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Ötlet, szándék, összefo-
gás és némi pénz kellett ah-
hoz, hogy elkészüljön egy
mûkõ pingpongasztal és há-
rom pad egy kis asztalkával
a Tiszai strandon. Aprónak
tûnõ fejlesztés, ami segíti a
strandolók kikapcsolódását
és pihenését, minél jobban
érezzék magukat a vízpar-
ton. Vannak persze még hi-
ányosságok, leginkább egy
játszótér szükségét érzik a
tiszások, de jó lenne több
tusoló, illemhely és kevés-
bé meredek homokos part.
Jelentõs fejlesztések és a fi-
zetõs szemétszállítás is sze-
repelnek az önkormányzat
tervei között. Utóbbi ellen a
bérlõk tiltakoztak.

A homokos partszakaszt
ugyan megigazította géppel
az ATIVIZIG az elmúlt he-
tekben, azonban még mindig
nagyon meredek part a tiszai
strandon. Az egykor népes
pihenõterületet ma már ke-
vesebben látogatják rendsze-
resen. A cél az lenne, ha visz-
szaszoknának a szentesiek a
Tiszai strandra, mondta saj-
tótájékoztatón Szabó Zoltán
Ferenc. Az üdülõtulajdono-
sok zömében szentesiek, de
csongrádi és soproni bérlõ is
akad. A megyei és önkor-

mányzati képviselõ a fejlesz-
tési célokról is beszélt.

– A pihenõterület megkö-
zelítése egy rossz állapotban
lévõ részben macskaköves,
egy szakaszon betonlapos és
egy kis darabon aszfaltozott
úton lehetséges. Az önkor-
mányzat középtávú tervei
között szerepel egy kerék-
párút kiépítése a meglévõ út
mellett mintegy 100 millió
forintból, jórészt pályázati
forrás igénybevételével. A
fejlesztés kapcsán talán jutna
pénz a betonlapok cseréjére,
ami mintegy 22 millióba ke-
rülne. További 20 millióért

épülne egy kerékpáros pihe-
nõhely Szentes és Csongrád
között, szintén pályázati for-
rásból. Létezik egy komplex
szabad strand fejlesztési terv,
ami egy kemping kialakítá-
sát is tartalmazza. Amellett
új vizesblokk, meleg vizes
tusolókkal, öltözõkonténer
és új a vízkivételi mû is sze-
repel a tervekben. A tiszások
egy játszóteret is szeretné-
nek, hogy a kisgyerekes fia-
talok is szívesen menjenek a
Tiszára pihenni. Jó lenne, ha
homokosabb és kevésbé me-
redek lenne a part nagyobb
fövennyel, ezért az önkor-

mányzat kezdeményezi egy
úgynevezett sarkantyú épí-
tését a strand feletti szaka-
szon. Az öreg tiszások sze-
rint régen volt ilyen kõszó-
rásból kialakított vízi mû-
tárgy a mederben és sok ho-
mokot visszatartott a parton,
de manapság egy lentebbi
szakaszon rakja le a homo-
kot a folyó. 

Az egykori büfék helyén,
egy betonozott részre került
a Tiszai strand legújabb
sporteszköze, egy asztalite-
nisz asztal.

(folytatás a 3. oldalon)

Alsóréti szomszédai kezd-
ték ki és panaszolták be
munkáltatójánál többször is
a sulymostõi gátõrt. Zsoldos
Imrét tavaly elbocsátotta
munkáltatója rendkívüli fel-
mondással a mondvacsinált
okok alapján. A férfi munka-
ügyi bírósághoz fordult és
egy év után, idén augusztus
elején megszületett a számá-
ra pozitív ítélet. A bíró visz-
szahelyezte volna eredeti
munkakörébe is, õ azonban
ezt – érthetõ okokból – nem
kérte. Zsoldos Imre az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság alkalmazásában látta el
feladatát a Mindszent és
Szentes közötti hét kilométe-
res Tisza szakaszon. A mun-
káltatója tulajdonában lévõ
gátõrházban élt és gazdálko-
dott családjával, ahonnan a
felmondás miatt záros határ-
idõn belül kellett kiköltöz-
nie. Munkája mellett állattar-

tással, gazdálkodással foglal-
kozott, felettesei tudtával és
engedélyével. Az ATIVIZIG
azzal indokolta a munkavi-
szony megszüntetését, hogy
a gátõr nem látta el megfele-
lõen a feladatait, továbbá a
szomszédok állítása szerint,
a cég alkalmazásában, a gá-
ton végzendõ feladatok ellá-
tására alkalmazott közfoglal-
koztatottakkal saját célú
munkát is végeztetett. A
szomszédok feljelentést tet-
tek, melyben jelezték, hogy a
gátõr egyéb mezõgazdasági
tevékenysége hátráltatja hi-
vatásszerû munkavégzését.
Állítólag a 2006-os árvíz ide-
jén nem tudott megfelelõ
számú segédgátõrt elõállíta-
ni, mivel a környékben élõk
n e m  v o l t a k  h a j l a n d ó a k
együttmûködni vele rossz
személyisége miatt.

(folytatás a 3. oldalon)

Munkaügyi
pert nyert

a kirúgott gátõr

Magyarországon naponta 1800 véradásra
van szükség ahhoz, hogy elegendõ legyen a
vérkészlet.  Csütörtökön, a retro véradás
napján nem volt vérhiány az Országos Vérel-
látó Szolgálat honlapja szerint. A Dr. Bugyi
István Vérellátó osztályán a Magyar Vörös-
kereszt szervezi a véradásokat kedden és
szerdán délelõtt, csütörtökön délután.
Utóbbi idõpontban a héten a Kiss Zsigmond
utcai vérellátóban azonban a szokott fürdõ-
belépõjegyeken, csokoládén, vásárlási- és
virsli utalványon felül egy doboz sört és egy
pár virslit is elfogyaszthattak azok a 18 éven
felüliek, akik karjukat nyújtották. - A retro
véradást a Hunor-Coop Zrt., a Vöröskereszt
mûködését dr. Demeter Attila alpolgármester,
dr. Rébeli Szabó Tamás és Dömsödi Mihályné
képviselõ támogatta anyagilag, akiknek ez-
úton is köszönöm az eddigi segítségét -
mondta a helyszínen Agócs Lászlóné, a Vörös-
kereszt helyi titkára.

Ágostonné Orosz Judit (képünkön) a kórház
sebészeti osztályának nõvére évente 2-3 alka-
lommal ad vért, csakúgy mint kollégái az
osztályról.

A steril vérvételi zsákba 5 perc alatt lefo-
lyik a 4 deciliter vér, a véradás általában egy
órát vesz igénybe a regisztrációtól a távozá-

sig. Két véradás között legalább 56 napnak
kell eltelnie, férfiak évente öt, nõk négy alka-
lommal adhatnak vért. Az emberi test súlyá-
nak nyolc százaléka vér, egy vérsejt 30 má-
sodperc alatt jut körbe a testben.

Sör-virsli a retro véradáson

Pingpongasztal van, lépcsõ lesz,
fizetõs szemétszállítás lehet a Tiszán

Még 3 hét a Lecsófesztiválig!

Gábr ie l  le t t
Szénászki Gáborból

Szénászki Gábort nehezen lehetett elképzelni a

Hámán Katón, feleséggel és két gyermekkel. Volt va-

lami ideges vibrálás benne, ami messze túl emelte

Szentesen és Zappán. Gimisként színésznek készült,

de más fordulatot vett az élete.

6. oldal

Alpinis ta favágó
Egy magas tölgyfa tetején fedeztük fel a hétvégén

Tóth Lászlót köteleken lógva, fûrésszel a kezében. A

fõállásban szakács fiatalember három éve foglalko-

zik alpintechnikai favágással. Az új szakmája szép,

fárasztó és veszélyes is egyben.

4. oldal

Viktór iának
a Victor ián a helye

Megjósolták, hogy hajózni fog, így is lett, bár sokat

kellett rá várnia Verebélyi Viktóriának. Gyerekkori ál-

ma teljesült azzal, hogy egy óriási Costa óceánjáró

hajón dolgozhat, mint show táncos. Az már csak hab

a tortán, hogy az elsõ hajót is Victoriának hívták.

7. oldal

Munkaügyi perben mondták ki az igazát a húsz év mun-
kaviszony után, tavaly elbocsátott gátõrnek. Zsoldos Imre
kálváriájáról egy évvel ezelõtt írtunk. Most a munkaügyi
bíróság megítélte a felmentési idõre járó távolléti díjat és a
végkielégítést számára. Az egykori gátõr további jogi lépé-
seket fontolgat az õt bepanaszoló szomszédok ellen és a
vízügyi minisztériumhoz fordul további jóvátételért.

Fotó: Vidovics Ferenc

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



22 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001155..  aauugguusszzttuuss  1144..

Az idei negyedik hõhul-
lám tart az országban, ez a
leghosszabb, a múlt héten
kezdõdött és legalább a
hétvégéig tart. Dr. Paller
Judit országos tiszti fõor-
vos az ország egész terüle-
tére vonatkozóan az ér-
vényben lévõ 3. fokú hõ-
ségriasztást augusztus 16-
án, vasárnap éjfélig meg-
hosszabbította. Az idõjárá-
si elõrejelzés alapján hét-
fõtõl várható enyhülés, de
a nappali csúcshõmérsék-
let 30 fok körül marad, éj-
szakánként 15-17 fok körül
alakul. Az elõzõ hõségri-
asztást július 17-én rendel-
te el az ÁNTSZ és egészen
26-ig tartott. 

Az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
azt javasolja a lakosságnak,
hogy napközben tartsa az
ablakokat csukva, használ-
jon függönyt vagy egyéb sö-
tétítõt. Lehetõleg éjszaka
szellõztessen. Kapcsolja ki a
nem fontos elektromos ké-
szülékeket, még a világítást
is. Ha van légkondicionáló
berendezése, ennek mûköd-
tetése idején tartsa csukva a
nyílászárókat! Hõhullámok
idején, amikor a külsõ hõ-
mérséklet 35-39 fok közötti,
az ideális belsõ hõmérséklet
28 fok körüli – nem javasolt
a túlzott légkondicionálás. A
ventilátort csak rövid ideig
lehet használni, mivel kiszá-
rítja a szervezetet.

Kerülje a megterhelõ fizi-
kai munkát, a legmelegebb
órák idõtartamára tartóz-
kodjék árnyékban. Tartsa
testhõmérsékletét alacso-
nyan, és fogyasszon sok fo-
lyadékot, elõzze meg a ki-
száradást! Gyakran zuha-
nyozzon vagy fürödjön lan-
gyos vízben! Használjon vi-
zes borogatást, hûtse lábát
langyos vízben! Viseljen vilá-
gos, természetes alapanya-
gú, bõ ruhát. Ha a napra
megy, viseljen széles karimá-
jú kalapot és napszemüve-
get. Rendszeresen fogyasz-
szon folyadékot, ne fogyasz-
szon alkohol-, koffein- és

magas cukortartalmú italo-
kat.

Ha rendszeresen szed
gyógyszert, kérdezze meg
kezelõorvosát, hogyan befo-
lyásolják a gyógyszerek a fo-
lyadékegyensúlyt. Tárolja
gyógyszereit megfelelõ hõ-
mérsékleten. Ha a szobahõ-
mérséklet 25 fok fölé emel-
kedik, célszerû a gyógysze-
reket hûtõben tárolni akkor
is, ha ez nincs ráírva a do-
bozra. Keresse fel orvosát,
ha krónikus betegségekben
szenved,  vagy  többfé le
gyógyszert szed. Ha bármi
szokatlan tünetet észlel,
azonnal keresse fel orvosát!

A bárki által – nyitva tartá-
suk függvényében – elérhetõ
légkondicionált helyiségek:

Tesco Alsórét 258., Park-
center üzletei Csongrádi u.
67. sz., DAKK Zrt. Pályaud-
var Váróterme Szabadság
tér, MÁV Zrt. Pályaudvar
Váróterme Kolozsvári u. 2.,
Mûvelõdési Központ Ifjúsági
Ház épülete Tóth József u.
10/14., Dr. Bugyi István Kór-
ház Rendelõintézet Sima Fe-
renc u. 44-58., Penny Market
Kossuth u.29.-31., DM Dro-
géria Kossuth u. 14., Ross-
mann Drogéria Kossuth u.
11-13., Lidl Áruház Ipartele-
pi út 2-6.

Csodás érzés volt, s köz-
ben operamagasságokig
emeltük a hangokat. A ren-
dezõk nagyon értettek ah-
hoz, hogyan váljon a cso-
portnyi ember egy csapattá.

Amikor megismerked-
tünk, egymás nevén túl sem
tudtunk szinte semmit egy-
másról s mégis az, hogy kvá-
zi idegen emberekkel kellett
együttmûködni s mindezt
úgy, hogy azonnal nemcsak
megérinteni egymás testét,
hanem egymás testével ját-
szani, azt, mintegy élõ
anyagtömböt formázni s
már-már szoborrá emelni
vagy azzá variálni... mindez
olyan fajta bizalmat feltétele-
zett a másik felé, melyet
Formanek Csaba is emlegetett
vele való interjúm során, s
amit emlegetett Balogh József.

„megölelt és azt mondta,
fater, nem vagyok ott, de a
ruhám rajtad van“

„hatvankilencet tervezek,
40-ig szeretnénk elvinni ezt a
fesztivált“

Az egyik alapító tag, Fábi-
án Zsolt pedig így nyilatko-
zott:

„Az irrealitás, racionalitás
egyszer érvényes. összeér az
irrealitás és a realitás. Mit
csinál, hol van, teljesen el-
képzelhetetlen. Az irrealitás
és a realitás egyszerre ért

össze ebben a pontban, s
majd egyszer valaki azt
mondja, hogy az valami irre-
ális volt, hogy egyszer 25
éves volt a fesztivál, hiszen
új jövõt nem lehet elképzelni
úgy, hogy 25 évet avattak
vagy temettek. Errõl is nehéz
lesz gondolkozni, most vi-
szont összeért az irrealitás és
a realitás, s valami ilyesmit
kell megélni.“

Ha az ember úgy érzi ma-
gát, hogy légüres térben van,
akkor lehet, hogy ez azt je-
lenti, hogy tele van a tüdeje
levegõvel s lehet ordítani –
teszi hozzá.

S hogy mi minden történt
a Thealter elsõ évében:

1991-ben vonult ki az utol-
só szovjet katona Magyaror-
szágról, 1991-ben látogatott
Magyarországra II. János Pál
pápa, 1991-ben gördült le az
utolsó Trabant az autógyár-
ban s megrendezésre került
az elsõ fesztivál. Azt gondo-
lom, valóban, ahogy elhang-
zott szürreálisnak gondolom
azt, ami 25 évvel ezelõtt volt,
mi minden volt akkor, amit
ma már el sem tudnánk kép-
zelni. Ez ma már nagyon tá-
volinak tûnik. Fábián Zsolt
próbálta azt is összeszedni,
hogy a rendezvény azért 25
év alatt olyan hírnévre tett
szert, ami nemcsak magyar-

országi viszonylatban, ha-
nem nemzetközi szinten elis-
merésre méltó. – Több mint
30 ország közel 150 társulata
vett itt részt az elmúlt 25 év-
ben, s a fesztivál megtestesíti
mindazt, amitõl manapság, a
mai napokban jó tudni azt,
hogy mi szegediek vagyunk.

Itt szakítsuk meg a szegedi
alpolgármester szavait s jöj-
jünk arra rá, hogy miért is
nincs akkor Szentesnek IGA-
ZI színháza? Miért van az,
hogy ha a Horváth Mihály
Gimnázium tanulói fel sze-
retnének lépni, akkor ahhoz
nekik Szegeden utcára kell
vonulniuk, s idén éppen 10.
alkalommal? És a tanítók, is-
kolán kívül hol tudnak meg-
nyilvánulni? Az ifjúsági ház-
ban? HOVA lett a színház-
nak a szeretete abból a vá-
rosból, ahonnan kikerült pél-
dául Alföldi Róbert vagy a
Nox együttes énekese, hol a
színházunk? 

Nyomorultak...
A fesztivál befogadó,

ugyanakkor mi hova fogad-
juk be a fellépõket. A feszti-
vál multikulturális. Szentes
is az, azonban nincs hely,
melyet felmutathatnánk, ha
a fenn említettekre rákérdez
az ide látogató.

A körülmények nem ha-
sonlíthatóak a kezdõ évek-
hez, azonban folytatva: 

„Bízom benne, hogy válto-
zik az élet, hogy változnak a
támogatási irányok. A követ-
kezõ évek talán egy kis vál-
tozást hoznak. S Józsi szavait
idézve, nemcsak 40., hanem
még talán több is lesz a
Thealter életében. Boldog
születésnapot kívánok!

Hasonlót kívánok Szentes-
nek is!

Hornyik Anna Viola

Hétfõ ig tar t  a hõhul lám

Bölcsõdét keres gyermekének, de tanácstalan? Szeretné
családias környezetben tudni gyermekét, amíg dolgozik? 

Látogassa meg Apróságok Háza családi napközinket Szen-
tesen és bízza ránk gyermeke napközbeni ellátását! Érdek-
lõdni telefonon a 06/70 933 82 68-as telefonszámon vagy sze-
mélyesen a Nagyörvény u. 51/B szám alatti Családi napközi-
ben.

Családi napközi

Theal ter 25 deser t

Az önkormányzat kéri a
város lakosságát, gazdasági
és társadalmi szervezeteit,
tegyenek javaslatot azon sze-
mélyekre, kollektívákra, aki-
ket, amelyeket méltónak tar-
tanak arra, hogy részükre a
Szentes Város Díszpolgára
cím, illetve A Városért Em-
lékérem odaítélésre kerüljön
ebben az évben.

A díszpolgári cím adomá-
nyozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgár-
nak, aki valamilyen kiemel-
kedõen jelentõs munkájával
vagy egész életmûvével
mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nem-
zetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett,
amellyel hozzájárult a város
jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi
magatartása miatt köztiszte-
letben áll.

A Városért Emlékérem
adományozható azoknak a
személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi,
gazdasági szervezeteknek
vagy intézményeknek, akik
vagy amelyek a város fejlesz-
tésében, a társadalmi, szociá-
lis, egészségügyi, oktatási-
nevelési, kulturális-mûvé-
szeti, sport és gazdasági élet
bármely területén, ágazatá-
ban kiemelkedõ munkát vé-
geztek és ennek révén a vá-
ros értékeit növelõ, mara-
dandó eredményeket értek
el.

A részletes indoklással el-
látott, a kitüntetésre javasol-
tak életútját és szakmai mun-
kásságát bemutató indítvá-
nyokat augusztus 24-ig lehet
eljuttatni a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
Jegyzõi Irodájának, a Kos-
suth tér 6. sz. alá.

Szentesen egyre több há-
zon tûnik fel az „Eladó“
tábla, az ingatlanpiacon te-
hát van egy olyan rés, amely
azt jelzi, hogy az albérletek
helyett egyre inkább az el-
adásra szánt lakóhelyek a
jellemzõek.

Nyaranta megtöbbszörö-
zõdik az ingatlanközvetítõk
munkája, hiszen  ez a szak-
ma kifejezetten arról szól,
hogyan lehet értékesíteni az
eladásra szánt ingatlanokat:
megmutatni azt az érdeklõ-
dõ vevõknek, elmondani a
pozitívumokat, melyek ak-
kor érik az érdeklõdõt, ha
adott ingatlanba fektetik tõ-
kéjüket s rábeszélni a minél
hamarabbi megvételre. Tájé-
koztatni a komfortosságról,
összkomfortosságról, fél-
komfortosságról esetleg
dupla komfortról vagy a lu-
xus termékekrõl. Ezeket
ugyan láthatja a vásárló, de
sokkal egyértelmûbbé vál-
nak az elõnyök akkor, ha
mindezt egy szakembertõl
tudja meg az érdeklõdõ.

Amerikában már népsze-
rû, külön szakterületnek
megfelelõ foglalkozássá vált,
divatnak számít ma már
megkérdezi az ingatlanköz-
vetítõ véleményét arról,
hogy melyik házat, lakást ér-
demes megvásárolni, azon-
ban Európában is számos or-
szágban válik egyre népsze-
rûbb kenyérkeresõ foglalko-
zássá. Aki ingatlanközvetí-
téshez fog, komoly képzéssel
kezdi meg mûködését, hi-
szen amennyire felkapottá
válik a kliensi oldalról az in-
gatlanközvetítés, olyannyira
keresetté válik a jólképzett,
tájékoztatást valóban széles-
körûen nyújtani tudó és ké-
pes ingatlanközvetítõ sze-
mély.

Manapság az árusító fél
részérõl is az válik divattá,
hogy egyszerre több irodát is
felkér arra, hogy értékesítsék
az eladó házat, lakást vagy
lakrészt, így válik vezetõ
megbízottá a jövendõbeli la-
kóhely – tehát nemcsak a fõ
ingatlanirodát bízzák meg
értékesítéssel, hanem több
kisebb ingatlaniroda is segít
ebben. Persze mindezért fel-
mérési díj is jár.

Ha valaki ingatlanközvetí-
tõre bízná a lakását, gon-
doljon arra, hogy legyen
egy kapcsolattartója, akivel

együttmûködve kiadja az in-
gatlant, s így válik kitölthe-
tõvé az eladó által kért kap-
csolattartási adatlap s elis-
mervény.

Kiadhatóvá válik az ingat-
lan jelzálog esetén is, ilyen-
kor az Államkincstár felé
kell egy hozzájárulást rögzí-
teni: egy évig lehet eladni,
majd a megállapodás szerint
egy újabb ingatlant vásárol-
ni.

Talán ez az oka annak,
hogy ilyen sok nyaranta is az
eladásra szánt ingatlan.

H.A.V.

Nyáron él igazán
az ingatlanpiacLander Patrick és Jonas Lopez Portugáliából érkeztek a 25

éves Thealter rendezvényre, hogy szakmai workshopok ke-
retein belül mutassák be azt a fajta színházi mentalitást,
amely a mediterrán országokra jellemzõ. A workshopok a
csodálatos jelzõvel illethetõek voltak, amikor becsukott
szemmel szaladtunk s mindenki a másikra volt elõször bíz-
va, majd önmagára, majd éneklés közben a csoportra s idõ-
rõl idõre a rendezõk néhány szavas megszólalására; amikor
instrukciókat adtak kb negyed óránként egyszer. S a rende-
zõk egyike, Jonas Lopez egyszercsak elkapott s elkezdtünk
egymással szaladni, nekem végig csukva kellett, hogy le-
gyen a szemem s mégis irányzottan tudtam navigálni 20
másik társam között.

Javaslatokat
várnak

A kánikulában hét közben is sokan kilátogatnak a tiszai strandra.



22001155..  aauugguusszzttuuss  1144.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 33

Elkezdõdött a Nagyvölgy csatorna teljes
7,2 kilométeres szakaszának takarítása. A vá-
ros fõ belvíz elvezetõ csatornáját gépekkel és
kézi erõvel mentesítik az aljnövényzettõl, a
kommunális- és egyéb hulladéktól. A mun-
kát igyekeznek a legrövidebb idõ alatt elvé-
gezni, ezért nem napi 8 órában dolgoznak az
érintett területeken. A munkát önkormány-

zati engedéllyel rendelkezõ munkások vég-
zik a kertek végében, ezért kérik a lakosság
szíves türelmét és együttmûködését a mun-
kavégzésekkel kapcsolatban és a munkavég-
zés során a kutyákat tartsák megkötve, vagy
kennelbe zárva.

A munkákkal a tervek szerint szeptember
30-ig végeznek a teljes szakaszon.

Tisztul a Nagyvölgy csatorna

A Szentesi Kapocs Kistér-
ségi Kulturális Közhasznú
Egyesület újból kellemes
meglepetést tartogat térsé-
günk lakóinak.

Augusztus 20-án, csütörtö-
kön 9–19 óra között a városi
könyvtár elõtti téren a szen-
tesi  „ecsetforgatók”, azaz
festõk alkotásaiból rende-
zünk kiállítást.

Ez lesz az elsõ ilyen ren-
dezvény, amibõl szeretnénk,
ha egy nívós, hagyományos
program nõne ki a látogatók
örömére. Nem csak a mun-

káink megmutatása a cél, ha-
nem a „szép” átadása, az
esztétika iránti igény terjesz-
tése is. Valljuk Galánfi And-
rás szavait: „A legnagyobb
öröm az alkotásban a felsza-
badult, vég nélküli játék, új
utak nyitása, a harmónia és
az örömszerzés a másik szá-
mára.”

Fontosnak tartjuk, hogy al-
kotóink évente bemutathas-
sák a legújabb mûveiket, ez-
által a szentesiek tudomást
szerezhessenek arról, hogy
mennyi tehetséges ember él

a városunkban. Munkáik
igazi élményt nyújtanak, s
így a szabadtéri tárlat az ut-
cán sétálónak is a „szép” be-
fogadására ad alkalmat.

Nagyon jó szórakozást és
gyönyörködést kívánunk
minden érdeklõdõnek! Re-
méljük, minél többen meg-
tisztelik jelenlétükkel ren-
dezvényünket!

Üdvözlettel a Szentesi Ka-
pocs Egyesület nevében

Török Imréné
és Almási Jánosné

Szentesi ecsetforgatók
szabadtéri tárlata

(folytatás az 1. oldalról)
A bírósági ítélet megfogal-

mazza, hogy a gátõr a mun-
káját jól végezte, a szakmai
ellenõrzések során kirívó hi-
ányosságot vagy mulasztást
nem állapítottak meg.

Zsoldos Imre és a munkál-
tató ATVIZIG között érvé-
nyes szerzõdés szerint 2013-
ban legeltetéssel és kaszálás-
sal használhatta a gáton nõtt
füvet, szénát, majd 2014-ben
a legeltetési lehetõséget meg-
szüntette a vízügy. Idõköz-
ben a vízügy eladta a gátra
vezetõ felhajtót egy magán-
személynek, aki az állatfel-
hajtáson kívül mindenkinek
adott szolgalmi jogot az út-
használatra. Zsoldos szerint
az új tulajdonos és a vízügy
is igyekezett õket ellehetetle-
níteni azzal, hogy az állataik
nem jutottak takarmányhoz.
Állataik nagy részét azóta

kénytelenek voltak eladni,
mert nem volt pénzük az
etetésükre sem. Zsoldosék
felajánlották, hogy megvásá-
rolják a gáton levágott füvet,
de nem kaptak rá lehetõsé-
get. A szomszédok által írt
levélben megfogalmazódott,
hogy a Zsoldos család a mar-
hákat szabálytalanul vágta
és értékesítette. Ezzel szem-
ben az állatokat megfelelõ
módon, a szabályok szerint
kialakított vágóhídon dol-
gozták fel és hozták kereske-
delmi forgalomba.

A család most egy régeb-
ben vásárolt és idõközben
hitelbõl felújított tanyában
él,  lassan helyreáll a családi
béke és nyugalom. Ma már a
hiteleiket is tudják fizetni és
idõnként mosolyogni is látni
a kálváriájába beleõszült volt
gátõrt.

Zsoldos Imre azonban a

bírósági ítélet után sem
hagyja ennyiben a dolgot,
folytatja harcát igazáért. Ter-
vei szerint kártérítést kezde-
ményez a szomszédaival
szemben jogi úton az általuk
írt és – véleménye szerint –
becsületsértõ levél miatt.
Ezen felül megkeresi a víz-
ügyi minisztériumot is. –
Egy életpályát tettek tönkre
és több tízmillió forint kárt
okoztak nekem és a csalá-
domnak. Fontos számomra,
hogy megkapjam az igaza-
mat, de a kollégák is lássák
és érezzék, nem lehet bármit
megtenni velük, ha jól vég-
zik a munkájukat – fejezte be
a beszélgetést az egykori
gátõr.

A sulymostói gátõrház ma
is szolgálati lakásként szol-
gál, de az új gátõrt áthelyez-
ték a Kucori gátõrházba.

B.G.

(folytatás az 1. oldalról)
A 1,5 méter mélyre lebeto-

nozott hat darab vasláb, a
hatos szögvas keret és a mû-
kõ lap biztosan tart majd ár-
vizek idején is. A pálya és a
háló szabványos méretû, az
ütõket és labdát a közeli Ti-
szavirág büfébõl kérhetik el
a pingpongozni vágyók. –
Komoly versenyre alkalmat-
lan, de szórakozásra megfe-
lel – összegezte tömören a
tapasztalatait fél óra játék
után Takács László. A Kinizsi
NB-II-es asztalitenisz szak-
osztályának versenyzõje sze-
rint a mûkõ nagyon merev, a
színe pedig túl világos és
ezért nehezen látható a lab-
da a napsütésben. – Arra jó,
hogy a szabályokat megta-
nulják és kedvet kapjanak a
sportághoz a strandolók, mi-
közben jól szórakoznak.
Strapabíró és szép – mondta
búcsúzóul, majd folytatta a
játékot Bugyi Péterrel. A brut-
tó 325 ezer forintos fejlesz-
téshez Szabó Zoltán Ferenc
önkormányzati képviselõ
anyagilag járult hozzá kép-
viselõi keretébõl, az asztalt
Vajda János lakatos, Lakatos
Attila mûkõkészítõ készítet-
te, az alapanyagot a Városel-
látó Nonprofit Kft. biztosí-
totta és a tiszások társadalmi
munkával járultak megvaló-
sításhoz. 

A telekbérlõk – 88 aláírás-
sal – petíciót nyújtottak be a
város polgármesteréhez a
Tiszai strand tervezett hul-
ladékelszállítási rendje mi-
att. 

Szirbik Imre a héten hely-
színi fórumon találkozott a
bérlõkkel. Az üdülõterületen
négy konténerben gyûlik a
szemét, amiket a Városellátó
Nonprofit Kft. hetente két-
szer üríti, ingyenesen. Egy-
egy kánikulai hétvégén
gyorsan megtelnek a hulla-
dékgyûjtõk, azonban mint
kiderült nem csak az üdülõ-
tulajdonosok és a kilátogató
strandolók szemete tölti
meg, hanem a városból is
hordanak ki hulladékot „is-
mert figurák”. Az elképzelés
szerint az üdülõházak bérlõi

vásárolhatnának a saját sze-
metüknek 100 literes mû-
anyag zsákot 400 forintért,
amit a szolgáltató hétfõnként
szállítana el. Az ötlet vitát
kavart, mert a bérlõk nem
szívesen fizetnének, ha a
strandolók sem teszik meg.
Egyesek szerint a macskák,
rókák, sörös dobozt gyûjtõk
szétszaggatják a zsákokat és
lesznek, akik saját zsákokba
hordják ki a szemetüket. Kiss
Ferenc, a Városellátó Nkft.
munkatársa szerint a zsákok
tartósak, Szegváron legalább
tíz éve használják és még so-

ha nem tapasztaltak hason-
lót. Szirbik Imre megnyug-
tatta a jelenlévõket, hogy a
város nyitott minden jó gon-
dolatra. A helyzetet bonyo-
lítja, hogy a jövõ évtõl a
DAREH veszi át a hulladék-
szolgáltatási feladatokat
Szentesen is és nem tudni, az
új szolgáltató milyen rend-
szert létesít elõnyben. A pol-
gármester szerint a zsákos
szemétszállítást lenne a leg-
jobb módszer, mert ebben az
esetben mindenki arányosan
fizetné a szemétszállítási dí-
jat. Hozzátette, a jelenlegi

helyi kommunális adó mér-
téke nem teszi lehetõvé,
hogy abba még a szemét-
szállítás is beleférjen.

A hozzászólók szerint pró-
bálják ki a zsákos rendszert
és majd a gyakorlat eldönti a
sorsát. Javasolták kamerák
felszerelését az illegális sze-
métlerakók lefülelésére.
Szirbik Imre megígérte két
kamerát vásárol az önkor-
mányzat. Gondot okoz a me-
redek parton a víz megköze-
lítése is. A javaslatra a pol-
gármester vállalta, hogy ta-
vaszra elkészül egy partfalba
vájt lépcsõlejáró. A minden-
napi üzemeltetés kapcsán
felmerült az utak tisztítása,

mert az agyagos felület egy
kisebb esõ után balesetve-
szélyesen csúszik. A strand-
ra vízmélység és határszaka-
szok jelzõ táblák kihelyezé-
sét, a lámpaoszlopokra vilá-
gítótestek szerelését kérték.
Felhívták a figyelmet bal-
esetveszélyes és anyagi kárt
okozó fákra. A polgármester
jelezte, hogy a fák állapotá-
nak felmérése folyamatban
van és várhatóan szeptem-
berben fejezõdik be. 

Az üdülõk sérelmezték,
hogy csak június végén he-
lyezték ki a WC-konténert és
azt takarítani, fertõtleníteni
kellene legalább a kánikulai
napokon. Sok az engedély
nélkül behajtó autó és bicikli
és sok helyet elfoglalnak. Ja-
vasolták a beléptetõ sorom-
pó távolabb helyezését, így
megakadályozva annak a ki-
kerülését. B.G.

Pingpongasztal van, lépcsõ lesz,
fizetõs szemétszállítás lehet a Tiszán

Munkaügyi per t  nyer t
a ki rúgot t  gátõr

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
(DAREH) közleménye szerint a Délkelet-Alföldön hama-
rosan elindul az ún. házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtés. A DAREH Önkormányzati Társulás 86 települé-
se mintegy 15 milliárd forintos pályázati forrásból alakít-
ja ki ennek feltételeit. A projekt ünnepélyes nyitását
Orosházán tartották augusztus 10-én. Az új rendszer ki-
szolgálásához új létesítmények is épülnek. Új kukákat és
a szállításhoz szükséges jármûveket vásárolnak, több te-
lepülésen új hulladékudvart hoznak létre,míg  a már üze-
melõ szentesi létesítményt pedig bekapcsolják a megúju-
ló hulladékgazdálkodási rendszerbe. A hulladékudvarok
területén ún. újrahasználati központok nyílnak. Emellett
a hulladék szállítását négy átrakóállomás is támogatja: a
Szentesen, Orosházán, Makón és Szeghalmon felépülõ
komplexumokból nagy kapacitású nyergesvontatók szál-
lítják tovább a feldolgozásra kerülõ hulladékot.

Takács László és Bugyi Péter
az új pinpongasztalt

próbálja ki a tiszai strandon
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Egy magas tölgyfa tetején
fedeztem fel a hétvégén
Tóth Lászlót köteleken lóg-
va, fûrésszel a kezében. A
fõállásban szakács fiatalem-
ber három éve foglalkozik
alpintechnikai favágással.
Az új szakmája szép, fárasz-
tó és veszélyes is egyben.

A fakivágás egy kevésbé
ismert módjával, alpintech-
nikai favágással foglalkozik
Tóth László, aki éppen a
sporttelep 1936-ban ültetett
tölgyfáiról darabolta a véko-
nyabb és vastagabb száraz
ágakat az augusztusi forró-
ságban. Az alpinfavágó köte-
lekkel, mászóvassal maga-
biztosan mozog a fák lomb-
koronájában, akár 20-30 mé-
teres magasságban is. Akár
több órán keresztül dolgozik
pihenés nélkül ágakon állva,
ami nagy fizikai felkészült-
séget kíván.

A szentesi fiatalember fejé-
ben az ötlet három évvel ez-
elõtt született meg, amikor
egy 10 méteres fenyõt kellett
kivágni a házánál. Az ötletet
tett követte, megszerezte a
motorfûrész-kezelõi, majd a
fakitermelõi szakvégzettsé-
get, miközben az interneten
található favágással foglal-
kozó filmekbõl is sokat ta-
nult. A fakitermelõ fát dönt,
gallyaz, választékol, darabol,
felkészít, készletez, számba-
vételez kézi és gépi eszkö-
zökkel. A felszerelése kézi-
és motorosfûrész, különbözõ
kötelek, – közte vágásbiztos

– karabinerek, csigák, sze-
mélyi védõfelszerelések, si-
sak, szemüveg, vágásbiztos
nadrág. Másik sisakot hasz-
nál a földön dolgozva és má-
sikat a lombkoronák között.
Egy vagy két kötéllel rögzíti,
pozicionálja magát és egy
külön kötelet használ a na-
gyobb ágak biztonságos
földre eresztésére. A mászás-
ban úgynevezett mászóvas
segíti, ami egy kis tüskével
ellátott eszköz a lábra rögzít-
ve. 

Tóth Laci eredetileg szoba-
festõnek készült, de a szak-
ma megszerzése után a
gasztronómia irányába for-
dult és szakácsként dolgozik
16 éve. A fõállása mellett
végzi a különleges favágást.
– Szeretem ezt a munkát is,
pedig nagyon fárasztó és ve-
szélyes. Sokszor órákat kell
tölteni folyamatosan egy-egy
fán. Ebben a melegben 3-4
órát dolgozok megállás nél-
kül, úgy, hogy közben nem
mászok le, mert magas fák-
nál tovább tartana a le- és
visszajutás, mint a munkával
töltött idõ. A közben elfo-
gyasztott 2-3 liter folyadékot
kiizzadom magamból. Õsz-
tõl tavaszig, a vegetációs
idõszakban több a munka és
akkor akár egész nap fán va-
gyok. Nagyon meg kell gon-
dolni mit csinálok, mert 20
méter magasan csak egyszer

lehet hibázni. Az eddigi leg-
magasabb fa, amin dolgoz-
tam egy kb. 26 méter magas
nyárfa gallyazása volt – be-
szélt munkájáról az alpin-
favágó.

Tóth László tervei között
szerepel a közeljövõben to-

vábbi szakvizsgák megszer-
zése és a felszerelésének a
fejlesztése. A fiatalember jól
érzi magát, reggeltõl délutá-
nig fõz, utána fát vág és ha
marad egy kis szabadideje,
akkor horgászik.

Besenyei

A VE-GA Gyermek és Ifjú-
sági Szövetség 37 éve foglal-
kozik fiatalokkal és 17 éve
mentorszervezete a Szentesi
Ifjúsági és Diák Önkormány-
zatnak. Ez idõ alatt gyakran
tapasztalták, hogy az egyes
generációk között milyen je-
lentõs különbségek lehetnek.
A szakemberek betûkkel je-
lölik a generációkat a 20.
század elejétõl kiindulva. A
Z-generáció a kutatásban
szereplõ tizenévesek 1996.
után születtek, tehát már be-
leszülettek a digitális techno-
lógia világba. Számukra
szinte elképzelhetetlen egy
olyan világ, amiben nincs
televízió, mobiltelefon, in-
ternet, vagyis az információk
hihetetlen gyors áramlása és
áramoltatása. A „valódi élet-
ben” azonban nehézkes szá-
mukra a kapcsolatteremtés,
szinte stresszel jár, hiszen a
virtuális térben nincsenek,
vagy alig vannak gátak,
könnyebben ismerkednek,
beszélgetnek. A diákönkor-
mányzat jelenlegi tizenéve-
seinél is egyértelmûen lát-
szik a digitális világforrada-
lom. A kutatás lebonyolításá-
hoz az oktatási intézmények
és a diákönkormányzatot se-
gítõ tanárok adtak segítsé-
get, s így a város 6 oktatási
intézményének 1-2.  osztá-
lyában végeztek vizsgálatot.
A mini kutatás során 185 di-
ákot sikerült elérni a kérdõ-
ívekkel 4 középiskolában és

2 általános iskolában. A
megkérdezettek 52,5 százalé-
ka fiú, ami nagyjából megfe-
lel e korosztály nemi meg-
oszlásának. A válaszadók 2
százaléka nem regisztrált a
Facebookon, és többségük
általános iskolás korú. Elekt-
ronikus levelezési címet kö-
zel 15 százalékuk nem hasz-
nál rendszeresen.

A kérdõívekbõl kiderült,
hogy a gyerekek nem igény-
lik úgy a személyes kapcso-
latokat, mint akár 3-5 évvel
ezelõtt. Úgy tûnik, elég szá-
mukra a virtuális kapcsolat,
a like-ok (tetszikelések), a
megosztásuk megosztása.
Számukra ez lett a másokkal
való törõdés egyik formája,
és gyakran a leginkább elfo-
gadottabb, a leginkább igé-
nyelt törõdés-fajta. Sajátosan
mutatkozik ez meg abban,
hogy hamar elavultak a ti-
zenévesek között még a
netes érintkezés olyan for-
mái is, mint az e-mailezés,

sõt a Facebook csoportokon
való érintkezés. Mindenek-
elõtt az azonnali, jelzésszerû,
személyes érintkezésre van
igényük. A gyerekek harma-
da – bevallása szerint – napi
1-2 órát tölt interneten, egy
részük még többet, miköz-
ben mással is foglalkoznak,
ráadásul a felét iskolaidõ-
ben. Míg az általános iskolá-
sok inkább játszanak az
interneten, addig a középis-
kolások kapcsolattartásra
használják a közösségi olda-
lakat.

Korábbi vizsgálatok során
már kiderült, hogy a tizen-
évesek sajátos, „valamit va-
lamiért” alkuk szerint szer-
vezik a kapcsolataikat azon
felnõttekkel, akiknek mond-
hatnak nemet is. Jellegzete-
sen máról-holnapra élnek,
„túlélnek” és nem is akarnak
perspektivikusan „okoskod-
ni”. A pozitív érzelmi meg-
nyilvánulások, ún. „szeretet-
kapcsolatok” ma már a szá-

mukra net-kapcsolaton illet-
ve Facebook kapcsolaton ke-
resztül valósulhat meg. Kife-
jezetten személyesen törõdõ
tartalom számukra a sok
chatelés. Sokat hallani a szü-
lõ-tizenéves, tanár-tizenéves,
idõsebbek-fiatalok közötti el-
lentétekrõl. Ez nem megle-
põ, hiszen a mai kor – gépie-
sítések, fejlett technika, fo-
gyasztás – sajátos igényeket
támaszt és a Z generáció tag-
jai csupán alkalmazkodnak e
kor sajátosságaihoz. Egy ko-
rosabb felnõtt vezetõ, illetve
segítõ kialakíthat egy szemé-
lyes jelleggel törõdõ kapcso-
latot kitartó és tudatos „gé-
pezéssel” chatelés nélkül is
úgy, hogy bõvíti a személyes
találkozások és beszélgeté-
sek körét – szükségképpen
közösségi keretekben. Az
ellentétek csökkentésének
egyik módja az lenne, ha ezt
megértenénk, és igyekez-
nénk – közösen, együtt –
megreformálni a kapcsolata-
inkat. Ha a tizenévesekre ha-
tással van a virtuális világ,
akkor a szülõ, tanár, sõt,
akár a nagyszülõ is jelenjen
meg ebben a térben. Cserébe
már elvárható, hogy idõn-
ként a tizenéves is jelenjen
meg az okostelefonja nélkül
a vasárnapi családi ebéden.
Nem fog anélkül menni a ti-
zenéveseink megismerése,
hogy mi ne tegyünk lépése-
ket az irányukba.

Besenyei

Alpinis ta favágó

Szent István
napja tiszteletére

Augusztus 19-én, szerdán 19 órakor a Szent Anna-temp-

lomban Szent István napja tiszteletére tartanak hangversenyt.

Az ünneprõl megemlékezik dr. Horváth György, orgonán köz-

remûködik: Nagy János. Mûsoron: J. S. Bach, C. Franck, Liszt

Ferenc, Kodály Zoltán. orgonamûvei szerepelnek. Belépés in-

gyenes, önkéntes adományokat az orgona karbantartására

köszönettel fogadnak a szervezõk.

Az interneten élõ generáció

Augusztus 17-én Szentesre látogat a Virtuózok 5 sztárja,
egy quintett: Demeniv Mihály [harmonika], Kiss Zoli (hegedû),
Lugosi Dániel Ali (klarinét), Ringó Ronald (zongora) és Szalai
Lotti (gitár), a Magyar Televízió komolyzenei tehetségkutató
mûsorának legsikeresebb fiataljai közül. Többek között Mo-
zart, Chopin, Liszt és Verdi is fel fog csendülni. A hétfõn,
20:30-kor kezdõdõ esemény a megyeháza udvarán lesz a
nyári szabadtéri színház programjában.  Érdemes rá jegyet
foglalni a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban [Szentes, Tóth
József utca 10-14.], a Babilon Könyvesboltban vagy a
w w w. j e g y m e s t e r. h u  o l d a l o n ,  e s e t l e g  s z é t n é z n i  a
www.filharmonikusok.hu honlapon.

Demeniv Mihály Ukrajnában született és a Tatabányai Ze-
neiskolába járt, életében arra a legbüszkébb: maga is hozzájá-
rult ahhoz, hogy a harmonika a hegedû és a zongora szintjére
emelkedett hangszerré vált. 

Kiss Zoli a Józsefvárosi Zeneiskola ígéretes növendéke,
mindössze 13 éves. Álma, hogy hegedûmûvész legyen, eb-
ben a családja és a versenyek is inspirálják.

Lugosi Dániel Ali klarinéton játszik, a Virtuózok címû ve-
télkedõ fõ nyertese. Iskolái a bécsi Universität für Musik und
Darstellende Kunst Wien iletve a Vörösmarty Mihály Ének-
zenei és Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium. 15 évesen azt
vallja: “A komolyzene igenis trendi.”

Rigó Ronald álma, hogy egy olyan elismert zongoramû-
vész legyen, akinek a játéka az embereket boldogabbá teheti,
tavaly diplomázott le a Zenemûvészeti Akadémia zongora
szakán.

Szalai Lotti 15 évesen a Zeneakadémia elõkészítõ tagozatá-
nak elsõ gitár-szakos növendéke, egy hónapja nyert 3. díjat
egy rangos nemzetközi versenyen.

A 40 koncertbõl álló turné egyik jelentõs eseménye lesz a
szentesi koncert.

Vir tuózok
a megyeháza

udvarán

Tóth László 1995-ben 19 évesen 98 kg-os harcsát fogott
ki a Gerecz-tóból horoggal, amely országos rekordnak
számított tíz éven át. A hal hossza 234 cm, legnagyobb
kerülete 102 cm volt, melyért Aranyhorog-díjat kapott a
MOHOSZ-tól.

Fúvószenekari
találkozó

Augusztus 23-án, vasárnap fél 5-kor rendezik meg a nem-
zetközi fúvószenekari találkozót a megyeháza szabadtéri
színpadán. Közremûködõ zenekarok: Kézdivásárhelyi Tanu-
lók Klubja Fúvószenekara és Mazsorett csoportja, Mezõhe-
gyes Város Fúvószenekara és Mazsorett csoportja, Fricsay Fe-
renc Városi Fúvószenekar Szeged, Szentes Város Fúvószene-
kara. 

A mai tizenévesek minden nap több órán át is használják
a netet, hétvégente akár fél napot töltenek a világhálón,
igénylik az állandó jelenlétet a virtuális térben, állandó az
információéhségük – derül ki a Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat kutatásából. A felmérésben használt kérdõ-
ív középpontjában a szentesi tizenévesek internetezési,
ezen belül is a Facebook közösségi oldal használatával
kapcsolatos szokásai álltak. A Net-Világ A virtuális élet a
tizenévesek mindennapjaiban címû kutatási program veze-
tõje Koromné Seri Anikó közéletfejlesztési ifjúsági referens,
a szakmai felelõs Martók Alíz szociológus, ifjúságsegítõ. A
kutatás célja látlelet egy dél-alföldi mezõvárosban élõ fia-
talok net használatához, facebookozásához köthetõ maga-
tartásokról, viselkedésekrõl, esetlegesen normáikról.
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Az elégedetlenség aligha-
nem emberi alaptulajdonság.
Ezért van, hogy bár Szentes-
re jön kedvenc zenekaraim
egyike, a Ghymes 32 év múl-
tán (épp amennyi idõs a ze-
nekar), mégsem tudok mara-
déktalanul örülni a hírnek.
Az egyik ok a hosszú vára-
kozás. Hódmezõvásárhely
pl. az egyik elsõ (ha nem a
legelsõ) magyarországi tur-
néján fogadta az akkor szinte
ismeretlen felvidéki együt-
test, Hobo figyelemfelkeltõ
vendég-fellépésével. A kon-
certet követõen azonnal le-
hetett tudni, mekkora kincs-
re leltünk a magyar világze-
nében. (Arról, hogy a kör-
nyezõ városokba mikor, mi-
lyen alkalmakkor jutottak
el és mekkora sikerekkel,
felesleges szólnom.) Ami a
Ghymessel kapcsolatos, vá-
sárhelyi fellépésük utáni tör-
ténéseket illeti: hamarosan
klubjuk nyílt Budapesten, a
rajongótáboruk évrõl évre
hatványozódott, a zenekar
karriere pedig – méltán – ki-
teljesedett az évtizedek so-
rán.

A másik okom az elégedet-
lenkedésre az augusztus 20-i
(csütörtöki), 20.30-kor kez-
dõdõ mûsoruk címe, a Sze-
relmes szabadság. A szemé-
lyes véleményem szerint
2015-ben a szabadságról da-
lolni legjobb esetben a re-
mény egyfajta kifejezése. A
további aspektusok kibontá-
sát az olvasókra bízom.

Mindezek ellenére termé-

szetesen kilátogatok az ese-
ményre, nem csak a közelsé-
ge, hanem a zenekar új tag-
jainak megismerése és a
„történelmi” különlegesség
okán. (A Ghymes fokozott
erõbedobással játszik minde-
nütt, ahol elsõ ízben van al-
kalma fellépni. Ez nem rek-
lám-duma, hanem tapaszta-
lat – a mintegy tíz évvel ez-
elõtti mezõtúri élményemre
alapozva.). És persze a bi-
zonytalan, de nagyon várt új
számok miatt, hiszen a zene-
kar „csupán” összegzõ kiad-
ványokkal jelentkezett az
utóbbi idõben, ám az idén is-
mét intenzíven koncertezik.
Hogy honnan várom az új
dalokat? Onnan, hogy im-
már szinte minden évben új
musicalt gördítenek a Szege-
di Szabadtéri Játékok színpa-
dára. És, mert a Ghymes-
tábor az idén is lezajlott a ze-
nekarvezetõ Szarka Gyula
szigligeti birtokán, amitõl
esetleg újabb inspirációt kap-
hatott a szerzõ-testvérpár.

Végezetül és kivételesen
álljon itt egy magánjellegû
közlemény: ezúton köszö-
nöm meg az olvasók meg-
tisztelõ figyelmét, akik ér-
deklõdéssel fogadták a zenei
tárgyú írásaimat. Tekintettel
a lapnál bekövetkezõ válto-
zásokra, nem feltétlenül kí-
vánom folytatni a tevékeny-
ségemet – ezen a fórumon
legalábbis. Kivárok most, de
nem remélem a legjobbakat.

Olasz Sándor

A Ghymes –
elõször . . .

Ki ne ismerné a Legyetek
jók, ha tudtok (State buoni se
potete) címû nagysikerû
olasz filmet (melynek jelen-
tése lehet „Maradjatok jók,
ha tudtok“ is).  A történet
szerint Csirifiszkiót három-
szor kísérti meg az ördög:
elõször Szûz Mária, majd
üstkovács, majd pedig egy
mór nõ képében. Kétszer
meg tudja menteni Fülöp
atya a cselekmény egészén
visszatérõ, valójában mélyen
jó, árva fiút, harmadszorra
azonban oly erõs lesz a kí-
sértés, hogy rablóvá válik, s
csak a börtönben szabadul
föl újfenn a visszatérõ pap
segítségével. Fülöp atya kü-
lönlegesnek számít paptársai
között is: sem a karrier, sem
a pénz, a csillogás nem kísér-
ti meg, s így mikor a pápa
bíborossá avatná, bíborosi
ruháját is egy koldusnak ad-
ja, ahogy korábban is mindig
adott a szegényeknek, nevel-
te az árvákat. Visszatérõ sze-
replõ még Leonetta, aki a kí-
sértések elõtt tûnik fel, s
mély nyomot hagy Csiri-
fiszkió lelkében.

A történetet Szentesre a
Budaörsi Latinovits Színház
hozta, s õk mesélik el Néri
Szent Fülöpnek az életét Kar-
dos Róbert fõszereplésével,
zenével és sok-sok gyerek-
szereplõvel. Csirifiszkió sze-
repében Brock Albertet majd
Endrédy Gábort láthatta a
közönség. A színház több
mint egy éve játssza a dara-
bot.

Kardos Róbert még soha
nem járt Szentesen:

– Milyen volt a fogadta-
tás?

– A fogadtatás kiváló volt,
nagyszerû volt az este és az-
alatt a rövid idõ alatt, amíg
sikerült a városban körül-
nézni... nagyon szép a város.
Nagyon szeretném, ha a
Kossuth téren az az épület,

melyrõl keveset tudok (volt
Petõfi Szálló, színházzal) fel-
újítanák. Ugye van rá esély?

– Melyik szerep az, ami
közelebb áll önhöz: a szink-
ronszínészet vagy a színé-
szet?

– Színész vagyok. Ha az a
feladatom, hogy egy színészt
szinkronizáljak, magyarít-
sak, akkor arra koncentrálok
és abban lelem örömömet.
Ha pedig színpadon ját-
szom, vagy filmben vagy rá-
dióban, akkor ott – mindig
az épp aktuális feladatban.
Ha választanom kell, akkor a
színházi játék, a színházi
szereplés mellett tenném le a
voksom. Szerepálmom so-
sem volt. Ez nem gyakori
dolog egy színész életében.
Jelenetek vannak, melyek
fontosak az életemben, de ki-
mondott szerep az nincs.
Mindig annak örülök, amely
feladat éppen kínálkozik.

– Milyen együtt játszani a
gyerekekkel?

– Imádok velük együtt ját-
szani. Fantasztikus élmény. S

egy év alatt, amíg játszot-
tunk, akkorát nõttek... S
nemcsak fizikumukban, ha-
nem jellemükben is, emberi-
leg, szellemileg. Elképesztõ,
mennyit fejlõdtek. Ezt az
elõadást egyébként havonta
kétszer-háromszor játszuk s
ez egy csodálatos élmény.

– Milyen szerepben láthat-
juk még?

– A következõ szezonban
négy bemutatóm is lesz:
Tartuffe; Házasságon innen,
házasságon túl címmel, csi-
nálunk egy Salemi boszorká-
nyok elõadást illetve az év
végén Ekman – Egy gyilkos
címû darabját fogjuk játsza-
ni.

Endrédy Gábor viszont
már járt  városunkban.

– Hogy érezted magad
visszatérõként a darabban?

– Nagyon szívemhez nõtt
a darab, tehát jól. Másrészt
izgultam, mert már nagyon
régen játszottam. Ketten va-
gyunk váltótársak Mészáros
Andrással, most tértem visz-
sza hosszas nyaralásból.

– Megosztanál az olva-
sókkal egy kulisszatitkot?

Amikor leszúrom a bíbo-
rost, akkor oda kell figyelni a
célzásra is, illetve lökök rajta
egyet, hogy az esést eljátsz-
sza. Legutóbb, amikor ját-
szottam, akkor viszont vélet-
lenül a kollegát kibillentet-
tem az egyensúlyából: hatal-
masat esett és a kés a hónal-
jából is a messzeségbe ke-
rült. Elég hitelesre sikeredett.

– Voltál már Szentesen?
– Igen, voltam, de nem

mint fellépõ, hanem csak
mint átutazó. Akkor nagyon
jól éreztem magam, most pe-
dig egy nagyon lelkes és na-
gyon barátságos nézõközön-
séggel találkoztam, ami na-
gyon szívmelengetõ érzés
volt. Nincs mindig olyan kö-
zönség, aki ennyire veszi a
poénokat, nagyon lelkes.
Sokszor visszatapsoltatok
bennünket, úgyhogy ez na-
gyon jól esett.

Kép és szöveg:
Hornyik Anna Viola

Az Egész életen át tartó
tanulási program Leonardo
da Vinci Partnerségek
„Grüne Lernlandschaften“
elnevezésû, kétéves pro-
jektjeiben 9 európai ország
11 iskolája között a VM
ASzK Szentesi Tagintézmé-
nye, a Bartha János Kerté-
szeti Szakképzõ Iskola is
részt vett. A 2013 augusztu-
sában indult és idén július
végén zárult projekt kereté-
ben Európa több országát
meglátogatták a tanulmá-
nyaikban jól teljesítõ diá-
kok. Ezek a külföldi szemi-
náriumok egyfajta jutalom-
útnak számítottak, s fõ cél-
juk az volt, hogy a kertész-
növendékek értékes szak-
mai tapasztalatokkal is gaz-
dagodjanak. 

A közelmúltban az iskola
11 diákja és 8 tanára vehetett
részt egy háromnapos auszt-
riai tanulmányúton. 

Június  12-én indultak
Ausztriába. A határ átlépése
után elsõ útjuk Tulln városá-
ba vezetett, ahol a Horti
Austria kertészeti kiállítást
nézték meg. Néhányan iz-
gultak induláskor, hiszen a
német nyelvtudásuk még
gyenge volt, azonban ami-
kor Tullnban, a kiállításon

elengedték a kezüket és
körülnézhettek, meglepõ-
en könnyen boldogultak. A
kiállításon sok érdekességet
láthattak, mint például egy
madárriasztó berendezést,
amely ragadozó madarak
hangjával tartja távol a ter-
mést károsító madárfajokat.
Itthon a seregélyektõl szen-
vednek a gazdák. 

Miután mindenki elfoglal-
ta szobáját a kremsi Gyü-
mölcstermesztési és Borásza-
ti Szakközépiskola kollégiu-
mában levõ szállásukon, az
iskola gyümölcsöskertjét te-
kintették meg. A nagy térál-
lású, alacsony tõszámú,
nagy terhelésû rendszerektõl
kezdve a sûrû soros, nagy
tõszámú, magas kordonos,
jégvédõ hálós fagyvédelmi
és tápoldattal öntözött re-
zisztens almafajtákig min-
dent végignéztek.

A modernebb technológiá-
val termesztett fákból há-
romezer található ott. Megfi-
gyelhették a különbözõ ala-
nyoknak a fák növekedésére
gyakorolt hatását is.

A bemutató második ré-
szében fém támrendszerû fi-
atal szõlõ telepítés termesz-
tési fogásait hasonlították
össze a hazai fa támrendsz-
erû mûvelési módokkal.

Az iskola gyümölcsösében
természetes módszerekkel
próbálják a kártevõket irtani
a kártevõk természetes ellen-
ségeinek felhasználásával. 

Másnap a vendéglátó lan-
genloisi iskolában Gerhard
Weiß tanár úr vezette körbe a
mezgéseket. Az iskola diák-
jainak nagy része bentlaká-
sos tanuló – tudták meg a di-
ákok. Körbejárták az iskola
csodaszép parkját is, ahová
bárki szabadon bemehet.

Azon a hétvégén rendezte
az iskola a „Nyitott kapuk
napját“, melyre szeretettel
várták a leendõ diákokat és
szüleiket, valamint a kerté-
szet iránt érdeklõdõ látoga-
tókat.

Aznap délután ásták fel a
„krumpli piramist“, amely-
bõl Mag. Wolfgang Sobota, Al-
só-Ausztria tartományi taná-
csosa kiemelt néhány tõ bur-

gonyát, s ez alapján megbe-
csülték az idei évi termés mi-
nõségét és mennyiségét. 

A szentesi csoport látoga-
tást tett a kiltenbergi lát-
ványkertekben is. Az esti va-
csorán a pályázaton részt ve-
võ más országokból érkezõ
diákokkal és tanárokkal is-
merkedhettek meg.

Az utolsó napon Ausztria
fõvárosa volt az úti céljuk.
Elsõnek a varázslatos Schön-
brunni kastélyt és meseszép
parkját csodálhatták meg,
majd bécsi városnézés követ-
kezett. 

A kertészeti szakképzõ is-
kola diákjai nagyon örültek,
hogy részt vehettek ezen a
tartalmas és szép szakmai
kiránduláson, hiszen leg-
többjük még soha nem járt
Ausztriában. 

A Leonardo projekt kereté-
ben részt vevõ tanulók ren-
geteg hasznos, a szakmai jö-
võjüket megalapozó ismere-
tet szereztek és életre szóló
szép élményekkel gazdagod-
tak.

D.J.

Osztrák látványkertekben
a mezgések

Gyereksereg és musical betétdalok sikere a szabadtérin

Három kísértés a színpadon
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A 120. Országos Atlétikai
Bajnokságot Székesfehérvá-
ron rendezték az elmúlt hét
végén. Pénteken délután,
perzselõ napsütésben a sta-
dionban 41 fokos hõség volt,
ilyen körülmények között
került sor a selejtezõkre. A
bajnokságra több mint ötszá-
zan neveztek, így a selejte-
zõk még szombaton délelõtt
is folytatódtak. Ekkor léptek
dobókõrbe a szentesi atléták,
akik közül nõi diszkoszve-
tésben Váradi Krisztina elsõ
dobásával teljesítette a dön-
tõbe jutás szintjét 49,41-el.
Papp Anita harmadik kísérle-
tével dobta túl a szintet, vi-
szont Kocsis Alexandra és
Csordás Cintia nem jutott a
nyolcas döntõbe, kilencedik
illetve a tizedik helyen vé-
geztek. Nõi súlylökésben
Váradi Krisztina elsõre,
Csordás Cintia harmadikra
teljesítette a szintet. A férfi
diszkoszvetõk a rendkívül

csúszós körben nehezen
dobták túl az 53 métert. Ez
elsõre Kõvágó Zoltánnak sike-
rült, majd a harmadik kör-
ben a Maximus SE verseny-
zõjének, Seres Andrásnak is.
A döntõket vasárnap rendez-
ték, hasonlóan forró körül-
mények között. Nõi súlylö-
késben várható volt a nagy
küzdelem, hiszen a nõi hét-
próbázók között remek súly-
lökõk vannak és mindig ve-
szélyes ellenfélnek számíta-
nak, ez most sem volt más-
képp. Márton Anita 18 méter
feletti dobásával biztos gyõz-
tesnek számított, ugyanak-
kor Váradi Krisztina a ne-
gyedik sorozatban elért 14,16
méteres dobásával a harma-

dik helyre lépett fel úgy,
hogy a Kaposváron szerzett
combsérülését erre a ver-
senyre sem tudta teljesen ki-
heverni. A nõi diszkoszvetés
elõtt kapott egy kis kezelést
a masszõrtõl, ami javított a
helyzeten olyannyira, hogy
végül a dobogó második fo-
kára állhatott fel. Itt is Már-
ton Anita gyõzelme volt bo-
rítékolva, és a papírforma
ezúttal is teljesült. Kriszti
harmadik dobásával túldob-
ta az ötven métert és ezüst-
érmes helyen maradt az
utolsó sorozatig. Papp Anita
könyök sérülésével küzdve
hetedik helyezett lett. A férfi

diszkoszvetõk sokáig küz-
döttek a versenyrendezõkkel
a dobókõr minõsége miatt,
de a helyzet nem változott, a
benti pályán kellett verse-
nyezniük. Jellemzõ a kõr mi-
nõségére, hogy csak egy hat-
van méter feletti dobás volt,
Kõvágó Zoltán ezzel meg is
nyerte a versenyt. Seres
András az ötödik sorozatban
56,92 métert dobott, ez a
bronzéremhez volt elég.

A nõi súlylökésben Csor-
dás Cintia kilencedik lett.
Nánai Lilla a nõi gerelyhají-
tásban a kilencedik helyet
szerezte meg.

hv

A Magyar Vízilabda Szö-
vetségben elkészítették a
2015-2016-os bajnoki szezon
sorsolását. Mint ismeretes,
ebben az esztendõben két
csoportban zajlik majd a
küzdelem, az új lebonyolítási
rendszernek köszönhetõen,
ami elsõsorban Benedek Tibor
szövetségi kapitány kérése
volt. A mieink úgy tûnik,
hogy az erõsebb nyolcasba
kaptak besorolást, ugyanis a
Szolnokkal, az Egerrel, a Sze-
geddel, a Kaposvárral, a
BVSC-vel, a Péccsel és a Mis-
kolccal került egy bajnoki
csoportba a Valdor-Szentes.
A másik ágon küzd majd az
OSC, a Ferencváros, a Hon-
véd, a Vasas, a Debrecen, az
UVSE, a KSI és a Tatabánya.
Természetesen kíváncsiak
voltunk a vezetõedzõ, Lukács
Dénes véleményére is. – Úgy
gondolom, nem kell különö-
sebben magyarázni, a sorso-
lás meghozta azt az ered-
ményt, amitõl korábban
mindenki tartott – fogalma-
zott Lukács Dénes. – Tovább-
ra sem tartom okos ötletnek
ezt a lebonyolítási módot,
mert a korábbi rendszer sok-
kal igazságosabb volt. A csa-
patok elosztása az elõzõ évi
végeredmény alapján, pá-
ronként lett kisorsolva. A 8
párból, 7 esetben a kedve-
zõbb helyen végzett csapat
került a csoportunkba. Nem
mellékesen itt van 2 BL indu-
ló (Szolnok, Eger) valamint 1
EK induló (Szeged). Mindhá-
rom csapat komoly erõt kép-
visel, a Szolnok és az Eger
Final 6-ban volt májusban, a
Szeged nagyon tehetséges já-
tékosokkal erõsödött a nyá-
ron. Látszólag úgy tûnik, a
további öt csapat fog meg-
küzdeni a csoportban fenn-
maradó 4. helyért, hogy az
alapszakasz után a felsõház-
ban folytathassa. A BVSC
évek óta szisztematikusan

építkezik, évente 1-3 új játé-
kost vesznek, és az értékei-
ket igyekeznek megbecsülni.
Kaposváron jelentõs változás
nem volt, a légiós posztokon
cserélõdtek, valamint Szécsi
Zoltán lett a vezetõ edzõ. A
pécsi csapat több fiatal játé-
kost szerzõdtetett, valamint
szintén a légiós poszton vál-
toztattak, úgy gondolom,
sokkal erõsebbek lesznek
idén. A miskolci csapatról
kevesebbet tudok. Nagyon
komoly játékosokat sikerült
külföldrõl vásárolniuk.

Lukács Dénes végül csapa-
tunk helyzetérõl is beszélt.
Továbbra is a célunk a 8-ba
kerülés, mint volt korábban
is, amikor Szentesen dolgoz-
tam. Nagyon sok játékos ér-
kezett, és sajnos sokan távoz-
tak a keretünkbõl. A cserepa-
dunk egyelõre rövidebb né-
hány rivális csapathoz viszo-
nyítva, de gõzerõvel dolgo-
zunk a fiatalok beépítésén.
Légiósaink kicserélõdtek, So-
mogyi Balázs, Maklári Ádám
és Hegedûs Bence hazatért. Si-
került 3 utánpótlás váloga-
tott játékost Szentesre igazol-
ni, a meglévõ szentesi tehet-
ségek melle. Bizakodva, op-
timistán nézünk a jövõbe –
mondta Lukács Dénes.

A Magyar Kupa selejtezõit
a tervek szerint október 30-
án és november 1-jén rende-
zik. A Szentesnek Kaposvár-
ra kell majd utaznia, ahol a
házigazdák mellett a Szol-
nok, a KSI és az YBL lesz az
ellenfél. A hölgyeknél a Ma-
gyar Kupa egyik selejtezõjét
Szentesen rendezik: a Duna-
újvárossal, a BVSC-vel, az
UVSE II-vel és UVSE-
Kopéval játszik majd a
Hungerit-Szentes a két to-
vábbjutó helyért. A mérkõzé-
sek november 14-15-én lesz-
nek.

H.V.

Erõs csoportban

Szénászki Gábort nehe-
zen tudtam elképzelni a
Hámán Katón, feleséggel és
két gyermekkel. Volt vala-
mi ideges vibrálás benne,
ami messze túl emelte
Szentesen és Zappán (ked-
venc elõadóján, akiért és
aki miatta angolul tanult.)

– Mikor elõször a vízilab-
dával kint voltam 14 évesen,
Franciaországban, már ak-
kor eldöntöttem, hogy én
külföldön fogok élni – me-
sélte. Így tette. Németország,
India (többször, összesen
majdnem 3 évig) és Svédor-
szág, ahová végre megérke-
zett új, második hazára ta-
lált. Két gyönyörû svéd nõ
(az elsõ szépségkirálynõ),
két gyermek és rengeteg me-
ditálás. Én megvilágosodott-
nak tartom, akit Oshó maga
avatott fel, aki gyógyít és
palliatív ápolásból írja a
szakdolgozatát. 50 éves, re-
mek formában van, csupa
izom és a lelke is acélos.
Hosszú idõ után magyar
kedvese van és egyre többet
jön haza Magyarországra.
Itthon volt, beszélgettünk.

– Hogyan szólíthatlak?
Gábor, vagy Gábriel?

– Úgy érzem, hogy ezt a
nevet is le kell írni, mert én
ezt kaptam Oshótól és ez
egy küldetés, én olyan va-

gyok, mint egy postás. To-
vábbítom az üzenetet, amit
kapok, ami nem az enyém,
én is kapom. Szinte minden
nagy világvallásban (Abra-
hamitikus vallások – zsidó,
keresztény, iszlám) fontos
Gabriel szerepe, mint a Hold
angyala, a Napfény üzenete-
inek a közvetítõje.

– Húú, nagyon messze va-
gyunk attól, hogy te vízipó-
lóztál és aztán jött egy legen-
dás film: a „Szerelem elsõ vé-
rig”, amiben robbant a szex-
bomba. Nagyon szabad lélek
voltál, aki jön-megy a brin-
gájával Szentesen, a fején
arany hajkorona, kicsit vagy
nagyon nõfaló (hírében áll).
Soha az életemben nem gon-
doltam volna, hogy ilyen ívet
fut be az a srác, akihez a
Náray Erika járt az ablakom
alatt és akivel egy utcában
laktam, de cseppet sem is-
mertem. Nem gondoltam vol-
na, hogy egy vízipólós arany-
ifjúból egy nagyon megkomo-
lyodott gyógyító lesz.

– Megmondom õszintén:
semminek nem készültem.
Voltak tehetséges megnyil-
vánulásaim, de igazán nem
éreztem, hogy akkor én most
színész leszek, vagy vagyok,
vagy vízilabdás.

– Ja, hogy te színész is
akartál lenni?

– Persze, persze. Egyszer
meg is próbáltam, csak nem
készültem, borzalmasan
slendrián voltam. Engem a
gimnáziumban is folyama-
tosan segítettek. Nem any-
nyira a színészet érdekelt,
hanem maga az élet és a já-
ték. Az emberekkel való el-
mélyülés, a barátság és a
zene. Az együtt alkotás ér-

dekelt még, ezért volt jó a
vízipóló, mert abban együtt
lehetett mozogni. Nem tud-
tam volna úszó lenni, mert
engem a csapatszellem és a
csapatjáték éltetett. A mecs-
cseken pedig az abban a pil-
lanatban született kreatív
fantáziám mozgatott. A ví-
zilabda, most furcsát mon-
dok, de nagyon sokat segí-

tett a dobolásban is. A rit-
mus, érted?

–Te nem center voltál,
ugye?

– Nem, nem. Balszélsõ
voltam, az örökmozgó. Na-
gyon gyors voltam, ez men-
tett meg és a labdajáték irán-
ti szenvedélyem.

– Milyen volt az akkori
vízipólós nagybetûs élet,
mert nagyon sokan sóvárog-
tak utánatok, irigyeltek ben-
neteket, akkor is, meg most
is. Ez mikor volt?

– Engem kirúgtak a gi-
mibõl és akkor még ifi vol-
tam. Levelezõn végeztem, a
többiek 83-ban, én meg egy
évvel késõbb. És akkor köz-
ben volt ez a film.

– Akkor hány éves voltál?
– Tizennyolc.
– Ez õrület volt, akkor az

egész városban azt beszél-
ték, hogy téged visznek és
színész leszel...

– Áááá, nem, nem. Meg-
volt a lehetõség, de nem...

– Na, ne már! Egy filmben
játszottál a ma már ugyan-
csak legenda kategória Al-
földi Robival...

– Ja, és Náray Erikával. Ja,
igen, igen. Képzeld volt egy
film, amit egy évvel korábban
a filmgyárban vettünk fel,
amolyan elõzetes és az olyan
jól sikerült, hogy kvázi arra
hívtak be, így lett a film..

– ...és mi volt?
– Ellinkeltem... én nagyon

hamar elkezdtem inni... Úgy
kezdtem el, hogy ez egyfajta
bizonyítás volt, hogy én is
vagyok olyan jó, hogy én is
vagyok annyira „csoze”...

– Az egyetlen szentesi szó,
amit máig nem is értenek
máshol, mi az, hogy „cso-
ze”...

– Nem is ízlett az alkohol,
magamra erõltettem, de az-
tán késõbb belejöttem. Kény-
szer is volt, megfelelési vágy,
hogy én sem vagyok rosz-
szabb, mint õk, én is tudok
annyit (inni) és akkor befo-
gadtak. Nem azt mondom,
hogy muszáj volt inni...de

– ...de csajozni is muszáj
volt nem?

– Á, azt nem volt muszáj,
az jött... ez bennem volt, meg
szerintem mindenkiben, a fi-
úk így születnek.

– Annyi csaj volt körülöt-
ted, hogy...

– Persze, akkor még ez
ilyen nagyon megmunkálat-
lan energia volt, olyan ösztö-
nös, friss kos energia. Ez
volt, ez vitt, de a vízipólóban
is. Ugyanez volt a színészet-
tel is. Vitt az energia, de nem
érdekelt igazán és erre akkor
nem annyira tisztán vagy vi-
lágosan jöttem rá...csak ké-
sõbb. Még utána is azt
mondták, hogy próbáljam
meg... de nem tanultam meg
a felvételire a felét sem an-
nak, amit kértek.

Fehér Mónika

Bajnoki ezüst -
és bronzérmek

Gábriel lett Szénászki Gáborból

A férfiaknál a bronzérmes Seres András (jobb szélen).

A nõknél az ezüstérmes Váradi Krisztina (bal szélen).
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Megjósolták, hogy hajóz-
ni fog, így is lett, bár sokat
kellett rá várnia Verebélyi
Viktóriának. Táncos-, majd
fitneszeredményei kapcsán
bemutattuk már lapunkban
a sportolót, akinek gyerek-
kori álma teljesült azzal,
hogy egy óriási Costa óce-
ánjáró hajón dolgozhat,
mint show táncos.  Az már
csak hab a tortán, hogy az
elsõ hajót is Victoriának
hívták. 

– A hajózással a kapcsola-
tom már valahol 13 éves ko-
romban elkezdõdhetett, egy
kerti partin egy jósnõ kiol-
vasta a tenyerembõl, hogy
én hajókázni fogok. Azóta
érlelõdik bennem a gondo-
lat, és egyre erõsebben akar-
tam – kezdte Viktória az
elõzményekkel. – Akkor már
táncoltam, de még nem iga-
zán tudtam, hogy lehetne
összehozni ezt a kettõt, hi-
szen a táncról sem akartam
soha lemondani. Aztán pár
évvel késõbb több ismerõ-
söm kijutott nagyobb óceán-
járókra, akiknek történeteit
mindig csodálattal hallgat-
tam, de nekem nem jött ösz-
sze. 

Az ekkortájt még egri
lánynak 2009-ben adódott le-
hetõsége, hogy Szentesen
táncolhasson és dolgozhas-
son a Szilver TSE-nél, ami
nagy lépés volt az életében,
és egy idõre elfeledtette vele
a hajós terveket. 2012-ben
hagyta abba versenyzést,
több szabadideje volt magá-
ra, és elgondolkodni, új célo-

kat kitûzni, a tánctanítás
mellett. 

Ekkor volt az utolsó verse-
nyük Papp Balázzsal, az akko-
ri táncospárjával, amikor
egy régi kollégájától, Valcz
Szabolcstól megtudta, hogy
egyedül õ foglalkozik Ma-
gyarországon versenytánco-
sok delegálásával Costa óce-
ánjáró hajókra, és egyéb kül-
földi munkákra. 

Az elsõ munka még nem
hajóra szólt: egy szlovéniai
latin show-ban 20 napos tur-
néra szerzõdött le a táncos.
Azután megint elengedte a
hajóra szállás gondolatát,
mert szilveres vendégsze-
replés következett Torontó-
ban és Chicagóban, majd egy
hosszabb bécsi turné, ame-
lyen kollégája, Török László
volt a párja.  Aztán idén ja-
nuárban egy nagy castingra
hívták, Tallink komphajókra
kerestek párosokat 3 hónap-
ra. – Nagyon megörültem,
tudtam, hogy ott a helyem.
A casting sikerült, viszont
nem volt megfelelõ magas-
ságú fiú, így gyorsan meg-
kérdeztem Lacit, aki rövid
gondolkodás után azt mond-
ta, próbáljuk meg!

Hát, próbából aztán lett
bõven: március végéig folya-
matosan Budapestre jártak,
nagyon sok új koreográfiát
kellett betanulniuk. Végül
idén április 1-jén felszálltak
a Tallink M/S kompjára,

aminek történetesen Victoria
volt a neve.

Viktória a Victorián Tallin
és Stockholm között 2 és fél
hónapon keresztül minden
este fellépett, amivel – érzése
szerint – hatalmas rutinra
tettek szert partnerével.  –
Felejthetetlen élmény volt
számomra. Szuper volt a
csapatunk, 4 párral voltunk
kint. Nagyon nem akartunk
hazajönni. A kikötõben min-
dig láttunk Costa hajókat, és
mindig sóhajtozva néztük
õket, hogy hátha egyszer mi
is felszállhatunk egy ilyen

hatalmas úszó csodára – me-
sélte a táncosnõ.

Alig 2 hetet voltak itthon,
amikor felgyorsultak az ese-
mények: a szervezõtõl érte-
sültek, hogy 2 párost kérnek
sürgõsen a Costa Neo-
Riviérára, két hét múlva kel-
lene indulni, és 4 és fél hó-
napról lenne szó. Gondolko-
dás nélkül igent mondtak rá.
A maradék idõben újabb 15
koreográfiát kellett betanul-
ni, megcsinálni a hajós vizs-
gát, beszerezni a szükséges
orvosi igazolásokat. Július
17-én szálltak hajóra.  A 216

méter hosszú, több mint
1700 utaskapacitású, két me-
dencével, három bárral, két-
szintes színházzal is felsze-
relt tengerjáró hajón 11 na-
pos „cruise”, azaz túra alatt
gyönyörû tengerparti váro-
sokat, valamint Máltát, Cap-
rit is érintik. Ezt ismétlik
még szeptember-októberig,
aztán kiegészül az út Barce-
lonával, Monte Carlóval, és
Tunéziába is eljutnak.  

A táncosok élete a hajón
meglehetõsen pörgõs: 3 fajta,
20 perces mûsoruk van. egy
latin, egy tango-flamenco és

egy swing show. – Eddig ha-
talmas sikerünk volt, nagyon
szeretnek minket itt az em-
berek. Ezen kívül még taní-
tanunk kell, valamint estén-
ként táncoltatni a közönsé-
get. Nagyon kedvesek itt az
emberek, rettentõen szeret-
nek táncolni, hozzáteszem,
tudnak is. Mivel elég sokat
vagyunk velük, ez nyelvta-
nulás szempontjából is hasz-
nos, javarészt olaszok és
franciák utaznak a hajón. El-
méletileg november 26-án jö-
vünk haza, de az is lehet,
hogy meghosszabbítják a
szerzõdést januárig, amikor
már Dubai is az úti célok kö-
zött lesz – összegezte Viki.

Az idõközben sikeresen el-
kezdett fitnesz sportban vol-
tak további tervei a magyar
bajnoki érmes, Suncity-
gyõztes lánynak, de a hajó-
zás miatt „elnapolta”. – Dié-
táznom most is kell, persze
nem olyan szinten, mint a
versenyek elõtt, azért a tánc-
hoz sem árt, ha vigyázok a
vonalaimra. Ez itt a hajón
elég nehéz, hiszen nem ak-
kor és nem azt eszem, amit
szeretnék. A jó hír az, hogy
van egy nagyon igényes
konditerem a hajón, amit
nagy örömömre mi is hasz-
nálhatunk, így aztán az
edzésekrõl sem kell lemon-
danom – mesélte Viki. 

D. J.

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
Augusztus 17., hétfõ
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00, 18:15 Fantasztikus négyes
20:30 Mission Impossible -

Titkos nemzet
Augusztus 18., kedd
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Fantasztikus négyes
18:15 Mission Impossible -

Titkos nemzet
20:30 Fantasztikus négyes
Augusztus 19., szerda

14:00 Barbie, a rocksztár
hercegnõ

16:00, 18:15 Fantasztikus négyes
20:30 Mission Impossible -

Titkos nemzet
Augusztus 20., csütörtök
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Fantasztikus négyes
18:15, 20:30 Az U.N.C.L.E.

embere
Augusztus 21., péntek
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00, 20:30 Az U.N.C.L.E.

embere
18:15 Fantasztikus négyes
Augusztus 22., szombat
10:00 3D Minyonok
12:30, 14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Fantasztikus négyes
18:15, 20:30 Az U.N.C.L.E.
embere
Augusztus 23., vasárnap
12:30, 14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00, 20:30 Az U.N.C.L.E.

embere
18:15 Fantasztikus négyes

Programajánló
Augusztus 16. 10 óra
Istentisztelet
Igét hirdet Fehér Csaba lelkipásztor
Református nagytemplom 
Augusztus 17. 20.30 óra
Virtuózok koncert 
Megyeháza (rossz idõben
református nagytemplom)
Augusztus 18. 17 óra
Bibliaóra
Mit üzen Isten igéje? 
Lelkészi hivatal (Kossuth tér 5.)
Augusztus 19. 10 óra
Kötelezõ olvasmányok
kedvcsináló: Sarkkutatók
Gyermekkönyvtár
Augusztus 20. 18 óra 
Filmuzikum címû mûsorát mutatja
be Márkus Judit Quartett
Megyeháza
Augusztus 20. 19 óra 
Túl az Óperencián… 
Szegedi Nemzeti Színház
mûvészeinek operett mûsora 
Megyeháza
Augusztus 23. 10 óra
Ünnepi Istentisztelet

Igét hirdet Fehér Csaba lelkipásztor
Református nagytemplom 
Augusztus 25. 17 óra
Bibliaóra 
Mit üzen Isten igéje? 
Lelkészi Hivatal 
Augusztus 26. 10 óra
Kötelezõ olvasmányok
kedvcsináló: Rab ember fiai
Gyermekkönyvtár
Augusztus 27. 10 óra
Történelmi kalandozások:
Keresztes háborúk
Gyermekkönyvtár
Augusztus 28. 20.30 óra
A 20 éves Fuvi Band születésnapi
koncertje 
Megyeháza (rossz idõben ifjúsági
ház)
Augusztus 29. 16 óra
Népzenei találkozó 
20 éves a Pengetõ citerazenekar 
Megyeháza (rossz idõben ifjúsági
ház)
Augusztus 30. 10 óra
Tanévnyitó Istentisztelet
Igét hirdet Fehér Csaba lelkipásztor
Református nagytemplom 

Az esküvõi szertartás után az anyós
megkeresi az ifjú võt, és így szól
hozzá:
- Hát, fiam, most, hogy elvetted a
lányomat, remélem megkomo-
lyodsz, és nem csinálsz többé os-
tobaságokat!
- Nem, nem mama! Ez volt az
utolsó...

- Milyen ige a „ver”? Cselekvõ vagy
szenvedõ? - kérdezi a tanár úr
Pistikétõl.
- A tanár úrnak cselekvõ, nekem
pedig szenvedõ...

- Minek a rövidítése az IFA?
- ???
- Ideiglenes Forgalmi Akadály.

„Mindig bocsáss meg az
ellenségeidnek! Semmi sem
bosszantja fel õket jobban!”

- Melyik az én bal kezem, Jean?

- Hát a szélsõ!
- De Jean, nekem mind a két kezem
szélsõ!
- Akkor két bal keze van, uram. 

A taxis a skótnak:
- Uram! - szól halálra rémülten a
sofõr -, elromlott a fék! Mindjárt
belezuhanunk a szakadékba! Mit
tegyek?
- Kapcsolja ki a taxiórát! 

- Mit mond a székely, amikor
odaadja a disznóknak étel gyanánt
a parókáját?
- ???
- Nincs többé korpa, csak gyönyörû
haj!

- Jean, tud maga vezetni?
- Igen, uram.
- Akkor vezesse be a pincébe a

villanyt!

-  Pistike, most Arkhimédesz
törvényérõl foglak kérdezni - szólítja
fel a kis Pistát a tanár:
- Mi történik, ha beülsz egy vízzel
teli kádba?
- Megszólal a telefon. 

-Jean, ugorjon le a boltba tejért!
- Igen uraaaaaaaaaaaaaaaaaaam....

- A drágalátos fiad már megint
pénzt vett ki a tárcámból - mondja
szemrehányón a férj a feleségének.
- Miért éppen a fiam? Akár én is
elvehettem volna - kel a fia
védelmére az asszony.
- Az lehetetlen, mert akkor nem
maradt volna benne semmi.

- Ki az abszolút sovány?
- ???
- Aki magában beszél és
kihallatszik, amit mond.

Hõguta

Mozimûsor

Kos
Otthonában megtalálja
azt a nyugalmat és

meghittséget, amiben kipihenheti
magát. A magánélete kellemesen
alakulhat.

Bika
Nincs kedve az unal-
mas munkákhoz, és

egyre jobban idegesítik a mono-
ton feladatok.

Ikrek
Igaz lehet, hogy hajla-
mos a hangulatának

megfelelõen kezelni a munkatár-
sait, és ez nem tesz jót a kap-
csolatainak.

Rák
Lassabban halad a
munkájával, mint más-

kor, most jellemzõbb lehet önre a
figyelmetlenség. 

Oroszlán
Szeretne abban a tudat-
ban dolgozni, hogy jó

munkaerõ és fontos, hogy minõ-
ségi munkát ad ki a kezébõl.

Szûz
Mindent megtesz, hogy
derûsnek lássák, és

mindenkihez lehet egy kedves
szava! Ez lehet a siker kulcsa!

Mérleg
Szeszélyes lelkiállapot-
ban van, változékony a

hangulata. A legjobb, ha egyedül,
békésen dolgozhat.

Skorpió
A kapcsolatai összeku-
szálódhatnak. Sajnos

nem mindig az a legjobb barát,
aki a legszebb arcát mutatja. 

Nyilas
Szerencse, hogy öröm-
mel dolgozik, jókedvû a

napokban. Vidám hangulatát
még a plusz terhek sem tudják
elrontani.

Bak
Ha felvállalja a szervezõ
szerepet, akkor olyan

feladatokkal is megbízhatják, me-
lyek a koordináló képességére
építenek.

Vízöntõ
Mindig tele van energiá-
val, másokat is fel tud

tölteni. Mozgékony és rugalmas,
azt is pontosan tudja, hogy mit
szeretne elérni.

Halak
Szerencsés a helyzet,
ha a munkája érdekli.

Annyira, hogy ezt a sok energiát
a munkahelyi boldogulásába fek-
teti.

Augusztus 13-20..
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Viktóriának a Victorián a helye

Coctail party
A múlt, jelen és a jövõ zenéit hozza el Dj. Balszí a Center

Sörözõbe. Augusztus 15-én, szombaton várnak minden
szórakozni vágyó fiatalt, közép korosztályt és idõseket.

A belépõ 22 óráig ingyenes, utána 500 Ft, de a belépõ
egyben tombola is! 

A városról írnak

Szentesi látogatásáról szá-
molt be júliusi lapszámában
a Magyar turista. A szaklap
két oldalon bemutatja rövi-
den a város történeti múltját,
tereit, épületeit, kiállítóhe-
lyeit. A látnivalókon kívül
beszámol a termálvízbázis-
ról és Szentes szimbóluma-
ként ír a Kurca folyóról. Kü-
lön fejezetben ismerteti meg
olvasóit Gergely Szilveszterné
Zsóka nénivel, a világjáró
szentesi nyugdíjassal. A cikk
mellett képeket közöl több
köztéri szoborról, a vasút-
történeti parkról, Szent Mik-
lós templomról, a könyvtár-
ról, a Kurcáról és Zsóka né-
nirõl, aki elmondta, jövõre
az indiai Ladakhba készül.

Verebélyi Viki (jobbról a második) táncostársaival,
Jambrik Lillával, Török Lászlóval és Horváth Ádámmal a franciaországi Proprianóban.



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

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

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 35-39 Ft/db, vöröshagyma 150-250 Ft/kg, fok-
hagyma új 50 Ft/db, lilahagyma 350 Ft/kg, petrezselyem-,
zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 50 Ft/csomó, zeller 150-200
Ft/db, karfiol 100-150 Ft/kg, fehérpaprika 100-150 Ft/kg,
erõs paprika 20-80 Ft/db vagy 200 Ft/csomag, paradicsom
150-200 Ft/kg, paradicsompaprika (pritamin) 300 Ft/kg,
kígyóuborka 150-280 Ft/kg, salátauborka 200-250 Ft/kg,
káposzta 250 Ft/kg, kelkáposzta 280 Ft/kg, cékla 250
Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Karalábé 80-100 Ft/db, újhagyma 100-120 Ft/csomó,
krumpli 80-100 Ft/kg, saláta 80-100 Ft/db, gyökér 250-350
Ft/csomó vagy 80 Ft/szál, sárgarépa 100-150 Ft/csomó
vagy 100 Ft/kg. Cukkini, csillagtök, padlizsán, fõzõtök
200 Ft/kg.

Sárgadinnye 100-200 Ft/kg, görögdinnye 80-100 Ft/kg,
õszi- és kopaszbarack 200-350 Ft/kg. Citrom 550 Ft/kg,
körte 790 Ft/kg, alma 200-250 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg,
mák 1900 Ft/kg, banán 400-450 Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg,
akácméz 2000 Ft/üveg.
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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

Elloptak egy fekete, sárga
virágmintákkal díszített
Cruizer kerékpárt a szentesi
Szabadság térrõl az elmúlt
héten szombatról vasárnapra
virradóra. A rendõrök szá-
mára akkor derült ki, hogy
lopott a kerékpár, amikor az
azzal közlekedõ férfit igazol-
tatták, majd a kerékpár iratai
felöl kezdtek el érdeklõdni.
A férfi ekkor vallotta be,
hogy lopta a bringát. A tulaj-
donos jelentkezését várják a
nyomozók.

Lopás vétsége miatt indult
büntetõeljárás egy szentesi
férfi ellen, aki vasanyagot
szállított, de a vas eredetérõl
már homályos információk-
kal szolgált. Késõbb kiderült,
hogy a fém lopott volt, és azt
a város határából tulajdoní-
totta el.

Üzemanyagot lopott isme-
retlen tettes Szentes egyik
külterületi üzemének terüle-
térõl. A kár megközelíti a
százezer forintot.

Elfogták a szentesi rend-
õrök azt a bûnözõt, aki ki-
használva a gyanútlan ke-
rékpárral közlekedõk figyel-
metlenségét, azok kerékpár-
kosarából, illetve a kerékpár-
ok kormányáról táskát tulaj-
donított el. Szintén ez az el-
követõ gyanúsítható azzal,
hogy az egyik lépcsõházból
babakocsit lopott, és azt érté-
kesíteni szerette volna.

Esõgyûjtõ mûanyag hor-
dót loptak el az egyik hékédi
ház udvarából, a szintén a
hékédi városrészben találha-
tó szociális intézmény terü-
letérõl pedig egy alumínium
létra tûnt el. A létrát késõbb
feldarabolva megtalálták az
egyik színesfém-kereskedõ-
nél, késõbb kiderült az is,
hogy ki követte el a bûncse-
lekményt.

Keresik a szentesi rend-
õrök azt a tolvajt, aki au-
gusztus 6-án, az esti órákban
a Kisérben a kerékpárkormá-
nyon hagyott reklámszatyrot
vitte el okostelefonnal
együtt. Több hasonló bûn-
cselekményt követtek el ez
elmúlt napokban Szentesen,
leginkább a tulajdonosok, a
késõbbi sértettek figyelmet-
lenségének, óvatlanságának
következtében. 10-én a dél-
elõtti órákban egy férfi ke-
rékpárján hagyta hátizsákját,
és bár csak pár pillanatra
ment be az egyik üzletbe,
mire kiment, már nem volt
ott a táska, amiben természe-
tesen okiratok is voltak. Egy
másik férfi szintén egy bolt-
ba lépett be rövid idõre, a
táskáját a kerékpárja kosará-
ban hagyta, amit annak
rendje és módja szerint el is
loptak. A rendõrök szeren-
csére elfogták a tettest, aki
elmondta, hogy kifigyelte,
ahogy a férfi ott hagyja a tás-

kát a bringán, és ennyi neki
már elég is volt. Egy harma-
dik sértett a gyógyszertárba
ment be, táskája természete-
sen kint maradt a kerékpá-
ron, tõle okiratot, mobiltele-
font, és ami a legfájóbb, la-
káskulcsot lopott el a tolvaj,
ami további bûncselekmény
elkövetésének a lehetõségét
rejti magában.

Végül egy garázdaságról.
A fábiánsebestyéni faluna-
pok sem múltak el verekedés
nélkül. A rendezvény egyik
napján több évvel ezelõtti sé-
relmet hozott fel egy fiatal
férfi egy másiknak, akit vé-
gül meg is ütött. A verekedõ
személy ellen, akinek egyéb-
ként nem ez volt az elsõ
ilyen jellegû balhéja garáz-
daság és könnyû testi sértés
miatt indított eljárást a Szen-
tesi Rendõrkapitányság.

hv

Pénteken a szentesi tûzol-
tók Szegvárra vonultak az esti
órákban, ahol a Puskin utca
végén szalmabálák égtek.
Derekegyházon hétfõn dél-
után a Kórógy soron egy há-
romszáz kisbálából álló szal-
makazal égett, a tûz egy vil-
lanyoszlopra is átterjedt. A
szentesi tûzoltók percek alatt
a helyszínre érkeztek és meg-
kezdték az oltást. A tûzese-
tekben senki sem sérült meg. 

Amikor a sértett is hibás…

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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Augusztus 17-ig Menta Gyógyszertár
(Alsórét 258. TESCO) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-18 óráig.
Augusztus 17-24-ig Pingvin patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek
7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70-563-5139.

ÜGYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Szentes VÆros �nkormÆnyzata KØpviselı-test�lete

(Szentes, Kossuth tØr 6.) pÆlyÆzatot hirdet a lØtrehozan-
d�, kizÆr�lagos �nkormÆnyzati tulajdonœ Nonprofit Kft.
�gyvezetıi tisztsØgØnek bet�ltØsØre.
A tÆrsasÆg feladata: a Szentesi �let vÆrosi hetilap szer-

kesztØse, �sszeÆll�tÆsa, kiadÆsa Øs Szentes vÆrosÆban a
reklÆmtevØkenysØggel kapcsolatos feladatok ellÆtÆsa.
A pÆlyÆzati ki�rÆs a www.szentes.hu honlapon megte-

kinthetı.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü augusztus 17. — 19.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús

Hétfõ: Csángógulyás és
cukkinikrémleves
pirított tökmaggal

A menü: Bácskai rizseshús
B menü: Olaszos csirkemell,

petrezselymes rizs
Kedd: Tojásos leves és

zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Tüzes sertésfalatok,
sült burgonya

B menü: Bolognai lasagne
Szerda: Joghurtos burgonya-

leves és hideg
sárgadinnyeleves

A menü: Hentes tokány,
tészta

B menü: Dubary csirkemell,
petrezselymes rizs

Csütörtök-péntek
menü nincs,

de az étterem nyitva tart.

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 17 – 23.
Hétfõ: Karalábéleves 
A menü: Sertéstokány Hentes-

módra, tésztaköret
B menü: Mexikói csirkemell,

párolt rizs
C menü: Rántott sajt, párolt rizs
Kedd: Csigatésztaleves
A menü: Ketchupos csirkecomb,

fokhagymás-tejfölös
rakott burgonya

B menü: Harcsapaprikás,
túrós csusza

C menü: Rántott sajt,
fokhagymás-tejfölös
rakott burgonya

Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Sertésborda parasztosan,

burgonypüré
B menü: Resztelt sertésmáj,

petrezselymes rizs
C menü: Rántott sajt,

burgonyapüré
Csütörtök: Orjaleves
A menü: Pékné-módra,

tepsis burgonya
Péntek: Gombakrémleves
A menü: Bácskai húsos galuska
Szombat: Rizsleves
A menü: Szezámmagos

rántott sertésszelet,
petrezselymes burgonya

Vasárnap: Tejfölös burgonyaleves
A menü: Zúzapörkölt, tésztaköret

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.

Hosszú sor várta augusz-
tus 13-án reggel a JYSK üzlet
megnyitását a csongrádi úti
Park Centerben. A skandi-
náv alvás- és lakáskultúra
eszközöket árusító áruház-
lánc ez alkalomból akciót is
hirdetett, amely során tíz

szerencsés kiválasztott már
kedden megismerkedhetett a
szentesi áruház kínálatával.
A nyitás napján az elsõ sze-
rencsés vásárlók egy JYSK
táskát kaptak, továbbá egy
saját párnát is elkészíthettek,
amit azután mindenki magá-

val vihetett; kupon ellenében
újabb táska volt elhozható.
Az elsõ órában már 200 pár-
na talált gazdára. Szintén eb-
bõl az alkalomból rengeteg
termék leárazva került az
üzletbe, illetve aki elkészítet-
te saját selfie-jét a JYSK ka-
balájával az egy kis plüss li-
bát is hazavihetett ajándék-
ként. Az áruházlánc több
mint 2 ezer üzlettel rendel-
kezik 34 országban, alkalma-
zottai száma 17.500.

Az Alföldvíz Zrt. tájékoz-
tatja a város lakosságát, hogy
a Szentes és térsége Ivóvíz-
minõség-javító projekt része-
ként augusztus 10-étõl Szen-
tesen, Magyartésen, Kajánúj-
falun, Lapistón, Derekegyhá-
zon, Tompaháton az ivóvíz-
hálózat mosatási munkálata-
it végzi. A hálózatmosatás
várható idõtartama 2 hónap.

A munkálatok naponta hét-
fõtõl-péntekig 8-15 óra kö-
zött tartanak. Ebben az idõ-
szakban az ivóvíz zavarossá
válhat, illetve átmeneti nyo-
máscsökkentés és vízhiány is
elõfordulhat. A szolgáltató
kéri, hogy a jelzett idõszak-
ban a vízfelhasználással üze-
melõ gépekre fokozottan fi-
gyeljenek.

Mossák az ivóvízhálózatot

Született: Bistyei Krisztián és Rácz Izoldának (Dózsa Gy. u.
85.) Izolda Hanna, Kun Attila és Szilágyi Tímeának (Kossuth
u. 17. 7/36.) Bence nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kéri Attila és Bodrits Nóra Judit (Buda-
pest, Sörgyár u. 21-25.), Bagi Ferenc és Gajda Bernadett Márta
(Kossuth u. 14.), Kallai Sándor és Magyar Bettina (Szeder I. u.
28.).

Elhunyt: Balogh Antal (Árpád u. 49.), Szabó János (Sima F.
u. 6-10.), Gurabi László Zoltán (Ady E. u. 7.).

Családi események

A Szentesi Üdülõközpont tájékoztatja a lakosságot, a für-
dõzõket, hogy folyamatosan dolgoznak az új beléptetõrend-
szer átállításán. Augusztus 13-ától a régi bérleteket már az
újakra cserélik le. Elõször a vendégeknek adnak új bérleteket,
ezután az úszókét és a vízilabdásokét cserélik.

Cserélik az uszibelépõket

Skandináv nyitás
a Park Centerben


