csot, és azt követelte, hogy a
nõ adja át a készpénzét és az
ékszereit. A sértett védekezni
próbált és dulakodni kezdett
a támadóval, ezt meghallva a
nõ lakásban tartózkodó, tíz-
éves unokája a segítségére si-
etett. A vádlott megragadta a
gyereket, akinek azonban vé-
gül sikerült kiszabadítania
magát és az utcára futott. Ezt
látva a vádlott elmenekült a
helyszínrõl anélkül, hogy
bármit sikerült volna elvin-
nie.

A vádlott többszörös visz-
szaesõnek minõsül, a vád-
emeléskor más ügyben jog-
erõs szabadságvesztés bün-
tetését töltötte.

Forrás: MTI

Idõs nõvel és
unokájával dulakodott

A rendelkezésre álló adatok
szerint egy 19 éves gyanúsított
a tavalyi évben több kerékpárt
tulajdonított el Szentes belte-
rületén, négy sértett kiléte
azonban még ismeretlen. A
gyanúsított 2014 nyarán egy
fekete-szürke színû Schwinn
Csepel Cruiser típusú kerék-
párt vitt el a Széchenyi liget-
bõl, a strand bejáratánál lévõ
biciklitárolóból. A Kossuth tér-
rõl, a Kiss Bálint Református
Általános Iskola elõl egy feke-
te színû Cruiser kerékpárt tu-
lajdonított el. A gyanúsított a
Kígyó utcából is eltolt egy le-
záratlan, bordó színû Cruiser

típusú kétkerekût. A Bacsó Bé-
la utcából egy világoskék szí-
nû, virágmintás ülésû Clipper
típusú kerékpárt tulajdonított
el tavaly októberben.

A rendõrség kéri, hogy aki a
fenti kerékpárok tulajdonosai-
ról információval rendelkezik,
jelentkezzen személyesen a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon vagy hívja a Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitányság
Tevékenység-irányítási Köz-
pontját a 06/62/562-423-as te-
lefonszámon, illetve tegyen
bejelentést a 107, vagy a 112
központi segélyhívó számok
valamelyikén.

Bicik l i to lvaj

12 besurranás Parkolás,
hulladék-
szállítás

Született: Szabó Imre és Pálincsár Alexandra Erikának
(Mikecz u 22.) Imre Zsombor, Duka Alex Norbert és Brezovai
Edinának (Nagyhegy 132.) Alex Zsombor nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Mogyorósi Attila és Keresztes-Nagy
Lilla Eszter (Nagytõke, Jókai u. 22.), Bencs Ferenc (Bocskai u.
18/A) és Bokányi Eszter (Zalaegerszeg, Sugár u. 39.), Kraj-
sóczki Csaba (Ifjúsági sétány 2.) és Arany Anikó (Honvéd u.
85.).

Családi események

A 2003/2004-es korcsoportban 2. lett a Szentesi Vízilabda Klub csapata. (Fotó: Vidovics)


