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Kilenc nap alatt, 9 helyszí-
nen, 25 alkotócsoport mutatko-
zott be a 26. szegedi nemzetkö-
zi színházi fesztiválon, köztük a 
Horváth Mihály Gimnázium vég-
zős irodalmi-drámai tagozato-
sai. A hazai színházi élet egyik 
legrangosabb, európai viszony-

latban is jegyzett összművésze-
ti eseményén sor került a helyi 
gimnázium végzőseinek hagyo-
mányos utcaszínházi bemuta-
tójára, „Ahogy nekünk tetszik…” 
címmel. Shakespeare Ahogy tet-
szik […] című vígjátékát szaba-
don kezelte Pádár Zsolt, a tago-

zat tanára, és Szurmik Zoltán. A 
tagozatvezető drámapedagó-
gus elmondta, idén 11. alkalom-
mal vettek részt a THEALTER-en, 
amelyen a feladat egy utcaszín-
házi produkció elkészítése volt. 
– Előadásunk egy olyan darab 
volt, amit az utcán mutattunk be, 
olyanok is megnézhették, akik 
egyébként nem voltak fesztivál-
résztvevők. Sok olyan pillanat 
volt, amikor a járókelők egyszer 
csak bekapcsolódtak az esemé-
nyekbe – fogalmazott Szurmik 
Zoltán, hozzátéve, hogy a zárt 
tér egészen más játékmódot kí-
ván, mint a szabadtér. Amellett, 
hogy ezt szem előtt kellett tarta-
ni, a határidő is sürgette a dráma-
is csapatot, hiszen mindössze két 
nap állt rendelkezésre a produk-
ció megrendezéséhez. A dráma-
tanár szerint egy olyan 10-14 fős 
társaság alkotott együtt, amely-
nek tagjai színházat akarnak csi-
nálni, és a teátrum körül akar-
nak létezni. – Miután kiosztottuk 
a szerepeket és végiggondol-
tuk a koncepciót, kialakult egy 
olyan előadás, amely alapvetően 
a shakespeare-i darabra épül, de 
kicsit a mai korra reflektál – me-
sélte Szurmik Zoltán, hozzátéve, 

hogy gördülékeny volt az alkotó-
munka a tanítványokkal, hiszen 
legalább 4 évig együtt dolgoztak 
a gimnázium falain belül. 

A szegedi fesztivál után folyta-
tódott a nyári alkotómunka. Osz-
tályvezető és színpadvezető ta-
nárok táboroztak a jelenleg is a 
gimnáziumban tanuló diákok-
kal az Ördögkatlan Fesztiválon, 
Kisharsányban. Ezen a rendez-
vényen Becket Godot-ra várva 
előadását nagy sikerrel játszot-
ták a drámaisok, amellett, hogy 
a THEALTER-en készült darabot 
is bemutatták. Két új előadás is 
készült az összművészeti feszti-
válforgatagban. A Szebeni Zol-
tán és Kucsov Borisz rendezte Is-
ten.net című alkotás, a leendő 
10. osztályosok főszereplésével 
arról szól, hogy mi lett volna, ha a 
világ úgy teremtődik meg, hogy 
léteznek a modern technikai esz-
közök, mobiltelefonok, alkalma-
zások. A KB-legenda című darab 
– Pádár Zsolt és Csizmadia Judit 
rendezésében – a 10. d osztály-
lyal készült el. A humoros előa-
dás azzal foglalkozik, hogyan 
képződnek a legendák, hogyan 
tudja egy ember önmagát legen-
dává formálni. E két színdarabot 
szeptemberben a helyi közönség 
is megtekintheti – tudtuk meg 
Szurmik Zoltántól.

Rozgonyi Ádám

„Őrizzük meg értékeinket 
együtt” – így hangzik a Szen-
tesi Vendégszeretet Egyesület 
jelmondata, amelynek szelle-
mében idén második, összes-
ségében 6. alkalommal ren-
dezik meg – most először a 
húsvéthétfő után nyáron is – a 
Szentesi Kézműves Ízek Feszti-
válját. A rendezvény a Szente-
si Sport-, és Üdülőközponttal 
együttműködve valósul meg, 
amelynek a strand sétány biz-
tosít kellemes környezetet.  

Márton Mária, az üdülőköz-
pont ügyvezetője sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy a progra-
mot hagyományteremtő céllal 
rendezik meg, amely szeretnék, 
ha a későbbiekben meghatáro-
zóvá válna a város kulturális éle-
tében. 

Matkócsik Pál, az egyesület el-
nöke úgy fogalmazott, délutá-
ni fesztiválforgatagot tervez-
nek, amelyen 13 órától 18 óráig 
szórakozhatnak majd a látoga-
tók augusztus 20-án. Elmond-
ta, hogy a helyszínválasztás nem 
véletlen, az „ízkavalkádot” a jó 
időben bízva szervezik meg a 
strand sétányának árnyas fái 
alatt. A Kurca-parti népművé-
szek – úgymint horgolók, hím-
zők, gyöngyfűzők, foltvarrók – 
munkáit bemutató, illetve a helyi 
gasztronómiai különlegessége-
ket felvonultató rendezvényt 
harmonikaszó és citerazene is 
színesíti. Sőt, a nap folyamán a 
kézművesek munkájába is be-
kapcsolódhatnak a résztvevők, 
akik 4 fős csoportokban, játékos 
vetélkedőn mérhetik össze hely- 
ismeretüket. A fesztiválon szá-
mos civil szervezet közreműkö-

dik, hogy tartalmas programot 
nyújtson az érdeklődőknek. 

Az uszodába a VI. Szente-
si Kézműves Ízek Fesztivál nap-
ján is belépőt kell váltani. A ren-
dezvényhez támogatói jeggyel 
hozzájárulók tombolasorsolá-

son vehetnek részt, amelyet este 
7 órakor tartanak a Művelődé-
si és Ifjúsági Ház szabadtéri szín-
padán.

Képünk a Szentesi Vendégsze-
retet Egyesület tavaszi rendezvé-
nyén készült.

Fe s z t i v á l o z t a k  a  d r á m a i s o k

Kézműves Ízek Fesztiválja az államalapítás ünnepén

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

Két művészeti fesztiválon is alkottak a nyár folyamán a Hor-
váth Mihály Gimnázium végzős, és alsóbb évfolyamos irodal-
mi-drámai tagozatos színészpalántái. Július végén Shakespeare 
egyik vígjátékát bújtatták új köntösbe a 26. szegedi THEAL-
TER-en, augusztus első hetében pedig két új darabot is színpadra 
álmodtak, amellett, hogy az idén végzett diákok saját rendezé-
sű Beckett-darabját is bemutatták a 9. Ördögkatlan Fesztiválon.
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Rozgonyi Ádám

Az elmúlt hétvégén im-
már harmadik alkalommal 
rendezték meg a Magyarté-
si Falunapot, amely idén is 
színvonalas és szórakoztató 
programokkal várta a kikap-
csolódni vágyókat. 

Kovács János nemcsak a ren-
dezvényt nyitotta meg, hanem 
részt vett annak szervezésé-
ben is. Lapunknak elmondta, a 
falunapot összefogás jellemzi, 
amely egy igazi közösségérle-
lő program. A 2-es választókör-
zet önkormányzati képviselőjé-
től megtudtuk, a főzőversenyre 
12 csapat nevezett, amely egy 
kis falu életében igen jó részvé-
teli számnak tekinthető. A ver-
senyzők saját szájuk íze szerint 
készíthették el ételeiket. Kovács 
János csapata marhapörköl-
tet főzött, de birka-, csülök-, és 
csirkepörkölt, valamint körmös 
pacal is főtt a bográcsokban. 

A finomságokat idén is szaka-
vatott zsűri bírálta. A képviselő 
hozzátette, a falunap, Magyar-
tés nagyrendezvénye mellett, az 
egyik helyi egyesület szervez ki-
sebb családi programokat, ame-
lyek szintén elsősorban a gye-
rekeknek szólnak. A felhőtlen 
szórakozást a főzőverseny mel-
lett Csák Petra kutyás bemuta-
tója, palacsintasütés, kvíz, arc-
festés, kosárlabda dobóverseny, 
sütőverseny, egyesületi bemu-
tatók és énekes-zenés műsorok 
garantálták. Az egészséges élet-
mód fontosságára a Magyar Vö-
röskereszt Szentesi Szervezete 
egészségügyi szűrésen hívta fel 
a figyelmet.

Kutruczó Szabolcs László csa-
ládjával látogatott ki a falunap-

ra, ahol öccsével kirakózott és 
süteményeket is készített, de a 
csillámtetoválás is elnyerte tet-
szését. 

– Nagyon szeretek itt, régóta 
hiányzik valami kis plusz a fa-
luban, nagyon jó, hogy vannak 
falunapok. Mindegyikre eljöt-
tünk eddig – osztotta meg nagy 
örömmel, lapunkkal. A helybeli 
család 10 perces sütit, „Szabolcs 
kedvencét” – azaz linzertésztá-
ból készült, lekváros finomságot 
– és csokoládétortát készített.

Váradi Erika a kicsik körében 
nagy népszerűségnek örven-
dő arcfestésben segített anyuká-
jának. – Mindenki aranyos volt, 
kaptam pár mosolyt a látogatók-
tól – jegyezte meg, hozzáfűzve, 
hogy a közösségi összetartozás 
élményében részesült. Mészá-
ros Emília kedvence, az arcfestés 
mellett a kutyás bemutató volt, 
amelyen megtanították Csipeszt, 
a terápiás kutyát ugrani és feküd-
ni, ráadásul még a többi kutyafaj-
tával is megismerkedhettek. 

Közösségi összefogás Magyartésen

Jó hangulatban telt  a  falunap

Közös ünneplésre hívja Csongrád megye településeit, pol-
gárait és civil szervezeteit Szent István napján az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkba a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal és a Csongrád Megyei Önkormányzat. Az emlékhelyen 
Magyarország Alaptörvényének öt évvel ezelőtti elfogadásáról 
is megemlékeznek a szervezők. A Szent István-nap programja 
Csongrád megye értékeinek bemutatására helyezi a hangsúlyt, 
az ünnepi megemlékezés szónoka Szájer József, Európai Parla-
menti képviselő lesz, köszöntőt mond Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő és dr. Juhász Tünde kormánymegbízott.

Az emlékpark területe a szokásosnál is több látványossággal 
várja majd a Szent István-napra érkezőket, hiszen a Feszty-kör-
kép vagy az élő Skanzen mellett a települések standjai fogják 
körbevenni a Nemzeti Összetartozás Emlékművét, az Árpád-em-
lékmű előtti téren pedig egymást váltják majd a színpadon a me-
gyében működő művészeti csoportok.

Csongrád megye mezőgazdasági szempontból az egyik leg-
jelentősebb megye, az ország éléstárának is nevezik. Ezt az érté-
ket jeleníti majd meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csong-
rád Megyei Szervezete, akik a Szentes-Dónáti szélmalom melletti 
területen a múlt és jövő mezőgazdaságának értékeire mutatnak 
példát. A múltat, egy az 1950-es években használt, ma is műkö-
dő cséplőgép, a jövőt pedig a megyei mezőgazdasági szakisko-
lák standjai fogják jelképezni.

Az ünnepi megemlékezés 14 órakor kezdődik.

Szent István napi ünnep
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Majzik Attila

Szentes programnaptára 
szinte csordultig van kikap-
csolódási lehetőségekkel, 
ami néha már a bőség zava-
rába csap át. A városi rendez-
vények közül Demeter Atti-
la alpolgármester a közelgő 
augusztus 20-i ünnepséget 
emelte ki, mint egyik legfon-
tosabb helyi- és egyben or-
szágos ünnepet.

– Egyik legrégibb ünnepünk 
augusztus 20., ami állami-, és 
egyben egyházi ünnep is, hiszen 
egyszerre emlékezünk az állam-
alapításra és Szent István szent-
té avatására is, emellett ott sze-
repel benne a népi hagyomány 
is, a kenyér ünnepe. Az idei ün-
nepnek különlegessége az is, 
hogy idén öt éves az Alaptör-
vény. Ezek együttesen számom-
ra azt mutatják, hogy ebben az 
államban már több mint ezer 
éve összekapcsolódik az állama-
lapító Szent István neve és a ke-
resztény egyház – ezek történeti 
korokon átívelő és a ma embere 

számára is tanulsággal szolgáló 
dolgok – fogalmazott Demeter 
Attila, aki kiemelte, hogy Szent 
István Intelmei nem csak Imre 
hercegnek szólnak. István egy 
erős államszervezettel mutat-
ta meg, hogy Közép-Európában 
csak egy ilyen állam tud létezni.

Az alpolgármester az ünnep-
pel kapcsolatban elmondta, 
hogy az idén öt éves Alaptör-
vényről is meg kell emlékez-
ni. A ránk kényszerített 1919-es 
és 1949-es alkotmányok után a 
rendszerváltozással hozott köz-
társasági alkotmányt 2010 után 
nem tekintették hitelesnek, így 
jött létre 2011-ben az Alaptör-
vény.

Demeter Attila lapunknak el-
mondta, Szentes városa a jeles 
ünnepen Ópusztaszeren is kép-
viseli magát. A Csongrád Megyei 
Önkormányzat és a Kormányhi-
vatal ezen a napon bemutatja 
Csongrád megyét az ide látoga-
tóknak; itt a hivatalos állami ün-
nep mellett ott lesznek az egy-
házak képviselői és ott lesznek a 
térség önkormányzatai is a leg-
jellemzőbb portékáikkal, nép-
táncaikkal.

– Örömmel látom azt, hogy a 
megye összes települése be tud-
ja mutatni magát. Szentes váro-
sát én képviselem ezen az ün-
nepségen; úgy gondolom, ez 
az az ünnep, amikor a civil tár-
sadalom és a politika képviselői 
megtalálják a nemzet összetar-
tozását, úgy, hogy közeledünk 

egymáshoz, beszélgetünk egy-
mással. Magánemberként is 
mindig szerettem ezeket az ün-
nepeket, hiszen ekkor az em-
ber magában végiggondolja, 
hogy mit tapasztalt az életben, 
mit tanított a történelem, és mik 
azok a tanulságok, amik ezek-
ből levonhatók. Kívánom, hogy 
mindenkinek jusson az életben 
annyi élmény, amit ezek az ün-
nepek számomra jelentettek, és 
amelyeket tanulságképpen sa-
ját magam számára igyekeztem 
megfogadni és követni – fogal-
mazott az alpolgármester.

Érdemes kiemelni, hogy a 
szentesi önkormányzat a vá-
rosházán először adja át a Dr. 
Csergő Károly emlékéért dí-

jat, amelyben az a Szentes Vá-
ros területén közszolgálati jog-
viszonyt korábban betöltő, vagy 
jelenleg is aktív jogviszonyban 
álló személy részesülhet, aki 
több évtizedes munkájával szol-
gálva a város előre haladását, 
az ügyfelek, a város polgárai ér-
dekében humánus, az alapszol-
gáltatásokon messze túlmutató 
problémamegoldási képességét 
bizonyította, valamint aki sze-
mélyiségével, alázatával, ember-
központúságával példát mutat 
a fiatalabb kollégák számára, ily 
módon mind munkatársai, mind 
az ügyfelek nagyrabecsülését 
magáénak tudhatja, vagy nyug-
díjasként tudhatta aktív éveiben.

Közeledik Szent István ünnepe

– Összetett probléma a haj-
léktalan-helyzet, az utcán élők 
az életvitelük révén számítanak 
hajléktalannak. Hiába tételezzük 
fel valakiről, hogy fedél nélküli, 
az még nem jogosít fel semmi-
re, hiszen nem állnak gondnok-
ság vagy gyámság alatt, hatalmi 
szóval nem kényszeríthetők be 
egy intézménybe. Ellenben az, 
hogy valaki hajléktalan, az sem 
jogosítja fel, hogy ne tartsa be 
az alapvető emberi normákat – 

világított rá a problémára Berki 
András, a Szentesi Hajléktalanse-
gítő Központ vezetője.

A Központban minden lehető-
ség adott, hogy akár rövid időt 
benntöltve is összeszedje ma-
gát az ember: Van lehetőség für-
désre, borotválkozásra, mosásra 
is. Ehhez azonban kell alapvető-
en akarat.

– Ismerjük a szentesi hajlékta-
lanokat, csak egy kis részük je-
lent problémát a városközpont 

lakóinak, viszont rajtuk keresz-
tül ítélik meg a többségüket. A 
kollégáink számtalanszor győz-
ködték őket, hogy jöjjenek be, 
tisztálkodhatnak, kimoshatnak, 
borotválkozhatnak; ennek el-
lenére nem hajlandók igény-
be venni szolgáltatásainkat. Aki 
nem akarja, hogy segítsenek raj-
ta, azon a Jóisten sem tud segíte-
ni. Erőszakkal nem hozhatjuk be 
őket – mondta el lapunknak Ber-
ki András.

A többség azonban él a Haj-
léktalansegítő Központ nyújtotta 
lehetőséggel, bár a nyári idény-
munkák miatt igen hullámzó a 
létszám, a létesítmény kihasznált-
sága 75 százalék körül van.

A központ a szállás és higiéni-
ai szolgáltatások mellett mun-

kalehetőséget is nyújt, az orszá-
gos közfoglalkoztatáson belül 
működő mintaprogramban par-
kokat gondoznak, szőnyegszö-
véssel és kerámiakészítéssel is 
foglalkoznak a hajléktalanok.

– Az emberek szívesen dol-
goznak a programban, sorban- 
állás is van. Rengeteget számít, 
ha az ember látja az elvégzett 
munkája eredményét. Azt mon-
dom, hogy ha valakit vissza aka-
runk vezetni a munka világába, 
azt a rendszerességbe kell visz-
szaszoktatni először. Van nem 
egy, nem két olyan ember, akik 
kimondottan ennek a program-
nak köszönhetően már nem ná-
lunk dolgoznak és megállják a 
helyüket az új munkahelyükön – 
tette hozzá.

P a t t h e l y z e t  h a j l é k t a l a n - ü g y b e n

Menü augusztus 15-19-ig.
Hétfő – Tarhonyaleves

A menü: Zöldborsófőzelék, 
csiberopogós 

B menü: Barbecue sertéslapocka, 
párolt zöldbab, tészta köret

Kedd
A menü: Francia hagymaleves,

Roston harcsafilé, burgonyapüré
B menü: Kukoricakrém leves,

Pulykamell roston, sajtmártás, zöld-
séges rizs
Szerda

A menü: Húsleves,
Főtt húsleves, gombamártás, 

tészta köret

B menü:  Csontleves tésztabetéttel,
Burgonyapüré, rántott sertésszelet, 

uborka saláta
Csütörtök  – Vegyes gyümölcs leves

A menü: Borsos tokány, párolt rizs
B menü: Rakott kelkáposzta

Péntek – Tárkonyos sertésragu leves 
A menü: Rizsfelfújt

B menü: Csirkemell roston, 
grill zöldség, pirított burgonya

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

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha

Majzik Attila

Sokan úgy gondolják, a fedél nélküliek jelenléte csak a na-
gyobb városokban fordulhat elő, ennek ellenére egy Szentes 
méretű település is küzdhet ilyen problémával. A megoldás, 
ami minden érintett fél, azaz a helybéliek és a hajléktalanok 
számára is megoldást nyújtana, adott: a Hajléktalansegítő Köz-
pont tárt kapukkal várná a nehéz helyzetben lévőket, de akara-
ta ellenére senkin sem lehet segíteni.
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Halupa Eszter

Gyöngyök, tollak, illúziók 
című kiállítására készül gő-
zerővel Gila Olga sminkmester, 
melynek helyszíne Szegváron, 
a Károlyi-kastély lesz. Augusz-
tus 19-én, 19 órától bepillan-
tást nyerhetnek egy olyan vi-
lágba, amelyet Olga évek óta 
épít. 

– A kreativitást kitől örökölted?
– Egész más területen ugyan, 

de a családom férfitagjai képe-
sek két szögből is várat építeni. 
De mesterszakács is van a csa-
ládban. Nagyon nehéz tanulóé-
vek vannak mögöttem. Ha van 
egy ötlet, még ha nem is abban 
a pillanatban, de mindenképp 
lesz helye. Ha van egy pici időm, 
folyamatosan figyelem a lehető-
ségeket. Mind munkák, mind pá-
lyázatok terén. Rengetegen fog-
lalkoznak a szépségiparban a 
sminkeléssel és nem elég jónak 
lenni. Nagyon erős referenciákra 
van szükség. Kell ami több, ami 
más, ami plusz. A sors hozott ösz-
sze a megfelelő emberekkel. A 
legelső munkám mindig emlé-
kezetes maradt. Két és fél hóna-
pot készültem rá, majd az utolsó 
pillanatban szóltak, hogy tech-
nikai okok miatt elmarad. Annyi 
energiát fektettem abba a ver-

senybe, hogy nem engedhettem 
kárba veszni. Így lefotóztattam 
és éveken át dolgoztunk együtt 
azzal a fotóssal. Azóta is bármi-
kor készek vagyunk egymásnak 
segíteni. Szerencsésnek érzem 
magam a munkatársaimmal. 

– Az utóbbi két évben volt sze-
rencséd belekóstolni a filmes vi-
lágba is. Milyennek érezted?

– A közelmúltban volt egy 
munkám, melyet a születéshez 
tudnék hasonlítani, egy óriá-
si előrelépés az életemben. Ott 
nem lehet hibázni. Mindig túl-
lépni a saját határainkat, a leg-
nagyobb kihívás. Fontos, hogy 
meg tudjam fogni a tekintete-
ket, hogy tudjak egy olyan vizu-
ális élményt nyújtani, mely meg-
állít egy pillanatra.

– Mi hajt előre?
– Ha olyan munka van, ami na-

gyon izgalmas, inspirál, akkor re-
pülök. A modelljeimet ismerem, 
van közöttük démoni szépség, 
és cukorfalat is. Az alapcsapat-
tal évek óta együtt dolgozom. A 
bemutatókon kitartás, türelem, 
alázat szükséges. Akikben ezt lá-
tom, azokkal készülünk a bemu-
tatókra, fotózásokra. Az ötletek 

mindig álmomban érkeznek. Azt 
hiszem, igen, erre születni kell. 
Amióta erre az augusztus 19-i ki-
állításra készülünk, azóta alig tu-
dok aludni – teszi hozzá moso-
lyogva.

– Szegvár a bázisközpont?
– Teljesen mobilis vagyok, de 

a legjobb munkáim Szegváron 
születnek. Nyugalomban va-
gyok képes a legnagyobb alko-
tásokra. 

– Új nap, új lehetőség? Mindig 
meglátod?

– Úgy érzem, hogy nagyon ki 
vagyok élezve erre. Mindig nyi-
tott szemmel járok. 

– Egy sikeres nő mögött is áll 
egy erős férj?

– A férjem az egyik legna-
gyobb kritikusom, szokta is mon-
dani, hogy nálunk otthon még a 
vajaskenyér is csillámporos – ne-
vet hangosan. Először azért ő 
is kétkedve fogadta ezt az új és 
drága hobbit. Soha nem gondol-
ta, hogy ez lesz belőle. A kiállítás-
ra készülve is gyakran bekukucs-
kál, hogy haladunk-e. Nagyon 
jó meglátásai vannak, kritikus 
szemmel tudja nézni a munkái-
mat, ami mindig visz előre. 

– Meg tudod élni a sikert, vagy 
egyből pörögsz tovább?

– Lehet, hogy rosszul teszem, 
de nem tudok hosszan örülni. Öt 
perc után már gondolkodom a 
következő projekten. Sokszor azt 
éreztem, hogy nem biztos, hogy 
jó helyen vagyok a világban, de 
ma már tudom, hogy azok van-
nak mellettem, akik segítenek. 
Ez most pont jó.

Akinél még a vajaskenyér is csillámporos

A mozgalom részeként éven-
te többszáz település nevez be 
a hazai megmérettetésre, amely-
nek során a tét nem kicsi: ezen a 
versenyen választja meg a Ma-
gyar Turizmus Zrt. az öt legvi-
rágosabb várost, falut és Buda-
pesti kerületet. Szentes városa 
már rutinos résztvevő, csaknem 

minden évben részt vettek a pá-
lyázaton, sőt, nemcsak „mezei” 
résztvevőként képviselte magát 
a város, de Balogh Györgyi, majd 
Baloghné Berezvai Csilla révén a 
zsűriben is helyett kapott tele-
pülésünk.

– Jó tapasztalat volt a zsűrizés, 
ekkor lehetett ellesni, hogy má-

sik városokban hogyan működ-
nek a dolgok, lehetett ötleteket 
meríteni, lehetett tanulni – me-
sélt tapasztalatairól Balogh Györ-
gyi, a Városellátó városgondozási 
részlegvezetője.

Idén nemrég járt nálunk a Virá-
gos Magyarországért környezet-
szépítő pályázat zsűrije, akiket 
Baloghné Berezvai Csilla távollé-
tében Balogh Györgyi kalauzolt a 
városban.

– Most járt nálunk a zsűri, de 
nem kérdeztek sok mindent. 
Arra voltak kíváncsiak, hogy mi-
lyen az összkép, hogy néz ki a 
város, és én azt hiszem, hogy 
tetszett nekik. Leginkább a virág-
kertészettel kapcsolatos dolgo-
kat nézték, a kiültetéseinket fo-
tózták. Eleve úgy jöttek ide, hogy 
a szarvasi főkertész már mesélte 
nekik, hogy Szentes milyen szép 
és mennyi fa és zöldterület van. 
A zsűritagok is elmondták, hogy 
nem csalódtak. Ezt azért jól esik 
hallani – mesélte mosolyogva 
Balogh Györgyi.

A Magyar Önkormányzati Fő-
kertész Szövetség elismerését 
kapta meg Szentes 2015-ben, 
így idén is reménykedhetünk. 
A fődíjhoz már csak az hiányzik, 
hogy legyen egy szállodája a vá-

rosnak. Azon, hogy Szentes to-
vábbra is ilyen szép és virágos 
város legyen, a Városellátó tizen-
hét munkatársa és a közfoglal-
koztatottak munkálkodnak, akik 
számára nagy elismerés a szen-
tesi emberek megbecsülése. He-
vesi-Tulipán Edit, mint a Városel-
látó Felügyelő bizottságának 
elnöke, részt vett a zsűri kísére-
tében. Elmondta, hogy az önkor-
mányzat a 2016. évi költségvetés-
ben, 77 millió forintot különített 
el a parkfenntartásra. – A helyszí-
neket szabadon választottuk, így 
a Széchenyi liget gyönyörű fáit, 
parkját, a Kurca-partot,  a szökő-
kútat, az Erzsébet teret és környé-
két, a felújított Bíróság épületét – 
melyet nagyon szépnek találtak 
– a Kossuth teret, a pályázaton 
nyert Közgé kertet, és a Kossuth 
utca képét egészen a Luther tér-
ig mutattuk be – tette hozzá He-
vesi-Tulipán Edit, aki bízik a szép 
eredményben. Hogy idén is si-
kerül-e valamelyik kategóriában 
elismerést kiérdemelnie Szen-
tesnek, az novemberben fog ki-
derülni. Amennyiben a v árosnak 
sikerül győznie, akkor ez a telepü-
lés képviseli az országot az euró-
pai megmérettetésen, ahol nem-
zetközi zsűri értékelné a várost.

A legszebb települések között  Szentes

Majzik Attila

Szentes gyakorlatilag a kezdeményezés életre hívása óta min-
den évben részt vesz a Virágos Magyarországért környezetszépí-
tő pályázaton. Az 1994 óta töretlen sikerrel működő, országosan 
ismert mozgalom célja a hazai kertkultúra felkarolása, támoga-
tása és nem utolsósorban bemutatása, népszerűsítése.
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Sebők Tamás 

Már 8 éve van jelen a ma-
gyarországi szépségversenyek 
élvonalában a Szeged Szé-
pe szépségkirálynő-választás. 

A népszerű versenyre idén is 
számos fiatal hölgy jelentke-
zett, köztük volt Vida Frideri-
ka is, aki sikeresen jutott túl 
a selejtezőn és az elődöntőn, 
így 19 vetélytársával közösen 
küzdhet meg a koronáért. 

2008 óta várja Magyarország 
15-25 év közötti hölgyeinek je-
lentkezését a térség legrango-
sabb szépségversenye, a Sze-
ged Szépe. Idén több száz fiatal 
fényképes jelentkezése után 
körülbelül 60 fő vett részt a jú-
niusi elődöntőben, ahol már a 
zsűri előtt bikiniben sorakoz-
tak fel a versenyzők, akiknek a 
szakmai stáb néhány kérdésére 
is válaszolniuk kellett. Nem sok-
kal később kihirdették azt a 20 
főt, akik megküzdhetnek a Sze-
ged Szépe koronáért. 

A verseny érdemi része azon-
ban csak most indul, állítja a 
döntőbe jutott Vida Frideri-
ka. Számos rendezvényen, jó-
tékonysági programon vesz-

nek részt a döntősök. – Az első 
programon már túl vagyunk, 
ez a Forma 1-es Magyar Nagy-
díj utáni GP After Party volt. 
Itt találkoztam az egyik ked-
venc pilótámmal, Giancarlo Fi-
sichella-val, ami életem egyik 
legnagyobb élménye volt. Per-
sze nem csak a szórakozás-
ról szól ez a verseny, a közel-
jövőben egy állatmenhelyet 
látogatunk meg, ahol felaján-
lott adományokat adunk át, és 
hátrányos helyzetű gyerekeken 
is hasonló módon segítünk. 
Ezt egy nagyon jó feltételnek 
tartom a versenyszabályzat-
ban, mert nemcsak kiválaszta-
nak egy csinos lányt, és eldől, 
hogy ő a királynő, hanem kü-
lönböző feladatokat kell telje-
síteni, amelyek ráadásul közel 
állnak a szívemhez – mutatta 
be a versenyt Friderika, aki már 
végzett hasonló tevékenysége-
ket a szentesi Interact klubban, 
jelenleg az eggyel magasabb 

szintű Rotaract tagja Szegeden, 
emellett pedig pedagógia szak-
irányon tanulna tovább. 

A versenyző 12 éves kora óta 
jár szépségversenyekre és az 
egyik legnagyobb mérföldkö-
vet jelenti életében, hogy be-
került a Szeged Szépe döntőjé-
be, hiszen mindig is közel állt a 
szívéhez az esemény, ami nem 
mellékesen a mellrák elleni küz-
delmet is kiemelten támogat-
ja. – Sokan gondolják azt, hogy 
tudatos táplálkozással és rend-
szeres sportolással máris nagy 
esélye van egy csinos lánynak 
megnyerni egy szépségver-
senyt. Én mégis azt gondolom, 
hogy ez mentális felkészülés 
nélkül lehetetlen. Akármilyen 
versenyen veszünk részt, fontos 
hogy fejben mindenki teljesen 
odakoncentráljon. Ez a szép-
ségversenyeknél sincs másképp 
– emelte ki Friderika, aki szerint 
a nyertes előtt lehetőségek tár-
háza nyílik meg az életben.

– Hány kutyát adnak örökbe 
egy évben?

– Évente 300-400 kutyát foga-
dunk, és adunk örökbe. Többsé-
güket itthon, párat külföldre, né-
met támogatónk a Secondhand 
Hunde segítségével. Rajtuk ke-
resztül hivatalosan havi 2-3 ku-
tyus utazik külföldre. Sokan ke-
resnek fajtatiszta kutyákat, de 
nálunk főleg a keverék, valamint 
az idős, beteg kutyák vannak 
többségben. 

– Általában miért kerülnek be a 
házi kedvencek a menhelyre?

– Egy részük felelőtlenség mi-
att. A gyerek ajándékba kapja, 
majd nem foglalkozik vele, meg-
unja. A rossz bánásmód miatt, 
vagy meghal a gazda, esetleg 
nem ivartalanították az állatot. 
Sokszor költözés az oka, hogy 
beadják a kutyákat. 

– Nyitnak a fiatalok felé is, már 
iskolai programjuk is működik 

Csongrád megyében, kísérleti jel-
leggel. Milyen sikerrel?

– Vizsgázott előadónk isme-
retterjesztő előadásokat tart az 
iskolákban. Fábiánsebestyénben 
már nagy sikerrel zajlott több 
ilyen bemutató, amely után a fi-
atalok kijönnek a telepre, és se-
gítenek. Ennek hatására napi 6-8 
önkéntes sétáltatja a kutyákat, 
és foglalkozik velük. Így 20-30 
kutyát is meg tudunk mozgat-
ni, ami nagyon nagy eredmény a 
ketrec bezártsága után. Egy 20-
30 perces séta észrevehető vál-
tozás az állatokon is, sokkal jobb 
a hangulatuk. Országos szerve-
zetünk mindig is fiatalok nevelé-
sére, az állattartás felelősségére 
próbálja meg felhívni a figyel-
met. A fiatalokkal még lehet va-
lamit kezdeni, az idősebbeket 
nagyon nehéz megváltoztatni. 

– Bevezették az érettségi előt-
ti 50 órás önkéntes munkát, ame-

lyet a diákok akár a HEROSZ szen-
tesi telepén is eltölthetnek. Mit 
jelent ez az Önök számára?

– A helyi gimnáziumból, és a 
szakközépiskolákból is folyama-
tosan érkeznek diákok önkéntes 
munkára. Ez nagyon sokat jelent 
nekünk, hiszen a napi robot, a ta-
karítás, etetés mellett kevés idő 
marad a kutyák sétáltatására, si-
mogatására, a lelkük ápolására. 

– Mire van most szükségük leg-
inkább?

– Nem szoktunk gyűjtése-
ket rendezni, szerencsére élel-
miszerből elegendő mennyiség 
áll rendelkezésünkre. Ez a nagy 

szervezet előnye. Azt szeret-
nénk, ha minél többen kijönné-
nek segíteni, sétáltatni a kutyá-
kat, foglalkozni velük. Elég egy 
simogatás, elég, ha valaki odaáll 
a kennel elé, és beszél hozzájuk. 

– Hogy van a Fábiánsebestyén-
ből mentett nagyon rossz állapo-
tú kutyus?

– Ő tényleg nagyon remény-
telen helyzetben került be hoz-
zánk. Jobban van, eszik, a sebei 
is szépen gyógyulnak. A járása 
még kicsit jambikus, de marad-
junk annyiban, hogy kutyus lesz 
belőle. 

Az egyik legrangosabb szépségverseny döntőjében

Eg y  s i m o g at á s  i s  s o k at  j e l e n t  a  ku t yá n a k
Palicska Irén

Több mint egymillió forintért építették ki a villanyt a HEROSZ 
szentesi telephelyén, idén pedig egy újabb nagy beruházásban 
hűtőkamra is készül, jelenleg a gépészetet alakítják ki. Sokkal 
kulturáltabb, rendezettebb körülmények között tudják ellátni 
az állatokat, azonban még így is 200 kutya osztozik a 160 férő-
helyen. Sajnos várólista is kialakult, nem tudják azonnal fogad-
ni a megunt, vagy magukra hagyott házi kedvenceket. A sürgős 
eseteket azonban ellátják, és segítenek, helyet biztosítanak ne-
kik – mondta el érdeklődésünkre Deák Ferenc, a HEROSZ szen-
tesi szervezetének telepvezetője. 
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A Szentesi Élet elindítja leg-
újabb rovatát azok számára, 
akik választ keresnek pénz-
ügyi kérdéseikre. Soroza-
tunkban szó lesz befektetési 
lehetőségekről, uniós prog-
ramokhoz kapcsolódó támo-
gatásokról, értékpapírokról, 
biztosításokról, hogy kézben 
tartsa pénzügyeit. 

Szakértőnk, Nagygyörgy Zsolt 
Szentesen végezte középisko-
lai tanulmányait, és a mai napig 
szoros szálak fűzik a városhoz. 
2001-ben végzett a Kodolányi 
János Főiskola idegenforgalmi 
közgazdász szakirányán, 2003-
ban posztgraduális diplomát 
szerzett a Közgazdaságtudomá-
nyi és Államigazgatási Egyete-
men Bankmanagement szakér-
tőként. 2001-től 2005-ig retail 
területen dolgozott különböző 
bankoknál. Ezt követően 2005-
ben az OTP Banknál folytatta a 
pályafutását, ahol a compliance 
funkció kialakításában és cso-
port szintű működtetésében 
vett részt. 2010-től csatlako-
zott a CIB Csoporthoz, ahol az 

Alapkezelő és a bank complian-
ce tevékenységében vett részt 
vezetőként. 2013-tól a Magyar 
Fejlesztési Bank Compliance te-
rületét vezeti, amely azért fele-
lős, hogy a Bank betartsa a kap-
csolódó szabályokat, ne sértsen 
törvényt és ne kapjon bírságot. 
Oktatásai révén a bank dolgozói 
felkészültek a szabályok követé-
sére, valamint az ügyfelek pon-
tos és korrekt tájékoztatására. 

2014. január 1-től megvá-
lasztották az Európai Értékpa-
pír-piaci Hatóság (European Se-
curities and Markets Authority, 
ESMA) tanácsadói és felügyelői 
testületének tagjává. Az Euró-
pai Értékpapír-piaci Hatóság az 
Európai Unió tőkepiaci szabá-
lyozásra és felügyeletre szako-
sodott szerve. A párizsi székhe-
lyű intézmény feladata az uniós 
pénzügyi rendszer stabilitásá-
nak biztosítása a tőkepiaci mű-
ködés átláthatóságának, egysé-
gességének, hatékonyságának 
megteremtésén keresztül. A 
testületnek korábban nem volt 
hasonló feladatkörű magyaror-

szági tagja. Nagygyörgy Zsolt 
feladata az ESMA tevékenysé-
gének főként megfelelőségi 
kérdések támogatása, tanács-
adása. A szakember 2016. jú-
nius 31-ig látta el új feladatát. 
Főfoglalkozásban Nagygyörgy 
Zsolt továbbra is az MFB vezető 
munkatársa.

Zsolt a megfelelőségi szakte-
rület itthon és külföldön egya-
ránt elismert szakértője. Első-

sorban a banki és befektetési 
folyamatokkal, fogyasztóvéde-
lemmel, valamint a felelős válla-
latirányítással (corporate gover-
nance) kapcsolatos területen 
rendelkezik számottevő tapasz-
talattal.

Ezen túlmenően még hivatá-
sos tagja az egyik legnagyobb 
angol szakmai szervezetnek az 
International Compliance Asso-
ciation-nek. (X)

Pénzügyi tanácsok
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Az interjú helyszínére Dancsó-
né Hlbocsányi Evelinnel utaztam 
el. A művezetővel a rövid úton 
arról beszélgettem, hogy meny-
nyire fontos azoknak az embe-
reknek a munkája, akik nap mint 
nap, az időjárási körülmények-
kel dacolva, sokszor erejükön fe-
lül, mégis mosolyogva látják el 
feladatukat. Szamosközi János 
gépjárművezető is fáradhatat-
lanul rója a köröket, aki – mint 
megtudtam – munkatársainak 
és ismerőseinek csak „Szamóca”. 

Már Evelint hallgatva egy 
munkájára igényes, figyelmes, 
elhivatott ember alakja körvo-

nalazódott bennem, hiszen tu-
domásomra jutott, János nagy 
figyelmet fordít munkaeszköze 
– a hulladékgyűjtő gépjármű-
monstrum – karbantartására, 
és nem szívesen, vagy csak an-
nak adja kölcsön, akiben igazán 
megbízik. 

A Rákóczi úton, a „Vajda zug-
nál” álltunk meg, itt találkoztam 
Szamosközi Jánossal. Persze, a 
helyszínt térképen nehezen ta-
lálnánk meg így, hiszen ez egy 
sajátos elnevezés, amiből több is 
van a városellátó Nkft. dolgozói-
nak körében. 

E heti Szentesi Hősünk közel 

két évtizede dolgozik a Szentes 
Városellátó Nonprofit Kft. köte-
lékében, ahol mintegy 13 éve 
gépkocsivezető. Elmondta, hogy 
először traktorozott, majd foko-
zatosan ült állt egyre nagyobb 
szállítóeszköz kormányához. Az 
általa jelenleg vezetett tömö-
rítős hulladékgyűjtő jármű 13 
tonna, 180 lóerős, 6-7 mázsát 
tud felemelni és mintegy 50 má-
zsa összetömörített hulladékot 
képes elszállítani. János egysége 
reggel fél 7-től kezdi a munkát, 
majd mikor a jármű megtelik, 
közvetlenül a felgyői hulladék-
lerakóba indul, ahol kiüríti a ra-
kományt. Az öt egység mintegy 
20 tonna hulladékot gyűjt ösz-
sze. Szamócáékhoz tartozik töb-
bek között Cserebökény, Dónát, 
Lapistó és Kajánújfalu is. Hősünk 
tudja, hova, milyen útvonalon 
menjen, hogy gazdaságos le-
gyen a munka. Összeszokott 
csapata félszavakból is megérti 
egymást, egy-egy mozdulatból 
tudja a gépkocsivezető, hogy 
például elfelejtette bekapcsol-
ni a szivattyút. A 3 fős különít-
mény már több éve olyan össze-
hangoltsággal működik együtt, 
mint egy kis család. – Minden 
kukánál leugrani, azokat oda-
húzni, felemelni, elég komoly fi-
zikai munka – fogalmazott Sza-
mosközi János, aki úgy látja, 
a lakosság elvárja tőlük, hogy 
jó munkát végezzenek, szinte 
azonnal jeleznek, ha nem jó va-
lami. Ugyanakkor jó érzéssel töl-
ti el, hogy egyre többen értéke-
lik munkájukat. – A köszönöm is 
sokat számít. Nagyhegyen a leg-
utóbb is kaptunk néhány po-
hár hideg szódát egy nénitől. Jól 
esik az ilyen – mondta, hozzáté-
ve, hogy sok kisgyerek integet 
nekik a társasházak ablakaiból, 
az óvodából, többen az édesap-

jukkal több munkafolyamatot is 
végignéznek. Sokszor rájuk du-
dálnak ismerősök vagy ismeret-
lenek – ezek is a megbecsülés, 
az elismerés apró jelei. – Nagyon 
rendes, jó vele dolgozni – dicsér-
ték sofőrjüket a munkatársak, Já-
nos és György, akik próbálnak a 
munkaidőben is vidámak lenni, 
és egymásnak üdítővel és cso-
kival kedveskedni. 

A jól elvégzett munka után 
édes a pihenés. János szabadi-
dejében televíziót néz, meglá-
togatja rokonait, az interneten 
böngészi a humoros oldalakat. 
Hetilapunkat is olvassa, különös-
képp annak rendőrségi és sport-
híreit. Megtudtam, hogy két fia 
van, és boldog egyunokás nagy-
papa. Arról is megkérdeztük, mi-
lyen érzések töltik el, hogy cím-
lapon fog szerepelni. Szerényen 
úgy felelt, még nem volt ez idá-
ig egy újság címlapján sem, de 
jó érzés. Egyik – talán szabad-
napos – kollégája élcelődve je-
gyezte meg a Rákóczi utcán, 
hogy már minden sarkon mik-
rofonnal faggatják, de később 
azt is elmondta, hogy János lett 
az egyik legjobb komája, szere-
ti hallgatni amit mond, olyan íze-
sen beszél. Ezután felkéredzked-
tem a járműbe, és érdeklődve 
kérdeztem a zölden és pirosan 
világító gombokról. Beszélge-
tőpartnerem ízesen, szeretettel 
magyarázta, hogyan működik 
járművének mechanikája, me-
lyik gombbal hozza működés-
be a szivattyút, és így tovább. El-
mondta, sokszor olyan helyeken 
fordul meg, ahol már csak ujj-
nyi hely marad a visszapillantók 
mellett. Beszélgetésünk után a 
Kolozsvár utca felé ment tovább 
a csapat, én pedig azt gondol-
tam: jó, hogy így együtt, ők vég-
zik ezt a fontos munkát.

A hulladékgyűjtő autó mosolygós sofőrje

Augusztus 13-án, szomba-
ton a tiszai partfürdőn rende-
zik meg az I. Tisza Strandi Gaszt-
ro- és sportnapot. A rendezvény 
ingyenes! Az egész napos prog-
ramban lesz halászléfőző ver-
seny, gyermek-, és sportprog-
ramok, valamint este koncertek 
várják az érdeklődőket, illetve 
Hajdú Balázs stand up showja.

Augusztus 13-án, szombaton 
Nagytőkei Falunap Programok: 

Főzőverseny, erőverseny, sörivó 
verseny, utcabál. Sztárvendég a 
Capuccinó együttes.

Szentesi Művelődési Köz-
pont

A Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház keretében augusztus 
15-én, hétfőn 20.30 órai kez-
dettel Miles Tredinnick Elvis, 
Oltár, Miami című musical lát-
ható a Bánfalvy stúdió előadá-
sában.

Augusztus 19-én, pénte-
ken 19 órakor Szent István napi 
hangversenyt rendeznek a Szent 
Anna templomban.

Augusztus 20-án, szomba-
ton 18 órakor Fúvós Zenei talál-
kozó várja az érdeklődőket az 
Ifjúsági Parkban. Közreműkö-
dik a kisteleki Id. Vándor Rudolf 
fúvószenekar és Szentes Város 
Fúvószenekara. 

Augusztus 20-án, szomba-
ton tartja szokásos nyílt nap-
ját a Szentesi Repülőklub. Repü-
lős bemutatókkal, próbautakkal, 
szabadtéri programokkal várják 

az érdeklődőket a repülőtéren.
Augusztus 19-20-án, pénte-

ken és szombaton rendezik meg 
Eperjesen a Szent István Napo-
kat. Az érdeklődők többek kö-
zött olyan programokon ve-
hetnek részt, mint horgász-, 
billiárd-, sörivó-, és aszfaltrajz-
verseny, labdarúgó mérkőzés és 
retro disco. 

A Szívügy Klub szervezésé-
ben kirándulásra várnak jelent-
kezőket. Október 1-jén 8 napra 
a Garda-tóhoz utaznak. Érdek-
lődni telefonon: 20/564-4589 és 
20/205-5318 számon.

P r o g r a m a j á n l ó

Rozgonyi Ádám

Bizonyára sokan kíváncsiak arra, milyen annak a hulladék-
gyűjtő gépjárműnek a sofőrjének lenni, amely csak egy pilla-
natra tűnik fel házunk előtt, és már tovább is áll, hogy folytassa 
értékes munkáját. Talán sokunk gyermekkorának el nem múló 
vágya volt, és megannyi óvodás és iskoláskorú fiúé most is, 
hogy ezt a bizonyos autót vezesse. Szamosközi János, a Szentes 
Városellátó Nonprofit Kft. gépjárművezetőjeként hosszú évek 
óta azon fáradozik, hogy a város és a térség által felhalmozott 
kommunális hulladékot elszállítsa. Tudja, hova, milyen útvona-
lon menjen, hogy gazdaságos legyen a munka. Összeszokott 
csapata félszavakból is megérti egymást.
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Palicska Irén

Magasabb fokozatba kap-
csoltunk. Szoktatjuk Gergőt a 
Körös-parthoz. Fél napos víz-
parti élményeinkről már be-
számoltam, olyan „bátrak” va-
gyunk, hogy most már három 
napot is kint töltöttünk a nyara-
lóban. Na, nem kettecskén Ger-
gővel, hanem négyesben, Rita 
barátnőmmel és kisfiával, a 6 
éves Mátéval. Pár éve minden 
nyáron így találkozunk, de az 
én fiamnak ez volt az első nya-
ralása. 

Hogyan indulunk nyaralni 
egy gyerekkel? Mivel én min-
dent túlbiztosítok, kipakoltuk 
a fél lakást a nyaralóba. Két tur-
nusban költözködtünk. Első 
nap a férjem vitte ki a mobil ki-
ságyat, az etetőszéket és a kis-
medencét a partra. Másnap én 
pakoltam tele az öszvér kocsin-
kat a háromnapi ruhával, kis-
káddal – mert csak tusoló van 
odakint –, élelemmel, vízzel, 
játékokkal, könyvekkel, labdá-
val, és persze a babakocsival. A 
többi már nem is jut eszembe. 
Csak ketten voltunk, és három 
napra mentünk. El sem tudom 
képzelni, mit csinál és, hogy 
néz ki egy ötfős család autó-
ja egy kéthetes nyaralás előtt? 
Valószínűleg minimál program-

ra kapcsolnak. Jövőre Gergő is 
kétéves lesz, nem kell külön ci-
pelni a kiskádat, az etetőszéket, 
és lehet, hogy az uta-
zó ágyra se lesz 
szükség. Így is 
minden nap 
te l efo n ál -
tam a fér-
j e m n e k , 
m e r t 
egy-egy 
d o l o g 
a z é r t 
k i m a -
radt a 
h a t a l -
mas pak-
kokból. A 
gyerek két 
melegítő al-
sója kevésnek 
bizonyult, mert 
az elsőt már a regge-
linél sikerült paradicsom fol-
tokkal kiszínezni. Otthon ma-
radt a naptej is, ami a nyár 
kellős közepén nem túl sze-
rencsés. Szúnyog akadt bőven, 
úgyhogy arra felkészültünk. 
Már első este megláttam Gergő 
fején egy hatalmas példányt, 

aminek nyoma is maradt. A hű-
sítő gélt azonban csak egyszer 
használtuk, aztán szőrén-szá-

lán eltűnt. A fiam arca 
a három napos 

nyaralás végén 
úgy nézett 

ki, mint a 
piros pöty-

työs lab-
dája. 

S z e r -
d á n 
d é l -
ben ér-
k e z t e k 

b a r á t -
n ő m é k , 

így hiába 
próbáltam 

többször is 
rábírni Gergőt 

a délutáni alvás-
ra, nem ment. Min-

denáron velünk akart marad-
ni. Úgy nézett Mátéra, mint egy 
félistenre, leste minden moz-
dulatát, akárhová ment, követ-
te őt a szemével. Vele egykorú 
gyerekekkel gyakran találkozik, 
de a hatéves újdonság volt, és 
Máté nagyon tetszett neki. Pik-

nikeztünk a diófa alatt. Fociz-
tunk, amit Gergő a babako-
csiból szurkolt végig. Ő volt a 
bíró. Mondtam Máténak, hogy 
le lehet ám kenyerezni, egy-két 
Túró Rudi, és az ő javára dönti 
el a meccset. A gyerek egész jól 
bírta a programokat, nyomát se 
láttam rajta a fáradtságnak. de 
azért este nyolckor beájult az 
ágyba. 

A fiamat még nem mertük 
csónakba ültetni, így Mamával 
a partról néztek minket, amíg 
hármasban csónakáztunk. Ők 
addig hatalmasat pancsoltak a 
Körösben. Nagyon élvezi a gye-
rek a medence-partikat is. Az 
első Túró Rudiját is a vízben fo-
gyasztotta el. Gondoltam, ott 
aztán nem tudja leenni magát. 
Úszó túró és csoki darabkák 
maradtak a nagy fürdés után, 
nem győztük sikálni a csoki fol-
tokat a medence széléről. 

Bár Gergőnek is sok élményt 
adott a part és a társaság, Máté 
élvezte igazán. Hajót úsztatott 
a vízben, naphosszat eljátszott 
egy leszakított fűzfaággal, és 
azzal pecázott. Csigákat gyűj-
tött és megtisztogatta őket. 
Csak reméljük, hogy nem vol-
tak lakóik. 

A főpróba jól sikerült, jövő 
nyáron jöhet az egyhetes nya-
ralás a Körös-parton!

Baba a fedélzeten

Fiúk a par ton

Darók József

Vegas, egymillió dollár, si-
kamlós helyzetek, s kedvenc 
színészeink – kell ennél több 
egy nyáresti szórakozáshoz? 
Sztárparádéval és pikáns hu-
morral érkezik augusztus 15-
én 20 óra 30 perctől a nyári 
szabadtéri színház következő 
előadására a Bánfalvy Stúdió. 
Az Elvis, oltár, Miami, avagy 
egymillió dollár gazdát keres 
című bulvárkomédia – remél-
hetőleg – felhőtlen szórako-
zást ígér a szentesi megyehá-
za udvarán, ha mégsem, arra 
van kitalálva az esőnap: au-
gusztus 16.

Amíg a kőszínházat nélkü-
lözniük kell, a helyi színház-
kedvelők igényeit igyekszik ki-
elégíteni a szabadtéri műsor 
kínálatával a Szentesi Műve-
lődési Központ. A jövő hétfő-
re műsorra tűzött előadás szé-
lesebb közönségréteget, több 
korosztályt is megcéloz. A pergő 
ritmusú történet egy elcserélt 

bőrönd és annak csábító tartal-
ma körül bonyolódik, félreérté-
sek és más helyzetkomikumok 
sorával. 

Az Abigél című legendás té-
vésorozatból is ismerős lehet a 
társulat vezetője és névadója, 
Bánfalvy Ági, aki maga is szín-
padra lép a vidám darabban. 
Csak zárójelben: remélhetőleg 
egyszer a klasszikus mű színpa-
di változatában is láthatjuk majd 
itt a művésznőt. Rajta kívül ismét 
tapsolhat a szentesi publikum a 
Barátok közt szappanopera mel-
lett színpadon is mind több-
ször bizonyító Kiss Ramónának, 
a szép emlékű „Tamás atyának”, 
azaz Száraz Dénesnek, a sokat 
foglalkoztatott Hujber Ferenc-
nek, Harmath Imrének (egyben 
az előadás rendezője), valamint 
Vastag Tamásnak. A mindössze 
25 éves énekes új oldaláról mu-
tatkozhat be Szentesen: először 
lép fel prózai előadásban az itte-
ni szabadtéri színházban. Azon-
ban a pár éve felfedezett, s egy-

re népszerűbb fiatalembernek 
már komoly múltja van színhá-
zi berkekben is. Tamás ugyan 
ez alkalommal nem fakad dalra, 
bár az előadás címe talán erre 
utalna, megformálta viszont 
már a fiatal Frank Sinatrát, Du-
mast, Paul McCartney-t, sőt Che 

Guevarát, játszik a Bánfalvy Stú-
dió nagy sikerű Grease musicel-
jében is. Tudatosan választotta a 
színház világát, mert a popszak-
ma lazább életmódjával szem-
ben ebben a közegben fegyel-
mezettséget, rendszerességet 
vezethetett be mindennapjaiba.

Az előadásra helyre szóló je-
gyeket is lehet elővételben vál-
tani az ifjúsági házban és a Babi-
lon könyvesboltban.

Elvis,  oltár,  Miami
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Csepeli Dóra

Mostanában nagyon diva-
tos a virágcsokrokat díszdo-
bozba csomagolni. Valóban 
stílusos ajándék, hisz egyszer-
re gyönyörű és egyedi. Min-
den alkalomra tökéletes: ran-
dira, évfordulóra, szülinapra 
- hogy csak párat említsek. Iz-
galmasabb, mint egy sima cso-
kor és sokkal exkluzívabb is. 
Emellett tartósabb, mert oá-
zisban vannak a virágok, ami 
garantálja a növények frisses-
ségét, ezért még öntözni sem 

kell. Könnyebb szállítani is, 
hisz nem borul fel és így a virá-
gok sem sérülnek meg. 

A boltban kapható virágdo-
bozok sajnos nem a legolcsób-
bak, de könnyedén elkészíthet-
jük otthon is. Ha meglepetésnek 
szánjuk, külön örömet okozunk 
azzal, hogy saját kezűleg mi ké-
szítettük, de otthonunkat is de-
korálhatjuk vele.

Első lépésként kiválasztjuk a 
felhasználni kívánt virágokat, íz-
léses csokrot alkotva belőlük. 
Egy viszonylag nagy dobozban 
10 szál nagyobb fejű, és 10 szál 

apróbb virág gyönyörűen el-
rendezhető. Virágdoboznak egy 
tetszőleges méretű papírdoboz 
is megteszi. Lehet kerek, vagy 
szögletes formájú, amit tetszés 
szerint kiegészíthetünk tetővel 
is. Ezt követi a doboz színének 
kiválasztása, valamint festése. 
Dekorfesték és az ecsetek bár-
melyik hobbiboltban beszerez-
hetők. Kb. 10 perc alatt kész, ha 
nem választunk bonyolult min-
tát és viszonylag hamar meg is 
szárad. A festés után egy oázist 
mártsunk bele egy kis tál vízbe. 
A vizes „oázis” egy, virágnagyke-
rekben párszáz forintért meg-
vásárolható, zöld színű tűzőhab 
tégla, mely megszívja magát 
nedvességgel, így tökéletes vá-
gott élővirágok rögzítéséhez. Ez 
teszi tehát lehetővé, 
hogy a virágok na-
pokig életben ma-
radjanak a dobozká-
ban. Mielőtt a vizes 
oázist a dobozba 
helyeznénk, szük-
ségünk lesz egy da-
rab celofánra, ez 
ugyanis nem enge-
di át a nedvességet, 
így megakadályoz-
za, hogy a papírdo-
boz elázzon. Ha a 
vizes oázis kellően 
megszívta magát, 
hosszában ketté kell 
vágni két egyforma 
darabra. A két dara-
bot egymás mellé 

helyezzük, s óvatosan rányom-
tuk a papírdobozt (legyen közte 
celofán, nehogy vizes legyen a 
doboz), hogy megjelöljük, mek-
kora kört, téglalapot kell kivág-
ni belőle. Miután ezt kimetszet-
tük, belehelyeztük a celofánnal 
bélelt dobozkába. A celofánt ek-
kor le kell vágni úgy, hogy bő-
ven túlérjen a vizes oázison, de 
ne lógjon ki a dobozból. Végül a 
virágok szárát rövidre és egyfor-
ma hosszúságúra vágjuk és ízlés 
szerint megtöltjük a dobozt ve-
lük. A kreációt díszíthetjük mas-
nival, névre szóló üzenettel vagy 
akár a kisebb ajándékot el is 
helyezhetünk a virágok között. 
Sok sikert!

Virágok a dobozban!Tr e n d i

Csepeli Dóra

Wass Albert egyik legismer-
tebb regénye, „A funtineli bo-
szorkány” egy romantikus, 
meseszerű történet, mely – 
ahogy az író jelentősebb írá-
saihoz hasonlóan – a szűkebb 
szülőhazájába, Erdélybe ka-
lauzolja az olvasót. A könyv 

három kö-
tetes, sok ki-
adást meg-
ért már és 
több nyelvre 
is lefordítot-
ták. 

A mű fő-
hőse a bo-
szorkányosan 
szép hava-
si lány, Nuca. 

Az Istenszéke alatt, 
az Urszun él egy fur-
csa, kerek faházban 
apjával, a szótlan Tó-
derikkel. Nem ismer 
más törvényt, mint 
az erdők és hegyek 
törvényét, a jóságot 
sem Istentől vagy 
annak árnyékában 
tanulja meg, hanem 
a természettől. Éle-
te nem könnyű, hi-
szen apját elviszik a csendőrök, 
így a tíz év körüli kislány magá-
ra és az emberek könyörületére 
utalva nő fel. Ragyogó szépségű 
fiatal nővé érik, aki mágnesként 
vonzza a férfiakat, akikről sem-
mit sem tud. Boldogságra vá-
gyik, de boldogtalan lesz, egy 
cigányasszony által megjósolt 

jövendő beteljese-
dése közepette: akit 
ágyába fogad, az 
meghal. Nuca elő-
ször menekülne sa-
ját végzete elől. Sze-
relmes lesz a havasi 
király, Éltető uraság 
fiába. Kis kunyhót 
épít a Komárnyikon, 
ott várja szüntele-
nül a vadászidényt, 
ami elhozza hozzá 

szerelmesét és gyermeke apját. 
És a jóslat mintha hazudna, rö-
vid időre megtalálja boldogsá-
gát, szeretete megtartja az úrfit 
egészen addig, amíg rá nem jön, 
hogy sem ő, sem pedig a gyer-
mek nem köti hozzá a könnyel-
mű fiatalembert. A jóslat ekkor 
beteljesedik, az úrfit meggyil-

kolják. Éltető uraság pedig elra-
bolja a gyermeket - unokáját -, 
hogy örökösként nevelje fel. Et-
től a perctől fogva Nuca tuda-
tosan használja boszorkányos 
erejét: nemcsak látja az embe-
rek szemében a múltat és a jö-
vendőt, de megbosszul minden 
rosszat, amit a férfiak a nők ellen 
valaha elkövettek. A havasokban 
bolyongva teljesí-
ti be végzetét – sa-
ját kisfia kicsúfolja, 
ezért Nuca meg-
átkozza és halálra 
szánja fel nem is-
mert gyermekét –, 
mindörökre meg-
teremtve a hegyek 
tündér-boszorká-
nyának mítoszát.

W a s s  A l b e r t :  A  f u n t i n e l i  b o s z o r k á n y
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Labádi Lajos

A képeken a Kossuth utca 
eleje látható, középpontban 
az egykori Szentes–Vidéki Ta-
karékpénztár eklektikus stílu-
sú székházával. Az előtörténet-
hez tartozik, hogy 1870-ben jött 
létre Szentes második pénzinté-
zete, a Szentesi Gazdasági Ke-
reskedelmi és Bizományi Hitel-
intézet, amely 1874-ben felvette 
a Szentes–Vidéki Takarékpénztár 
nevet. Az intézet 1909 tavaszán 
megvásárolta Czukkermann Ig-
nác Kossuth utcai házát, s elha-
tározta, hogy annak helyére egy 
impozáns bérpalotát épít, amely 
egyben székházul is szolgál. 
Az emeletes, díszes homlokza-
tú épület terveit Mészáros Sán-
dor csongrádi építész készítette 
el. A városi tanács június 17-én 
adta ki az építési engedélyt, s az 
épület az év végére tető alá ke-
rült. A belső munkákat 1910 má-
jusában fejezték be. A földszin-
ten üzleteket alakítottak ki, az 
emeletet pedig egy úri bérlakás 
és a takarékpénztár irodái foglal-
ták el. Az udvarban több kisebb 
nagyobb bérlakás készült. A he-
lyi újság 1910. augusztus 14-én 
hírül adta, hogy: „A Kossuth ut-

cának valóságos nagyvárosi jel-
leget ad a Szentes–Vidéki Taka-
rékpénztár monumentális, szép 
palotája, melynek helyiségeibe 

már be is költözködtek a bérlők. 
A földszinti bolthelyiségek felét 
a Brüll áruház foglalja el, ame-
lyik igazán méltó az új palotá-

hoz, mert úgy kiterjedése, nagy 
méretei, valamint ízléses beren-
dezése és nagy áruraktára ál-
tal valóságos nagyvárosi áruház 
jellegét mutatja.” A Szentes–Vi-
déki Takarékpénztár 1924-ben 
beolvadt a Magyar Általános Ta-
karékpénztár Rt-be, ettől kezdve 
a szentesi fiók használta az épü-
let emeleti részeit.

A felső képeslap baloldalán 
még látható az 1901-ben épült 
ún. Görög bérház, amelynek ud-
varában működött Fridrich Já-
nos fényképész műterme. A volt 
takarékpénztártól jobbra a Reis-
ház vége látszik, amelyben ma 
ruházati üzlet és édességbolt 
működik. Érdemes tanulmá-
nyozni a főutca kövezetét és vil-
lanyoszlopait is.

Az egykori bérpalota földszin-
ti részén ma is üzletek találha-
tók. Az emeleti traktus hasznosí-
tása többször változott: 1952-től 
a Gyermekkórház, a Kisegítő Is-
kola, majd a középiskolai fiúkol-
légium kapott helyet; 1994-től a 
Körzeti Földhivatal és különböző 
társadalmi szervezetek székhe-
lye. 1993/94 folyamán belső át-
alakításokra került sor. Az épület 
külső homlokzatát a közelmúlt-
ban tatarozták.

Szentes arculata régen és ma 11. 

Nagy városias bérpalota a Kossuth utcán

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
Szombat (augusztus 13.)
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
Vasárnap (augusztus 14.)
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
Hétfő (augusztus 15.)
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

Kedd (augusztus 16.)
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
Szerda (augusztus 17.)
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
Csütörtök (augusztus 18. )
14:30 3D A kis kedvencek titkos élete
16:15 3D A kis kedvencek titkos élete
18:00 Rossz anyák
20:00 3D Ben Hur
Péntek (augusztus 19.) 
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:30 3D A kis kedvencek titkos élete
16:15 3D A kis kedvencek titkos élete
18:00 3D Ben Hur
20:15 3D Öngyilkos osztag

Moziműsor

Heti menü
augusztus 15-19.

Hétfő
A menü: Lebbencsleves,
Csikós tokány, tészta
B menü: Zellerkrémleves,
Rántott sajt, kukoricás rizs
Kedd
A menü: Joghurtos burgonyaleves,
milánói sertésszelet
B menü: Grízgaluskaleves
Grill csirkecomb, burgonyapüré
Szerda
A menü: Húsleves házi tésztával,
Dónáti sertésszelet, sós burgonya

B menü: Zöldbableves,
Rántott csirkemell, vegyes 
gyümölcsszósz

Csütörtök
A menü: Frankfurti leves,

Csongrádi töltött szelet
B menü: Májgaluska leves,
Zúzapörkölt, tészta
Péntek
A menü: Sárgaborsó gulyás,
Cigánypecsenye, rizses lecsó
B menü: Tárkonyos csirkeragu leves,
Saslik, sült burgonya

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 minden héten ked-

den és szerdán délelőtt 7.30-12 órá-

ig, és csütörtök délután 14-17 óráig 

tart véradást a Szentesi Vérellátó Ál-

lomáson.

Ezen felül a kórházban működő 

véradó állomáson augusztus 18-án, 

csütörtökön 13 órától 17 óráig a Ret-

ro véradáson várják a véradókat.
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Múlt heti nyertesünk Nagyné Polyák 
Zsuzsanna. Nyereménye egy fitness DVD. 
Ezen a héten a helyes megfejtők között 
páros belépőjegyet sorsolunk ki a Szente-
si Nyári Szabadtéri Színház augusztus 15-i, 
Elvis, oltár, Miami, avagy egy millió dollár 
gazdát keres című előadására. Megfejté-
seiket küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
Tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre, telefon-
számuk feltüntetésével.

Vízszintes: 1. Tréfás bölcsesség első része. 
12. Levélben üzent. 13. Török katonai rang. 
14. Omladék. 15. Japán pénzegység. 16. Ko-
bold. 18. Ponyvás (szekér). 20. Visszafelé: 
örökzöld növény. 21. Névelővel: faék. 23. An-
gol mozi. 25. Éjszakai mulató. 26. Nitrogén 
és lítium vegyjele. 28. Színésznő (Judit). 29. 
Örmény zeneszerző (Hacsaturján). 33. Ré-
giesen: diáknyelven. 35. Pakolta. 37. Félig 

lesajnál! 38. Keres, matat. 40. Sajó egyne-
mű hangzói. 41. Tisztesség, becsület. 43. Át-
fogók. 45. Ruhát simít. 48. Oldalog, setten-
kedik. 50. Azonosak! 51. P… - kutyaszíj. 53. 
Férfiszemély. 55. Hegedűt. 56. …szentpéter 
– Vas megyei település. 57. Fordított rako-
mány, raksúly. 59. Strandfürdő. 61. Színész-
nő (Pokorny). 62. Fordított dombormű! 64. 
Vasúti szerelvény. 66. Ugyanaz (röv.). 67. Folt, 
pecsét. 68. Szomját oltó macska (becézve).

Függőleges: 1. Ez a Csomolungma. 2. Nyá-
ri mezőgazdasági munkások. 3. Népcso-
port. 4. Lombos növény. 5. Tenger. A Földkö-
zi-tenger egyik nyúlványa a görög félsziget 
és Anatólia között. 6. Pakol. 7. Regény szer-
zője. 8. Molibdén és szkandium vegyjele. 9. 
Emelet – röviden. 10. Éjszakák. 11. Ízületes. 
17. Áttetsző, de nem átlátszó anyagok színé-
re jellemző.19. Csendes. 20. Hasonló, egye-
ző. 22. Ellek! 24. Ihlet eleje. 26. Közép-Ázsi-

ából, a Kaukázus déli lejtőiről származó 
növény, gyümölcse télre érik be igazán. 27. 
Olaszaim. 29. A bölcs mondás második ré-
sze. 30. Ruténium vegyjele. 31. Apró rovar-
hoz. 32. Korunkhoz illő muzsika (két szó). 34. 
D…- német település az Elba folyó partján. 
34. Sakkdöntetlen. 36. Asztácium, ittrium és 
nitrogén vegyjele. 39. Tévé. 42. …l – rubri-
káz. 44. Sorsjegyárus. 46. Amerikai hírügy-
nökség.47. Izgalmat keltő lelkesedésem. 49. 
Becézett Olivér. 50. Névelővel: redő, baráz-
da. 52. Az acél felületén meleg állapotban 
képződő oxidréteg. 54. …r – kietlen, sivár. 
56. Védelmez. 58. Honfoglaló vezér. 60, Né-
met névelő. 63. Kecsegében van! 65. Maga-
tok. 68. Téboly határai! 70. Tevere közepén!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 29. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Hering Viktor

Büntetőeljárást indított a 
Szentesi Rendőrkapitányság 
egy helyi férfivel szemben, aki 
az elmúlt szombatról vasárnapra 
virradóra nézeteltérésbe keve-
redett egy fiatalemberrel a bel-
városban. A rendelkezésre álló 
adatok szerint a szóváltást kö-
vetően a férfi ellökte a sértet-
tet, majd úgy fejbe rúgta, hogy 
a férfi nyolc napon túl gyógyu-
ló sérüléseket szenvedett. Az el-
követőt nem sokkal később el-

fogták a rendőrök, a gyanúsított  
tettét elismerte.

Még májusban történt, hogy 
ismeretlenek törtek be az egyik 
Munkás utcai lakásba, ahonnan 
készpénzt és használati tárgya-
kat vittek el a tolvajok. A nyo-
mozók három elkövetőt azo-
nosítottak be, elszámoltatásuk 
folyamatban van, egyiküket őri-
zetbe vették. Szintén ez a férfi 
gyanúsítható egy korábbi betö-
réssel is, amikor is az egyik bel-
városi sörözőbe hatolt be, innen 

váltópénzt és mobiltelefont lo-
pott el.

Elloptak egy Iphone telefon-
készüléket az egyik nyaralóból, a 
tiszai strand területéről. A besur-
ranó tolvaj 130 ezer forintos ké-
szüléket vitt magával.

70 ezer forintot ért az a fűka-
sza, amit az egyik Nagynyomáson 
található tanyából vitt el a tolvaj, 
a rendőrök még keresik a tettest.

Családi veszekedéshez riasz-
tották a rendőröket augusz-
tus 4-re virradóra, amikor is egy 

férfi bántalmazta a feleségét. A 
férfi úgy megütötte az asszonyt, 
hogy az nyolc napon túl gyógyu-
ló sérüléseket szenvedett. Az üt-
legelő ellen súlyos testi sértés 
miatt indult büntetőeljárás.

Ismeretlenek mentek be egy 
idős hölgy lakásába, és pénzt 
kértek tőle arra hivatkozva, hogy 
távoli rokonok. A nő nem adott 
pénzt, ám a társaság tagjai – el-
terelve a házigazda figyelmét – 
100 ezer forintot loptak el a la-
kásból.

Súlyosan bántalmazta feleségét

1 2 3
GY

4 5 6 F 7 8 9
G

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

K
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

→

K
N CS LY N



2016. augusztus 12. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 13

Energiabomba
Hozzávalók: 
2 db karfiolrózsa, 3 db brokkoli rózsa, 20 dkg zöldborsó, 1 db fe-

hérgyökér, zöldjével, 2 db sárgarépa, csipet bazsalikom, csipet ka- 
kukkfű, csipet friss kapor, 1 kk himalájasó, 1 kk fehérbors, 2 ek hide-
gen sajtolt oliva olaj, 2 gerezd zúzott foghagyma, 1 kis fej vöröshagy-
ma, 1 pohár joghurt

Elkészítése:
A megtisztított zöldségeket kevés ételízesítős vízben megfőzzük. Ha 

megfőtt a levéből kiszedjük. A kihűlt zöldségeket pépesre turmixoljuk. 
Ha sűrű, a főzőlével hígítjuk. Fagyálló tálba helyezzük és 2-3 órát fa-
gyasztóban hűtjük. A hűtőből kivett levest nyers uborkával, kaukázusi 
kefirrel és zúzott, sós mogyoróval tálaljuk.

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 15-22-ig Kertvárosi Patika  (Köztársaság u.29.) hét-
főtől-péntekig 7-18 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: Kanalas Lászlónak és Horváth Alexandrának (Csong-
rád, Zöldfa u. 8.) Miranda Fatima, Szabó Krisztiánnak és Buduczki 
Andreának (Csongrád, Fövenyi u. 1. fsz. 2 a.) Fanni Dorina, Kis Ba-
lázsnak és Nagygyörgy Anitának (Csongrád, Öregvár u. 15.) Patrik, 
Mihály Györgynek és Halász Tündének (Szentes, Esze Tamás u. 1.) Vi-
vien, Vincze Péternek és Kozma Nikoletta Ágnesnek (Csongrád, Gár-
donyi Géza u. 11.) Délia Zsófia, Lázár Lászlónak és Kuczora Krisztiná-
nak (Szentes, Nagyhegy 60.) Emma nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Pósa Lajos és Tücsök Ibolya (Létavértes, Fe-
nyő tér 29.), Törő Gábor Bálint és Bajkó Melinda (Szentes, Rózsa u. 
31.), Üveges Ádám (Nagymágocs, József Attila u. 12.) és Kalapos Kin-
ga (Nagymágocs, Szentesi út 61.), Arnoth Mihály és Kuczora Eszter 
(Szentes, Kossuth Lajos u. 19. Szint: 8. Ajtó: 47.).

Családi események

Új burgonya 80-120 Ft/kg, új 
répa 200 Ft/csm, új gyökér 150-
200 Ft/kg, zeller 150 Ft/db, pet-
rezselyem 50 Ft/csomó, hegyes 
erős paprika 20 Ft/db, fehér pap-
rika 200 Ft/kg, paradicsom 150 Ft/
kg, fokhagyma 1600 Ft/kg,  vörös-
hagyma 200-250 Ft/kg, tojás 35 Ft/
db, kapor 200 Ft/csm, cukkini 180-
200 Ft/kg, csemege kukorica 80 
Ft/db, sárgadinnye 200 Ft/kg, gö-
rög dinnye 80 Ft/kg, alma 250 Ft/
kg, őszibarack 300 Ft/kg, nekta-
rin 250-300 Ft/kg, szilva 180 Ft/kg, 
ringló szilva 220 Ft/kg.

PIAC
KOS
A hét második felétől elemedben leszel, így soha jobbkor nem jöhet egy 
hétvégi kikapcsolódás.
BIKA
Érdemes pénzügyeidet rendbe raknod, és átgondolnod, hogy mire kell köl-
tened ebben a hónapban?
IKREK
A feszültségek jellemzik majd a hétvégéd. Nem tanácsos komolyabb dol-
gokba belevágnod!
RÁK
Olyan ötlet pattanhat ki a fejedből, amit érdemes lesz megvalósítani, de ezt 
mind mihamarabb vidd véghez, mert hétvégén csak a pihenésé a szerep.
OROSZLÁN
A hét eleje unalmasan indul, de ne légy türelmetlen, hiszen jó esélyek áll-
nak előtted a karrieredben!

SZŰZ
Nehéz feladataidra koncentrálni, azonban most fokozott figyelemmel kell 
eljárnod, mert tetteidnek súlyos következményei lehetnek.
MÉRLEG
A hét közepe kedvezően alakul, harmonikus napok várnak rád, azonban 
hétvégén a feszültség veszi át az uralmat.
SKORPIÓ
Álmosan indítod ezt a hetet, azonban szerdától energiabombaként hajtod 
végre teendőidet.
NYILAS
Minden diplomáciai készségedre szükséged lesz, ha el akarod kerülni a bajt. 
Légy óvatos a héten!
BAK
Ha vizsgáról, felvételiről, állásinterjúról van szó, nem kell izgulni, mert 
csúcsformában leszel.
VÍZÖNTŐ
Külföldi munkalehetőségek tárulnak eléd, amit bátran vállalj el, mert karri-
ered legnagyobb lehetősége lehet.
HALAK
Meglesz az egyensúly, mert amilyen könnyednek ígérkezik a hét első fele, 
olyan nehéz lesz a második fele.

Augusztus 12-18.

HETI HOROSZKÓP
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Hering Viktor

Egy hét múlva elkezdődik 
a 2016-2017-es bajnoki sze-
zon a megyei labdarúgó első 
osztályban. A Szentesi Kinizsi 
Hódmezővásárhelyen lép pá-
lyára augusztus 21-én. 

Július elején kezdte a felkészü-
lést a következő idényre a Szen-
tesi Kinizsi labdarúgó-csapata, 
és jövő héten már a bajnoki pon-
tokért megy a harc a „megye-
egyben”. A mieink többek között 

edzőmérkőzést ját-
szottak – szerda 
– szombat elosz-
tásban - a Móraha-
lom, a Tiszakécske, 

az Orosháza, a Csépa és a Solt-
vadkert együtteseivel, szomba-
ton pedig az utolsó erőpróba kö-
vetkezik a bajnoki nyitány előtt, 
amikor is Koncz Zsolt együtte-
se a Kiskunfélegyháza gárdáját 
látja vendégül a Pusztai László 
Sporttelepen, délelőtt 10 órától. 
– Sajnos nem ott tartunk a felké-
szülésben, ahol kellene – mond-
ta Koncz, a csapat játékos-edző-
je. – Az edzéseken a létszámmal 
nincs gond, viszont a labdarú-
gók személye gyakran cserélődik, 
ki ekkor, ki akkor nem tud jönni 

nyaralás vagy munkahelyi elfog-
laltságok miatt. Szerencsére au-
gusztus 5-ről 21-re halasztották a 
bajnoki rajtot, ami nagyon jól jött 
nekünk a felkészülés szempont-
jából, hiszen van még lemaradá-
sunk.

A Kinizsi már elkezdte a Magyar 
Kupában is a szereplést, a csapat 
az elmúlt szerdán Sándorfalvára 
utazott, ahol azzal szembesültek 
a játékosok és a vezetőség, hogy 
elmarad a mérkőzés, mivel a ha-
zaiak nem álltak ki az összecsa-
pásra. A Szentes így minden bi-

zonnyal 3-0-s gólkülönbséggel 
lép a következő fordulóba, ahol 
a Tiszasziget ellen kell majd pá-
lyára lépniük Vincze Zoltánéknak. 
Nagy visszatérője lehet a csapat-
nak Mihály Róbert, aki már csat-
lakozott is a gárdához, Kerepecz-
ki Csaba viszont még nem, pedig 
híreink szerint a soron következő 
idényben is a Kinizsiben futballo-
zik a rutinos labdarúgó. Informá-
cióink szerint a csapat korábbi 
kapusa, Poszler András is visszatér 
Szentesre, bár egyelőre még nem 
edz a csapattal.

Hering Viktor

Heti 13 edzésen vesznek 
részt a Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapatának játékosai, 
és ez az egész bajnoki eszten-
dőben így lesz. A bajnokság 
szeptember végén kezdődik, 

addig több felkészülési mér-
kőzésen, és egy debreceni tor-
nán gyakorolhat csapatával 
Pellei Csaba.

A hónap első napján meg-
kezdte a felkészülést a bajno-
ki szezonra a Szentesi VK férfi 

vízilabda-csapata. A játékoske-
ret csaknem teljes, hiszen meg-
érkezett a két holland idegenlé-
giós és a szerb játékos is, ketten 
viszont hiányoznak, Kókai Tibor a 
junior-válogatottal készül az Eu-
rópa-bajnokságra, Bocskai Ist-
ván pedig a közelmúltban érke-
zett haza az Amerikai Egyesült 
Államokból, ahol közel 30 mér-
kőzést játszott, így ő pár nap pi-
henőt kapott a szakmai stábtól. 
A vízilabdázók heti 13 edzéssel 
készülnek a szezonra, 4 száraz-
földi és 9 vízi foglalkozás szere-
pel a programban. Ezekben a 
napokban úszás és kondicioná-
lis szerepel a foglalkozások kö-
zött a programban, a jövő hét-
főtől péntekig pedig – hogy az 
alapozás monotóniáját megtör-
jék – Zentán készül a csapat. Itt 
ugyan azt a munkát végzik majd 
el a játékosok, de más meden-
cében, más környezetben. Au-
gusztus végén, 29-től a Miskolc 
edzőtáborozik Szentesen szep-
tember 3-ig, de a köztes hetek-
ben is lesz kétkapus edzés, mér-

kőzés, előbb a Szolnok, majd a 
Szeged ellen. – Komlósi Péter lett 
a Debrecen edzője, így neki is 
köszönhetjük, hogy meghívtak 
bennünket a debreceni vízilab-
da-tornára – mondta Pellei Csa-
ba vezetőedző. – Szeptember 
14. és 16. között a Vasas, a Sze-
ged, a Kaposvár, a Tatabánya, a 
házigazdák és mi veszünk részt a 
viadalon, ami jól illeszkedik majd 
a felkészülésünkbe. Kell is a gya-
korlás, a közös játék a csapatnak, 
hiszen új játékosokat kell csapat-
tá gyúrni, ráadásul roppant fia-
talok vagyunk, az átlagéletkor 
mindössze 20-21 esztendő – tet-
te hozzá.

A 2016-2017-es bajnoki idény 
sorsolására augusztus 22-én ke-
rül sor. Ekkor derül ki, hogy a mi-
eink melyik csoportba, és milyen 
ellenfelekkel harcolnak majd a 
bajnoki pontokért. Az ellenfelek 
ismeretében a célokat is ponto-
sabban lehet majd meghatároz-
ni, egy azonban biztos: a csapat 
az OB I-ben maradást tűzte ki cé-
lul.

Szezonkezdet előtt a Kinizsi

Z e n t á r a  u t a z n a k  a  v í z i l a b d á z ó k

SZAKKÉPZETT eladót keresünk 
8 órás foglalkoztatásra hosszútávra. 
Tel.: 30/618-0053.

SZENTESEN régi építésű paraszt-
ház eladó. Telefon: 30/362- 8632.

TOJÓTYÚK vásár Szentes Wesse-
lényi u.4 sz. alatt, 2016. 08.13-án 15-17 
óráig. Tyúk darabja 580 Ft. Érdeklődni 
30/846-3346, 63/322-823.

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

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

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 Rákóczi F. utcában 
régi építésű családi ház eladó. Érdek-
lődni: 06 30/ 362-8632.

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

ELADÓ: Kronológia I-II. 1870-
2006-ig, Magyar Nagylexikon Kiadó. 
The Times: Atlasz régészet, Atlasz fel-
fedezések. Telefon: 63/314-894.

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

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

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

SZENTESEN belvárosban 180 m2 

házrész eladó, önálló bejárattal, te-
lekkel. Vállalkozás és lakás céljára is 
alkalmas.Telefon: 70/454-6992

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

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

VARRODAI berendezések, gépek, 
fenyő íróasztal, masszőr- szék, férfi ke-
rékpár, konvektor, kéményes gáz boj-
ler eladó. Sorsjegyet adunk a vásárlás 
mellé, visszanyerheti vásárlása árát! 
Szentes Horváth M. u. 15. Nyitva: h-p 
9-17 óráig.

GYERMEK és felnőtt divatos női  
ruhák végkiárusítása! Jók, olcsók! 
Szentes Horváth M. u. 15.

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

A nyári szabadidőnek kö-
szönhetően sok sportrajongó 
vág neki különböző sportjá-
tékok kipróbálásának. A lehe-
tőségek tárháza egyre inkább 
bővül, és egyre népszerűnek is 
számítanak ezek a mozgásos 
tevékenységek, amiket akár 
csapatban, akár egyénileg is 
bárki űzhet. Arra is kíváncsi-
ak voltunk, hogy városunk mi-
lyen lehetőségeket nyújt ilyen 
téren. 

A nyári sportjátékok egyik 
legismertebb tagja, a már hosz-
szú idők óta népszerű Street 
Ball, azaz az utcai kosárlab-
da. A kaliforniai tengerpartok-
ról elterjedt szabadidős tevé-
kenységet három-három ember 
játssza. Egységes szabályai nin-
csenek, a fair-play szellemében 
játsszák. Egy kosárra történik a 
játék, a támadó csapat próbál 
kosarat szerezni, míg a védeke-

ző csapat próbálja ezt megaka-
dályozni. Amennyiben a véde-
kező csapat megszerzi a labdát, 
vagy az elhagyja a játékteret, 
azonnal támadóvá válik. Pon-
tot érő támadás végén is au-
tomatikusan a védekező csa-
pat kezdhet támadást. A sport 
szinte bárhol űzhető, ahol ren-
delkezésre áll egy kosárpalánk, 
városunkban ez több helyen is 
adott.

A vízpartok, szabadstrandok 
mit sem érnének egy strand-
labdarúgó pálya nélkül. A 
strandfoci ma már bejegyzett 
sportnak számít azonban szá-
mos amatőr csapat, baráti tár-
saság leli örömét benne a nyári 
hónapokban. Eredeti szabályai 
szerint 4+1-es felállásban játsz-
szák 5,5 x 2,2 –es kapukra. A vá-
ros szabadstrandján bármikor 
adott a lehetőség egy jó mér-
kőzés lejátszására.

A street workout, vagyis az 
utcai sporteszközökön végzett 
testépítés egyre több fiatalt ra-
gadott magával. Ez egy szabad 
edzésmódnak bizonyult, hiszen 
jó időben, bármilyen időpont-
ban, bárki kint a szabadban vé-
gezheti a tevékenységet a saját 
testsúlyát használva. Népsze-
rűségére már Szentesen is felfi-
gyeltek a városatyák így a vá-
ros számos pontján tervezik a 
sportparkok kiépítését.

A slackline Magyarországon 
még kevésbé elterjedt. A sport 
nagy egyensúlyérzéket igényel, 
hiszen két fix pont között hú-
zódó speciális kötélen állva kell 
végig egyensúlyozni. A slackli-
neozásban már kellőképpen 
képzett sportolók látványos 
mutatványokat is bemutatnak 
a rugalmas kötélen. Helyi több 
sportegyesület tulajdonában is 
van az eszközből.

Hódítanak a nyári sportjátékok

Darók József

A jubileumi huszadik Csong-
rád-Szentes „g”-ÁT futást ren-
dezik szeptember 17-én. A két 
távon, 14 és 6 kilométeren ki-
írt futóversenyre már javában 
lehet készülni és nevezni.

Szentes és Csongrád önkor-
mányzata, valamint a Honvéd 
Rákóczi Sportegyesület (HRSE) 
szervezésében immár a 20. fel-
vonásához érkezik szeptem-
ber 17-én a „g”-ÁT futás, a Ma-
gyar Honvédség amatőr cross 
futóversenye. Fő támogatója a 
Csongrád Megyei Szabadidő-
sport Szövetség. A Szentes és 
Csongrád sportbarátságát erősí-
tő, ám már korántsem csak a két 
település sportolóit megmoz-
gató verseny egyik sajátossága 
volt, hogy évente változott a rajt, 
illetve a cél: az egyik város indí-
totta, a másik fogadta a verseny-
zőket. – Idén a Szentes 20-20-20 
program miatt döntöttünk úgy, 
hogy tavalyhoz hasonlóan ismét 
Szentesre, a Pusztai László Sport-
telepre kell befutni – mondta 
Szaszkó Norbert, az egyik szerve-
ző. A HRSE vezetője ígérte, ezt a 
későbbiekben visszaadják majd 
Csongrádnak.

Az első években csak a teljes, 
mintegy 14 kilométeres távon 
rendezték meg a két város kö-
zötti futóversenyt, de rövidesen 

már rövidebb, 6 kilométeres sza-
kaszon is kiírták. Elsősorban az 
amatőr futók számára jelent re-
mek versenyzési lehetőséget, de 
különböző egyesületek sporto-
lóit is évről-évre megmozgatja 
a viadal, távolabbi vidékekről is 
beneveznek a futás szerelmesei. 
A féltáv ugyan népszerűbb, de 
már a teljes távon is közelítik a 
200-as létszámot, már csak azért 
is, mert a 6 kilométert sikerrel tel-
jesítők közül sokan előbb-utóbb 
megpróbálkoznak a 14-gyel is, 
tudtuk meg Szaszkó Norberttől. 
Kilenc korcsoportban, nemek 
szerint írták ki a versenyt, a leg-
fiatalabbak a 2004-ben és utána, 
míg a legidősebbek az 1945-ben 
és előtte születettek kategóriá-
jában indulhatnak. Minden kor-
csoportban, valamint férfi és női 
versenyben is osztanak érmeket, 
sőt a szervezők befutócsomag-
gal is kedveskednek a célbaérők-
nek. – Minden évben csiszolunk 
kicsit a szervezésen, hiszen azt 
szeretnénk, hogy jól érezzék ma-
gukat a résztvevők – tette hozzá 
Szaszkó Norbert. A hosszú táv-
ra vállalkozók a csongrádi pol-
gármesteri hivatal elől rajtolnak 
10.15-kor, a többieket busz szál-
lítja az Antal-tóhoz bevezető út-
hoz, a 10 órai starthoz. Szentes-
ről egyébként reggel fél 8-tól 
buszok indulnak Csongrádra.

Sok futóversenyt rendeznek 
országszerte, óhatatlan az át-
fedés köztük, ennek ellenére a 
HRSE vezetője bízik a rekordszá-
mú nevezésben, azaz, hogy túl-
lépik összességében az 500 főt a 
jubileumi rendezvényen. Tavaly 
már közel jártak hozzá. Végeze-
tül Szaszkó Norbert az előneve-
zésre buzdította a futóversenyen 

indulni szándékozókat, amivel a 
szervezők munkáját is megköny-
nyítik. Erre szeptember 10-ig van 
lehetőség, a www.csongrad.hu/
gatfutas honlapon, de természe-
tesen helyszíni nevezést is elfo-
gadnak a verseny napján, igaz, 
magasabb összegért. A nevezé-
si díjat a Honvéd Rákóczi Sporte-
gyesület számlájára kell átutalni.

Huszadszor a gáton

 Fadd–Dombori adott helyet augusztus 1-2-án az országos 
sprint ranglista triatlon versenynek. Hazánk egyik legnagyobb 
sprinttávú rendezvényén a Honvéd Rákóczi SE négy versenyzője: 
Szaszkó Norbert, Pakó Attila, Héjja Imre és Lőrincz Gábor képvisel-
tette magát. A sportolók sikeresen teljesítették a neves versenyt, 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott Héjja Imre, aki ezüstérmes 
lett. Mi sem lehetne szebb születésnapi ajándék egy sportoló-
nak. – Kiemelkedő teljesítményével, folyamatos sikereivel Héjja 
Imre a Honvéd Rákóczi SE vezető triumvirátusának egyik tagjává 
nőtte ki magát – nyilatkozta  Lőrincz Gábor az egyesület elnöke.




