
Nagyon sokat tanult négylábú kollégáitól: 
emberismeretet, türelmet és magabiztosságot

– interjú Csák Petra habilitációs kutyakiképzővel 
 8. oldal

XLVIII. évfolyam 30. szám    –    2016. július 29.    –    Városi hetilap    –    Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!
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A városvezető beszámolt a Pe-
tőfi Szálló részleges felújításáról. 
Elmondta, hogy zajlik a közbe-
szerzés előkészítése, elkezdőd-
tek a bádogozási munkálatok 
a kupolákon. Korábban hírt ad-
tunk arról, hogy a felújítás ezen 
szakasza felerészt saját forrás-
ból, felerészt az Magyar Fejlesz-

tési Bank által biztosított hitel-
keretből valósul meg. A projekt 
bekerülési költsége 100 millió 
forint. Hozzátette, a nyílászárók 
teljes körű cseréjéhez további 
pályázati forrásra van szükség. A 
szálló épületének statikus meg-
erősítését – amely nem kapcso-
lódik szorosan a felújításhoz – a 

Szentes Városellátó Non-profit 
Kft. végzi. 

Mint megírtuk, Szentes a jö-
vőben a hódmezővásárhelyi 
tankerületi központhoz tarto-
zik, melyhez Hódmezővásárhely, 
Csongrád és Makó is. A központ 
új vezetőjével, Balázs Józseffel, 
korábban a Rigó-iskola vonat-
kozásában is kapcsolatban állt a 
város, Szirbik Imre bízik az ered-
ményes együttműködésben.

– Azokat a felújítási munká-
kat, amelyeket a képviselő-testü-
let intézményrekonstrukcióként 
elfogadott, az átalakulástól füg-
getlenül megvalósítjuk – tette 
hozzá. A tervek között szerepel a 
Deák-iskola udvarának akadály-, 
és balesetmentesítése, valamint 
a Koszta és a Klauzál-iskolákban 
szükséges kisebb munkálatok el-
végzése is. Ahogy arról lapunk ko-
rábban már beszámolt, folytató-
dik a 20-20-20 programsorozat, 
amelynek keretében megrende-
zendő Szentes-Csongrád (G)át-
futás újdonsága lesz, hogy a két 
település testvérvárosaiból is fu-
tókat invitálnak a sportesemény-
re. A polgármester kiemelte, 
hogy „Játék határok nélkül” cím-

mel családi napot terveznek szep-
temberben az uszodába, amely-
re meghívást kapnak a nemzet 
sportvárosainak csapatai is. 

Az önkormányzat ellen zaj-
ló eljárással kapcsolatban el-
mondta, levelet kapott az Álla-
mi Számvevőszéktől, amelyben 
elfogadja a képviselő-testület 
intézkedési tervét, és megkö-
szöni a vizsgálódásban nyújtott 
együttműködést, ezzel lezártnak 
tekinti a vizsgálatot. Az intéz-
kedési tervben többek között a 
jogszabályok maradéktalan be-
tartását, a gazdaság társaságok 
működésének egyensúlyát, éves 
beszámolók, leltárok készítését 
ígérte a város.

Új szálláshely is épül a város-
ban, az Örvény soron. A 16-18 
szobás panziót egy magánvállal-
kozó húzza fel, a telek egy részét 
már építésre alkalmassá tették – 
mondta Szirbik Imre. Elmondta, 
hogy a fényírda mögötti épület 
bontása nem függ össze a készü-
lő '56-os emlékművel, az pusz-
tán statikai kérdés. A kaput for-
máló szimbolikus szobor a Rózsa 
Gábor térre kerül, zajlanak az 
előkészületek. Elhangzott: más 
építkezések, fejlesztések is tör-
ténnek a városban, realitással 
bír, hogy a későbbiekben 200-
250 új munkahely létesül.

Rozgonyi Ádám

Kitartás, lelkierő, mérték-
letesség, önuralom, bajtársi- 
asság – ezeket az erényeket is-
merhették meg, és gyakorol-
hatták azok a fiatalok, akik 
részt vettek a Magyar Honvéd-
ség, az ország 10 pontján, 14-
18 éves fiúk és lányok számára 
szervezett honvédelmi tábora-
iban, köztük a szentesiben is. A 
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezred népszerű célpont 
volt, ahová az ország minden 
tájáról érkeztek lelkes jelent-
kezők.

Az egyhetes kalandra 29 fiatal 
vállalkozott, köztük 5 lány. A he-
lyi laktanyában a műszaki ezred 
profiljába illeszkedő feladato-
kat kellett teljesíteniük, így töb-
bek között csónakokkal átkel-
tek a Kurcán és víz alá merültek 
a búvár kiképző bázison – per-
sze akadt más kihívás is, rögtön 
az első nap sátortábor építésben 
segédkeztek, de géppuska fede-
zéket készítettek, járműveket ál-
cáztak és tájfutottak is. Amikor 

ott jártunk, akkor épp önvédel-
mi foglalkozáson teljesítették az 
izzasztó gyakorlatokat. – Olyan 
gyakorlati tudást szerettünk vol-
na átadni, amit a mindenna-
pi életben is hasznosítani tud-
nak. Büszkén mondhatom, hogy 
helytálltak. Kialakultak a rajok, a 
csoportok, amelyeken belül segí-
tették egymást, megtalálták min-
den csoporttag gyengeségét és 
erősségét; előbbit próbálták el-
tüntetni, utóbbit pedig kidom-
borítani – fogalmazott lapunk-
nak dr. Szabó István őrnagy, a 
műszaki alakulat személyügyi fő-
nöke.

– Az életcélom, hogy katona 
legyek – mondta a 18 éves Valen-
tina, aki több osztálytársával Bu-
dapestről érkezett az ezredhez. 
Mint elmondta, megtetszett neki 
az itteni katonai búvárképzés, és 
az, hogy harcrendben utazhat. – 
A merüléssel nem volt probléma, 
inkább az uszonnyal való úszás-
sal – mondta a búvárkodást kö-

vetően. – Az egyik kollégám tré-
fásan úgy ült le, hogy ezen a 
héten is mindjárt túl lesz. Ahe-
lyett, hogy a gyerekek egyetér-
tettek volna vele, felháborodtak, 
hogy ők még maradnának – fo-
galmazott Antal László ezredes. 
A laktanyaparancsnok vélemé-
nye szerint a diákok a vártnál is 

jobban teljesítettek. Az ezredpa-
rancsnok obsittal köszönte meg 
a táborlakók munkáját, majd 
Lőrincz Gáborral, a Honvéd Rákó-
czi SE elnökével együtt oklevelet, 
érmeket és serlegeket adott át a 
legjobbaknak. A tábor legjobb 
katonáját is megválasztották, aki 
emlékplakettet vehetett át.

S ajtók ávé a polgármesterrel

Önvédelmet tanultak és búvárkodtak

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.

Rozgonyi Ádám

A múlt héten sajtómegbeszélésre hívta a helyi médiumok 
képviselőit Szirbik Imre polgármester, hogy „félidőben” idősze-
rű kérdésekről adjon tájékoztatást. Szó volt a Petőfi Szálló rész-
leges felújításáról, az új tankerületről, a szeptemberi rendez-
vénydömpingről, valamint az új 56-os emlékműről is.
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Az őszi árpát és az őszi búzát 
még időben, a nagy csapadék-
mennyiség lehullása előtt sike-
rült betakarítania az Árpád Agrár. 
Zrt.-nek. – Földjeink döntő több-
ségén jó minőségű kenyérga-
bonát tudtunk betakarítani. Ter-
mésátlagaink az országos átlag 
körül mozognak a szántóföldi 
növénytermesztésben, de nem 
érjük el a kormányzati kommu-
nikációban szerepeltetett hektá-
ronkénti 5 tonna feletti mennyi-

séget. Összesített átlagban 4-4,5 
tonna közötti gabonát tudtunk 
learatni hektáronként. Gabo-
nánk minősége előzetes vizsgá-
lataink szerint jó, 90 százalékban 
étkezési és euro búzát arattunk, 
csupán 100 hektáron a 100 mil-
liméter körül lehullott csapadék 
hatására arattunk takarmánymi-
nőséget – mondta el lapunk ér-
deklődésére dr. Csikai Miklós, az 
Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. Véleménye szerint az 
erős médiakommunikáció hatá-
sára is – melyben országosan 5 
tonna feletti hektáronkénti ter-
mésátlagot prognosztizáltak – a 
korábbi 42-45 ezer forintos ton-
nánkénti ár júliusra majdnem 10 
ezer forinttal esett vissza. – Je-
lenleg nem mozdul a piac, ki kell 
várni, hogy minden gabona be 
legyen takarítva, és minősítve le-
gyen. Az azonban biztos, hogy 
ma annyit sem kínálnak az őszi 
gabonáért, amennyi a gazdák 

előállítási költségeit fedezi – tet-
te hozzá az elnök-vezérigazgató.

A szarvasmarha ágazat jelen-
legi adatai igazolják a negatív 
prognózist, egy hónap alatt to-
vábbi 20 millió forinttal növe-
kedett ezen a területen a cég-
csoport vesztesége, s ha ez a 
tendencia – amely a katasztrófá-
lisan  alacsony felvásárlási árak-
ból fakad – folytatódik, akkor az 
év végére további 100 millió fo-
rintos nagyságrendű vesztesé-
get szenved el az Árpád-Agrár 
Zrt. – Ha megkapjuk a kormány-
zat által ígért kiegészítő támo-
gatást, akkor a veszteség 30-50 
millió forint közé csökken. Sze-
rencsés helyzet, hogy a mosta-
ni kedvező időjárás miatt ha-
marosan harmadszor tudjuk a 
lucernát kaszálni, s a hozamot 
tekintve  a silókukorica mellett 
a „kapásnövényeink”  is ígérete-
sek. A fennmaradás érdekében 
azonban a takarmánymennyi-
ségnek és minőségnek növe-
kednie kell – fogalmazott dr. Csi-
kai Miklós.

Kertészeti ágazatukkal kap-
csolatosan komoly döntéseket 
hoztak az igazgatósági ülésen.  
Ezen a területen a versenyképes-
ség fenntartása érdekében to-
vábbra is fejlesztenie kell a cég-
csoportnak, amit az elmúlt évek 
beruházásai is bizonyítottak. En-

nek érdekében több pályázatot 
nyújtottak be üvegházépítés-
re, de egyelőre még semmilyen 
visszajelzést sem kaptak. Az Ár-
pád-Agrár Zrt. azonban elkezdte 
a felkészülést az esetleges sike-
res pályázatok megvalósítására, 
melyhez az önerő is biztosított. 
A második legrégebben épült 
Szent László telepi 2-es üveg-
ház bontási munkálatai meg-
kezdődnek augusztusban, hogy 
mihamarabb folytatódhasson 
a korszerű, új üvegházak meg-
építése. – Örömmel nyugtáztuk, 
hogy eddig a terveknek megfe-
lelően sikerült a kertészeti ága-
zat eredménytervét teljesíteni. 
Az általunk előállított kertésze-
ti termékek  és a palántaneve-
lés területén is erősödött piaci 
pozíciónk – hangsúlyozta az el-
nök-vezérigazató. (x)

Elemezték az ágazatok eredményeit az Árpád-Agrár Zrt.-nél

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert nagyon jól megközelíthető 
és figyelmesek, kedvesek az itt dolgozók.”

– Nagy Marietta

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

A vérellátóban minden héten kedden és szerdán délelőtt 
7.30-12 óráig, és csütörtök délután 14-17 óráig van lehető-
ség véradásra. Ezen felül kiszállásos véradásokat is rendez-
nek. Városunkban augusztus 6-án, szombaton 9 és 13 óra kö-
zött a motoros találkozón, a volt Kossuth utcai Óvodában, a 
kórházban működő vérellátóban augusztus 18-án, csütörtö-
kön 13 órától 17 óráig a Retro véradáson nyújthatják karju-
kat a segíteni kívánó, 18. életévüket betöltött egészségesek.

Menü augusztus 1-5-ig.
Hétfő – Karalábé leves

A menü: Paprikás sertésszelet, 
nokedli köret 

B menü: Dubarry szelet, 
zöldséges rizs, őszibarack befőtt

Kedd
A menü: Hamisgulyás leves

Grill csirkecomb, zöldbabfőzelék
B menü: Magyaros burgonyaleves
Barackos túróval töltött palacsinta

Szerda
A menü: Karottakrémleves, VITA rizottó

B menü:  Eperkrémleves

Darált steak, pirított burgonya, 
joghurtos zöldségcsík

Csütörtök 
A menü: Eperkrémleves

Rántott hal, petrezselymes rizs
B menü: Párizsi csirkemell, 

zöldborsófőzelék
Péntek – Frankfurti leves

A menü: Csokis gombóc
B menü: Szűzpecsenye

bacongyűrűben, szárnyas hússaláta
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Telefon: 63/560-470

Központi konyha

Cseh-Lakos Ilona

Az első félév nehézségeit és teljesítményeit értékelte, és a kö-
vetkező félév gazdasági lehetőségeit elemezte az Árpád-Agár 
Zrt. igazgatósági ülésén, melyen terítéken voltak a szántóföldi 
növénytermesztés, a szarvasmarha-, és a tejágazat aktuális kér-
dései is, de szó esett a fejlesztési irányvonalakról is. A cégcso-
port előzetes vizsgálatai szerint jó minőségű és terméshozamú 
volt az idei évben az őszi árpa és az őszi búza, a tejágazat elő-
zetesen prognosztizált nehézségei egyelőre beigazolódni lát-
szanak, és a kertészeti ágazattal az élen várhatóan eredményes 
évet zárhatnak majd 2016-ban is.
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Cseh-Lakos Ilona

Ismét a képviselő-testület 
elé került az ifjúsági koncep-
ció és az ahhoz kapcsolódó 
cselekvési terv, mellyel kap-
csolatban több önkormány-
zati képviselőnek is kifogá-
sa volt. Móra József képviselő 
szerint a koncepció tartalmaz 
olyan megállapításokat is, 
melyek nem helytállóak, a té-
mafelelős több helyen avitt 
információkra támaszkodik, 
s nem tudták igazán felmér-

ni a fiatalok igényeit sem. A 
jó koncepció megalkotásához 
– véleménye szerint – párbe-
szédre van szükség, és jó szer-
vezésre.

A városnak az elmúlt időszak-
ban számos olyan dolgot sike-
rült megvalósítania Móra József 
szerint, amely segít abban, hogy 
a fiatalok jól érezzék magukat 
Szentesen. Az önkormányzati 
képviselő ezek közé sorolta pél-
dául a műfüves pálya, az extrém 
sportpálya és a Közösségi-tér 
létrehozását, a fedett uszoda ki-
használtságát, a futópályát, a 
szabadtéri tornatermek-parkok 
létrehozását, valamint a nagy lá-
togatottságnak örvendő Studi-
um Generale programsorozatot, 
mely a tehetséggondozás terü-
letén ér el többek között hatal-
mas sikereket. Meglátása sze-
rint nem véletlen tehát, hogy 
elnyertük korábban a Nemzet 
Sportvárosa és az Ifjúságbarát 
Önkormányzat címet.

– A világ azonban átalakuló-
ban van, rendkívül sokat változ-
tak a peremfeltételek. Vitatko-

zom például a koncepció azon 
állításával, hogy az iskolák ál-
lapota nem megfelelő. Szeren-
csétlen a helyzet, hiszen ma 
már más az iskolák tulajdono-
sa és a fenntartója. Átszervezés 
alatt van az oktatásügy. Ilyenkor 
pedig előkerülnek olyan prob-
lémák, hogy egy megoldan-
dó szituációban ki is az intéz-
mény gazdája? Nem helytálló 
az a megállapítás sem, sőt a kül-
ső szemlélő számára félreveze-
tő, hogy gyermekgyógyászati és 
fogászati ügyelet is van a város-
ban, hiszen fogászati ügyeletet 
csak megyei jogú városoknak és 
megyeszékhelyeknek kell biz-
tosítaniuk – fejtette ki Móra Jó-
zsef, hozzátéve, hogy az is tévút, 
hogy Szentesen a betegségek 
kialakulásában komoly szerepe 
van a környezetszennyezésnek.

– A város környezeti állapota 
kiváló, az egyetlen gond csupán 
nyáron jelentkezik, mikor a szál-
lópor-koncentráció értéke időn-
ként megnövekszik. Vizeink, a 
talaj és a levegő állapota megfe-
lelő, köszönhető annak is, hogy 

a város vezetése rendkívül nagy 
gondot fordít a környezet álla-
potára – hangsúlyozta.

Mint elmondta, a város ösz-
töndíj-programmal is segíti az 
egyetemistákat, főiskolásokat, 
a közeljövőben újabb munka-
helyteremtésre nyílik lehetőség, 
főként a mezőgazdasági-, élel-
miszeripari-, és a feldolgozóipa-
ri szektorban, valamint a csoma-
golóanyag-gyártás területén. Az 
iskolákban pedig ezekhez az 
iparágakhoz biztosított a szak-
irányú képzés is.

A fiataloknak alternatívát kell 
nyújtani a délutáni és hétvégi 
ésszerű, okos időtöltésre, hogy 
ne a hétvégi, hatalmas károkat 
okozó renitenskedés, törés-zú-
zás legyen a program. Ehhez 
azonban az érintettek, a fiatalok, 
egyesületek, civil szervezetek, 
intézmények közötti párbeszéd 
megteremtése alapvető feladat 
– tette hozzá az önkormányzati 
képviselő, aki szerint a koncep-
ció összeállításakor nem sikerült 
megfelelő mértékben elérni és 
megkérdezni a célközönséget.

Párbeszéd szükséges a jó ifjúsági koncepcióhoz

Heringf Viktor

Elfogták múlt szombaton azt a 
19 éves helybéli fiatalt, aki enge-
dély nélkül, ittasan hajtott el egy 
Szentes belterületén parkoló 
busszal, majd egy álló személya-
utónak ütközött. A gyanú sze-
rint a szentesi férfi július 23-án 3 
óra 40 perckor ült be egy parko-
lóban álló autóbuszba. Miután a 
járművet beindította, elhajtott a 
helyszínről. Nem sokkal később 
a feltételezett elkövető egy sza-

bályosan parkoló személyautó-
nak ütközött, végül egy árokban 
állt meg. A balesetben személyi 
sérülés nem történt. A helyszín-
re érkező rendőrök elfogták és 
előállították az autóbuszt jogta-
lanul használó fiatalt. Az alkohol-
teszter pozitív eredményt muta-
tott. A gyanúsított kihallgatása 
során elismerte a terhére rótt 
bűncselekmények elkövetését. 
Ellene jármű önkényes elvétele 
bűntettének és járművezetés it-

tas állapotban vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt indult 
eljárás. Más, nem a rendőrség-
től szerzett információink sze-
rint az autóbusz a Széchenyi-li-
get melletti parkolóban állt. A 
jármű a Szentesi Párducok Ké-
zilabda Utánpótlásnevelő Spor-
tiskola kézilabdázóinak a busza, 
a fiatal sportolók ezzel járnak vi-
déki mérkőzéseikre. A sportisko-
la vezetője lapunknak elmondta, 
hogy hazaérkezése után azonnal 

felveszi a kapcsolatot az illeté-
kesekkel, illetve kíváncsi arra is, 
hogy a járművükben keletkezett 
kár milyen mértékű.

Kifosztás miatt indult eljárás 
egy szentesi fiatallal szemben, 
aki július 20-án, a délutáni órák-
ban egy, az egyik padon elal-
vó nő táskájából tulajdonította 
el annak mobiltelefonját. A ren-
dőrök nem sokkal később elfog-
ták a gyanúsítottat, és eljárást in-
dítottak ellene.

Buszt vitt el az ittas fiatal
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Több gonddal is küzd a vá-
rosközpont, a szórakozni vá-
gyó fiatalok és a hajléktalanok 
jelentik a legnagyobb prob-
lémát. A városközpont lakói 
szerint az ifjúság szórakozása 

túlmegy egy határon, a hajlék-
talanok pedig a köztéri pado-
kat veszik birtokba.

Számtalan lakossági megke-
resés jut el dr. Szabó Andrea kép-
viselőhöz. A lakók panaszai sze-

rint a fiatalok éjszaka kiabálnak, 
randalíroznak, a szökőkútba ug-
rálnak, és mostanság már mo-
toroznak is a Kossuth téren. A 
Brusznyai sétányon kihelyezett 
padok pedig természetesen re-
mek találkozóhelyek, az épüle-
tek közelsége miatt azonban a 
hétköznapi hangerejű beszél-
getés is hangosabbnak tűnik. A 
körzet másik problémája pedig a 
hajléktalan-helyzet, jelezték töb-
ben is.

Az ügyben végleges döntés 
még nem született, de a képvi-
selőnő lapunknak elmondta, fo-
lyamatosan egyeztet a körzet la-
kóival, velük együtt próbálnak 
közös megoldást kidolgozni.

– Legutóbb Bujdosó Tamás 

képviselőtársammal tettünk ki 
minden egyes lépcsőházban 
egy megkeresését a lakók felé, 
amelyben kértük, írják le prob-
lémáikat. Úgy gondolom, ez egy 
jó kezdeményezés, hogy tudjuk 
tartani a kapcsolatot a lakosság-
gal. Ezen felül tervezek egy la-
kossági fórumot a Kossuth tér 5. 
szám alatti társasház lakóival, va-
lamint a rendőrség helyi képvi-
selőivel együtt. Tervezünk egy 
térfigyelő kamerát is ide, ami a 
Kossuth teret is belátja. Ennek 
elég jelentős anyagi vonzata van, 
de remélem, idén még be tudjuk 
szerezni. Minden követ próbálok 
megmozgatni annak érdekében, 
hogy javuljon a helyzet – hang-
súlyozta dr. Szabó Andrea.

P r o b l é m á k  a  v á r o s k ö z p o n t b a n

A Szentesi Kinizsi TE még ta-
valy nyújtotta be a TAO-prog-
ram keretében pályázatát lab-
darúgó klubház létrehozására. 
A Pusztai László Sporttelepen 
lévő, egykor sportszállóként 
ismert ingatlan földszinti ré-
szének felújítását és az épü-
let bővítését tűzték ki célul. 
Akkor a 37 millió forintos ön-
rész biztosítását kérték az ön-
kormányzattól támogatás for-
májában. A képviselő-testület 
legutóbbi ülésén azonban 
újabb kéréssel fordult a város-
atyákhoz a klub elnöke, Szabó 
Zoltán Ferenc, hiszen a vezető-
ség által kötött szerződések 
értelmében – mivel utófinan-
szírozott pályázatról van szó 
– még a pályázati forrás lehí-
vása előtt ki kell fizetniük a 
több mint 46 milliós kivitele-
zési munkát.

A képviselő-testület, az önkor-
mányzat szerepe a pályázatban 
csupán a 30 százalékos önrész 
biztosítása volt. A 37 millió forin-
tos összegből 27 millió forintot 
az idei évben kellett biztosítania 
az önkormányzatnak a megvaló-
sítás ütemterve szerint, amelyet 
a költségvetés tervezésekor el 
is különítettek a célra. Az elnök, 
Szabó Zoltán Ferenc azonban 
vagy rosszul számolt, vagy nem 
volt figyelmes a kivitelezési szer-
ződés megkötésekor, hiszen a 
városatyák legutóbbi ülésén Pá-
lyázatot előfinanszírozó kölcsön 
címmel újabb kérés érkezett a 
testülethez.

– A klub elkészítette 2017. évig 
a cash flow tervet, azaz megvizs-
gálta és írásban rögzítette a vár-
hatóan beérkező és kifizetendő 
összegek aranyát. Ebből vilá-

gosan látszik, hogy folyamato-
san támogatási igényt fog meg-
fogalmazni az önkormányzat 
felé. A kivitelezőt ki kell fizetni a 
munka elvégzésekor, azonban a 
pályázati forrást majd csak a kifi-
zetés után, a számlák benyújtá-
sakor tudják lehívni. A klubnak 
azonban egyéb önerő nem áll 
rendelkezésére a számlák kifize-
tésére, ezért fordult a testület-
hez, holott előre látta a problé-
mát. Az államháztartási törvény 
szerint csak olyan esetekben le-
het az önkormányzat költségve-
téséből kötelezettséget vállal-
ni, amelyre biztosított a fedezet. 
Hogy újabb tétel szerepeljen 
a város költségvetésében, ah-
hoz pedig rendeletmódosításra 
van szükség. Megítélésem sze-
rint ez a felmerülő finanszírozási 
probléma – ha nem jól kezeljük 
– veszélyezteti a város pénzügyi 
helyzetét is – részletezte Hevesi 
-Tulipán Edit, a pénzügyi bizott-
ság tagja, hozzátéve, hogy a Fi-
desz-frakció mérlegelte, hogy 
gyerekek sportolási lehetőségé-
ről van szó, s támogatta a most 
kért 23 millió forintos kölcsön fo-
lyósítását, de csak azzal a felté-
tellel, hogy egy TAO-pályázatok 
terén tapasztalt testületi megbí-
zott, Bujdosó Tamás szakmailag 
folyamatosan felügyeli a további 
szerződéskötéseket, kifizetése-
ket, a pályázat sikeres elszámolá-
sát, hogy hasonló problémák ne 
jelentkezzenek.

Bujdosó Tamás lapunknak el-
mondta, hogy a sportegyesület 
vezetősége úgy kötött szerző-

dést a helyi kivitelezővel, hogy 
a munkavégzés után kifizetik 
a felújítást, azaz még mielőtt 
megérkezik a pályázati támo-
gatás. Tehát nem számolt azzal, 
hogy az önerőn felül egyéb for-
rásra is szükség van a pályázat 
megvalósításakor. – A szerző-
dést a klub vezetősége kötötte, 
amelynek elnöke egyben önkor-
mányzati képviselő, Szabó Zol-
tán Ferenc, aki a város költség-
vetésének tervezéskor – amikor 
ez a nehézség könnyen kezel-
hető lett volna – szólhatott vol-
na a problémáról, de ezt nem 
tette meg. Gyakorlatilag most 
olyan helyzetbe hozta a képvise-
lő-testületet, amelyek elkerülé-
sére hívta fel a figyelmet vizsgá-
latában az Állami Számvevőszék. 
Az ÁSZ olyan elmarasztaló jegy-
zőkönyvet készített a város felé, 
melyben rögzítette, hogy a pol-
gármester tagi kölcsönt nyújtott 
képviselő-testületi jóváhagyás 
nélkül. Ennek következménye, 

hogy az ÁSz büntetőeljárást kez-
deményezett a városvezető el-
len  – mondta Bujdosó Tamás, a 
pénzügyi és sportbizottság tag-
ja. Hozzátette, hogy érdekesnek 
találja, hogy a sportszálló fel-
újítása kapcsán addig nem volt 
szükség a Fidesz-frakcióra, amíg 
sajtótájékoztatót kellett tartani a 
pályázat kapcsán, vagy amíg az 
alapkőletételnél fényképezked-
ni kellett. – Ezekből ki voltunk 
rekesztve. Hirtelen azonban, 
amikor sürgősen kölcsönre volt 
szükség a pályázat megvalósí-
tásához, akkor hozzánk fordul-
tak. Elég furcsán állnak a dolgok-
hoz, de a frakció szem előtt tartja 
mindig a racionalitást és a gyere-
keket – hangsúlyozta, rávilágítva 
arra, hogy amennyiben a pályá-
zat meghiúsult volna, mert nem 
tudják semmilyen módon meg-
oldani a kivitelező vállalkozó 
kifizetését, akkor emiatt a klubot 
érte volna a kár, hiszen ők kötöt-
tek szerződést a céggel.

Öngólt rúgott a Kinizsi elnöke
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A meghívott vendégek, csa-
ládtagok, érdeklődők a hely-
színre érkezve mindenekelőtt 
megcsodálták a párizsi miliőt 
kölcsönző utcaképet, a díszítő 
elemeket, a falra vetített Eiffel 
tornyot és a Louvre-t. Az est kör-
nyezetét Bóta Csaba álmodta 
meg. – Az arányokkal való játék 

az emberek gyermeki lelkét érin-
tik meg. Szép az épület, a fák, az 
atmoszféra, jó rezgése van a tér-
nek – mondta el lapunk érdek-
lődésére a látványtervező, akitől 
megtudtuk, az „egyszerű” dísz-
let is – az ötlettől a megvalósítá-
sig – hónapok munkájának ered-
ménye.

Az Atelier Hajshow látványos 
nyitánya után a Zsoldos-iskola 
két legtehetségesebb fodrász-
tanulóját díjazták, Kurucz Szimo-
nettát és Keller Dórát, akik Laeti- 
tia Guenaou-tól, az egyik fodrá-
szati termékcsalád nemzetközi 
képviselőjétől vehették a szen-
tesi fodrász által alapított Ate-
lier vándorkupákat. Ezután an-
gyalok szálltak a színpadra, majd 
Kiss Viktória varázslatos hang-
ja zengte be a teret. Dancsó Eri-
ka és munkatársai néhány apró 
változtatással, percek alatt készí-
tettek különlegesebbnél külön-
legesebb hajkoronákat. Az estet 
színesítette a táncprodukció, il-
letve a folyamatos színpadi lát-
ványelemek is. 

– Az egyik sztárfellépőnk a 
szófiai Margy Lyubomirova volt, 
nagy művészt ismertünk meg 
benne. Anna Niczyporukot – a 
modellel szerepelt a párizsi HCF 
Trophy-n – azért szerettem volna 
színpadon látni, mert különleges 
ember, szeretet sugárzik belő-
le – mesélte lapunknak az „érzé-
sek fodrásza”. Elmondta, az első 
blokk kollekciós bemutatójában 
hétköznapi utcai viseletek, smin-
kek, frizurák jelentek meg, míg a 
show folytatásában Párizs leghí-
resebb szórakozóhelyének vilá-
gába, és a jövőbe nyerhettünk 
bepillantást. – A mennyasszo-

nyi ruhákat extrémebb hajakkal 
ötvöztük, majd a Moulin Rouge 
hangulatát hoztuk el a nézőknek, 
kézzel készített ruhát viseltek a 
modellek – fogalmazott Dancsó 
Erika, akitől megtudtuk, a szín-
padon több mint 30 modell for-
dult meg, a szalon csapata pedig 
11 fővel dolgozott, köztük 3 fod-
rásztanuló is.

– A hang- és fénytechnikusok, 
Bóta Csaba, Gila Olga sminkes, a 
fotósok, az egész csapat renge-
teget dolgozott azon, hogy az 
este színvonalas legyen. Én azért 
éreztem jól magam, mert min-
den munkatársam becsületesen 
és lelkiismeretesen tette a dol-
gát. Ada Tatomir lengyel fodrász 
meghatódottsága engem is za-
varba hozott. Jó volt megélni a 
gratulációkat is, amelyeket a fod-
rászoktól és a vendégektől kap-
tam – mondta, hozzátéve, hogy 
a francia hajvágás oktatója, ezt 
képviseli Magyarországon, és azt 
szeretné hazánkba elhozni, amit 
Párizsban látott, a színfalak mö-
gött, ahol nyugodtan, szeretet-
tel, egymást segítve dolgozik a 
fodrászszakma. Dancsó Erika la-
punknak elárulta, következő be-
mutatóját Budapestre tervezi, 
lesz folytatás: – Ezt szeretném 
tovább vinni, úgy érzem, ez az, 
amit adni tudok – fogalmazott. 

A teljes egészében magyar, 
családi tulajdonban lévő Du-
na-R Kft. az elmúlt 20 évben 
többször bizonyította, hogy 
elkötelezett a magyar kerté-
szet és a paprikatermesztés 
fejlesztése iránt.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, idén tavasszal to-
vább bővült a Duna-R Kft. tavaly 
nyáron átadott szentesi Kísérle-
ti Kertje. A fejlesztéseknek kö-
szönhetően telephelyük nagy-
sága megkétszereződött, így 
már több mint 1 hektár felüle-
ten gazdálkodnak. A múlt heti 
rendezvényükön – ahova szá-
mos meghívott külföldi ország-
ból is érkeztek kertészek – le-
hetett megtekinteni az általuk 
nemesített és forgalmazott hib-
rid paprikafajták technológiáját, 
terméshozamait talajos-, illetve 
kókuszpaplanos fóliában, vala-
mint szabadföldön is. 

– A Duna-R Kft. törekvése már 
húsz éve ugyanaz, munkánk so-

rán arra törekszünk, hogy kiváló 
minőségű paprika vetőmaggal, 
továbbá a hazai környezetnek 
és a magyar kertészek által alkal-
mazott technológiáknak megfe-
lelő fajtákkal szolgáljuk ki vásár-
lóinkat – hangsúlyozta Lacházi 
Pál kertészeti igazgató, hozzá-
téve, hogy a kizárólagosan ha-
zai termesztésből származó ve-
tőmagjaikat a legkorszerűbb 
eszközökkel és eljárásokkal ké-
szítik fel arra, hogy azokból a le-
hető legtöbbet ki tudják hoz-
ni a kertészek. Igyekszenek 
fajtáikkal a teljes hazai paprika- 
termesztő társadalom igényét 
kielégíteni, ezért folyamato-
san bővül választékuk, mely-
ben megtalálhatók a legegy-
szerűbb körülmények között is 
biztonsággal termeszthető faj-
ták, illetve a legmodernebb hid-
rokultúrás technológiával csúcs-
ra járatható paprikahibridek is. 
Fehér TV paprikák közül példá-
ul az Zalkod, Etele, Antal, a Patak 

és az Emese, a hegyes erős pap-
rikák köréből a Kard, Griff, az al-
mapaprikák esetében az Eszter 
és a Zsófia, a kápia paprikáknál a 
Kapitány és Kadet, a blocky pap-
rikáknál a Bíbic és a Bóbita, hogy 
csak néhányat említsünk a hosz-
szú fajtakínálatból. 

Viszont a paprika vetőma-
gok értékesítése nem csak a ma-
gyar piacot érinti. Régóta dol-
goznak például szerb, horvát, 
román, bulgár, macedón és an-
gol cégekkel, termelőkkel is. Ter-

mészetesen ezekre a piacokra a 
paprika nemesítése során más 
szempontokat kell figyelembe 
venni, mások a paprika fajtákkal 
szemben elvárt igények is.

A 20 éves jubileumi rendez-
vény remek lehetőséget biztosí-
tott a visszaemlékezésre, a régi 
kapcsolatok felelevenítésére is. 
A jövő pedig a folyamatos fej-
lődésé és fejlesztésé a magyar 
paprika és a kertészek érdeké-
ben.

(X)

Atelier Hajshow: egy csipetnyi Párizs Szentesen

20 éves a Duna-R Kft.

Rozgonyi Ádám

Múlt, jelen és jövő találkozott múlt pénteken a megyeháza 
udvarán. A 19. században épült neoreneszánsz stílusú épület 
ölelésében a jövő hajkoronái készültek el, melyet korunk csúcs-
fodrászai álmodtak meg. Frizurákat kreált többek között Margy 
Lyubomirova szófiai mesterfodrász, az est fénypontjaként pe-
dig Dancsó Erika, az „érzések fodrásza”, és csapata tartott be-
mutatót.
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A Szentesi Fogathajtó Egye-
sület 2009-ben jött létre 26 tag 
összefogásával. A pártoló tagok 
mellett már a kezdetekkor 10-12 
fogattal és lóval rendelkező tag-
juk is volt. Az egyesület alapí-
tásának apropója akkor fordult 
meg Kovács János és Horváth 
Zoltán titkár fejében, amikor egy 
lovas-képző, túravezetői oktatá-
son vettek részt, és az egyes tú-
rák alkalmával tervezték meg 
az egyesületet. Már az első év-
ben versenyeket is szerveztek, és 
már ekkor szép számú lovas kép-
viseltette magát a helyi verse-
nyen olyan településekről, mint 
Bugac, Makó, vagy Orosháza, és 
ahogy az elnök mondja, a lovak 
szeretete tartja össze őket. Edzé-
seiket a szentesi laktanya-pályán 
tartják, de a versenyeket is ezen 
a területen rendezik meg.

– A fogathajtás egy összetett 
sport, több részből áll, úgy mint 

a díjhajtás, maratonhajtás, vagy 
az akadályhajtás. Az edzéseken 
nálunk főleg utóbbit, az akadály-
hajtást gyakorolják a verseny-
zők, a lovak összeszedettségét, 
irányíthatóságát is javítva ezzel. 
A fejlődéshez azonban a díjhaj-
tást is el kell majd sajátítaniuk 
– mutatja be az egyesület tevé-
kenységét Kovács János, elnök.

Legközelebb július 31-én va-
sárnap tartják meg a Polner Ti-
bor Emlékversenyt, melyet idén 
már a hetedik alkalommal ren-
deznek meg. Dr. Polner Tibor egy 
szentesi származású állatorvos 
volt, aki nagyon szerette a lova-
kat és számos versenyt is szerve-
zett, halála után a tiszteletére a 
nevével látták el a helyi versenyt.

– A vasárnapi versenynél fon-
tos megemlíteni, hogy elértük, 
hogy Csongrád Megyei C kate-
góriás fordulót tudunk rendez-
ni, ami azért is fontos, mert bele-

számít az országos versenyekbe. 
Eddig 11 versenyző jelentkezett 
olyan településekről, mint Ti-
szakécske, Orosháza, Hódmező-
vásárhely és Makó, valamint a mi 
egyesületünkből is indul Kuruc 
Imre, aki jelenleg megyei szinten 
a második helyezett, így jó esé-
lye van az országos döntőben 
való részvételre. Szabadidős lo-
vasok is részt vesznek ezen a ver-
senyen. A C kategória mellett 
póni-, egyes-, kettes-, valamint 
négyesfogatok versenyét is lát-

hatják az érdeklődők. Két bíró és 
a pályaépítő felügyeli a verseny 
problémamentes lefolyását. Bí-
zom benne, hogy a tavalyi 38 fős 
nevezési létszámot idén is tud-
juk tartani, ezek mellett olyan 
szolgáltatásokat is szerveztünk, 
mely minden érdeklődő számá-
ra egy kellemes nap eltöltését 
biztosítják – részletezte a ver-
senynap felépítését Kovács Já-
nos.

(Képünk egy korábbi versenyen 
készült.)

Országos fogathajtó versenyt rendeznek

A lovak szeretete kovácsolta össze az egyesületet

Koszta József Múzeum
Nyáresték a múzeumban 

programosrozat keretében au-
gusztus 3-án, szerdán, 18 óra-
kor Az építő és romboló folyó 
címmel családi este lesz Kispál 
Gyöngyi vezetésével.

Szentesi Művelődési Köz-
pont

A Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház keretében  július 30-án, 
szombaton 21 órai kezdettel  a 
Fuvi Band ad koncertet.

Július 31-én, vasárnap19 óra-
kor Tánc és Zene Fesztivált ren-
deznek.

Augusztus 2-án, kedden 
20.30 órakor Oscar Hammers-
tein A muzsika hangja című mu-

sical látható a Budaörsi Latino-
vics Színház előadásában.

Sport
Július 31-én, vasárnap tarja 

fennállásának 25 éves jubileumi 
évfordulóját a Szentesi 91-esek 
Rögbi Klub. A klub vezetősége 
ebből az alkalomból Jubileu-
mi Családi Rögbinapot szervez. 
A programban U16-os mérkő-
zés szerepel 12 órától, majd egy 
veterán rögbimérkőzésre ke-
rül sor, a nap zárásaként pedig 
a Brit Egyetemi Válogatott csap 
össze a Szerb Rögbiválogatot-
tal. Ingyenes ugrálóvárral és ki-
sebb ajándékokkal is várják az 
érdeklődőket!

Programajánló

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
pályázatot hirdet BELSŐ ELLENŐR

munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás a  www.kozigallas.gov.hu és
a www.szentes.hu honlapon megtekinthető.

Sebők Tamás

Már 7 éve annak, hogy Kovács János elnök vezetésével meg-
alakult a Szentesi Fogathajtó Egyesület 26 taggal. Kiváló kap-
csolataikat kihasználva számos versenyt rendeztek eredmé-
nyesen az évek folyamán, valamint tagszámuk bővítése, a 
fiatalok bevonása is szerepet kapott jövőbeni céljaik között.
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Azért nem mindenhová vi-
szem őket. Igazából a Babilon 
Könyvesbolton kívül sehova 
nem lehet, viszont azt a helyet ki 
is használom arra, hogy a kutyá-
mat szocializáljam, szoktassam 
az emberekhez – indítottunk 
Petrával a beszélgetést.

– Amikor még általános is-
kolás voltam, egy westi és yor-
ki tenyésztő nénihez jártam el a 
kutyát sétáltatni, fürdetni, gon-
dozni. Tőle kaptam egy west-
it ajándékba, Kari volt az első 
kutyám. Amikor 12 évesen el-
pusztult, már egyetemistaként, 
elkezdtem önkénteskedni a 
szentesi HEROSZ menhelyén. Ott 
fogadtam örökbe Zsófi kutyá-

mat. Vele kezdtünk járni kutya-
iskolába. Utána én is nekiálltam 
tanulni a kutyázásról: elvégez-
tem két kutyakiképző tanfolya-
mot, egy kutyaiskola vezetőit és 
egy habilitációs kutyakiképzőit, 
amivel a segítő kutyákat képez-
hetem. Jelenleg a Szentesi Ku-
tyások Klubja elnökeként a ku-
tyaiskolát vezetem, valamint az 
Élet-Morzsa Egyesület terápiás 
tanuló kutyusait képzem – me-
sélte.

– Közös élményünk elsőként 
az volt Zsófival, amikor letettük 
a vizsgát. Ez egy mérföldkő volt 
számomra, hogy igen, ezt nekem 
csinálni kell. Sőt, olyan kutyával 
sikerült, akinek nem ismertem az 

előéletét: menhelyről, felnőtt ko-
rában, komoly lelki traumával ér-
kezett hozzám, ami jelentősen 
megnehezítette a sok tényezőtől 
függő vizsgát – emlékezett visz-
sza a kutya gazdája.

– Jártunk halmozottan sérült 
gyerkőcöknél. Volt köztük példá-
ul egy 12 éves kisfiú, aki abszo-
lút nem tudott mozogni, ám egy-
szer csak megmozdította a kezét, 
és rátette a kutyára. Az anyuká-
ja sírva fakadt, hogy ő még nem 
látott ilyet a gyerektől, hogy tu-
datosan megmozdítsa a kezét. 
Nahát, ez egy megkönnyezős 
élmény volt nekem is. De sorol-
hatnám a sok gyereket, akik szo-
ronganak, vagy elektív mutisták, 
azaz nem szólalnak meg közös-
ségben, velük is értünk el sike-
reket. Van, aki korábban kimoz-
dulni sem mert, most meg már 
városi rendezvényekre jár. Van, 
aki beszél, másoknak a kutyáktól 
való félelem leküzdésében tud-
tunk segíteni a kutyaterápiával. 
Minden csoportomban van lega-
lább egy gyerek, aki komoly sike-
rélményt jelentett. De a szülők-
ben is mély nyomokat hagyunk. 
Amikor azt hallom, hogy otthon 
csak a kutyázás megy, és minden 
plüssállatot Zsófinak, Csipesz-
nek, Mogyorónak hívnak, és ál-
landóan a Játékos mancsok ol-
dalunkat nézik, az igazán remek 
visszajelzés – fűzte hozzá.

 Most 8 tanuló kutyusa van 
Petrának. Beszélgetésünk hely-
színén, a Dózsa-házban tartották 
keddenként a tanuló foglalkozá-
sokat, ahol a tanév alatt vizsgára 
képezték a kutyákat a gazdikkal.

– A nyári időszakban is jöttek a 
táboraimba. Itt a kutyusok éles-

ben tanulhatnak. Csipesz nagyon 
gyorsan tanul, egy év után letet-
te a vizsgát, jelenleg az egyik leg-
okosabb kutyusom. Legfiatalabb 
vizslám, a 12 hetes Málnácska is 
hasonlóan gyors felfogású, ezért 
is szemeltem ki Csipesz utódjá-
nak – mondta. 

Petra főállásban a fábiánse-
bestyéni iskolában dolgozik 
gyógypedagógusként, főként sa-
játos nevelési igényű gyerekek-
kel foglalkozik, s az árpádhalmi 
iskolába is átjár. Emellett számos 
helyen találkozhatott már gye-
rek, fiatal és idős vele és vizsláival 
Szentesen, a Farkas Antal utcai, 
a Rákóczi utcai, s a Százszorszép 
oviban, a Deák iskolában, a refor-
mátus idősek otthonában, a szar-
vasi idősek otthonában is. 

A kutyásterápia teljesen meg-
változtatta az életemet – vall-
ja Petra. – Sokkal könnyebb 
számomra a gyerekekkel kapcso-
latot teremteni, hamarabb  meg-
nyílnak nekem és a kutyáknak. 
Folyamatosan új fejlesztő játéko-
kon gondolkodom és eszközöket 
gyártok hozzá, hogy minél színe-
sebbek legyenek a foglalkozása-
im. Az iskolai munkámban ku-
tya nélkül kell helytállnom, de a 
fejlesztő órákba is belecsempé-
szem a kutyázást, például róluk 
szól a tollbamondás.

Ő maga is nagyon sokat tanult 
a négylábú „kollégáitól”: ember-
ismeretet, türelmet és magabiz-
tosságot. – Régen elképzelhetet-
len volt számomra, hogy kiálljak 
közönség elé. Ők tettek engem a 
„kutyás Petra nénivé", akinek egy 
csomó gyermek előre köszön a 
városban, és név szerint emlege-
tik a kutyáimat.

Természetismereti foglal-
kozások kedvelt helyszíne a 
Koszta-múzeum Széchenyi li-
geti épülete. A védett környe-
zetben, a fáktól körülvett Csal-
lány Gábor Kiállítóhelyen, a 
liget szívében évek óta azon 
fáradoznak, hogy közelebb 
hozzák a diáksághoz környe-
zetünk, a talaj és a vizek élővi-
lágát. Júniusban itt láttak ven-
dégül diákokat a madarak és 
fák napját ünneplő rendezvé-
nyen, Fekete Zoltán, a Koszta 
iskola pedagógusának előadá-
sával (képünkön). A múzeumi 
épület nyaranta hagyományo-
san családi estéknek is helyszí-

ne, ezekben a hetekben szer-
dánként. 

A népszerű biológiatanár előa-
dásával kezdődött a Nyáresték a 
múzeumban című idei sorozat 
is, amelynek első alkalmával an-
nak járhattak utána az érdeklő-
dők, mit rejt a liget. Titkos nyo-
mokat kereshettek, melyek nem 
csak lábnyomokat jelentenek. A 
nyomok mesélnek nekünk, ta-
núskodnak valamiről. Például a 
szarvasbogár vagy az orrszarvú 
bogár egy-egy példánya arról, 
hogy „jól vannak”. Mert bár a ki-
haló fajok listájára kerültek, még-
is képesek voltak ebben a környe-
zetben megélni. Nem az állatot 

kell védeni, hanem az életterét, 
magyarázta a tanár. A Kurcából 
szép nagy kagylók kerültek elő, 
a redői mesélnek az életéről. De 
miről mesél a fészek, amelyben 
rigótojás van? S miről mesél a to-
boz? Utóbbin „valaki” otthagyta a 
foga nyomát. Mókus volt az „ille-
tő”, derítették ki, s azt is megálla-
pították, a ligetből mára eltűntek 
ezek az állatok. – Biztosan innen 
jöttek át hozzánk, a Hősök erde-
jébe – mosolygott a tanár. 

A múzeum nyáresti program-
sorozatán július 27-én Kispál 
Gyöngyi élővizeink világát hoz-
ta közelebb a fiatalsághoz. Zárás-
ként augusztus 3-án 18 órától a 
folyók építő és romboló munká-
járól tart, vélhetően tanulságos 
nyáresti múzeumi órát a szegedi 
geográfus.

Ligeti  nyáresték

A kutyákkal jön a szeretet és a gyógyulás

Darók József

Zsófi kutyájával kezdődött, ma már három vizslájával járja 
az óvodákat, iskolákat, rendezvényeket Csák Petra habilitációs 
kutyakiképző, hogy a kutyaterápiával tegye szebbé és élhetőb-
bé mások életét, kis vagy idősebb páciensekét, akik általában 
nem is tudják, hogy azok. Sztárok lettek a kutyái, egyre többen 
ismerik meg őket, az óvodásoktól az idősekig. A fiatal hölgy 
szinte elválaszthatatlan a vizsláitól. 
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Palicska Irén

Ne kérdezzék, hogy mit jelen-
tenek ezek a kifejezések, mert 
még én sem tudom megfejte-
ni, és dekódolni őket. Csak re-
mélem, hogy nem a doktori disz-
szertációjához diktálja Gergő 
a tudományos szakkifejezése-
ket. Babanyelven halandzsázik, 
és egyfolytában nyomja a szö-
veget. Evés, fürdés, játék köz-
ben, persze csak ha jó a kedve. 
Ha valami nem teszik, jön a ri-
nya. 10 hónaposan hisztizik. Ki 
gondolta volna, hogy egy ennyi 
idős gyereknek is önálló akara-
ta van. Márpedig feszegeti a ha-
tárokat, próbálgatja, hogy med-
dig mehet el? Mikor dobjuk be a 
törülközőt? Láttam egy jó kis áb-
rát arról, milyen anya türelme a 
gyerek 0-2 éves koráig. Fél éves 
koráig akkora, mint egy dinnye, 
1 évesen egy almához hasonló, 
másfél éves korára már csak cse-
resznye méretű, két évesen pe-
dig szinte láthatatlanná válik. A 
kiegészítő gondolat mellé, hogy 
a türelmünk fogytán, de a szere-
tet örök!

A gyerek rendszerességre is 
szoktat. Lassan átalakulóban, il-
letve kialakulóban a napiren-
dünk. Fél hat-fél hét között ke-
lünk, a hajnali tápszer után 
8 körül reggelizünk. 9 után 

egy-másfél óra délelőtti alvás. 
Tízórai, játék, ebéd, majd jöhet a 
délutáni szundi. Most már Gergő 
is azt eszi, amit mi. Vagy fordítva. 
A babaszakácskönyvből főzök 
neki is és magunknak 
is. A kozmetikusom 
is megjegyezte, 
hogy milyen 
szép lett a 
bőröm. „Azt 
e s z e d , 
amit a 
gyerek?”

I g e n . 
Zöldsé -
get, gyü-
mölcsöt, 
húst, ha-
lat. Bár a 
két apró 
fogacsk á-
jával még 
nehezen bir-
kózik meg a da-
rabos étellel, már 
nem pépesítek neki. 
Kicsit ráérősebbek az étke-
zéseink, beletelik 30-35 perc-
be is a reggeli vagy az ebéd, de 
legalább én is nyugodtabb va-

gyok. Maszatol, majszol, a takarí-
tást sose úszom meg. Ma reggel 
például vajban, sonkában, para-
dicsomban úszott az üveg étke-
zőasztal.

Egyre több mindent 
lehet vele játsza-

ni, legújabb ked-
vencünk a bú-

jócska, én 
e l b ú j o k , 

G e r g ő 
meg te-
per utá-
n a m 
k ú s z v a . 
Másik új-
d o n s á g 
a tapso-

lás. Nem 
is tudtam, 

hogy ilyen 
örömet sze-

rez két tapsi-
koló kéz látvá-

nya egy önfeledt 
mosoly kíséretében. 

Megvan az esti családi rituá-
lénk is. A hinta-palinta. Meglátja, 
hogy készítjük elő a plédet, ami-
be beletesszük és hintáztatjuk, 

hangos kurjongatásba kezd. Ha 
abbahagyjuk, megint jön a hisz-
ti. Mostanában birkózunk is. Tu-
dom, hogy ez apa-fia móka, de 
én se szeretnék kimaradni a jó-
ból és a vidámságból. Így újra 
gyerek lehetek. Alig várom, hogy 
nagyobb legyen, minden játékot 
kipróbálok vele, kiélve ezzel az 
infantilizmusomat.

Gergő két hete töltötte be a 
10 hónapos kort, a beszéddel 
nem lesz tehát gondunk, mász-
ni azonban valahogy nem akar. 
Szépen négykézlábra áll, és hin-
tázik is, de valami akadályozza, 
hogy elinduljon. Heti egy alka-
lommal szakemberhez járunk, 
aki a Dévény-módszerrel segí-
ti őt a mozgásfejlődésében. Itt-
hon van egy kis dobogónk, arra 
előszeretettel felmászik.

Szerencsére a virágaimat mos-
tanában békén hagyja, és a 
dvd-ék se érdeklik már. Nagyon 
ügyes, nem csak a kezével fog 
meg mindent, hanem a lábá-
val is. Igazi labdazsonglőr. Zsura 
Zoli, a babaúszás oktatónk is elis-
meréssel nyilatkozott a fiam láb-
technikájáról. A múltkor, mint le-
endő vízilabda kapust mutatta 
be a medence partján álló né-
zőközönségnek. Kértem is tőle 
ajánlólevelet a válogatott keret-
be.

Baba a fedélzeten

B a b a b a ,  j e j e j e

Heti menü augusztus 1-5.
Hétfő
A menü: Zöldborsóleves, 
Magyaros rakott tészta
B menü: Sajtos hagymakrémleves, 
Becsinált csirkecomb, párolt rizs
Kedd
A menü: Paradicsomleves, Serpenyős 
sertésszelet, paprikás krumpli
B menü: Lebbencsleves, Mozarellás 
csirkemell, sült burgonya
Szerda
A menü: Makói vágottas, Töltött paprika, 
paradicsommártás

B menü: Vegyes gyümölcs- 
leves, Harcsapaprikás, 
túrós tészta

Csütörtök
A menü: Grízgaluskaleves, Borsós 

tokány, tészta
B menü: Tárkonyos krumplileves, Rántott 
csibemáj, kelkáposzta főzelék
Péntek
A menü: Lencseleves virslivel, Muszaka
B menü: Csirkebecsinált leves, Gyros, sült 
burgonya, saláta
Szentes, Petőfi u. 7/a.; www.galeriakavehaz.hu

info@galeriakavehaz.hu

Péntek (július 29.)
14:00 3D Jégkorszak - A nagy bumm
16:00 Jason Bourne
18:15 Jason Bourne
20:30 3D Star Trek: Mindenen túl
Szombat (július 30.)
14:00 3D Jégkorszak - A nagy bumm
16:00 Jason Bourne
18:00 3D Star Trek: Mindenen túl
20:30 Jason Bourne
Vasárnap (július 31.)
14:00 3D Jégkorszak - A nagy bumm
16:00 Jason Bourne
18:15 Jason Bourne
20:30 3D Star Trek: Mindenen túl

Hétfő (augusztus 1.)
14:00 3D Jégkorszak - A nagy bumm
16:00 Jason Bourne
18:00 3D Star Trek: Mindenen túl
20:30 Jason Bourne
Kedd (augusztus 2.)
14:00 3D Jégkorszak - A nagy bumm
16:00 3D Star Trek: Mindenen túl
18:15 Jason Bourne
20:30 Jason Bourne
Szerda (augusztus 3. )
14:00 3D Jégkorszak - A nagy bumm
16:00 Jason Bourne
18:00 3D Star Trek: Mindenen túl
20:30 Jason Bourne

Moziműsor
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Csepeli Dóra

A ONE Fashion egy folya-
matosan bővülő, magyar di-
vattervezőket összefogó vál-
lalkozás, amely két fiatal lány 
Décsi Juli és Dániel Orsi álmo-
dott meg. A hazai tehetsége-
ket szerették volna megismer-
tetni a magyar közönséggel és 
segíteni őket kollekciójuk ér-
tékesítésében. Rengeteg meg-
mozdulást szerveznek, hogy 
minél többen felfigyeljenek 
arra, hogy igenis vannak kivá-
ló magyar tervezők és az ő kre-
ációjukhoz is hozzá lehet jutni 
kedvező áron. 

– Hogy kezdődött ez az egész? 
Hogy kerültetek kapcsolatba a di-
vattal?

Juli: – Négy évvel ezelőtt ma-
gyar tervezőkkel kezdtünk el 
dolgozni egy közös munkahe-
lyen. Én termék- és formaterve-
ző mérnöknek tanultam, Orsi 
pedig kereskedelem és marke-
tinget végezett. Kreatív munkát 
végeztünk a közös munkahe-
lyen, s hamar kiderült, hasonló 
ötleteink, terveink vannak, már 
ami a jövőt illeti. Az pedig, hogy 
a vállalkozásba közösen fogjunk 
bele, már magától értetődő volt. 
A kreativitásunkat és tudásunkat 
felhasználva indítottuk el a ONE 
Fashion Agency & Retail Buda-
pestet.

– Milyen a közös munka?
Orsi:  Nagyon régóta barátok 

vagyunk, mely egy közös hor-
vátországi nyaralással kezdődött 
még 2006-ban. Azóta is együtt 
nyaralunk, szülinapozunk vagy 
csak éppen kikapcsolódunk a 
hétköznapokban – így a munka 
is teljesen gördülékenyen megy. 
Mindketten mást tudunk bele-
vinni. Én képviselem a gyakorla-
tiasabb oldalt, míg Juli a kreatív 
dolgokért felel, de természete-
sen mindenben közösen hozzuk 
meg a végleges döntést.

– Miért pont a magyar divat?
Juli: – Mikor először kapcso-

latba kerültünk a hazai divattal, 
egyszerűen magunkénak érez-
tük. Láttunk benne potenciált 
és nem munkánknak, hanem in-
kább hivatásunknak érezzük. Jó 

kapcsolatot ápolunk a tervezők-
kel, akikben sokszor nemcsak 
kollegára, hanem barátokra is 
leltünk. Ez egy remek közösség 
és örülünk, hogy a részesei lehe-
tünk.

– Hogy lehet hozzátok bekerül-
ni?

Orsi: – Konkrét koncepció 
alapján választjuk ki a tervező-
ket. Elsőként fontosnak tartjuk, 
hogy a választott márkák ne le-
gyenek egymásnak konkuren-
ciái. Más és más kiforrott stí-
lust képviseljenek, felismerhető 
anyagokkal és márkajegyek-
kel. Emellett pedig a minőség 
is alapvető szempont volt a ki-
választás folyamatában. Tehát 
csakis olyan tervezők jöhettek 
szóba, akik mögött ott van már 
az egyedi stílus és a minőség.

– Mi a véleményetek a magyar 
divat helyzetéről? Van kedvenc 
tervezőtök?

Juli: – A hazai divat helyzetét 
évről évre jobbnak ítéljük. Elin-
dultunk egy jó úton, akár a hazai 
eseményeket, akár a magyar ter-
vezők számát tekintjük, érünk el 
nemzetközi sikereket, amelyek 
biztosítják a szakmának, hogy 
folyamatosan fejlődhessen.  A 
legnagyobb gondot általában 
a financiális problémák jelentik, 
de kitartással és szorgalommal 
szép sikereket lehet elérni. Ne-
künk pártatlannak kell lennünk, 
de nagyon sok kedvenc terve-
zőnk van! Így nem is emelnénk 
ki egyet sem!

– Ti mi alapján állítjátok össze a 
ruhatáratokat? Vannak szerelem-
darabok vagy inkább tudatosan 
vásároltok?

Orsi: – Ízlésünk és stílusunk 
szinte teljesen más, én a letisz-
tultságot és a kényelmes, de 
nőies stílust szeretem, míg Juli 
a könnyed, vagány, laza megje-
lenést részesíti előnyben, „iga-
zi menő stylist stílus” az övé. Ál-
talánosságban elmondhatjuk, 
hogy tudatosan vásárolunk, de 
persze előfordul, hogy szerelem-
be esünk. Mivel nagyon jó mi-
nőségű termékekkel dolgozunk, 
így óhatatlanul is felfedezzük a 
különbségeket a „fast fashion” 
boltokkal szemben és sokszor 
inkább a minőséget preferáljuk 
és a hazai tervezőink kreációit 
részesítjük előnyben!

D i v a t  a  m a g y a rTr e n d i

Sebők Tamás

Rózsa Sándor történetét so-
kan elmesélték már. A nép, az 
istenadta nép egy rakás nó-
tát és legendát költött a be-
tyárvezérről, a ponyvaszerzők 
se lustálkodtak Rózsa-ügy-
ben, de irodalmi profik közül 
is számosan pennájuk hegyé-
re tűzték az alföldi szegényle-
gény sorsát, hozzájuk csatlako-
zott nemrégiben Cserna-Szabó 
András is.

Sok szentesi lakos számára is-
merősen csenghet a név. A Jó-
zsef Attila, Móricz Zsigmond, 
Mészöly Miklós és Artisjus-díjas 
helyi származású író, szerkesztő 
tavaly publikálta legújabb köny-
vét, mely a ’Sömmi’ címet viseli. 
Ki másról is szólhatna egy helyi 
kötődésű bemutató betyárre-
gény, mint leghíresebb útonál-
ló párosáról, Rózsa Sándorról és 
Veszelka Imréről. Születésük első 
percétől az erő sötét oldalának 

rabjai, a végtelen pusztaság sö-
tét nagyurai. A könyv nyelveze-
te az első szembeötlő különle-
gesség. Tipikus 19. századi helyi 
nyelvjárás fedezhető fel, egysze-
rűen odaképzeli magát az olvasó 
az 1800-as évek végére, a határ-
talan mindszenti pusztába.

A történet egy lineáris lánc-
ra felfűzött szüntelen erőfitogta-
tással, újabb és újabb fordulatos 
sztorikkal megspékelt 200 olda-
las letehetetlen alkotás. A feje-
zetek közötti átfedések rövidek, 
szinte pár mondat olvasása után 
máris egy újabb véres gengsz-
terkaland kellős közepén találjuk 
magunkat, így joggal érezhet-
tem úgy az olvasás alatt, mintha 
egy helyben forgatott Tarantino 
filmbe csöppentem volna. A foly-
tonos, és sokszor érzelemmen-
tes betyárkodás mellett azért a 
könyvet olvasva sok helyen szív-
bemarkoló történeteket, jelene-
teket, pillanatokat örökít meg az 

író, amellett, hogy a környék vilá-
gának minden szintű jellegzetes-
ségét is szavakba foglalja.

Erre talán még egy lapáttal rá-
tesz, hogy itt a diófa tövének hű-
vös árnyékában a puli kutyánk 
társaságában olvasok pár ki-

lométerre történt dolgokról. A 
Sömmiben nem csak a szegény-
legényekről hullik le a lepel, de 
magáról a történelemről is, mert 
Veszelkától megtudjuk, semmi 
sem úgy történt, ahogy eddig 
tudtuk. Sömmi!

E g y  b e t y á r o s  e a s t e r n ,  h e l y b ő l
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Labádi Lajos

Az egyházi és társasági élet 
élénkítése, valamint a műveltsé-
gi szint emelése érdekében Futó 
Zoltán református lelkész kezde-
ményezte egy társaskör alakítá-
sát. Az 1900. november 25-én 
tartott egyházi értekezleten ki-
mondták a Szentesi Református 
Kör megalakítását. Az 1902 ja-
nuárjában elkészült alapszabály 
a kitűzött célok elérésére négy 
szakosztály szervezését irányoz-
ta elő: Felolvasási-, Könyvtári- és 
Társadalmi Szakosztály, valamint 
a Szeretet és Könyörületesség 
Szakosztálya. Vasárnaponként a 
város különböző részein felolva-
só esteket szerveztek, melyek rö-
vid idő alatt igen népszerűekké 
váltak. 

Kezdettől fogva komoly gon-
dot okozott a megfelelő saját 
helyiség hiánya. Ezen segített 
Szűrszabó Nagy Imre jómódú 
gazdálkodó, aki 1904 októberé-
ben 12 ezer koronáért megvásá-
rolta a nemrégen megszűnt Pol-
gári Olvasókör Templom közben 
(ma Kiss Bálint utca) lévő épü-
letét, s azt a Református Körnek 
adományozta.

Az ajándékba kapott épület 
új távlatokat nyitott a kör előtt. 
Igyekeztek mindazzal felszerel-
ni, ami a tagok önművelődését 
és szórakozását szolgálta. Meg-
vásárolták a volt Polgári Olvasó-
kör bútorai mellett annak érté-
kes, mintegy 1200 kötetből álló 
könyvtárát, amelynek következ-
tében megnövekedett az olva-

sók száma. Mivel az épület ha-
marosan szűknek bizonyult, 
a kör közgyűlése elhatározta, 
hogy az utcai frontra egy új, dí-
szes épületet emeltet. A tervek 

elkészítésére Borsos József hód-
mezővásárhelyi építészt, a kivi-
teli munkákra pedig Bene István 
helybeli építőmestert kérték fel. 
1906 őszére elkészült a kör ma 
is álló szecessziós stílusú, tég-
la-szalagdíszes új épülete. A zár-
kő letételére október 31-én ke-

rült sor. Az átadási ünnepséget 
december 9-én tartották meg, 
amelyen a város valamennyi fe-
lekezete képviseltette magát. Az 
avató beszédet Futó Zoltán lel-

kész mondta, aki az ünnepi al-
kalomból leleplezte a jótevő 
mecénás, Szűrszabó Nagy Imre 
portréját, Lakos János Pál helyi 
festőművész alkotását. 

Az új épületben felpezsdült a 
társasági élet. Nagyterme a fel-
olvasások mellett helyet adott a 

báloknak, családi rendezvények-
nek, különböző társadalmi ösz-
szejöveteleknek. Kisebb termé-
ben és az udvarán vendéglőt 
rendeztek be, ahol sakkozásra, 
kártyázásra és tekézésre is le-
hetőség nyílt. Az 1930-as évek-
ben a rendezvények egyre rit-
kultak. 1935-ben a kör épülete 
kedvezményes áron a reformá-
tus egyház tulajdonába került. A 
Református Kör, mint egyesület 
megmaradt, de tevékenysége 
lassan elsorvadt. Helyét az ifjú-
sági és felnőtt bibliakörök fog-
lalták el. Az épület jelenleg is a 
szentesi református egyház tu-
lajdonában van. Egyházi célú 
hasznosítása mellett helyet biz-
tosít a Református Asszonykör, a 
Kiss Bálint Református Általános 
Iskola és egyéb egyházhoz kö-
tődő szervezetek rendezvényei-
nek. Falai között őrzik a szentesi 
református egyház régi presbite-
ri jegyzőkönyveit és iratait.

Az épület mellett jobbról lát-
ható a kéttornyos „bagolyvár”, 
amely hosszú időn át a kis utca 
látványossága volt. 1901 és 1939 
között ebben működött a Vajda 
testvérek újságjának – az Alföldi 
Ellenzék (később Alföldi Újság) 
c. napilapnak – a szerkesztősége 
és nyomdája. Utóbb a tornyos 
kupolákat életveszélyes mivol-
tukra hivatkozva lebontották, 
megfosztva az épületet egyedi 
ékességétől. Ezt követően a Re-
formátus Kör maradt az utca leg-
szebb épülete.

Szentes arculata régen és ma (10.)

„ B a g o l y v á r ” a  R e f o r m á t u s  K ö r  m e l l e t t

Szombaton immáron a IX. 
Lepényváró Fesztivált ren-
dezte meg a Mosolygósabb 
Régióért Egyesület Szen-
tes-Lapistón. A programokra 

a szomszédos településekről 
is sokan ellátogattak, a részt-
vevőket a hagyományoknak 
megfelelően különböző ízesí-
tésű lepényekkel kínálták.

A Szentesi Egészségfejlesz-
tési Iroda és a Magyar Vörös-
kereszt szentesi szervezete 
„Gazdálkodj okosan, az egész-
ségeddel!” elnevezésű játék-
kal várta az érdeklődőket, akik 
8 csapatot alkotva teljesítették 
a kihívásokat. A színpadi mű-
sort a MÁV Lendület Nyugdí-
jas Klub tánccsoportja, a Semi-
ramis hastánc csoport, Kovács 
Nóri énekművész, a Fanni Es-
küvői Ruhaszalon, a Szendrey 
színpad művészei és Tabáni Ist-
ván énekes adták. A volt Május 
1. TSZ irodájában megnyitot-
ták a „Szemelvények a szente-
si kubikosság életéből” című ki-

állítást, amely a szentesi, és a 
környék kubikosainak életét, 
munkáját mutatja be fotók, do-
kumentumok és tárgyi emlékek 
segítségével. A résztvevőket a 
hagyományoknak megfelelően 
különböző ízesítésű lepényeket 
kóstolhattak a fesztiválon; az al-
más, meggyes, túrós és szilvás 
ízesítésű finomságok elnyerték 
a közönség tetszését. 

A rendezvényt a körzet ön-
kormányzati képviselője, Hevesi 
-Tulipán Edit, szívügyének tart-
ja. – Úgy gondolom, hogy na-
gyon fontos a település lakói 
számára, hogy találkozzanak, 
kicsit együtt legyenek. Az egye-
sület rendezvényét minden év-

ben támogatom, személyes 
ajándékkal, vagy mint tavaly és 
idén, a képviselői keretemből 
ajánlok fel. A Városfejlesztési Bi-
zottság elnökével, Antal Balázs 
Tiborral egyeztettünk, vannak 
olyan járdaszakaszok, amelye-
ket fel kellene újítani – mondta 
el lapunknak, hozzátéve, hogy 
tavaly megújult az Orosházi út 
egy szakasza, nemrégiben pe-
dig, kezdeményezésére, 100 
tő szárazságtűrő virágot ültet-
tek ki. Mint megtudtuk,  most a 
buszváró környékét, és a Róna 
utca egy részét újítják fel a vá-
rosellátó intézmény dolgozói.

Fotó: Szentesi Gyors

IX. Lepényváró Fesztivál
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Múlt heti nyertesünk Török József 
(Szegvár, Ménes utca 20.). Nyereménye 
egy páros mozijegy. Ezen a héten a Kö-
rös-Toroki Napok augusztus 4-i, csütör-
töki napjára sorsolunk ki 5 darab napi 
jegyet a sikeres megfejtők között. Meg-
fejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes, 
Kossuth Tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes cím-
re. Telefonos elérhetőségüket kérjük fel-
tüntetni!

Vízszintes: 1. Egy vicces gondolat elsző ré-
sze. 2. Román gépkocsik nemzetközi jelzé-
se. 15. Skiccel, körvonalaz. 16. Névelővel: 
áruházlánc. 17. A szélein elkerüli. 18. Figyel-
meztetés. 21. Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas 
magyar zeneszerző (Iván). 23. Női név. 24. 
Leszakad a többiektől. 27. Becézett Mihály. 
28. Athosi és thaiföldi gépkocsik jelzése. 30. 
Lejjebb. 31. Tanít. 33. Női név. 35. Szándéko-

zó. 37. Ruhakészítő. 39. A végén elaltat. 40. 
Söntés. 41. No, várj csak! 43. Ész, értelem. 
44. Csökken a szintje. 47. … magica – bűvös 
lámpa. 51. Névelővel: evőeszköze. 54. Nem-
zetközi vészjelzés. 55. Belépőjegy. 56. Han-
gos sóvárgás. 59. A szarvasmarha tisztított, 
csíkokra vágott gyomra. Számos étel alapja. 
60. Római császár. 62. Kiki egynemű hang-
zói. 64. Végtelen Gara! 65. Európai Parla-
ment – röv. 66. Kettős mássalhangzó kiejtve. 
67. Indítéki. 69. Futva menekülő. 71. Abban 
a pillanatban. 74. Némaság!

Függőleges: 1. Keletkutató. 2. Írásjel. 3. 
Hajlítottakat. 4. Állatok hasi részén találha-
tó prém. 5. …lábúak (rovarok). 6. Svéd, omá-
ni és spanyol gépkocsik jelzése. 7. Párosan 
utal. 8. Fél zúza! 9. Gyümölcs. 10. Bérelhető. 
11. … ki! (Igyad!). 12. Könyöradomány. 13. 
Ilyen csésze is van. 19. Munkacsoport. 20. 
Lemezes kőzet. 22. Női név. 25. Maros-par-

ti település megyénkben. 26. Lovaknál gya-
kori név. 29. Föltéve! 32. Kopáshatárok! 34. 
Innivalóik. 35. Romlott (vaj). 36. Kívána-
lom. 38. Költő, törökverő nemes. A magyar 
nyelvű költészet első kiemelkedő művelő-
je (Bálint). 40. Ideg, húr. 42. Motívum. 44. A 
gondolat második része. 45. Olasz folyó. 46. 
Visszafelé: medve kölyke. 48. Közterület. 49. 
Pakolná. 50. Vagy úgy! 52. …t – tárgyi betét, 
vagyoni értékű hozzájárulás vállalkozáshoz. 
53. Aktínium és szén vegyjele. 55. Mr. … 
(Rowan Atkinson filmszerepe). 57. Határta-
lan Bogotá! 58. Tarol. 61. H… (hon). 63. Felső 
végtag. 65. Agráreszköz. 68. Kápolna eleje! 
69. Nyílvessző kilövésére alkalmas eszköz, 
úgynevezett „hideg lőfegyver". 70. Alap kö-
zepe! 72. Azonos mássalhangzók. 73. Réni-
um vegyjele.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 44. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Három felejthetetlen napot tölthettek a Vajdaságban a Rigó Alajos Ál-
talános Iskola és Szakiskola 7. osztályos tanulói a „Határtalanul – Baran-
golás Észak-Bácskában” pályázat keretében. A gyermekek a számos látni-
való mellett a vendéglátó moravici (bácskossuthfalvi) tanulótársaikkal is 
megismerkedhettek, megízlelve a határontúli magyarság mindennapja-
it, és különleges nyelvhasználati sajátosságait.

A március 14-16. között megvalósult kirándulás az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatásával jött létre, melynek köszönhetően a Rigó Alajos Ál-
talános Iskola és Szakiskola hetedikes diákjai szerbiai tanulmányúton vehettek 
részt. A háromnapos program keretein belül a gyerekek ellátogattak Szabad-
kára, majd Bajmok felé vették útjukat, ahol a kaponyai csata emlékművénél 
emlékeztek. A nap Moravicán (Bácskossuthfalván) ért véget. Március 15-én dé-
lelőtt a moravici és a szentesi gyerekek Ki mit tud ’48-ról? játékos történelmi 
vetélkedőn mérték össze tudásukat, majd közösen ünnepeltek, emlékeztek. 
Ezután a gyerekek Zomborba utaztak, és a városi múzeum gyűjteményét te-
kintették meg. A vajdasági kirándulás utolsó napján a diákok Topolyára utaz-
tak, a vajdasági tanulmányút Palicson ért véget.

Határtalanul – Barangolás Észak-Bácskában
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü:  augusztus 08-14.

Hétfő: Marha csontleves
A menü: Mexikói csirkeragu, párolt rizs

B menü: Csikós tokány, tésztaköret
C menü: Párizsi sertésszelet, párolt rizs

Kedd: Galuskaleves
A menü: Sült virsli, lencsefőzelék

B menü: Lecsós csirkemell, 
párolt barna rizs

C menü: Töltött rántott szelet, 
sült burgonya

Szerda: Meggyleves
A menü: Palócos csirkepörkölt, 

galuska köret
B menü: Mustáros szelet, 

pirított hagymával, burgonyapüré
C menü: Kukoricapelyhes rántott szelet, 

burgonyapüré
Csütörtök: Hamis gulyásleves
A menü: Eszterházy sertésszelet, 

tésztaköret
B menü: Kolozsvári rakott káposzta

C menü: Rántott csirkemell, 
párolt káposzta 

Péntek: Húsgaluskaleves
A menü: Grenadinmars

B menü: Chilisbab
C menü: Rakott csirkeszárny, 

majonézes kukoricasaláta
Szombat: Tejfölös gombaleves, 

Csongrádi csípős tekercs, 
csőben sült burgonya

Vasárnap: Karfiolleves
Óvári sertésszelet, 

petrezselymes burgonya
A megadott ár tartalmazza a 

kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Kolbászos lecsó
Hozzávalók: 
• 1 kg paradicsom
• 1/2 kg paprika  
• 1/2 kg hagyma, lehet lila hagyma is 
• 30 dkg füstölt kolbász 
• 20 dkg füstölt húsos szalonna
• 3 ek. zsír, só, cukor, őrölt piros paprika
Elkészítése:
A zsírt lábasba teszem, kisütöm benne a felszeletelt szalonnát. Ebbe 

a zsírba teszem a szeletekre vágott hagymát, megsózom, 4-5 percig pá-
rolom. Ezután következik a karikára vágott paprika, esetleg erős pap-
rika és ilyenkor teszem hozzá a kolbászt. Sózzuk meg a paprikát, hogy  
könnyebben  puhuljon. Amikor félig puha, hozzáteszem a paradicso-
mot, szintén karikára vágva és ekkor jön bele pirospaprika és kevés 
cukor a savasság ellensúlyozására. Lassú tűzön, időnként megkeverve 
vagy a lábast rázogatva készítsük el,addig főzöm, amíg elfövi a levét, és 
az egész jól besűrűsödik. Ízlés szerint lehet gazdagítani rizzsel, tojás-
sal. A tálaláskor a kisütött pörccel díszítem.

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: Augusztus 1-8-ig Dr. Weiss Patika Gyógyszertár  (Szentes, Rá-
kóczi F.u.71.) hétfőtől-péntekig 7.30-19 óráig, szombaton 7.30-12 óráig, vasárnap és ünnep-
nap 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

Születés
Menyhárt Istvánnak és Radil 

Évának (Kossuth Lajos u. 19. 3. 
em. 14.) Lilien Anna, Győri Tibor-
nak és Fábján-Nagy Erzsébetnek 
(Dessewffy sor 3.) Kitti Luca, Gu-
lyás Csabának és Molnár Emesé-
nek (Cseuz Béla u. 11. 3. em. 8.) 
Zétény, Tamási Ferencnek és Ju-
hász Zsuzsannának (Csongrá-
di út 30.) Dániel, Szabó Nándor 
Zsoltnak és Gubisi Erzsébetnek 
(Zolnay Károly u. 30.) Anna Erzsé-
bet, Surányi Eriknek és Hidas Mó-
nikának (Szántó Kovács János u. 
11.) Amire Nikoletta, Szabó Gá-
bornak és Szél Anitának (Alkot-
mány u. 9.) Amina.

Elhunyt:
Benedek Istvánné (Új u. 9. 

2/10.), Török Jánosné (Bocskai u. 
81/2.).

Családi

Új burgonya 100-150 Ft/kg, új répa 
200 Ft/cs, új gyökér 150-200 Ft/kg, zel-
ler 150 Ft/db, új karalábé 150 Ft/db, 
új fokhagyma 1000-1500 Ft/kg, pet-
rezselyem 50 Ft/csomó, hegyes erős 
paprika 20 Ft/kg, fehér paprika 200 Ft/
kg, karfiol 420 Ft/kg, paradicsom 150-
200 Ft/kg, vöröshagyma 200-250 Ft/kg, 
tojás 35 Ft/db, saláta 100 Ft/kg, spe-
nót, sóska 800 Ft/kg, lilahagyma 250 
Ft/kg, citrom 1200 Ft/kg, kapor 200 Ft/
cs, kígyóuborka 150-200 Ft/kg, gom-
ba 650 Ft/kg, új tök 200 Ft/kg, cukki-
ni 200 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, csemege 
kukorica 80 Ft/db, sörretek 100 Ft/db, 
sárgadinnye 250 Ft/kg, görög dinnye 
100-140 Ft/kg, alma 250-300 Ft/kg, kör-
te 350 Ft/kg, őszibarack 250-350 Ft/kg, 
sárgabarack 380 Ft/kg, nektarin 250-
400 Ft/kg, szilva 180 Ft/kg, ringló szil-
va 250 Ft/kg.

PIAC

KOS
Könnyen mondasz nemet a lényegtelen dolgokra, és könnyen mondasz ne-
met akkor is, amikor valójában nem ez a megfelelő válasz.
BIKA
A következő napok fordulatot hozhatnak életedben úgy az anyagiak, mint a 
szerelem terén. Eddigi pénzügyi problémáid egy befolyó összegnek köszön-
hetően felszámolódhatnak.
IKREK
Kedvenc júliusi heted indulhat el, mivel ez egy konfliktusmentes, nyugal-
mas hétnek ígérkezik, ráadásul az anyagiak terén is gyarapodás várható.
RÁK
Ez a hét számodra emlékezetesen alakulhat, mégpedig a szerelemnek kö-
szönhetően. Kedveseddel olyan zavartalan összhang alakulhat ki köztetek, 
mint még eddig soha.
OROSZLÁN
Most egyensúlyba kerülhetsz anyagilag, hála a jó szerencsének. Lehet szó 
nyereményről, befolyó összegről, de kölcsön visszatérítéséről is.

SZŰZ
Pároddal várhat ugyan egy aprócska vita, de ez jó irányba visz titeket, mi-
vel felszínre hozhat egy problémát, amit átbeszélve minden harmoniku-
sabb lesz.
MÉRLEG
Igazán hatékony, friss lehet a gondolkodásod, így játszi könnyedséggel el-
végezheted a keménynek tűnő feladataidat is.
SKORPIÓ
Heted vidámnak és gondtalannak ígérkezhet, ám ehhez az is kell, hogy op-
timista legyél!
NYILAS
Párban remek baráti programok várhatnak, de figyelj kedvesed jelzésére, 
többet vágyhat kettesben lenni, és talán te is.
BAK
Karrieredben válaszút elé kerülhetsz, most ugyanis felmerülhet egy másik 
állás lehetősége.
VÍZÖNTŐ
Munkádban egy jó ötlettel rukkolhatsz elő, magánéletedben pedig lakásod 
otthonosabbá tételében támadhat forradalmi gondolatod.
HALAK
Ezen a héten pároddal egy apró vita ugyan előfordulhat, de édes lesz a bé-
külés, kellemes napok várnak rátok.

Július 29 – augusztus 4.

HETI HOROSZKÓP
 A Szentesi Vendégszere-

tet Egyesület autóbuszos kirán-
dulást szervez a kistérségben. 
A buszos kirándulás útvonala a 
Fábiánsebestyén–Eperjes–Cse-
rebökény. Az augusztus 6-i ki-
rándulás a Szent Erzsébet tér-
ről indul, a gyülekező időpontja 
szombat, 14-14.30 óráig. A túra 
14 óra 30 perckor kezdődik. 
Helyfoglalás előzetesen: turiz-
mus.szentes@gmail.com

 A Szívügy Klubszervezésé-
ben két kirándulásra várnak je-
lentkezőket. Szeptember 6-án 3 
nap Tengelicre, október 1-én 8 
nap a Garda-tóhoz. Érdeklődni 
telefonon a 06-20/564-4589 és 
a 06-20/205-5318 telefonszámo-
kon lehet.
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Hering Viktor
Szombaton rendezik Nagyatá-

don a 26. eXtremeMan-viadalt. 
Az embertpróbáló erőpróbán 
a versenyzőknek 3,8 kilométert 

kell úszniuk, 180 kilométert ke-
rékpároznak, ezt követően pe-
dig le kell futniuk a 42 kilométe-
res maratoni távot, mindezt 16 
és fél óra alatt, különben kizár-

ják őket a versenyből. A megmé-
rettetésre közel ezren neveztek, 
köztük szentesiek is.

Lőrincz Gábor, a Honvéd Rá-
kóczi SE elnöke lapunknak el-
mondta, hogy a „triatlon sport 
hazai Mekkájában”, Nagyatádon 
rendezik a versenyt, ahol a leg-
jobbak kilenc óra alatt is telje-
síthetik a távot, ami világszin-
ten is komoly eredménynek 
számít. A Rákócziból három ver-
senyző áll rajthoz, Vakhal György 
(képünkön), akinek ez lesz a 11. 
ilyen versenye, és ha időn be-
lül célba ér, csatlakozhat ahhoz 
a társasághoz, akik több mint 
10 alkalommal teljesítették az 

eXtremeMan-viadalt. Monda-
ni sem kell, nincsenek olyan so-
kan… Vakhalon kívül Lenti Péter 
és Vajda Zsolt áll rajthoz szom-
baton reggel fél 8-kor. Több hó-
napos felkészülésen vannak túl 
mindhárman, hiszen iszonya-
tos terhelésnek lesznek kitéve 
ezek a sportolók. – Erdős, dom-
bos részen halad a verseny, nem 
a legkönnyebb pálya – mondta 
Lőrincz Gábor. – Vakhal György 
sérüléssel küszködött korábban, 
most úgy tűnik, hogy rendben 
van, és nagyon taktikus, okos 
versenyzéssel teljesítheti a távot. 

A nagyatádi versenyre közel 
ezren neveztek az idén.

Pollák DSE

A Pollák DSE a Petőfi DSE-
vel karöltve jubileumi ver-
senyt rendez augusztusban. 
Ennek apropójából beszélge-
tünk Kalydy Zoltánnal, a ver-
seny szervezőjével.

Az alábbiakat korábbi újsá-
gokból ollóztam, valamint sa-
ját tapasztalataimból merítet-
tem. Évekig űztem és tanítottam 
is ezt a sportot, és Kalydy Zoltán 
irányításával a dan fokozatot is 
megszereztem. Természetesen a 
kiegészítéseket Kalydy Zoltántól 
kaptam meg.

Huszonöt éve növeli a sportvá-
ros minőségét a judo városunk-
ban. Az egyesületben társadalmi 
munkában, munka mellett tevé-
kenykedő, a judo-t, cselgáncsot 
szerető sportemberek 4-5 éven-
ként újrakezdik a fiatalok nevelé-
sét, mivel a gyerekek nagy része 
már középiskolai tanulmánya-
it is másik városban folytatja. Ki-
váló eredmények, köztük felnőtt, 
junior és ifjúsági magyar bajno-
ki címek, európai tornákon elért 
dobogós helyezések fémjelzik a 
judo útját Szentesen. Kalydy Zol-
tán irányítása alatt 25 éve műkö-

dik a sportág a Pollák DSE-ben, 
mely a sikeres eredmények elle-
nére korántsem csak versenyzési 
lehetőséget biztosít követőinek. 
A másik klubbal karöltve dol-
goznak, a Petőfi DSE-ben a szin-
tén megszállott Tóth Béla vezeti 
a szakmai munkát.

A cselgáncs egy életmód, 
ahogy a judo szlogenje is jelzi: 
„Judo-more than sport!”, tehát 
több mint sport.

1991 februárjában közel 100 
fővel kezdték az első edzéseket 
a Vasutas Sport klubban. A ko-
rábban a női válogatottat veze-
tő Kalydy Zoltántól (4. dan) és 
Ballér Barbarától (2. dan) sajátít-
hatták el a sportág alapismere-
teit a kezdők, akkor még a bir-
kózóktól megörökölt Korsós 
sori teremben. Az induláshoz a 
már elhunyt akkori polgármes-
ter, dr. Rébeli-Szabó József, az az-
óta szintén elhunyt Ilovszki Lász-
ló, illetve Takács László nyújtott 
segítséget. 1994 végén a judót 
maga is gyakorló iskolaigazgató, 
a már elhunyt Fekete Géza aján-
lotta, hogy a megszűnt DSK he-
lyett indítsák be a Pollák DSE-t, 
azóta is a szakközépiskolában 
zajlanak az edzések.

Az egyesület históriájának 
első saját nevelésű I. osztályú 
pontszerzője Tóth Zoltán volt, I. 
osztályú magyar bajnoki 5. he-
lyével. Sándor Mátyás és Rácz Ist-
ván 7. helyet szerzett ezen az I. 
osztályú Magyar Bajnokságon. 
Jelentősen kivették részüket a 
sikerekből a többszörös felnőtt 
magyar bajnokok, Fekete Mónika 
és Ballér Barbara is több magyar 

bajnoki címet hoztak a városnak. 
Szomorúan gondolnak vissza 
Szarka Zsoltra, a fiatalon elhunyt 
magyar bajnoki érmes, junior 
válogatott, a prágai rendőr judo 
Eb-n bronzérmes sportolóra, 
akit az egyesület saját halottjá-
nak tekint. A női versenyzők kö-
zül remekül fejlődött Gila Nóra 
és Kalydy Patrícia, akik ifiként I. 
osztályú felnőtt bajnoki döntőt 
vívtak és ifjúsági, valamint junior 
bajnoki címeket szereztek, ifi Eb-
ket és világbajnokságot is meg-
jártak, sőt Patrícia U23-as Eb-n 
is képviselte hazánkat. Mindket-
ten Európa Kupa 3. helyig jutot-
tak, sőt Patrícia az európai olim-
piai reménységek versenyére is 
eljutott. 2010-ben az ifjúsági, a 
junior csapatbajnoki címet is el-
hozták a Pollák DSE női verseny-
zői, valamint a felnőtt I. osztály-
ban a 3. helyezést is bezsebelték. 
A Pollák DSE az elmúlt év gyen-
ge eredményét leszámítva fo-
lyamatosan jó helyezéseket fog-
lal el a szövetség egyesületeinek 
országos listáján a pontszerző 
helyezésekkel. Az eredménye-
ket azonban egy ideig bizto-
san nem tudják megismételni, 
hiszen a versenyzők más váro-
sokban tanultak tovább, s eliga-
zoltak. Most a legkisebbekkel 
kezdtek dolgozni. A jelenlegi lét-
szám igen alacsony és inkább a 
kezdőkből áll. A fábiánsebestyé-
ni csoportnál is ezekkel a problé-
mákkal küzdenek.

Ami a távolabbi, remélhetőleg 
még szebb jövőt illeti, a klubve-
zető bízik abban, hogy lesz Szen-
tesnek judós olimpikonja, hiszen 

több versenyzőjében is megvan 
erre a képesség, de sajnos el kell 
ezeket a sportolókat irányítani 
több lehetőséggel rendelkező 
klubokhoz, mert egy ilyen szin-
tű sportoló felkészítése és me-
nedzselésére éves szinten több 
millió forintot is el lehet költe-
ni, mire államilag lesz finanszíro-
zott a sportoló. A felnőtt váloga-
tottban való szereplés hatalmas 
munkát kíván, és amennyiben 
tudják finanszírozni a válogatott 
edzéseket és táborokat, akkor le-
het a városnak olimpiai szerep-
lője.

Az egyesületben bőven van-
nak, akikre felnézhetnek a fi-
atalok: Kalydy Zoltán bevallá-
sa szerint örömmel veszi, hogy 
jól felkészült társak segítik a 
munkáját, így 3. dan fokozat-
tal Bozsoki Imre, s további feke-
te öves, 1 danos judo mesterek 
tagjai még a klubnak, illetve 6 
olyan volt sportoló, akik 1, illet-
ve 2 dannal rendelkeznek kel-
lett a sportolást feladnia megél-
hetési vagy továbbtanulási okok 
miatt. A távol-keleti gondolko-
dásmód a judóban is megmu-
tatkozik, az eredményeket futó-
szalagon szállító versenyzői mag 
mellett többen „csak” klubszin-
ten űzik. Kalydy Zoltán szerint 
a judo egyfajta életmód: folya-
matos mentális fejlődést biztosít 
gyakorlóinak, akár egy spirituá-
lis lépcsősor, melyen felfelé lehet 
lépdelni, fejlődni.

Írásunkat két részletben olvas-
hatják, a cikk folytatása jövő heti 
lapszámunkban jelenik meg – 
szerk.

Betonkemény lesz

Idén 25 éves a  judo Szentesen
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Sebők Tamás

Egerben rendezték meg a 
serdülő országos úszó baj-
nokság négynapos fordulóját, 
amelyen a szentesi úszócsapat 
is képviseltette magát számos 
sikerrel. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott Batta Orsolya 
Hanna, aki minden olyan ver-

senyszámban javított sa-
ját időeredményén, amiben 
rajtkőre állt, a ranglistán is 
a legeredményesebb helyet 
foglalja el az egyik verseny-
számában.

Az egri Bitskey Aladár Uszo-
da adott otthont július közepén 
az LX. Országos Serdülő Úszó-
bajnokságnak, amelyen a Szen-
tes Városi Úszóklub serdülőkorú 
sportolói is eredményesen részt 
vettek. Kiemelkedett közülük 
Batta Orsolya, aki a négynapos 
rendezvényen 5 versenyszám-
ban indult és mindegyiket siker-
rel teljesítette. 

– 100 méter gyorson 1,5 má-
sodpercet, 100 méter pillan-
gón 4,5 másodpercet, 400 méter 
gyorson szintén 4,5 másodper-
cet, 50 méter gyorson 0,9 má-
sodpercet, 200 gyorson pedig 

közel 4 másodpercet sikerült 
javítanom a korábbi eredmé-
nyeimhez képest. Ezeknek a 
kedvező időeredményeknek kö-
szönhetően szinte minden ver-
senyszámban az élmezőnyben 
végeztem, volt ahol több mint 
80-90 versenyzőtársamat meg-
előzve. 50 méter gyorson döntő-
ben is úsztam, 91 versenyzőből 
a 7. helyezést értem el – mutat-
ta be eredményeit Orsi, aki ezzel 
a döntős szereplésével 50 mé-
ter gyorson az országos serdülő 
ranglista első helyén áll. Ez nem 
is meglepő, hiszen ahogy mond-
ja, ezt a számot érzi igazán erős-
ségének. A sportban példaképe, 
Hosszú Katinka is motiválja, cél-
ja, hogy minél több versenyen, 
minél eredményesebben végez-
zen, és egyre inkább fejlődjön.

Edzője, Paulovics Tamás sze-

rint kitűzött céljai eléréséhez 
minden adottsága megvan.

– Nagyon jó eredmények áll-
hatnak Orsi előtt. Tehetséges és 
elszánt, mindezek mellett pedig 
az iskolában is jó teljesítményt 
nyújt. – 1995 óta, amióta Szen-
tesen vagyok két-három ilyen 
tehetséget láttam, mint ő. Nagy 
eredményekre jogosult, és a szü-
lei is segítik ebben. Jövőre már 
a felnőtt bajnokságban döntős 
szereplést várok tőle. Fiatal még 
ugyan, de időben el kell kez-
denie a felkészülést és nagyon 
nagy sikerek előtt áll – értékelte 
Orsi teljesítményét a szakember.

A Szentesi Úszó Klub számá-
ra hamarosan véget ér a szezon, 
a Gyermek Országos Bajnokság-
ban a hétvégén fogják megren-
dezni az utolsó fordulót, Miskol-
con, ahol bár rengeteg nevező 
van dr. Rébeli-Szabóné Vincze Edit 
edző derülátó, és jó eredménye-
ket vár a növendékektől.

Első helyre úszta magát

Lukács Dénes távozása után 
nem sokkal nevezték ki vezető-
edzőnek, nem titkoltan azzal a 
céllal, hogy új csapatot építsen a 
következő szezonban.

– Semmi jele nem volt a vál-
tásnak – mondta Pellei Csaba. – 
Dénes mellet a felnőtt csapatnál 
dolgoztam, emellett az ifjúsá-
gi együttesnek voltam a vezető-
edzője. Májusban derült ki, hogy 
távozik, és sok játékos is elhagy-
ja a klubot. Ilyen helyzetben vál-
laltam el az edzői posztot. Azóta 
György Dávid a Honvédból, Ta-
kács János Miskolcról, Kiss Kristóf 
pedig az UVSE-ből érkezett hoz-
zánk, két holland válogatott já-
tékost is várunk, akik Spanyolor-
szágban játszottak, de egy szerb 
játékos is csatlakozik a játékos-
kerethez, mindhárman aláírták 
szerződésüket. Egy játékos hely-
zete bizonytalan, egyelőre nem 

dőlt el, hogy Weszelovszky Lász-
lóra számíthatunk e következő 
szezonban. 17 tagú, túlnyomó 
részben szentesi játékosokból 
álló kerettel vágunk neki a sze-
zonnak.

– Az átigazolások az elvárásai-
nak megfelelően alakultak?

– Késében voltunk, ami az át-
igazolásokat illeti, ezért nem vol-
tunk könnyű helyzetben, több 
posztra igazolnunk kellett. Azt 
gondolom, hogy az anyagi lehe-
tőségeinkhez képest reális iga-
zolásaink lettek. Augusztus el-
sején már elkezdjük a munkát, 
reményeim szerint a teljes keret-
tel, egyedül a szerb játékos érke-
zik öt nappal később. A bajnok-
ság szeptember 28-án kezdődik, 
hasonló lebonyolításban rende-
zik, mint az előző szezonban. Két 
nyolcas csoport lesz, a sorsolásra 
augusztus végén kerül sor. 

– Milyen célokat lehet megfo-
galmazni ebben a helyzetben?

– Ha az anyagiakat nézzük, ak-
kor a Szentesnek alulról nézve 
a második vagy harmadik leg-
kisebb költségvetése van, de ha 
azt nézzük, hogy új edzővel, 7-8 
új játékossal vágunk neki a sze-
zonnak, és tavaly a tizenhatból 
a tizenkettedikek lettünk, akkor 
az első évben reálisan nem le-
het más célunk, mint hogy biz-
tosan bent maradjunk az első 
osztályban. Sok függ persze at-
tól is, hogy milyen csoportba ke-
rülünk, hiszen lehet, hogy csak 
februárban lesznek a számunk-
ra igazán fontos mérkőzések, ad-
dig kell fenntartani a motivációt, 
de az is előfordulhat, hogy már 
az első fordulókban meghatáro-
zó összecsapásaink lesznek. Azt 
gondolom, hogy a csapat alkal-
mas arra a feladatra, amit az új 
klubvezetés kitűzött célként. A 
legfontosabb alapkitételem az 
volt, és ezt a feladatot úgy vál-
laltam el, hogy szakítsunk a ko-
rábbi rossz hagyományokkal, és 
ne cseréljük le félévente-évente 

a játékoskeretet, mert így nem 
lehet csapatot építeni. Játékos-
ként már tettem le az asztalra 
Szentesen, és mivel a bizalom 
a vezetőség felől vezetőedző-
ként is megvan az irányomban, 
hiszen kétéves szerződést írtam 
alá, ezzel a két évig együtt tar-
tott, fiatal kerettel előre tudunk 
majd lépni a hazai vízilabdában.

– Kik segítik a munkáját a kispa-
don?

– A férfi szakág szakmai igaz-
gatója, a klub korábbi játéko-
sa és vezetőedzője, Berki And-
rás segíti majd a munkámat, ő 
majd a mérkőzéseken ül mellet-
tem, illetve Horváth Tamás, aki a 
délelőtti és délutáni edzéseken 
segéd-, és kapusedzőként dol-
gozik majd velem.

Új csapatot épít Pellei  Csaba

KORREPETÁLÁS biológiából és 
kémiából. Tel.: 70/371-7440.

BEFŐTTES üvegek eladók. Tele-
fon: 63/314-894.

SZENTESEN kiváló helyen telkek 
eladók. Telefon: 30/928-1501.

BORSÓLISZT eladó. Telefon: 
70/389-7965.

SZENTESEN, zöldségtermesztés-
be, férfi  és női munkatársat keresünk. 
Telefon: 30/928-1501.

SZENTESEN, a Rákóczi Ferenc 
utcában régi építésű családi ház eladó. 
Érdeklődni: 30/362-8632.

SZENTESEN, belvárosban, 180 
m2 házrész eladó, önálló bejárattal, 
telekkel. Vállalkozás és lakás céljára is 
alkalmas. Telefon: 70/454-6992

GYERMEK- és felnőtt- divatos 
női  ruhák végkiárusítása! Jók-olcsók! 

Szentes, Horváth Mihály utca 15.

VARRODAI berendezések, gépek, 
fenyő íróasztal, masszázsszék, férfi ke-
rékpár, konvektor, kéményes gáz boj-
ler eladó. Sorsjegyet adunk a vásárlás 
mellé, visszanyerheti vásárlása árát! 
Szentesen, a Horváth Mihály utca 15. 
szám alatt. Nyitva hétfőtől péntekig 
9-17 óráig.

H I R D E S S E N I N G Y E N

Hering Viktor

12 év, közel tíz edző a szentesi férfi felnőtt vízilabda csapat 
élén, minden esztendőben 7-8 távozó és ugyanennyi érkező já-
tékos, nem a legoptimálisabb állapot a csapatépítésre. A klub-
nál most ismét azt ígérik: hosszabb távra tervezhet az új veze-
tőedző, Pellei Csaba.



• Elsőrangú kókuszrost közegek a Duna-R Kft. szentesi telephelyéről
• Megoldások minden növényhez, különböző kultúrákhoz
• Megbízható, állandó minőség a sikeres termesztésért

Kókuszrost közegek raktárkészletről, akár azonnali szállítással

Optimum 
termesztőpaplanok

Téglák, bálák,              
Pop Up konténerek

Palántanevelő
kockák

Felduzzasztott,
zsákos kókusz

Lacházi Pál, kertészeti igazgató:  
+36/20-375-7277 • lachazi.pal@duna-r.hu

Telephely: 
6600 Szentes, Bolgárkertész utca 4.www.cocogreen.hu
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