
„Az egymásra figyelés legalább olyan fontos, 
mint a versenyzés.” – interjú Pólyáné Téli Évával, 
a Delfin ESC úszójával 8. oldal
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Tájékozottnak lenni jó!
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Az ünnepséget Seres Antal és 
tanítványainak zenés műsora nyi-
totta, majd Szirbik Imre mondott 

köszöntőt. A városvezető úgy fo-
galmazott, a baba világra jötté-
vel egy utazás veszi kezdetét. 

Kiemelte, hogy sok olyan meg-
ható pillanatra van szükség, mint 
amilyet az anyukák, a nyitópro-
dukcióban felcsendült szívhez 
szóló dalokat hallgatva, gyerme-
kükkel közösen élnek át. 

Libor Éva, a Szentesi Védőnői 
Szolgálat csoportvezető védő-
nője lapunknak elmondta, hogy 
az anyatej nemcsak testi, hanem 
lelki tápláléka is a gyermeknek, 
akinek segíti az érzelmi és testi 
fejlődését, illetve megelőzi a kü-
lönböző betegségek kialakulását. 
A világnap alkalmából szervezett 
rendezvénnyel azt szeretnék el-
érni, hogy minél több anyuká-
ban tudatosuljon az anyatejes 
táplálás fontossága. Hangsúlyoz-
ta, hogy a vitaminokban és ásvá-
nyi anyagokban is gazdag táplá-
lék felajánlása hatalmas segítség 
azoknak a kismamáknak, akik 
egyáltalán nem, vagy csak kevés 
ideig képesek saját anyatejükkel 
ellátni kicsinyüket. – Általában 
azok az anyukák kérik az Anyatej-
gyűjtő Állomás segítségét, akik-
nek pici súlyú vagy betegséggel 

született babájuk van – fogalma-
zott Libor Éva, aki az anyatej fel-
ajánlását a véradáshoz hason-
ló áldozatos munkának tartja, 
amellyel azok a kismamák, akik 
erre időt, energiát áldoznak, a sa-
ját testükből adnak valaki más 
számára.  

A szervezők figyelmességét 
jelezte, hogy a díszterem szom-
szédságában kis játszóház vár-
ta a kicsiket, akiket szüleikkel 
együtt süteménnyel, üdítővel 
és gyümölccsel vendégeltek 
meg. Szabó Rita a 15 hónapos 
Dáviddal látogatott el a prog-
ramra. Elmondta, sok ismerős 
anyukával találkozott, akikkel ba-
baklubokon, kisgyermekes prog-
ramokon ismerkedett meg. Úgy 
véli, a szoptatás során meghitt, 
intim kapcsolat alakul ki anya és 
gyermeke közt, amelyet semmi 
más nem pótolhat. Ritkán hasz-
nál babakocsit, a hordozást pre-
ferálja, amely – ahogy fogalma-
zott – rugalmasabb, ráadásul a 
babahordozós mozgásforma ki-
fejezetten hasznos is. 

135 kismama kapott oklevelet 

Az anyatejes táplálás fontosságára emlékeztettek

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com
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Nyomtatás: Silber-Nyomda Kft., 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Hering Viktor

Néhány héttel ezelőtt arc- 
csonttörés, most csoportos ga-
rázdaság és súlyos testi sértés kí-
sérlete miatt állítottak elő a ren-
dőrök egy helybéli férfit július 
21-én, a hajnali órákban. A férfi 
egy társával együtt egy családi 
háznál kezdett dörömbölni, és a 
házigazdával szeretett volna be-
szélni, aki azonban későbbi idő-
pontot javasolt a találkozóra. A 
két férfi erre a házigazda gép-
járműjében igyekezett kárt ten-
ni, majd a házból végül kijövő 
tulajdonosra támadtak, és egyi-
kük – aki az elmúlt héten már 
súlyos sérülést okozott egy ille-
tőnek – egy metszőollóval a sér-
tettet a hónaljánál megszúrta. 
A nyomozók később elfogták a 
két férfit, és a „csonttörőt” előze-
tes letartóztatásba helyezték, hi-
szen több hasonló ügye is volt 
már korábban. 

Több kerékpárt is elloptak a 
tolvajok a belvárosból. Az egyik 
bringát egy Kossuth utcai üzlet 
elől vitték el, pedig le volt zár-
va. Egy 30 ezer forintos kerékpár 
a Szabadság térről tűnt el, a tet-
teseket még keresik a rendőrök.

A Szentesi Rendőrkapitány- 
ság kéri, hogy jelentkezzen az 
a sértett, akinek kerékpárját 
2016. március 23-át megelő-
zően lopták el a városban. 
A Szentesi Rendőrkapitányság 
06050/304/2016. bűnügyi szá-
mon lopás vétségének megala-
pozott gyanúja miatt nyomoz 
P. István ellen. A helybéli férfi 
2016. március 23-át megelőző-
en tulajdonított el Szentesen, a 
Sima Ferenc utca környékén egy 
Schwinn Csepel Cruiser típusú, 
férfi vázas, fekete-fehér színű ke-
rékpárt. A gyanúsított kihallga-
tása során elismerte a terhére 
rótt bűncselekmény elköveté-

sét. A Szentesi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy a lopás sértettje 
jelentkezzen személyesen a ren-
dőrkapitányságon (6600 Szen-
tes, Kossuth Lajos utca 43. szám) 
a tulajdonjogot hitelt érdemlően 
igazoló okirattal, számlával vagy 
egyéb más okirattal. Telefonon 
bejelentés tehető a 06-63/561-
310-es telefonszámon, az ingye-
nesen hívható 06-80/555-111-es 
„Telefontanú” zöld számán, vala-
mint a 107-es vagy a 112-es köz-
ponti segélyhívó telefonszámok 
valamelyikén.

Két év alatt mintegy 20 idős 
beteget fosztott ki egy ápoló a 
szentesi kórházban, az ügyész-
ség vádat emelt ellene – tájé-
koztatott a Csongrád Megyei 
Főügyészség szóvivője. Szanka 
Ferenc közölte, a Szentesi Járási 
Ügyészség kifosztással, lopással, 
illetve foglalkozás körében el-
követett gondatlan veszélyezte-

tés vétségével vádolja a jelenleg 
előzetes letartóztatásban lévő 
férfit. A vádirat szerint a szente-
si kórházban két éve ápolóként 
dolgozó férfi anyagi problémáit 
úgy kívánta rendezni, hogy 2014 
márciusától idős betegeket káro-
sított meg. A vádlott kihasználta, 
hogy a páciensek elhagyták kór-
termüket, de előfordult, hogy az 
öntudatlan, védekezésre kép-
telen állapotban lévő beteg fül-
bevalóit vette ki, aranygyűrű-
jét húzta le, vagy kézitáskájából 
vett el készpénzt. A kórházból a 
vádlott 170 ezer forint értékben 
egészségügyi eszközöket is ello-
pott. Egy álmatlanságra panasz-
kodó betegnek orvosi utasítás 
nélkül olyan gyógyszert adott, 
amelytől a páciensnek leesett a 
vérnyomása. A beteg a gyógy-
szermérgezés miatt további ke-
zelésre szorult – tudatta a cso-
portvezető ügyész.

Húsz beteget fosztott ki az ápoló

Rozgonyi Ádám

Az anyatejes táplálás világnap alkalmából rendezett helyi 
ünnepségen 135 édesanya vett részt a megyeháza dísztermé-
ben. Egy kismama Fábiánsebestyénről, 10 Derekegyházáról lá-
togatott el a rendezvényre. Azok az anyukák kaptak meghívást, 
akik 6 hónapig anyatejjel táplálták gyermeküket, és lehetőség 
szerint felajánlottak másoknak is a kisbabák számára oly fon-
tos táplálékból.
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A város pályázik a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sport-
park Programban, melynek cél-
ja, hogy olyan létesítményeket 
biztosítson, melyek ingyenesen, 
bárki számára helyben állnak 
rendelkezésre. A program kere-
tében nem anyagi támogatást, 
hanem egy-vagy több sportpar-
kot kapnak. – Az önkormányza-
tok a település lakónépesség 
számának függvényében pá-
lyázhatnak ilyen sportparkokra, 
így Szentes összesen 7 helyszín-
re vonatkozóan nyújthatja be 

pályázatát. A beadási határidő 
augusztus 15., ezért került na-
pirendre a koncepció a képvise-
lő-testület legutóbbi rendkívü-
li ülésén – tájékoztatta lapunkat 
Hevesi-Tulipán Edit, a Pénzügyi-, 
és Tulajdonosi Bizottság tagja.

– A képviselő-testület elé ko-
rábban terjesztett koncepció 
több olyan megvalósítási hely-
színt tartalmazott, amely más 
pályázatokban is szerepel. Úgy 
gondolta a Fidesz-frakció, hogy 
ebben a projektben a peremte-
rületeket kell pozícióba hozni, 

hiszen az ott élők sportos, egész-
séges kikapcsolódási lehetősé-
gének megteremtése ugyan-
olyan fontos kell, hogy legyen 
számunkra, mint a belvárosi la-
kosoké, akik könnyen elérik a 
ligeti futópályát, a sporttele-
pet, a sportcsarnokot vagy akár 
a városközpontban lévő külté-
ri edzőparkot is – hangsúlyozta 
Kovács János. 

A pályázatban benyújtott 
helyszínek sorrendje sem mel-
lékes. A városatyák által elfoga-
dott anyag szerint sikeres projekt 
esetén a Dessewffy utcán, a Hor-
váth telepen (azaz a Juhász Gyu-
la utca elején), a Deák Ferenc ut-
cában az iskola mellett, a Dankó 
Pista utcánál, az úgynevezett kö-
zösségi háznál, a kertvárosban a 
Koszta-iskola mellett, a Nagyhe-
gyen a Szeszfőzde dűlőben, illet-
ve a tiszai strandon épülhet sza-
badtéri sportpark. Hevesi-Tulipán 
Edit önkormányzati képviselő el-
mondta, hogy reményei szerint 
körzetéből legalább egy helyen 
épül szabadtéri sportpark és ez-
zel lehetősége lesz a körzetben 
élőknek térítésmentesen igény-
be venni az eszközöket, és ten-
ni egészséges életmódjuk ala-
kításában ilyen formában is. Ez 
utóbbi gondolatot kiemelte Si-

pos Antal önkormányzati képvi-
selő is, hozzátéve, hogy a körzet 
középső részén jelölték ki a sport-
park létrehozásának területét, 
ahol reményei szerint a jövőben 
játszótér is épülhet majd, hiszen 
a Felsőpárton és a Nagyhegyen 
egyre több a fiatal, és a kisgyer-
mekes család, akik örömmel ven-
nék, ha lehetőségük lenne az ak-
tív kikapcsolódásra.

A pályázatokat négy különbö-
ző típusú sportpark létrehozá-
sára lehet benyújtani. Mind a 7 
tervezett helyszínen, a legszéle-
sebb körű eszközparkkal terve-
zett „D” típusú sportparkot hoz-
nának létre a városatyák, azaz 
150 négyzetméteres alapterü-
leten 15 eszközt helyeznének 
el, melyek tolódzkodásra, hú-
zódzkodásra, has-, és hátizom 
erősítő, fekvőtámasz gyakor-
latokra, valamint lépcsőzésre, 
létramászásra, párhuzamos kor-
láton végezhető gyakorlatokra 
és függeszkedésre alkalmasak. 
Lehetőség lett volna futókör lé-
tesítésére is, amelyet csak ön-
rész biztosításával lehetett volna 
megpályázni, de mint megtud-
tuk, a költségvetés ehhez nem 
tartalmaz forrást, ezért ezt el-
vetették a képviselők legutóbbi 
ülésükön.

Sikeresen küzdöttek a spor teszközökér t

Menü augusztus 8-12-ig.
Hétfő – Húsleves

A menü: Főtt hússzelet, parajfőzelék 
B menü: Sertésflekken, 

panírozott hagymakarika
Kedd – Zöldborsókrém leves
A menü: Bakonyi pulykacomb, 

tészta köret, uborka saláta
B menü: Grill csirkecomb, rizibizi, 

őszibarack befőtt
Szerda  – Májgaluska leves

A menü: Burgonyapüré, rántott 
sertésszelet, uborkasaláta
B menü:  Bolognai spagetti

Csütörtök 
A menü: Erdei gyümölcskrémleves

Csirkemell roston, 
párolt vegyes zöldség köret

B menü: Eperkrém leves
Brassói apró pecsenye, 

káposzta saláta
Péntek – Vadraguleves 
A menü: Meggyes rácsos

B menü: Harcsafilé roston, 
kapormártás, puliszka

Ár: A menü: 750 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha

Cseh-Lakos Ilona

Hét helyszínen szeretnének pályázati forrásból kültéri, sza-
badtéren felállított testedző eszközöket, parkokat létrehoz-
ni Szentesen. A képviselő-testület legutóbbi rendkívüli ülésén 
azonban módosult az előzetes elképzelés, és a beterjesztett 
anyagban szereplő helyszínek helyett a Művelődési, Ifjúsági és 
Sportbizottság elnöke, Kovács János által javasolt területekre 
voksolt a többség. Ez utóbbiban több olyan elképzelés is szere-
pelt, mely a város peremterületeit célozza meg. Mint megtud-
tuk, a Fidesz-frakció azért az utóbbi elképzelés mellett döntött, 
mert a folyamatban lévő, korábban benyújtott pályázatok fő-
ként a belváros sportfejlesztését preferálták, így időszerűnek 
vélik, hogy a város más részein is történjen sport-, és egészség-
tudatos fejlesztés.
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Majzik Attila

Érdekes a szentesi szociális 
bérlakások helyzete: bár hosz-
szú a várólista és alapos fel-
mérés után lehet csak hozzá-
jutni, egyes bérlők mégsem 
becsüli meg eléggé. A helyi-
eknek a lakásokról a lepusz-
tultság és a magas bérhátralé-
kok jutnak leginkább eszükbe 
– hogy a helyzet nem ennyi-
re kiábrándító, arról Kiss Csa-
ba önkormányzati képviselő, a 
Lakásügyi Bizottság tagja nyi-
latkozott.

Bár a bizottsági ülések nyáron 
szünetelnek, a Lakásügyi Bizott-
ságnak mégis akad dolga bőven, 
folyamatosan érkeznek be a ké-
relmek, emellett az igénylők kör-
nyezettanulmányát is el kell vé-
gezni – tavaly ez száz családot 

érintett. A Krausz Jánosné vezet-
te bizottság tagjai egy ilyen láto-
gatás során mérik fel a becsatolt 
információk hitelességét.

Ahhoz, hogy valaki önkor-
mányzati bérlakáshoz jusson, 
az első lépcső az önkormány-
zathoz beadott igénylés, majd 
a második az úgynevezett sür-
gősségi listára kerülés, ezt legin-
kább a szociális rászorultság ha-
tározza meg. Ez a lista jelenleg 
körülbelül száz nevet tartalmaz, 
de ez folyamatos változásban 
van, mert a lakáshoz jutók leke-
rülnek a listáról, helyettük pedig 
újak kerülnek fel – tájékoztatta 
lapunkat Kiss Csaba önkormány-
zati képviselő, a Lakásügyi bi-
zottság tagja.

Az önkormányzati bérlakás-ál-
lomány egy része meglehetősen 
aggasztó állapotban van, sok 
bérlő visszaélt az önkormányzat 
által biztosított lehetőségekkel. 
Ezt a Lakásügyi Bizottság elle-
nőrzésekkel és rövid távú szer-
ződésekkel próbálja meggátolni.

Eddig problémát jelentett a 
hosszú távú szerződések ke-
zelése, ezeknél ugyanis hiány-
zott a szerződéshosszabbítás-
kor rendszeresen végrehajtott 

ellenőrzés. Információnk szerint 
a bérlakás-állomány mintegy 40 
százaléka van határozatlan idő-
re bérbe adva, és az itt élő bér-
lők eddig csak díjhátralék esetén 
voltak górcső alá véve. Vannak 
olyan bérlők is, akik már évtize-
dek óta úgy veszik igénybe az 
önkormányzati szociális bérla-
kást, hogy a korábbi, lakásra fel-
jogosító szociális körülményeik 
már megváltoztak.

– A korábbi gyakorlat szerint 
sok esetben kötött határozat-
lan idejű szerződést a bérlőkkel 
az önkormányzat, az utóbbi idő-
ben azonban már csak határo-
zott idejű, kétéves szerződése-
ket kötünk. A szerződés lejárta 
után indul meg a hosszabbítá-
si folyamat, ekkor ellenőrizzük a 
lakás állapotát, összehasonlítjuk 
az eredeti állapottal, felszerelt-
séggel. Ezen felül azt is vizsgál-
juk, hogy van-e a bérlőknek bár-
mi kintlévősége – nemcsak az 
önkormányzattal, de a közszol-
gáltatókkal szemben is. Ezek is 
mutatják, hogy mennyire meg-
bízható a bérlő – mondta el Kiss 
Csaba.

Az utóbbi másfél évben szakí-
tottak az előző évek, évtizedek 

gyakorlatával, sokan veszítették 
el az önkormányzati bérlakásu-
kat tetemes díjhátralék, nemfi-
zetés miatt. Jelenleg háromhavi 
bérelmaradás után indul meg ez 
a folyamat, ám a felmondás nem 
a bizottság hatásköre, az ő javas-
lattételük után a végső döntés a 
képviselő-testületé.

Szintén a jogviszony meg-
szűnéséhez vezet, ha a lakók 
drasztikusan „lelakják” a bérla-
kásokat, ez azonban a közhiede-
lemmel ellentétben csak a laká-
sállomány egy kis részét érinti. 
– Egyes esetekben valóban felfe-
dezhető a szándékosság, azon-
ban sok esetben arról van szó, 
hogy az ott élő, szociálisan rá-
szoruló emberek a lakbér és a 
közszolgáltatók kifizetésén túl 
már nem tudnak a lakásra for-
dítani, így azok amortizálódnak. 
Nem arról van szó, hogy szándé-
kosan lepusztítják a lakásokat, 
egyszerűen a szükséges évköz-
beni javítások, felújítások ma-
radnak el a rávaló fedezet hiá-
nyában. Biztos vagyok benne, 
hogy a bérlőkre nem a szándé-
kos rongálás a jellemző – össze-
gezte a helyi bérlakás-helyzetet 
Kiss Csaba képviselő.

Sokan várják, mégsem becsülik

Heti menü
augusztus 8-12.

Hétfő
A menü: Zellerkrémleves,
Rántott szelet, zöldborsófőzelék
B menü: Csirkebecsináltleves,
Bolognai spagetti
Kedd
A menü: Babgulyás, Tojásos lecsó
B menü: Gyümölcsleves,
Hawaii csirkemell, sült burgonya
Szerda
A menü: Húsleves házi tésztával,
Vadas sertésszelet, tészta
B menü: Nyári zöldségleves,
Csirkemell sokmagvas bundában, 
burgonyapüré

Csütörtök
A menü: Karfiolleves,
Házi Cordon-Bleu, hagymás 

törtburgonya
B menü: Zöldborsókrémleves,

Csirkefalatok tejszínes gombamártásban, 
petrezselymes rizs
Péntek
A menü: Tokaji őszibarackrémleves,
Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Csirkegulyás,
Kapros túróval töltött gomba,
zöldséges rizs

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

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Ma-

gyar Vöröskereszt Szentesi Vezetősége kiszállásos véradá-

sokat rendez:

– augusztus 6-án, szomba-

ton 9 és 13 óra között a moto-

ros találkozón, a volt Kossuth 

utcai Óvodában,

– a kórházban működő vérel-

látóban augusztus 18-án, csü-

törtökön 13 órától 17 óráig a 

Retro véradáson.
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Halupa Eszter

A Fidesz-frakciónak nagy 
szerepe van abban, hogy a 
Szentesi Sport-, és Üdülőköz-
pontban „élet” legyen. Antal 
Balázs Tibor frakcióvezető kez-
deményezésére lett a napi jegy 
megvásárlásával használható 
az élményrészleg, illetve több 
önkormányzati képviselő is 
gondolkodik azon, hogy mi-
lyen kedvezményekkel, kreatív 
programokkal tudná növelni a 

fürdőzők és sportolók elége-
dettségét, mely az ügyvezető 
feladata lenne elsősorban.

A képviselő-testület július 22-i 
rendkívüli ülésén, Dr. Rébeli-Sza-
bó Tamás önkormányzati kép-
viselő több javaslatot is tett az 
üdülőközponttal kapcsolatban. 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság el-
nöke javasolta, hogy a további-
akban Szentesi Sport-, és Üdü-

lőközpont legyen az intézmény 
neve, utalva ezzel a társaság fő 
tevékenységi körére. Emellett a 
25 év alatti fiatalok számára is 
kedvezményt vezetnének be. 

Dr. Rébeli-Szabó Tamás a kép-
viselői keretéből 200 ezer forint-
tal támogatta a létesítményt, 
azon belül a fürdőzők minden-
napjait, hiszen a tavaszi bejárás-
nál is tapasztalta, hogy van egy 
csapás az uszoda területén – a 
33-as medence és a fedett uszo-
da között – mely lehetne kényel-
mesebb, hiszen lépcső nélkül, 
esős időben, csak a sárban tud-
tak azon a szakaszon közleked-
ni a vendégek. Az akadályt felis-
merve, egy lépcső kialakításával 
könnyítette a fürdőzők és spor-
tolók zavartalan közlekedését.

Édesapjához hasonlóan, szív-
ügyének tekinti a tiszai strand 
sorsát is. – Annak idején ten-
gó-pályák épültek, jó minőségű 
volt a partrész, az ivóvízellátás-

sal is a rendszerváltás idejében 
bővült a tiszások komfortérze-
te. Ez már több mint 20 éve tör-
tént, azóta pedig bőven van 
lemaradás ezen a téren, de pró-
bálunk tenni az ügy érdekében. 
Régi kedves emlékeim fűződnek 
a Tiszához, rengeteget lábteni-
szeztem annak idején ott, sokat 
horgásztunk, pihentünk. Min-
denképp fontosnak tartom ki-
egészíteni más sportágakkal is 
a szórakozás, szabadidő eltölté-
sét. Ezért is javasoltam a kosár-
labdapálya kiépítését, mely sok 
örömöt adhat a gyerekeknek, a 
felnőtteknek – mondta Dr. Rébe-
li-Szabó Tamás, aki az egyik zsű-
ritagja is lesz az I. Tiszai Strandi 
Gasztro- és Sportnap halászléfő-
ző versenyének, melyre minden-
kit szeretettel invitál. Augusztus 
13-án a Tiszai Partfürdőre várják 
azokat, akik nemcsak beszélnek 
a tiszai strandról, hanem tesznek 
is érte.

Lépcső itt, kosárlabdapálya ott

Több területen is hiányos-
ságokra mutatott rá az Állami 
Számvevőszék nemrég vég-
zett vizsgálata, mely mintavé-
tel alapján elemezte az önkor-
mányzat pénzügyi-számviteli, 
gazdasági működését. A meg-
állapításokhoz kapcsolódóan 
intézkedési tervet kellett ösz-
szeállítania az önkormány-
zatnak, majd azt a képvise-
lő-testületi jóváhagyás után 
megküldeni az ÁSz-nak. Ha a 
városatyák nem fogadták vol-
na el az intézkedési tervet, 
akkor az önkormányzat nem 
kaphatta volna meg az állami 
normatívát és felfüggesztet-
ték volna a folyamatban lévő 
pályázatokat, egyszóval elle-
hetetlenült volna az önkor-
mányzat és intézményeinek 
működése – tudtuk meg Antal 
Balázs Tibortól, a Fidesz-frak-
ció vezetőjétől.

„A feltárt hiányosságok miatt 
a szabályszerű és átlátható mű-
ködés nem volt teljes körűen 
biztosított; a feltárt hiányossá-
gok miatt kockázat jelentkezett 
a közpénzfelhasználás szabály-
szerűsége szempontjából; …
kockázatot jelentett az átlát-
hatóság, a vagyonnal való gaz-
dálkodás szempontjából; … ki-
emelt kockázatot jelentett a 
közfeladat ellátásához rendel-
kezésre álló vagyon védelme 

szempontjából; …  a közvagyon 
védelme teljes körűen nem volt 
biztosított; … a feltárt hiányos-
ságok alapján a vagyonnal való 
felelős gazdálkodás nem érvé-
nyesült” – többek között ezek, 
és ezekhez hasonló mondatok 
is olvashatók az ÁSz jelentésben. 

– Az önkormányzatnál több 
belső szabályozás sem felelt 
meg a jogszabályokban előírtak-
nak. Nem időarányosan, évek-
re bontva, a valós beérkezés 
függvényében, hanem egyben, 
egy évre vonatkoztatva lettek 
lekönyvelve a pályázati pén-
zek. Nem volt a jogszabályok-
nak megfelelő módon tisztázva, 
hogy kik írhatják alá, érvényesít-
hetik és igazolhatják le a szám-
lákat. Az önkormányzati vagyon, 
azaz az ingatlanok, eszközök lel-
tározásakor csak szóban egyez-
tették a tételeket a korábbi lel-
tárok alapján, az ingatlanvagyon 
mozgását, azaz a vételt és el-
adást nem minden esetben ve-
zették át a nyilvántartásban. A 
beruházások és felújítások kap-
csán kötött szerződések nem 
tartalmazták teljes körűen az 
önkormányzat érdekeit védő 
garanciális elemeket, azaz a ké-
sedelmes fizetés vagy teljesítés 
következményeit. A gazdasági 
társaságok tulajdonosi felügye-
lete nem teljes körűen felelt 
meg az előírásoknak – fogalma-

zott meg közérthetően a jelen-
tés összegző megállapításai kö-
zül néhányat Antal Balázs Tibor, 
aki kitért arra az Állami Számve-
vőszék által leírt megállapítás-
ra is, hogy a 2012-2014. évben 
a pénzügyi egyensúly nem volt 
biztosított, azonban a likviditá-
si, azaz a fizetőképességi hely-
zet az adósságkonszolidációt 
követően javult, a konszolidáció 
hozzájárult a működési feltéte-
lek javításához. Mint elmondta, 
az adósságkonszolidáció te-
hát pozitív hatással volt a város 
gazdálkodására nézve, összege 
azonban – valószínűleg figyel-
metlenség miatt – nem a szabá-
lyok szerint lett lekönyvelve, így 
befolyásolta a pénzügyi helyzet 
valós bemutatását is. 

A frakcióvezető kiemelte, 
hogy a frakció tudomása sze-
rint volt olyan megállapítása is 
az ÁSz jelentésnek, mellyel kap-
csolatban büntetőfeljelentést 
is tett az Állami Számvevőszék. 
A jelentésben foglaltak szerint 
ugyanis a polgármester 1,7 mil-
lió forintos tagi kölcsönt képvi-
selő-testületi jóváhagyás nélkül, 
a városatyákat megkerülve utalt 
át a Szentes Spa&Medical Kft.-
nek. Azaz nem a rendeletben 
foglaltak szerint járt el. 

– Az önkormányzatnak az ÁSz 
vizsgálat hatására intézkedé-
si tervet kellett készíteni a hi-

bák, visszásságok felszámolá-
sára, melyet képviselő-testületi 
jóváhagyás után kellett megkül-
denie az Országgyűlés legfőbb 
pénzügyi és gazdasági ellenőr-
ző szerve, azaz az Állami Szám-
vevőszék számára. Itt – a Szentes 
Spa&Medical Kft.-nek nyújtott 
tagi kölcsönnel ellentétben – 
azonban nem kerülte meg az 
önkormányzati képviselőket a 
polgármester, a Fidesz-frakció 
partner volt a megoldáskeresés-
ben, tudva, hogy az önkormány-
zat és intézményeinek működé-
se állami normatíva hiányában 
ellehetetlenülne – hangsúlyozta 
Antal Balázs Tibor, aki úgy tudja, 
hogy a felelősök is megvannak a 
kérdésben, személyükről azon-
ban nem tudott konkrét infor-
mációval szolgálni lapunk szá-
mára.

A z  Á S z  s z e r i n t  n e m  v a g y u n k  á s z o k



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. augusztus 5.

Sebők Tamás

Négy év után, augusztus 
5-én ismét megrendezik a vi-
lág legrangosabb sportese-
ményét, a riói nyári olimpiai 
játékokat. Természetesen kí-
váncsiak voltunk arra, hogy 
a szentesi sportkedvelők ho-
gyan is látják a magyar olimpi-
ai csapat esélyeit a rangos ese-
ményen.

Pénteken kezdődnek a XXXI. 
nyári olimpiai játékok, melynek 
ezúttal Brazília egyik legismer-
tebb városa, Rio De Janeiro ad 
otthont. Hazánk az éremtáblázat 
örökös ranglistáján jelenleg a 9. 

helyen áll. Négy évvel ezelőtt a 
magyarok összesen 18 éremmel 
tértek haza Londonból: 8 arany, 
4 ezüst és 6 bronz arányban sze-
rezték ezeket. Lapunk kíváncsi 
volt arra, hogy milyen előzetes 
esélyeket látnak a helyi sport-
kedvelők az éremszerzések, a 
magyar csapat teljesítményét il-
letően.

– Nagyon optimistán várom 
az olimpiát, 8-10 aranyéremre 
számítok. Az úszás és a kajak-ke-
nu lesz a legsikeresebb sport-
águnk, de vívásban, öttusában 
is nyerhetünk. Nagyon szurko-
lok pólósainknak is, de ott csak 
a szívem számít aranyakra. Ha 
minden bejön, akár 10 fölé is 
léphetünk olimpiai győzelmek 
tekintetében. Bízom abban, 
hogy a küzdősportokban meg-
lepetést szerezhetünk, valamint 
a sportlövészet és az atlétika is 
titkos favorit lehet – beszélt esé-
lyeinkről Farkas Erzsébet.

– Azt gondolom az előze-
tes esélyeinket tekintve, hogy 

a londoni eredményeket, az ér-
mek számát hozni tudjuk, bár 
úgy érzem, hogy ezt akár felül 
is tudjuk múlni. Aranyérmeket 
főleg az úszóinktól, Gyurta Da-
nitól, Cseh Lászlótól, Hosszú Ka-
tinkától várok, de Risztov Évi is 
megvédheti címét. Öttusában 
is érmeket várok, csakúgy, mint 
evezésben, és nagyon örülnék, 
ha a kajak-kenusok közül is sok 
aranyérmes lenne a sikeres VB 
szereplések után. Küzdősportok-
ban is látok éremesélyes spor-
tolókat, a vízilabdásoknál pedig 
úgy érzem, vannak esélyesebb 
csapatok női ágon az Egyesült 
Államok, férfiágon pedig Szer-
bia válogatottja lesz nehéz falat 
– nyilatkozott előzetesen Csányi 
Ferenc.

– Én úgy érzem, a négy évvel 
ezelőtti aranyérmek száma idén 
gyarapodik, körülbelül 10 ara-
nyéremre számítok. Főleg úszás-
ban és kajak-kenuban érzem 
erősnek csapatainkat, de úgy vé-
lem, öttusázóink is szép eredmé-

nyek előtt állnak. Vízilabda csa-
patainknak nagyon drukkolok, a 
döntőben szeretném látni őket. 
Érmeket várok a vívóinktól is, 
Szilágyi Áronnál nagyon örülnék 
a címvédésnek. A küzdősportok-
nál pedig a birkózóinkat látom 
esélyesnek – fogalmazott H. Sza-
bó Ditta.

– Bár nem vagyunk az első-
számú favorit, én nagyon sze-
retném, ha a vízilabda csapa-
taink arannyal térnének haza. 
Hosszú Katinkától, Cseh László-
tól, és Gyurta Danitól is győzel-
meket várok, de úgy érzem, az 
úszók között még Kapás Boglár-
ka hozhat sikereket. Úgy vélem, 
a kajak-kenusok és a cselgán-
csosok szintén emlékezetes tel-
jesítményt nyújtanak majd. Sze-
rintem a Londonban szerzett 
érmek számát idén is hozni fog-
juk, de örülnék, ha tovább gyara-
podnának – latolgatja a magya-
rok esélyeit Marossy Arnold.

– Amit kellett, azt elvégez-
tük. Június elseje óta folyama-
tosan együtt készült a csapat 
– mondta a korábban az Év szen-
tesi edzőjének választott szak-
ember. – Az Európa-bajnoki ara-
nyérem után érthetően volt egy 
kis lazítás a munkában, de az-
óta az egész csapat, mindenkit 
beleértve, azon dolgozik, hogy 

eredményesek legyünk Rióban. 
Tóth László szerint az, hogy a 
felkészülés során szinte min-
den nagy rivális ellen játszottak 
edzőmérkőzést, előnyére vál-
hat a válogatottnak, hiszen nem 
teljesen ismeretlen ellenfelek-
kel kell megmérkőzniük. A mie-
ink a kínaiak, a spanyolok és az 
Amerikai Egyesült Államok el-

len játsszák csoportmérkőzései-
ket, ezután következik a kieséses 
szakasz. A magyar válogatott az 
első mérkőzését augusztus 9-én, 
kedden, magyar idő szerint 14 
órakor játssza Kína ellen, mon-
dani sem kell, mennyire fontos 
lesz a bemutatkozó mérkőzése 
a csapatnak. – A körülmények-
kel nem foglalkozunk, igyek-
szünk kizárni minden negatív 
hírt a rendezéssel kapcsolatban, 
csak a mérkőzéseinkre összpon-
tosítunk – mondta Tóth László, 
aki még játékosként 3 olimpián 
is részt vett, de érmet nem szer-
zett a válogatottal. – Szerencsé-
re több játékosunk is szerepelt 

már ötkarikás játékokon, így ne-
kik nem lesz szokatlan az a sem-
mihez sem hasonlítható hangu-
lat, ami egy olimpiával együtt jár. 

Így készülnek a szentesiek az olimpiára

É re m é r t  kü zd e n e k  R i ó b a n  Tó t h  L á s z l ó é k
Hering Viktor

Már Rióban, az olimpiai faluban tartózkodik a magyar spor-
tolói küldöttség, és természetesen ott vannak vízilabdázó höl-
gyeink is. Tóth László, a Hungerit-Szentesi VK korábbi mestere, 
a válogatott másodedzője még elutazásuk előtt lapunknak el-
mondta, hogy éremért utaznak az ötkarikás játékokra, bár nem 
lesz egyszerű a dobogón végezni ezen az olimpián, hiszen any-
nyira erős a mezőny.
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A nyár beköszöntével azt 
gondolhatnánk, hogy a spor-
tolók is szünetre vonulnak, 
majd idővel elkezdik az ala-
pozást, az új szezonra való fel-
készülést. Persze vannak olya-
nok is, akiknek ez az időszak 
jelenti a kihívást. A legtöbb 
kézilabdás például nyáron 
sem hagyja abba a sportot és a 
sportcsarnokból kiszabadulva 
a strandon folytatja strandké-
zilabdásként. Mint azt a helyi 
strandkézilabda csapat edző-
jétől, Póth Gyöngyitől megtud-
tuk a két sportág között elég 
sok különbség van.

A strandkézilabda, mint önál-
ló sportág viszonylag fiatalnak 
tekinthető. 1992-ben Olaszor-
szágból indult, ahol a kézilabda-
edzők a sportág folytatását sze-
rették volna kifejleszteni, amit a 
strandokon, homokban játszhat-
nak a holtszezonban. Magyaror-
szágon 7 évvel később, 1999-
ben terjedt el. 

Az első szembeötlő különb-
ség a nagypályás kézilabdához 
képest, hogy ezt egy kisebb, 
27x12 méteres alapterületű ho-
mokos játéktéren játsszák, ahol 
a hatos vonala egyenes vona-
lú. A nevezett játékosok száma 

egy mérkőzésen nem haladhat-
ja meg a 8 főt, ebből egyszer-
re 4 ember (3+1) tartózkodhat 
a pályán, amelynek két végében  
hagyományos kézilabda kapu-
kat helyeztek el. Fontos szabály, 
hogy a játékosok nem érhetnek 
egymáshoz, mert ez azonna-
li büntetést von maga után. Ki-
emelt szerep hárul még a nyúlra, 
a kapust cserélő játékosra is. A 
pontozásban is vannak különb-
ségek, hiszen több esetben, pél-
dául egy látványos befejezésnél 
2 pontot is érhet egy gól. A helyi 
csapat edzője, Póth Gyöngyi elő-
ször a hódmezővásárhelyi NB1/
B-s kézilabda csapattal ismerte 
meg a sportot, majd, ahogy fo-
galmaz, hazavitte Mindszentre, 
2008-tól pedig Szentesen is edzi 
a lányokat.

– Itthon főleg tornák formájá-
ban nyilvánul meg a sport. Már 
12 éve járunk Tiszakécskére, sa-
ját költségünkre. Itt csak női csa-
patok vannak, és két napos ren-
dezvény keretein belül valósul 
meg a torna, ami nagyon jó csa-
patépítő is. Idén Abádszalókon 
és Sándorfalván is részt vettünk 
egy tornán, de szenior korosz-
tállyal is összehoztunk egy csa-

patot, tavaly például Balaton-
bogláron voltunk egy tornán. A 
tavalyi évünk nagyon jól sike-
rült, minden tornán döntősök 
voltunk – mesélte lapunknak az 
edző. Póth Gyöngyi azt is hoz-
zátette, hogy ez a sport egyfaj-
ta szabadságot nyújt a verseny-
zőknek. A személyes kontaktok 
2 perces büntető következmé-
nye, valamint a laza homokos ta-
lajnak köszönhetően nagyon ki-
csi a sérülés esélye, és a kevés 
létszám miatt szabadabb tere, 

nagyobb mozgásterülete van a 
játékosoknak. Mindezek összes-
sége pozitív élményt nyújt a já-
tékosoknak és nagy örömmel 
kezdenek el strandkézilabdáz-
ni. Természetesen a jövőre is ki-
tekintettünk a szakemberrel, aki 
jelenleg nem rendelkezik után-
pótlás korú játékosokkal, azon-
ban a kézilabda sport helyi re-
formja után nagy reményeket 
fűz ahhoz, hogy egyre több fia-
talnak kelti fel az érdeklődését 
ez az örömteli nyári sportág. 

Rozgonyi Ádám

A henna misztikus és nagy-
szerű hagyományok világába 
röpít minket. A mehndi mű-
vészete már 5 ezer éve ismert, 
manapság Európában is egy-
re inkább a hétköznapok ré-
szévé vált. Gyakran találkoz-
hatunk hennafestőkkel helyi 
rendezvényeken. Kovács Orso-
lyát márciusban ejtette rabul a 
henna varázslatos világa, júli-
usban pedig már a legjobb 8 
között végzett egy nemzetkö-
zi hennafestő versenyen. 

A helyi művész előtte so-
kat rajzolt, de úgy érzi ez a mű-
vészeti forma valahogy mégis 
más, amiben méginkább meg-
valósíthatja önmagát. A hen-
na a hiedelem szerint áldást, jó 
szerencsét, szépséget hoz vise-
lőjének. – Úgy érzem nekem is 
áldást hoz, szeretek ezzel fog-
lalkozni – fogalmazott Orsolya, 
aki Budapesten díjnyertes hen-
nafestő művésztől tanulta meg 
a hennázás alapjait. Májusban 
Somogyvámoson az első ma-
gyar élő hennafestő versenyen 
vett részt, ahol különdíjban ré-
szesült, különleges pávás henn-
át álmodott meg. A szentesi 
művész általában tölcsér segít-
ségével viszi fel a felületre a 
hennapasztát – amelyhez egy 
cserje leveléből port készíte-
nek, amit megőrölnek, megszá-
rítanak, majd cukrot, vizet, illó-
olajokat adnak hozzá –, de vizet 
és ecsetet is használ a vonalak 
árnyalásához. Mint elmondta, a 
henna először narancssárga ár-
nyalatú, majd fokozatosan be-
barnul a bőrön, amelyen 7-21 
napig marad fenn, a paszta ál-

lagától, az alany bőrtípusától, 
egészségügyi állapotától és az 
időjárástól függően. Orsolya 
szeret kísérletezni, a kusza vo-
nalakból egységes mintákat al-
kotni, így július végén újabb 
megmérettetésen, a Big Henna 
Contest nemzetközi hennafestő 
versenyen indult el. 

A három magyar hennafestőt 
is magáénak tudó 30 fős me-
zőnynek hétről hétre más té-
makörben kellett alkotnia; elő-
ször a marokkói és a polinéz 
motívumvilág, később az egyip-
tomi és perzsa, majd a negatív 
terek és formák ötvözése volt 
a feladat. Itteni idő szerint reg-
gel kellett feltölteni az internet-
re a versenymunkákat, és ez-
után kezdődhetett a szavazás. 
– A megadott témák nagy ki-
hívást jelentettek számomra, 
először papíron rajzoltam. Volt 
olyan henna, amit 3 és fél órá-
ig festettem. Az első mintát pa-
pírra, a másodikat a lányomnak, 
a harmadikat egy ismerősöm-
nek a hátára festettem, az utol-
sót pedig egy idegen emberen 
készítettem el, egy fesztiválon. 

A 8 fordulós internetes megmé-
rettetésen az 5. fordulóig jutott 
Kovács Orsolya, aki így a leg-
jobb 8 közé került be. – A csa-
ládom örül, hogy hennázom.
Büszkék rám, segíteni próbál-
tak, hogy minél előbbre jussak 
a versenyen – mondta, hozzá-
téve, hogy egyre több rendez-
vényre kap meghívást. El-
mondta, szívesen állt a szegedi 
Remény és szépség napja kez-
deményezés mellé is, amelyen 
önkéntes hennafestők készítet-
tek gyógyító henna-koronákat, 
indás-virágos díszeket a daga-
natos betegek számára.

Forró homok és szabad kézilabda

N e m z e t k ö z i  h e n n á s  s i k e r
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Sebők Tamás

Bátran kijelenthetjük, hogy 
az úszás amolyan lételeme vá-
rosunk lakosságának, hiszen 
rengeteg fiatal örömmel vág 
neki, hogy elsajátítsa a sport-
ág alapjait. Akadnak olyanok 
is szép számmal, akik azonban 
egy életre elkötelezik magu-
kat és második otthonuknak 
érzik az uszodát, szenvedély-
ként, hivatásként tekintenek 
az úszásra.

Közéjük tartózik Pólyáné Téli 
Éva szenior úszó, oktató is. Az 
úszással már igen fiatalon, hat 
évesen kapcsolatba került, 
ahogy mondja az osztálytársai 
túlnyomó része úszó volt, akik 
indultak a városi úttörő olimpi-
án. Az amatőr kategóriában való 
indulás lehetősége is adott volt, 
így benevezett a versenyre, bár 
csak az előző évben tanult meg 
úszni. Mindezek nem szegték 
kedvét, a társak segítségével fel-

készült a versenyre, amit meg 
is nyert.  Későbbi edzője Szabó 
Róbert ekkor figyelt fel kivéte-
les tehetségére, és meg is hívta 
a csapatába, három héttel ké-
sőbb már 100 méteres pillangón, 
Gyulán szelte a habokat, ahol is-
mét aranyat szerzett. Ezek után 
már nem volt megállás szen-
vedélye lett az úszás. Már egé-
szen fiatalon az edzői pályával is 
megismerkedett, ahogy mond-
ja, akkoriban magától értetődő 
dolog volt, hogy egy 12-13 éves 
úszó tanítja a gyerekeket úszni.  
– Rengeteg dolgot meg tud ta-
nulni úgy az ember, hogy kiseb-
bekkel foglalkozik. Hála istennek 
manapság újra bevált dolog lett, 
hogy az edzők kijelölik a fiatal ta-
nítványaikat a gyermekek okta-
tására, mindezzel fejlesztve to-
vábbi készségeiket – emeli ki a 
Szentesi Delfin ESC tagja.

Sajnos sok esetben nem kerül-
heti el egy sportoló a sérüléseket, 
operációkat. Ez történt Évával 

is, aki egy operáció miatt mint-
egy másfél évtizedes kihagyásra 
kényszerült. Később Cseuz Lász-
lóval való találkozás után azon-
ban ismét részt vett a Gyulai 
Országos Szeniorúszó Bajnok-
ságon és újra visszatért a sport-
hoz. A már hosszú évtizedek óta 
az úszásban tevékenykedő szen-
tesiekkel ekkor alakult ki egy na-
gyon jó közösség, és szerették 
volna ezt megtartani. Csatlakoz-
tak a Szentesi Szenior Vízilab-
dások köréhez, és munkához is 
láttak. Közös szervezés után el-
érték, hogy Szentesen rendezze-
nek országos versenyt, ami mára 
egyébként nemzetközivé nőtte 
ki magát, és ez nagyban köszön-
hető a kiváló közösségnek is, hi-
szen az, hogy egymásra figyelje-
nek, legalább olyan fontos, mint 
a versenyzés. 2000 óta működ-
nek önálló egyesületként.  – Kez-
dettől fogva próbáljuk fenntar-
tani azt, hogy tagjaink is részt 

vegyenek az egyesület munká-
jában, mindenki a képességei-
nek, vagy a hivatásának megfe-
lelő feladatot kapja. Ezek mellett 
a versenyek lebonyolítása sem 
sikerülne nélkülük – emelte ki 
Pólyáné Téli Éva. A Magyar Sze-
nior Úszók Országos Szövet-
ségének alelnöke arra is kitért, 
hogy az úszás egyfajta fiziká-
lis és mentális fiatalságot ad a 
szenior úszóknak. Sokkal fitteb-
bek, fiatalabbak, egészségeseb-
bek kortársaiknál, ami túlnyomó 
részt a napi edzésnek köszönhe-
tő. Melkuhn Dezső például közel 
80 évesen hosszútávúszóként és 
nemzetközi versenyeken is fo-
lyamatosan képviselteti magát, 
csúcsokat dönt és kiváló egész-
ségnek örvend, de Berezvainé 
Virágos Éva teljesítménye is em-
lítésre méltó. – Úgy gondolom, 
hogy az úszás mindannyiunk 
életében minőségi változást hoz 
– zárta a beszélgetést az úszó.

A szentesi rendőrök a pol-
gárőrökkel együttműködve 
találtak meg egy helybe-
li férfit, aki telefonon tett be-
jelentést, hogy rosszul lett, 
de nem tudta megmondani, 
hogy hol van.

Az egyenruhásokat július 
31-én, vasárnap 15 óra előtt ri-
asztották, miután a férfi beje-
lentést tett, hogy rosszul lett, 
több órája egy árokban fek-
szik, és nem tud felkelni. A be-
jelentő nem tudta meghatá-
rozni pontosan hol van, csak 
a körülötte látható épületeket 
és növényzetet tudta leírni.

A rendőrök telefonon tar-

tották a kapcsolatot a férfi-
val, akit először úgy próbáltak 
megtalálni, hogy a város kü-
lönböző részein bekapcsolták 
a járőrautók szirénáját. A ku-
tatás végrehajtásában a helyi 
polgárőrök is segítettek. Idő-
közben a férfi helyzetét a te-
lefonja cellapozíciója alapján 
egy kilométeres körzetben si-
került beazonosítani.

A kutatást végül ezen a te-
rületen fejezték be és megta-
lálták az idős embert.

A bejelentéstől számított 
egy órán belül pedig a men-
tőszolgálat kórházba szállítot-
ta a bajbajutottat.

A Szentesi Járási Ügyészség 
gyorsított eljárás keretében bí-
róság elé állította azt a csong-
rádi fiatalembert, aki egy lab-
darúgó bajnokin zavarta meg a 
mérkőzés rendjét.

A vádirat szerint vádlott már-
cius 5-én a megyei labdarúgó 
szövetség által szervezett Szen-
tes-Csongrád labdarúgó csapa-
tai közötti bajnoki mérkőzést 
nézte végig a vendégszurkolók 
számára biztosított mobil lelá-
tón. A vádlott a mérkőzés alatt 
elfogyasztott két üveg sört, ami-
től ittas állapotba került. A mér-
kőzés 83. percére, sérelmezve 
azt, hogy a bíró nem ítélt meg 

egy büntetőt a csapata javára, 
indulatos állapotba került és egy 
sörös üveget dobott a nézőktől 
elzárt játéktérre. A mérkőzést 
félbeszakították és csak a sörös 
üveg játéktérről történő eltávo-
lítását követően tudták azt foly-
tatni. Vádlott magatartásával ve-
szélyeztette a sportrendezvény 
megtartását.

A gyorsított eljárás keretében 
bíróság elé állított vádlottat a 
Szentesi Járásbíróság a vádirat-
tal egyezően rendbontás vétsé-
gében mondta ki bűnösnek és a 
vádlottat 1 évre próbára bocsá-
totta.

A bíróság határozata jogerős.

Életet mentettek Bíróság előtt a szurkoló

M á s o d i k  o t t h o n u k  a z  u s z o d a
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Palicska Irén

A nagyon talányos címből, 
gondolom mindenki rájött, 
hogy strandolni voltunk Gergő-
vel. Az immár 8 hónapos Esz-
ter és anyukája, Anita hívott el 
minket. Az első úti cél Gyopá-
rosfürdő lett volna, de a szente-
si strand csak közelebb van, ha 
bármi történne, 10 perc és itt-
hon vagyunk, nem kell kocsiba 
ülni, csak babakocsiba.

Csütörtök reggel 8 órakor éb-
redt a fiatalember, így sikeresen 
lekéstük a babaúszást. Ha már 
délelőtt kimaradt az életünkből 
a víz és a napfény, bepótoltuk 
délután. Három órára beszéltük 
meg a találkát az üdülőközpont 
elé. Az időjárás-előrejelzés zá-
port, zivatart ígért délutánra 
Szentes környékére. Nem baj, 
imádjuk a vizet, jöhet alulról is, 
felülről is. A lányok már rutinos 
strandolók, ők voltak az idegen-
vezetőink. Az első meglepetés a 
pénztárnál ért bennünket, mind-
össze egy-egy felnőtt jegyet kel-
lett váltanunk, ezer forintért. A 
barátságos árért egész nap él-
vezhetjük az üdülőközpont szol-
gáltatásait. Óvatos duhajként 
csak egy-két órára terveztem a 
kiruccanásunkat, három lett be-
lőle. Kezdésként kipróbáltuk az 
elefántos medencét, a csúszdák-
kal. Gergőt is lecsúsztattam né-
hányszor a kezemben, de a tet-
szésnyilvánításnak nyomát se 

láttam az arcán. Merültünk is, 
de sajnos nem készakarva. Mi-
közben a karomban tartottam a 
gyereket, megcsúsztam, és ha-
nyatt vágódtam a vízbe. Próbál-
tam a felszínen tartani Gergőt, 
de a prüszköléséből ítélve nem 
nagyon tudtam.

Kipróbáltuk a melegvi-
zes medencét is, a jacuz-
zival, szintén mérsé-
kelt sikerrel. A vizes 
élmények után szét-
néztünk a szárazföl-
dön is. Lecsekkoltuk 
a baba-mama rész-
leget. Altató szo-
ba, játszószoba, pe-
lenkázó helyiség is 
megkönnyíti a gye-
rekesek életét. Ételt, 
vizet is lehet melegíte-
ni a mikróban. Egy hiá-
nyosságot fedeztünk fel, 
csak a piciknek készítet-
tek ágyakat, a mamikra nem 
gondoltak. Miután Anita meg-
etette Esztert, bevetettük ma-
gunkat a játszószobába. Labdák, 
plüss figurák, autók, a nagyob-
baknak társasjátékok, kifes-
tők állnak rendelkezésre. Vicces 
volt, hogy miközben hétágra 
sütött a nap (az előre jelzett zi-

vatar nem érkezett meg), a két 
gyerekkel bent kuksoltunk a sö-
tét szobában. Irány a harma-
dik medence, a bébi pancsoló a 
 
 

 
 
gombával. Kár, hogy a gombá-
ból nem zubogott a víz, talán él-
vezhetőbb lenne a fürdés a ki-
csik számára is.

Nagyon csábító volt az 50 mé-
teres kinti medence, így meg-
kértem Anitát, vigyázzon Ger- 
gőre, amíg leúszok legalább két 
hosszt. Ahogy lemerültem, úgy 
éreztem megérkeztem, ez az én 
közegem. Az első hossz még 
könnyedén ment, a második-

nál, szégyenszemre kifullad-
tam.

Körülbelül egy éve 
akarok uszodabérle-
tet váltani, de ezt még 
meggondolom. Le-
het, hogy pazarlás 
lenne másfél hossz 
miatt. Úgy látszik, egy 
10 kilós csöppség 
emelgetése napi 12 

órában sem elegendő 
a jó kondihoz.

Este 6 órára Eszter el-
aludt Anyukája ölében, 

és Gergőn is észrevet-
tem a fáradtság jeleit, akár-

hogy is próbálta leplezni, férfi-
hoz méltó módon. Otthon egy 
nagy fejest ugrottunk a kádba, 
majd a vacsi után 7 órakor már 
el is aludt az én nagy fiam. Azt 
hiszem mindketten élveztünk a 
strandot, jöhet a következő! Ak-
kor már belecsapunk a lecsóba, 
egész napra megyünk.

Baba a fedélzeten

„Jaj, úgy élvezem én a strandot!”

Elgondolkodtató, vicces és 
mélyre ható utazás a modern 
kapcsolatok szépségei és buk-
tatói között Amerika egyik 
legfelkapottabb humoristájá-
tól.

Amikor Aziz Ansari, a Város-
fejlesztési osztály rendíthetet-
len, de annál esetlenebb csajgé-
pe és a zseniális Masters of None 
alkotó-főszereplője koncertre hí-
vott egy lányt, akivel egy Los An-
geles-i estén kavarodott össze, 
nem kapott választ az üzeneté-
re. Ansari néhány óra alatt átél-
te a 21. századi szingliség összes 
online stációját a reménykedés-
től („nem gáz, biztosan gondol-
kodnia kell, hogy kellően szelle-
mes választ adhasson (…) Meg 
amúgy sem akart túl gyorsan visz-
szaírni, nehogy túlbuzgónak lát-
szódjon, gondolom.”) a kétség-
beesésen („De hülye vagyok! Szia 
helyett hellót kellett volna írnom! 
Túl sok kérdést tettem fel.”) át az 

összeesküvés-elméletek gyártá-
sáig („Vajon Tabitha telefonja be-
esett egy folyóba/szemétzúzóba/
vulkánba?"), és megszállottan 
pillantott percenként a kijelző-
re, hátha történik valami. Bána-
tát egy stand up klubban be-
szélte ki, és rájött, hogy nincs 
egyedül. Mindenkinek van saját 
Tabithája. Elkezdte foglalkoztat-
ni a dolog, ám nem talált olyan 
könyvet, ami arról szólt volna, 
„hogyan bukkanhatunk igaz sze-
relemre a digitális korban”, ezért 
úgy döntött, megírja ő. Ez lett a 
Modern románc.

Mindenki szeretné megtalálni 
az igaz szerelmet. Emberekkel is-
merkedünk, randizunk, kapcso-
latokat kezdeményezünk mind-
ezt abban a reményben, hogy 
találkozunk valakivel, aki meg-
érinti a lelkünket. Ez most bevett 
dolog, de elképesztő mértékben 
különbözik attól, ahogy az em-
berek alig pár évtizeddel koráb-

ban éltek. Az új technológiáknak 
hála döbbenetesen egyszerű 
kapcsolatba lépni, és válogat-
ni a lehetőségek között. Mégis 
mindenki frusztrált, de miért? A 
könyv erre a kérdésre keresi a vá-
laszt egy stand up humoristától 
megszokott kellő iróniával, öni-
róniával és rengeteg poénnal.

A ziz  Ansari:  Modern románc
Augusztus 6-án, szombaton 17 órá-

tól Zenés Nyáreste Tompaháton. Játé-
kos vetélkedő, kézműves foglalkozás, 
karaoke, szabadtéri disco várja a láto-
gatókat. Bográcsos babgulyás vacsora 
19 órakor. 

Szentesi Művelődési Központ
A Szentesi Nyári Szabadtéri Szín-

ház keretében augusztus 15-én, hétfőn 
20.30 órai kezdettel Miles Tredinnick  
Elvis, Oltár, Miami című musical látható 
a Bánfalvy stúdió előadásában.

Augusztus 19-én, pénteken 19 óra-
kor Szent István napi hangversenyt 
rendeznek a Szent Anna templomban.

Augusztus 20-án, szombaton 18 óra-
kor Fúvós Zenei találkozó lesz az Ifjú-
sági Parkban. Közreműködik a kiste-
leki Id. Vándor Rudolf fúvószenekar és 
Szentes Város Fúvószenekara.

A Szívügy Klub szervezésében ki-
rándulásra várnak jelentkezőket. Ok-
tóber 1-én 8 nap a Garda-tóhoz. Ér-
deklődni telefonon: 20/564-4589 és 
20/205-5318 számon.

Programok
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Csepeli Dóra

Hivatalosan már alig egy hónap van hátra a nyárból, ezért ér-
demes alaposan megfontolni, melyik fürdőt vagy strandot vá-
lasztjuk a nyár utolsó napsugarainak kiélvezésére. Hazánkat 
nem véletlenül nevezik a vizek országának, hisz számos gyógy-, 
élmény-, és wellnessfürdő közül válaszhatunk. Egy hétvége 
bármelyik fürdővárosban hosszú időre energiával tölti fel tes-
tünket és lelkünket egyaránt. 

Cserkeszőlő – Téli mínuszokban is
Cserkeszőlőn 2010-ben újult meg a gyógy-, és strandfürdő. Azóta 

15 medence és 8 csúszda várja a látogatókat, valamint létrehoztak 
egy  úgynevezett téli fürdőt is, így már nem csak nyáron lehet élvez-
ni a helyi termálvíz gyógyító hatását. A fürdő különlegessége, hogy 
ki lehet próbálni a hazánkban még kevés helyen fellelhető krioszau-
nát is, ami a hagyományos szauna ellentettje, a szervezetet 1-3 perc-
re mínusz 120 és 170 Celsius fok közötti hőmérsékletnek teszi ki – 
így biztosan könnyen le lehet hűlni, még 40 fokban is.

Szeged – Napfényfürdő a Napfény városában
Aki szereti az igazán hosszú és kalandos csúszdákat, annak ki-

hagyhatatlan a szegedi Aquapolis meglátogatása. Itt található 
ugyanis Európa leghosszabb éves üzemelésű vízicsúszdája, a kizá-
rólag lifttel megközelíthető, 272 méter hosszú, zárt óriáscsúszda, a 
Kék Anaconda. A fürdő legmagasabb pontján, a 30 méteres torony-
ból kiváló kilátás nyílik a Tiszára, és a városi panorámára is.

Debrecen - A vízi paradicsom
Szálloda, élményfürdő, gyógyfürdő, strand. Az év bármely sza-

kában látogatunk is el Debrecenbe, itt a család összes tagja talál-
hat kedvére való szórakozási és pihenési formát. A debreceni für-
dő különlegessége az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő, ami egy 
66 méter átmérőjű kupolacsarnokban található. Trópusi növényze-
te nyarat varázsol a leghidegebb télbe, feledhetetlen élményt biz-
tosítva ezáltal.

Hajdúszoboszló – Tenger és történelem egy helyen
Az élményfürdő komplexum több mint 15 ezer négyzetméte-

ren várja a látogatókat. Itt egy helyen tudjuk átélni egy római, pávai 
vagy indiai fürdő hangulatát, hogy utána a csodás trópusi fürdőzést 
is kipróbáljuk. Ha filmekre vágyunk, átmehetünk a mozi fürdőbe, a 
tengerparti hangulatról pedig a tengeri fürdő gondoskodik. A hűs 
vizek kedvelői a jégbarlang fürdőt is kipróbálhatják. Unatkozás ki-
zárva, az élmény garantált. 

Makó - Hagymatikum
Makovecz Imre egyik utolsó munkája volt a makói Hagymatikum, 

annak 2012-es átadását sajnos már nem élhette meg. A gyógyfür-
dő részlege méltán híres marosi iszapjáról, ami kiváló a mozgásszer-
vi panaszok, nőgyógyászati gyulladások, valamint bőr-, és ideggyó-
gyászati betegségek kezelésére. 

H a z a i   S t r a n d k ö r k é pTr e n d i

A Trendi támogatója
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Elmondható, hogy Klauzál Gá-
bort, korának egyik legjelentő-
sebb reformpolitikusát nemcsak 
életében, hanem halálát köve-
tően is nagy becsben tartot-
ták Szentesen és Csongrád me-
gye más településein egyaránt. 
A személyéhez való ragaszko-
dás érthetővé válik, ha halálának 
150 éves évfordulóján felidézzük 
életútjának főbb állomásait. 

Családjáról annyi tudha-
tó, hogy apja – Klauszal János 
– cseh származású katonatiszt 
volt, aki ezredesként szolgált a 
magyar gyalogezredben. Kato-
nai érdemeiért I. Ferenc királytól 
1793-ban magyar nemességet 
nyert. Csongrád vármegyében 
telepedett le, s az egyik legtekin-
télyesebb család gyermekét, Ba-
barczy Ágnest vette feleségül, 
akitől nyolc gyermeke született. 
Gábor hatodik gyermekként jött 
a világra Pesten, 1804. novem-
ber 18-án. 1824-ben ügyvédi 
vizsgát tett, s még ugyanebben 
az évben Csongrád vármegye 
szolgálatába lépett: előbb tiszte-
letbeli alügyész, majd fizetéses 
táblabíró. 

A megyei szabadelvű ellen-
zék – amely Klauzált tekintette 
vezérének – többször sikeresen 
fölléptette országgyűlési követ-

jelöltnek, így az 1832–36, 1839–
40, 1843–44 közötti ciklusokban 
ő volt Csongrád vármegye egyik 
követe. Az országos refor-
mellenzék egyik ve-
zéralakjaként a 
polgári átala-
kulást célzó 
t ö r v é n y -
j a v a s l a -
t o k a t 
t á m o -
g a t t a , 
többet 
ő maga 
kezde-
ménye-
zett. Kü-
lönösen 
a szólás-
szabadsá-
got, a nép-
képviseletet, 
az örökváltság 
útján elérendő job-
bágyfelszabadítást, valamint 
az ipar és a kereskedelem fej-
lesztését célzó törvényeket szor-
galmazta hatásos szónoklatai-
ban. 

1844 után – az abszolutiszti-
kus hatalom megerősödése kö-
vetkeztében – az országos po-
litikától visszavonult. Azonban 
1848 tavaszától már ismét Pes-

ten találjuk, s amint ismert, föld-
művelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszterként tagja lett az 

első felelős magyar kor-
mányának. Az első 

népképviseleti 
országgyűlé-

sen Csong-
rád város 

k é p v i -
s e l ő j e -
k é n t 
v e t t 
r é s z t . 
A sza-
b a d -
ságharc 

k i t ö r é -
se után 

több mi-
nisztertár-

sával együtt 
lemondott, és 

visszavonult a po-
litikától. 

Szentessel 1837-ben került 
közvetlenebb kapcsolatba. Az 
Örökváltsági szerződés ügyé-
ben a város „pártfogójaként” 
egyengette a földesurak (a Ká-
rolyi grófok) és Szentes közöt-
ti megegyezést. Ő dolgozta ki 
a megváltakozott város új köz-
igazgatási szabályzatát, az ún. 
koordinációt.

Kalocsán hunyt el 1866. au-
gusztus 3-án. A szegedi Belvá-
rosi temetőben található csa-
ládi sírboltban helyezték örök 
nyugalomra. A hálás szentesi-
ek szeptember 3-án gyászünne-
pet tartottak egykori pártfogó-
juk emlékére. A képletes ravatal 
fölött Oroszi Miklós, Szentes or-
szággyűlési képviselője mon-
dott gyászbeszédet, amelynek 
zárógondolata így szólt: „Legkö-
zelebbről Szentesnek, e mi vá-
rosunknak még sokkal több oka 
van őróla hálásan emlékezni, 
mert ő a mi városunk akkori úr-
béres lakosainak hű védője, ta-
nácsadója volt. Azért illő dolog, 
hogy e városnak minden lakosa 
hálával emlékezzék reá. Legyen 
gondunk arra is, hogy gyerme-
keink, sőt unokáink is tudják 
meg: ki volt Klauzál Gábor…” 

A kései utódok igyekeztek ele-
get tenni e jogos elvárásnak. Ezt 
bizonyítja, hogy Csongrád vár-
megye 1895-ben megfestette 
díszterme számára életnagysá-
gú portréját, Szentes város 1906-
ban utcát, majd 1994-ben isko-
lát nevezett el róla, amely előtt 
1998 óta a mellszobra is látható 
(Máté István alkotása).

150 éve hunyt el városunk pártfogója

K l a u z á l  G á b o r  e m l é k e z e t e

Péntek (augusztus 5.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D Öngyilkos osztag
18:15 3D Szellemirtók
20:30 Jason Bourne
Szombat (augusztus 6.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A kis kedvencek titkos élete
18:00 Jason Bourne
20:15 3D Öngyilkos osztag
Vasárnap (augusztus 7.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D Öngyilkos osztag
18:15 3D Szellemirtók
20:30 Jason Bourne
Hétfő (augusztus 8.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A kis kedvencek titkos élete
18:00 Jason Bourne
20:15 3D Öngyilkos osztag

Kedd (augusztus 9.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 Jason Bourne
18:15 3D Öngyilkos osztag
20:30 3D Szellemirtók
Szerda (augusztus 10.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A kis kedvencek titkos élete
18:00 Jason Bourne
20:15 3D Öngyilkos osztag
Csütörtök (augusztus 11.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A kis kedvencek titkos élete
18:00 3D Öngyilkos osztag
20:30 Rossz anyák
Péntek (augusztus 12.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A kis kedvencek titkos élete
18:00 Rossz anyák
20:00 3D Öngyilkos osztag

Moziműsor
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Múlt heti nyertesünk Kuczora Tamás, 
Butyka Margit, Horváth Norbert, Szabó 
Sándor Róbert, Svák Klára. Nyereményük 
egy-egy belépőjegy a Körös-Toroki Na-
pok augusztus 4-i, csütörtöki napjára. 
A sikeres megfejtők között a héten fitt-
nesz DVD-t sorsolunk ki. Megfejtéseiket 
küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth Tér 5. 
fsz. ép. postacímre, vagy a szentesielet@
gmail.com internetes címre. 

Vízszintes: 1. Örkény István gondolata. 13. 
Gyakori oroszlánnév. 14. Olasz úr megszó-
lítása. 15. Fordított információ. 16. Román 
népi tánc. 18. Alagútban van! 19. Bizmut ve-
gyjele. 20. Széken helyet foglalva. 21. Olvas-
ni kezd! 22. Fényvisszaverő szerkezetek. 26. 
Zamat, aroma. 27. Pengetős hangszer. 29. 
Idegen olaj. 30. Horgászboton. 32. Visszafe-
lé: város angolul. 33. Balatoni üdülőhely. 35. 

Debrecenhez közeli településen. 43. Ékezet-
felesleg: drámai szende (színpadi szerepkör). 
45. Idegen – angol nyelven. 47. Tavaszi. 48. 
Becézett Zsóka. 50. MÁV alkalmazott. 52. Ej-
nye, Éva! (két szó). 54. A túloldalra. 55. Fran-
cia színész (Jean). 57. Híres vízesés Ameriká-
ban. 59. Elege van. 60. Mássalhangzó kiejtve. 
61. Eszméletét veszti. 62. Injekcióztat. 65. 
Talált. 66. Mese egynemű hangzói.67. Nem 
fölé. 68. Részvénytársaság – röviden. 69. 
Üzemi. 72. Pertuban van vele.

Függőleges: 1. Rangjelző előtag. 2. Újkő-
kor. 3. Norvégia nemzetközi sportjele. 4. 
Szintén. 5. …táris – katonai. 6. Tanúsítvány. 
7. Nevenincs – röviden. 8. Hajigálgat. 9. Férfi-
név. 10. Tiltás. 11. Középen bérli! 12. Hölgyek, 
akik február tizenkettedikén ünneplik név-
napjukat. 16. Az Örkény-gondolat folytatá-
sa. 17. Szerzetesnő. 20. Taktusa. 23. Erek! 24. 

Római ezerkettő. 25. Amerikai hírügynök-
ség. 28. Ilyen gomba is van. 31. Őszapóká-
nak is hívják (madár). 33. J…! - ajánljad! 34. 
Közönséges, alávaló. 36. Parkok, kertek lát-
ványos madara, de piperkőcre is mondják. 
37. Súrolja. 38. Kétharmad érc! 39. Mérge-
ző gáz. 40. Kemencepadka. 41. A végén be-
les! 42. Vízi tündérek. 44. Határtalanul civil! 
46. Az ovit követi. 49. Prés. 51. Úttesttel. 53. 
Város a Krím-félszigeten. 56. Szendergő. 58. 
Kismértékben. 59. …ly – teherhajó. 60. Ran-
gos, úri. 63. Állam határok nélkül! 64. A „ma-
gyar ezüst” rövidebb nevén. 66. Sporting, 
dressz. 67. Félig maradi. 70. Hamis. 71. Mor-
zehang. 73. Garázsszélek!

Beküldendő a vízszintes 1. és a függő-
leges 16. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Magyar felnőtt országos atlétikai bajnoksá-
got rendeztek Székesfehérváron, immár 121. 
alkalommal. Szentesről a nevezési szinteket a 
Maximus SE versenyzői közül Váradi Krisztina 
súlylökésben és diszkoszvetésben, Nánai Lilla 
gerelyhajításban, Csordás Cintia súlylökésben 
és diszkoszvetésben, Kocsis Alexandra és Seres 
András diszkoszvetésben teljesítette.

Ahogyan azt az egyesület elnöke, Benkő István 
lapunknak előzetesen elmondta, elvárásuk mind 
az öt versenyző esetében a döntőbe jutás volt. Se-
res Andrást és Váradi Krisztinát esélyesnek vélték 
egy-egy dobogós helyezésre, és remélték lega-

lább egy érmet sikerül elcsípniük.
A célok döntő többsége teljesült, hiszen Vára-

di Krisztina súlylökésben és diszkoszvetésben, Se-
res András diszkoszvetésben, Kocsis Alexandra 
diszkoszvetésben döntőbe került, Csordás Cintia 
és Nánai Lilla csak kevéssel maradt el ettől. A ge-
relyhajítás versenyszámban Nánai Lilla, diszkosz-
vetésben pedig Csordás Cintia szintén 9. helyen 
végzett. A női súlylökés döntőjében Váradi Krisz-
tina bronzérmet szerzett, a női diszkoszvetésben 
pedig ezüstérmesként zárta a versenyt. Kocsis Ale-
xandra 5. helyezett lett, ahogyan Seres András is a 
férfi diszkoszvetők között.

Eredményesen zárták az országos bajnokságot

1 2 3 Y 4 5 6 7 8 9 10 F 11 12 ↓

É

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

A 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 72 73

→
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü:  augusztus 15-21.

Hétfő: Zellerkrémleves gyönggyel
A menü: Harcsapaprikás, tészta köret

B menü: Bugaci betyárragu, 
petrezselymes rizs

C menü: Görög rántott sertésszelet, 
petrezselymes rizs

Kedd: Magyaros gombaleves
A menü: Rántott csirkecomb, 

vegyes gyümölcsmártás
B menü: Búbos hús, 

fokhagymás-tejfölös rakott burgonya
C menü: Rántott szárnyasmáj, 

fokhagymás tejfölös rakott burgonya
Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Dónáti sertésszelet, 

petrezselymes burgonya
B menü: Gyros tál

C menü: Rakott csirkeszárny, grill zöldség
Csütörtök: Pirított tésztaleves

A menü: Sertéstokány hentes módra, 
rizibizi

B menü: Stefánia vagdalt, tökfőzelék
C menü: Rántott sertésszelet  
Péntek: Legényfogó leves
A menü: Kacsanyak pörkölt, 

pirított tarhonya
B menü: Budapest szárnyas máj, 

párolt rizs
C menü: Sajtal töltött rántott sertésszelet

Szombat: Legényfogó leves, 
sajtal töltött rántott sertésszelet, 

majonézes burgonya
Vasárnap: Lencseleves

Cigánypecsenye, hagymás tört 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

Nyári saláta
Hozzávalók: 
• 10 dkg sült csirkemellfilé
• 4 evőkanál joghurt
• 2 paradicsom
• 1 kisebb kígyóuborka
• 1 csokor retek
• 1 evőkanál méz
• 1 kiskanál só
• néhány salátalevél
Elkészítése:
Nyárisaláta-receptünk igazán gyorsan elkészül, ráadásul kifejezet-

ten ízletes. A zöldségeket alaposan meg kell mosni, majd káposztare-
szelőn lereszelni. Rászórunk egy kiskanálnyi sót, és hagyjuk állni né-
hány percig. A joghurtot és a mézet alaposan össze kell keverni, és rá 
kell locsolni a salátára, amelybe beletettük a csirkemellet is.

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 8-15-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfő-
től-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenlé-
ti 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:
Gyenes Ferencnek és Balogh 

Zsuzsannának (Széchenyi István 
u. 36.) Benedek, Szeri Tamásnak 
és Csatordai Bettinának (Rozgo-
nyi u. 27.) Zalán, Lengyel Zoltán-
nak és Dobrai Mónikának (Ap-
ponyi tér H ép. 4 lph. 2 em. 6/a) 
Zétény Zoltán, Fodor Tibornak és 
Fekete Adriennek (Arany János 
u. 21.) Alíz, Udvardi Péternek és 
Labádi Krisztinának (Klauzál u. 1. 
3 em. 11/a) Balázs, Kovács Antal 
Attilának és Pap Ibolyának (Ba-
csó Béla u. 11. 5 em. 14/a) Noémi, 
Moldovan Mariusnak és Kovács 
Szilvia Johannának (Csongrád, 
Damjanich u. 5.) Milán nevű 
gyermeke.

Házasságot kötött:
Bartucz Tamás (Kossuth Lajos 

u. 34. A lph. 4. szint 13.) és Csá-
nyi Nikoletta (Szegvár, III. Külte-
rület tanya 15.), Tóth István és 
Szenti Mónika (Eperjes, Alkot-
mány u. 20.), Török István (Bu-
dapest 11, Budafoki út 52. Ajtó: 
3.) és Kanász-Nagy Anikó (Sáfrán 
Mihály u. 73.), Kis István (Rózsa u. 
27.) és Berkecz Ágnes (Nagymá-
gocs, Dózsa György u. 1.), Gál La-
jos Csaba és Miklós Gizella (Sima 
Ferenc u. 51.), Polyák Csaba és 
Fazekas Anett (Klauzál u. 4. A lph. 
Szint: 2. Ajtó: 8.), Molnár József 
(Lázár Vilmos u. 11.) és Németh 
Ildikó Adrienn (Temető u. 8/a.).

Elhunyt:
Katona-Kiss Károly (Kováts Ká-

roly u. 3.), Váczi Antalné (Lapis-
tó 71.).

Családi
események

Új burgonya 100-150 Ft/kg, új 
répa 200 Ft/cs, új gyökér 150-200 
Ft/kg,  zeller 150 Ft/db, petrezse-
lyem 50 Ft/csomó, hegyes erős 
paprika 20 Ft/kg, fehér paprika 
200 Ft/kg, paradicsom 150 Ft/kg, 
vöröshagyma 200-250Ft/kg, tojás 
35 Ft/db, kapor 200 Ft/cs, cukkini 
200 Ft/kg, csemege kukorica 80 Ft/
db, sárgadinnye 200 Ft/kg, görög 
dinnye 100 Ft/kg, alma 250 Ft/kg, 
őszibarack 250-350 Ft/kg, nekta-
rin 250-300 Ft/kg, szilva 180 Ft/kg, 
ringló szilva 250Ft/kg.

PIAC

KOS
A Mars már a Nyilas jegyében áll, sok energiát és segítséget kap ettől a boly-
góállástól! Ha teheti, akkor augusztusban vegyen ki egy kis szabadságot.
BIKA
Jó lenne, ha egyedül döntene, a barátok tanácsai nem igazán helytállóak, 
hiszen ők nem ismerik a problémáját teljes mélységében.
IKREK
Az intrikákból, pletykákból maradjon ki, legyen ön a pártatlan kívülálló. A 
párkapcsolatában felhőtlenül boldog időszak elébe néz!
RÁK
A legnagyobb gond az, hogy nehezen tud alkalmazkodni, és azt sem feltét-
lenül tartja be, amit a párjától megkövetel. A munkahelyén viszont kima-
gasló sikerekben lehet része!
OROSZLÁN
Egy régi jó barátjával újra felveszi a kapcsolatot, egy szép, nosztalgikus es-
tét tölthetnek el együtt.

SZŰZ
Sikerekben gazdag hét előtt áll! Ha régóta gondolkozik azon, hogy tovább 
képezze magát, akkor most jó lehetőségeket találhat erre. Vegye kézbe sa-
ját sorsát!
MÉRLEG
Sor kerülhet a következő napokban a régóta húzódó problémák tisztázásá-
ra. A baráti kapcsolatai megszilárdulnak.
SKORPIÓ
Álljon ki határozottan az érdekei mellett, különben könnyen legyőzik a ri-
válisai!
NYILAS
A hét második felében a szerencse ön mellé szegődik, és jó hangulatban 
szervezheti a hétvége programjait.
BAK
Valaki, akiről igazán nem gondolta volna, ön mellé áll egy nehéz helyzet-
ben. Mindez egy új barátság kezdete is lehet.
VÍZÖNTŐ
A bolygóállások váratlan szerencsét, anyagi fellendülést jeleznek Ön szá-
mára!
HALAK
Vigyázzon, ne feszítse túl a húrt! Mostanában sok feladatot vállalt magára, 
és a pihenésre nem jutott elég ideje.

Augusztus 5-11.

HETI HOROSZKÓP
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– Az elmúlt 25 év hogyan telt?
– Folyamatosan öregedtem. 

Ez vicc, illetve mégsem. A mun-
ka után, szabadidőmet áldozva 
tartottam edzést, szinte mindig 
estig. A hétvégéimet feláldozva 
vittem a gyerekeket a versenyek-
re. A saját szabadságomat hasz-
náltam az edzőtáborokra és a 
külföldi versenyekre. Foglalkoz-
tam a gyerekekkel évről-évre.

– Sajnálja a feláldozott időt?
– Nem. Soha nem bántam 

meg, mert mindig voltak olyan 
gyerekek, akikbe érdemes volt 

a sok munkát beletenni és eze-
ket nem csak a versenyeken, de 
az életbe is sikeresen vitték ma-
gukkal. A gyerekek vagy szüle-
ik egy része tisztában volt azzal, 
mit kaptak a sporttól, az edzők-
től a nevelési úton.

– Mennyien edzettek nálatok?
– Soha nem voltam létszám 

függő, nem kellett „begyűjte-
nem” a sportolókat. Az eredmé-
nyeket a 25 év alatt körülbelül 
100 igazolt sportoló hozta. Volt, 
hogy 10-12 igazolt sportolónk-
nak köszönhetően a szövetség 

rangsorában az első negyedé-
be tartoztunk az év végi rang-
sorban, de általában az első felé-
be. Ez azért is jelentős, hiszen 
sok helyen a főállású edzők sem 
mindig tudnak ilyen eredménye-
ket felmutatni. Elhangzott egy-
szer olyan megjegyzés valakitől, 
hogy könnyű neked, hiszen te-
hetséges gyerekekkel vagy kö-
rülvéve. Megjegyzem, ez sem 
állja meg a helyét, mert január 
elejétől december végéig dol-
gozunk, és a legjobb dopping a 
munka. A megfelelő időben fej-
lesztett képességek az alapjai a 
sikeres munkának. Vannak ké-
pességek, aminek magas hatás-
fokon történő fejlesztése csak 
egy rövid 1-2 éves fiatalkori sza-
kaszban fejleszthető, utána már 
sok munkával kis haszon érhető 
el. Ezeket kell ismerni. Én a ’80-
as években több évig ezeknek a 
kutatására áldoztam az időmet 
és a fejlesztési gyakorlatokat ke-
restem.

– Az eltelt 25 év alatt mennyi 
gyerekkel foglalkoztál? 

– A Szentesen rövidebb-hosz-
szabb ideig cselgáncsozók szá-
ma megközelítőleg 1000-1200 
fő volt, de a Testnevelési Főisko-
lán, Egerben, Kaposváron és Új-
pesten ez a szám több ezer fő. 
Közel 40 éve edzősködöm.

– A jubileumi versenyre hogyan 
áll össze a támogatói team?

– Másképp közelíteném meg! 
Tudom ez nem a reklám he-
lye, de gondolom, annyit el le-
het mondani, hogy sok támoga-

tó állt az egyesület mellé Szentes 
Város Sportbizottságán, illetve a 
polgármesteri hivatalon kívül 
az eltelt 25 évben. Vannak, akik 
nem is kérik reklámozásukat. 
Ezért nem csak a mostani pilla-
natról beszélnék. A versenyen 
a reklámfelületeken nemcsak a 
verseny közvetlen támogatói je-
lennek meg, hanem az évek so-
rán folyamatosan támogatást 
nyújtók is. Itt szeretnék azoktól 
elnézést kérni, akik esetleg vé-
letlen nem kerültek megemlí-
tésre, nem kaptak reklámot. Ez is 
azért van, mert egyedül szerve-
zem a versenyt és a munka mel-
lett elég összetett feladat hárul 
így rám.

– Mennyi induló várható a jubi-
leumi rendezvényen?

– Összesen száz közeli spor-
toló gyermek várható. A magyar 
cselgáncsozók mellett szerb, 
szlovák és román judokák in-
dulnak. Sajnos sok helyen még 
ilyenkor szünet van, vagy edző-
táboroznak. Mi is edzőtáborból 
esünk be a versenyre.

– Mennyi időt igényelt a szerve-
zés?

– Minden szabadidőmet lekö-
tötte, hónapok óta. Természete-
sen a végére többek segítségé-
ért lehetek majd hálás, köztük 
Tóth Bélának (Petőfi DSE), Nagy-
solymosi Sándornak (Kecske-
méti JC) a tatami biztosításáért, 
Bozsoki Imre edző kollégának a 
bemutatóra való felkészítésért 
és az évek alatt az övvizsgákra 
való felkészítésekért, de ezen fe-
lül támogatóinknak és a baráta-
imnak, valamint a szülőknek is 
sokat köszönhetek.

Zuhogó esőben, szélben, és 
mégis jó hangulatban verse-
nyeztek azok a szenior úszók, 
akik július 16-án a rossz időjá-
rás ellenére is vállalták, hogy 
részt vesznek a Rózsa fürdő-
ben 11. alkalommal megren-
dezett Tótkomlósi Nemzetkö-
zi Szenior Úszóversenyen. A 
Szentesi Delfin ESC úszói közül 
heten szálltak vízbe, s az egyé-
ni versenyben és a váltószá-
mokban is egyaránt kiemelke-
dően teljesítettek.

Pólyáné Téli Éva aranyérmes 
lett a 33 méteres mell, pille, 
gyors és 33 hát versenyszámok-
ban. Melkuhn Dezső szintén győ-
zött a 33-as gyors, pille és a 133-
as vegyes versenyszámban, 3. 
helyet szerzett 33 méter háton. 

Debreczeni Beáta 1. helyezett lett 
a 33 pille és mell, a 133 vegyes, 
Kovács Attila a 133 vegyes, máso-
dik a 33 gyors és 33 hát, 4. a 33 
pille versenyszámokban. Rozgo-
nyi Eszter egy első és egy máso-
dik helyezéssel zárta a megmé-
rettetést, előbbi eredményt 33 
mellen, utóbbit 33 gyorson érte 
el. Ferke Gáborné a dobogó első 
fokára 33 mellen állhatott fel, 
míg ezüstéremmel tért haza a 33 

méteres hátúszás után. Bocskay 
Zsófia 2. helyen végzett 33 gyor-
son, pillén, és mellen, valamint 
133 vegyesben.

A 4x33 női vegyes váltót a 4. 
korcsoportban megnyerték a 
mieink a Debreczeni Beáta, Pó-
lyáné Téli Éva, Bocskay Zsófia, 
Rozgonyi Eszter összeállításban. 

A 4x33 méteres férfi vegyes és 
gyorsváltóban is a 4. korcsoport-
ban ezüstérmes lett a Csongrád 
megyei csapat, melynek tagjai 
Melkuhn Dezső, Kovács Attila, 
Csernus Zoltán és Nagy Zsolt vol-
tak. A 4x33 női gyorsváltóban, 
a 4. korcsoportban győzött a 
Szentes, Debreczeni Beáta, Pó-
lyáné Téli Éva, Bocskay Zsófia, 
Rozgonyi Eszter úsztak a csapat-
ban.

A 4x33 méteres MIX vegyes 
váltó 3. korcsoportjában máso-
dik lett Csongrád megye, a váltó 
tagjai között Debreczeni Beáta, 
Rozgonyi Eszter, Csernus Zoltán 
és Nagy Zsolt szerepelt. 

Az 5. korcsoportban első lett a 
Szentes a Kovács Attila, Pólyáné 
Téli Éva, Bocskay Zsófia, Melku-
hn Dezső összeállítású csapattal. 

A 4x33 méteres MIX gyorsvál-
tóban a 4. korcsoportban máso-
dikként zárt Csongrád megye, a 
váltóban Debreczeni Beáta, Pó-
lyáné Téli Éva, Csernus Zoltán, 
Nagy Zsolt úszott. 

Az érmeket a helyezetteknek 
a verseny díszvendége, Zubor 
Attila világbajnoki bronzérmes, 
olimpikon úszó adta át.

Jubileumi cselgáncstalálkozó

H é t  v e r s e n y z ő  –  2 3  e g y é n i  é r e m

Pollák DSE

Előző lapszámunkban is olvashatták, hogy 25 éves jubileu-
mi rendezvényt szervez a Pollák DSE, karöltve a Petőfi DSE. Az 
egyesületnél számos gyermek és ifjú sportolt, versenyzett, so-
kan a legszínvonalasabb versenyekről is jó helyezésekkel tér-
tek haza, de olyan is volt, aki az edző, Kalydy Zoltán irányítá-
sával a dan fokozatot is megszerezte. A részletekről Kalydy 
Zoltánt kérdeztük.
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Hering Viktor

Remek idényt zárt a BVSC 
ifjú vízilabdázója, a szente-
si születésű, és évekig a he-
lyi egyesületben játszó Szécsi 
László. Magyar Kupa aranyé-
remről és új klubjáról, a Hon-
védról is beszélgettünk.

– Hogyan került a fővárosba 
Szentesről?

– Érettségi után iskolai tanul-
mányaim folytatása miatt kel-
lett váltanom egyesületet. Mivel 

a BVSC edzőjét, Szűcs Levi bácsit 
személyesen ismertem, hiszen a 
korosztályos válogatott edzőm 
volt, így a döntésemet megköny-
nyítette, hogy melyik klubban 
töltsem el utolsó ifi évemet. Utó-
lag is jó döntésnek tartom vá-
lasztásomat, mivel gyorsan be-
fogadtak új csapattársaim, akik 
zömét már korábbról ismertem. 
Sajnáltam itthagyni Szentest, 
mivel itt nőttem fel, 7 éves ko-
rom óta ebbe az uszodába jár-
tam le. A szentesi 97/98-as kor-
osztályunkat személy szerint 
nagyon jó csapatnak tartottam, 
velük sikerült elérni a gyermek-
bajnokságban az országos má-
sodik helyezést, és szerintem, ha 
együtt maradt volna az a csapat, 
nagyon szép eredményt érhet-
tünk volna el az idei esztendő-
ben is. Bizonyos szempontból jót 
tett a váltás, kipróbálhattam ma-
gam egy idegen környezetben.

– Milyen poszton játszik?
– A kapásoldalon vízilab-

dázom, innen szerzem gólja-

im legnagyobb részét, de csa-
patjátékosnak tartom magam, 
mindegy, hogy ki dobja a gólt 
csak győzzünk. Talán ez a BVSC 
erőssége, hogy nem egyénisé-
geket nevelnek, hanem csapat-
ban gondolkodnak. Ez meg is 
látszik az eredményeiken, szinte 
minden korosztályban dobogós 
helyezést értek el a csapatok, na-
gyon jó edzők irányítása alatt. A 
2016-os esztendő már eddig is 
nagyszerűen sikerült számom-
ra, hiszen sikerült megnyerni a 
Lemhényi Ifjúsági Magyar Kupát 
a nagy rivális Újpesttel szemben. 
Külön nagy öröm, hogy 4 góllal 
járulhattam hozzá a sikerhez, s 
az év folyamán mind a négyszer 
sikerült felülkerekedni rajtuk, 
pedig korosztályos válogatottak 
sora vízilabdázik náluk. A másik 
nagy élményem a 2015/2016-os 
OB I Ifi bajnokságban elért má-
sodik helyezés. Ott a döntőben a 
KSI-vel szemben maradtunk alul.

– Továbbra is a BVSC-ben foly-
tatja?

– A vízilabdában az ifjúsá-
gi korosztály után csak a felnőtt 
következik. Sajnos a szorgalom 
és alázat édeskevés az OB I fel-
nőtt bajnokságba való részvé-
telhez. Eddig a vízilabda játszot-
ta a főszerepet az életemben, 
de most már az egyetemi tanul-
mányaimat helyezem előtérbe, 
de természetesen nem tudok, s 
nem is akarok elszakadni a sport-
tól sem. Tóth Imre megkeresésé-
re szívesen mondtam igent, így 
a következő szezonban a Honvéd 
OBI/B csapatában játszom majd. 
Nem tettem le róla, hogy egyszer 
a legmagasabb osztályban is sze-
repeljek, de addig sokat kell még 
erősödnöm, fejlődnöm. Nagyon 
nagy szerencse, illetve erős „hát-
tér” szükséges az amúgy is kevés 
létszámot befogadó elit bajnok-
ságba kerüléshez. Szeretném ez-
úton is megköszönni szüleimnek, 
hogy támogattak, s lehetőséget 
biztosítottak számomra, hogy ki-
próbálhassam magam egy új kör-
nyezetben és megismerjem azt, 
hogy másutt milyen körülmé-
nyek között készülnek a mérkő-
zésekre.

A Honvédhoz igazolt

Gyula 5 éves kora a vízi spor-
tok szerelmese, kezdetben úszó 
volt, azonban állítása szerint már 
ekkor is tudatosan készült vízi-
labdás karrierjére. 10 évesen tért 
át a vízilabdára, ahogy mondja 
a családi tradíciót követve. Cél-
jai elérésének érdekében elszán-
tan, a maximális teljesítményt 
nyújtva halad előre, már a kor-
osztályos válogatott stabil tagja, 
de a két évvel idősebb, U18-as 
válogatottba is szokott behívót 
kapni. Sikereinek egyik említésre 
méltó példája a tavalyi Darko Cu-
kic Emléktorna, ahol döntőbe ju-

tott a csapattal, Montenegró vá-
logatottja azonban erősebbnek 
bizonyult, de így is kiemelke-
dő eredményt értek el az előző 
évekhez képest. A fiatal játékos 
a szentesi csapat helyzetére is 
kitért. A tavalyi évük gyengébb-
re sikerült, aminek egyik fontos 
oka, hogy többen is abbahagy-
ták a sportolást, tanulmányaik-
ra összpontosítva. A fiatal spor-
toló azonban úgy látja, hogy ez 
egy átmeneti helyzet volt, az 
idei évre sikereket vár. Maximá-
lis teljesítményre törekszik kor-
osztálya mellett mind az ifjúsági, 

mind a felnőtt csapatban. Ennek 
az elszántságnak köszönhetően 
vehette át nemrégiben a Szalay 
Iván-díjat. – Nagyon izgatott vol-
tam a díj átvételekor, még sosem 
részesültem ilyen elismerésben. 
Meglepődtem, és egyúttal óriá-
si elismerés ez nekem, azt látva, 
hogy olimpiai bajnok sportolók 
is megkapták ezt a díjat fiatalon. 
Ez a tény azonban további elhi-
vatottságot ad jövőbeni céljaim 
eléréséhez – emelte ki a vízilab-
dás.

És mi is lehet egy 16 éves spor-
toló legfőbb vágya? Természete-
sen, hogy a felnőtt válogatott 
keretben képviselhesse Magyar-
országot a világversenyek első 
számú megmérettetésén, az 
olimpián. Példaképként áll előt-
te a magyar válogatott csapat-
kapitányaként frissen kinevezett 
Varga Dénes, és a csapat egyik 

legfiatalabb játékosa Manhercz 
Krisztián, aki 19 évesen az olim-
piai keret tagja. Gyula közeli cél-
ja, hogy az elkövetkezendő év-
ben az utánpótlás válogatottak 
tagjaként szerepelhessen világ-
versenyeken.

Elszántabb lett a díj átvétele után

TOJÓTYÚK vásár Szentes Wes-
selényi u. 4 sz. alatt,  augusztus 13-án 
15-17 óráig. Tyúk darabja 580 Ft. Ér-
deklődni 30/846-3346, 63/322-823

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

LINEA Viper robogó kihaszná-
latlanság miatt eladó. 2012.10 havi, 
újszerű állapotban, 4000 km-rel. Tele-
fon: 30/365-0551

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

KEREKESSZÉK megkímélt álla-
potban eladó: Telefon:63/315-211

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

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

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

GYERMEK és felnőtt divatos női  

ruhák végkiárusítása! Jók és olcsók! 
Szentes, Horváth Mihály utca 15.

VARRODAI berendezések, gépek, 
fenyő íróasztal, masszőrszék, férfi ke-
rékpár, konvektor, kéményes gáz boj-
ler eladó. Sorsjegyet adunk a vásárlás 
mellé, visszanyerheti vásárlása árát! 
Szentes Horváth Mihály utca 15. Nyit-
va: hétfő-péntek 9-17 óráig.

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

Sebők Tamás

Húsz éve díjazza a Szalay Iván Alapítvány kuratóriuma a leg-
jobb utánpótláskorú vízilabda játékosokat. Az elismerést töb-
bek között olyanok is elnyerték már, mint Hárai Balázs, Hos-
nyánszky Norbert, Varga Dénes és testvére, Varga Dániel is. 
2015-ig 3 sportoló (2 fiú, 1 lány) kapta meg egy évben a díjat, 
idén azonban nyolcan is kezet foghattak Kemény Ferenc elnök-
kel. Köztük volt a Szentesi Vízilabda Klub játékosa, Tóth Gyula is.




