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Az államalapító Szent Ist-
ván és egyben az új kenyér
ünnepe alkalmából adják át
hagyományosan Szentesen
a Közszolgálati érmet. A
bronz plakettel az önkor-
mányzati intézményekben
kiemelkedõ közszolgálati
munkát végzõ dolgozók tel-
jesítményét ismeri el a vá-
ros, a munkahelyi vezetõ
ajánlása alapján.

Idén augusztus 19-én dél-
elõtt a Megyeháza Konferen-
cia és Kulturális Központban
rendezett ünnepségen 12 dol-
gozó kapta meg az elisme-
rést, egy pedagógus pedig ez
alkalommal vehetett át szol-
gálati emlékérmet.

Huzamosabb idõn keresz-
tül kimagasló közszolgálati
munkát végzõk:

Csernák Imréné a VIGI gaz-
dasági elõadója 17 éve dolgo-
zik ebben a munkakörben.
Feladata a VIGI és a Hajlékta-
lan Segítõ Központ személy-
zeti anyagával kapcsolatos
ügyintézés és a Gazdasági
Iroda készletnyilvántartásá-
nak vezetése.

Fábián Zoltán a Sportköz-
pont gondnoka 2011 óta. Fes-
tõ-mázoló szakképesítésével
és egyéb területen szerzett
szakmai felkészültségével, öt-
leteivel, nem a munkakörébe
tartozó,  az intézménynél fel-
merülõ problémák, javí-
tási-helyreállítási munkák
megoldásában is számíthat-
nak segítségére.

Hajdúné Bánfi Ilona 2013 óta
a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Számviteli
és Tervezési Irodájának ügy-
intézõje. Elõtte 1996-tól dol-
gozott eredményesen Szentes
Város Önkormányzatánál
szintén pénzügyi területen.

Homoki-Szabó Edvárd, a

Családsegítõ Központ család-
gondozója több mint tíz éve
dolgozik a Családok, késõbb
a Gyermekek Átmeneti Ott-
honában. Rendszeres résztve-
võje a szigligeti tábornak és
szervezõje a Szentesen zajló
nyári kalandtáboroknak.

Mihály Gáborné, a Dr. Sipos
Ferenc Parkerdõ Otthon ve-
zetõ ápolója 2008-ban diplo-
más ápolói végzettséget szer-
zett, mellyel az otthon vezetõ
ápolója lett. Döntõ szerepe
volt az intézmény ápolási-
gondozási feladatainak kiala-
kításában, a dolgozók betaní-
tásában.

Oláh Imréné közel két évti-
zede a Gondozási Központ
élelmezésvezetõje. Munkáját
pontosan, elhivatottan és
nagy toleranciával végzi.

Pap Anikó, a Központi
Gyermekélelmezési Konyha
szakácsa 1996-ban konyhai
kisegítõként kezdett. A kony-
hai munkavégzés munkafázi-
sait végigjárta, közben képez-
te magát, 2000-ben szakács
szakképesítést szerzett, majd
ez évben diétás szakács vizs-
gát tett.

Pete Lajosné, a Dr. Sipos Fe-
renc Parkerdõ Otthon ápolója
2008 óta, de elõtte is az ön-
kormányzat intézményeiben
dolgozott. Az új Otthon elin-
dításában döntõ szerepet vál-
lalt, hiszen egyrészt ismerte
az átmeneti ellátásból átkerü-
lõ ellátottakat, valamint több
évtizedes tapasztalata nagy
segítséget jelentett az új dol-
gozók betanításában.

Szigeti Miklós, a Közös Ön-
kormányzati Hivatal pályá-
zatírója 2013. július 1-tõl.
Elõtte 2005-tõl a Szentes Kis-
térség Többcélú Társulása
Kistérségi iroda vezetõi mun-
káját végezte.

Dr. Tabajdi Ágnes, a Közös
Önkormányzati Hivatal Jegy-
zõi Iroda vezetõje 2010. janu-
ár 01-tõl. 2006. március 01-tõl
elõbb gyámügyi ügyintézõ-
ként, majd a hivatal jogtaná-
csosaként tevékenykedett.

Varga Krisztina 1992-tõl a
Bölcsõde kisgyermek nevelõ-
je.

Varróné Szabó Ildikó 2013.
júliusa óta a Mûvelõdési Köz-
pont Igazgatója. Az intéz-
ményben 1985 óta dolgozik,
elõször népmûvelõként, majd
igazgatóhelyettesként tevé-
kenykedett.

Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem miniszteri elismerés-
ben részesült:

Mihály Ferencné, a Kiss Bá-
lint Református Iskola tanára.
1976-ban óvónõi diplomát
szerzett, majd a tanítói diplo-
ma megszerzése után, 1990-
tõl technika szakos tanítóként
nyugdíjazásáig a Kossuth téri
Általános Iskolában végezte a
reá bízott feladatokat. 2006-
ban gyermek-, ifjúság- és csa-
ládvédelem pedagógiai szak-
vizsgát szerzett. Megszámlál-
hatatlan továbbképzésen, tan-
folyamon vett részt. A techni-
ka tantárgyat maximális szak-
tudással, érdeklõdéssel és
odaadással tanította. Elkötele-
zett híve a háztartási ismere-
tek oktatásának, „konyhájá-
ban” mindig finom, dekoratív
és fõleg egészséges ételek,
igényes és ízléses dekorációk,
használati tárgyak készültek.
Éveken keresztül ellátta az is-
kola ifjúságvédelmi feladatát,
valamint a diákönkormány-
zat vezetését. Bevezette és
népszerûvé tette az iskolában
a kötélugró sportot. Egyesüle-
tet szervezett, versenyekre,
többek között Európa bajnok-
ságra vitte tehetséges diákjait.

Elismerések az állami
ünnep alkalmából

Még 2 hét a Lecsófesztiválig!

Paraditóka: a palackozott
mediterrán nyár

A biokertem ápol engem s én ápolom õt – vallja

Szabó Csaba biokertész, aki natúr és ízesített szentesi

bioparadicsomlével lépett piacra. Látványfõzésen

mutatta be az ital megszületését a legutóbbi Gasztro

piacon.

4. oldal

Húsz éve örömmel
pengetnek

Bár a népzene nem kap ma már akkora teret, mint
ami megilletné, elkötelezett hívei igyekeznek minél
jobban megismerni a szinte kimeríthetetlen tárházát.
Városunkban megfelelõ közegre lelt a népzene, ezt
példázza a Pengetõ Citerazenekar húsz éve tartó tö-
retlen sikere, melynek az utánpótlása is biztosított.

3. oldal

Ádám Zsolt újra Szentesen
Új fogászati technológiát és világot látott Ádám

Zsolt Angliában, ahol a második legnagyobb, magya-
rok által lakott városban, Londonban tevékenyke-
dett, s errõl tartott sajtótájkoztatót augusztus 14-én a
Városházán. Visszatérése óta megnyitotta laboratóri-
umát a Kossuth Lajos utca 17. szám alatt a város tá-
mogatásával.

3. oldal

Szegeden egyre több a
menekült, s Szentesen is ter-
vezik a fertõzõosztályt ki-
alakítását egy migráns rész-
leggel. Az érkezõk többsége
csak átutazóban van a Dél-
Alföldön, végsõ céljuk Ang-
lia vagy Németország. A
szentesi orvostanhallgatók
egy része is Szegeden aktív,
egyikük név nélkül nyilat-
kozott ottani ápolói gyakor-
latáról. A Szegedi Sürgõssé-
gi Osztály menekültjei egy
szentesi orvostanhallgató
szempontjából.

– Hogyan kerültél a mene-
kültek közelébe?

– A Szegedi Tudomány-
egyetem elsõéves orvostan-
hallgatója vagyok és Szege-
den tölthettem egy hónapot
a szegedi sürgõsségi ellátás
világában ápolástan-gyakor-
nokként. Itt találkozhattam a
menekültekkel és problémá-
ikkal.

– Milyen nációkkal talál-
koztál?

– A páciensek többsége
magyar, a 10 százalékuk
azonban menekült,  akik
semmilyen irattal nem tud-
ták bizonyítani, hogy ponto-
san honnan jöttek. Többnyire
angolul vagy franciául be-
széltek. Az angolul beszélõk
azt állították, hogy a szíriai
részbõl vagy Egyiptom felõl
érkeztek. Szíria volt a legtá-
volabbi ország, ahonnan sze-
rintem jöttek illetve az izraeli
részekrõl.

– A kötelezõ gyakorlatod
részeként velük találkozhat-
tál?

– Az ápolástani alapok el-
sajátítására választhattam
volna az összes egyetemen
akkreditálható helybõl. Én
leginkább Szegedet preferál-
tam és e lehetõségekbõl a
legizgalmasabb a sürgõsségi,
az SBO. Ide a menekültek
ritkán kerülnek be, nagyon
erõs az immunrendszerük is.
Általában azok kerültek ke-
zelésre, akiknek régóta van

valamilyen egészségügyi ba-
ja, például szívproblémája
vagy tönkrement a lába a
sok gyaloglástól.

– A szegedi vasútállomá-
son látható menekültek kap-
nak orvosi ellátást?

– Annyit tudok, hogy szi-
gorú ellenõrzésen kell át-
menniük. Látszik rajtuk,
hogy hetekig rossz higiéniai
állapotok között éltek. Az
önkéntesek fõ feladata a fer-
tõtlenítés.

(folytatás a 3. oldalon)

Menekülteket is
vizsgált Szegeden

Augusztus 20-a legrégibb magyar nem-
zeti ünnepünk. Szent István király (szüle-
tési nevén Vajk, magyar nagyfejedelem)
napja, a keresztény magyar államalapítás,
a magyar állam ezeréves folytonosságának
emléknapja. István uralkodásának idején
augusztus 15-ét, Nagybol-dogasszony nap-
ját tette az államalapítás ünnepévé. Az ál-
lamalapítás ünnepének dátumát Szent
László király tetette át augusztus 20-ra,
mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájá-
rulásával ezen a napon emeltették oltárra
I. István relikviáit a székesfehérvári bazili-
kában, ami a szentté avatásával volt
egyenértékû. 

Az „új kenyér ünnepe“ eredetileg nem
augusztus 20-án volt, és nem is 1947-48-
ban találták ki. A kenyér- és gabonaün-

nepként ismert Szent István-napi esemény
(amikor nemzetiszínû szalaggal átkötött
kenyérrel köszöntik a vendéget) valójában
Darányi Ignác nevéhez köthetõ. Az egyko-
ri földmûvelésügyi miniszter a 19. század
végén kirobbant aratósztrájkok megféke-
zése érdekében országszerte aratóünnepe-
ket szervezett.

Az új kenyér napját a középkori Ma-
gyarországon július 15-én, az apostolok
oszlása ünnepén tartották: ekkor vitték be
a kenyeret a templomba, ahol megáldot-
ták, megszentelték. Ehhez a naphoz köthe-
tõ az aratási felvonulás is, amikor a kalász-
koszorút vivõ lányokat a többiek lovas ko-
csin követték. Elsõ útjuk a templomhoz
vezetett, ahol hálaimát mondtak az aratás
befejezéséért.

Menekültek kedden a szegedi vasútállomáson.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Elszálltak az évek felet-
tünk és mi még mindig a fi-
atal korunkat emlegetve
emlékezünk vissza a Tisza
parti nagy bulikra. Amikor
még nem volt betonút és ha
leesett két csepp esõ már a
hátunkon hoztuk ki a ke-
rékpárokat. Milyen más
volt akkor a szemlélet és
mennyire más volt az igé-
nyünk mindenhez.

„Lépcsõt és világítást kér-
nek a szentesi Tiszások” ol-
vasom a Délmagyarország-
ban. Kamera kell, hogy lás-
suk ki hordja ki a városi tör-
meléket és szemetet. Dehogy
kell, csak õszintének kell len-
ni, mert mindenki tudja,
hogy ki volt csak nem szól.

Korábbi cikkemben kifo-
gásoltam a bazaltköves tiszai
lejárót, hogy katonáink a ha-
talmas vízi jármûveikkel mi-
lyen károkat okoznak a gya-
korlatozás alatt (ami lassan
újra közeleg).Másnap a HM
sajtó kibökte és azonnal ta-
lálkozót kezdeményezett ve-
lem az akkori II. Rákóczi Fe-
renc ezred parancsnoka.
Megsüvegeltem a gyors rea-
gálást és megígérte az út jár-

hatóvá tételét. Nyugdíjba
vonulásáig ez sem sikerült,
mint minden más ígéret eb-
ben az országban, aki a be-
osztásánál fogva ígérgethet.

Beletörõdünk minden
ilyen intézkedésbe. Nincs
gazdája a Tisza parti terület-
nek. Több ezer forintot köl-
tünk az általunk ültetett fák
(50 évesek) száraz ágainak
levágására, hogy unokáink
biztonságosan sétáljanak a
csendes nyugodt fák alatt
megközelítve a hintát és a
tengópályát, netán a nyaló-
kát árusító helyeket. A napo-
zó helyen ami korábban ho-
mokpart volt, most mezítláb
olyan, mint nagyapám földje
szántás utáni barázdái.
„Hozzá nem értõ” tolólappal
beletolta a homokot a me-
derbe vagy elvitte az akkori
építkezésekhez töltésnek.

Ezeket az igazságokat kell,
nem nonszenszként kezelni
a szezon végén.

Én mindig azt mondtam,
hogy majd ha közeledik a
választás, megint mindent
megígérnek, de addig mi
lesz a Tiszán magukat jól ér-
zõ emberekkel? Törõdni kel-

lene azzal is, hogy van Szen-
tesnek egy szegényebb réte-
ge, akik az elmúlt 50 évben a
csendes madárcsicsergés hal-
latán érzik jól magukat, kö-
tõdnek barátságok és töltõd-
nek fel további feladatok
megoldására.

Vannak felelõsek ezért a ti-
szai strand bérlõi nyugalmá-
ért a város lakosságának ér-
dekében, az idegenforgalmat
nem is említem. A lakossági
fórumok csak arra jók, hogy
mindenki elmondja búját-ba-
ját, de igazán nem történik
semmi utána.

Az elmúlt vasárnapon egy
Szentesrõl elszármazott azt
merte mondani, hogy de jó
nektek, hogy itt élhettek és
én is úgy szeretnék hazajön-
ni szülõvárosomba. A Tisza
parton töltött gyermekéve-
imre emlékezve haza vágyok
és itthon volna a legjobb
megöregedni.

Nem akarom Váczi Mihály
„Nem elég” c. versét felidéz-
ni, de nagyon aktuális min-
den tekintetben.

Egy kicsit optimistán ra-
gadtam tollat és írtam le
gondolataimat: Bagi Imre

Olvasónk írja

Vajúdik a Hegy!

A Márkus Judit Quartet nyitja a Filmuzi-
kum címû mûsorával az augusztus 20-i ün-
nepi mûsor. A quartett énekesnõje a Horváth
Mihály Gimnázium drámai tagozatán vég-
zett. Ötleteivel tanárát, Majtényi Andrást ke-
reste meg elõször. A jelenlegi formáció né-
hány évvel ezelõtt állt össze: Majtényi And-
rás zongoratanár ajánlásával Fonay Tibor bõ-
gõ- és István Attila dobjátékával francia san-
zonokat adtak elõ. A narrációt és a történet-

mondást az énekesnõ férjére, Janik László
színmûvészre bízták. Az idei elõadás próbái
már elkezdõdtek, egyelõre prózai részek nél-
kül. Csütörtökön a fõpróba után 18 órakor
adják elõ a '40-es évekbeli filmzenéket is tar-
talmazó Filmuzikum mûsort az ifjúsági ház
szabadtéri színpadán.

A quartett tagjai egyelõre még nem hatá-
rozták el, hogy szeretnének-e külön fellépé-
seket is a szentesi elõadásokon túl.

Filmuzikum az ünnepen

Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark szabad-
téri néprajzi gyûjteményé-
ben már korábban is helyet
kaptak olyan szentesi vonat-
kozású épületek, épület-
együttesek, amelyek integrá-
lódva a telepítési koncepció-
ba Csongrád megye mezõvá-
rosi és tanyai építészeti ha-
gyományait jelenítik meg.
2015 tavaszán a skanzen to-
vábbi elemekkel bõvült,
amelyek elsõsorban szakrális
tartalommal gazdagítják a
regionális kiállítóhelyet. A
fejlesztés középpontjában a
terület korábbi birtokosa, a
Pallavicini család ányási ká-
polnája kapott helyet, ame-
lyet archív felvételek, illetve
tervrajzok segítségével épí-
tettek fel az emlékparkban.
Az eredeti építmény a máso-
dik világháborút követõen

elpusztult. Mivel a kápolna
temetkezési funkciókat is be-
töltött, ezért nem csodálkoz-
hatunk azon, hogy a szak-
emberek Ópusztaszeren
Csongrád megye temetõinek
(katolikus, református) a vi-
lágát is próbálták bemutatni.
Az építmény szomszédságá-
ban kaptak helyet a reformá-
tus temetkezési gyakorlatot
tükrözõ fejfák, amelyek kö-
zött szentesi gombosfák is
képviseltetik magukat. Nem
eredetiek, hanem a korábbi
felméréseket, kutatási ered-
ményeket felhasználó, fafa-
ragáshoz értõ mesterembe-
rek által készített hiteles má-
solatok. A kápolna és a hoz-
zá szorosan kapcsolódó kál-
váriastációk mellett egy fe-
szület, illetve két katolikus
szent szobra is részét képez-
te a fejlesztésnek, amelyek

közül az egyik szentesi vo-
natkozású. Hosszas elõkészí-
tést követõen esett a válasz-
tás a Bánomháti temetõ
szomszédságában álló Szent
Vendel szoborra, amely az
állattartás egykori jelentõsé-
gére utal. A szakrális kisem-
lékrõl a szakemberek máso-
latot készítettek, amelyet
Ópusztaszeren, az útkaparó-
ház mellett helyeztek el. A
szabadtéri néprajzi gyûjte-
mény bõvítése reményeink
szerint ráirányítja a figyel-
met az eredeti építmények,
sírjelek helyben történõ meg-
õrzésének a fontosságára is,
amivel fenntartható az épí-
tett örökség sokszínûsége a
jövõ generációk számára.

Mód László

Idén õsszel centenáriumi
megemlékezésre készül a vá-
ros. Száz évvel ezelõtt szüle-
tett ugyanis Tokácsli Lajos
festõmûvész, Szentes dísz-
polgára, a városi galéria név-
adója. A tanulmányi idõket
és a katonai szolgálatot le-
számítva, az 1930-as évek
közepétõl – 60 éven át –
mindvégig Szentesen élt és
alkotott. Mint a mûvészem-
berek általában, igen mosto-
ha körülmények között mû-
velte imádott hivatását, sok-
szor megküzdve a napi bete-
võért. Választhatott volna
más lakóhelyet is, csalogat-
ták a kedvezõbb külföldi le-
hetõségek, de õ hû maradt
szülõvárosához. Idõvel ja-
vultak ugyan munkakörül-
ményei, de megélhetési vi-
szonyai továbbra is igen sze-
rények maradtak. Nem ré-
gen még közöttünk járt, hisz
csak tizenöt éve távozott az
élõk sorából. Az idõsebb ge-
neráció jól ismerte õt, de az
ifjabb nemzedék kedvéért a
kerek évfordulón idézzük fel
életútját.

Tokácsli Lajos szentesi
iparos családban született
1915. augusztus 14-én. Apja
Tokácsli János – és annak va-
lamennyi testvére – kötél-
gyártó kézmûves volt. A csa-
ládi legendárium szerint ve-

zetéknevük török eredetû
(tokatsli = köteles). Édesany-
ja – Borsos Szabó Julianna –
elszegényedett kisnemesi
család sarja, akinek az apja
uradalmi kovács volt. Visz-
szaemlékezésében a szárma-
zásáról így ír: „Apám kötél-
gyártó kézmûves kisiparos
volt. Mint késõbb megtud-
tam, minden apai õsöm
ugyanezt a mesterséget ûzte
vagy 100 év óta. Származá-
som az Alföldre került szom-
széd népek olyan nemzetkö-
zi keveréke, melyben török
eredetû nevem mellett hor-
vát, tót, csángó és magyar
felmenõk is elõfordulnak.” 

Tokácsli Jánosnak két há-
zasságából öt-öt gyermeke
született. Második házassá-
gát 1911-ben kötötte. Lajos
ebbõl a házasságából való;
harmadikként jött a világra.
Születését követõen apját
(1915 õszén) behívták kato-
nai munkaszolgálatra. Édes-
anyja nagy küzdelmet ví-
vott, hogy a hadisegélybõl és
a megmaradt kisiparból
fenntarthassa magát és a
nyolc gyermeket. A háború
idején bevezetett jegyrend-
szer, az állandósult cukor,
só, hús, szalonna, petróleum
és kenyérhiány miatt rette-
netes nyomorban éltek. A
napi kenyérfejadagot Szente-

sen 1916 elején 32 deka-
grammban határozták meg,
amely novemberre 16 dkg-ra
csökkent. A 32 ezer lakosú
városban közel 17 ezer sze-
mély számított ellátatlannak,
közéjük tartoztak Tokácsliék
is. 

Lajos az alsó iskoláit a
Szentesi Központi Római
Katolikus Elemi Népiskolá-
ban végezte 1922–1928 kö-
zött. Az iskolai anyakönyvek
bejegyzése szerint minden
tárgyból jeles, kitûnõ és di-

cséretes minõsítést kapott,
ennek ellenére nem folytat-
hatta tanulmányait. Nagy
volt a család; szükség volt a
kenyérkeresõ kézre. Apjának
sok gyermek eltartásáról kel-
lett gondoskodnia, ez pedig
a gazdasági világválság éve-
iben különösen nehéz fel-
adatnak számított. A jó eszû
fiú szeretett volna a gimnázi-
umban továbbtanulni, de er-
rõl szó sem lehetett. 

Tovább romlott a család
helyzete, amikor az édesapa

1930 februárjában váratlanul
meghalt egy kórházi mûhiba
következtében. Az alig 60
éves szülõ elvesztése rendkí-
vül érzékenyen érintette a
kamaszkorban lévõ fiút. A
kenyérkeresõ családfõ halá-
lát követõen „rettenetes pá-
nik tört ki a sokgyerekes csa-
ládban. Utána szépen meg-
indultunk a lejtõn lefelé. A
temetési költség, az adósság
a kendergyárosnak, dobra
vitte a kis nádfedeles szülõ-
házat”, amely a Jövendõ ut-
ca 4. szám alatt állt – olvas-
ható önéletírásában.  Tokács-
li Lajos ekkor 14 éves volt.
„Azon a nyáron már felnõtt
csapatban, cséplõgépnél dol-
goztam. Emlékszem, hogy
nem éppen a legkatonásabb
lépésben vittem a nyolcvan
kilós zsákokat be a tanyába”
– mesélte utóbb. Édesanyja a
fiai segítségével özvegyi jo-
gon továbbvitte a kötélgyár-
tó ipart, de a megcsappant
kereslet, valamint az olcsóbb
gyári termékek konkurenciá-
ja miatt már nem tudtak a
kötélkészítésbõl megélni. 

Lajos az egyik bátyjával
1929-ben elszegõdött elekt-
rotechnikus inasnak. A szak-
vizsgát 1932-ben letették
ugyan, de a nagy munkanél-
küliség miatt nem tudtak el-
helyezkedni. Mint fiatal

munkanélküli szerelõsegéd
ismerkedik az élet nehéz
küzdelmeivel, keserveivel.
1933-ban Budapestre megy
szerencsét próbálni. Minden-
féle alkalmi munkát elvál-
lalt, de leginkább munkanél-
küli volt. Egy távoli rokon
tanár segítségével középis-
kolai tanulmányokat folytat,
közben kiállításokat és mú-
zeumokat látogat. Egyetlen
szenvedélye ugyanis ekkor
már a festés volt. Az elõzmé-
nyekhez tartozik, hogy elemi
iskolásként kedvenc tárgya a
rajz, s nagy örömmel töltötte
el egy-egy festett kép látvá-
nya. Utóbb elmesélte, hogy a
szomszédjukban lakott egy
Szlávik Péter nevû asztalos-
segéd, aki szép képeket fes-
tett (másolt) a Pesti Hírlap
mellékletében megjelent szí-
nes reprodukciókról. Ez
döntõ élmény volt számára!
Õ is megpróbálta a másolást,
jó eredménnyel. Ezt igazolta,
hogy 1933-ban egy riport je-
lent meg az egyik szentesi
helyi lapban „Festõtehetsé-
get fedeztünk fel” címmel.
„… Szerénységébõl eredõ hi-
ba, hogy nem próbálkozik
természet utáni festéssel…
Tokácslinak minden vágya,
hogy festõ lehessen, sajnos
anyagi helyzete nem engedi,
hogy álmait valóra válthas-
sa” – írta az újság.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

100 éve született Tokácsli Lajos festõmûvész (I.)

Kötélgyártó kézmûvesek leszármazottja

A kamasz Tokácsli nõvéreivel

Újabb szentesi látnivalók
Ópusztaszeren
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(folytatás az 1. oldalról)

A menekültek extrém víru-
sokat nem hoznak, de nem
kizárt közöttük a Hepatitits
C, az AIDS fertõzés, ám ez
európai körben is elterjedt. 

– Egyetértesz azzal, hogy a
szentesi kórházban létesítse-
nek a menekültek számára
fertõzõ osztályt?

– A menekülteknek az a
céljuk, hogy minél beljebb
kerüljenek Európába. Átuta-
zóban vannak itt, átszállnak
Szegeden vasútra és mennek
tovább. Nem tudni, hogy
meddig maradnak az ország-
ban. Sátras megoldásnak ta-
lán lenne értelme, de falakkal
létesített építménynek nem.
A menekültek folyamatosan
továbbindulnak majd.

– Mi a véleményed a kül-
földi menekülttáborokról?

– Nem ellenzem, szép, ha
valaki meg tudja csinálni. Il-
letve a menekülteknek is il-
lendõ vendégként viselked-
ni. Szeretek segíteni, de nem
lenne empátiám ahhoz, hogy
menekülttáborban segítsek.

H.A.V.

Menekülteket
is vizsgált
Szegeden

Új fogászati technológiát
és világot látott Ádám Zsolt
Angliában, ahol a második
legnagyobb, magyarok által
lakott városban, Londonban
tevékenykedett, s errõl tar-
tott sajtótájkoztatót augusz-
tus 14-én a Városházán.
Visszatérése óta megnyitot-
ta laboratóriumát a Kossuth
Lajos utca 17. szám alatt a
város támogatásával. 25 évet
töltött el ezzel a szakmával,
ebbõl 7 évet Angliában élt,
ahol bár nagyon nehezen
fogadták el a megszerzett
okleveleket, de ezt követõ-
en érzõdtek a magyar okta-
tás elõnyei, egyszersmind a
gyors elõrejutás feltételei is
biztossá váltak. Amint talál-
kozott az új, leucittal dolgo-
zó technológiával, azonnal
elhatározta: ezzel fog to-
vább dolgozni, s ha majd
egyszer visszatér, Magyar-
országon, Szentesen is.

Az Újra Szentes-program
koordinátora Bocskay István,
elmondta:

– Minden visszatéréskor
az örömünket szeretnénk ki-
fejezésre juttatni. S hogy mi-
vel tudja Szentes segíteni a
visszatérõket? Kamatmentes
kölcsönnel, pályázaton ke-
resztül a másik különleges-
ség, hogy ilyen alkalmakkal,
mint a sajtótájékoztató na-
gyon széles spektrumban
megismerik az emberek. Na-
gyon klassz, hogy hoznak
egy új, innovatív technológi-
át Szentesen és azt itt hasz-
nálják. Vállalkozásfejlesztési
pályázat mindenkinek a ren-

delkezésére áll, és akik visz-
szajöttek egy másik ország-
ból, azoknak van lehetõsége
erre, ráadásul most szeptem-
berre fogjuk kiírni, hogy bár-
ki ebbõl támogatáshoz jut-
hat. Ha valaki egy másik
magyar városból jön haza,
akkor munkahelyet tudunk
neki szerezni. Az érdekesség
itt az volt, hogy valaki régi
munkáját nem tudta addig
felmondani, amíg új munka-

helye nem volt biztos. Csak
szerzõdést aláírni kellett ha-
zajönnie és ez a mai világban
nagyszerû dolog.

Ádám Zsolt így nyilatko-
zott lapunknak:

– Mikor kezdte a fogászati
tanulmányait?

– A fogtechnikus egy érett-
ségi után elvégzett szakirá-
nyú képzés volt Hódmezõ-
vásárhelyen. Nagyon szeret-
tem kiskoromban barkácsol-

ni, s jó volt kimondani, hogy
de jó lenne fogtechnikusnak
lenni. Autószerelõként érett-
ségiztem, s talán osztályfõ-
nöki órán hangzott el a lehe-
tõség, hogy fogtechnikus is
lehetnék.

– Honnan a külföldi indít-
tatás, s mit érdemes tudni az
egészségturizmusról?

– Jellemzõen a külföldi
árak igen-igen magasak. Ma-
gyarországon sokkal jobbak
az árak, s az ellátás ugyan-
olyan vagy még jobb. Hiá-
nyoztak odakinn a kollégák,
s 7 év alatt nagyon sok min-
den történt, ami hiányzik, de
igyekszem pótolni itthon.
Van továbbá egy 23 éves fi-
am, õ Budapesten él – édes-
anyjától elváltam.

– Mit érdemes az új tech-
nológiáról tudni?

– Ez egy olyan technoló-
gia, ahol a felépített kerámia
az egy olyan speciális vázra
ég rá, ami hajszálvékonnyá
vékonyítható, a színe pedig
tökéletesen hasonlít az em-
berek saját fogaihoz. Holly-
wood-i mosolyt tudunk vele
biztosítani. A leucit tökéletes
harmóniában van a fogíny-
nyel. Lehet látni késõbb a
koronaszéli záródások szür-
kés elszínezõdését, mellette
nagyon jó fizikai paraméte-
rekkel rendelkezik, s nem
károsítja az eredeti fogat.
Odakinn lassan megvásárol-
tam a technológiát.

Hornyik Anna Viola
Fotók: Vidovics Ferenc

Ádám Zsol t  ú j ra Szentesen

Bár a népzene nem kap
ma már akkora teret, mint
ami megilletné, elkötelezett
hívei igyekeznek minél job-
ban megismerni a szinte ki-
meríthetetlen tárházát. Vá-
rosunkban megfelelõ kö-
zegre lelt a népzene, ezt
példázza a Pengetõ Citera-
zenekar húsz éve tartó tö-
retlen sikere, melynek az
utánpótlása is biztosított.

– Idén januárban „töltötte
be” fennállásának 20. évét a
Pengetõ Citerazenekar, de
számolhatunk akár dupla
ennyit is, hiszen a tagok né-
melyike több mint 30 éve ját-
szik a hangszeren – kezdte
Mélykútiné Németh Kornélia,
aki maga 35 éves népzenei
múltat tudhat maga mögött.
Laczkó Péterrel és Petesné
Trupulai Erzsébettel õk a Pen-
getõ Citerazenekar alapító
tagjai, s a mai napig hûek az
együtteshez. – Feltétlenül
meg kell említeni Jós
Józsefné Terike nénit, a ko-
rábbi citerazenekar vezetõ-
jét, hiszen ha õ nincs, mi sem
vagyunk. 

1995 januárjában adta át
Terike néni a zenekar vezeté-
sét Nellinek, aki egyszerre
érezte az újonnan induló
Pengetõt nagy megtiszteltés-
nek és komoly feladatnak is.
– Mindig a családomként te-
kintettem a zenekarra, s ak-
kor nekem elõ kellett lépnem
vezetõnek, sõt saját gyerme-
kem is éppen akkor született
(ma õ is játszik az együttes-
ben). Az elsõ év kicsit nehéz
volt, de Terike néni februárig
segített, megtartotta a zene-
kari próbákat, csak aztán en-
gedte el a kezem. A tagok is
mindenben a segítségemre
voltak – mesélte Nelli. A
következõ évben önállóan
megszervezték az elsõ nép-

zenei találkozójukat, s azu-
tán jöttek a különbözõ meg-
mérettetések. – Nagy izga-
lommal készültünk a verse-
nyekre, hogy Terike szívét
boldogság tölthesse el, azu-
tán pedig színvonalas, folya-
matos munkával.

Elõször még „csak” arany
minõsítést érdemelt ki az
együttes, majd az évek során
nyolc Aranypáva-díjat kap-
tak az országos minõsítõkön.
Az elsõt könnyebb volt meg-
szerezni, mint a késõbbieket,
sokkal többet kellett hozzá-
tenni szakmailag és emberi-
leg egyaránt, magyarázta a
zenekarvezetõ. Elnyerték a
rendkívül jelentõs Aranypá-
va-nagydíjat is, amirõl Nelli
úgy fogalmazott: a legjobbak
között is csak a legjobbak
kapják, a torta habján ez a
cseresznye. Büszkék e mel-

lett a Csongrád Megyei Köz-
gyûlés Alkotói díjára, s a
Szentes Városért Emlék-
éremre is. A 15. évben CD-
jük jelent meg, s már bõven
megvan az anyaguk a követ-
kezõre is. Határainkon túl
három testvérvárosban,
Skierniewicében, Újszente-
sen és Bácskatopolyán is
többször sikerrel mutatkoz-
tak be. 

A versenyekre két tájegy-
ség népdalcsokrával kell ké-
szülniük, az egyik mindig a
saját, esetükben a dél-alföldi
összeállítás. Bizonyára óriási
már a zenekar repertoárja,
ám felvetésünkre Nelli azt
mondta: feneketlen kút a
népzene világa, mindig rá-
lelnek népdalokra. Nelli
népzenei találkozókon oktat,
s ilyen alkalmakkor is állan-
dóan hall számára új muzsi-

kát. Õ azért még nem tud
200 ezer népdalt, mint amit
Kodály és Bartók gyûjtött, je-
gyezte meg nevetve. Folya-
matos a tanulás, de ez bol-
dogsággal tölti el. 

A Pengetõ tagságában ta-

lálni a zenekarral egyidõs ci-
terást, de vannak fiatalabbak
is, a Lajtha László zeneiskola
citera tanszakáról frissül a
felállás. Nelli 2001 óta tanít
az intézményben, s az okta-
tás kezdete óta mûködik a
gyerekekbõl álló négyszeres
Aranypáva-díjas és Arany-
páva-nagydíjas Margaréta
Citerazenekar. A növendé-
keknek évente 40-45 fellépé-
sük van. A Pengetõnek 20-
25, ami lehetne sokkal több
is, de mivel mindannyian
munka mellett zenélnek, ne-
héz lenne megoldani több
szereplést. Heti gyakorlásai-
kon mindig remek a hangu-
lat, az a 2-3 óra tartalmasan
telik, egyáltalán nem fárad-
ság számukra. Manapság ke-
vesebb fórumon lehet a nép-
zenével találkozni, Szente-
sen azonban nincs háttérbe
szorítva. – Ritka az ilyen vá-
ros, most is tele van a citera
tanszak, 24 fõvel indulunk
szeptemberben – büszkélke-
dett Nelli. – Nem ciki a nép-
zene a gyerekek számára, ez
egy nagy csoda. Aki pedig

bekerül a zenekarba, nem
akarja abbahagyni. Jelenleg
11 tagot számlál a zenekar:
Laczkó Péter, Baranyi Imre,
Komár Viktor, Németh Bence,
Petesné Trupulai Erzsébet,
Vinczéné Földesi Márta, Petes
Zsuzsanna, Petes Krisztina,
Mélykúti Kornélia, Debreczeni-
Kiss Helga és Mélykútiné Né-
meth Kornélia.

Egy tanár számára az az
igazán szívmelengetõ érzés,
ha valamelyik tanítványa a
népzenei pályát választja,
netán oktató lesz, ahogyan
már közel jár hozzá a békés-
csabai mûvészeti iskolában
tanuló Debreczeni-Kiss Hel-
ga, illetve idõvel Miskolci Ra-
móna is ezzel szeretne foglal-
kozni.

Régrõl kiváló baráti kap-
csolatot ápolnak több együt-
tessel, idõrõl-idõre megláto-
gatják egymás rendezvénye-
it. Jövõ szombaton, augusz-
tus 29-én Szentesen, a me-
gyeháza udvarán rendezik a
hagyományosan belépõdíj
mentes népzenei találkozót,
melyen fellép a földeáki,
nagymágocsi, kisteleki nép-
dalkör és citerazenekar, vala-
mint az ópusztaszeri és
deszki népdalkör, a püspök-
ladányi Sárrét együttes, a
szegvári Dobbantó Néptánc-
együttes természetesen a
Margaréta és a Pengetõ köz-
remûködésével. A 20. évfor-
dulót is megünneplik ez al-
kalommal, de a találkozó
több meglepetést is tartogat,
a Pengetõtõl szokatlan mû-
sorszámot is. A 16 órakor
kezdõdõ gála elõtt aznap 9
és 13 óra között „Arra van
egy kõhíd rakva” címmel ní-
vós elõadóktól a Hortobágy
népzenéjérõl szóló tovább-
képzésre várnak minden ér-
deklõdõt. (darók)

Húsz éve örömmel pengetnek

A Pengetõ zenekar
dicsõségfala
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A biokertem ápol engem s én ápo-
lom õt – vallja a Szabó Csaba bioker-
tész, aki natúr és ízesített szentesi
bioparadicsomlével lépett piacra. Az
egy üveg (0.75l) paraditóka 1,15 kilo-
gramm magyar tájfajta bioparadi-
csomot tartalmaz. Az ízesített változat
fõ összetevõi a paradicsom mellett zel-
ler, hagyma, petrezselyemzöldje, ba-
zsalikom, kápia paprika és erdélyi kõ-
só. A kertész látványfõzésen mutatta
be az ital megszületését a legutóbbi
Gasztro piacon.

A helóta biokert bioparadicsom és
biopaprika terméseibõl adott ízelítõt és
egy üstnyi paraditóka látványbefõzését
mutatta be Szabó Csaba a Garaboly
Gasztro piacon. Lepalackozott szentesi
mediterrán nyár, a ledugózott íz és il-
latorgia jellemzi italát a készítõ. A ker-
tészdinasztiából származó fiatalember
a kertészeti szakközépiskolában vég-
zett 1988-ban és három évvel késõbb in-
dította saját kertészetét. – Örökölt föld-
ben, kapott tanácsokkal kezdtem gaz-
dálkodni, de korán rátaláltam a saját
utamra – mesélt a kezdetekrõl. – Rácso-
dálkoztam, miért tûntek el a madarak a
kertembõl és rájöttem, nincsenek rova-
rok és nem tudnak mit enni. Mióta nem
használok vegyszert és mûtrágyát a ter-
mesztéshez, azóta visszatelepedtek a
rovarok. Megjelent többek között
fátyolka, fürkész darázs, sisakos sáska
és a szongáriai cselõpók, hazánk legna-
gyobb testû pókfaja is. A vegyszeres
növényállományok sterilek – számolt
be tapasztalatáról a paraditóka készíté-
se közben. A kertészete 13 darab 100
négyzetméteres ágyásból áll, bennük
vegyesen található paradicsom, papri-
ka, tök. A biotájfajta vetõmagvakat a
Növényi Diverzitás Központ és az Öko-
lógiai Mezõgazdasági Kutatóintézet se-
gítségével szerzi be, de idén például ve-
tett Szicíliából kapott babfajtát is. Elfe-
ledett vagy ritkán hallott paradicsom-
fajták Tarnaméra, Szentlõrinckáta, Fóti,

Fadd  találhatók a kertjében. A palántá-
kat saját maga állítja elõ és teljesen
vegyszermentesen neveli.

– Egyszer még számon kérik rajtunk,
a most kertészgenerációjától azt a kö-
nyörtelen környezetszennyezést, amit
véghez viszünk a saját örökségünk el-
len, amit a kertész elõdeinktõl kaptunk,
de mit hagyunk mi örökségbe a gyer-
mekeinknek? Halott termõföldet,
mérgezõ talajvizet. Ott van a holland
példa. Egész Hollandia egy szennyvíz-
lencsén úszik. Szeretném megélni, hogy
többen kövessék a példámat, ne meny-
nyiséget termeljünk, hanem minõséget.
Ébresztõt fújnék itt Szentesen a mûtrá-
gyás zöldséggyártás hazájában!

A paraditóka elkészítése egyszerû és
idõigényes. Az üstbe darabolva kerül a
60 kilogramm paradicsom, két fej zeller
a zöldjével, 2 vörös hagyma, kevés pet-
rezselyemzöldje, több zöld bazsalikom,
2 kilogramm kápia paprika és egy ma-
rék erdélyi kõsó. Amikor az egész meg-
fõtt, akkor egy saját készítésû szûrõn az
egészet átpasszírozza, majd újra felfor-

ralja és végül a kiforrázott üvegekbe
tölti. A paraditóka ötlete három évvel
ezelõtt született meg, amikor paradi-
csomot kezdett termelni. Elõtte kizáró-
lag paprikát termesztett. – A friss árut
3-4 nap alatt el kellett adnom bármi
áron, ellenkezõ esetben tönkremegy. Az
értékesítõ kiszolgáltatottja a termelõ. A
feldolgozott termék ad piaci mozgásle-
hetõséget. Termelj jót és egészségeset
biomódszerekkel és azt add el feldol-
gozva – vallja a biokertész. A kész italt
fõként a fõvárosban értékesíti, kialakult
egy vevõköre. Most indul a lecsó- és
paprikakrém szezon, amit szintén üve-
gekbe töltve értékesít.

Szabó Csaba véleménye szerint jót
kellene termelni, nem pedig sokat: -
Csodákat lehetne tenni a szentes kör-
nyéki földeken, nem véletlen, hogy a
bolgárkertészek itt telepedtek meg. Én
olyan terméket alkotok a biozöldsége-
imbõl, amihez bátran adom a nevem és
az arcom – mondta és sietett üvegekért,
amibe majd az átpasszírozott para-
ditókát töltötte a biokertész.

B.G.

Ismét jelentõs beruházásba
fogott az Árpád-Agrár Zrt. 

A vállalat már eddig is a
folyamatos fejlesztéseirõl, és
innovatív újításairól volt hí-
res, üvegházaikba igyekez-
tek mindig a legkorszerûbb
technológiákat alkalmazni,
és ezen filozófia most sem
változott: mintegy 2,3 hektá-
ron épül az új üvegház a cég
szegvári telepén – ezúttal
önerõbõl, uniós források nél-
kül.

Óriási a kihívás, viszont a
piac megköveteli a folyama-
tos fejlõdést. Az új üvegház
új munkahelyeket is teremt –
elsõ lépcsõben mintegy 25 új
alkalmazottra lesz szükség,
mely szám a közeljövõben
akár meg is duplázódhat.
Kiemelendõ, hogy a hazai
fogyasztók kiszolgálása mel-
lett az export piacokra is el-
jutnak a vállalat terményei.

A felvevõpiac ugyanis
nem csak hazai, hanem uni-
ós is, ezért kiváló minõség-
gel mindenhol helyt tudnak,
és helyt kell állniuk a hazai
termelõknek, hiszen az utób-
bi évek beruházásai nyilván-
valóvá tették, hogy több év-
tizedes, úgymond „kiörege-
dettnek” számító berendezé-
sekkel a gyorsan fejlõdõ vi-
lágban nehéz, vagy nem is
lehetséges hozamokat, illet-
ve elfogadható jövedelmez-
hetõséget elérni. A piaci árak
ma már a legkorszerûbb, és
leggazdaságosabb technoló-
giával termesztett zöldségek
megtérüléséhez igazodnak. 

Az új üvegház kapcsán ez-

úttal a paradicsom termesz-
tésében gondolkodik a válla-
lat, de lehetségesnek tartják,
hogy egyes üzleti években
más növényekkel is betelepí-
tik a területet. A közgyûlés
ugyanis úgy határozott,
hogy meglévõ adottságaikra
alapozva, a következõ évek-
ben fõként a kertészet kor-
szerûsítését helyezik elõtér-
be, hiszen a korábbi gyakor-
lat is így mûködött: a bizo-
nyos idõszakokra ütemezett
fejlesztéseknél mindig egy-
egy ágazatra fektették a
hangsúlyt.

Az újonnan épített és meg-
építendõ, nagy légterû, kor-
szerû növényházakat a vízjo-
gi engedéllyel rendelkezõ
ter-málkutak hõenergiájára
alapozva tervezték, a régiek-
hez képest 50 százalékkal
alacsonyabb energiaigény-
nyel, a mûködést így még
gazdaságosabbá, környezet-
kímélõbbé téve.

A társaság jövedelmezhe-
tõségének erõsítése azonban
nem függhet kizárólag uniós
forrásoktól, így az a döntés
született, hogy ezúttal önál-
lóan vágnak bele a beruhá-
zásba. Ennek természetesen
vannak elõnyei és kockázatai
is: elõny, hogy csupán tõlük
függ, hogyan indítják, és
ütemezik a munkálatokat –
cél, hogy ezen év végén,
vagy jövõ év elején már ter-
meszthessenek a területen. A
kockázat pedig igen plátói:
hisz alapvetõen minden vál-
lalkozás és beruházás kocká-
zatos. Az Árpád-Agrár Zrt.

azonban komoly kalkuláci-
ókkal igyekszik ezen ténye-
zõt a lehetõ legalacsonyabb
szinten tartani. 

Természetesen a rövid és a
hosszú távú tervek is meg-
vannak már: ha megjelennek
az uniós források, akkor to-
vábbi 6 hektár üvegházat
szándékozik építeni a válla-
lat, többek közt a jelen pilla-
natban épülõ szegvári telep-
hely második lépcsõs kibõví-
tésével, valamint egy korsze-
rû termesztésnek megfelelõ
logisztikai blokkal.

A munkálatok tehát hama-
rosan elkezdõdnek, az elõké-
szítés már folyik, és a több
lépcsõsre tervezett fejlesztés
lehetõvé teszi a vállalat szá-
mára, hogy a közeljövõben
pályázati források segítségé-
vel újabb részlegekkel bõvít-
se a jelenlegi telephelyét. 

Kijelenthetjük tehát, hogy
az utóbbi idõben nem sokat
unatkoztak az Árpádnál. Az
elmúlt években már így is
több, mint 5 hektáron épül-
tek új létesítmények, és lát-
hatóan a fejlõdés folyamatos.

A körülmények minden
esetre adottak, a termálvizes
gazdálkodás pedig egyedül-
álló lehetõségeket biztosít az
alföldi kertészek számára,
így a termelõk igyekeznek
minden alkalmat megragad-
ni ahhoz, hogy a híres szen-
tesi paradicsom és paprika
továbbra is a világ élvonalá-
ba tartozzon, melyhez ma-
napság elengedhetetlenek a
legkorszerûbb fejlesztések.

Munkatársunktól

Paraditóka: a palackozott
mediterrán nyár

Újabb modern üvegház

A Magyar Paprika Napja elnevezésû szakmai rendezvényt
immáron negyedik alkalommal szervezi meg a FruitVeB Ma-
gyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termékta-
nács és a Zöldségtermelõk Országos Szövetsége. A rendez-
vénysorozat hagyományait folytatva a program elsõdleges
célja, hogy az érdeklõdõk betekintést kapjanak a hazai papri-
katermesztés aktuális kérdéseibe, valamint a termesztéstech-
nológiákhoz, növényvédelmi feladatok korszerûsítéséhez
kapcsolódó kutatási eredményekbe és újításokba.

A Kiskunfélegyházán, augusztus 28-án megrendezésre ke-
rülõ program során az elõadások mellett a helyszínen széles-
körû konzultációs lehetõség nyílik mind elméleti, mind gya-
korlati kérdésekben jártas oktatókkal, kutatókkal, szaktanács-
adókkal, termelõkkel és inputanyag forgalmazókkal. Az in-
gyenesen látogatható rendezvényen szó lesz a zöldségter-
mesztési ágazat, ezen belül is a paprika termesztés jelentõsé-
gérõl Bács megyében, a 2015-2020. évi támogatási rendszer
várható hatásairól a zöldségtermesztésben, az oltott palánták
sikeres használatáról, különös tekintettel az étkezési papriká-
ra. Kerekasztal beszélgetés zajlik két szekcióban, a stressz
faktorok és kezelésük illetve az integrált növényvédelem té-
makörben zajlik. A paprika üzemi termesztésérõl Ledó Ferenc,
a FruitVeb és egyben a DélKerTész elnöke, a növényvédelem
üzemi szervezésérõl Zentai Ákos, az Árpád-Agrár Zrt. mun-
katársa tart elõadást. Délután az érdeklõdõk szakmai bemu-
tatón vehetnek részt a Fúrús Kertészetben Kiskunmajsán.

A Magyar Paprika Napja rendezvényre augusztus 21-ig
lehet jelentkezni. 

Papr ika nap

A szegedi monitorozó állomáson mért adatok alapján a 32.
héten térségünkben a parlagfû pollenje a magas szintre ug-
rott. Allergiás tüneteket már közepes szintû pollenkoncentrá-
ció esetén lehet tapasztalni. Az erõsen allergén csalánfélék
pollenjének mennyisége a közepes tartományban alakult. A
szintén erõsen allergén üröm virágpora közepes koncentráci-
óban fordult elõ a levegõben. A libatopfélék  virágpora vasár-
nap közepes mennyiségben fordult elõ. Az erõsen allergén
pázsitfûfélék és útifû virágporának mennyisége alacsony. A
kevésbé jelentõs allergének közül a kenderfélék pollenkon-
centrációja közepes. A kültéri allergén gombák közül az
Alternaria és a Cladosporium spóraszáma elérte a magas –
nagyon magas szintet.

Pol lenhelyzet
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A Szentes és Csongrád
közötti hagyományos futó-
versenyt, a G-átfutást az
idén az Európai Mobilitási
hét keretein belül szervezik
meg. Szeptember 16-tól 22-
ig egy olyan heti program
várja az érdeklõdõket, ami a
mobilitás jelmondatával, el-
veivel kapcsolatos. Ehhez a
G-átfutás is nagyon jól il-
leszkedik.

A verseny fõszervezõi
Szentes és Csongrád önkor-
mányzata, illetve egy pályá-
zati lehetõség kapcsán a
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium.

– A gátfutás 19. alkalom-
mal kerül megrendezésre.
Ennek olyan hagyományai
bontakoztak ki, hogy egyik
évben Csongrádról indul a
rajt, majd ezt követõ évben
pedig Szentesrõl. Idén a
csongrádi Kossuth térrõl in-
dulnak a futók és Szentesre,
a Pusztai László Sporttelepre
fognak megérkezni. A hosz-
szú táv 14 km-t tesz ki, a rö-
vid táv pedig 6 km-t –
mondta érdeklõdésünkre Ve-
res Irén, a szentesi önkor-
mányzat sportreferense. – A
távokat lemérjük és minél
pontosabban próbáljuk meg-
adni. A tavalyi évben is talál-

koztunk profi sportolókkal,
akiknél minden méter és a
szintidõ is számít. Tavaly a
motorom kilométerórája mu-
tatta a pontos távot.

Szponzorok támogatásá-
val, illetve pályázati keretbõl
tudnak biztosítani érmeket,
serlegeket az elsõ, második
és harmadik helyezetteknek.
9 kategóriában körülbelül
180 díjazott szokott lenni. 

Elõregisztrációhoz kötött
az indulás. Tavaly nagyon
sokan neveztek a helyszínen,
ami szervezési nehézségeket
hozott magával. Ebben az
évben csak elõregisztrációval
lehet nevezni a versenyre, a
helyszínen mindenkinek a
csongrádi Kossuth térre kell
menni, ott tudják átvenni a
rajtszámokat. Mindenki ne-
vezhet, aki elõzetesen fel-
készült, illetve ha valakit
egészségügyi okok gátolná-
nak, azoknak javasolják,
hogy görkorcsolyával vagy
biciklivel vágjanak neki a
távnak, hiszen az Európai
Mobilitási hét keretein belül
a két táv kerékpárral és gör-
korcsolyával is megtehetõ.

Az Európai Bizottság
2007-tõl indított egy kam-
pányt, melynek célja, hogy
hosszú távon befolyásolja az

európai lakosságot a tekin-
tetben, hogy a közlekedési
lehetõségek megválasztásá-
val védje a környezetét. 

– Azáltal, ha helyesen vá-
lasztjuk meg a közlekedési
eszközöket, akkor többnyire
saját egészségünket is óvjuk.
Ha indul valaki munkába,
ügyeket intézni, érdemes ke-
rékpárral, görkorcsolyával
megtenni mindezt vagy akár
gyalog. Nagyvárosokban
használjuk autó helyett a tö-
megközlekedési eszközöket
vagy vonattal, busszal indul-
junk ügyeink intézésére.
2015-ben azt a jelmondatot
választotta az Európai Unió,
hogy „Válassz, válts, vari-
álj.“: a legjobb dolog, ha a
közlekedési eszközök között
megcsináljuk a kapcsolatot –
mondta Veres Irén.

A G-átfutás célja is az,
hogy a két város közötti gyö-
nyörû lehetõséget kihasznál-
va sportolást biztosítsanak a
városlakók és más ide érke-
zõk számára. – Tulajdonkép-
pen a két város lakóinak fi-
gyelmét arra hívjuk fel, hogy
az EuroVelo által elkészített
kerékpárúton megközelíthe-
tik egymást akár 20 perc
alatt – hallhattuk a sportrefe-
renstõl. H.A.V.

G-át futás
a Mobi l i tás hetén

Lejátszotta elsõ hivatalos
mérkõzését a nyáron alapos
vérfrissítésen átesett Szen-
tesi Kinizsi labdarúgó-csa-
pata. A Kinizsi a Magyar
Kupa Csongrád megyei elsõ
fordulójában nyert 4-1-re az
Újszentiván együttese ellen.
A bajnokság szombaton
kezdõdik, ekkor a Móra-
halom látogat a Pusztai
László Sporttelepre.

Szép számú szurkolósereg
elõtt lépett pályára a Kinizsi
a Magyar Kupa megyei elsõ
fordulójában. Koncz Zsolt
együttese a felkészülési idõ-
szak végéhez érkezett, az el-
sõ „éles” mérkõzését pedig
az Újszentiván ellen játszotta
a kupában. A mieink irányí-
tották a játékot, a második
félidõben pedig a helyzetki-
használáson is sikerült javí-
tani, így nagyon sima, 4-1-es
szentesi siker született, ami

azt jelenti, hogy a Kinizsi to-
vábbjutott a következõ for-
dulóba. A mérkõzésen Ke-
repeczki Csaba két gólt szer-
zett, Vincze Zoltán és Lekrin-
szki Ariel pedig egyszer-egy-
szer volt eredményes hazai
oldalon. Érthetõen Némethy
László, a Kinizsi szakmai ve-
zetõje is elégedetten nyilat-
kozott a mérkõzés után. –
Elõször is szeretnénk meg-
köszönni annak a közel há-
romszáz embernek, akik ki-
látogattak a találkozóra, na-
gyon sokat jelentett a bizta-
tásuk, és az, hogy éreztük,
hogy mellettünk állnak. Vár-
tuk már nagyon, hogy tét-
mérkõzésen is bemutatkoz-
hassunk saját szurkolóink
elõtt, és az, hogy mindezt
gyõztes összecsapáson tehet-
tük meg, külön öröm szá-
munkra. Ellenfelünk szintén
a megyei elsõ osztályban

szerepel, és bár nyertünk,
tudjuk, hogy azért ennél ne-
hezebb mérkõzéseink is lesz-
nek majd. Mindenesetre örü-
lünk a gyõzelemnek, de a
helyén kezeljük a sikert. A
találkozót már az elsõ félidõ-
ben eldönthettük volna, hi-
szen hatalmas helyzeteink
adódtak, de ekkor még nem
sikerült értékesíteni ezeket.
Fordulás után már jobban
koncentráltunk, és eredmé-
nyesebben futballoztunk.

A folytatás nem ígérkezik
könnyûnek, hiszen szomba-
ton 17 órakor a Mórahalom
ellen kezdi a bajnoki idényt
a Kinizsi, majd jövõ szerdán,
ugyancsak 17 órától rende-
zik a két szomszédvár min-
dig izgalmas összecsapását,
a Csongrád-Szentes derbit,
három nappal késõbb pedig
a Sándorfalva látogat Szen-
tesre. HV

Eredménykényszer nélküli
meccset játszott múlt héten
kedden és csütörtökön  a
Valdor-Szentesi VK a Tisza-
virág Szeged Diapolo ellen
elõbb Szegeden, majd Szen-
tesen. A találkozó érdekessé-
ge, hogy a férfi vízilabda OB
I sorsolása alapján szeptem-
ber 23-án, az A csoport elsõ
fordulójában is a szegediek-
hez látogat a Kurca-parti
együttes. A Valdor három
hete kezdte meg a felkészü-

lést, eddig jobbára erõnléti
edzést tartott a még nem tel-
jes csapat. A mérkõzésrõl is
hiányzott Maklári Ádám és
Somogyi Balázs.

Az újszegedi sportuszodá-
ban 5×8 percet játszottak, de
az eredményt nem számolta
senki sem. Sorra maradtak ki
a helyzetek, de az biztos,
hogy az elsõ találatot vendé-

gek szerezték meg és a házi-
gazda hat perc után egyenlí-
tett. A szegediek végül jóval
többször találtak a Szentes
kapujába, így biztosan nyer-
ték a meccset. A nyártól sze-
gedi színekben pólózó Pellei
Frank ezen a meccsen mutat-
kozott be egykori csapata, a
Valdor ellen.

Tét nélkül

Kezdõdik a bajnokság

Árvízi katasztrófavédelmi gyakorlatot hajt
végre szentesi 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred a Tisza-parti gyakorlótéren augusztus
24. és szeptember 5. között. A „TISZA”
Többnemzeti Mûszaki Zászlóalj keretében
folyamzár lesz a Tisza ezen a szakaszán

szeptember 2-4-ig minden nap, napközben
10-14 óráig, közölte Antal László ezredes, a
mûszaki alakulat parancsnoka. Ezen idõ-
szakban nagyszámú technikai eszköz megje-
lenése és mozgása várható a laktanya és a
gyakorlótér közötti utakon.

Folyamzár a Tiszán

Az oroszországi Kazany
volt az úszás fõvárosa az
elmúlt hetekben. Miután
Hosszú Katinkáék versenyei
véget értek, Tatárföld fõváro-
sában rendezték meg au-
gusztus 10-16. között a 16.
FINA Masters világbajnoksá-
got is.

A szenior sportolók legna-
gyobb megmérettetésen vá-
rosunkat Pólyáné Téli Éva, a
szenior úszóklub vezetõje
képviselte, aki 100 méteres
pillangóúszásban 1:46.20-al
korosztályában a 10. helyen
végzett. Hatalmas küzdelem
volt ez az eredmény, mert
alig egy hónap telt el lábtö-
rése óta.

A 95 éves, szegedi Bánki

Horváth Béla volt az egész
világbajnokság legidõsebb
résztvevõje, aki két aranyér-
met is nyert.

Törött lábbal
10. az úszó vb-n

Augusztus 20. 18 óra 
Filmuzikum címû mûsorát

mutatja be a Márkus Judit
Quartett

Ifjúsági Park
Augusztus 20. 19 óra 
Túl az Óperencián… 
Szegedi Nemzeti Színház

mûvészeinek operett mûsora 
Ifjúsági Park
Augusztus 21. 10 óra
Magyartési Falunap
Magyartési játszótér
Augusztus 23. 10 óra
Ünnepi Istentisztelet
Igét hirdet Fehér Csaba lelki-

pásztor
Református nagytemplom 
Augusztus 23. 16 óra
Nemzetközi Fúvószenekari

Találkozó 
Megyeháza és Konferenciaköz-

pont udvara
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 születés-

napi koncertje 
Megyeháza (rossz idõben ifjú-

sági ház)
Augusztus 29. 16 óra
Népzenei találkozó 
20 éves a Pengetõ citeraze-

nekar

Közremûködik az Apátfalvi Ke-
rekes Márton, a Földeáki, a Kiste-
leki és a Nagymágocsi Népdalkör
és Citerazenekar, a Deszki, Püs-
pökladány Sárrét és az Ópusz-
taszeri Szivárvány Népdalkör, a
Bodza, a Pengetõ és a Margaréta
Citerazenekar, valamint a Dob-
bantó Néptáncegyüttes.

Megyeháza (rossz idõben ifjú-
sági ház)

Augusztus 30. 10 óra
Tanévnyitó Istentisztelet
Igét hirdet Fehér Csaba lelki-

pásztor
Református nagytemplom 
A Koszta József Múzeum to-

vábbra is szeretettel vár minden
kedves érdeklõdõt Az éltetõ víz cí-
mû idõszaki kiállítására, mely
újabb, helyi vonatkozású elem-
mel, a – Szentes város „fõutcája“
a Kurca – elnevezésû kiállítással
kiegészülve látható a megyeháza
épületében.

Programajánló

A Bartha János Kertészeti
Szakképzõ iskola csapatának
lecsója, a Kiskunfélegyházi
Mezõgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakképzõ Iskola
saját termékei és Szabó Csaba
biokertész paraditókája
adott gasztro élményt az idei
nyolcadik Garaboly Gasztro
és Kézmûves Piacnak. A féle-
gyházi intézmény termé-
szetközeli módon, saját gaz-
daságában elõállított húst
dolgozza fel saját vágóhídján

és füstölõjében. A kánikulai
melegben közel negyven
árus kínálta portékáját a Mû-
vészetek Háza elõtti járdán
és az udvarában. Érkeztek
termelõk Gyuláról, Oroshá-
záról, Mindszentrõl, Hódme-
zõvásárhelyrõl és Nagymá-
gocsról is. A gólyásház tor-
nácán Vinczéné Keller Teri
festményeibõl rendezett kiál-
lításban gyönyörködhettek a
piacozók. Az alkotó öt évvel
ezelõtt kezdett festeni a Szi-

várvány Mûvészeti Iskolá-
ban, azóta folyamatosan
képzi magát, munkái egyre
szebbek, mesélte Kálmánné
Szabó Erzsébet, a mûvészeti
iskola vezetõje.

A minden hónap második
szombatján rendezett piac
télen is üzemel majd annyi
változással, hogy december-
ben ezüst és aranyhétvégén
két naposra bõvül az adventi
vasárnapokkal.

Kánikulai gasztro piac

Fotó: Vidovics Ferenc
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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

Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
ismeretlen tettes ellen, aki a
Kossuth téren, egy ott felej-
tett mobiltelefont magával
vitt, ahelyett, hogy azt leadta
volna a rendõrségen. Az
egyik belvárosi lépcsõházból
virágot loptak a tolvajok, az
ifjúsági háztól, a Bocskai ut-
cából és az Apponyi térrõl
pedig kerékpárokat tulajdo-
nítottak el a bûnözõk.

Vasat lopott az egyik vá-
rosszéli telephelyrõl egy fér-
fi, aki késõbb úgy védeke-
zett, hogy „találta” a fémet.
A lopási kár 40, a rongálási
kár pedig 50 ezer forintra
rúg.

Lopás miatt nyomoz a
rendõrség ismeretlen tettes
ellen, aki a szentesi uszoda
egyik szekrényébõl egy 120
ezer forint értékû mobiltele-

font vitt magával. A szek-
rény nyitva volt, így nem
volt nehéz dolga a tolvajnak.

Bejelentés érkezett néhány
nappal ezelõtt a rendõrkapi-
tányságra, hogy egy összejö-
vetelen bántalmaztak egy
férfit, aki nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szen-
vedett. Az ügyben garázda-
ság miatt nyomoznak a
rendõrök.

Egy másik családi rendez-
vényen is balhé tört ki, a
hékédi városrészben történt.
Keresztelõ után, az esemé-
nyen résztvevõ meghívottak
kaptak össze azon, hogy mi-
lyen zene szóljon (!), amin
aztán odáig fajult a vita,
hogy az egyik sértett illetõ
elhívta három ismerõsét,
akik meg is érkeztek a hely-
színre, ahol megpróbáltak
rendet tenni. Ennek az lett a

következménye, hogy a csa-
pat tagjai egymásnak estek,
egy személy nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szen-
vedett, a többiek csak köny-
nyebben sérültek meg. Ed-
dig négy személyt vontak el-
járás alá a rendõrök csopor-
tos garázdaság és testi sértés
miatt, de a gyanúsítottak
száma a vizsgálat eredmé-
nyétõl függõen akár növe-
kedhet is. Érdekesség, hogy
a balhéban megsérült egyik
személy, hogy a sérüléseit el-
lássák, elment a sürgõsségi
osztályra, de mivel rossz aj-
tón szeretett volna bemenni,
és az zárva volt, ezért dühé-
ben betörte az ablakot, így
vágási sérülései is keletkez-
tek, ráadásul ezért is eljárás
indult ellene.

hv

Balhé a keresztelõn

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Augusztus 24-ig Pingvin patika (Nagyörvény
u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti tele-
fon: 70-563-5139. Augusztus 24-31. Pingvin patika (Rákóczi u. 12. )
hétfõ-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-12 óráig.
Készenléti telefon: 70-563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü augusztus 24. — 28.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Gyümölcsleves és

lencseleves virslivel
A menü: Sertéspörkölt, tészta
B menü: Mexikói csirkefalatok,

párolt rizs
Kedd: Magyaros burgonyaleves

és paradicsomleves
A menü: Rakott zöldbab
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya
Szerda: Nyári zöldségleves és

sajtos
fokhagymakrémleves

A menü: Karaj ropogós bundában,
zöldbabfõzelék

B menü: Barbeque csirkecomb
vagy -szárny, kukoricás
rizs

Csütörtök: Szárazbableves füstölt
ízekkel és tárkonyos
csirkeraguleves

A menü: Töltött paprika vagy
húsgombóc,
paradicsommártás

B menü: Sült hekk, petrezselymes
burgonya

Péntek: Húsleves házi tésztával
és halászlé

A menü: Lecsós sertésszelet,
hagymás tört burgonya

B menü: Vargabéles

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 24-30.

Hétfõ: Zöldségleves 
A menü: Bakonyi sertésragu,

pirított tarhonya
B menü: Zöldségleves, rizottó
C menü: Rántott sertésszelet,

sült burgonya
Kedd: Zeller krémleves

gyönggyel
A menü: Csülkös káposztaa
B menü: Budapest csirkeragu,

karfiolpüré
C menü: Rántott sertésszelet,

karfiolpüré
Szerda: Almaleves
A menü: Töltött csirkecomb,

francia rakott burgonya
B menü: Dubarry sertésszelet,

ananászos rizs
C menü: Rántott sertésszelet,

ananászos rizs
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves
A menü: Fasírt, burgonyafõzelék
B menü: Sajtos-paradicsomos sült

csirkemell, tepsis
burgonya

C menü: Rántott sertésszelet,
burgonyafõzelék

Péntek: Húsgaluska leves
A menü: Lasagne
B menü: Túrós csusza
C menü: Rántott sertésszelet,

párolt zöldség
Szombat: Sárgaborsóleves
A menü: Brassói aprópecsenye
Vasárnap: Paradicsomleves
A menü: Búbos hús,

hagymás tört burgonya
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.

Szentesen komoly hagyo-
mányokkal rendelkezik a
vasszerkezet-gyártás, az
iparág termékeit számos tér-
ségi mezõgazdasági és ipari
vállalkozás hasznosítja. Az
Oros-Com Kft. nevét elsõsor-
ban a hírközlési szolgáltatá-
sok révén ismerik a dél-alföl-
di régióban, a társaság évek
óta számos építési és infrast-
ruktúra fejlesztési beruhá-
zásban is részt vesz. Az
Oros-Com Kft. a dél-alföldi
régió több ezer háztartásá-
ban mint internet szolgáltató
mûködik. A vállalkozás jö-
võjével kapcsolatosan a tu-
lajdonosi kör a több lábon ál-
lás irányába kíván tovább-
lépni, ezért a térség adottsá-
gaihoz illeszkedõen tervezett
tevékenységi kört bõvíteni,
telephelyfejlesztés projekt-
ben Szentesen kívánt vas-
szerkezet-gyártó üzemet

megvalósítani. A cég az új
ipari csarnok megvalósításá-
hoz 59,85 millió forint támo-
gatást nyert a dél-alföldi ré-
gió uniós telephely-fejleszté-
si pályázaton, a Széchenyi
2020 program keretében. 

Az új üzemcsarnok a Szar-
vasi út mellett épült meg és
a meglévõ létszám mellett 3
új munkahelyet teremt. Az
üzemcsarnok villamos-ener-
gia ellátását napelemek se-
gítségével biztosítja, így az
üzemcsarnokban elhelyezés-
re kerülõ új gépek és beren-
dezések környezetbarát
megújuló energia segítségé-
vel üzemelhetnek. Az új
üzem korszerû fémszerkeze-
tek gyártásával és összesze-
relésével foglalkozik. Az ég-
hajlati és idõjárási körülmé-
nyek változása mellett egyre
nagyobb a jelentõsége an-
nak, hogy a szabad ég alatti

termelés helyett korszerûbb
és védettebb környezetben
megvalósuló termelési kul-
túrák terjedjenek el.

Szántó József ügyvezetõ el-
mondása szerint a társaság
az országos piacra szánt ter-
mékei mellett a helyi gazda-
sági életbe is aktívan be sze-
retne kapcsolódni ebben a
szegmensben. A térséghez
szorosan kötõdõ vállalkozás-
ként a kommunikációs tevé-
kenységében is hangsúlyoz-
za a helyi gazdaság szerepé-
nek az erõsítését: a hazai
ipart erõsíti az alapanyag be-
szerzésen keresztül, magyar
dolgozókkal helyi, jó minõ-
ségû és versenyképes ma-
gyar terméket kíván elõállí-
tani. Sikeres piaci fogadtatás
esetén a társaság további be-
ruházásokat és létszámbõví-
tést tervez.

Ingyenes a parkolás a vá-
rosban augusztus 20. csütör-
tök reggel 8 órától augusztus
24., hétfõ reggel 8 óráig.

Az Apponyi téri zöldség
piac augusztus 20-án nyitva
tart.

* * *
A gyógyfürdõ augusztus

20-án zárva tart, az Üdülõ-
központ minden nap várja a
vendégeket a ligeti uszodá-
ban.

* * *
A vonatok és a buszok au-

gusztus 19-én a pénteki, au-
gusztus 20-án a szombati,
augusztus 21-én és 22-én az
ünnepnapi, augusztus 23-án
a vasárnapi menetrend sze-
rint közlekednek. 

* * *
Sétarepülésre várja az ér-

deklõdõket a Szentesi Repü-
lõklub augusztus 20-án,  csü-

törtökön 9 órától napnyugtá-
ig vitorlázó és motoros gép-
pel is. 

* * *
A 2. Magyartési Falunap

augusztus 21-én, pénteken
10 órakor fõzõversennyel
kezdõdik a játszótéren. A
nap végén Seres Krisztián,
majd Horváth Zoltán ad zenés
mûsort.

* * *
Szezonzáró, Angertea kon-

cert a szentesi Tisza-parton
augusztus 22-én, szombaton
este 9 órától. A metálzenét
játszó Mihály Gergely, Bárkai
László, Peralta Miguel Angel
összetételû csapat mellett a
két vendégfellépõ a fõvárosi
Hot Beaver és a szegedi
Dungaree rockzenekar. A
részvétel ingyenes, de ado-
mányokat elfogadnak a ze-
nekarok.

A hosszú hétvégéhez

A „Legendás DJ, Showman” fehér kesztyûjében már végig
pantomimezte a világot, Szentes-Siófok-Budapest-Las Vegast
oda-vissza.

Rákász Béla szerint csak jó és a rossz zene létezik, de rosz-
szat õ nem játszik. Aki kíváncsi a különbségre, az megtapasz-
talhatja augusztus 22-én, szombaton 21 órától a  Felsõpárti
Sörözõben.

STARS MUSIC RETRO & NEW!

Rákász Disco
a Felsõpárti SörözõbenÚj vasszerkezet-gyártó

üzem az ipari parkban

Augusztus 19., szerda
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Fantasztikus négyes
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 Az U.N.C.L.E. embere
20:30 Az U.N.C.L.E. embere
Augusztus 21., péntek
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Az U.N.C.L.E. embere
18:15 Fantasztikus négyes
20:30 Az U.N.C.L.E. embere
Augusztus 22., szombat
10:00 3D Minyonok
12:30 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
14:00 Barbie, a rocksztár

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

hercegnõ
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Az U.N.C.L.E. embere
18:15 Fantasztikus négyes

20:30 Az U.N.C.L.E. Embere
Augusztus 24. hétfõ
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Fantasztikus négyes
18:15 Az U.N.C.L.E. embere
20:30 Az U.N.C.L.E. embere
Augusztus 25. kedd
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Az U.N.C.L.E. embere
18:15 Fantasztikus négyes
20:30 Az U.N.C.L.E. embere
Augusztus 26. szerda
14:00 Barbie, a rocksztár

hercegnõ
16:00 Fantasztikus négyes
18:15 Az U.N.C.L.E. embere
20:30 Az U.N.C.L.E. embere
Augusztus 27. csütörtök
14:00 3D Irány a bárka!
16:00 Vakáció
18:15 Hitman - A 47-es ügynök
20:15 Az U.N.C.L.E. embere
Augusztus 28. péntek
14:00 3D Irány a bárka!
16:00 Hitman - A 47-es ügynök
18:00 Az U.N.C.L.E. embere
20:15 Vakáció
Augusztus 29. szombat
14:00 3D Irány a bárka!
16:00 Az U.N.C.L.E. embere
18:15 Vakáció
20:30 Hitman - A 47-es ügynök

Mozimûsor


