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– Piacos napokon problémát 
jelent a parkolás, a lakók nem 
tudnak beállni a ház elé, mesz-
szebb kell leparkolniuk – mondta 
el a körzet képviselője. Krausz Já-
nosné igyekezett megoldást ke-
resni a kellemetlenségre, azon-
ban az Apponyi téri zöldségpiac 
mellett elkészült parkoló csak át-
menetileg orvosolta a gondot. 
Ezért a szemben elhelyezkedő 
üres telket szerette volna átala-

kíttatni, de kiderült, a terület ma-
gántulajdonban van. Úgy fogal-
mazott, hogy be van ékelődve a 
piac, egyszerre van rossz, és bizo-
nyos szempontból jó helyen.

Az önkormányzati képvi-
selőt többször megkeresték az-
zal, hogy esténként túl hangos a 
Centrum Söröző és környéke. Az 
italozó helyiség hangja nekiütkö-
zik a lakóházaknak, a zaj felerő-
södik. Krausz Jánosné elmondta, 
több megoldást próbáltak már, 
az üzemeltető készségesen se-
gített, ha kellett, bezáratta az aj-
tókat. Az egység benti parkoló-

ja úgy lett kialakítva, hogy onnét 
csak hátulról lehetett kijönni. – 
Ezzel sokszor veszélyeztetve volt 
a zugban lakók testi épsége is, 
mert ha két autó találkozott ott, 
aki ment volna haza, az szembe 
találta magát azzal, aki épp kifelé 
jött. Nincs járda sem. De ez meg-
oldódott, hátul le van zárva. A 
város is sokat tett ez ügyben, és 
kialakítottak egy kiálló helyet – 
fogalmazott. A Mátyás király utca 
sarkán lakók is jelezték, hogy a 
Favágó söröző szomszédságá-
ban is nagy a zaj. A képviselő sze-
rint érthető az ott lakók panasza, 

hiszen aki egész héten dolgozik, 
hétvégén pihenni szeretne. Nyá-
ron éjszaka hűl le a levegő, sokan 
akkor szeretnék átszellőztetni la-
kásukat. 

Komoly probléma volt a kör-
nyék tisztasága is egy-egy hétvé-
ge után, de ez a gond megoldód-
ni látszik. – A fiatalok szórakozni 
szeretnének, és egy kicsit talán 
jobban elengedik magukat, mint 
egyébként – mondta Krausz Já-
nosné, hozzátéve, hogy szükség 
van a vendéglátó egységekre, 
amelyekkel kompromisszumot 
kell kötni. A fogadókészség és a 
jobbító szándék megvan a vál-
lalkozókban, ahogy a grémium-
ban is. – Hálával tartozom az ön-
kormányzatnak, mert nem tudok 
úgy odamenni, hogy ne próbál-
nának meg segíteni – zárta gon-
dolatait.

Rozgonyi Ádám

A mezőgazdasággal össze-
függő fejlesztések érdekében 
a mezőgazdasági területek be-
építhetősége 3 százalékról, egy 
kormányrendelet módosítást 
követően júniusban 10 száza-
lékra emelkedett. Szentesen 
csak akkor léphet életbe a vál-
toztatás, ha a város új telepü-
lésfejlesztési koncepciót, tele-
pülésszerkezeti tervet és helyi 
építési szabályzatot készíttet. 
Ezt 2018 végéig kell megtenni – 
tudtuk meg Wittek Krisztinától, 
Szentes város főépítészétől. 

A teljes közigazgatási terület 
– bel- és külterületek egyaránt – 
területfelhasználási egységekre 
tagozódik, azon belül pedig öveze-
tekre. Megkülönböztetünk építési 
és nem építési övezeteket. A me-
zőgazdasági területek alapvető-
en nem beépítésre szánt területek, 
ezek beépíthetősége 3 százalék 
volt, amely egy kormányrendelet 
(az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
- OTÉK) módosítás után júniusban 
10 százalékra változott. Szentes vá-
ros helyi építési szabályzatát 2009-
ben hagyta jóvá a testület, azóta 
több módosítás történt helyileg, és 
ezzel párhuzamosan az országos 

jogszabályok is többször változtak 
– tudtuk meg Wittek Krisztinától, 
aki hozzátette, hogy utóbbi eseté-
ben a 253/1997 számú kormány-
rendelet 2012. augusztusi 6-i álla-
potát kell figyelembe venni. – Az 
ezt követő módosításokat nem le-
het a helyi rendeletbe átvezetni, il-
letve az építéshatóság is e szerint 
az állapot szerint dolgozik. A 10 
százalékos beépíthetőséget csak 
azokon a településeken lehet alkal-
mazni, amelyeknek új – 2013 után 
készült – helyi építési szabályuk 
van. Ilyen település kettő van je-
lenleg a megyében, Csanytelek és 
Szeged – fogalmazott a főépítész.

Szentesen csak akkor léphet 
életbe a változtatás, ha a város te-
lepülésfejlesztési koncepciót, te-
lepülésszerkezeti tervet és helyi 
építési szabályzatot készíttet. Erre 
2018 végéig van jogszabályi köte-
lezettsége a városnak. Minderről 
azonban még nem született dön-
tés. Wittek Krisztina elmondta, új 
terv készítésére eddig nem mu-
tatkozott nagy igény, hiszen a régi 
szabályzatot jól lehetett használni, 
a felmerült változtatási igényeket 
módosításokkal lehetett kezelni. 

– Talán kevésbé ismert foga-
lom a birtokközpont. Ez azt jelen-
ti, hogy akinek nagyobb, például 
egy hektáros területe van, azaz 10 
ezer négyzetméter, annak a 3 szá-

zaléka már 300 négyzetméter. A 
probléma abból adódhat, ha va-
lakinek több helyrajzi számon fek-
szik a birtoka. A 3 százalék nem 
minden esetben jelenthet gondot. 
Erre kínál alternatívát a birtokköz-
pont. Az úgynevezett birtoktest, 
amely tetszőleges számú földrész-
letből állhat. A lényeg, hogy 20 ki-
lométeres körzeten belül legyen, 
de lehet akár szomszéd települé-
sen is, és lehet más a tulajdonosa, 
amennyiben a birtoktest létreho-
zásába beleegyezik. Az egész bir-
toktestre számított 3 százalékos 
beépíthetőség összesűríthető egy 
vagy több birtokközpontnak kine-
vezett telken. Ebben az esetben a 
birtokközpontnak kinevezett tel-
ket akár 40 százalékig beépítheti a 
tulajdonos, viszont a kialakított bir-
toktest többi telkén nem építhet, 
hiszen az arra vonatkozó építési jo-
got felhasználja a birtokközpont 
telken. Ez a Földhivatalnál bejegy-
zésre kerül. Az országos jogszabá-
lyok szerint a birtokközpontnak 
minimum 1 hektárosnak kell len-
nie. A tradicionális tanyatelkek fél 
hold (egy hold 5755 négyzetmé-
ter) nagyságúak voltak. Erre hivat-
kozva, hogy nem túl életszerű az 1 
hektár nagyságú birtokközpont te-
lek, Szentesen 2500 négyzetméter, 
de csak abban az esetben, ha 2009. 
január elsején is művelésből kivont 

udvar alrészlettel rendelkező in-
gatlan volt – tájékoztatta lapunkat 
a főépítész, aki szívén viseli a vá-
ros külterületének sorsát. Néhány 
éve kezdeményezte, hogy a tanya-
számmal jelzett tanyatelkeket az 
országos szabályozásnál megen-
gedőbb módon lehessen beépíte-
ni, mint egy falusias lakótelket. Eh-
hez viszont nem járult hozzá akkor 
az Állami Főépítészi Iroda. Napja-
inkban kevesen költöznek ki kül-
területre, legalábbis kevés megke-
resés érkezik ezzel kapcsolatban a 
főépítészhez. A gazdák építéssel 
kapcsolatban felmerülő problémái 
pedig a legtöbb esetben megold-
hatók, mint ahogyan a fóliások ese-
tében is történt.

Minél többen összefogunk, annál egyszerűbb

Segítség a külterületen építkezőknek

Wittek Krisztina főépítész-
hez a 30/933-5414-es tele-
fonszámon, illetve a wittek@
szentes.hu e-mail címen for-
dulhat kérdéseivel a lakosság.

Rozgonyi Ádám

A város körzeteinek önkormányzati képviselői igyekeznek 
meghallani a lakosok problémáit, és azokra minél előbb meg-
oldást találni. Krausz Jánosné is így tesz. Körzetében továbbra is 
megoldatlan a piaci parkolás, és a zajos vendéglátó egységek is 
bosszúságot okoznak, ám ahogy több jó példa is igazolja, a job-
bító szándék sokakban megvan.
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Rozgonyi Ádám

Első alkalommal rendezték 
meg a Tisza Strandi Gasztro- 
és Sportnapot. A rendezvény 
célja elsősorban az volt, hogy 
népszerűsítse az üdülőterüle-
tet, amely összefogással épül-
szépül. A gyerekek felhőtlen 
kikapcsolódását a Pom-Pom 
együttes műsora és ugrálóvár 
garantálta, miközben a felnőt-
tek halászlét főztek és sportol-
tak.

A régi idők hangulatát idézték 
meg a program szervezői a tiszai 
partfürdőnél. Több résztvevő is 
megjegyezte, hogy 10-20 évvel 
ezelőtt egész más képet muta-
tott a Tisza-part, amely társadal-
mi összefogással újra élettel tel-
het meg. A hagyományteremtő 
céllal megtartott rendezvényt 
mini Pom-pom koncert nyitot-
ta, amely közben már javában 
főtt a szegedi, bajai és a „szentesi 
halászlé”. Utóbbit készítette Sza-
bó Zoltán Ferenc is, 3 fős csapa-
tával. A specialitás ízét a helyben 
fogott halak adták.

– Régen hagyomány volt a 
szezonnyitó- és záró főzés, ame-
lyen az itteni tiszások együtt 
fogyasztották el az általuk el-
készített ételt – mondta el a ren-
dezvényt támogató önkormány-

zati képviselő, aki maga is sokat 
tett a part látogatóbaráttá téte-
léért, hiszen dr. Rébeli-Szabó Ta-
mással képviselői keretükből 
ajánlottak fel a streetball-pálya 
létrehozásához, amelyet a Szen-
tes Városellátó Nkft. is pártfo-
golt. A Tiszai Vadkutyák különít-
ménye 50 literes bográcsban, 
két 5 kilós pontyból, egy 4 kilós 
harcsából, illetve egy 13,5 kilós 
amurból készítette az ételt. – Ba-
jai halászlevet főztünk, amely-
nek az íze hasonló, és az alapleve 
majdnem olyan, mint a szegedi-
nek és a tiszainak, vegyük úgy, 
hogy „bajai-tiszai” – mondta Sze-
les Ádám, a csapat egyik tagja. 
A rutinos halászléfőzők mellett 
voltak olyanok is, akik először 
készítették el a hungarikumok 
sorába emelkedett nemzeti 
ételt. – Nekem az íz a legfonto-
sabb – fogalmazott Márton Má-
ria, az üdülőközpont ügyvezető-
je, aki dr. Rébeli-Szabó Tamással 
és Nyári Jánossal, a központi 
konyha vezetőjével zsűrizte az 
ízletes étkeket. A konyha csapata 
hagyományos szegedi halászle-
vet készített. Nyári János szerint 
sokféleképpen el lehet készíteni 
az ételt, de meg kell hagyni an-
nak tradicionális jellegét. 

Dr. Rébeli Tamás meglátása 
szerint nagy szükség van a part-

fürdő bejövő útja, illetve a part 
rendbetételére. Elmondta, javít-
ja az itteni közlekedést, hogy a 
jövőben – a kerékpárút csatlako-
zása révén – biciklivel is meg le-
het majd közelíteni a helyszínt. 
Hozzátette, hogy ezen kívül to-
vábbi játékelemekkel lehetne 
fejleszteni a strandot, például 
kondiparkkal. – Ha több fürdő-
ző vendég van, akkor a kisebb 
büfék száma is növekedhet. Az 
adottságok megvannak, régóta 
rendelkezésre állnak a lábtenisz 
pályák is, ezeket csak bővíteni 
kell – fogalmazott. A szervezés-
ben résztvevő képviselő kiemel-
te, hogy nem az a rendezvény 

célja, hogy vetélkedjen a szege-
di és a bajai halfesztivállal, ha-
nem hogy minél több szentesi 
és városkörnyéki lakosnak nyújt-
son kikapcsolódási lehetőséget.

 A nap sportos jellegét láb-
tenisz-, asztalitenisz-, és kosár-
ra dobó verseny, valamint a rög-
bisek bemutatója biztosította. 
A legfinomabb halászlevek el-
készítőit és a sportversenyek 
legjobbjait serlegekkel, illetve 
ajándékokkal díjazták. Az egész 
napos rendezvényt Hajdú Balázs 
humorista műsora, valamint a 
Same Old Story és a Just Show-
band koncertje zárta.

Nyolc bográcsban főtt a halászlé 

Hangulatos gasztro- és sportnap a Tiszán

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert az eladók kedvesek és 
figyelmesek, mindig friss a péksütemény.”

– Perecsényi Ildikó

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

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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Sz. É. összeállítás

Augusztus 20. az egyik leg-
régebbi magyar ünnepnap: 
Szent István király napja, az új 
kenyér ünnepe, a keresztény 
magyar államalapítás, a ma-
gyar állam ezeréves folytonos-
ságának emléknapja. Ez a nap 
egyszerre nemzeti és egyházi 
ünnep. A helyi egyházközsé-
gek vezetőit arról kérdeztük, 
számukra mit jelent e jeles 
esemény.

Dr. Gruber László, a Szent Anna 
templom plébánosa:

„Mintegy ötszáz író emléke-
zik meg Szent István királyról 
külföldön. Egyedül Nagy Károly 
tud vele versenyezni számbe-
lileg ebben a népszerűségben, 
de abban István egyedül áll, 
hogy a félezer megemlékezés-
ben egyetlen bántó szó sincs, 
csak nagyrabecsülés és tisztelet” 
– írja Hermann Egyed katolikus 
egyháztörténész. Igen, ugyanez-
zel a nagyrabecsüléssel és tisz-
telettel emlékezik meg a ma-
gyarországi Katolikus Egyház is 
minden évben augusztus 20-án 
Szent István királyról, az állama-
lapítóról és népének apostoláról, 
ünnepi szentmisék keretében, 
processziókkal, melyek közül is 
a legjelesebb és leglátogatot-
tabb a pesti bazilika előtti „Szent 
Jobb”-körmenet. Méltán ilyen-
kor áldjuk meg templomaink-
ban az idei termésből készült új 
kenyeret is, amely az életet hor-
dozza és jelképezi, hiszen Szent 
István királytól életet kaptunk a 
szó legtágabb értelmében: fenn-
maradást a Kárpát-medencében 
egy olyan szilárd és egymással 
kölcsönösen együttműködni ké-
pes állam- és egyházszervezet-
nek köszönhetően, amely kiállta 

csaknem 1000 esztendőn át az 
idők próbáját. A földi élet javait 
és gazdagságát jelképező gabo-
na, a mindennapi kenyér mellett 
neki köszönhetjük evilági létezé-
sünk igazi és végső fundamen-
tumát, vagyis Isten Fiának, az üd-
vözítő Úr Jézusnak, Szűz Mária 
gyermekének az evangéliumát. 
Ez az a lelki-szellemi táplálék, 
melyből évezredes magyar ke-
resztény kultúránk fakad, s ez ké-
pes éltetni napról napra egyént 
is, közösséget is. Krisztusra épít-
ve sziklaalapokon nyugszik min-
den élet, melyet az idők semmi-
lyen megpróbáltatása el nem 
sodorhat, nélküle viszont min-
den más csak homokra épült 
vállalkozás, ahogyan az ünnepi 
szentmise evangéliuma tanítja 
(vö. Máté 7, 24-29). Legkiválóbb 
örökségeként pedig Szent Ist-
ván király életet adott és bizto-
sított minden magyar gyermeke 
számára oly módon is, hogy ha-
lálos ágyán, 1038. augusztus 15-
én koronáját, így országát s vele 
egész népét a világon elsőként a 
leghatalmasabb égi közbenjáró, 
a mennyekbe fölvett és megko-
ronázott Boldogságos Szűz Má-
ria oltalmába ajánlotta, aki azóta 
is töretlenül népünk, nemzetünk 
oltalmazója, nagyasszonya, párt-
fogója: Patrona Hungariae. Kö-
szönünk hát néked mindent, az 
életünket, megmaradásunkat, 
iránymutatásodat, ezért ünne-
pi szívvel mondjuk: „Légy áldott 
Szent István király”.

Veres-Ravai Réka, a Szentesi 
Evangélikus Egyházközség lelké-
sze:

Luther Márton Reformációja 
nyomán egyházunkban nincs 
már szentek tisztelete, így I. Ist-
ván királyunk jelentőségét a ke-
reszténység felvételében, vala-

mint államalapítói nagyságában 
szoktuk ünnepelni, mi evangéli-
kusok. Fontos számunkra min-
dig emlékezni arra, hogy bár 
nagy áldozat árán, de István 
király államférfi – zsenialitása 
megelőzte korát és szervezet-
té, hittel rendelkező néppé tette 
a magyarságot. Fontos az, hogy 
népét a Megváltó Krisztus útjára 
vezette, mint az egyetlen lehet-
séges útra. 

Ugyanakkor nagyon fontos az 
ünnep másik „arcának”, az új ke-
nyér ünnepének hangsúlyozá-
sa, leginkább abban a kontext-
usban, hogy az embernek a testi 
kenyér mellett legalább annyi-
ra szüksége van lelki táplálék-
ra, mint az életet adó kenyérre. 
Ezt a lelki kenyeret pedig Jézus 
Krisztus, az élet Kenyere adhatja 
meg annak, akik éhezik. Mint az 
evangélium egyháza, mi evan-
gélikusok, főleg ezért tartjuk 
fontosnak augusztus 20-át. Jé-
zus Krisztus evangéliumát min-
dig hirdetnünk kell, úgy ahogy 
azt István király is tette munkás-
ságával. Erős vár a mi Istenünk!

Fehér Csaba, a Református 
Nagytemplom lelkipásztora:

Református egyházunkban, 
az államalapítási ünnephez szé-
pen illeszkedik az új kenyéréért 
való hálaadásunk. Ezekben a na-
pokban az a kenyér van gondol-
kodásunk központjában, amit a 
régiek még – és nem véletlenül 
– így is neveztek: ÉLET. Ezzel fe-
jezték ki azt az igazságot, hogy 
a kenyérben mindaz megteste-
sül, ami földi, testi életünkhöz 
naponként szükséges. Istennek 
legyen hála, hogy a mindenna-
pi kenyér az idén is megadatik! 
Nekem – a kenyérrel kapcsolat-
ban – legtöbbször az alábbi tör-
ténet jut eszembe a Bibliából: 
„Ekkor odament hozzá (Jézus-
hoz) a kísértő, és ezt mondta: 
„Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy 
ezek a kövek változzanak ke-
nyérré.” Ő így válaszolt: „Meg 
van írva: Nem csak kenyérrel él 
az ember, hanem minden igé-
vel, amely Isten szájából szárma-
zik.”(Mt. 4,3-4.) Sokan ismerjük 
Jézus megkísértésének történe-
tét, melynek első aktusa – nyil-
ván nem véletlenül – az ún. „ke-
nyérkérdés”. Isten Fia 40 napja 
éhezik, kínáljunk hát neki kenye-
ret, cserébe hátha – gondolja az 
ördög – feladja elveit és terve-
it, hátha odadobja érte a fonto-
sabbat: küldetését, a megváltást, 

magát Istent. A Sátán stratégiá-
ja azóta sem változott: ma is mú-
landó dolgokat kínál örökkéva-
lókért cserébe. Szívesen kínál 
kenyeret, megélhetést, bármit… 
- cserébe a lelkünkért, az üdvös-
ségünkért.

A történet tanulsága is egy-
szerűen érthető tehát: vajon 
csak kenyérre van-e szüksé-
günk ahhoz, hogy földi, embe-
ri életünk teljes, megelégedett 
és harmonikus legyen, vagy ne-
talán valami egyébre is?! Istentől 
személyre szabott pusztaságunk 
kísértései és harcai között tény-
leg beérhetjük-e pusztán tes-
ti szükségleteink betöltésével? 
Vándorúthoz hasonlítható éle-
tünk során elegendő lehet-e ki-
zárólag a test táplálása, követe-
lőző szükségeinek kielégítése? 
Nos, a választ legbelül(!) mind-
annyian tudjuk: aligha. Hogy is 
mondja a 127. zsoltár? „Hiába 
keltek korán, és feküsztök későn: 
fáradsággal szerzett kenyeret 
esztek. De akit az ÚR szeret, an-
nak álmában is ad eleget.”

A Biblia azt tanítja, hogy tes-
ti, földi szükségeink betöltése 
mellett van egy magasabb ren-
dű, egy az emberi létünkhöz kö-
zelebb álló, létezésünk miértjét 
pontosabban meghatározó, egy 
– ha úgy tetszik – sokkal fonto-
sabb szükségletünk is, méghoz-
zá a lelkünké. E nélkül földi éle-
tünk hiányos, a Mennyország 
pedig elérhetetlen marad. Jé-
zus Krisztus azonban épp azért 
jött el világunkba s vállalta em-
ber-létünket, hogy ez ne így le-
gyen. Ő a testté lett Ige; az örök 
Logosz, a mennyből alászállt Ke-
nyér, akire a mindennapi mellett 
életbevágóan szükségünk van 
nekünk is.

A z  ü n n e p  e g y h á z i  ü z e n e t e
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A színpadon el tudja feled-
tetni megszokott karakterét 
a legsikeresebb hazai napi so-
rozat egyik régóta kedvelt 
szereplője, Kiss Ramóna (ké-
pünkön jobbról), akit a nyá-
ri szabadtéri színházban már 
nem először láthatott a szen-
tesi publikum. Az Elvis, oltár, 
Miami című komédiában, az 
alcíme szerint fél millió dollár 
keresi gazdáját. Előadás előtti 
interjúnkban megkérdeztük a 
színésznőt, ha az övé lenne az 
összeg, mire költené.

– Zajlik az olimpia, s a Face-
book-oldaladról kitűnik, abszolút 
képben vagy az eredményeket il-
letően. Egy magyar érdekeltségű 
versenyért akár hajnalban is ké-
pes vagy felkelni?

– A munkámból kifolyólag ko-
rán szoktam kelni, mert a szín-
ház ugyan nem, de a Barátok 
közt megkívánja. Általában reg-
gel 7-től már a sminkben va-
gyok. Most, az olimpia idején 
a magyarok megmérettetései-
nél beállítottam az ébresztőórát. 

Minden sportágat nagyon sze-
retek, követem a fontosabb ese-
ményeket, és becsülendő do-
lognak tartom, amikor a magyar 
színeket képviselik a sportolók 
az egész világon.

– Köztudott, hogy nemrégiben 
Amerikában, közelebbről Miami-
ban jártál, s ez a város visszatér 
a Szentesen most előadott darab 
címében is. Melyik Miami volt ko-
rábban?

– Nagyon vicces volt. Hazaté-
résem után két héttel érkezett 
a felkérés erre a darabra, s ben-
ne egy tréfás karakterre. Kértem, 
küldjék el a szövegkönyvet, de 
mielőtt elolvastam volna, meg-
tudtam a címét, s akkor nagy 
nevetés következett. Már akkor 
tudtam, ezt nekem találták ki.

– A színpad egyszer átveheti a 
főszerepet a pályádon?

– Amikor 17 évesen elkezdtem 
forgatni a Barátok köztben, még 
az érettségi előtt álltam. Utána 
teljesen mást, gazdálkodást, ke-
reskedelem- marketinget tanul-
tam a főiskolán. Bizonyos időnek 
el kellett telnie ahhoz, hogy rájöj-

jek, a színészet az én utam, de ez 
ma már egyáltalán nem kérdés 
számomra. A Barátok közt mel-
lett belecsöppentem a színházi 
életbe is, és hál’ istennek folya-
matosan a részese is maradtam. 
Csupán pár percig tart a Barátok 
közt-Zsófi jelenlét a színpadon, 
aztán a nézők átveszik a karak-
tert, amit megformálok. Munka 
szempontjából abszolút kitelje-
sedett az életem, a sors hozott 
nekem egy új műsort, ami nagy 
kihívás az életemben: ez a Kicsi 
óriások, az RTL Klubon szeptem-
ber 3-tól lesz látható. Ebben a 
gyermek tehetségkutatóban az 
egyik csapatkapitány leszek.

– Egy rövid kérdés zárásként: 
mihez kezdenél fél millió dollár-
ral?

– Ezen még nem gondolkoz-
tam. Az biztos, hogy nem hagy-
nám abba a munkát, mert azt 
csinálhatom, amit szeretek. Ha 
lehetőségem lenne rá, talán az 
egész családdal elmennék egy 
világ körüli túrára, s adományoz-
nék is.

Rozgonyi Ádám, Halupa Eszter

Mit érezhet nemzeti ünne-
pünkön az, aki nem hazánk-
ban született, ám régóta itt él 
és dolgozik? Dr. Chomiak Wal-
demar önkormányzati képvi-
selőnek lengyel-magyar ál-
lampolgárként két országért 
is dobog a szíve, amelyeknek, 
mint rámutatott, párhuzam-
ba állítható kitartása, a fenn-
maradásért folytatott küzdel-
me és nemzeti összetartásuk 
ereje.

Dr. Chomiak Waldemar a len-
gyelországi Lubanban szü-
letett. Érettségi után tanulmá-
nyait Magyarországon folytatta. 
1997-ben költözött Szentesre, 
azóta itt él, és gyakorolja házi-
orvosi hivatását, amellett, hogy 
önkormányzati képviselő, a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke. Mint elmondta, augusz-
tus 20-át Szentesen tölti, amely 
családi ünnep számára. Úgy fo-
galmazott, a magyar nép több 
mint 1000 éven át fent tudott 
maradni saját határain belül, szá-
mára az összetartozás üzentét is 
hordozza a magyar államalapí-
tás ünnepe. Hozzáfűzte, hogy a 
lengyel állam szintén több mint 
1000 éves múltra tekint vissza. 
Nemcsak a két nagy múltú or-
szág történelme, hanem meg-
emlékezései is párhuzamba ál-

líthatók. Dr. Chomiak Waldemar 
felidézte, hogy az első világhá-
borút követően, 123 év után, 
1918-ban sikerült újra egyesíte-
ni Lengyelországot. A Második 
Lengyel Köztársaságot novem-
ber 11-én hirdették ki, amelyet 
a függetlenség napjaként tisz-
telnek, és az egyik legnagyobb 
lengyel ünnep. Az önkormány-
zati képviselő hozzátette, hogy 
az első világháború vége Ma-
gyarországnak sajnos mást, a 
trianoni békediktátum megkö-
tését hozta el. A lengyelek no-
vember 11-én kivonulnak az 
utcára, ünnepi beszédeket is 
hallgatnak, a tűzijátékozás azon-
ban nem jellemző, sem a kenyér- 
ünnep. A függetlenség napját 
mindenki a családjával igyek-
szik tölteni – tudtuk meg az ön-
kormányzati képviselőtől, akinek 
ekkor nincs lehetősége haza-
utazni, munkáját el kell látnia, ál-
talában október végén látogatja 
meg lengyel rokonait.

A Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnöke emlékeztetett, 
1949-ben augusztus 20-án lé-
pett hatályba a sztálinista alkot-
mány hazánkban, ezzel fordítot-
ták ki az államalapítás ünnepét. 
1950-ben a Népköztársaság ün-

nepévé nyilvánították Szent Ist-
ván napját, betiltották az egy-
házi körmenetet, amely egészen 
1989-ig nem volt hivatalos. A 
rendszerváltást követően vissza-
állításra került augusztus 20-a 
eredeti szellemisége, és 1991 
óta a nap Magyarország hivata-
los ünnepe. Megjegyezte, hogy 
Lengyelországban is volt sztáli-
nista alkotmány, így sokáig ott is 
más tartalommal töltődött meg 
az alkotmány-ünnep. A lengye-
lek május 3-án a világ második, 
és Európa első alkotmányaként 
emlékeznek az 1791-ben szüle-

tett nagy hordejerű dokumen-
tumukra, amely minden sza-
badságszerető ember számára 
fontos – tudtuk meg dr. Chomi-
ak Waldemartól. Lengyelország 
hat emberöltőn keresztül élt 
nagyhatalmak szorításában, sza-
badsága elveszett. Mind a hat 
nemzedék megharcolt a függet-
lenségért, a szabadságért, nem-
csak a csatatéren, hanem az élet 
valamennyi színterén. A lengye-
lek mindvégig megőrizték hitü-
ket és az összetartozást, ahogy a 
nehéz időkben a magyar nép is.

Kiss  Ramóna:  Miamiból  Miamiba

Két országért is dobog a szíve
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Ahogy egy író látja a pacalt, 
úgy nem látja senki, az ételkul-
túra és az irodalom szorosan 
összefügg, vallja Cserna-Sza-
bó András (képünkön). Kedvenc 
ételéről szóló könyvön dolgo-
zik, sőt külföldi pacaltúrákra jár 
a gasztrotörténettel is foglalko-
zó szentesi származású író. Kel-
lemes nyáresti beszélgetésünk 
helyszíne nem is lehetett más, 
mint a számára meghatározó, 
több fontos írásában is megje-
lenő Delelő.

– Egyrészt van ennek egy geo-
politikai oka, szüleim itt laknak pár 
házzal arrébb a Csongrádi úton. 
Másrészt kultikus hely számom-
ra a Delelő. Már HMG-s diákként 
gyakorta jártunk ide, és az első 
kötetem egyik novellája, A leg-
nagyobb szentesi barokk metafi-
zikus költő című írás is itt játszó-
dik – magyarázta Cserna-Szabó. 
– Gimnazista koromban még volt 
itt egy „fabudi”, a Búza Géza nevű 
főhős abba öli bele magát a bicik-

lijével együtt. A legújabb köny-
vemben is visszakanyarodtam a 
Delelőhöz. A Sömmi című betyár-
regényben ide, a Szamárdelelő 
Csárdába hozza Jókai Kossuth am-
nesztialevelét, hogy átadja Rózsa 
Sándornak. Ez persze fikció, ép-
pen Jókai egy leveléből derül ki, 
hogy hiába terjesztette az író ezt a 
„hőstettet” magáról, nem ő adta át 
az iratot. Arról már nem is beszél-
ve, hogy 1848-ban még a Delelő 
sem állt.

Az író megőrizte szentesi iden-
titását, szerinte, aki itt született, 
élete végéig szentesi marad lélek-
ben. Egy ideig gyakran hazajárt, 
most már ritkábban, mert időköz-
ben született egy lánya. Sok ba-
rátja van Szentesen, és a buda-
pesti barátainak fele is idevalósi. 
Az országszerte működő „szente-
si kultúrmaffia” tagjai közül meg-
említette például Bajomi Gyurit, a 
szombathelyi színház sztárját, aki 
a Sömmi. animációs reklámfilm-
jében az elbeszélő, Veszelka Imre 
hangja, Kőhalmi Zolit, akivel rend-
szeresen összejárnak, és évek óta 
szerkeszti a humorista készülő pa-
ródiakönyvét, és Szőke Bandit, aki-
vel egyszer majdnem közös forga-
tókönyvet írtak Micimackóról.

– A gyökereim részben szente-
siek (részben kolozsváriak), az sem 
kizárt, hogy egyszer még itt fogok 
élni, s az sem, hogy a családom 
történetét is megírom. Lenne mit. 
A Koszta József Múzeum Kováts 
Károly-kiállításán éppen most lát-
tam dédnagyanyám, Cserna Já-
nosné Mátéffy Eszter portréját. A 

Csernák nagybirtokosok voltak 
Fábiánsebestyénben. Még gye-
rekkoromban a „Központi ÁBC”-t 
sok öreg „Cserna-ábécének” hív-
ta, mert azon a helyen állt az egy-
kori Cserna-ház – mesélte az író. A 
Sömmi. témaválasztása sem vé-
letlen, egy megállapítás erejéig a 
Rózsa Sándor-sztorira még kitért: 
véleménye szerint bár a betyár-
vezér történetét a magyar iroda-
lom nagyjai már megírták (Krúdy, 
Móricz stb.), de egyik könyv se az 
igazi, éppen azért, mert éppen a 
dél-alföldi néplélek hiányzik e mű-
vekből.

A fővárosba egyetemistaként 
került. Első kötetének megjelené-
se után, 24 évesen a Magyar Kony-
ha című lapnál volt első és utolsó 
klasszikus értelemben vett állása 
néhány éven át: híres szakácsok-
kal, akkori ismert emberekkel ké-
szített interjúkat. Mint megfogal-
mazta, sok mindennel foglalkozik 
(ír novellát, regényt, tárcát, forga- 
tókönyvet, étteremkritikát, gaszt-
ro-útinaplót pl. Madridról, Cip-
rusról vagy Kolozsvárról, novel-
laírás-szemináriumot tart a Werk 
Akadémián, szerkeszti az egyre 
rangosabb Hévíz folyóiratot stb.), 
de abban a szerencsés helyzetben 

van, hogy mindezt íróként teheti. 
Maga is szeret főzni, irodalmi 

rendezvényeken simán elkészíti a 
vacsorát 50-100 főre, de bevallá-
sa szerint a gasztronómiának in-
kább a múltja, mint a gyakorlata 
izgatja: ódon szakácskönyvek és 
a régi magyar konyha története, 
s ezek kapcsolata az irodalommal. 
Az ételek közül szívéhez különö-
sen a pacal áll közel, és a beszélge-
tés ezen pontján értelmet nyert az 
Andráson feszülő, legalább tíz éve 
a Sziget Fesztiválon vásárolt, el-
nyűhetetlennek bizonyuló „I love 
pacal” feliratú póló.

– Sok éve írok egy pacalköny-
vet, a magyar gyomor történetét. 
Hullámzó utat járt be: az erdélyi 
fejedelmi asztalokon még rangos 
fogás volt, aztán a szegények étele 
lett, az első világháborús húsínség 
visszahozta a városi konyhába, 
majd mára kultuszétellé vált, né-
pes rajongótáborral. Bárhol járok, 
az első dolgom, hogy megkósto-
lom a helyi pacalt és erről írok is: 
legutóbb a milánói és a római pa-
cal különbségéről, valamint a leg-
híresebb Párizsban kapható cae-
ni pacalról írtam esszét – mondta 
az író.

Valuska Gábor fotója 2013

Pac al,  Szentes,  szeretem

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
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A Szentesi Élet minden hó-
nap harmadik hetében új ro-
vattal jelentkezik. Fordulja- 
nak bizalommal szakorvosun-
hoz, dr. Gyovai Gabriella szü-
lész-nőgyógyászhoz.

Szentesen érettségizett a 
Horváth Mihály Gimnázium-
ban. 1989-ban végezte az orvo-
si egyetemet Szegeden, utána 
rögtön a szentesi kórház szülé-
szet-nőgyógyászati osztályán 
dolgozott, folytatva a családi 
hagyományt. Ezen az osztályon 
született és 5 éves koráig abban 
a szobában lakott, amely most 
az orvosi szoba. Édesapja jókezű, 
sikeres nőgyógyász volt ugyan-
itt, ma már nyugdíjas. A sors úgy 
hozta, hogy beleszeretett a szü-
lészet-nőgyógyászat mellett a 
központi idegrendszer működé-
sének kutatásába. A Maastricht-i 
egyetemen szorongásos és han-
gulati zavarokkal kapcsolatos  
központi idegrendszeri kutatá-
sokat tanulmányozott. Közben 
dolgozott a klimax és csontrit-
kulás témában és vezette a gyer-
mek-nőgyógyászat szakrende-
lést. 2004-ben úgy érezte, hogy 
szükség van egy olyan magyar 
nyelvű könyvre, ami a szexuális 
életre ható gyógyszerekkel fog-
lalkozik, ezért megírta a „Szexu-
ális farmakológia” című köny-
vet. 2007-től az oxfordi szexuális 

medicina akadémiára járt, majd 
ezt követően szerezett egy eu-
rópai szakvizsgát is ebben a té-
mában. Ez egy olyan szakterület, 
amely a szexuális működés or-
vosi oldalát kezeli. A Magyar Sze-
xuális medicina Társaság alelnö-
ke, az alapítása óta. A mai napig 
imád tanulni és átadni tudását, 
tapsztalatait. Klinikai gyógyszer-
vizsgálatokban is részt vesz, pre-
menstruális szindróma, fogam-
zásgátlás, vizeletcsepegés és 
változókor témakörben. A mé-
helőesés és egyéb anatómiai el-
térések konzervatív kezelése is 
érdekli:  a kocka- és ringpesszá-
riumok és az elektrostimuláció.

Fontosnak tartja a folyamatos 
fejlődést, így gyakran részt vesz 
hazai és külföldi konferenciákon.  
A szentesi rádióban hosszú éve-
kig volt egy hetente megjelenő 
műsora, „Nőkről nemcsak nők-
nek” címmel, ami sokakhoz elju-
tott és nagyon szerették a hall-
gatók.

Évek óta tagja a Tudományos 
Újságírók Klubjának, amely szak-
mailag is sokat segíti abban, 
hogy minél jobb cikkeket jelen-
tessen meg nyomtatott sajtóban 
vagy internetes oldalakon. 

Elsősorban nőgyógyászként 
dolgozik Szentesen mindenfé-
le korosztályba tartozó pácien-
sekkel. – Jönnek  anyukák pici 

babákkal, tizenéves lányok ta-
nácsért,  gyermekáldásra készü-
lők kismamák és anyukák. A vál-
tozókori panaszok kezelése egy 
gyorsan fejlődő és sokszor el-
lentmondásos területe az orvos-
tudománynak, talán pont ezért 
az egyik kedvencem, ehhez 

évente frissítem a tudásomat a 
Nőgyógyászati neuroendokrin-
ológia konferenciákon, Olasz-
országban – meséli dr. Gyovai 
Gabriella, akihez bátran fordul-
hatnak olvasóink is kérdésekkel, 
melyeket elküldhetnek a szente-
sielet@gmail.com címre. (X)

Czakó-Kádár Viktória

Munkám révén, és mint 
mozogni szerető ember, egy 
héten legalább 3 napon az 
egészségem és a fittségem 
megőrzése érdekében vala-
milyen szervezett órán veszek 
részt. Az évek során többfé-
le óratípusban is kipróbáltam 
magam, mint az aerobik, TRX, 
funkcionális edzés, pilates, 
jóga, fitball, step aerobic és 
súlyzós edzés.

Főként a csoportos órák lop-
ták be magukat a szívembe, 
ezért kissé tanácstalanná vál-
tam, amikor a kedvenc óra-
típusom trénere szabadság-
ra ment. Szerencsére a csapat 
folyton nyüzsgő tagjaival fel-
találtuk magunkat és tovább-
ra is edzettünk, immár sport-
társunk kertjében, együtt, 
jókedvvel, és a környezetünk-
ben megtalálható eszközök-
ből varázsoltunk sportszereket.  
A saját testsúlyos edzések az 
ember saját testének súlyát és a 
gravitációt használják arra, hogy 
edzettebbé és erősebbé tegyük 
magunkat. Ennek az edzésnek 
hatalmas előnye az, hogy nem 
túl nagy az eszközigénye és kö-
tetlen időben, bármikor végez-
hető. Nagyon sok gyakorlat 
létezik ebben a témában a kü-
lönböző izomcsoportokra, a kü-
lönböző céloknak megfelelően. 
A gyakorlatok helyes kivitelezé-
sével magasabb erőszint, állóké-
pesség érhető el amellett, hogy 
a magas intenzitású intervallu-
mos edzésmódszernek köszön-

hetően a zsírégető folyamatok is 
beindulnak. Nem véletlen, hogy 
az EFI testsúlykontroll program-
jában ezek a gyakorlatok kapják 
a főszerepet az edzések során.  
Mivel mi már gyakorlott csa-
pat voltunk, ezért a különféle 
feladatokat helyesen el tudtuk 
végezni. Kezdő résztvevőknek 
az otthon edzést azután aján-
lanám, miután az alapgyakor-
latokat helyesen megtanulták 
és a lehető legszabályosabban 
tudják elvégezni. Ilyen gya-
korlatok a guggolás, a fekvő-
támasz, az alkartámasz vagy 
plank, és a haránt terpesz 
vagy kitörés. A helyes kivitele-
zés a sérülésveszély elkerülé-
se érdekében elengedhetetlen!  
Alapos bemelegítés után, csapa-
tunk időre dolgozott, így min-
denki annyi szabályos ismétlést 
hajthatott végre, amennyit a sa-
ját erőszintjéhez képest el tu-
dott végezni a 40 másodperces 
időtartam alatt. Minden gyakor-
lat között 20 másodpercig pi-
hentünk, amikor pedig minden-
ki elvégezte az összes feladatot, 

egy egész percet engedélyez-
tünk magunknak a lazításra. Tíz 
feladatot találtunk ki a kedvenc 
gyakorlatainkból, mint példá-
ul a húzódzkodás, tolódzkodás, 
guggolás súllyal, alkartámasz 
gumilabdán, padra fellépés, ki-
törés előre és hátra, vagy a Rope 
kötelet lemodellezve a kerti sla-
got hívtuk segítségül, mellyel a 
slag végeit fogva keltettünk hul-
lámokat a kezünk mozgatásával. 
Hogy egy kissé fokozzuk a pul-
zusunkat, ugráló köteleztünk 
és négyütemű fekvőtámaszo-
kat végeztünk. Miután a 10 gya-
korlatból álló kört elvégeztük 
négyszer, talajon kellemesen 
átnyújtottuk, lazítottuk a meg-
dolgoztatott izomcsoportokat. 
Öröm volt ezzel az izgő-mozgó 
kis társasággal együtt sportol-
ni, amikor már úgy éreztük, el-
fáradtunk, egymást motiváltuk 
a folytatásra. Persze azért ked-
venc edzőnket sem hagytuk ki, 
az edzés végén egy szelfit küld-
tünk neki, hogy a szabadsága 
alatt is tudja, ugyanolyan lelke-
sedéssel várjuk vissza.

Nőkről, nemcsak nőknek

Egészség,  mozgás,  öröm, kik apcsolódás

Dr. Gyovai Gabriella szülész-nőgyógyász szakorvos
Magánrendelés: kedden és csütörtökön 16-18 óráig.
Cím: Szentes, Ady Endre u. 18.
E-mail: gyovaigabi@gmail.com • www.gyovaigabriella.com
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Halupa Eszter

A magyar ember mindenkor 
„Életnek” nevezte a búzát. Az 
új kenyér ünnepéhez kapcso-
lódóan, Atkári Ferencné Teri-
ke kenyerét láthatják a címol-
dalon. A nagymágocsi kreatív 
kenyérsütő mindig is szeretett 
sütni-főzni. 

– Kenyeret kifejezetten nyug-
díjas korom óta sütök. Édes-
anyám szakácsként dolgozott, 
a férjem nagymamája is fino-
man főzött, tehát volt kiktől ta-
nulni – meséli Terike a kezdeti 
időszakról. Ahogy elkezdődtek 
a nyugdíjas évei, elvégzett egy 
számítógépes tanfolyamot, és 
mint mondta, számtalan lehető-
ség tárult elé. Első kenyerét gép-
ben sütötte, de nem szerették 
otthon igazán. A világhálón ke-
resgélve talált rá egy olyan ol-
dalra, ahol meglelte a majdnem 
tökéletes kenyérreceptet. 

– Nagyon kenyeresek va-
gyunk, majdnem mindenhez fo-
gyasztjuk. A férjem mindig azt 
mondja, hogy „Anyám, most ez 
a legjobb!” – nevet hangosan. 
Egy héten egyszer, de inkább 
kétszer süt kenyeret, főleg, ha a 
gyerekek is hazalátogatnak. At-
kári Ferencné Terike szívesen to-
vábbadja, megmutatja a kenyér-
sütés fortélyait, külön blogot 
is ír (Szánter blogja). – Van már 
olyan szomszédasszonyom, pél-
dául a Juhászné Magdika is, aki 
elkérte a receptemet és másnap 
gyönyörű kenyeret sütött. Töb-
ben a közösségi oldalon küldik 
a szebbnél szebb fotókat a kész 
kenyerekről. A recept úgy tűnik, 

bevált – mondja örömmel a kre-
atív kenyérsütő. A receptje alap-
ján még Kaliforniában is sütöt-
tek kenyeret, egy Arató Bálon, 
onnan kapott nemrég visszajel-
zést. Úgy tapasztalja, hogy egy-
re nagyobb tábora van az ottho-
ni kenyérsütésnek.

– Ki lehet ebben teljesedni, a po-
zitív visszajelzésekben?

– Valóban nagyon sokat jelent, 
de úgy gondolom, hogy e nélkül 
is imádnám sütni a kenyereket. 
Persze így még több inspirációt 
kapok, hogy fejlesszem magam, 
új mintákat találjak ki a kenyér-
re. Mindig jobbra, szebbre, vál-
tozatosabbra törekszem. Pengé-
vel csodálatosan lehet mintázni 
a kenyér tetejére, akár egy arcké-
pet is. Örök barátságok is kötőd-
nek a sütés-főzés által, akár a kö-
zösségi oldalon is.

– Mit tapasztal, egyre többen 
igénylik az eredeti kenyér ízét? Ké-
szítik otthon?

– Nagyon sokan, igen. Itt a fa-
luban is egyre többekről tudok. 
Inkább a kovászos kenyér felé 
hajlanak. A bolti kenyerek le-
vegősek, ahhoz vagyunk inkább 
szokva. Az igazi kovászos kenyér 
pedig tömör és nehéz is. 

– Mit érez, amikor kisül egy 
újabb kenyér?

– Nagyon érdekes, minden 
kenyér más. Nincs kettő egyfor-
ma. Amikor elkészül, teljesen el 
vagyok varázsolva. Nagyon ke-
mény, amikor kisül, elejében 
meg is voltam ijedve, hogy mi 
lesz belőle. Egy óra elteltével pe-
dig megpuhul, míg a teteje ro-
pogós marad. Mindig kérdezem 
a férjem: szép lett? Ő pedig már 
a fejét fogja – meséli nevetve Te-
rike. – Nagyon örülök, ha valaki 
süt kenyeret, én nem bírok be-
telni az illatával. A szomszédok 
szokták is mondani, hogy csuk-
jam be az ablakokat, mert any-
nyira ráéheznek, amikor terjeng 
a levegőben az a finom kenyéril-
lat. Épül a községi kemence is, 
nagyon várom már, hogy süt- 
hessem benne a kenyereket. 
Minden nap ünnep, ha új, friss 
kenyér kerül az asztalra.

Még Kaliforniában is hódít Terike receptje

Szent István Nap 
 – Augusztus 20.

Ünnepi program:
18 órakor Fúvószenekari találkozó.  
20 órakor ünnepi beszédet mond dr. 

Demeter Attila alpolgármester.
20.15 órakor ünnepi kenyérszegés és 

kenyéráldás az egyházak képviselőivel.
20.30 órakor A Topolyai Cirkalom és 

Szélszirom Táncegyüttes műsora. Köz-
reműködik a Csalóka Zenekar és bará-
tai.

22 órakor tűzijáték.
Kapcsolódó programok:
Augusztus 19. 19 óra: Szent István 

Napi hangverseny a Szent Anna Római 
Katolikus Templomban. Közreműködik: 
Nagy János (orgona), Rácz József (trom-
bita), dr. Horváth György (moderátor)

Augusztus 19-én, 20 órakor Nemzet-
közi kispályás amatőr labdarúgó tor-
na  a  Pusztai László sporttelep, műfü-
ves pályáján.

Augusztus 20-án, 10 órától 16 óráig 
rendkívüli nyitva tartás a Koszta József 
Múzeumban.

Augusztus 20-án 10 órától 16 óráig 
Garaboly Gasztro- és Kézműves Piac a 
Művészetek Házában.

Augusztus 20-án, 13órától 18 óráig 
Kézműves Ízek Nyári Fesztiválja a Szen-
tesi Sport- és Üdülőközpontban.

A Szentesi Nyári Szabadtéri Színház 
keretében augusztus 26-án, pénteken 
21 órai kezdettel a Black Five együttes 
ad koncertet.

Augusztus 26-án, pénteken 16 óra-
kor a zeneiskolában Új Kihívás: Problé-
más gyerekek címmel Görbe László pia-
rista tanár előadása.

Szent Anna templom
Augusztus 26-án, pénteken 18 óra-

kor szentmise a pedagógusokért.
Szentesi Fotókör
Augusztus 22-én, hétfőn 18 órára 

várják a látogatókat a Művelődési és 
Ifjúsági Házba a Lengyel táj című fotó-
kiállításra. 

Augusztus 22-én, hétfőn 19 órára a 
Galéria Kávéház és étterembe hívják az 
érdeklődőket Eugeniusz Haneman lodzi 
fotográfus Évtizedek című kiállítására.

Augusztus 25-én, csütörtökön 17 
órakor a Tokácsli Galériában Mariusz 
Nowicki  Az idő pókhálója című fotóki-
állítás tekinthető meg.

P r o g r a m a j á n l ó
Csíki sör 0,5 l, 6%-os kézműves sör, 598 Ft/liter 299 Ft

Heineken 0,5 l, üveges, 438 Ft/liter 219 Ft

Kőbányai 0,5 l, üveges sör, 290 Ft/liter 145 Ft

Arany Fácán 0,5 l, üveges sör, 238 Ft/liter 119 Ft

Rocky Cellar 0,5 l, 4%-os üveges sör, 198 Ft/liter 99 Ft

Arany Ászok 0,5 l, dobozos sör, 378 Ft/liter 189 Ft

Dreher dobozos 0,5 l, 398 Ft/liter 199 Ft

Strongbow cider 0,3 l, 830 Ft/liter 249 Ft

Gösser 0,4 l alkoholmentes 0,0% több íz, 498 Ft/l 199 Ft

Cappy 1,5 l, Nestea 1,5 l, 219 Ft/liter 329 Ft

Minőségi pincészeti folyóborok
nagy választékban

már 660 Ft/2 litertől, 330 Ft/litertől.

Augusztus 20-án is
nyitva vagyunk 8-16 óráig.

Szentes, Mátyás király utca 5.
(a Holdvirággal szemben)
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Palicska Irén

Lassan kezdem szégyellni ma-
gam, amiért szentesiként a helyi 
hetilapba időről időre szarvasi 
élményeinkről írok. De itt is, ott 
is itthon és otthon vagyok. Gon-
dolom, lassan Gergő is így érez. 
Ha a két várost hasonlítom össze 
gyereknevelés, hétköznapi el-
foglaltságok (Dúdoló, baba-ma-
ma jóga, úszás, Maminbaba) és 
időtöltés szempontjából Szentes 
viszi a pálmát. Ha a turizmust, 
nyári időtöltéseket nézem, Szar-
vas vezet. Körös-parti, állatpar-
ki, éttermi vizitünk után újabb 
szarvasi látványosságot is ki-
próbáltunk. Ígérem, írok majd a 
szentesi játszóházról, és már ki-
néztem a gyereknek és persze 
magunknak is a csongrádi West-
ern várost. Azt hiszem, ez utób-
bi is inkább nekünk fog tetszeni 
az apjával. A Kalandparkoz talán 
még túl kicsi. 

Szóval végigrobogtunk Szar-
vason egy elektromos kisbusz-
szal. Kedden, csütörtökön és a 
hétvégéken délelőtt és délután 
is indul a városnézés, felültünk 
hát a kettes járatra. Vízi Színház, 
sétáló utca, helyi piac, evangéli-
kus templom, régi Magyarország 
közepe, Üdülő sétány, Arboré-
tum, Makett Park, Anna liget és 
az Állatpark érintésével egy órás 

kisbuszozás után jutunk visz-
sza a kiinduló ponthoz. Hétköz-
nap lévén hármasban utaz-
tunk végig a városon. 
Bár jól ismerjük 
Szarvas törté-
netét, mégis 
megkértük 
a sofőrt, 
kapcsol-
ja be az 
ismer-
t e t ő t , 
n e m 
árt fe-
l e l e -
v e n í -
teni a 
2 5 - 3 0 
éve ta-
nultakat. 
Kellemes 
nyári me-
leg, lágy déli 
szellő, a gyerek 
is nyugodtan ült 
az apja ölében, és kí-
váncsian nézelődött. Jól indult 
a programunk. Negyed óra el-
teltével, még a belvárost se kö-
zelítettük meg, Gergő mérge-

sen rám nézett és még morgott 
is egyet: „Hová a bánatba hozta-

tok már megint?” – kifejezés-
sel. Még néhány perc 

és a monoton rin-
gatózás álom-

ba szenderí-
tette a mi 

„nagy fel-
f e d e -
zőnket”. 
Azt hi-
s z e m , 
a z 
a p j a 
is el-
a l u d t 
volna, 

ha nem 
f o g -

ja a gye-
r e k e t . 

Gergő át-
aludta a vá-

rosnézést, a 
44-esen mellet-

tünk elhúzó kamio-
nok, mentőautók zaja se ébresz-
tette fel. Mi pedig a férjemmel 
végighallgattuk az ismertetőt, 
majd kellemesen elcsevegtünk a 

sofőrrel, és megtudtuk az aktuá-
lis pletykákat is a városról. 

Hazaérve ért a meglepetés. A 
nagy rohanásban kétszer fordí-
tottam el a zárban a kulcsot, és 
túlhúztam. Mit sem sejtve aka-
runk bejutni az ajtón, de nem 
nyílik. Próbálom még egyszer, 
semmi. A férjem huszonévese-
ket meghazudtolva, 46 éves én-
jét túlszárnyalva fogta magát és 
átugrott a két méter magas kerí-
tésen. Még én is meglepődtem. 
Belülről kinyitotta a nagykaput 
és bejutottunk a házba. 

A városnéző buszozást leszá-
mítva Gergő egyébként szeret 
nézelődni a babakocsiból. Kur-
ca-parti sétáinkat felváltotta a 
belvárosi tekergés. Már uncsi a 
természet, kell a nyüzsgés a fi-
amnak. Kis kocsi, nagy kocsi, ku-
kás autó, robogó, mentő, mun-
kagép, mind-mind érdekes, de 
szemlátomást jól érzi magát a 
gyerek a drogéria polcai között, 
vagy akár a pénztárnál állva is. 
Hiszen emberekkel ott is talál-
kozhat. A múltkor például csak 
azt vettem észre, hogy nagyon 
mosolyog és mind a két szemé-
vel kacsintgat. Nem én voltam a 
kiszemelt, hátra néztem, és egy 
fiatal hölggyel ismerkedett a 
gyerekem.

Baba a fedélzeten

Robogunk

Sebők Tamás

Idén ünnepli fennállásának 
5 éves születésnapját váro-
sunk kedvelt party-zeneka- 
ra, a Black Five. A Szabó Eri-
ka, Mika László, Tömösi Ta-
más, Szabó Csaba, Szamosközi 
Gergő, Kormos Zoltán alkot-
ta szentesi hatos korábban 
már számos neves zenésszel 
együttműködött és mindmá-
ig jó kapcsolatot ápolnak. A 
különleges évfordulót is ün-
nepelve a csapat nagysza-
bású koncertet ad a Szente-
si Nyári Szabadtéri Színház 
színpadán, augusztus 26-án, 
péntek este.

A Black Five zenekart 5 szente-
si fiatal hozta össze, de nem sok-
kal később, egy ütőhangszeres 
taggal, Tömösi Tamással bővítet-
ték a felállást. A zenekar minden 
tagjának volt korábbi zenekari 
előélete. – Családi indíttatásból 
kezdtünk zenélni. Nagypapánk 
és apukánk is zenélt, így már 
szinte gyermekkorunk óta jelen 
van az életünkben a könnyűze-
ne. Tesómmal a Lézer együttes-
ben játszottunk még annak ide-
jén, és a zenekar feloszlása után 
döntöttünk úgy, hogy alapítunk 

egy party-zenekart, és így foly-
tatjuk tovább a zenélést. Így is 
határoljuk be a tevékenységün-
ket, mint party-zenekar, ez ugye 
lefedi, hogy esküvőkön, bálo-
kon, egyéb rendezvényeken 
adunk koncertet – mutatja be a 
zenekari koncepciót Szabó Csa-
ba, basszusgitáros. 

A Black Five olyan elismert ze-
nészekkel is együtt dolgozott 
már, mint Hevesi Tamás, Koós 
Réka, vagy Gáspár Laci. Kivá-
ló kapcsolatot ápolnak velük, és 
a mai napig többször kisegítik 
egymást, ami nem is meglepő, 
hiszen a legtöbben zeneművé-
szeti iskolát végzett szakembe-

rek, kiváló zenészek. Repertoár-
juk igen széles skálán mozog, az 
Earth Wind & Fire bulizós funky 
zenéitől indulva, Máté Péter lí-
rikus dallamain keresztül az AC/
DC, vagy Jimi Hendrix vadságá-
ig eljutva minden jellemző a ze-
néjükre, bár ahogy Csaba mond-
ja, itt fontos, hogy a közönség 
érdekeit, igényeit kell figyelem-
be venni, de ez sosem esett ne-
hezükre. – Nagyon közkedvel-
tek a retrózenék, főleg a Neoton 
és az ABBA, és a régi rockzenék 
is, mint a Bikini, Edda, vagy a 
Charlie. Ezeknek az előadóknak 
a dalai szinte oszlopos tagjai re-
pertoárunknak, és persze mi is 
imádjuk őket – mondja a zenész, 
aki előtt nem mellesleg olyan le-
gendás példaképek állnak, mint 
Victor Wooten, vagy Marcus Mil-
ler. Az augusztus 26-i koncerten 
a zenekar a hetedik, tisztelet-
beli tagját is meginvitálta váro-
sunkba, így a debreceni Simkó 
János különleges énekhangja is 
tovább emeli egy felejthetetlen 
nyári maratoni party színvonalát 
a megyeháza udvarában.

Azt imádjuk, amit a közönségünk
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Csepeli Dóra

A statisztikák szerint az es-
küvői dömping egyre inkább 
kitolódik nyár végére és a 
kora őszi időszakra. Egyrészt 
kellemesebb és kiszámítha-
tóbb az időjárás, másrészt a 
hőség nem teszi tönkre sem a 
virágdekoráció, sem a tejszí-
nes-csupahab süteményeket, 
nem folyik le a sminkünk a hir-
telen kánikulában és a nyá-
ri nyaralást sem kell senkinek 
átszerveznie, lemondania. 

A menyasszonyok majdnem 
annyira várják a lánybúcsújukat, 

mint magát a menyegzőt. A lány-
búcsú megszervezését azonban 
többnyire óriási fejtörés szok-
ta megelőzni, mivel maradandó 
eseményként szeretnénk meg-
szervezni barátnőnknek.

Ilyenkor szokás, hogy a részt-
vevők ugyanúgy öltöznek fel 
– azzal a különbséggel, hogy a 
menyasszony például tiarát vi-
sel, vagy más színű szettet, ezál-
tal megkülönböztetve, hogy ez 
az ő nagy napja. És természete-
sen az sem megy ritkaságszám-
ba, hogy e nemes nap alkalmá-
ból a partiautó egy hatalmas 

limuzin! A buli egy zártkörű ösz-
szejövetellel kezdődik, ahol a kö-
zös emlékek felidézése, régi fo-
tók nézegetése mellett átadjuk 
az ajándékokat a menyasszony-
nak. Ez az az alkalom, amikor a 
leendő feleséget a barátnők fel-
szerelik a legújabb trendeknek 
megfelelő csinos fehérneműk-
kel, háztartásban használatos 
tárgyakkal (pl. fakanál, sodrófa)... 
Az este során a leendő arának 
különböző feladatokat kell telje-
sítenie és miután minden sikeres 
próbát kiállt, csak a fogadalom 
marad hátra. Ez általában olyan 
házassággal kapcsolatos ígére-
tet tartalmaz, amiket minden va-
lószínűség szerint meg fog majd 
szegni.

A lánybúcsúra rengeteg kre-
atív feladatot ki lehet találni 
(pl. manapság nagyon divatos 
a szabadulószoba, rúdtánc, kö-

zös wellness), gyönyörű deko-
rációval és amellett, hogy egy 
hatalmas buli, mégis arról szól 
elsődlegesen, hogy mindenki jól 
érezze magát és egy felejthetet-
len élményt adjunk a menyasz-
szonynak.

Egy feledhetetlen lánybúcsú receptjeTr e n d i

2016 augusztusában kerül a 
mozikba Steven Spielberg nagy-
szabású filmje, a világ leghíre-
sebb mesemondójának egyik 
leghíresebb regényéből szüle-
tett A barátságos óriás. Ezzel 
egy időben új kiadásban jelenik 
meg újra a regény, amelyet ko-
rábban Szofi és HABÓ címen is-
merhettek az olvasók. 

A HABÓ, avagy a Hatalmas 
Barátságos Óriás, semmiben 
sem hasonlít Óriásország töb-
bi lakójára. Alig 8 méter ma-
gas, túlméretezett fülekkel és 

kifinomult szaglással rendelke-
zik, bájosan együgyű, és szeret 
egyedül lenni. Az „igazi” óriások, 
mint Vértunkoló és Húshabzso-
ló kétszer olyan nagyok és leg-
alább kétszer olyan rémisztő-
ek, mint ő. Embereket esznek, 
míg a HABÓ csak „orrborkát” és 
„hopfüzsgőt”. 

Egy napon a magányos óri-
ás felkeresi a 10 éves Szofit, és 
magával viszi Óriásországba. A 
kislány eleinte fél a titokzatos 
óriástól, de hamarosan meg-
szereti, és a legjobb barátok-

ká válnak. Együtt ellátogatnak 
Álomországba, ahol a HABÓ 
megmutatja, milyen varázslato-
sak az álmok, amelyeket éjsza-
kánként a gyermekek hálószo-
báiba fúj.

A többi óriás azonban egyre 
nagyobb veszélyt jelent a kis-
lányra és az egész világra, ezért 
a két jó barát Londonba megy, 
hogy figyelmeztesse a királynőt. 
Csakhogy a királynő és a többi 
ember nem hisz az óriások léte-
zésében – amíg nem találkoz-
nak a HABÓ-val…

Roald Dahl: A barátságos óriás

A Trendi támogatója
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Labádi Lajos

I. István, az államalapító első 
magyar király kultusza már 1038-
ban bekövetkezett halála után 
nem sokkal kialakult, amelyet to-
vább erősített 1083-ban történt 
szentté avatása. Ökölbe zárt jobb 
kezét, a Szent Jobbot a XI. század-
tól kezdve nemzeti ereklyeként 
tisztelték. Századokon átívelő 
népszerűségének tartalma nem 
változott: feltétlen tisztelet az or-
szágát megóvó, erőskezű, bölcs 
vezető iránt. Hajdan az augusztus 
20-diki István nap megünneplé-
sének kiemelkedő eseménye volt 
a Szent Jobb tiszteletére rende-
zett budavári körmenet, amely-
nek során százezrek róhatták le 
kegyeletüket István király erek-
lyéje előtt. A katolikus egyház ün-
nepe idővel kilépett a templo-
mok falai közül, s a magyar nép 
nemzeti ünnepévé vált: örömet, 
felszabadultságot, vidámságot 
jelentő népünneppé. 

A megemlékezés koronként és 
helyenként eltérő volt. A Szen-
tesen kialakult szokásokat a régi 
helyi újságok alapján tudjuk fel-
idézni.  Ezek szerint Szent István 
Napja az 1890-es években vált 
ismétlődő nyilvános ünneppé. 
Az első részletes leírás 1897-ből 

való: „A népünnepet augusztus 
20-án reggel ágyúlövések hirde-
tik meg, délelőtt 10 órakor pe-
dig a város különböző pontja-
in megjelennek a felbokrétázott 
vőfélyek, meghívni a közönsé-
get Tuba Pista lakodalmára, mely 
– mint Tolna megyei lakodalom – 
lesz délután a ligetben megtart-
va, miután előbb a lakodalmas 
menet a vőlegényt a Felsőpárt-
ról lekíséri a menyasszonyos ház-
hoz, s ott a menyasszonyt kikérve 
a ligetbe levonul. Ezen kívül lesz 
zenehangverseny, karikadobás, 
hordó-akadályverseny, zsemlye-
evés-verseny, kínai biliárdver-
seny, birokverseny, csokorharc, 
síró és nevető verseny, bicikli-
verseny, villamos erőpróba, bú-
jósdi, léghajók felbocsátása. Este 
a ligetet fényesen kivilágítják, s 
ott a fedett sátorban, kedvezőt-
len idő esetén a város közgyűlé-
si termében zártkörű nyári tánc-
mulatságot rendeznek, míg a 
Széchenyi csárda mellett levő fö-
dött tánchelyen néptáncmulat-
ság lesz 30 krajcár belépődíjjal.”

Néhány évvel később – 1905-
ben – zenés „riadóval” ébresztet-
ték augusztus 20-án a várost. Az 
ágyúlövés sem maradt el, ame-
lyet térzene követett a ligetben. 

A délutáni program fénypontját 
a kosztümös karneváli felvonulás 
jelentette, majd kezdetét vette a 
ligeti népmulatság: balatoni ha-
lászat, evési verseny, fütyülős ver-
seny stb. Az est folyamán fényes 
tűzijáték volt, és természetesen 
hajnalig tartó táncmulatság. 

A következő évek ugyancsak 
kimeríthetetlen ötletgazdagság-
ról tanúskodtak. A fenti progra-
mok mellé belépett a tombola, a 
zsákbafutás, konfetti és szerpen-
tin csata, az ökörsütés. 1907-ben 
külön színfolt volt egy alkalmi lap 
megjelenése „Igazi Kürt” címen, 
amelynek írásait a helybeli fiatal 
lányok állították össze. A rikkan-
csok is a lányok voltak, komoly ju-
talmat kapott a legtöbb újságot 
eladó (legszebb) leány.

A vesztett világháború utá-
ni görcsök 1924-re lassan felol-
dódtak, a szentesieknek ismét 
volt kedvük mulatni. A tűzijáté-
kon és egyéb mulatságokon kí-
vül a rendezők az alábbiakra hív-
ták fel a közönség figyelmét: „aki 
sürgősen nősülni akar, vagy férj-
hez akar menni, az megtalál-
ja a szent igaosztó anyakönyve-

zető hivatalt. Szépek és csúnyák 
karöltve versenyezhetnek. Aki-
nek meg púderre nincs pénze, in-
gyen juthat hozzá a lisztfúvásnál. 
A hölgyek édes bajuszhoz juthat-
nak a lekváros lepényevésnél.” Az 
elkövetkező években ismét szo-
kásba jött a karneváli felvonu-
lás és a tűzijáték, a hajnalig tartó 
tánchoz a talpalávalót pedig Gá-
bor Pista fáradhatatlan cigányze-
nekara szolgáltatta.

Augusztus 20. ünneplése a régi Szentesen

Karikadobás, síró és nevető verseny, lepényevés, 
zsákbafutás és egyéb népmulatságok

Péntek (augusztus 19.)
10:45 3D Jégkorszak - A nagy bumm
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
Szombat (augusztus 20.)
10:45 3D Jégkorszak - A nagy bumm
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 Rossz anyák
20:00 3D Ben Hur
Vasárnap (augusztus 21.)
10:45 3D Jégkorszak - A nagy bumm
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
Hétfő (augusztus 22.)
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
Kedd (augusztus 23.)
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
Szerda (augusztus 24.) 
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
Csütörtök ( augusztus 25.) 
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D Elliott, a sárkány
18:15 3D A barátságos óriás
20:30 3D Ben Hur
Péntek (augusztus 26.) 
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A barátságos óriás
18:15 3D Elliott, a sárkány
20:30 3D Ben Hur

Moziműsor

Heti menü
augusztus 22-26.

Hétfő
A menü:  Cukkinikrémleves,
Sertéspörkölt, tészta
B menü: Paradicsomleves,
Rántott csibemáj, zöldbabfőzelék
Kedd
A menü: Karfiolleves,
Rózsa Sándor aprópecsenyéje, sült bur-
gonya
B menü: Tojásosleves
Zöldséges -csirkés rakott tészta
Szerda
A menü: Minestrone,

Bolognai lasagne
B menü: Gombakrémleves,
Holstein csirkemell, spenót

Csütörtök
A menü: Nyári zöldségleves,

Sajtimádó karaj, burgonyapüré
B menü: Magyaros krumplileves,
Édes-savanyú csirkemell, currys rizs
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Temesvári sertésszelet, tészta
B menü: Jeges sárgadinnyeleves,
Gyros tál

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

Két szentesi dohányboltba 
törtek be ismeretlenek szer-
dára virradóra. Az egyik üzlet 
a belvárosban, a másik Szen-
tes peremterületén található, 
mindkét helyről dohányárut 
és készpénzt vittek el a tolva-
jok. A lopási kár mindkét üzlet 
esetében meghaladja az egy-
millió forintot.

A belváros egyik fagyizó-
ja előtt, egy padon felejtet-

te pénztárcáját egy helybé-
li, de mire visszasietett érte, 
már nem volt ott a tárca, így 
120 ezer forintot sirathat a tu-
lajdonosa. A rendőrök keresik 
a tolvajt, és elemzik a térfigye-
lő kamera által készített felvé-
teleket.

100 ezer forintot meghala-
dó értékű aranyékszert vitt el 
ismeretlen személy az egyik 
szentesi ingatlanból néhány 
nappal ezelőtt. A nyomozók 
kiváló munkát végeztek, hi-

szen elfogták a tettest, és az 
ékszerek is előkerültek.

Lezárt kerékpárt loptak el az 
egyik szentesi tízemeletes ház 
lépcsőházából. A lopási kár 20 
ezer forint. Érdemes odafigyel-
niük a kerékpár-tulajdonosok-
nak a zárak minőségére is, hi-
szen azt mindenki jól teszi, 
ha lezárja a bringáját, de nem 
mindegy, hogy milyen zárral 
teszi azt. Az olcsó, gyengébb 
minőségű zárak, lakatok nem 
jelentenek komoly kihívást a 

tolvajoknak, érdemesebb va-
lamivel drágább, de erősebb, 
megbízhatóbb zárba befek-
tetni pénzünket, ha biztonság-
ban szeretnénk tudni a két-
kerekűt, különösen akkor, ha 
annak az ára magasabb volt az 
átlagosnál. Azt szokták mon-
dani, hogy a kerékpár árának 
a húsz százalékát érje el a zár 
ára, hiszen ezért a pénzért már 
olyan zárat tudunk vásárolni, 
ami megóvhatja járművünket 
a tolvajoktól.

Dohányboltokba törtek be a tolvajok

Múlt heti nyertesünk Pólya Lajosné. 
Nyereménye egy páros belépőjegy a 
Szentesi Nyári Szabadtéri Színház Elvis, 
oltár, Miami, avagy fél millió dollár gaz-
dát keres című előadásra. Ezen a héten 
egy 0,5 l-es Zwack Unicumot, a Mátyás 
Italdiszkont felajánlását sorsoljuk ki a 
helyes megfejtők között. Megfejtéseiket 
küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth tér 5. 
fsz. ép. postacímre, vagy a szentesielet@
gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Sok időt pazaroltak már el a 
kérdésre, hogy… 15. Király ül rajta. 16. Kiszol-
gált katona. 17. Portékák. 18. Régen főstrá-
zsamesternek nevezték. 20. Névelővel: ás-
vány a konyhában. 21. … - ajtópánt, zsanér. 
23. Szolmizációshang. 24. Kén, ittrium és 
asztácium vegyjele. 26. Parázsló. 27. Föltéve, 
hogy. 28. Határtalanul röfög. 30. Univerzá-
lis, világméretű. 33. Visszafelé tüzet fog. 34. 
Pusztavacs – Magyarország … 36. Szurkoló 

öröme. 37. Pásztorbundára. 39. Mézga Ala-
dár kutyájának neve. 40. Múlandó. 42. Job-
bágymunka. 43. Asszonyok neve után állhat. 
44. Gúla. 46. Orosz igenlés. 47. Jajveszékel. 
52. Lábasban van. 54. Zúg, harsog. 55. Lomé 
a fővárosa. 56. Ismételten. 57. Olasz, szomá-
liai és zambiai gépkocsik nemzetközi jelzése. 
59. Szégyenpadok. 62. Szaúd-Arábia főváro-
sa. 64. Félig nyakas! 66. Visszafelé: vasútál-
lomások előtere. 68. Táborhely. 69. Példá-
ul: dirmeg-dörmög, csigabiga, irul-pirul. 71. 
A vízszintes 1. számú sorban feltett kérdésre a 
választ ebben a sorban adjuk meg. 72. Fába 
vés.

Függőleges: 2. Ráadásul (népiesen). 3. Vá-
ros Franciaországban, Rhône megye székhe-
lye. 4. Tanonc. 5. Francia utazás. 6. Orosz fo-
lyam. 7. Páratlan lista. 8. Takarított. 9. Győri 
sportklub. 10. Patás háziállat. 11. Mind, vala-
hány. 12. A legalacsonyabb főnemesi rang. 
13. Román kis tehergépkocsi. 14. Libafű. 15. 

Dunántúli főnemes Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok c. művében. 19. Mezei. 22. Áttört hím-
zés, kézimunka. 25. Kettős mássalhangzó. 
26. Ifjúsági Magazin – röv. 29. Áradat, árvíz. 
31. Szürke kis rágcsáló. 32. Zsebtelep. 33. 
Alsó végtagja. 35. Ekekapázzam – régiesen. 
38. Más néven búzaszemű keszeg. 40. Bá-
torítás, konszoláció. 41. Partner a téli sport-
ágban. 44. Pánik egynemű hangzói. 45. Szá-
mos. 48. Sambucus. Népies nevei: bocfa, 
csete. Virágából tea, szörp, lekvár készülhet. 
49. Létezik. 50. Gallium, nitrogén és vanádi-
um vegyjele. 51. Az állatok állkapcsából az 
ajkak közül két oldalt kinyúló éles, hosszú 
fog, amit fegyverként vagy eszközként hasz-
nálnak. 53. Vajon kerti szerszám? 56. Ismét. 
58. Érzékszerv. 60. Belül aláejt! 61. Edo kever-
ve! 63. Földiek egy része! 65. Űrmérték. 67. 
Pécs eleje. 69. Ideg, húr. 70. Kétharmad vas!

Beküldendő a vízszintes 1. és 71. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!
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Cukkinifasírt joghurtos öntettel
Hozzávalók: 
2 kisebb, vagy 1 nagy cukkini, 3 tojás, petrezselyem, só, bors, 

1 gerezd fokhagyma, 10 dkg reszelt sajt, (parmezán, de másféle is le-
het), zsemlemorzsa, étolaj.

Elkészítése: A cukkinit répareszelőn lereszeljük, esetleg legyaluljuk. 
Sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük állni körülbelül 20 percre. Ha le-
telt a pihenési idő, kinyomkodjuk a cukkini levét, összekeverjük a to-
jással, a zúzott fokhagymával, ízesítjük még sóval és borssal. Hozzáad-
juk a petrezselymet, a sajtot és a zsemlemorzsát. Gombócokat gyúrva 
bő olajban arany barnára sütjük.

Öntethez:
1 pohár joghurthoz hozzáadunk 1 evőkanál snidlinget, 1 gerezd 

zúzott fokhagymát, 10 dkg reszelt, és kinyomkodott kígyóuborkát, 
sózzuk, borsozzuk, és fél citrom levével lazítjuk.

Könnyű és finom nyári vacsora. Jó étvágyat!

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 22-29 -ig Menta Gyógyszertár  (Szentes, Alsórét 
258.) hétfőtől-péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-18 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Ké-
szenléti 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: Bődi Imrének és Busi Bernadettnek (Szentes, Lázár Vil-
mos u. 29.) Bernadett Hanna, Sipka Lászlónak és Grecsó Beáta Beat-
rixnak (Szentes, Mágocsi út 2.) Fanni, Pető Jánosnak és Kiss Henriet-
tának (Szentes, Kiss Zsigmond u. 34.) Nándor nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Hürkecz József István és Borczi Bernadett 
(Szentes, Rákóczi Ferenc u. 52.), Józsa János és Aszipenka Edit (Szen-
tes, Köztársaság u. 15.), Szamosközi Attila és Kispál Gabriella (Szen-
tes, Munkás u. 66.) – képünkön, Koncseg Attila György és Rozman 
Petra (Szentes, Nyár u. 13.), Torma László és Varga Anita (Szentes, 
Bercsényi u. 24), Koplányi Krisztián és Fássy Mónika (Csongrád, Rá-
kóczi Ferenc u. 2)

Elhunyt: Gombos István (Szentes, Balogh János u. 16), Schneider 
Andrásné (Szentes, Bercsényi u. 105)

Családi események

Új burgonya 100-140 Ft/kg, új répa 

200-250 Ft/cs, új gyökér 400-550 Ft/kg, 

zeller 150 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/

csomó, hegyes erős paprika 50 Ft/kg, 

fehér paprika 250 Ft/kg, paradicsom 

250 Ft/kg, vöröshagyma 180 Ft/kg, to-

jás 30-35 Ft/db, kapor 50-100 Ft/cs, 

cukkini 250 Ft/kg, csemege kukorica 

80-100 Ft/db, sárgadinnye 200 Ft/kg, 

görög dinnye 100 Ft/kg, alma 200 Ft/

kg, őszibarack 250 Ft/kg, nektarin 200 

Ft/kg, szilva 150 Ft/kg, ringló szilva 150 

Ft/kg, szőlő 250-480 Ft/kg.

PIAC
KOS
A hét eleje kedvező lehet a karrierépítés szempontjából, azonban a hét vé-
gére összezördülhetsz azokkal, akik a javadat akarják.
BIKA
Amennyire energikusan indítod a hetet, annyira eltunyulhatsz a hétvégén. 
Figyelj az egyensúlyra!
IKREK
Az álmosság, kedvtelenség jellemzi a heted első napjait, szerdától azonban 
megállíthatatlan leszel. 
RÁK
Sokan hozzád fordulnak segítségért, páran ki is akarnak majd használni. 
Légy résen az ilyen helyzetekben!
OROSZLÁN
Minél több ügyet intézz el hétfőn, mert másnaptól nehezebben koncent-
rálsz a feladataidra! Keddtől a szerelem és mások hatása eltereli figyelmed.

SZŰZ
A bolygóállások szerencsés hetet jósolnak, azonban a hétvégén fokozottan 
figyelj, mert sokan feszegetik a határaid.
MÉRLEG
Hét elején elhalmoznak munkával, azonban te higgadtsággal és nyugodt 
fejjel lépsz túl rajtuk. Ez kedvező lehet a jövőben.
SKORPIÓ
Jól teszed, ha a lehető legtöbb megbeszélést hétfőre időzíted. A bolygók 
mindenféle egyeztetésben a kezedre játszanak. Keddtől magánéleti ügyek 
fognak foglalkoztatni.
NYILAS
Légy óvatos a hét elején, közlekedj körültekintően, mert balesetek érhet-
nek. A hétvégét szenteld a családodnak.
BAK
A héten a pénz lesz a fókuszodban. Szokatlanul anyagiassá válhatsz. Jó, ha 
odafigyelsz a bevétel-kiadás egyensúlyára.
VÍZÖNTŐ
Ne csodálkozz, ha hétfőn elő se bújnál a barlangodból! Antiszociális stílu-
sod nem tesz eredményessé. Jobb, ha nem időzítesz ide fontosabb meg-
beszélést.
HALAK
Figyelj az egészségedre a hét elején, ha nem érzed jól magad, kérj egy sza-
badnapot. Annál is inkább, hiszen felhőtlen lehet a hétvégéd.

Augusztus 19-25.

HETI HOROSZKÓP

Menü augusztus 22-26-ig.
Hétfő – Tojásleves zöldséggel

A menü: Palócpecsenye, 
kelkáposzta főzelék 

B menü: Bulgur rizottó, csirkecomb
Kedd – Zöldségleves

A menü: Temesvári sertésragu, 
párolt rizs, csemege uborka

B menü: Gomba szárnyas májjal 
töltve, burgonyapüré, majonéz

Szerda
A menü: Húsleves, Főtt hússzelet,

cseresznyemártás, nudli
B menü:  Csontleves, Rakott karfiol, 

őszibarack befőtt
Csütörtök  – Bazsalikomos 

paradicsomleves
A menü: Gyros, burgonyapüré

B menü: Csirkemell roston, 
grill zöldség, pirított burgonya

Péntek – Babgulyás
A menü: Ízes fánk

B menü: Esterházy sertésszelet, 
tésztaköret

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

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha
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Hat ország 48 egyesületé-
nek több mint 300 versenyző-
je vett részt a Szenior Orszá-
gos Úszóbajnokságon, melyet 
idén 43. alkalommal rendezett 
meg a Dr. Regele Károly Szeni-
or Úszó Klub. A sportegyesület 
nevében őrzi a szenior úszó-
versenyzés magyarországi 
megteremtőjének nevét. A há-
romnapos rendezvényen szép 
küzdelmeket, országos csú-
csokat is láthattak a nézők. A 
Szentesi Delfin Egészségmeg-
őrző Sport Club viszonylag ki-
sebb létszámmal vett részt, de 
fantasztikus eredményeket ér-
tek el.

A szentesiek az összesen 27 
egyéni bajnoki cím mellé ezüs-
töket és bronzokat is gyűjtöttek, 
s váltószámokban is 4 alkalom-
mal álltak a dobogó legmaga-
sabb fokára. Pólyáné Téli Éva 8, 
dr. Venczel Kincső 6, Pengő Er-
zsébet és dr. Borzi Miklós 3-3, Kiss 
Csaba, Melkuhn Dezső, Pászti Edit 
2-2, Kovács Attila 1 egyéni orszá-
gos korosztályos bajnoki címet 
szerzett.

Érdekesség, hogy pille-párbaj-
ban is hirdetnek versenyt, ahol 
egy férfi és egy nő úszik. A két-
fős csapatokból mindkét nem-
beli versenyző egy hosszt úszik, 
egymást váltva, s a legutolsó-

nak beérkező csapat kiesik a ver-
senyből mindaddig, amíg csak a 
legutolsó két csapat marad. Eb-
ben a versenyszámban is kipró-
bálta magát 3 szentesi csapat. Az 
1. korcsoportban 2. helyen vég-
zett a dr. Venczel Kincső-Kiss Csa-
ba párosunk. 

Többen is számos verseny-
számban állhattak dobogóra. 
Pólyáné Téli Éva bajnok lett 50, 
100 és 200 mell; 50, 100 és 200 
pille; 50 hát, valamint 200 ve-
gyes úszásban. Dr. Venczel Kincső 
megnyerte a 100 és 200 pille, a 
200 vegyes, a 100 és 200 mell, 
illetve a 200 hátúszást. Dr. Bor-
zi Miklós első lett 200, 100 és 50 
gyorson, 3. helyet szerzett 50 há-
ton és 5. lett 50 mellen. Pengő Er-
zsébet nyert 50, 100 és 200 mel-
len, Kiss Csaba győztes volt 200 
vegyesen és 200 pillén, máso-
dikként zárt 50 és 100 pillén, 200 
mellen, bronzérmet szerzett 50 
gyorson. Pászti Edit bajnok lett 
200 és 50 háton, 2. helyen vég-
zett 200 gyorson, 50 pillén és 
gyorson.

Melkuhn Dezső megnyerte a 
800 gyors, a 200 pille verseny-
számokat, 2. lett 100 és 200 

gyorson, harmadik 200 vegye-
sen. Kovács Attila megnyerte a 
200 hátat, Lukátsy Katalin ezüs-
térmes 200 háton, 100 és 200 
mellen, bronzérmes 100 háton, 
50 mellen, 200 vegyesen.

Bocskay Zsófia másodikként 
zárt 100 és 200 pillén, 200 vegye-
sen, harmadikként 400 gyorson, 
Debreczeni Beáta másodikként 
100 és 200 pillén, 50 mellen, 
bronzérmesként 200 mellen. 
Ferke Gáborné ezüstérmet nyert 
100 mellen, bronzot 100 háton.

A váltóversenyekben is jól tel-
jesítettek a mieink. A 4x50 mé-
teres női vegyes váltóban és a 

4x50 m női gyorsváltban a 4. kor-
csoportban bajnok lett a Venczel 
Kincső, Téli Éva, Pengő Erzsébet, 
Pászti Edit, a 4x50 méteres MIX 
gyorsváltóban pedig a 3. korcso-
portban a Kiss Csaba, Kovács Atti-
la, Venczel Kincső, Pászti Edit ösz-
szetételű csapat.

A 4x50 méteres férfi vegyes 
váltóban az 5. korcsoportban 
ezüstérmes lett a Borzi Miklós, 
Kiss Csaba, Kovács Attila, Mel- 
kuhn Dezső, a 4x50 m MIX vegyes 
váltóban a 4. korcsoportban a 2. 
a Borzi Miklós, Kiss Csaba, Venczel 
Kincső, Pengő Erzsébet összeté-
telű csapat. 

Tizenegyedik alkalommal raj-
tolt együtt a közel ezerfős me-
zőnnyel a hatvanegy esztendős 
Vakhal György. Hosszú hónapok 
munkája kell ahhoz, hogy va-
laki el tudjon indulni egy ilyen 
versenyen, ennek megfelelő-
en a szentesi atléta is már janu-
árban megkezdte a felkészülést. 
Extrém távokról van szó, a fel-
készülés során is extrém hosz-
szúságú távokat kell teljesíteni, 
van úgy, hogy naponta futásból 

és kerékpározásból is brutális az 
„adag”. Vakhal György a felké-
szülése alatt 4000 km-t kerék-
pározott és 2000 km-t futott, és 
természetesen megszámlálha-
tatlan hosszt úszott le az uszo-
dában. – Öt–hat órás edzése-
ket tartottam magamnak, mert 
a terhelés a verseny alatt is bő-
ven tíz órát meghaladó – mond-
ta Vakhal György. – 26. alkalom-
mal rendezték Nagyatádon az 
eXtremeMan-t, a helyszínt jól 
ismertem, ehhez alakítottam a 
felkészülést is. Sajnos a kezde-
tén, amikor pedig már január-
ban hatvan kilométert futottam, 
mindkét lábamon gyulladás je-
lentkezett, így 5-6 hétig csak ke-
rékpározni és úszni tudtam. En-
nek ellenére meg sem fordult a 
fejemben, hogy feladjam.

Reggel fél nyolckor indult az 
úszással a verseny, folyamatosan 
rajtoltatták az indulókat. Vak-
hal 1 óra 30 perc alatt úszta le a 
3,8 km-es távot. Már itt elkezdő-
dött a megpróbáltatások sora, 
az egyik mellúszó ugyanis fej-
be rúgta a szentesi sportolót, de 
nem történt komolyabb baj. An-
nál nagyobb sérülést szenvedett 
viszont a kerékpározás 80. kilo-
méterében, amikor is leesett a 
frissítő kulacsa, amiért meg kel-
lett állnia, és amikor újra elin-
dult, egy másik kerékpáros ne-
kiütközött. Mindketten buktak, 
de folytatni tudták a kerékpá-
rozást, ám ezt követően folya-
matosan görcsbe rándult Vak-
hal lába, ami miatt vissza kellett 
venni az addig jól beállt tem-
póból. Összesen 180 km-t kel-

lett kerékpározni, ebből közel 
százat már fájós lábbal. Korcso-
portjában a bukás előtt a har-
madik helyen állt, de visszaesett 
a 11. helyre. A maraton kezdete-
kor viszont jött a nagyobb baj, a 
bukás után megütötte a mellka-
sát a kormányba, és amikor neki-
indult a 42 km-nek, nem kapott 
rendesen levegőt. Ezt követően 
már csak az volt a fontos, hogy 
teljesítse a távot, igazából már 
az idő sem számított. Aztán jött 
a befutó: Vakhal György 14 óra 
38 perc és 48 másodperc alatt 
teljesítette a távot, ami a korcso-
portjában a nyolcadik helyhez 
volt elegendő. – Azt gondoltam, 
hogy ez lesz a tizenegyedik ver-
senyem, ezt teljesítem, bekerü-
lök azon sportolók körébe, akik 
több mint tíz alkalommal teljesí-
tették az eXtremeMan-t, és töb-
bet nem indulok el ezen a via-
dalon – mondta Vakhal György. 
– Ez a nyolcadik hely azonban el-
gondolkodtat, sőt, arra serkent, 
hogy jövőre újra megpróbál-
jam, mert ennél azért jobb ered-
ményre vagyok képes – zárta a 
sportoló.

Közel 30 egyéni bajnoki cím

E g y  i g a z i  V a s e m b e r
Hering Viktor

Sikeresen teljesítette július 30-án a nagyatádi eXtremeMan 
viadalt, ezzel bekerült azon sportolók társaságába, akik több 
mint tíz alkalommal értek célba az embert próbáló viadalon. 
Az elnyűhetetlen sportemberrel, a Honvéd Rákóczi SE sporto-
lójával, Vakhal Györggyel beszélgettem a nem mindennapi ver-
senyről, az ott elszenvedett mellkassérüléséről, és a felejthetet-
len befutóról.
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Hering Viktor

A férfi csapathoz hasonló-
an női vízilabdázóink is meg-
kezdték a felkészülést a 2016 
- 2017-es bajnoki idényre. Ifj. 
Tóth Gyula talán minden idők 
egyik legfiatalabb átlagélet-
korú szentesi csapatával vág 
neki az OB I-es pontvadászat-
nak októberben.

Augusztus elseje óta gyako-
rolnak a Hungerit-Szentesi VK 
női csapatának a pólósai. Az első 
héten naponta két alkalommal 
vizes edzésen vettek részt a lá-
nyok, a második héttől viszont 
már szárazföldi és vizes kondici-
onális- és erőnléti edzések sze-
repeltek a programban. Ifj. Tóth 
Gyula vezetőedző nincs könnyű 
helyzetben, hiszen mindössze-
sen két felnőtt korosztályú vízi-
labdázó áll eddig a rendelkezé-
sére, Hevesi Anita és Kövér-Kis 
Réka, a várva várt idegenlégió-
sok csak később csatlakozhat-
nak a csapathoz. Addig is négy 
ifjúsági korú és öt serdülő kor-
osztályú fiatal készül Szentesen 

a felnőtt csapattal, a gárda négy 
másik ifjúsági korosztályú pólósa 
a válogatottal edz az Európa-baj-
nokságra, ők csak a bajnoki rajt 
előtt egy héttel csatlakoznak 
majd a szentesi együtteshez. A 
csapatnak tehát gyakorlatilag a 
bajnoki mérkőzéseken kell ösz-
szeszoknia, ráadásul talán a leg-
fontosabb első három forduló-
beli összecsapáson. A Hungerit 
folyamatosan játssza az edző-
mérkőzéseit is, az elmúlt héten 
az új-zélandi juniorválogatott 
edzőtáborozott városunkban, 
ezen a héten az angolokkal edz 
együtt a csapat, a jövő hét végén 
vagy az azt következő hét elején 
pedig a horvát juniorválogatott 
érkezik Szentesre.

A bajnoki szezonról annyit 
tudni, hogy eddig – információ-
ink szerint – kilenc együttes ne-
vezett a pontvadászatra, és az 
első három fordulóban az elmúlt 
idény első négy helyezettje nem 

játszik egymással. – A többiek 
közül a Szeged alaposan bele-
erősített, az Egernek és a Tatabá-
nyának még nem alakult ki a ke-
rete, és a Honvéd sem teljes még 
– mondta Tóth Gyula. – Azt kije-
lenthetjük, hogy nagyon fiatal 
csapattal szerepelünk majd az 
első osztályban, bízom abban, 
hogy az érkező idegenlégiósok-

kal stabilabbá válik majd együt-
tesünk. 

Tóth Gyula munkáját a mérkő-
zéseken a csapat egykori edző-
je, Pengő László segíti majd, az 
edzéseket kizárólag Tóth Gyu-
la vezeti, a kapusokkal Horváth 
György és Horváth Tamás foglal-
koznak, míg az erőnléti foglalko-
zásokért Locskai József felel.

Sebők Tamás

A Szentesi Repülőklub te-
vékenysége egészen 1993-ig 
nyúlik vissza. A már akkor is 
sárkányrepülősként tevékeny-
kedő Hári Lászlónak elévülhe-
tetlen érdemei voltak az egye-
sület megalakulásában, és a 
klub tevékenységének kialakí-
tásában. Mindezek mellett fon-
tos kiemelni, hogy a magán-
kézben lévő szentesi repülőtér 
megfelelő szintű helyreállítá-
sához is nagy részben hozzájá-
rult a klub jelenlegi elnöke.

Az egyesület 30 fővel kezd-
te meg tevékenységét, kezdet-
ben főleg sárkányrepülősök tet-
ték ki a klubtagok nagy részét, 
de később csatlakoztak hozzá-
juk a vitorlázórepülősök és nem 
is túl régen a modellezők is be-

kapcsolódtak a Szentesi Repü-
lőklub mindennapjaiba. Tevé-
kenységük legfőbb alapját a 
vitorlázórepülő pilótakiképzések 
teszik ki. – Huszonhárom év alatt 
több mint 100 pilótát képzett ki 
az egyesület. Sajnos sokan el-
távolodnak a klubtól, elköltöz-
nek, vagy más városban folytat-
ják a tanulmányaikat, de az azért 
mindenképp említésre méltó, 
hogy a kiképzettjeink között 
van légibaleset-kivizsgáló, repü-
lőgépműszerész, és légiutas-kí-
sérő is. Ők tehát maximálisan 
hasznát vették az itthon tanul-
taknak. Mindezek mellett sűrűn 
vissza is járnak hozzánk, így elő-
zetes egyeztetés után szoktunk 

közös programokat is szervez-
ni – mondta el lapunknak Tar Já-
nos. A Szentesi Repülőklub tit-
kára arra is kitért, hogy sajnos 
manapság egyre kevesebben ér-
deklődnek a repülés iránt, pedig 
minden évben felkeresik a helyi 
középiskolás diákokat és nép-
szerűsítik tevékenységeiket a fi-
atalok körében. A pilótaképzé-
seik 10 előadásból álló elméleti 
része a Zsoldos Ferenc szakkö-
zépiskolában zajlik minden év 
januárjában, valamint ezt kiegé-
szítik a már végzett pilóták fel-
frissítő képzésével is.  Ezeket az 
előadásokat neves pilóták tart-
ják, idén Dr. Nagy Sándor szege-
di pilóta is a jelentkezőket felké-

szítő team tagja volt. Az elméleti 
képzés után a gyakorlati oktatás-
hoz már fontos hogy erkölcsi bi-
zonyítvánnyal és egy komplex 
orvosi papírral is rendelkezze-
nek a növendékek. Az egyesü-
let tevékenységének népszerű-
sítése érdekében minden évben 
megrendezi szokásos nyíltnap-
ját a szentesi repülőtéren, au-
gusztus 20-án. – Repülőgép-be-
mutatók, köztük kötelékrepülés 
megtekintésére, repülési lehe-
tőségre és ejtőernyős ugrásra is 
lehetősége van az érdeklődők-
nek, mindamellett természete-
sen többféle szabadidős és gyer-
mekprogrammal is készülünk 
– zárta a beszélgetést Tar János.  

Fiatal csapattal készül a Hungerit
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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

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

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

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

BORSÓLISZT eladó. Telefon: 70/ 
389-7965

LINEA Viper robogó kihaszná-
latlanság miatt eladó. 2012. 10. havi, 
újszerű állapotban, 4000 km-rel. Tele-
fon: 30/365-0551

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

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

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

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

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

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

HAGYATÉKBÓL bútor, ruha-
nemű, edények, eladók. Érdeklődni: 
30/646-0051

SZENTESEN csendes környezet-
ben családi ház eladó. 30/646-0051

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

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

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




