
„Nincs annál felemelőbb érzés, amikor egy zsúfolt 
nap után hálás tekintettel mondanak köszönetet a 
munkámért.” – interjú Brnya Endre tanyagondnokkal 
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Cseh-Lakos Ilona

Az idei évben is biztosított 
a nyári tábor és a nyári étkez-
tetés a rászoruló gyermekek 
számára – tudtuk meg Dr. Cho-
miak Waldemartól, az Egész-
ségügy és Szociális Biztosság 
elnökétől, aki elmondta, hogy 
az érdektelenség miatt a kép-
viselő-testület megszüntette 
az Év Családja díjat a legutób-
bi ülésen, és központi nyári tá-
boron túl az iskolák is szer-

veznek különböző táborokat, 
melynek igénybe vételi költ-
ségei minimálisak.

A nyári táborok megszerve-
zése önkormányzati hatáskör-
be utalt feladat volt korábban és 
az idei évben is. Így most is meg-
szervezték a nyári táborozás le-
hetőségét, melynek keretében 
július 1. és augusztus 15. között a 
Kossuth utcai óvodában szervez-
nek tábort és programokat azok-
nak a rászoruló gyermekeknek a 
számára, akik szülei ezt igénybe 
kívánják venni. – Átlagosan heti 
50 gyermek tölti hétköznapjait a 
nyári táborban, ez derül ki a be-
iratkozási lapokból, melyeket ki-
nek-kinek iskolájában kellett le-
adni. Pedagógusok vigyáznak 
a gyerekekre az idei nyári szü-
netben is, akik munkájáért most 
egy kicsivel többet tudnak fizet-
ni, mint a tavalyi évben. A gye-
rekek étkeztetését a központi 
konyhán oldják meg térítésmen-
tesen – mondta el lapunknak Dr. 

Chomiak Waldemar, hozzátéve, 
hogy ezt a szociális feladatvég-
zést részben állami normatíva, 
részben önkormányzati önrész 
fedezni. Akik egyelőre nem je-
lentkeztek, de jogosultak igény-
be venni az ellátást, azok még 
megtehetik, az iskolájukból kért 
adatlapot kitöltve az önkor-
mányzatnál kell leadni.

A most kötelezővé vált nyári 
étkeztetés biztosítása korábban 
nem volt kötelező önkormány-
zati feladat, azonban a lehető-
ségekhez mérten minden évben 
biztosítottak ilyen segítséget a 
rászorulók számára. Most június 
20. és augusztus 17. között térí-
tésmentesen jutnak napi egy al-
kalommal meleg ételhez a rá-
szoruló hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek, összesen 227 fő. – Aki 
még nem adta be jelentkezését, 
az megteheti az önkormányzat 
szociálpolitikai osztályán. Egy 
meleg étel 595 forintba kerül 

összesen. Az önkormányzat eb-
ből adagonként 300 forintot fe-
dez, a fennmaradó rész állami 
támogatás, amelynek mértéke 
minden településen attól függ, 
hogy mekkora összeg folyik be 
évente iparűzési adó formájá-
ban. Esetünkben 50-60 százalék 
közötti összeget térít vissza az 
állam – részletezte az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság elnö-
ke.

Eddig arra is volt lehetőség, 
hogy egy család megkapja az 
Év Családja díjat, és ingyenesen 
pihenjen egy hetet az önkor-
mányzat nyaralójában. A képvi-
selő-testület azonban legutóbbi 
ülésén döntött a 2011-ben ala-
pított díj megszüntetéséről, mi-
vel egyre kevesebb, tavaly már 
csak egy, idén pedig egyetlen 
jelölés sem érkezett a médiá-
ban is meghirdetett Év Családja 
díj odaítélésére – tette hozzá Dr. 
Chomiak Waldemar.

A köztisztviselők és kor-
mánytisztviselők napja min-
den év július 1-jén megtartott 
ünnepnap Magyarországon. 
Az ünnepet 1997-ben tartot-
ták meg első alkalommal, ek-
kor még a köztisztviselők 
napja név alatt. 2001-ben 
munkaszüneti nappá nyilvá-
nították. 2011. június 20-án az 
Országgyűlés úgy határozott, 
hogy július 1. a kormánytiszt-
viselők napja is legyen, így ek-

kortól kezdve az ünnep neve 
a köztisztviselők és kormány-
tisztviselők napja lett. Jelen-
leg munkaszüneti napnak szá-
mít a kormánytisztviselők, az 
ügykezelők és a fizikai alkal-
mazottak számára.

Szentesen, a megyeházán tar-
tottak egy kis ünnepséget a köz-
tisztviselők és kormánytisztvi-
selők részére. Farkas Sándor, a 
térség országgyűlési képviselő-
je is köszöntötte a megjelente-
ket. – Úgy gondolom, hogy most 
még fokozottabb figyelmet for-
dítunk erre  a napra, hiszen azok 
a kormányhivatali munkatársak, 
akik járási és egyéb hivatalokban 
dolgoznak, sokkal nagyobb fele-
lősség és munka hárul és maxi-
málisan kiszolgálják a lakosok 
igényeit, megoldják gondjaikat. 
A közigazgatásban dolgozók al-
kalmasak a feladatok ellátásá-
ra és ennek megfelelően tud-

ják teljesíteni, a közhivatalnoki 
munkát. Az elismerés, amelyet 
ma kapnak részben egyszeri, de 
ugyanakkor a kormányzat úgy 
döntött, hogy hosszú távon ezt 
a munkát megfelelően szeretné 
stabilan, akár életpálya modell-
ként is tovább vinni. Ezért foko-
zott béremelés lesz a követke-
ző hónapokban és években a 
közszolgálati munkaviszonyban 
lévő járási hivatali és megyei hi-
vatali dolgozóknak. Farkas Sán-

dor azt is elmondta, hogy sze-
retnék ezt az egészségügyben 
is elérni. Az oktatás terén már 
elkezdődött, folytatódik a kor-
mánytisztviselőknél és az egész-
ségügyben is ki fog teljesedni. 
Tehát azok számára, akik közfel-
adatot látnak el, szeretnének ki-
számítható jogviszonyokat, jö-
vedelmet biztosítani, nyugodt, 
biztonságos munkahelyi lég-
kört, stabil életpályamodellt te-
remteni.

Megszüntették az Év Családja díjat

Idén is van nyári tábor és nyári étkeztetés

Köztisztviselők és kormánytisztviselők napja

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: Silber-Nyomda Kft., 6640 Csongrád, Fő u. 50.

NyerjeN velüNk utazási utalváNyt!
Részletek az 10. oldalon!
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Majzik Attila

Hiányos, nem reprezenta-
tív adatokra támaszkodik az 
ifjúsági koncepció, ezért „új-
ragondolásra” küldött vissza 
a képviselő testület, de az már 
körvonalazódni látszik, hogy 
át kell dolgozni a városi prog-
ramnaptárt.

Az ifjúsági koncepciót ilyen 
formában sem a Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottság, sem a 
testület nem fogadta el, hanem 
felkérte a koncepció elkészítésé-
vel megbízott személyt, hogy bi-
zonyos pontokat jobban dolgoz-
zon ki – tájékoztatta lapunkat 
Sipos Kitti, a bizottság tagja.

– Az elutasítás oka elsősorban 

az volt, hogy az elemzett ifjúság-
kutatás sajnálatos módon nem 
mutat reális adatokat. A minta-
vétel nem volt megfelelő, mivel 
egy olyan online kérdőívet hasz-
nált, mellyel nem tudott min-
den, vagy legalább megfelelő 
számú alanyt elérni.

Hogy meglegyen a kellő vá-
laszadó a kérdőívhez, a bizottság 
javaslata az volt, hogy szeptem-
ber-október hónapban célozza 
meg a felmérést készítő az álta-
lános-, és középiskolai diákokat, 
és kérje pedagógusok segítsé-
gét arra, hogy a felmérést el tud-
ja végezni.

Az eddig leszűrt adatokból és 
a fiatalok visszajelzéseiből általá-
nosságban azonban megállapít-
ható, hogy a programokat, ren-
dezvényeket át kell dolgozni.

– Esetenként fel kell hagyni a 
hagyomány követésével, mert a 
fiatalokat már nem annyira ér-
dekli az a program, mint példá-
ul a Télbúcsúztató Karnevál, és 
olyan rendezvényeket kell meg-
tartani, talán megálmodni, ki-
találni, Szentesre hozni, melyek 
a fiatalok számára élménydús 
programot jelentenek – fogal-

mazott Sipos Kitti. – A legtöbben 
a koncerteket, zenei fesztiválo-
kat hiányolják – én magam is 
ezen javítanék, bár nem vagyok 
releváns válaszadó a magam 
40 évével. Talán megállapíthat-
juk azt, hogy Szentesen enyhén 
„elöregedő” programok vannak, 
és szükségszerű lenne kiegészí-
teni a kínálatot olyan progra-
mokkal, melyekkel a fiatalokat 
célozzuk meg, ezzel is növelve 
a város megtartó erejét, mert 
a statisztikai adatok sajnos azt 
mutatják, hogy a város elörege-
dő. Természetesen nem hiszem, 
hogy a fiatalok azért mennek el 
Szentesről, mert nem tudnak jót 
bulizni szombat este, hiszen az 
elvándorlásnak több oka is lehet 
(nincs munka, máshol, nagyobb 
városban könnyebb a megélhe-
tés), de az bizonyos, hogy né-
hány fiatalt itthon lehetne tar-
tani, ha az elvárásaikra reagálva 
izgalmas programokat tudnánk 
nekik nyújtani – mondta el la-
punknak Sipos Kitti, a Művelő-
dési-, Ifjúsági- és Sportbizottság 
tagja.

Krausz Jánosné képviselőnő a 
programok alacsony látogatott-

ságát és a fiatalok viselkedését 
emelte ki: – Vannak olyan ren-
dezvényeink, amik a fiatalokat 
is érdekelhetnék, de mégis ke-
vesen mennek el, talán nincse-
nek megszólítva. A városban a 
fiatalok igényeinek megfelelő 
helyekre van szükség, hogy ne 
az alkoholfogyasztás legyen az 
egyetlen buli. Sokszor látni olyan 
„vonulást”, ahol 14-15 évesek 
tajtrészegen indulnak az éjsza-
kába – ez a szülők felelősségét is 
felveti. A szülőket is megértem, 
nehéz lehet egy hosszú mun-
kanap után még egy kamaszt is 
nevelni, de arra kell ösztönöz-
ni őket, hogy „ne a pia legyen 
a buli” – mondta el lapunknak 
Krausz Jánosné.

A mintavétel nem volt megfelelő, nem érték el a fiatalokat

Át kell  gondolni  az  if júsági  koncepciót

„Mi azért szeretünk a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert a délutáni séták alkalmával 
is könnyedén be tudunk itt vásárolni.”

– Horváth Kitti és kisfia Tóth Péter

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD
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Az orvosi szintű mentőellá-
tás kategóriájában indulóknak 
tíz komplex szakmai feladatot 
kellett megoldaniuk, a felada-
tok valós szituáción alapultak, 
de mentésbiztonsági témakör is 

szerepelt a versenyen. – Az egyik 
feladatban többemeletes ház-
ról kellett leereszkedni a men-
téshez, illetve szikláról lezuhant 
család ellátása és mentése – köz-
tük felnőtt és gyermek egyaránt 

– is szerepelt a feladatok között. 
Volt olyan is, hogy egy idős em-
ber elesett lakásában, és csak a 
vizsgálatok során derült ki, hogy 
esésének oka szívinfarktus volt. 
A másik megoldandó probléma 
pszichiátriai beteg ellátása volt, 
itt a mentésbiztonságra is ügyel-
ni kellett, hiszen a beteg baltával 
támadt. Volt újraélesztéses fela-
dat is – sorolta lapunk érdeklő-
désére Dr. Jászkuti Ákos orvos, 
aki két szentesi munkatársával, 
Bujdosó Ádámmal és Elmer Já-
nossal vágott bele a megméret-
tetésbe, a csapatban negyedik 
kollégájuk pedig a Pécsett dol-
gozó Hirschiner Tamás volt. 

Dr. Jászkuti Ákos elmondta, 
külön nem készültek a verseny-
re, csupán egy alkalommal ültek 
össze, akkor pedig arról egyez-
tettek, hogy milyen felszerelést 
visznek ki a versenyre. Mint me-
sélte, folyamatosan fejlesztik tu-
dásukat, hiszen a feladatvégzés 
mellett külön készülnek az éves 
mentési vizsgára, melyre nagy 
hangsúlyt fektetnek a Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft. mun-
katársai esetében. Így nem vé-
letlen, hogy felkészültségükről 

számot tudtak adni, a legkülön-
bözőbb országok csapatait fel-
vonultató mezőnyben. A csa-
patok között a legtöbb európai 
ország indulóin kívül voltak az 
Egyesült Államokból, Kanadá-
ból, Ausztráliából, Új-Zélandról, 
Törökországból és Japánból.

A paramedikussal felálló csa-
patok versenyében elért 4. he-
lyezés is nagyon előkelő, hiszen 
a legtöbb országban nem orvos-
sal, hanem paramedikussal, azaz 
mentőtiszttel állnak fel a menté-
si egységek. Ebben a mezőny-
ben az induló csapatok száma 
is kétszerese volt az orvosokkal 
felálló csapatok versenyének in-
dulóihoz képest – tett hozzá Dr. 
Jászkuti Ákos, a szentesi légi-
mentő-bázis munkatársa. A bá-
zison egyébként számos alka-
lommal fogadnak iskolásokat is, 
hogy a gyerekeknek, fiataloknak 
bemutassák a bázist és elsőse-
gély-nyújtási ismeretekkel gya-
rapítsák tudásukat. Legutóbb a 
Szent Erzsébet Katolikus Álta-
lános Iskola diákjai (képünkön) 
vettek részt egy ilyen bázisláto-
gatáson.

Mentési világbajnokok a szentesi légimentők

A Szentesi Járási Hivatal fog-
lalkoztatási osztályvezetője el- 
mondta, a regisztrált álláske-
resők száma az elmúlt időszak-
ban csökkenő tendenciát mutat, 
a Szentesi járásban 759 fő állás-
keresőt regisztráltak május vé-
géig. – Ez az egy évvel ezelőtti 
adatokhoz képest is jelentősen 
kedvező, hiszen akkor még 1245 
regisztrált álláskeresőt tartot-

tunk nyilván ebben az időszak-
ban. A nyilvántartott álláske-
resők aránya egy évvel ezelőtt 7 
százalékos volt, jelenleg 4,2 szá-
zalékos. A regisztrált pályakez-
dők száma 83 fő, de a közeljövő-
ben várhatóan növekedni fog ez 
az arány, hiszen sok fiatal most 
fejezi be tanulmányait. A tartós 
álláskeresők száma idén május-
ban 187 fő volt – fogalmazott a 

foglalkoztatási osztály vezetője.
Elmondta, hogy jellemző-

en betanított munkák, takarító, 
húsfeldolgozó, kamionsofőr, au-
tófényező, festő, pultos és bolti 
eladó álláslehetőségek érkeztek 
a munkáltatók részéről a foglal-
koztatási osztályra az elmúlt idő-
szakban. – Folyamatos a jelent-
kezés, az állások betöltéséig. A 
munkalehetőségek részleteiről a 
foglalkoztatási osztályon, illetve 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szol-
gáltat, munka.hu című interne-
tes portálján szerezhetnek infor-
mációkat az érdeklődők – tette 
hozzá Tonnes Zsolt.

Kiemelte, hogy a „Nyári diák-
munka” központi munkaerő-pi-
aci programban a foglalkoztatási 
osztály is  jelentős szerepet vál-
lal, az önkormányzatok és intéz-
ményeiknél szervez diákmunká-
kat, július 1-től augusztus 31-ig, 
a 16-25 év közötti, nappali tago-
zatos tanulók részére, a közpon-
ti program feltételeinek meg-
felelően. – Az igényfelmérések 
megtörténtek az önkormányza-
tok és intézményeik részéről, kö-
zel 120 fiatalnak tudunk munkát 
biztosítani július 1-től, vagy au-

gusztus 1-től, jellemzően napi 4 
órában. A szervezési munkálatok 
a végéhez közelednek, a létszá-
mok csaknem teljesen egészé-
ben fel vannak töltve, hiszen sok 
fiatal jelentkezett az állásokra, 
amelyek jellemzően fizikai és ad-
minisztratív jellegűek– fogalma-
zott az osztályvezető, ugyanak-
kor továbbra is várjuk a fiatalok 
jelentkezését a Foglalkoztatási 
Osztályon. További diákmunka 
lehetőségekről az iskolaszövet-
kezetek honalapjain tájékozód-
hatnak a fiatalok, de a munkál-
tatókat közvetlenül is meg lehet 
keresni.

Egyébként a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium országosan 1,9 
milliárd forintos összegben hir-
detett diákmunkaprogramot. 
Tavaly a szünidő alatt több mint 
27 ezer fiatal dolgozott így.

Munkalehetőségek a városban
Rozgonyi Ádám

Jelenleg is több állásra jelentkezhetünk a Szentesi Járási Hi-
vatal Foglalkoztatási Osztályán, ahol a munkalehetőségek 
részleteiről tájékoztatást adnak. Július és augusztus elsejével 
kezdődik a nyári diákmunka is városunkban, közel 120 fiatal 
számára – tudtuk meg Tonnes Zsolttól.

Cseh-Lakos Ilona

A mentési világbajnokságként is emlegetett mentőversenyt, 
az immár 20. alkalommal megrendezett csehországi Rallye Rej-
vizt magyar – köztük három Szentesen feladatot teljesítő – légi-
mentők nyerték meg az orvosi szintű mentőellátás kategóriában. 
Magyarok már másodjára végeztek az élen a rangos megméret-
tetésben, de a mentőtiszt vezetésével induló szakápolók verse-
nyében is jól szerepelt a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. másik 
csapata, hiszen ők negyedikek lettek a mezőnyben.
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Sebők Tamás

Nemrégiben nyitotta meg 
szentesi irodáját a Látássérül-
tek Délalföldi Egyesülete. A ci-
vil szervezet egy nagymértékű 
felajánlás után kezdheti meg 
tevékenységét a Kiss Bálint ut-
cai irodájában.

A Kiss Bálint utca 3. szám alat-
ti irodában kezdheti meg tevé-
kenységét a Látássérültek Délal-
földi Egyesületének szentesi 
kirendeltsége. Gál Rózsa, a LÁT-
DE szentesi alelnöke kereste fel 
és kérte meg Hevesi-Tulipán Edit 

Önkormányzati képviselő segít-
ségét a Kiss Bálint utcai iroda be-
bútorozásáshoz. Önkormányza-
ti képviselő asszonyon keresztül 
jutott az egyesület a nagylel-
kű adománytámogatóhoz, Bozó 
Zoltánhoz. Egy újonnan indu-
ló civil szervezet számára a pá-
lyázási lehetőségek még nem 
adottak, így a MetalCom Zrt. ve-
zérigazgatójának, felajánlásából 
bútorozták be az egyesület új 
szentesi irodáját. 

– Az új irodaépület teljesen 
üres, így a vezérigazgató felaján-
lotta, hogy rendelkezésünkre 
bocsájtja a raktárában lévő bú-
torokat és azoknak a szállítását. 
Ezek irodabútorok: íróasztalok, 
irodaszékek, zárható szekrények, 
polcok, amelyekkel megkönnyí-
tik majd a mindennapi munkán-
kat – mondta el lapunknak Cson-
tos-Dér Veronika, a Látássérültek 
Délalföldi Egyesületének elnöke. 

A LÁTDE elnöke arra is kitért, 
hogy az irodában délelőtt és dél-
után fog dolgozni egy-egy egye-
sületi tag: Gál Rózsa alelnök és 
Hegedűs Jánosné szentesi he-
lyettes csoportvezető, valamint 
egy-egy látó személy lesz a segít-
ségükre. Legfontosabb tevékeny-
ségük, hogy minden gyengén-
látó, aliglátó, vagy vak személy 
számára nyújtsanak segítő szol-
gáltatásokat, többek között se-
gítenek a fogyatékossági támo-
gatáshoz, rokkant ellátáshoz való 
hozzájutáshoz, de tevékenysé-
gükhöz tartozik még a látássé-

rült diákok speciális segédeszköz 
beszerzése, tanácsadás, valamint 
kirándulások és rendezvények, 
képzések szervezése is.

Szentesen közel 800 látássé-
rült személy él, többségük spe-
ciális segédeszközt vesz igény-
be. Az egyesület jövőbeni 
célja, hogy minden látássérült 
személynek szakszerű segítsé-
get nyújtson és átsegítse a lá-
tássérülésből eredő mindennapi 
nehézségeken. Az iroda megnyi-
tóját július 2-án, szombaton dé-
lelőtt 10 órai kezdettel rendezik 
meg.

Hiányosságokat tárt fel az 
Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 
szentesi önkormányzat pénz-
ügyi- és vagyongazdálkodá-
sában. Biztosíték, fedezet 
nélküliek az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társasá-
goknak nyújtott tagi kölcsö-
nök. Az ÁSZ büntetőfeljelen-
tést tett, a szálak a Szentes 
SPA Medical Kft-nek nyújtott 
kölcsönhöz vezetnek. Bujdo-
só Tamás önkormányzati kép-
viselő szerint az előírt intéz-
kedési terv elfogadása nélkül 
megbénulna az önkormány-
zat gazdálkodása. 

A képviselő-testület június 22-
én tartotta a szünet előtti utolsó 
soros ülését. A városatyák által 
tárgyalt 13-as napirendi pont té-
mája az önkormányzat pénzügyi 
és vagyongazdálkodása megfe-
lelőségének ellenőrzése volt. Az 
Állami Számvevőszék az önkor-
mányzat pénzügyi- és vagyon-
gazdálkodását 2011. január 1. 
és 2014. december 31. közöt-
ti időszakra vonatkozóan elle-
nőrizte. Az ÁSZ-jelentés kimond-
ja, hogy a pénzügyi gazdálkodás 
szabályozottsága a feltárt hiá-
nyosságok miatt nem teljes kö-

rűen felelt meg az előírásoknak; 
az önkormányzati vagyont üze-
meltetőkkel kötött, az ellenőrzés 
alá vont szerződések és a térítés-
mentes vagyonátadás mellék-
letei hiányoztak, amelyek hiá-
nyában nem volt biztosított a 
vagyonváltozások elszámolásá-
nak átláthatósága.

Bujdosó Tamás szerint az ön-
kormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságoknak nyújtott tagi 
kölcsönnel kapcsolatban nem 
jó gazda módjára járt el az ön-
kormányzat, mert nem kötött 
ki biztosítékokat, a kölcsönöket 
nem minden esetben képvise-
lő-testületi felhatalmazásra fo-

lyósította. – Ezzel kapcsolatban 
jutott a tudomásomra, hogy az 
ÁSZ nemcsak vizsgálódott, ha-
nem büntetőfeljelentést is tett, 
amelyet a Szentes Járási Ügyész-
ség különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó, hűtlen kezelés 
bűntett megalapozott gyanú-
ja miatt rendelt el. A nyomozás 
jelen pillanatban a Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Gaz-
daságvédelmi Osztályán folyik 
– tudatta lapunkkal a képviselő. 
Hozzátette, ha a rendőrségi nyo-
mozás úgy kerül az ügyészségre, 
hogy megállapítást nyer, akkor 
vádemelési javaslattal élhetnek 
a bíróságon. Elmondta, mindez 

a Szentes SPA Medical Kft-nek, 
2011 októbere és 2014 február-
ja között nyújtott tagi kölcsön-
nel kapcsolatos.  

A 13-as napirendi pontot ille-
tően egyöntetűen szavazott a 
testület, vagyis az ÁSZ javaslata-
it figyelembe véve, a kijavított és 
kiegészített tervet jóváhagyta. 
Bujdosó Tamás azt szerette vol-
na, ha a gazdasági társaságok-
hoz kapcsolódó megállapítások 
kikerülnek a napirendből, mert 
egyszerűen nem támogathatók. 
– Az intézkedési tervet ennek 
ellenére el kell fogadnia az ön-
kormányzatnak, mert az állam-
tól kapott normatíváit, illetve fi-
nanszírozásait nem hívhatná le, 
és megbénulna, ezt pedig senki 
sem akarja – fogalmazott.

A képviselő-testület nélkül döntöttek tagi kölcsönökről

Nem jó gazda módjára járt el az önkormányzat

Iroda nyílik a látássérülteknek
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Darók József

A Hello, Dolly! című musi-
cal, vagyis egy népszerű ro-
mantikus vígjáték érkezik a 
szentesi „csillagtetős” teát-
rumba: a komédia, amely be-
futott New Yorkban a Broad-
wayn és világhírűvé tette az 
1969-es mozifilmet Barbra 

Streisand főszereplésével, júli-
us 6-án, szerdán 20.30-tól lát-
ható a Szentesi Nyári Szabad-
téri Színházban, a megyeháza 
udvarán. 

A Turay Ida Színház előadá-
sában Détár Enikő játssza Mrs. 
Dolly Levit, akinek férjszerzési 
praktikái állnak a zenés vígjáték 
középpontjában. Dolly, a közép-
korú, amúgy életteli özvegyasz-
szony addig-addig szervezi má-
soknak a vágyott partnert, amíg 
fel nem ismeri, hogy az egyik há-
zasodni szándékozó idősebb – 
és mellesleg igen gazdag – je-
lölt számára épp ő maga lenne 
a legmegfelelőbb. Elkezdődik 
hát a férjfogás Dolly Levi mód-
ra. Mindent megtesz, hogy be-

cserkéssze a gazdag Horace Van-
dergeldert. Sajátja mellett Dolly 
mások szerelmi életét is szívén 
viseli. 

Ezzel az igazán nyárestékre 
való darabbal tér vissza a sza-
badtéri színpadra és egyszers-
mind haza is Détár Enikő, mert-
hogy itteni kötődése is van, 
szentesi édesapja révén. További 
szereplők: Győri Péter, Sövegjár-
tó Áron, Ruboczki Márkó, Germán 
Lívia, Bódi Barbara, Pásztor Máté, 
Király Kitti, Tapolcsányi Laura.

Az előadás rendezője Verebes 
István így ajánlotta a darabot:

– Hogyan találjunk férjet, rá-
adásul olyat, aki bármennyire is 
tetszik nekünk, azt el is kell ér-
nünk, hogy minket válasszon? 
Esszenciájában nem volt ez más-
ként régen és nincs ez másként 
ma sem. Nincs más dolgunk a 
nézőtéren, mint tanulni, „elles-

ni" Dolly praktikáit – különösen 
manapság, az ismerkedési gon-
dokkal küszködő fiatalabb kor-
osztályokat elnézve. Hiszen is-
mét tanúi lehetünk a házasság/
partner/közvetítés virágzásának, 
csak az internet korának meg-
felelő formában... A darab több 
mint egy nagyszabású, látványos 
musical. A párbeszédek, a prózai 
részek nagyobb hangsúlyt kap-
nak az előadásban, s mindehhez 
Détár Enikő irgalmatlan munka-
bírással, hatalmas tempót diktál 
a társulatnak és persze nekem" – 
mesélte Verebes István. 

A belépődíjaknál újdonságot 
vezetett be a szervező művelő-
dési központ: a négy nagyszín-
padi előadásra helyre szóló je-
gyeket is lehet váltani, elkerülve 
ezzel a műsor előtti tülekedést. 
Esőnap: július 7., csütörtök.

Darók József

Vivaldi elementáris rock, Mozart Bossa Nova, Hattyúk tava 
blues stílusban, Brahms mexikói, Paganini kubai hangzásvilág-
ban szólalt meg Szentpéteri Csilla koncertjén. A városunkban 
először fellépő zongoraművész mediterrán hangulatot terem-
tett a megyeháza udvarán.

– Hogyan jött a „Temperamento” című műsor ötlete? 
– Mediterrán vérmérsékletű nő és alkotó vagyok, mindenféle ér-

telemben, imádom a latin országokat, a vérpezsdítő ritmusokat, így 
arra gondoltam, csinálok egy ilyen tartalmú vidám koncertet szuper 
zenésztársaimmal, a Banddel.

– Régi klasszikus mesterek szerzeményeit ötvözi a mai, modern mű-
fajokkal, saját zenei gondolataival. Ezzel Magyarországon megterem-
tett egy új műfajt.

– Az ezredforduló idején mérföldkőhöz érkezett az életem. Arra 
jutottam, hogy szeretnék egy sajátos ízű, egyedi zenei világú Zon-
gorabolygót, amelyben nincsenek műfaji határok, zenei sorompók. 
Eljátszottam azzal a gondolattal, hogy ha ma élnének ezek a zene-
szerzők, s ismernék a mai hangszereket, a stúdiótechnika világát, a 
különféle műfajokat, vajon hogyan komponálnának, milyen zené-
ket hallgatnának. Aztán egyszercsak leültem a számítógéphez, be-
kapcsoltam a digitális zongorámat és elindult a fantáziám. Vallom, 
hogy a zenét nem érteni, hanem élvezni, érezni kell.

– Az átiratokon túl számos saját szerzeményt mutatott be Szentesen. 
Tervez egy szerzői lemezt?

– 2003-ban született az első saját mű, Legenda címmel, mely 

gyorsan egy koreai novellássorozat főcímdala lett. Ezt 
követte számos mű, s idén született meg az egyik 
legdrámaibb, az És a 8. Napon és a Sirokkó, me-
lyeknek hatalmas sikere van mindenfelé. A kö-
vetkező lemezemen fele-fele arányban lesz-
nek átirataim és saját alkotások. 

– Egyik művét fia, Kristóf kedvéért mindig re-
pertoáron tartja. 

– Az eredeti mű klasszikus szerzemény, sze-
rettem a főtémáját, ezt írtam át filmzenésre. 
Komponáltam bele egy érzelmes gitárszólót, mely 
meséimet, dalaimat szimbolizálja, amiket Kristófnak 
meséltem, énekeltem pici korában. Az anyaság ezerszínű hangjai 
ezek. Mindig ez az utolsó ráadás, megkoronázza a koncertünket. 

– Miért éppen a zongora lett a hangszere gyerekkorában?
– Nem én döntöttem így! Titokban felfedező akartam lenni, majd 

tengerbiológus. Imádom a vizek élővilágát. Emellett az autózás és 
az utazás a mániám. Aztán mégis ez az egy helyben ülés lett a ke-
resztfám. Anyukám a tanítóképző főiskolán zongorázott, és talán 
kacérkodott a gondolattal, hogy zongorista legyen, aztán ez nem 
valósult meg, s akkor arra gondolt, hogy na majd a gyerekei. Így is 
lett. Az volt az ideológiája, hogy a gyerekek életében a zenetanulás-
nak a mindennapok részének kell lennie, mert komoly lelki táplálék. 

– Mit tesz egyébként a szépségért? 
– Imádom, amit csinálok, ez a lelki táplálékom. Jó lenne egy kis 

időt szakítani a sportra. Vigyázok a bőrömre és távol tartom ma-
gam a káros szenvedélyektől. Azt hiszem, Kristóf és a zenésztársa-
im is hozzájárulnak a  „fiatalodásomhoz”. A legfontosabb, hogy belül 
hány évesnek érezzük magunkat. Én most készülök az egyetemre – 
mosolygott Szentpéteri Csilla.

Nyári színház

Zongorabolygó

FELHÍVJUK OLVASÓINK FIGYELMÉT,
hogy a Szentesi Élet július 8-i száma

technikai okok miatt nem jelenik meg.
A július 15-i lapszám a szokásos

terjedelemben, a megszokott
időpontban, pénteken jelenik meg!

Megértésüket köszönjük!

szentesiélet szerkesztősége 

Heti menü július 4-8.
Hétfő
A menü: Gölödinleves, 
Sertéspörkölt, pirított 
tarhonya
B menü: Zellerkrémleves, rántott sajt, 
párolt rizs, tartár
Kedd
A menü: Joghurtos krumplileves, 
Milánói sertésszelet
B menü: Vegyes gyümölcsleves, 
Zöldséges-csirkés rakott tészta
Szerda
A menü: Babgulyás Stefánia vagdalt, 
lencsefőzelék

B menü: Tárkonyos csirkera-
guleves, rántott csirkecomb, 
Rizibizi

Csütörtök
A menü: Zöldborsóleves grízgalus-

kával, Spagetti carbonara
B menü: Paradicsomleves, Zúzapörkölt, tészta
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával, 
Bugaci aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Makói vágottas, Kapros túróval 
töltött gombafejek, zöldséges rizs

Szentes, Petőfi u. 7/a
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu
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Darók József

Bár jelentős régészeti gyűj-
teménnyel büszkélkedhet a 
Koszta József Múzeum, a me-
gyeházi állandó kiállításaiból 
eddig kimaradt az ásatási le-
letek bemutatása. Ezt most a 
Múzeumok Éjszakáján meg-
nyitott Puszták népe című lát-
ványos tárlattal pótolta az in-
tézmény. 

„Mondhatni, tíz körömmel ka-
part össze egy múzeumot”– idé-
zett a múzeumalapító Csallány 
Gáborról dr. Béres Mária múze-
umigazgató egy szakmai ber-
kekben elterjedt szállóigét az új 
régészeti kiállítás megnyitóján. A 
vármegyei múzeum a későbbiek 
során Európában is rangot vívott 
ki magának. A régészeti profilú 
közgyűjtemény gazdag leleta-
nyagát autodidakta kutatóként 
megalapozó Csallány Gábornak 
a kiállítás bejáratánál is emléket 
állítottak. Az új, állandó régésze-
ti tárlatot a földszinti múzeumi 
foglalkoztató teremben alakítot-
ták ki. A múzeumalapító felfo-
gása szerint igyekeznek bemu-
tatni a Felgyő-Kettőshalmi-dűlő 
lelőhelyen, 2006-2007-ben zaj-
lott feltárás során előkerült le- 
letanyagot: akkor egy római kori 
szarmata és egy avar kori tele-
pülés nyomaira, illetve egy Ár-

pád-kori temetőre bukkantak a 
szakemberek. A Koszta-múze-
um ásatásának eredményét be-
mutató tárlat évek munkájával 
mostanra készült el. Az ünnepé-
lyes megnyitón – melyet a Múze-
umok Éjszakája rendezvény nyi-
tányaként tartottak – dr. Béres 
Mária utalt arra, hogy eddig nem 
volt a múzeum megyeházi épü-
letében állandó régészeti kiállí-
tás, azonban mostantól a Pusz-
ták népe című tárlattal is várják 
a látogatókat.

Ezt említette köszöntőjében 
Kovács János, az önkormányzat 
képviselő-testülete Művelődé-
si-, Ifjúsági- és Sportbizottságá-
nak elnöke is, azaz: bármilyen 
színvonalas is egy kiállítás, láto-
gatók nélkül bizony nem ér sem-
mit. Megyei képviselőként be-
tekintést nyerhetett a régészek 
munkájába, így értékelni tudja, 
milyen komoly szellemi és fizi-
kai munkával kerülnek vitrinbe 
a tárgyak. 

A feltárást végző 70 fős csapat 
munkakörülményei is érzékel-
hetőek az új kiállításon, mond-
ta a 10 évvel ezelőtti ásatást ve-
zető négy régész egyike, Sóskuti 
Kornél. A Forster Központ mun-

katársa Mészáros Patríciával, Ba-
logh Tiborral és Wilhelm Gábor-
ral irányította a munkálatokat 
az akkoriban Kárpát-medencei 
viszonylatban is rekord mére-
tű feltáráson: 100 ezer négyzet-
méteres területen mintegy 4600 
objektum került elő.

Pintér Bence zeneszerző, ta-
nár zenei közreműködése után 
a kiállítást befejező régész, Ki-
rály Edit tartott szakmai tárlatve-
zetést.

A Puszták népe látványos en-
teriőrökben (településmakett, 

sír, lakóház), valamint gazdag 
leletanyaggal mesél a szarma-
ták, az avarok és az Árpád-ko-
ri magyarság életéről. Jó kiállí-
táshoz sok pénz kell, apránként 
készült, mostanra tudták két-
millió forintos pályázati támo-
gatásból befejezni, tudtuk meg 
a múzeumigazgatótól. Dr. Béres 
Mária hozzátette: még mindig 
nem teljes a tárlat, hiszen első-
ként a szentesi múzeum kiállítá-
sai közül hamarosan multimédi-
ás anyaggal bővül.

Hiánypótló az új állandó kiállítás

Távlatokat nyitunk

Invitel_Szentesi_Elet_20160526.indd   1 2016/05/27   12:48
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Sebők Tamás

Városunkban járva szin-
te nincs olyan alkalom, hogy 
ne futnánk össze a Szentesi 
Családsegítő Központ Tanya-
gondnoki Szolgálatának gép-
járműivel. Folyamatosan úton 
vannak a tanyagondnokok, 
akik 5 külső körzetet, és kör-
zetenként közel 380 külterü-
leten élő emberigényeit szol-
gálják ki. Brnya Endre 2006 
óta tanyagondnok és látja el 
a cserebökényi körzet felada-
tait. 

Előző munkája révén ismerke-
dett meg a környéken élő em-
berekkel, a tanyavilágot is jól is-
merte, ezért is nőtt a szívéhez 
igazán ez a hivatás. Ma körülbe-
lül 60 tanya, azaz közel 120 fő el-
látását biztosítja. És hogy ponto-
san milyen teendői is vannak egy 
tanyagondnoknak? Azt – mint 
mondja – a beérkező igények 
határozzák meg. A külterület-
ből fakadó hátrányok enyhítése 
a céljuk. Az ivóvízszállítás, egész-
ségügyi ellátásokhoz való hozzá-
jutás segítése, gyermekek szál-
lítása, a tüzelő, vagy élelmiszer 

kiszállítása mind-mind a felada-
taik közé tartozik. – Eleinte ne-
hézséget okozott a munkámban, 
hogy megismerjenek az embe-
rek. Végig kellett járnom az utat, 
és időbe telt, amíg oldódtak gát-
lásaik és mertek hozzám fordulni 
segítségért. Ebben a szakmában 
a bizalom egy nagyon értékes és 
törékeny dolog, és ezt az ember-
nek ki kell érdemelni, hiszen van-
nak, akikkel napi, vannak, akikkel 
heti kapcsolatban állok, és ez a 
hivatás bizalom nélkül nem mű-
ködik – mondta Brnya Endre. 

Vannak olyan területek ahová 
több, mint 30-35 kilométert kell 
utazni hogy segítséget nyújt-
hasson. Persze a tanyagondno-
ki hivatásnak vannak árnyolda-
lai is, amitfőleg pszichésen élnek 
át a szakemberek. – A legnehe-
zebb dolog, amikor rájön az em-
ber, hogy elérte azt a határt, ahol 
kimerül a segítségnyújtási le-
hetősége. Sokszor szembesü-
lök, vele, amikor elviszem az or-
voshoz az időseket, hogy felírja 
neki a gyógyszereket, de egysze-
rűen nem telik arra, hogy kivált-
sák őket. Persze ilyenkor is pró-
bálunk segíteni, ameddig csak 
tudunk, a különböző támogatá-

sok felkutatásával, de ez sokszor 
így sem elég. Egy másik fájdal-
mas tapasztalat azt a folyama-
tot végig kísérni, amikor egy-
egy idős ember annyira kötődik 
ahhoz a környezethez, tanyá-
hoz ahol él, hogy nem hajlan-
dó azt elhagyni, még akkor sem, 
mikor az egészségi állapota mi-
att már állandó ellátásra szorul-
na. Folyamatos ápolási-gondo-
zási segítségre lenne szüksége, 
amit ezen a szinten a tanyagond-
nok már nem tud a számára biz-
tosítani, és nincs a közelben élő 
hozzátartozója, aki megfelelően 
ellátná. Nagyon nehéz megélni, 
amikor egy-egy ellátott meghal, 
űrt hagyva maga után. Számom-
ra olyan fontosak a gondozottak, 
mintha a saját szüleim lennének 
– meséli a mindennapokat End-
re. Nem űzné szívvel és lélekkel 
ezt a hivatást, ha nem állna kö-
zel a szívéhez a dolog. – Nagyon 
szeretem a külterületi életet, és 
amikor tanyagondnok lettem 
azt éreztem, hogy újra itthon va-
gyok. Nincs annál felemelőbb ér-
zés, amikor egy zsúfolt nap után 
hálás tekintettel mondanak kö-
szönetet a munkámért – zárta a 
beszélgetést a tanyagondnok.  

A tanyavilág a második otthona

Gépjárművezető- szakokta-
tóként még mindig napi 7-8 
órát dolgozik, rendszeresen 
sportol, utazik, aktív életet 
él. Humora a mai napig töret-
len, és vallja, hogy az élethez 
önirónia is kell. Nem ül repü-
lőgépre, csak vonattal és au-
tóval utazik. Bejárta fél Euró-
pát Isztambultól Rostockig, 
Athéntól a Harz-hegységig. 
Feleségével, Zsókával 54 éves 
házasok, a fia élsportoló, vá-
logatott kenus, olimpiai ke-
rettag is volt. Unokája, Matyi 
másfél éves, így tartani kell a 
tempót a legifjabb generáció-
val. A 80 éves Gergely Szilvesz-
tert születésnapján köszöntöt-
tük.

– Hogyan ünnepli a mai napot?
– Délelőtt dolgoztam, az es-

tét pedig a barátokkal töltjük, 
de nem lehet bő lére ereszteni a 
dolgokat, mert holnap is dolgoz-
ni kell, reggel héttől. Aztán lesz 
egy időszak, amikor a kedves 
feleségemmel elmegyünk egy 

hétre, és elfelejtjük a munkát. Va-
lószínűleg a Tisza-tó környékére 
utazunk, és a gyerekeket is meg-
látogatjuk Budapesten.

– Azt tudom, hogy munkamá-
niás, de mit csinál, amikor nem 
dolgozik?

– Elutazok egy napra valaho-
va, egy nap kerékpártúra, egy 
nap strand, egy nap kultúra. Ha 
nem leszek beteg, és megfele-
lek az alkalmassági vizsgán, még 
egy évet aktívan dolgozom. 

– Utána nyugdíjba vonul 81 
évesen?

– Igen, bár gondoltam rá, 
hogy amíg még fel tudok kelni, 
eljárok dolgozni. 

– Készített-e bakancslistát, és 
ha igen, mi szerepel rajta?

– A nejem unszolására talán 
felülök a Transzszibériai expresz-
szre Vlagyivosztokig. Nyolc na-
pig tart az út oda, nyolc napig 
vissza. Ez a gondolat foglalkoz-
tat.  Lehet, hogy belemegyek. 
Még nem döntöttem el. 

– Ha bókolhatok egy férfinak, 

nem néz ki 80 évesnek. Hogyan 
tartja karban magát?

– 45 éve nem dohányzok, nem 
fogyasztok alkoholt, legfeljebb 
egy kávét iszok naponta, vigyá-
zok az étkezéssel is, bár ez nehe-
zen megy. Öt-hat kilótól jó len-
ne megszabadulni, de valahogy 

nem akar lemenni, és a nejem is 
gondoskodik erről, mert nagyon 
finom, kalóriadús ételeket főz. 
A hasamat pedig nagyon szere-
tem. Heti rendszerességgel ke-
rékpározok, de ha nyugdíjas le-
szek, naponta megteszek majd 
50 kilométert. Már le is mértem 
az útvonalat, meg is tettem né-
hányszor 2 óra 20 perc alatt. 

– Munkája során főként fiata-
lokkal találkozik. Mi a tapasztala-
ta, milyen az új generáció? 

– A mai fiatalok hozzászoktak 
a rendkívül kényelmes élethez. 
Sokat alszanak, reggel mégis fá-
radtan ébrednek. A mi gyerek-
korunkban a 10 évesnek is ke-
ményen kellett dolgozni a falun, 
sőt a városi gyerekeket is oda ad-
ták szünetben libát őrizni, mala-
cot legeltetni. A mai fiatalok nin-
csenek igénybe véve. Fontos 
lenne munkát keresni, mozogni, 
kerékpározni, futni, úszni. Szen-
tes sportváros, rengeteg lehető-
ség van, csak ki kellene használ-
ni ezeket.

A z  é l e t h e z  h u m o r  é s  ö n i r ó n i a  i s  k e l l
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Palicska Irén

Megjött a júniusi kánikula, és 
ezzel egy időben bedöglött a 
légkondink. Mikor máskor? Múlt 
héten a lefolyó, most ez. A sze-
relő csak egy hónapos határidő-
vel tudta vállalni, annyi munkája 
volt. Szerencsére, nemrég tisz-
tította, így emlékezett rá, hogy 
baba van a családban. Gergő ak-
kor hatalmas kacarászásokkal fo-
gadta a szakembereket. Szerin-
tem ez is jelentősen nyomott 
a latba, másnap el is jöttek, és 
megjavították a berendezést. 
Ennek ellenére az első forró nyá-
ri hétvégét a Körös-parton töl-
töttük. Régen mindig arról áb-
rándoztam, milyen jó lesz majd 
gyerekkel kint lenni. A vízbe ug-
rálni, úszni tanítani, nagyokat 
pihenni, játszani. Szarvasi lány 
vagyok, így nekem mindig a leg-
pihentetőbb kifeküdni a mólóra 
egy kényelmes nyugágyban. Hét 
közben csend van, béke (béka a 
vízben) és nyugalom. Akár csak 
a Kurca-parton, de Szarvason 
fürödni is lehet. 

Irány tehát Szarvas-Békésszen-
tandrás! Szombaton kilenckor 
ébredt az egész család, és mire 
összeszedtük magunkat, Gergő 

ismét bevágta a szunyát, 11-kor 
elaludt. Kisgyerekesek jól tudják, 
ha nem is akarjuk átadni az irá-
nyítást, mégis a babához igazo-
dik minden. Ez így is van jól. Nem 
kell, hogy körülötte forogjon a 
világ, de figyelembe kell venni 
a napirendjét. Bő egy óra múl-
va Gergő felébredt, és indulás a 
nyaralóba. Előző nap persze fel-
mértük a terepet, mit szól a gye-
rek a nyílt vízhez, hiszen uszo-
dába már március óta járunk. 
Ahhoz még kicsi, hogy teljesen 
megfürödjünk, nem is a legtisz-
tább a Holt-Körös ezen a szaka-
szon, pedig rengeteg a nyaraló, 
turista. Így csak bokáig, esetleg 
lábszárközépig merészkedtünk 
a vízbe. Apu intelme volt mindig 
öcsémhez: „Fiam, csak bokáig!” 
Gergővel is ehhez tartottuk ma-
gunkat. A parton aztán mindent 
bevetettünk a felhőtlen szóra-
kozás reményében. Nyugágy, 
matrac, labda, játékok, vízi pisz-
toly, és végre lekerült a pelen-
ka a gyerekről. Nagyon élvezte 

a meztelenke-
dést. Pucérko-
dás a szabad-
ban, kenyérhéj 
rágcsálás, (már 
a második fo-
gacskánkkal is) 
pohárból ivás, 
az első töltött 
paprika – mind-
mind újdonság 
volt ezen a hét-
végén. 

R e m é l e m 
Gergő is termé-
szet, és állatsze-
rető, illetve védő lesz. A nyuga-
lomhoz a páratlan flóra és fauna 
is hozzátartozik. Láttunk két ka-
csa mamát a vízben, ott úszkál-
tak előttünk, az egyik négy, a 
másik tíz kiskacsával. Mókus 
most nem bukkant fel, de ő is 
rendszeres látogatója a partnak, 
a sünökkel együtt, akik inkább 
éjszaka bújnak elő. Itt pedig nem 
az autóforgalom és a fűnyíró 
hangja, hanem hangos madár-

fütty ébreszti a 
lakókat. A fiam 
egyébként is 
nyugodt gye-
rek, (többen 
mondták rá, 
hogy kis Budd-
ha) itt még in-
kább lecsende-
sedett. 

Talán azért, 
mert közelebbi 
ismeretségbe 
került a termé-
szettel. Miután 
megunta a lab-

dát, kisautót és a lendkerekes re-
pülőjét, elkezdte tépkedni a fü-
vet maga körül. Minden egyes 
fűszálat alaposan megvizsgált, 
majd a földdel és faágakkal 
együtt megpróbálta behabzsol-
ni, úgyhogy résen kellett len-
nem. De legalább megoldjuk a 
„Ki nyírja le a füvet a telken?” kér-
dést. Majd a gyerek kitépkedi, 
csak mindig arrébb kell helyezni 
a pokróccal együtt. 

Baba a fedélzeten - a rovat támogatója az Eszenczy Jóga Stúdió

K ö r ö s - p a r t i  p a r t i z á n

BABA-MAMA
JÓGA

kedden 10:30-11:30

KISMAMA
JÓGA

kedden 8:30-10:00
csütörtökön
10:00-11:30

Péntek (július 1.)
14:00 3D Szenilla nyomában
16:00, 20:30 3D Tarzan legendája
18:15 3D A függetlenség napja 
             - Feltámadás
Szombat (július 2.)
14:00 3D Szenilla nyomában
16:00, 18:15 3D Tarzan legendája
20:30 3D A függetlenség napja 
             - Feltámadás
Vasárnap (július 3.)
14:00 3D Szenilla nyomában
16:00, 20:30 3D Tarzan legendája
18:15 3D A függetlenség napja 
           - Feltámadás
Hétfő (július 4.) 
14:00 3D Szenilla nyomában
16:00, 18:15 3D Tarzan legendája
20:30 3D A függetlenség napja 
            - Feltámadás
Kedd (július 5.) 

14:00 3D Szenilla nyomában
16:00, 20:30 3D Tarzan legendája
18:15 3D A függetlenség napja 
            - Feltámadás
Szerda (július 6.) 
14:00 3D Szenilla nyomában
16:00, 18:15 3D Tarzan legendája
20:30 3D A függetlenség napja 
            - Feltámadás
Csütörtök (július 7.) 
14:00 3D Tini Nindzsa Teknőcök: 
            Elő az árnyékból
16:15 3D Tarzan legendája
18:30 Mike és Dave esküvőhöz csajt keres
20:30 Démonok között 2
Péntek (július 8.) 
14:00 3D Tini Nindzsa Teknőcök: 
            Elő az árnyékból
16:15 3D Tarzan legendája
18:30 Mike és Dave esküvőhöz csajt keres
20:30 Démonok között 2

Moziműsor
Menü

június 26-július 01.

Hétfő – Tárkonyos sertésragu
A menü: Derelye 

B menü: Csirkemell roston, 
burgonyapüré

Kedd – Húsleves
A menü: Tejszínes parajfőzelék, 

főtt hússzelet
B menü: Budapest szelet, 

párolt rizs, pirított burgonya
Szerda

A menü: Karfiolkrémleves, 
tarhonyás hús, 

vegyes vágott savanyúság

B menü: Gulyásleves, 
barackos túróval töltött palacsinta, 

erdei gyümölcsmártás
Csütörtök – Gombaleves

A menü: Rántott hal, 
burgonyapüré
B menü: Gyros

Péntek – Meggyleves
A menü: grill csirkecomb, 

párolt rizs
B menü: Rakott zöldbab

Ár: A menü: 665 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha
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Csepeli Dóra

A legelőnyösebb és legtren-
dibb bikini kiválasztása hor-
ror a nőknek, hiszen nehéz 
dönteni, mert ami szépen mu-
tat a próbababán, az nem biz-
tos, hogy rajtunk is mutatós. 
Pár örökérvényű tanács azon-
ban sokat segíthet, hogy köny-

nyebben megtaláljuk a hoz-
zánk leginkább passzoló 
darabot. Ha jól választunk, a 
kisebb apró hibákat is jól lep-
lezhetjük. Idén trendi a „min-
ta-kavalkád”, a virágminták, 
dzsungelszerű motívumok, 
a romantikus pöttyös, állat-
minta, mint a leopárd – bár ez 
némi bevállalósságot is meg-
kíván – csíkos, ami optikailag 
tuningolhatja a melleket, vagy 
kisebbítheti a popsit! 

Minden test, más és más, 
egyedi jellemvonásokkal, még-
is, ha tipizálni szeretnénk a női 
alkatokat, tudományosan 4 cso-
portra osztjuk őket:

• TÉGLALATEST: a váll, a derék, 
a csípő nagyjából egy szélesek 
(atletikus alkat)

• ALMA: a bordáknál széle-
sebb, mint a medencénél és a 
deréktájon (galamb alkat) sok-
szor indokolatlanul vékony lá-
bakkal

• KÖRTE: a medence szélesebb 
a bordavonalaknál, általában a 
vállakkal hasonló, esetleg még 
szélesebb. A combok erősek.

• HOMOKÓRA: a medence szé-
lesebb, mint a bordavonal, vé-

kony derék, általában 10-15 cm-
rel kisebb körméret, mint a mell 
alatt, és a medencénél.

Ha a téglatest típusba tartozol, 
ilyen trükkökkel találhatod meg 
a tökéletes fürdőruhát:

• Felejtsd el a csőtop-szerű 
fazont. Válassz olyat, ami kissé 
megemeli a melled.

• Ízléses fodrokkal, jó esésű 
masnikkal lágyíthatod a szög-
letes vállvonalat, a kiálló csípő-
csontot

• Törekedj rá, hogy minél női-
esebb legyen a minta és a sza-
bás: a piros, leopárdos és virágos 
megoldások például tökélete-
sek.

• A derékvonalnál kivágott tri-
kinik rajtad állnak a legjobban!

Ha az alma típusba tartozol, 
ilyen trükkökkel találhatod meg 
a tökéletes fürdőruhát:

• Neked igazán jól áll az egy-
berészes.

• Ha a felső rész félvállas vagy 
egyéb trükkös geometriai meg-
oldású, a kényes pontokról a vál-
lakra, a dekoltázsra vonja a fi-
gyelmet.

• Az „x” minta, vagy az oldalt 
más mintás, más színű, betétes 
fürdőruha könnyedén homokó-
rát csinálhat belőled.

• Ha nagyobbacska a hasad, 
már millió féle alakformálós, 
„leszorítós”, mégis kényelmes 
darab közül válogathatsz. (tan-
kiniben is)

Ha a körte típusba tartozol, 
ilyen trükkökkel találhatod meg 
a tökéletes fürdőruhát:

• A color blocking még min-
dig menő, és neked kitűnően 
áll az eltérő színű alj, és felső. 
Mell alatt egy eltérő színű pasz-
szé, vagy egy fekete alsó, színes/
mintás felső kombináció kiváló 
választás.

• Csípő tájékon az asszimetri-
kus megoldások is tökéletesek.

• Figyelj oda, hogy a nagyon 
csípő bugyik rövidítik a lábad, és 
plusz kilókat „pakolnak” a com-
bos külső részére. Válassz kicsit 
feljebb vágott fazont.

• A hangsúly mindig a felső 
testen legyen – ha szép a dekol-
tázsod, emeld ki vadabb min-
tákkal és ehhez egy visszafogot-
tabb színű alsót.

Ha a homokóra típusba tarto-
zol, ilyen trükkökkel találhatod 
meg a tökéletes fürdőruhát:

• Nagyon jól áll a nyakban kö-
tős fazon, különösen vastagabb 
pánttal. Az alsóra is érvényes, 
hogy a kötős megoldás szexi

• Egyszínűben is mutatós le-
szel, mert nőies formád nem 
"követel" lágyító masnikat, min-
tákat.

• A mély kivágás, nyakban kö-
tős megoldással tökéletes vona-
lakat ad

• A klasszikus „háromszög” bi-
kinik neked állnak a legjobban, 
bátran hordj ilyet!

A  t ö k é l e t e s  f ü r d ő r u h aTr e n d i

Hová utazna szívesen? Görögország? Horvátország? Spanyolország? Bulgária? 
Amíg eldönti, a kezdő lépést már most megteheti!

Gyűjtse össze 5 héten keresztül az 5 számozott kupont, amelyekkel

30 000 FORINT ÉRTÉKŰ UTAZÁSI UTALVÁNYT NYERHET,
melyet a Discos Tours Utazási Iroda ajánlott fel.
Beküldési határidő: 2016. július 11., hétfő.

Címünk: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.     Sorsolás: 2016. július 12., kedd.
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Labádi Lajos

A szentesi honismereti moz-
galom fél évszázados múltra 
tekint vissza, szervezeti for-
mát azonban csak 1972-ben 
nyert, ugyanis ekkor alakult 
meg a Szentes Városi Honis-
mereti Bizottság. Először az 
iskolákban működő honisme-
reti és történelmi szakkörök 
munkáját fogta össze. E szak-
körök jelentették a később ki-
szélesedett honismereti moz-
galom csíráit.  

Eddigi ismereteink szerint 
a legkorábban – az 1960-as 
évek elején – a Damjanich Ut-
cai Általános Iskola honismere-
ti szakköre alakult, és elsősor-
ban néprajzzal foglalkozott. A 
régi munkaeszközök, tárgyak és 
a nagyszülői-szülői visszaemlé-
kezések gyűjtése igen népszerű 
volt a diákok körében. A szakkör 
megalakítója és vezetője Bor-
sodi Ferencné sz. Nedényi Ilo-
na (1932–2011) történelem-rajz 
szakos tanárnő volt, aki fontos-
nak tartotta a gyűjtőmunka ne-
velő hatását. Az általa elindí-
tott szakköri munkát 1973-tól 
Mityók Mária magyar-orosz sza-
kos tanárnő vitte tovább. 

A honismereti szakkörök so-
rába kívánkozik egy érdekes 
kézimunkaszakkör, amely az 
1960-as évek közepétől a Szé-
chenyi-ligeti egykori úttörő-
házban működött, ugyancsak 
Borsodiné Ilike vezetésével. E 
szakkörben a felső tagozatos 
lányok különböző tájegységek 
népművészetével foglalkoz-
tak. A megismerés módja meg-
felelt az életkori sajátosságok-
nak, ugyanis a maguk készítette 
babákat, maguk szabta, hímez-
te ruhákba öltöztették. Mun-
ka közben – pl. ha matyóruhá-
kat varrtak – a tájegység meséit 
mesélték, és népdalait énekel-
ték. A babák modelljeit a Nép-

rajzi Múzeum kiállítási anyaga 
szolgáltatta. A ruhák kicsinyíté-
sekor különösen vigyáztak arra, 
hogy a jellegzetességüket meg-
őrizzék. Hasonló szakkör műkö-
dött a Petőfi Utcai Általános Is-
kolában is.

Szintén élénk helyismere-
ti feltáró munka folyt a Köztár-
saság Téri Általános Iskolában 
Tóth Jánosné történelem ta-
nár vezetésével. Az iskola igaz-
gatónője – Pék Józsefné –, aki 
lelkes támogatója volt a hon-
ismereti munkának, kezdemé-
nyezte egy szakkör szervezését 
az iskolában. Az érdeklődő diá-
kok részvételével a Honismere-
ti Szakkör az 1971/72. tanévben 
megkezdte működését. Először 
Szentes történetével ismerked-
tek, amelyhez hasznos segítsé-
get nyújtott a Szentesi Levéltár, 
valamint a Koszta József Múze-
um. Foglalkoztak a város neves 
szülötteinek munkásságával, 
továbbá a település szobraival, 
műemlékeivel. A szakkör tagja-
ira nagy hatással voltak a híres 
szentesi kubikosok visszaemlé-
kezései. Ezzel összefüggésben 
ellátogattak Zelei János talics-
kakészítő mester műhelyébe, 
aki a nagyhírű szentesi kubikos-
talicskákat készítette. 

A középiskolák közül kettő-
ben szintén komoly szakkö-
ri munka folyt már az 1960-as 
évek második felétől. A Horváth 
Mihály Gimnáziumban Kovács 
Józsefné magyar-történelem 
szakos tanár vezetésével egy 
történelemszakkör működött, 
amely helytörténettel és szocio-
gráfiai adatgyűjtéssel foglalko-
zott. Behatóan kutatták Szentes 
tudós református lelkész-espe-
resének, Kiss Bálintnak (1772–
1853) a munkásságát, tudomá-
nyos eredményeit. Szociográfiai 
vizsgálódásuk lényege: a tanyai 

és a városi életmód összehason-
lítása az érintett lakosok elbe-
szélése alapján. A szakkör tag-
jai hangfelvételeket készítettek 
a tanyáról a városba beköltö-
zött lakosokkal, s utóbb ezeket 
közösen elemezték. (E munká-
ban részt vett jelen sorok írója is 
1968/69-ben.)  

A Pollák Antal Erősáramú 
Szakközépiskolában 1967/68-
tól működött honismereti szak-
kör, amely elsősorban néprajzzal 
foglalkozott, Zsíros Katalin ma-
gyar-történelem szakos tanárnő 
irányításával. Három nagy téma-
körben végeztek anyaggyűjtést: 
1. földrajzi-névgyűjtés; 2. tanya-
kutatás; 3. népi kismesterségek. 
A földrajzi-névgyűjtésnél segít-
ségükre voltak a szegedi egye-
tem hallgatói is. 1972-re a nagy 
határú város névanyagának kb. 
80 százalékát sikerült össze-
gyűjteniük. A határt járva szá-
mos öreg tanyát felfedeztek, és 
sok idős tanyai emberrel meg-
ismerkedtek. A tanyatörténet-
tel való foglalkozás már követ-
kezett az előbbi munkából. E 
témakörben, valamint a kiha-
ló népi mesterségek témájában 
számos értékes pályamunka 
született. Arra a kérdésre, hogy 
mi lehet a célja, feladata egy 
honismereti-néprajzi szakkör-
nek a középiskolában? – Zsíros 
Katalin a következőket válaszol-
ta: "Hitem szerint a tudatformá-
lásban, a személyiség fejlesztés-
ben, kibontakoztatásában lehet 
igazán szerepe a néprajznak. Hi-
szem, hogy szakköri tagjaink 
tudatosabban fogják szemlél-
ni szűk világukat, önmagukat, 
és egyedül is megbirkóznak az 
igaz értékek átmentésével." 

Nem tekinthető véletlennek, 
hogy amikor a HNF Szentes Vá-
rosi Elnöksége 1972 júniusában 
elfogadta a Városi Honismere-
ti Bizottság megalakítását, an-
nak elnökévé Zsíros Katalin ta-
nárnőt választották meg. Ettől 
kezdve az iskolai szakkörök ösz-
szefogása mellett a tevékeny-
ségi köre kiterjedt valamennyi 
városi hagyományőrző szerve-
zetre, munkahelyre, intézmény-
re. Az ő megfogalmazása sze-
rint a Honismereti Bizottság 
feladata kettős: szervezeti ke-
reteket és vezetést adni a város 
történelmének, népi hagyomá-
nyainak feltárásához, ugyanak-

kor széles körben ismertté ten-
ni azokat. Közel két évtizeden 
át összefogta és eredménye-
sen irányította a városban folyó 
honismereti munkát. Szentest ő 
képviselte a rendszeresen meg-
rendezésre kerülő Országos 
Honismereti Konferenciákon és 
Akadémiákon. Hozzászólásaival 
segítette a tanácskozások mun-
káját. A honismereti mozgalom 
érdekében végzett tevékenysé-
gét 1980-ban az Ortutay Gyula 
Emlékéremmel ismerték el.

A már fentebb említett Pék 
Józsefné sz. Márton Ilona (1929–
2005) iskolaigazgató az intéz-
ményvezetői munkája mellett 
aktívan részt vett a helyi közélet-
ben. 1971-ben a Hazafias Nép-
front Szentes Városi Bizottsá-
gának tagjává, 1975-ben pedig 
alelnökévé választották. Ebben 
a minőségében a városi hon-
ismereti mozgalom egyik leg-
főbb támogatójának és szerve-
zőjének számított. Büszke volt 
arra, hogy Szentes 1973-ban – 
az országban elsőként – elnyer-
te a „Honismereti Város” címet. 
Az iskolai szakkörök megalaku-
lása után célul tűzte ki, hogy a 
felnőtt lakosokat is bevonják a 
honismereti mozgalomba. 1975 
tavaszán már arról számolha-
tott be, hogy a meghirdetett vá-
rostörténeti vetélkedőre a helyi 
vállalatok 60 szocialista brigád-
ja jelentette be részvételi szán-
dékát, és 11 brigád a döntőbe 
is bekerült. A honismereti moz-
galom elindítása és kiszélesítése 
terén elévülhetetlen érdemeket 
szerzett, illő tehát, hogy neve ne 
merüljön feledésbe. 

Jelenleg a helyismeret iránt 
érdeklődőket a Csongrád Me-
gyei Honismereti Egyesület fog-
ja össze. Bízunk benne, hogy 
településünk nem vált méltat-
lanná a 43 éve kiérdemelt „Ho-
nismereti Város” elismerő címre.

Szentes az első „Honismereti Város”

A honismereti mozgalom kezdetei Szentesen

Borsodiné Nedényi Ilona

Zsíros Katalin

Pék Józsefné
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Múlt heti nyertesünk Vass Julianna 
(Klauzál u. 1.). Nyereménye egy páros be-
lépő a Szentesi Nyári Szabadtéri Színház 
’Hello, Dolly’ című musical-jére.

Ezen a héten egy páros belépőt sorso-
lunk ki július 15-re, Kiss Ádám önálló est-
jére. A megfejtéseiket küldjék el a 6600 
Szentes, Kossuth Tér 5. fsz.ép. postacím-
re, vagy a szentesielet@gmail.com inter-
netes címre. Beküldési határidő: július 
11., hétfő. 

Vízszintes: 1. Szép Ernő magyar költő, 
regényíró, újságíró, színpadi szerző. Rejt-
vényünkben tőle idézünk (zárt betűk: A,-
H,T,S,D,N). 13. Harap. 14. Kikérdező. 15. Él-
tető elem. 16. Agráreszköz. 18. Virágjából 
gyógyhatású tea, szörp készülhet. 20. A sza-
lonkafélék családjába tartozó vízimadár. 21. 
Előforduló. 23. Névelővel: ütőhangszer. 24. 
Svéd természettudós, orvos és botanikus, a 

modern tudományos rendszerezés alapel-
veinek megalkotója (Carl von). 26. Féltve. 27. 
Küzdőtér. 28. Menetel. 37. Teremsport. 40. 
Angol tagadás. 41. Kétharmad rúd. 42. Új-
ság. 44. Ennivalója. 45. Malaclakás. 46. Fent-
ről kézről kézre adó. 48. Egyik helyről a má-
sikra pakol (tájszólásban). 50. A görög ábécé 
tizenkilencedik betűje. 52. Páratlanul dühí-
tőbb! 54. Gége. 55. …rték – jelentős infor-
máció. 57. Előkelő földbirtokos. 59. Maró. 
61. Lerakódást tisztítja. 64. Kínzópad. 66. Fé-
lig-meddig bogaras! 67. Formálódó (ékezet-
felesleg). 70. Faeprese.

Függőleges: 2. Albérlői. 3. Származnak. 4. 
Adónem. 5. …d – ragad. 6. Túlköltekező. 7. 
Tallium vegyjele. 8. Focista. 9. Kameruni vá-
logatott labdarúgó (Samuel). 10. Fél pernod. 
11. Leszármazottja. 12. Ágyneművászon. 
13. Az idézet második része (zárt betűk: 
Á,G,I,K,H). 17. Apaállat. 19. Lakat (ékezethi-

ány). 22. Óvoda gyermeknyelven. 25. Két-
harmad fém! 27. Haza centruma. 29. Francia 
író, költő, kritikus, akadémikus (France). 30. 
Arra a helyre szalaszt. 31. Hajdan. 32. Nem-
zetközi hírű magán-középiskolát működte-
tő angol város. 33. Gebeszkedik. 34. Létezik. 
35. Az útról levezet, elirányít. 36. Becézett 
Ilona. 38. Szakít (valakivel). 39. Közép-Euró-
pa második legnagyobb folyója. Csehország 
és Németország területén áthaladva az Észa-
ki-tengerbe ömlik. 42. Itt, népiesen és fordít-
va. 43. Európai főváros. 47. Sztoriként részlet. 
49. Vizsgakérdés. 51. Paksi sportklub. 53. An-
gol villamos. 56. Férfi (szleng). 58. Fabula. 60. 
A… - apadás. 62. Vajon patás háziállat? 63. 
Erre a helyre. 65. Szivarozik. 68. Katlan vége! 
69. Nemesember. 71. Eres!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 13. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Ismét beköszöntött a nyár és 
a változékony időjárásunk most 
úgy tűnik, jó ideig kitart a szá-
razság és magas hőmérsék-
let mellett. Ilyenkor nem ritka, 
hogy hosszú napokon át ren-
del el hőségriadót az Állami 
Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ). Mind-
nyájunknak megvannak a 
sajátos praktikái a meleg elkerü-
lésére, de ebben az időszakban 
fontos háziállatainkra, kedven-

ceinkre is fokozottan figyelni. 
Az állatvédők gyakran találkoz-
nak a lakosság által rövid lánc-
ra kikötött, árnyéktól mentes 
helyen, megfelelő mennyiségű 
– friss ivóvíz nélkül tartott ku-
tyákkal. A nappali 30 foknál 
magasabb csúcshőmérséklet 
idején a rosszul tartott házi ked-
vencek rövid időn belül hőgutát 
kaphatnak, mely hosszú távon 
pusztuláshoz vezet. A nyári me-
leg napokon a hosszabb ideig 

tartó sétáltatást érdemes kora 
reggel és késő délután meg-
tartani. A naptól felhevült asz-
faltot is érdemes elkerülni, hi-
szen ott könnyen égési sérülés 
fenyegeti a sétáltatott kutya 
mancsát. Érdemes ezekre oda-
figyelni. És hogy hogyan tudjuk 
elviselhetővé tenni kedvencünk 
számára a nyári időszakot? – A 
nagy nyári magas hőmérsékle-
tet könnyebben átvészelik házi 
kedvenceink, ha hűvös helyen 

készítünk kuckót számukra. 
Fontos a napjában többször új-
ratöltött vizes tál. Ha módunk-
ban áll nedvesítsük be az állat 
bundáját, úsztassuk, és legfő-
képp ne kívánjunk tőle "csúcs-
teljesítményt". A nagy nyári me-
legben ne zárjuk be az állatot 
napfény által felforrósított au-
tóba se. A lakásban a sötétítés, a 
ventilálás segítheti a meleg át-
vészelését – tanácsolta az Orp-
heus Állatvédő Egyesület

Hőségriadó: kedvenceinkre is fokozottan figyeljünk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ↓

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 → 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

→ L
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü:  július 11-17.
Hétfő: Olasz zöldségleves

A menü: Mézes mustáros csirkeragu, 
gombás rizs

B menü: Budapest sertésragu, 
galuska köret

C menü: Csáky töltött rántott szelet, 
gombás rizs 

Kedd: Májgaluskaleves
A menü: Húsos-kolbászos 

rakott burgonya
B menü: Sült kolbász, szárazbab főzelék

C menü: Rántott csirkemell, 
párolt zöldség

Szerda: Meggyleves
A menü: Zúzapörkölt, tésztaköret

 B menü: Hagymás rostélyos, 
burgonyapüré

C menü: Szezámmagos rántott 
csirkecomb, burgonyapüré

Csütörtök: Paradicsomleves
A menü: Sajtos gombás csirkecomb, 

majonézes burgonya
B menü: Csőben sült csirkemell, 

kukoricás rizs
C menü: Görög rántott sertésszelet

Péntek: Babgulyás
A menü: császármorzsa

B menü: Túróscsusza
C menü: Rántott csirkeszárny, 

tepsis burgonya
Szombat: 

Magyaros burgonyagombóc leves, 
Csirkemell rizottó

Vasárnap: Tyúkhúsleves
Temesvári sertésragu, tésztaköret

A megadott ár tartalmazza a ki- 
szállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

800 Ft/menü, csomagolás díja
100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Hideg meggyleves
60 dkg meggyet fazékba tesz-

szük 4 dl vízzel, cukrral és a fa-
héjjal, majd felfőzzük. Ha felforrt,  
bort adunk hozzá, és hideg víz-
ben elkevert burgonyakeményí-
tőt. Lassú tűzön főzzük, amíg a 
lé be nem sűrűsödik. A tűzről le-
véve botmixerrel pürésítjük a le-
vest, majd felvert tejszínhabot ke-
verünk hozzá. Hidegen tálaljuk!

Nagy Imréné, Központ

Szentes 
családi ízei

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

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: július 04-11. Pingvin Patika  (Szentes, Rákóczi F. u. 12.) hét-
fő-kedd-szerda-péntek 7.30 órától-18.30 óráig, csütörtökön 7.00-18.30 óráig, szombaton 
7.30 órától -12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, szombaton: 20 órától 
másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 óráig.

Egészségügyi ügyelet

Született:
Fekete Zsoltnak és Bánov 

Ágnesnek (Móricz Zsigmond u. 
2/4.) Kata nevű gyermeke.

Házasságot kötött: 
Török Ferenc (Brusznyai Ár-

pád stny. 4. 2/4.) és Nagy Kata-
lin (Koszta József u. 3. a lph. 2/2.), 
Rozgonyi Csaba (Mindszent, Baj-
csy-Zsilinszky u. 48.) és Fábián 
Renáta (Makó, Mikszáth Kálmán 
u. 4.), Balázs Tibor (Orosháza, 
Földvári út 10.) és Szűrszabó Klá-
ra (Rákóczi Ferenc u. 139.).

Elhunyt: 
Fái Lajos (Csongrád, Báthory 

utca 11.), Labádi Béláné (Nagy-
tőke, Petőfi u. 22.), Mindszenti- 
Varga Mihály (Boros S. u. 47.).

Családi

Új burgonya 100-160 Ft/kg, új répa 
200 Ft/csm, új gyökér 250-800 Ft/kg,  
zeller 100 Ft/db, új karalábé 100 Ft/db, 
új fokhagyma 1000-1500 Ft/kg, pet-
rezselyem 50 Ft/csomó, hegyes erős 
paprika 50 Ft/kg, fehér paprika 300-
350 Ft/kg, karfiol 150-250 Ft/kg, para-
dicsom 350 Ft/kg, vöröshagyma 200-
250 Ft/kg, tojás 35 Ft/db, zöldhagyma 
120-150 Ft, saláta 100 Ft/kg, spenót, 
sóska 800 Ft/kg, lilahagyma 350 Ft/
kg, citrom 1000 Ft/kg, kapor 100 Ft/
csm, kígyóuborka 150-200 Ft/kg, gom-
ba 550 Ft/kg, új tök 200 Ft/kg, cukkini 
200 Ft/kg, csemege kukorica 150 Ft/db, 
sörretek 100 Ft/db, sárgadinnye 250-
450 Ft/kg, görög dinnye 180-200 Ft/kg, 
meggy 400 Ft/kg, cseresznye 500 Ft/kg, 
alma 320 Ft/kg, körte 350 Ft/kg Ft/kg, 
őszibarack 250 Ft/kg, sárgabarack 600 
Ft/kg, nektarin 350-400 Ft/kg.

PIAC

KOS
A családodra, barátaidra kell, hogy időd jusson a napokban, ne mondj ne-
met, ha a tanácsodat kérik!

BIKA
Ne halogasd tovább ügyeid rendezését, hisz sok dolog lezáratlan, és igen-
csak nyomasztóak lehetnek.

IKREK
Feladataiddal jól boldogulsz, másoknak besegítesz, új munkametódust 
dolgozol ki, és elképesztő ütemben zsebelsz be sikereket.

RÁK
Számos lehetőséget tár eléd tár most az élet, szakmai és magánéleti té-
ren is készülj fel pozitív változásokra!

OROSZLÁN
Egyik nap fenn, másnap meg lenn leszel, néha magad sem tudod, merre 
indulj, s mi lenne igazán jó neked.

SZŰZ
Tele vagy tervekkel, jó gondolatokkal, és képes leszel meglepni környeze-
tedet valami igazán örömteli tervvel.
MÉRLEG
Új szelek fújnak, új lehetőségek mutatkoznak meg előtted, ugye beenge-
ded ezeket az impulzusokat az ajtódon?
SKORPIÓ
Keress iskolát, tanfolyamot, ülj be valamilyen képzésre, de ha más nem, 
legalább autodidakta módon sajátíts el valamilyen érdekes tudást!
NYILAS
Megnő az esély arra, hogy a nyakadba szakad egy különleges feladat. Jó 
lenne, ha nem utasítanád vissza!
BAK
Állíts fel fontossági sorrendet, ez alapján végezd teendőid. Közben ke-
ríts időt arra, hogy meghallgasd azokat, akik hozzád fordulnak tanácsért.
VÍZÖNTŐ
Megújulásra vágysz? Elég volt a szokványos dolgokból, a mindennapi sé-
mákból.
HALAK
Semmit ne vegyél félvállról, az információkat ne ereszd el a füled mel-
lett, mert néha a legapróbb dologban rejlenek a legnagyobb kihívások.

Június 24-30.

HETI HOROSZKÓP

A Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskola és Óvoda 7. osz-
tályos tanulói (49 diák, 5 peda-
gógus) a Határtalanul! program 
keretében 2016. jún. 2-5-ig lá-
togatták meg Románia és Er-
dély látnivalóit: Nagyszalon-
tán Arany János szülőházát és 
a Csonkatornyot; Nagyváradon 
a Nagyboldogasszony temp-
lomot és Szent László hermá-
ját; a bánffyhunyadi református 
templom fakazettás mennye-
zetét; Kolozsváron a Szent Mi-
hály templomot, Mátyás király 
szobrát és szülőházát, ill. a nép-
rajzi múzeumot; a marosvásár-
helyi kultúrpalotában a híres 

ólomüveg ablakokat; Szovátán 
a nyaralópalotákat, Medve-ta-
vat továbbá Böjte Csaba gyer-
mekotthonát. Ott játszottak az 
otthonlakó gyerekekkel és át-
adták adományaikat. Jártak a 
parajdi sóbányában és egy ko-
rondi fazekasműhelyben, vala-
mint Segesváron az óratorony-
nál és Apor Vilmos szobránál. 
Hazafelé útba ejtették Vajda-
hunyad és Déva várát, ill. meg-
emlékeztek az aradi tizenhárom 
vértanúról is. 

Utazásukat az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő 
támogatta.

H a t á r t a l a n u l
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Lakásokba, házakba surran-
tak be egy 11 tagú társaság 
tagjai, akik 6 megyében 19 te-
lepülésen, köztük Szentesen 
40 bűncselekményt követhet-
tek el. Az 5 férfi és 6 nő Békés 
mellett Bács-Kiskun, Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú- 
Bihar és Pest megyében történt 
lopásokkal és lopás kísérletek-
kel gyanúsíthatók, a társaság 
tagjai ellen javasol vádemelést 
a rendőrség.

Kisebb csoportokban, rend-
szerint egyszerre hárman vagy 
négyen főként idős emberek 

házaiba, lakásaiba surrantak be 
és átkutatták a helyiségeket.

Többször megzavarták őket, 
ezért nem tudtak semmit elvin-
ni, vannak azonban olyan sér-
tettek is, akiknek jelentős kárt 
okoztak. Egy békéscsabai nő-
től, valamint egy berettyóújfa-
lui férfitól összesen több mil-
lió forintot és arany ékszereket, 
egy orosházi, két szentesi és két 
békéscsabai házból pedig több 
százezer forintot vittek el.

Négyen közülük 2015. au-
gusztus 4-én egy gyulai családi 
házból akartak lopni, de miután 

a tulajdonos és szomszédja ész-
revette őket, elmenekültek. A 
férfi, aki felfigyelt rájuk, hívta a 
rendőrséget, a Sarkadi Rendőr-
kapitányság rendőrjárőrei pe-
dig fél órával később Sarkadon 
elfogták a két nőt és két férfit.

A nyomozás során bővült a 
gyanúsítottak köre, 2015. no-
vember 18-án a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányág nyomo-
zói és a „Körös” Közterületi Tá-
mogató Alosztály rendőrei ösz-
szesen 8 gyanúsítottat fogtak 
el, köztük az addig szabadlábon 
védekező nőket is. Ezt követő-

en, idén januárjában még egy 
szarvasi férfit is gyanúsítottként 
hallgattak ki a nyomozók.

A Békés Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Osztálya 
az üzletszerűen, bűnszövetség-
ben elkövetett lopás és lopás 
kísérlet bűntettek megalapo-
zott gyanúja miatt elrendelt 
nyomozást június 24-én lezár-
ta. Az eljárás iratait a rendőrség 
az orosházi, körösladányi, szar-
vasi, szegedi, békéscsabai és 
szentesi gyanúsítottak ellen vá-
demelési javaslattal küldte el a 
Szentesi Járási Ügyészségre. A 
gyanúsítottak közül ketten elő-
zetes letartóztatásban, négyen 
házi őrizetben vannak, öten 
szabadlábon védekeznek.

Vádat emeltek a tolvajok ellen

Labádi Lajos

Szentes egyik legszebb köz-
alkotásának létrejötte szomorú 
történelmi eseményhez kapcso-
lódik. Születését megelőzte egy 
tragikus haláleset: gróf Széche-
nyi István halála. Szentes lakói 
1845/46 folyamán személyesen 
is megismerhették gróf Széche-
nyi Istvánt, aki a Tisza-szabályo-
zás kapcsán több alkalommal 
időzött és megszállt városunk-
ban. A gyakori árvizek megféke-
zését neki tulajdonították, ezért 
nagy népszerűségnek örven-
dett Szentesen. Érthető tehát, 
hogy 1860. április 8-án bekövet-
kezett tragikus halála általános 
döbbenetet keltett. A szentesi-
ek maradandó emléket kíván-
tak állítani a „legnagyobb ma-
gyarnak”, ezért Szentes Város 
Községi Választmánya határoza-
tilag kimondta, hogy: „A megdi-
csőült nagy hazafi, gróf Széche-
nyi István emlékének örökítése 
végett, a Vecseri-fok sziget jövő-
re Széchenyi-liget, a Kurczától a 
Kuczoriig (őrházig) vezető új or-
szágút pedig Széchenyi út ne-
vet nyerjen.” E tömör előterjesz-
tés és határozat alapozta meg a 
Széchenyi-liget kialakításának 
eszméjét. A Kurcán túl elterü-
lő, a város külterületének számí-
tó Vecseri-fok szigeti rét, sokak 
többéves kitartó munkája által 
vált gyönyörködtető, felüdülést 
nyújtó ligetté, s ez által a név-
adó emlékének méltó megörö-
kítőjévé. A hangulatos sétányok-
kal szabdalt, számos faritkaságot 

tartalmazó 36 holdnyi Széche-
nyi-ligetet 1869-ben adták át a 
nagyközönségnek. Vonzóbbá 
tétele érdekében a városi tanács 
szükségesnek tartotta egy ven-

déglő és egy fürdőház építését, 
ezért megbízta Török János vá-
rosi mérnököt a tervek elkészíté-
sével. Az „U” alaprajzú, klasszici-
záló stílusú vendéglő épülete (a 
mai múzeum) a korabeli leírás 
szerint teljesen téglából épült, 
zsindelytetővel. A főhomlokzat 

két szárnyépülete között egy 10 
öl (kb. 19 m) hosszú nyitott főfo-
lyosó húzódott, amely 4 körosz-
lopon nyugodott, az oszlopok 
közei kereszt és fekvő fakorlát-

tal voltak ellátva. A tornácos fő-
bejárat a 8 ablakos nagy táncte-
rembe vezetett. Az épület többi 
részében a vendégszobák, a bér-
lő lakrészei stb. kaptak helyet. A 
ligeti vendéglő az „Új világhoz” 
nevet kapta. A létesítmény csak 
igen rövid ideig állt a közönség 

szolgálatára. Mivel nem váltot-
ta be a remélt üzleti sikert, 1873-
ban megszűnt mulatóhely len-
ni, s elkezdődött az épület több 
évtizedes kálváriája. 1873–1888 
között a gimnáziumi tanfolyam-
mal egybekötött polgári fiúis-
kola használatába adták, ezt kö-
vetően 1912-ig városházaként 
funkcionált (= „túl a kurcai vá-
rosháza”). 1913-ban az 1897-es 
alapítású Csongrád Vármegyei 
Történelmi és Régészeti Társu-
lat múzeuma vette birtokába az 
épületet. (A tér jobb kihasználá-
sa érdekében az oszlopos nyitott 
tornácát 1928-ban beépítették.)

Az ugyancsak „U” alaprajzú, ro-
mantikus stílusú gőz- és kádfür-
dő épülete (a későbbi úttörőház) 
valamivel szerényebb méretű 
volt. A főbejárat egy 9 kőoszlo-
pon nyugvó tornácra vezetett, 
amelyeknek alsó közei be vol-
tak építve, a felső közei pedig a 
mennyezetig üvegezettek voltak 
(a két szárnyoldalon 142, az arc-
vonalon 240

ablaktáblával). Innen nyíltak a 
fürdőhelyiségek. A gőz- és me-
legvíz ellátását egy 4 lóerős gőz-
gép végezte. A fürdő és a ven-
déglő ünnepélyes megnyitására 
1870. július 10-én került sor. (A 
volt fürdő előtt látható Széche-
nyi gróf mellszobra, dr. Csíky 
László alkotása.)

A ligetet az 1890-es évek má-
sodik felében újból parkosítot-
ták, egyben faragott oszlopokra 
erősített drótkerítéssel bekerí-
tették. Ekkor készült a felső ké-
pen látható díszes főbejárat, Bu-
dai János helybeli ácsmester 
munkája. A fából faragott eszté-
tikus kaput az 1950-es évek ele-
jén betonoszlopos bejáró váltot-
ta fel.

Szentes arculata régen és ma (8.)

A Széchenyi-l iget születése
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Rozgonyi Ádám

Lezárult a tanév, kiosztot-
ták a bizonyítványokat, meg-
kezdődött minden diák álma, 
a jól megérdemelt, nagybetűs, 
Vakáció. De mivel töltik a nyári 
szünetet a tanárok? Hogy érté-
kelik a tanévet? – erre voltunk 
kíváncsiak a Szentesi Koszta 
József Általános Iskolában.

Olsákné Kóczán Gabriella ta-
nító:

– Jövőre első osztályosokkal 
indulunk, még termet festünk, 
padokat rendezünk. Nyaralni a 
Balatonra megyünk, a családdal 
és a barátokkal. Egy jó tovább-
képzési lehetőségről is értesül-
tem egy kolléganőmtől, amely 
az autista gyerekekkel való fog-
lalkozására, és osztályban való 
oktatásukra készít fel. Mivel egy 
autista kisfiú érkezik szeptem-
berben iskolánkba – akit nagy 
szeretettel várunk –, úgy gon-
doltuk, hasznos lehet tanítóként 
ez a továbbképzés.  

Vincze Gabriella intézményve-
zető-helyettes:

– Szeptember 15-én lesz a mi-
nősítésem, első osztályban, tel-
jesen ismeretlen csapattal. Erre 
fogok lélekben, és gyakorlati-
lag is készülni. Amit nagyon vá-
rok, az az Ördögkatlan Feszti-
vál, zene és színház Villányban. 
Quimby-vel kezdődik, és Kiscsil-

lag koncerttel záródik, de Grecsó 
Krisztiánéknak is lesz irodalmi 
estjük. A Múzeumok Éjszakája is 
jó programokat tartogat minden 
évben.

Lucza László matematika, 
technika, informatika szakos ta-
nár:

– Elpakolunk még az iskolá-
ban, aztán némi pihenés is lesz. 
Benne vagyunk a házfelújítás-
ban, idén a szigetelés van napi-
rendben, mi másképpen „Szige-
telünk”. Még nem tudjuk hova 
utazunk el, Miskolcnál, a Velen-
cei-tónál nézelődünk. A tanév 
során viszonylag kevés idő jut 

a családra, ilyenkor szoktuk ezt 
bepótolni, közös programokat 
szervezni. 

Balogh Terézia matematika, 
kémia, pedagógia tantárgyfej-
lesztő szakos tanár:

– Ötödik osztályom volt, és 
elég nagy, de nekem való kihí-
vás volt a szakfelügyelet. Bősé-
ges munkát követően, kitört a 
nyár. Nehéz tanévet zártunk, de 
azt hiszem, sokan vagyunk úgy, 
akiknek a tanítás a hobbijuk is. 
Innentől kezdve sokkal többet 
tudunk teljesíteni anélkül, hogy 
belefásulnánk. Én is, mint sokan 
mások, sok mindenben részt ve-

szek, ez azért a monotonitást is 
megtöri. Évközben eljutunk egy-
két országos programra is, az is 
feltölt. Határon belül szoktam 
tervezni a nyári pihenést, annál 
is inkább, mert rengeteg dolog 
van, nem is nagy távolságban, 
amit az ember interneten meg-
lát, és nagyszerű. A baráti grille-
zésekből lényegesen több lesz 
a nyáron. Kikapcsolódunk, de 
valahol az ember próbál napra-
kész maradni. Egy szuper köny-
vet vettem Budapesten, újfajta 
tanulási stratégiáról szól, és ar-
ról, hogy motiváljuk a gyereke-
ket. Pozitívum, hogy egy szuper 
jó tantestületünk van.

Barna Erika matematika, fizika 
szakos tanár:

– Családi, négynapos velencei 
nyaralást tervezünk. Szeretem 
a szabadtéri színházakat; a me-
gyeháza udvarán rendszeresen 
látogatjuk a nyári zenés esteket 
és színdarabokat, de a Szarvasi 
Vízi Színházat és a Szegedi Sza-
badtérit is. Menős-jövős nyarat 
szeretnék. Az előadásokra még 
nem foglaltunk le jegyeket, min-
den az utolsó pillanatban dől 
el, a rövidtávú terveket tudjuk 
megvalósítani, sokszor ad hoc 
jelleggel. Emellett nagy rajon-
gója vagyok Kőhalmi Zoltánnak 
is, még a Balatonra is elmentünk 
megnézni egyszer.

Ta n á r o k  v a k á c i ó n

Tánczos Roland

Az Oppidum Csongrád Alapítvány felkérésére a csongrádi könyv-
tárban könyvbemutatót tartott dr. Hermann Róbert történész, a Had-
történeti Intézetet és Múzeum tudományos-helyettese és dr. Tóth 
Attila szegedi művészeti író. A csongrádi levéltárosok által 1995-ben 
létrehozott alapítvány gondozásában megjelenő „Oppidum Csong-
rád” című helytörténeti kiadványsorozat XXII. számának bemuta-
tóján dr. Hermann Róbert értékelte az újonnan megjelent tanul-
mányokat. A történész hangsúlyozta, hogy a vidéki kisvárosokban 
megszülető helytörténeti kiadványok fontosak. Szerepük nemcsak 
a helyi identitás megőrzése, a lokálpatriotizmus ápolása miatt jelen-
tős, hanem kutatási eredményeik az országos történetírásba is be-
épülhetnek. A helytörténeti események gyakran visszatükrözik az 
országos történéseket, illetve olyan helyi sajátosságokat tartalmaz-
nak, amelyek az országos folyamatok megértését elősegíthetik. Az 
előadó megállapította, hogy a levéltári alapkutatásokra épülő ta-
nulmányok térségünkben tapasztalható nagy száma korántsem ál-
talános jelenség. Ebben jelentős szerepe van, hogy a Csongrád me-
gyei levéltári hálózat országosan is egyedülálló. Az öt közleményt 
tartalmazó könyv értékelésénél főleg a jól kitapintható társadalom-
történeti folyamatok tanulságait emelte ki. Ezek jól érzékelhetők a 
művészettörténeti és a néprajzi tanulmányoknál egyaránt. 

Dr. Tóth Attila művészettörténész a közelmúltban elhunyt hely-
történész-tanár – Dudás Lajos – csongrádi köztéri alkotásokat és 
emléktáblákat összegző adattárát ismertette. Megítélése szerint, 
rendkívül hasznos és tanúságos lenne valamennyi vidéki település 
köztéri szobrainak kataszterét elkészíteni. Végezetül megállapította, 
hogy hazánkban gyakran nem kellő megfontolás után állítanak, il-
letve bontanak el köztéri alkotásokat.

K ö n y v b e m u t a t ó

A legjobb receptek készítőjükkel együtt
bekerülnek a Szentesi Élet hetilapba.

Jelentkezni folyamatosan lehet névvel,
az étel képével, telefonszámmal

vagy e-mail címmel szentesi recept jeligével
a receptszentesielet@gmail.com címen

vagy személyesen
az újság szerkesztőségében

Szentes, Kossuth tér 5. szám alatt.

KERESSÜK
SZENTES CSALÁDI ÍZEIT!

A recept lehet leves, főétel,
egytálétel, sütemény.
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– Az egészségtudatos életmód 
és a sport, olyan fontos dolgok 
az életünkben, amelyekre min-
den energiát érdemes rászán-
ni. Ezért is álltunk a promóció 
mögé országosan és helyileg is. 
A cégen belül elmondható, csa-
patunk jó része munkája mellett 
aktívan sportol, vagy sportked-
velő – mondta el Csatordai Lajos, 

a HUNOR COOP Zrt. kereskedel-
mi igazgatója, hozzátéve, hogy 
a COOP-üzletekben megtalálha-
tók az olimpiai szalagok, ame-
lyek segítségével bárki üzenhet 
olimpikonjaiknak. A promóció 
végén összegyűjtik az üzenetek-
kel teli szalagokat, majd egy ren-
dezvény keretein belül átadják a 
magyar olimpiai csapat sporto-

lóinak. „Sok sikert, sok aranyat!”, 
„Veletek vagyunk, hajrá!” – ilyen, 
és ehhez hasonló buzdító szavak 
voltak olvashatók a szalagon, 
amelyet minden korosztály kép-
viselője szignózott. „Nagyon sok 
sikert kívánok!” – ezt üzeni spor-
tolóinknak Zsuzsi néni. Látott 
már sportlövészetet, úgy véli, 
Gerebics Roland sportágában 
az odafigyelés és az összponto-
sítás a legfontosabb. Az orszá-
gosan mintegy 150 településre 
ellátogató roadshow szentesi ál-
lomásán, látványos bemutatóval 
köszöntötték a helyi sportegye-
sületek a városunkba látogató, a 
korábban olimpiai 5. és 9. helye-
zést is elérő sportolót. A kiseb-
bek arcfestésre jelentkezhettek, 
és a szülőkkel, érdeklődőkkel 
együtt finomságokat kóstolhat-
tak a termékbemutatón. Gere-
bics Roland lapunknak elmond-
ta, mint mindig, ez alkalommal is 
nagyon jól érezte magát Szente-
sen. Külön kiemelte a barátságos 
fogadtatást, amit megköszönt. 
Elmesélte, hogy kedves emlé-
keket őriz a városról, sokat járt 
a Tisza-parton és a Körös-torok-
ban, Csongrádon. Mint elmond-
ta, leginkább a sportpályafutá-
sa és sportága iránt érdeklődtek 
itt, a Kurca-parti városban. Szíve-
sen beszélgetett az érdeklődők-
kel, hétköznapi embernek tart-
ja magát. 

Számomra érdekes, hogy az 
emberek másként tekintenek 
rám, mint egy hétköznapi em-

berre, ezt próbálom kompen-
zálni. Kedvesek a városlakók, 
nagyon jó a sportolókhoz való 
hozzáállásuk, csak szuperlativu-
szokban tudok beszélni minden-
kiről, a fiataloktól az idősekig – 
foglalta össze tapasztalatait a 
közönségtalálkozóval kapcso-
latban. Kiemelte, hogy feladatá-
nak tartja az olimpiai eszme és 
sportágak dicsőítését. A szurko-
lói szalag szerinte azért is fontos, 
mert a magyar sportolók kéz-
zelfoghatóan találkozhatnak az-
zal, mennyi ember szurkol ne-
kik, gondol rájuk, amikor ők kint 
vannak az olimpián, a világ má-
sik oldalán. – Nagy erőt tud adni 
egy ilyen gesztus – tette hoz-
zá. A sok sportágat kipróbált 
agyaggalamb-lövész a magyar 
labdarúgás újabb sikertörténe-
tét sem hagyta szó nélkül. – Mi, 
olimpikonok, tágra nyílt szemek-
kel követtük figyelemmel, hogy 
mire képesek a magyar szur-
kolók; ilyennel soha nem talál-
koztam még, mint most, Ma-
gyarországon. Remélem, hogy 
sportolóink számára ez pozitív 
löket lesz, hogy így kezdődhet 
meg az olimpia, s ezt a lendüle-
tet tovább tudják vinni a szur-
kolók is, amivel sok erőt tudnak 
adni a sportolóknak – fogalma-
zott Gerebics Roland, akinek saj-
nos nem sikerült olimpiai kvótát 
szereznie, de sportágában jelen-
leg az olaszországi Európa-baj-
nokságra készül. Úgy fogalma-
zott, nagyon szeretne ott lenni 
a 2020-as olimpián, és érmes he-
lyezéssel megörvendeztetni ha-
záját.

Egy nagy hajrá Rióba, Szentesről!

A franciaországi labdarú-
gó Európa Bajnokság sosem 
látott egységbe olvasztotta a 
magyarságot, a kivetítők és a 
tévék előtt milliók bíztatják a 
magyar válogatottat, a lelá-
tókon pedig tízezrek hangján 
szól a Himnusz és a „Hajrá ma-
gyarok!”. Csongrád megyéből 
is több százan vágtak bele a 
nagy kalandba, hogy tizenket-
tedik emberként ott legyenek 
a csapat mögött.

Mindenkit elkapott az EB-
láz, akit eddig még nem fertő-
zött meg a labdarúgás szerete-
te, most az is piros-fehér-zöldre 
festett arccal szurkol a tévé előtt, 
aki pedig már évek óta fociőrült, 
azokról jobb nem is beszélni… 
Bevallom, én sem vagyok kü-
lönb, két éves kisfiamnak a Boci, 
boci tarka helyett a „Hajrá ma-
gyarok!”-at tanítom.

Az igazán elszántak azon-

ban nyakukba vették a világot, 
hogy pénzt és időt nem kímél-
ve bevegyék Bordeaux-t, Marse-
ille-t, Lyont és a csoportmeccsek 
után Toulouse-t is. Csongrád me-
gyéből több százan vágtak út-
nak, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség megyei igazgatósága 
különbuszt is indított, emellett 
a lelátókon láthattunk Hódme-
zővásárhely, Lángszórós Alaku-
lat Makó, Ultras Szeged és persze 
Ultras Szentes feliratos magyar 
zászlót is.

A szentesi ultrák közül Pata-
ki Jánossal az első, osztrákok el-
leni győztes meccs után beszél-
gettünk: – Rengeteg magyarral 
találkoztunk, egyszerűen fan-
tasztikus volt a hangulat, és 
már a meccs előtt olyan érzé-

sem volt, hogy nem lehet más 
a végeredmény. Csongrád me-
gyéből száz-kétszáz ember biz-
tos, hogy van Franciaországban, 
mi Szentesről egy mikrobusszal 
jöttünk, az ismerősök pedig Ma-
kóról, Szegedről és Hódmezővá-
sárhelyről. A meccshangulatra 
pedig egyszerűen nem lehet sza-
vakat találni, olyan élmény volt. 
Hatalmas egymásra találás van 
a magyar szurkolók között, min-
denki a föld felett jár egy fél mé-
terrel.

Az EB leggólgazdagabb mecs-
cse, a Magyarország-Portugália 
3-3 után Árok Zoltán is a fantasz-
tikus hangulatról számolt be la-
punknak: – Félelmetes hangula-
tot csináltak a magyar szurkolók 
a stadionban, ez az élmény ki-

törölhetetlen mindenkinek, aki 
ott volt. Találkoztunk olyan szur-
kolókkal is, akik úgy vágtak neki 
az útnak, hogy nem volt jegyük, 
de élelmes a magyar, mégis be-
jutottak.

És ha már bejutottak, becsület-
tel végig is szurkolták-énekelték 
a magyar válogatott négy mér-
kőzését. Bár a Belgium elleni ve-
reséggel véget ért a magyar vá-
logatott mesés utazása, az a hála 
és szeretet, amit a magyar szur-
kolóktól kapott a csapat, még 
messzire röpítheti a válogatottat. 
Mert biztosak vagyunk benne, 
hogy a most a válogatott mellé 
álló tömegek a következő soro-
zatban sem pártolnak el a csapat 
mellől, és sokáig zúg még, hogy 
„az éjjel soha nem érhet véget!”.

A z éjjel  soha nem érhet véget

Rozgonyi Ádám

A COOP, a Magyar Olimpiai Csapat gyémánt fokozatú támoga-
tójaként, az athéni, a pekingi és a londoni olimpia után immár 
4. alkalommal indította útjára szurkolói mozgalmát „Küldjünk 
egy nagy hajrát Rióba!” címmel az olimpiai eszme népszerűsíté-
se érdekében. Az országos kezdeményezés Magyarország leg-
hosszabb szurkolói szalagjának összegyűjtését tűzte ki célul, és 
hogy a vásárlók, a városok apraja-nagyja megismerkedjen egy-
egy hazai olimpikonnal, ezáltal felkeltve az érdeklődést a riói 
ötkarikás játékok iránt. A kereskedelmi vállalkozás szurkolói 
mozgalmának keretében Gerebics Roland olimpiai sportlövész 
látogatott el Szentesre, az Apponyi téri Kála Áruházba.
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A vezetőedzői posztról tá-
vozó Tóth László helyett ifj. 
Tóth Gyula lesz a következő 
szezontól a Hungerit-Szente-
si VK női vízilabda-csapatá-
nak az edzője. Az új szakve-
zető dolgát nehezíti, hogy a 
korábban már távozó Bolo-
nyai Flóra mellett Gémes Ale-
xa, Pengő Nikolett és Kádár Il-
dikó is távozik a csapattól. Két 
új idegenlégiósa viszont lehet 
a gárdának, a jövő szentesi 
csapata viszont a helyi fiata-
lokra épül. Az új vezetőedző-
vel beszélgettünk.

– Hosszú évek óta dolgozik a 
szentesi vízilabdában, korábban 
melyik csapatokat irányította?

– Elsősorban lány együtteseket 
edzettem, gyakorlatilag a gyerek 
korosztálytól kezdve az ifjúsági 
csapatokig mindenhol megfor-
dultam az elmúlt hét-nyolc esz-
tendőben. Legutóbb az ifjúsági 
és serdülő csapat edzéseit vezet-
tem, a serdülőkkel a harmadik, az 
ifjúságiakkal a negyedik helyet 
szereztük meg a bajnokságban. 

– Azonnal igent mondott a fel-
nőtt csapat vezetőedzői posztjára 
szóló felkérésre?

– Még tartott az utánpótlás 
bajnokság, amikor Magyar József 
és Bujdosó Tamás felkértek, hogy 
vállaljam el a felnőtt csapat irá-
nyítását. Váratlanul ért ez a meg-
tisztelő ajánlat – nem számítot-
tam rá, és a terveim között sem 
szerepelt, hogy a felnőtt csapa-
tot irányítsam -, amit végül némi 
gondolkodási idő után elvállal-
tam. 

– Mit gondol, az édesapjának 
mekkora szerepe lehetett abban, 
hogy most ön a Hungerit-Szentesi 
VK vezetőedzője?

– Azt gondolom semmi.
– Bolonyai után újabb játéko-

sok távoznak a csapattól, akik rá-
adásul a szentesi utánpótlásból 
kikerülve váltak meghatározó já-
tékossá. A játékoskeret ilyen át-
alakulása mellett milyen célokat 
tűztek ki maguk elé?

– Engem is váratlanul érintett 
Kádár, Gémes és Pengő távozá-
sa, múlt héten kedden még tár-
gyaltunk velük, Magyar úr is, dél-
után pedig bejelentették, hogy a 
Szegedbe igazolnak. Bujka nevét 
is meglepetéssel vettük a szege-
di névsorban, hiszen úgy tudom, 
hogy vele is tárgyalásban állunk 
még. Kövér-Kis, Hevesi maradnak, 
szeretnénk, ha Gundl Dia is ma-
radna, de korábbi kapusunk, Lek-
rinszki is visszatér hozzánk, két 
idegenlégióssal is tárgyalunk, il-
letve csapatunknak 5-6 junior-vá-
logatott kerettag játékosa is van, 
szóval bizakodó vagyok. Célunk, 
hogy olyan csapatunk legyen, 
amelyik az őszi bajnoki szakasz-
ban beverekszi magát az első hat 

közé. Később innen szeretnénk 
továbblépni, és egy motivált, lel-
kes csapatot igyekszünk felépíte-
ni. Ki kell mondanunk, hogy más 
jellegű céljaink lesznek ebben a 
bajnokságban, mint amilyeneket 
korábban megszoktak a szentesi 
szurkolók. Az sem könnyíti meg 
a dolgunkat, hogy a fiatalok leg-
többje nyáron is a válogatottal 
dolgozik együtt Godova Gábor 
és Faragó Tamás irányítása mel-
lett, és a szeptemberi világverse-
nyük végén "kapjuk majd vissza" 
a lányokat, a bajnokság kezdete 
előtt nem sokkal. 

– Mikor kezdődik a felkészülés?
– A júliusi pihenő után au-

gusztus elején kezdjük a mun-
kát, amikor is reményeim szerint 
már az idegenlégiósok is csatla-
kozni tudnak majd a csapathoz. 
Mivel felnőtt együttessel még 
nem dolgoztam, igyekszem ma-
gam mellé olyan segítőt választa-
ni a kispadra, akinek ebben már 
van tapasztalata. Két személyben 
gondolkodom, sajnos egyikük 
nem vállalta a feladatot, a másik-
kal pedig majd ezt követően sze-
retnék beszélni.

Darók József

Héjja Péter folyton „moco-
rog”: két évvel ezelőtt szentesi 
színekben teljesítette a Spar-
tathlont, a világ egyik legne-
hezebb terepfutó versenyét, 
mely Görögországban Athén 
és Spárta között 246 kilométer 
megtételét jelenti. Élete csúcs-
versenye egy időre megtör-
te, nehezen talált magára. Az-
tán kijött a gödörből, futott a 
Grand Canyonban, most pedig 
újabb csúcsot nézett ki magá-
nak: a Mont  Blanc hegyeit. 

– A Spartathlon után talán 
1-2 hét kimaradt, de sokáig nem 
bírtam a fenekemen, hiányoz-
ni kezdett a futás. Abban az év-
ben még elmentem egy terep-
futó versenyre. A 2015-ös év az 
útkeresésről szólt. Az aszfaltos 
futások már nem igazán hoztak 
lázba. A Spartathlon rengeteget 
kivett belőlem – fogalmazott az 
ultrafutó.

Úgy adódott, hogy párja, Posz-
ler Kata kapott egy 3 hónapos 
munkalehetőséget Ameriká-
ban, ő vele tartott, így kerültek 
San Franciscóba. – Nem mesz-
sze laktunk a Golden Gate híd-
tól, ahol hetente többször is át-
futottam a túloldalra, csodaszép 

ösvényeken, terepen róttam az 
utat. Itt tetszett meg igazán a 
terepfutás. Sokat kirándultunk 
hétvégente, eljutottunk többek 
között a Grand Canyonba is. In-
dultam egy 100 mérföldes, vagy-
is 160 kilométeres versenyen is. 
A város ismert meredek utcá-
in elég jó kondira tettem szert, 
de sajnos kihagytam a számítás-
ból, hogy a versenyt 3000 méter 
magasan rendezték, és itt már 
adódtak bajok a levegővétellel, 
100 kilométert bírtam. Éreztem, 
jobb, ha kiállok, mielőtt beájul-
nék egy bokorba – idézte fel él-
ményeit. 

Indult kint egy 24 órás pálya-
versenyen is. A résztvevők egy 
1,6 kilométer nagyságú körön, 
egy egész napig futnak. Ez nem 
az ő világa, 110 kilométer és 13 
óra után fejezte be. 

– Már gyerekkoromban is so-
kat túráztunk nagymamámmal. 
Nagyi az akkori Kontakta termé-
szetjáróival járta a vidéket. Ő és 
a túrák vezetője-szervezője, Ma-
róti Ervin bácsi szerettette meg 
velem az erdőt, a természetet. 
Örökké hálás leszek érte – me-
sélte Peti.

– Szóval, ebből a nagy útke-
resésből, a feladott versenyek-
ből született újjá bennem a 

futhatnék. Most terepfutó ver-
senyekre járok, és hosszú távú 
teljesítménytúrákra, ahol azért 
megpróbálok minél többet fut-
va teljesíteni, így a Mátra 115-ön 
is. Ez tulajdonképpen egy közös-
ségi túra, ami azt jelenti, hogy 
nincs nevezési díj, 2 tálca süti a 
beugró, amit aztán a frissítőpon-
tokon osztanak a teljesítőknek. 
Olyan, mint egy nagy lakodalom 
6500 méter szintemelkedéssel... 

A Kazinczy emléktúrán sérü-
lés miatt a féltávon indult, s a 
100 kilométert 19 óra alatt futot-
ta le. – Külön öröm számomra, 
hogy ezen a túrán a párom is tel-
jesített egy 60 kilométeres távot, 
úgy néz ki, sikerült őt is megfer-
tőznöm.

Peti idén az Ultra-Trail du 
Mont Blanc-ra gyűjti a kvalifiká-
ciós pontokat. Ez a világ legran-
gosabb terepfutó versenye, ami 
a Mont Blanc csúcsai körül ka-
nyarog 168 kilométer hosszan, 
9600 méter szintemelkedéssel. – 
Roppant viccesnek találnám, ha 
sikerülne teljesíteni virtigli alföl-
di gyerekként. Előtte meg is há-
zasodom.

Katával Budapesten dolgoz-
nak, még 1-2 évet maradnának. 
– Szerencsére abban mindket-
ten egyetértünk: ha költözünk, 
az csakis egy irányba lehetséges. 
Én egy mezítlábas tiszai gyerek 
maradok, nem akarok máshol 
élni – jelentette ki Peti.

Új célokat kell kitűzni

Tiszai gyerekként a Mont Blanc csúcsain futna
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Szentesen tart kapusedzést 
a parádésan szereplő magyar 
labdarúgó válogatott legendás 
szürke mackónadrágos kapusa, 
a 107-szeres válogatott, Király 
Gábor. A Haladás kapusa tavaly 
június végén már tartott egy 
egynapos bemutatót Szentesen, 
akkor a Király Kapusiskola szak-
mai stábjával, Hegedűs Péterrel 
és Németh Gáborral oktatták a 
különböző korosztályhoz tarto-
zó fiatalokat. Ezúttal július 13-
án látogat Szentesre a stáb, és a 

Pusztai László Sporttelepen kez-
dik a napot a hálóőrök, minden 
bizonnyal szép számú ifjú kapus 
kíséretében. A délelőtti foglal-
kozást közös ebéd követi, majd 
délután folytatódik a kapussu-
li a pályán. Természetesen lehe-
tőség lesz feltenni a kérdéseket 
Király Gábornak, akár az Euró-
pa-bajnoksággal, akár a kapu-
sedzésekkel, a felkészüléssel, a 
kapusiskolai gyakorlatokkal kap-
csoltban. A foglalkozáson részt 
vesznek a Szentesi Kinizsi ifjú ka-
pusai, Janiga László irányításá-

val, aki Hegedűs Péterrel a mai 
napig remek kapcsolatban van, 
és többek között ennek is kö-
szönhető, hogy Király Gábor is-
mét ellátogat Szentesre. A július 
13-i napra nem csak Szentesről, 
hanem számos településről vár-
nak hálóőröket, és az is elképzel-
hető, hogy határon túli sporto-
lók is ellátogatnak városunkba, 
kizárólag Király kedvéért. A szak-
mai napra jelentkezni a Szentesi 
Kinizsinél illetve a különböző he-
lyeken fellelhető plakátokon ol-
vasható elérhetőségeken lehet.

Sebők Tamás

A hétvégén rendezték meg Baja bel-
városában a triatlon országos bajnokság 
sprintversenyét, melyen a Honvéd Rákó-
czi SE négy sportolója is részt vett és ki-
magasló eredményekkel tértek haza. A 
több hetes felkészülés meghozta gyü-
mölcsét.

A saját korcsoportjában Vakhal György or-
szágos bajnoki címet, Lőrinc Gábor ezüstér-
met, Héjja Imre bronzérmet szerzett. Társuk, 
Szaszkó Norbert a korcsoportjában induló 30 
versenyző középmezőnyében végzett.

– 750 méter úszás, 20 kilometer kerékpár 
és 5 kilométer futás a sprint távok. Az úszás 
kivételével nagyon nehéz tényezőként volt 
jelen az időjárás, a közel 40 Celsius. Az idő-
eredményeken is meglátszott ez, szinte ki-

vétel nélkül mindenki gyengébb eredményt 
hozott a legjobbjánál. A kerékpározás is 
megszelektált bennünket, mivel a szervezők 
már több éve a városközpontban alakítják ki 
a pályát és több alkalommal is szembenéz-
tünk 180 fokos hajtűkanyarokkal és macska-
köves útszakaszokkal. amik igen veszélyesek 
magas tempónál. Ilyenkor több mint 40 kilo-
méteres sebességről kell lelassítanunk 10 ki-
lométeres sebességre, majd újra kigyorsíta-
ni, ami időben veszteség és az energiánkat is 
felemészti – mesélt a körülményekről Lőrinc 
Gábor, az egyesület elnöke.  

A sportoló a közelgő tervekre is rámuta-
tott, melyben szerepet kap a honvédséggel 
együttműködve egy egy hetes búvár és vízi-
tábor, valamint számos egyesületi nyílt nap 
és további versenyek is.

Sebők Tamás

Köztudott, hogy mi ma-
gyarok imádjuk a hasunkat. 
Örömmel készítünk és fo-
gyasztunk gasztronómiai cso-
dákat, de vajon arra is van 
időnk, hogy formában tart-
suk magunkat? Rengeteg ta-
nulmány jelent már meg azzal 
kapcsolatban, hogy mennyi 
időt is szánunk a sportolásra 
és ezzel hol állunk az európai 
országokhoz viszonyítva.

Sportolásnak nevezzük a heti 
több alkalommal (legalább 
2-3szor) végzett, legkevesebb 
egy óra időtartamú intenzív 
testmozgást. De hogy is állunk a 
sporttal európai viszonylatban? 
Az Uniós helyezésünk rendkívül 
gyatra. Egy nemrégiben készült 
tanulmány szerint a magya-
rok ötöde napi 10 percnyi sétá-
ra sem veszi rá magát. A magyar 

felnőttek fele sportol viszonyla-
gos rendszerességgel, de ez az 
arány Németországban példá-
ul 82-85 százalék. Bíztató azon-
ban hogy hazánkba egyre több 
emberben jelentkezik az egész-
séges táplálkozásra való hajlam, 
de így is a magyarok 35 százalé-
kát egyáltalán nem érdekli, hogy 
mit és mennyit eszik. 

Mégis mi lehet az oka minde-
zeknek? A sportolástól való tar-

tózkodás okai között a mai na-
pig is ott szerepel az időhiány. Ez 
főleg abból adódik, hogy renge-
teget dolgozunk, így sokan úgy 
gondolják, hogy a sportolás fe-
leslegesen kidobott idő. Pedig 
annak, aki rendszeresen spor-
tol, annak emelkedik a szellemi 
teljesítménye és ez akár már ab-
ban is megmutatkozik, ha letesz-
szük az autót és kerékpárral me-
gyünk be dolgozni. 

Életkorokat tekintve főleg az 
idősebb korosztály az, aki egyál-
talán nem nyitott a sportolásra. 

A 25-55 éves korosztályt tekintve 
a sportolóink száma megegyezik 
az európai átlaggal. Ennek okai, 
hogy pozitív dolog, ha a karrie-
rünket szem előtt tartva sportos 
fitt a megjelenésünk. Ezzel ellen-
tétben a munkanélkülieknél is 
erősen jelentkezik a passzivitás. 
Az idősebb korosztályban azon-
ban egyre gyakrabban jelennek 
meg betegségek, amik gátolják 
őket a sportolásban. 

Sokan a pénztárcájukban ke-
resik az okot, mondván, hogy 
drága dolog az edzőterem, az 
uszoda, vagy a személyi edző 
felfogadása, amiben van igaz-
ság, azonban számtalan ingye-
nes sportolási lehetőség is adott, 
gondolva itt kapásból a futásra, 
vagy a kerékpározásra.

A mindennapos testneve-
lésórák bevezetésével a fiata-
labb generáció már a rendsze-
res testmozgáshoz van szokva, 
ezzel azonban továbbra sincs 
megoldva a 25-55 éves generá-
ció problémája.

Király G ábor Szentesen!

Kiemelkedő teljesítmény a triatlon sprinten

Lustaság fél egészség?
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A sportegyesület elnöke, Vass-
né Bögöthy Mónika elmond-
ta, 18 igazolt taggal, és további 
8-9 fiatal sportolóval dolgoznak 
együtt, zömében Kiss Bálintos 
diákokkal. A hétvégi edzéseket 
két eredményes kötélugró, Tarjá-
nyi Orsolya és Molnár Gábor tart-
ják. Hétköznap Valkainé Gombás 
Gabriella, két alkalommal tart 
erőnléti edzést a sportág szente-
si követőinek. Az ugrókötelesek 
eredményes munkáját számos 
országos, sőt Európa-bajnoki he-
lyezés bizonyítja. A két évvel ez-
előtti, dániai kontinensviadalon 
Vass Vivien és Varga Máté páros 
gyakorlattal a dobogó második 
fokára állhatott fel, míg Molnár 
Gábor és Tarjányi Orsi – szintén 
páros produkcióval – a rendkí-
vül erős mezőnyben 4. helyezést 
ért el. Vass Vivien szabadon vá-
lasztott gyakorlatával bronzér-
met szerzett. A tavalyi németor-

szági Eb-n Vivien korosztályában 
aranyérmes lett, párosban And-
rikó Noémivel ezüstérmet sze-
reztek, de Molnár Mónika, Tar-
jányi Orsolya, Varga Márk és 
Varga Máté is előkelő helyezése-
ket szerzett. 

Vivien elmondta, a rangos 
megmérettetéseken való rész-
vétel egész éves, kitartó felké-
szülés eredménye. Elmagya-
rázta, hogy a versenyek egy 
félperces gyorsasági, és egy 3 
perces, állóképességet mérő 
gyakorlatból állnak; utóbbi so-
rán, vagyis a szabadon választott 
gyakorlatban, az elemek nehéz-
ségét és kreatív jellegét pontoz-
zák a bírók. – A versenyek és az 
edzések is jó hangulatban tel-
nek. Együtt vagyunk, nagy az 
összetartás; kell, hogy biztas-
suk egymást. Az edzőnk mindig 
más tervvel áll elő, sok guggo-
lásból felugrást, vonalazó futást 

kell végrehajtanunk, és akár 70-
80 fekvőtámaszt is megcsiná-
lunk alkalmanként – mondta el 
lapunknak a 15 éven felüli kor-
osztály kiválósága, akiért július 
24-étől a svédországi világbaj-
nokságon szoríthatunk. Vivien 
nyílt versenyen, gyakorlattal in-
dul a mintegy 42 indulóból álló 
mezőnyben, párban Varga Márk-
kal versenyez, míg Tarjányi Orso-
lya és Molnár Gábor a felnőttek 
között mérettetik meg magukat.

A kötélugrás nemcsak jó 
izomerősítő és karcsúsító sport, 
hanem látványos is: a szaba-

don választott gyakorlatokban 
nem ritkán szaltók, cigánykere-
kek és spárgák is láthatók, ame-
lyeket – ahogy Vivien is meséli 
– mindig nagy ámulattal figyel-
nek az érdeklődők a bemutató-
kon. Előnyös, hogy a sport gya-
korlásához mindössze egy tágas, 
lehetőleg parkettás, linóleumos 
borítású helyre, és egy strapabí-
ró kötélre van szükség. A sport- 
egyesület szeretné népszerűsí-
teni a kötélugrást a városban, és 
megszervezni az utánpótlást, így 
a tervek között szerepel egy to-
borzó rendezése is.

Világbajnokságra készülnek a kötélugrók

Sebők Tamás

Szentesen a tenisz sport 
alapjait már az 50-es években 
lefektették és azóta töretlen a 
sportág népszerűsége. A sike-
res versenyzők mellett fontos 
megemlíteni, hogy a szentesi 
tenisz klub mindmáig nagyon 
népszerű a hobbisportolók 
körében is.

A Szentesi Tenisz Klub mega-
lapításában elévülhetetlen érde-

mei vannak Dr. Lakos Sándornak, 
aki az ötvenes években a Hor-
váth Mihály Gimnázium egyik 
tanára volt. Ő honosította meg a 
tenisz sportot városunkban, ak-
kor még Pedagógus SE, később 
Fáklya SE néven. Ekkoriban épült 
ki három teniszpálya is a mos-
tani Csallány Gábor Kiállítóhely 
mellett. Pár éven belül a klubház 
is megépült és fokozatosan nép-
szerűvé, elérhetővé vált a sport-
ág a városlakók körében. – Ab-

ban az időszakban úri sportnak 
számított a tenisz, de Sanyi bácsi 
túllépett ezen a sztereotípián és 
minden réteg számára elérhető-
vé tette a sportot, labdát és ütőt 
biztosított a gyerekeknek, akik-
ből kialakult egy utánpótlás ré-
teg is – beszélt a korai évekről 
Varga Péter edző. 

A Szentesi Tenisz Klub Magyar-
ország egyik legnagyobb tradíci-
ójával rendelkező klubja és a vi-
dék egyik legsikeresebb bázisa. 
1999-ben jött a kezdeményezés, 
hogy a versenyteniszezőket pre-
ferálva létrehozták a Szentesi Te-
nisz Klubot, ami 2012 óta egye-
düliként fogja össze a korábbi 
tenisszel foglalkozó egyesülete-
ket, szervezeteket, valamint az 
összes pálya üzemeltetési jogát 
is megkapta. 

– Alap célkitűzésünk jelen-
leg is ugyanaz, mint Sanyi bácsi 
idejében, hogy egyre több fia-
tallal ismertessük meg a sportá-
gat, annak alapjait. Jelenleg 94 

gyermek jár hozzánk, ennek kö-
rülbelül fele amatőr szinten űzi 
a sportot. A 12 éves korosztály-
ba tervezzük egy csapat indítá-
sát. Ezt Play and Stay-nek hívják 
és ez az igazi nagypályás tenisz 
előszobája. Ezen felül persze 
vannak versenyzőink 14-16, va-
lamint 18 éves korosztályban 
is, akik a jelenleg zajló országos 
bajnokságon, Szegeden kiváló 
eredményekkel végeztek mind 
egyéni, mind csapatversenyben. 
Kisebb foltja a tevékenységünk-
nek, hogy felnőtt korosztály-
ban csak női csapatunk van az 
OBII-ben. A célunk, hogy az erős 
utánpótlás erőt itt tartva hama-
rosan egy felnőtt férfi csapatot 
is ki tudjunk állítani – vázolta fel 
a klub szervezeti felépítését Ba-
kos László, aki arra is kitért, hogy 
a jövőben szeretnék a klub nép-
szerűségét, jó hírnevét meg-
tartani, és tovább fejleszteni a 
szilárd alapokon álló utánpótlás-
rendszert.

Tenisz Klub: a sikerek megtartása és a fejlődés a cél

Rozgonyi Ádám

A kötélugrás látványos sport, melyben egy ugrókötél hasz-
nálatával, zenére, változatos elemeket és akrobatikus gya-
korlatokat mutatnak be a sportolók. A sportág körülbelül 50 
évvel ezelőtt, Amerikából indult, és ma már világszerte szám-
talan sportoló űzi. Városunkban, a Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskolában, Mihály Ferencné vezetésével, előbb szakköri, 
majd klub formában szerveződött a helyi kötélugró-sport, ta-
valy nyár óta pedig egyesületi keretek között folyik az érmeket 
hozó, eredményes munka. 



INGYEN

ELADÓ: Kronológia I-II. 1870-
2006-ig, Magyar Nagylexikon Kiadó. 
The Times: Atlasz régészet, Atlasz 
felfedezések, Bíró Jenő festmény. Tele-
fon: 63/314-894

SZENTESEN, a Jókai utca végén 
régi építésű, felújítandó ház eladó. Te-
lefon:30/847-5878

1983-AS, házi főzésű szappan, és 
720 ml-es befőttes üvegek eladók. Te-
lefon: 70/610-6722.

LADA 1300 gépkocsi üzemképes 
állapotban eladó. Telefon: 70/1188-
115.

KEMPING kerékpár eladó. Tele-
fon: 70/610-6722.

VÁLLALOM társasházak közös 
képviseletét, társasházkezelését. Teljes 
körű ügyintézés, kiadásoptimalizálás. 
Mayer János.Telefon: 70/458-3014

OTTHON végezhető, figurák 
összeállítása, csomagolása, stb: 06-
90/603-906 (http://audiopress.iwk.hu 
635Ft/min. 06 1/222-8397, 20/496-
3980).

MESZELÉST, takarítást, kerti 
munkát vállalok. Telefon: 30/230-
6632.

3 elemes gyermek szekrénysor, mű-
ködőképes automata mosógép olcsón 
eladó. Telefon: 30/454-8135.

KISKERT kiadó. Víz, villany mel-
léképület van. Telefon: 30/454-8135.

HASZNÁLT VELOX elektromos 
kerékpár eladó. Telefon: 30/852-4570.

SZENTESEN, a városközpontban, 
180 m2-es ingatlan, 300 négyszögöl 
telekkel eladó. Lakásnak és vállalko-
zásnak is alkalmas. Telefon: 70/454-
6992.

ELADÓ közel 70 négyzetméte-
res házrész Szentes belvárosában, a 
Gyógyfürdő közelében, a Sima Fe-
renc utcán. Csendes környezetben, 
frekventált, belvárosi helyen, egyedi 
fűtéssel ellátott lakás. Érdeklődni: 06-
70/382-9219 vagy 06-70/600-1674.

ELADÓ Halász-Szabó Sándor, 
szentesi születésű, többszörösen ki-
tüntetett festőművész Mártélyi Ti-
sza-parti lejáró című (1959) 80x60 
centiméteres pasztellképe, és Be-
nyovszky István Csikós című akva-
rellképe, mely 30x40 centiméteres. 
Érdeklődni: 20/357-0474.
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