
„A lelki békém a helyén van, ha jól sikerül egy kép, 
és másoknak is tetszik” 
– interjú Tofán Sándor amatőr fotóssal 8. oldal
XLVIII. évfolyam 34. szám   –   2016. augusztus 26.   –   Városi hetilap   –   Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

9
7
7
0
2
3
8

9
9
5
0
0
3

4
3

0
6

1



2  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. augusztus 26.

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.

Halupa Eszter

Államalapítónk, Szent Ist-
ván tiszteletére ünnepséget 
rendeztek a városháza konfe-
rencia termében, amelyen első 
alkalommal adták át a képvi-
selő-testület által alapított Dr. 
Csergő Károly emlékéért dí-
jat. Az elismerést Krajsóczki 
Sándorné (képünkön balról), a 
Szentesi Közös Önkormányza-
ti Hivatal Számviteli és Terve-
zési Irodájának nyugalmazott 
irodavezetője kapta.

Az ünnepségen beszédet 
mondott dr. Demeter Attila al-
polgármester, aki Szent István 
államalapító és egyházszerve-
ző tevékenységéről, az alkotmá-
nyozás történetéről és a kenyér 

ünnepéről emlékezett meg. Ezt 
követően a közszolgálatban ki-
emelkedő munkát végzőket a 
„Kiemelkedő közszolgálatért” díj- 
ban részesítették. Ezután átad-
ták a Dr. Csergő Károly emléké-
ért díjat, amelyben az a közszol-
gálati tisztviselő részesülhet, aki 
több évtizedes munkájával szol-
gálta a város előre haladását. Az 
elismerést első alkalommal Kraj-
sóczki Sándornénak adományoz-
ták. – Több évtizeden keresztül el-
látta és teljes egészében átfogta 
az önkormányzat és intézményei 
pénzügyi, gazdasági feladatai-
nak irányítását, összehangolta a 
számvitel – gazdálkodás – beszá-
molás – tervezés munkafázisa-
it és teljes folyamatát. Munkáját 
mindig lelkiismeretesen, becsü-

letesen, nagy szorgalommal vé-
gezte – méltatta a díjazottat dr. 
Demeter Attila alpolgármester. – 
Amikor a kimondták a nevemet, 
alig tudtam elhinni. Több évvel 
ezelőtt a Pénzügy Kiváló Dolgo-
zója kitüntetést kaptam, illetve az 
önkormányzat is elismert – nyi-
latkozott a díjazott, aki elmondta, 
nagyon jól esett számára, hogy 
méltányolják munkáját, hiszen 
jövőre lesz 40 éve, hogy a köz 
szolgálatában áll a hivatalban. – 
Sokat gondolkodtam rajta, mi-
ért nem tudom abbahagyni, még 
mindig szeretem a munkámat – 
tette hozzá. Elmondta azt is, hogy 
munkaköre nem a leghálásabbak 
közé tartozik, hiszen sok esetben 

kemény döntéseket kellett hoz-
nia. Mosolyogva mesélte, hogy 
az önkormányzat háztartása sok-
szor előrébb való volt a sajátjánál.

Dr. Csergő Károly lánya, Dr. Szé-
chenyiné Csergő Judit hozzájáru-
lását adta, továbbá családjával 
együtt egyszeri támogatással já-
rultak hozzá az első, 2016-os díj 
adományozásával kapcsolatos 
kiadásokhoz. Nagyon boldog, 
hogy a város létrehozta a díjat. 
– Örülök, hogy ennyi év után is 
fennmaradt édesapám neve, és 
hogy mindig olyan valaki fogja 
kapni a róla elnevezett emlékér-
met, aki kiemelkedő munkát vé-
gez a városért – mondta lapunk-
nak.

Krajsóczki  S ándorné az első Csergő - díjas

Hering Viktor

Bűnügyi szempontból csen-
desen telt az augusztus 20-i 
nemzeti ünnepünk, nem történt 
olyan esemény, ami megzavarta 
volna ezt a szombati napot. Elő-
ző nap azért „dolgoztak” a tol-
vajok, hiszen az egyik szentesi, 
külterületi ingatlanban jártak is-
meretlenek, akik többek között 
bográcsot, darálót és egyéb ház-
tartási felszereléseket vittek ma-
gukkal.

Költöztetés alatt álló ingatlan-
ban is bűnöző járt, ő augusztus 
17-e és 19-e közötti időben ha-
tolt be a házba, ahonnan több 
alkalommal is műszaki cikkeket 
vitt magával. Az utolsó alkalom-

mal azonban megzavarta a sér-
tett, de elfogni nem tudta, így a 
tolvaj elmenekült a helyszínről.

Csalók csaptak be egy hiszé-
keny vásárlót, aki mozgó tűzifa-
árusoktól vett télire fát, ám nem 
olyan súlyú tűzrevalót pakoltak 
le nála, mint amennyit kifizetett. 
A sértettet 96 ezer forinttal káro-
sították meg a csalók. Érdemes 
nagyon körültekintően eljárni, 
ha mozgó árusoktól vásárolunk 
fát, hiszen könnyen csalás áldo-
zatai lehetünk. A rafinált csalók a 
mérleg aljára vas- vagy ólomle-
mezt erősíthetnek, az udvaron a 
fát szétdobálva pakolják le, hogy 
nehezebb legyen megbecsülni 
a lerakott tüzelő mennyiségét, 

de a teherautó platóját is meg-
emelhetik úgy, hogy a jármű jól 
megrakottnak látsszon. Aki kö-
rültekintően szeretne eljárni, és 
pontosan tudja a saját testsú-
lyát, az a mérlegen „lemázsáltat-
hatja” magát, de elővigyázatos-
ságból nem árt leírni a teherautó 
rendszámát, illetve telefonszá-
mot elkérni a fuvarosoktól, és ezt 
a számot helyben meg is lehet 
csörgetni, mert bizony előfor-
dulhat, hogy egy teljesen hasz-
nálhatatlan számot adnak meg 
ezek a csalók. 

Ismét telefonos csaló áldoza-
ta lett egy hiszékeny „nyertes”. 
A csalók azzal a hírrel hívták fel 
a sértettet, hogy nagyobb össze-

get nyert az egyik telefonos tár-
saságtól, de ahhoz, hogy hozzá-
jusson ehhez az összeghez, fel 
kell töltenie egy bizonyos össze-
get egy megadott számlaszám-
ra adott időn belül. A sértett ezt 
megtette, de azóta sem kapott 
semmilyen nyereményt. 

Szeptember elsején becsen-
getnek, elkezdődik a 2016-2017-
es tanév az oktatási intézmé-
nyekben. Az iskolák környékén 
fokozott rendőri jelenlétre lehet 
számítani, no meg komolyabb 
torlódásokra és nagy forgalom-
ra, így minden gépjárműveze-
tő körültekintően, és a szokásos-
nál óvatosabban közelítse meg 
az iskolák környékét, hiszen a 
diákok a vakációról visszatérve 
szétszórtabbak, figyelmetleneb-
bek lehetnek.

Becsapták a faárusok a vevőt

„Kiemelkedő közszolgálatért” elismerésben részesült:
Berezvai Mónika Debóra, a Szentesi Intézmények Gazdasági 

Szervezete iskolai védőnője; Botyánszki Barbara a Közös Önkor-
mányzati Hivatal építéshatósági ügyintézője; Bugya Katalin a Csa-
ládsegítő Központ adminisztrátora; Dr. Bujdosó Károly, a Városel-
látó Nonprofit Kft. Városüzemeltetési részleg-vezetője; Gál Antal, 
a Családsegítő Központ intézményvezetője; Jaksa Ágnes, a Dr. Si-
pos Ferenc Parkerdő Otthon ápoló-gondozója; Janóné Kispál Ka-
talin, a Művelődési Központ művelődésszervezője; Ladányi János, 
a Hajléktalan Segítő Központ szociális munkatársa; Lakos Lajosné, 
a Bölcsöde kisgyermek-nevelője; Lénárt István, a Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthon kertésze; Nagyiván Lajosné, a Gondozási Központ 
szociális gondozója; Papp Ferenc a Városellátó Nonprofit Kft. hulla-
dékgazdálkodási részlegvezetője; Török Ida, a Közös Önkormány-
zati Hivatal hagyatéki ügyintézője; Törőcsik Sándor, a Sportköz-
pont pályamunkása és Vágvölgyi Zoltán Vendel, a Városi Könyvtár 
Nonprofit Közhasznú Kft. könyvtárosa.
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Szentesnek aligha van 
olyan, több mint 50 éves üze-
me, amely a mai napig nyere-
séget termel. Az Árpád-Ag-
rár Zrt. erőtakarmánygyára 
extrahált napraforgó dará-
ból három fajta GMO-mentes 
terméket készít, amely mel-
lett raktározási és logisztikai 
feladatokat is ellát. Takar-
mányboltjaik nagy forgalmat 
bonyolítanak le, minősé-
gi áruikat sokan részesítik 
előnyben a térségben.

Az Árpád-Agrár Zrt. erőtakar-
mánygyára Magyarország első 
keveréktakarmány gyártó üze-
me, amely 1962 óta működik. Je-
lenlegi fő tevékenysége a Nap-
táp termékcsalád „Több, mint 
extrahált napraforgódara” gyár-
tása. A NAPTÁP Kft. -t a tulajdo-
nosok – az Árpád-Agrár Zrt. és 

UBM Kft – extrahált napraforgó-
dara feldolgozása céljából alapí-
tották, a vállalkozást 2010-ben 
jegyezték be. 

Az üzem mellett épült fel Ma-
gyarország legkorszerűbb takar-
mánykeverő műve, ennek ellá-
tásában vesz részt a gyár, amely 
raktározási és logisztikai felada-
tokat is ellát – mondta el lapunk-
nak Bolyós Gyula takarmány-
gyártási igazgató. – Az extrahált 
napraforgó darából három faj-
ta GMO-mentes terméket készí-
tünk, amelyek a takarmányke-
verő üzemek alapanyagai. 
Prémium minőségű magas fe-
hérjetartalmú darát, közepes fe-
hérjetartalmú, kérődző állatok-
nak adható takarmányt, illetve 
héj pelletet állítunk elő, ame-
lyet tűzi pelletként és nyúltakar-
mányokban rostkiegészítésként 
alkalmaznak a keverőüzemek 
– fogalmazott az igazgató, hoz-
zátéve, hogy felvásárlási idő-
szakban a környező kistermelők 
áruit veszik át – árpát, búzát, ku-
koricát és kritikálét – amelyekből 
keveréktakarmányt készítenek. 
Ezt Szentesen és Csongrádon ér-
tékesítik, amellett hogy Hódme-
zővásárhelyen, Mórahalmon is 
hozzá lehet jutni a minőségi ta-
karmányhoz, amelyet haszon-
állatok – baromfi, sertés, borjú, 
bárány és vízi szárnyasok – szá-

mára állítanak elő. – Keresik a 
minőségi, „Árpád feliratos” zsá-
kos takarmányt. Boltjaink nagy 
forgalmat bonyolítanak le a vá-
rosban és Csongrádon is – tette 
hozzá az igazgató, aki elmond-
ta, hogy a takarmánygyárnak sa-
ját laboratóriuma van, ahol a ke-
veréktakarmányokat minősítik, 
a fehérje- és rosttartalmukat, és 
egyéb paramétereiket vizsgál-
ják. A gyár két 60 tonnás mérle-
gével gyors be- és kimenő for-
galmat tudnak lebonyolítani. 
Takarmánygyártás keddenként 
van, ilyenkor készítik el a zsákos 
takarmányokat a boltok, és az 
egyéb partnerek részére. Egyéb 
napokon raktározási tevékeny-
séget folytatnak. Egy üzemrész-
ben 3 műszakban, míg a többi-
ben két műszakban dolgoznak a 
munkások – tudtuk meg Bolyós 
Gyulától, aki elmesélte, hogy 
míg a 60-as években 142 em-
ber dolgozott a gyárban, addig 
ma mindössze 22 alkalmazott 
(3 munkatárs  takarmánybolt-
ban dolgozik). A több mint 50 
éves üzemben a mai napig mű-
ködnek olyan angol gépek, ame-
lyeket a gyárban szereltek össze. 
Ilyenek például a darálógépek, 
de a silók is eredeti kialakításúak. 
A présgép is ilyen volt, amelyet 
azért kellett átalakítani, mert a 
hidegháború idején kikötötték, 

hogy nem lehet külföldi alkatré-
szeket behozni az országba.

– Egy helyi műszaki csapat 
azonban újratervezte a gépet, e 
módszer szerint alkották meg a 
magyarországi takarmánygyártó 
üzemek gépeit, amelyeket a mai 
napig gyártanak – mondta el a 
takarmányigazgató, aki szerint 
jó alapanyagból, megfelelő gé-
pekkel, pontos adagolással lehet 
jó keveréktakarmányt gyárta-
ni. Minden komponenst megfe-
lelő mennyiségben kell a takar-
mányba rakni, amelyet előbb 
összekevernek, majd préselnek. 
– Ugyanazzal a metódussal dol-
gozunk, mintha humánélelmi-
szert gyártanánk – fűzte hozzá.

(X)

A takarmánygyártás fél évszázados hagyománya

„Én azért szeretek a Hunor Coop 
üzletében vásárolni, mert a választék 
kiváló, bőséges.”

– Végh Józsefné, Szegvár

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD
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Halupa Eszter, Majzik Attila

Idén augusztus 20-án a 
Dél-Alföld hatvan települé-
se együtt emlékezett meg az 
államalapításról, illetve az öt 
évvel ezelőtt elfogadott Alap-
törvény kibocsátásáról. Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékparkban gyűlt ösz-
sze mindaz, ami Csongrád me-
gyei idén, a nemzeti ünnep 
alkalmából a megye összes te-
lepülése elhozta magával azo-
kat a különlegességeket, ame-
lyek rájuk jellemzőek.

A standoknál megkóstolhat-
tuk a hódmezővásárhelyi tás-
kalevest, a balástyai zöldsé-
geket, de Székkutas ízeiből is 
kaphattunk egy keveset, illetve 
megtudhattuk, mitől különlege-
sek a ferencszállási tűzoltók.

– Szentes is örömmel csatlako-
zott ehhez a felhíváshoz, szeret-
tük volna, ha jobban megismerik 
településünket. A szentesi stan-
dot hagyományosan paprika, 
paradicsom, kukorica, naprafor-
gó díszítette, népies öltözetbe 
varázsolva a kiállítóhelyünket. 
Ami talán kiemelkedő a többi 
stand közül, hogy a Rákóczi Fe-
renc utcai óvoda hét óvodape-
dagógusa vállalta, hogy kéz-
műveskedéssel, népi játékokkal 
kedveskedik a gyerekeknek – tá-
jékoztatta lapunkat Torday Hen-
rietta marketingreferens.

A stand és az ünnepi színpa-
don Bagi Ferenc néptáncokta-
tó vezetésével fellépő Jövőnkért 
Alapfokú Művészeti Iskola Ka-
maracsoportja mellett a Szente-
si Élet is képviselte városunkat. 
Lapunkat Dr. Demeter Attila (alsó 
képünkön) alpolgármester és Ko-
vács János, a Művelődési-, Ifjúsá-
gi- és Sportbizottság elnöke kala-
uzolta az ünnepi forgatagban. A 
hagyományos ünnepség – mely-

nek leglátványosabb elemeként 
hétszáz galambot engedtek sza-
badon az Árpád-emlékműnél – 
szónoka, dr. Szájer József (felső 
képünkön), európai parlamen-
ti képviselő, az Európai Néppárt 
jogalkotásért felelős alelnöke 
volt. A politikus beszédében ki-
tért arra, milyen nehézségek-
kel, mennyi negatív kritikával 
kellett szembesülnie a magyar 
Alaptörvény megalkotóinak öt 
évvel ezelőtt. Párhuzamot vont 
a jelennel, ugyanis ugyanazok 
a politikusok akarják nekünk 
most megmondani, hogy ki-
ket engedjünk be, kikkel éljünk 
együtt, akik akkoriban támad-
ták az Alaptörvényt – fogalmaz-
ta meg Szájer József, aki hozzá-
tette, az október 2-i népszavazás 
tétje, hogy a magyar állam a jö-
vőben is el tudja látni feladatát. 
Az európa parlamenti képvise-
lő lapunknak elmondta, nagy 
megtiszteltetés, hogy a Történel-
mi Emlékparkban tarthatott be-
szédet augusztus 20-án. – Fel-
emelő érzés az Alaptörvényről, 
a magyar történeti alkotmány-
ról, Szent Istvánról, augusztus 
huszadikáról és mindarról a ta-
nulságról, amit ezek a fogalmak 
képviselnek egy ilyen helyen be-
szélni, amely árasztja magából a 
történelmi emlékezetet. Az ün-
nep üzenete az erős magyar ál-
lam, amely a közösség, a nemzet 
összetartását leginkább szolgál-
ja – állam nélkül a magyarság 
már rég széthullott volna. 
A mai viharos világpolitika 
közepette látjuk, hogy mi-
lyen jelentősége van an-
nak, ha egy nemzet össze-
tart, világosan egy irányba 
tud menni, ez az önvédel-
mének, megmaradásának 
egyik legfontosabb zálo-
ga. A világban rengeteg 
probléma van, itt Magyar-
ország egy biztos sziget, 
egy olyan pont, ahol lehet 
alkotni, lehet élni, de el kell 
végezni azt a feladatot, 
hogy a hazát meg kell vé-
deni, ez a feladat azonban 
nem kisebb, mint a múlt-
ban – fogalmazott Szájer 
József.

Hasonlóan a migrációs ve-
szélyre, a kötelező betelepítési 
kvóta elleni népszavazásra hívta 
a figyelmet köszöntőjében Far-
kas Sándor (képünkön középen) 
országgyűlési képviselő is.

– Hasonló helyzetben van 

Magyarország, mint az 1500-as 
években, a népvándorlási hul-
lám Magyarországot próbálja el-
söpörni. Ezt most megállítottuk, 
mint anno a törököket; megint 
ránk hárult ez a feladat, ismét Eu-
rópát védjük. Természetesen ma 
más a helyzet, más eszközökkel 
próbálják meg a Kárpát-meden-
cében élő magyarságtól elven-
ni a helyet, a hagyományt, a csa-
ládot és minden értéket, amit mi 
ezer év alatt felépítettünk. Úgy 
gondolom, itt a pillanat, hogy 
elmondjuk, mit akarunk, hova 
tartozunk. Össze kell fognunk, 
meg kell védenünk az országot 
és ki kell nyilvánítanunk a véle-
ményünket október másodikán. 
Ezt az országot biztos helyként 
kell átadnunk gyermekeinknek, 
unokáinknak, ebben áll minden 
magyar ember felelőssége. Ez az 
összefogás egyértelműen érez-
hető itt, Ópusztaszeren – osz-
totta meg gondolatait lapunkkal 
Farkas Sándor. Dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott pedig kö-
szöntőjében azt emelte ki, hogy 
az Alaptörvény egy új fejezetet 
nyitott az ország életében, meg-
újítva ezzel az államiság hagyo-
mányait.

Az új kenyeret Kiss-Rigó László 
megyés püspök szentelte meg, 
Kertész Péter a park igazgatója 
pedig megszegte azt. Szentesen, 
az Ifjúsági Parkban dr. Demeter 
Attila mondott ünnepi beszé-
det, aki így értékelte az augusz-

tus 20-i rendezvénysorozatot: – 
Fárasztó, de egyben emelkedett 
nap volt. Én sosem tudom meg-
unni a történelmi emlékpark 
hangulatát. Mindig olyan büsz-
keséggel tölt el, hogy olyan he-
lyen járok, ahol őseink megkö-

tötték a vérszerződést. Ezen az 
ünnepnapon megismerkedhet-
tünk Csongrád megye települé-
seinek asztalánál a helyi értékek-
kel, Ambrózfalvától Szentesen át 
Sándorfalváig. Ilyenkor büszke-
séggel tölti el az embert, hogy 
magyar, Magyarországot pe-
dig az összefogás, a magyarság, 
a sorsközösség tudja összetar-
tani. Az egész napos rendezvé-
nyen adta át Kakas Béla, a Csong-
rád Megyei Közgyűlés elnöke a 
megyei közgyűlés elismeréseit. 
Elnöki dicséretet kapott Szöllősi 
Ferenc játékvezető példaértékű 
teljesítményéért. A Csongrád 
Megyei Közgyűlés által alapí-
tott Gasztronómiai díjban része-
sült a mórahalmi Rózsa család. A 
Csongrád Megye Közoktatásáért 
Díjat idén Lukács Istvánné taní-

tónő, Szegvár Nagyközség 
alpolgármestere és Sádt-
né Papp Mária Ibolya, a Ru-
zsai Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsöde intézményveze-
tője kapta. A Csongrád Me-
gye Egészségügyért-díjat 
Mulati Árpád, az országos 
Mentőszolgálat Dél-alföl-
di Régió Igazgatóságának 
Irányító Csoport vezetője 
és dr. Tombácz Zsuzsanna 
megyei tisztiorvos kapta. A 
Csongrád Megye Közigaz-
gatásért díjat Lajos Mihály-
né, Szegvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal igazgatási 
főmunkatársa és Gárgyán 
István, Zákányszék község 

jegyzője vehette át. A Csong-
rád Megyei Önkormányzat Alko-
tói Díjat Fekete Pál történelemta-
nárnak, Vastag Istvánnak, illetve 
a Mórahalmi Fúvószenekarnak, 
valamint az Üllési Fonó Néptánc-
együttesnek ítélték oda.

Minden, ami Csongrád megye
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Halupa Eszter

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szentesi Csoportja 
egészségnapot szervez, szep-
tember 10-én, szombaton 10 
órától Szentesen, a Sáfrán Mi-
hály utcai Málta Házban. A ru-
haosztáson túl, az egészség 
jegyében tölthetnek el az ér-
deklődők egy kellemes napot, 
ahol a szervezők babgulyást 
kínálnak ebédre. 

A hit védelme és a szegények 
szolgálata. Több mint kilenc-
száz éve ez minden Máltai szer-
vezet jelmondata a világon. A 
tagok a szeretetükkel szolgál-
nak és példát mutatnak azzal, 
ahogy a szegények és a bajbaju-

tottak felé fordulnak. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Szente-
si Csoportjának vezetőjétől, Bo-
zóné Ágoston Máriától (képün-
kön) megtudtuk, hogy ismét egy 
rendezvénnyel szeretnék bemu-
tatni munkájukat, szeptember 
10-én az egészség jegyében. – 
Abban bízom, hogy egy nagyon 
szép napot tudunk együtt tölte-
ni a Málta Házban Szentesen. Az 
egészségnap ötlete nem az első 
a Málta életében, és ismét szeret-
nénk felhívni a figyelmet az egyik 
legértékesebb kincsünkre, az 
egészségünkre – magyarázza a 
csoportvezető. A Szentesi Egész-
ségfejlesztési Iroda munkatársai 
is kitelepülnek a Sáfrán Mihály 
utca 31. szám alatti Málta Házba. 
A szűrővizsgálataik képet adnak 
arról, hogy ki mennyire egészsé-
ges, illetve étrendi tanácsadás-
sal is tudnak szolgálni. – Szep-
tember 10-én, 10 órától várjuk 
az érdeklődőket, ahol a szokásos 
ruhaosztás mellett, az EFI szűré-
sekkel egybekötött, babgulyás 
ebéddel szeretnénk kedvesked-
ni mindazoknak, akik ellátogat-
nak a rendezvényünkre. Bozóné 
Ágoston Mária kiemelte, hogy 
nem csak azokat az embereket 
várják, akik rászorulnak, vagy 
akik egynapi ebédjét meg tudják 
oldani, hanem azokat is, akik egy 
kicsit tudnának segíteni. – Nem-
csak anyagilag, hanem, egy dol-
gos kézzel, egy kedves szóval, 

vagy egy jó ötlettel is sokat lehet 
adni. Nem mindenkinek anya-
gi támogatásra van szüksége, hi-
szen néha egy beszélgetés, egy 
megértő, hallgató közönség töb-
bet ér bárminél. A kapunk min-

denki elő nyitva áll. Szeretnénk 
bemutatni ezen a napon a Máltai 
Szeretetszolgálat munkáját, hi-
szen a ruhaosztásnál sokkal több 
van bennünk, és adni számunkra 
mindig öröm.

Halupa Eszter

Március 15-e, augusztus 20-a 
és október 23-a, legfőbb nem-
zeti ünnepeink. Vannak váro-
sok, amelyek változtattak az 
elmúlt évek ünnepi műsorán, 
míg mások leporolják az előző 
évek alatt jól bevált menetren-
det. Mi a helyzet Szentesen?

– Szomorú azt látni, hogy gya-
korlatilag az ünnepi városi ren-
dezvényeket 20 éve szerve-
zi a város, azonos séma alapján. 
Eddig csak a polgármesterrel 
egyeztetett a művelődési köz-
pont arról, hogy ki és milyen for-
mában léphet fel. Úgy látom, 
hogy az elmúlt 20 évben bele-
fásultak a szervezők is a rendez-
vényszervezésbe. Sajnos már 
csak egy bizonyos réteget lá-
tok, akik rendszeresen kilátogat-
nak a város által rendezett meg-
emlékezésekre, és azok is egyre 
csökkenő létszámmal – mesé-
li Bujdosó Tamás (képünkön), ön-
kormányzati képviselő. A városi 
szervezésű rendezvények kap-
csán a Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság tagja úgy érzi, 

hogy az augusztus 20-i rendez-
vénnyel csúcsosodott ki a kö-
zösségi portálokon is az elége-
detlenség, hiszen a szomszédos 
városokban már tudtak változ-
tatni az évek alatt megszokott 
forgatókönyvön. Úgy véli, hogy 
óriási a kontraszt a szomszéd 
várak repertoárjával szemben, 
amelyet igenis figyelembe kell 
vennünk. – Más városokban azt 
látom, hogy a fiatalokért és a fi-
ataloknak is próbálnak kedvezni. 
Megdöbbentő volt fél Szentes-
sel összetalálkozni Hódmezővá-
sárhelyen az Ismerős Arcok ze-
nekar koncertjén – tette hozzá.

Bujdosó Tamás az élőzene 
mellett teszi le a voksát, olyan 
zenekarokat preferál, amelyek 
a színpadon élőben, átéléssel 
játszanak, mely mellett minő-
ségi kézműves söröket, boro-
kat, kürtös kalácsot is lehet kap-
ni. – Át kellene gondolni, hogy 
szükség van-e az esti órákban 
hangzatos szónoki beszédek-
re. Rendszeridegennek érzem 
ezt a forgatókönyvet, és nem is 
csodálkozom azon, hogy a fiata-

lok ilyen gyéren látogatják a vá-
ros rendezvényeit – magyaráz-
ta. – Én is az újságban láttam 
meg az augusztus 20-i progra-
mokat, annak ellenére, hogy a 
Művelődési-, Ifjúsági- és Sport-
bizottság tagja vagyok, sajnos 
erről a bizottság tagjaival sen-
ki nem egyeztetett, hiába kér-
tük – mondta csalódottan. Ebből 
kiindulva, az október 23-i ünne-
pi rendezvényt már a bizottság 
hagyja jóvá. Az önkormányza-
ti képviselő szerint inkább le-
gyen egy nagy rendezvény, mint 
46 kicsi. Emellett fontosnak tart-
ja, hogy legyen rangja, színvona-

la egy-egy városi megmozdulás-
nak.

Bujdosó Tamás szerint meg-
oldást jelenthet az, hogy a jövő 
évi költségvetésben átgondol-
ják a városi rendezvények támo-
gatását, hiszen egy kis kreativi-
tással, ötlettel, tenni akarással, 
látogatott eseményeket lehet 
megszervezni anélkül, hogy kö-
telezzék az iskolákat, óvodai 
csoportokat a megjelenésre. - A 
macijelmezbe öltözött polgár-
mesterre sem kíváncsi már a kö-
zönség. A programok elnyűttek, 
frissítésre van szükség – tette 
hozzá a képviselő.

Máltai  Egészségnap

Gödörben a színvonal
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Immáron huszonötödik al-
kalommal nyitotta meg ka-
puit Debrecenben augusztus 
18-21. között a Farmer-Expo 
Nemzetközi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakkiállítás. A 
Hortico Zöldség-Gyümölcs-Ker-
tészeti Szakkiállítással egybekö-
tött rendezvényen a Délalföldi 
Kertészek Szövetkezete is képvi-
seltette magát. A kiállítás kerete-
in belül megrendezett konferen-
cián a szövetkezet elnöke, Ledó 

Ferenc a zöldség-gyümölcs ága-
zatok munkaerő-gazdálkodásá-
nak helyzetéről beszélt, Ledóné 
dr. Darázsi Hajnalka pedig a zöld-
ség-gyümölcs ágazatban meg-
jelenő innovációkról, a precíziós 
termesztésről tartott előadást. A 
DélKerTÉSZ elnöke lényegesnek 
tartja az efféle nagyszabású kiál-
lításokon és vásárokon való rész-
vételt, hiszen így alkalom nyílik a 
szakma találkozására, valamint 
lehetőség van a partnerkapcso-

latok ápolására és új együttmű-
ködések kialakítására. Nem elha-
nyagolható jelentőségű emellett 
a fogyasztókkal való közvetlen 
kommunikáció: a Farmer-Expo 
teret adott a termékpaletta be-
mutatására, a fogyasztói kérdé-
sek megválaszolására és kós-
toltatásra. – A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy sokan ismerik 
a termékeinket, azonban nem 
minden esetben tudják konkré-
tan a DélKerTÉSZ-hez kötni azo-
kat. Említették a látogatók, hogy 
a különböző áruházláncokban 
a mi termékeinket szokták a ko-
sarukba tenni vásárlásaik során, 
sőt ismerik a szentesi paprikát, 
mint földrajzi árujelzős termé-
ket, és kedvelik annak ízvilágát – 
összegezte a kiállításon szerzett 
benyomásait a szövetkezet mar-
ketinges kollégája.  – Egyöntetű-
en elnyerte a közönség tetszését 
a kiállítói standunk és a zöldség-
termékek, amelyeket egy iga-
zi autentikus piaci kocsin mu-
tattunk be a látogatóknak, ezzel 
úgy érezhették, mintha éppen a 
piacon sétálnának.  Fontos, hogy 

az ország minden táján vigyük 
a hírét a szentesi paprikának, 
és ismertessük meg a fogyasz-
tóval a termékeinket, felkínál-
va ezzel egy egészségesebb 
és megbízhatóbb opciót az ol-
csóbb importáruval és a kétes 
körülmények között megtermelt 
zöldségekkel szemben. Minden-
képpen erősíteni kell a márkát, 
hogy a paprika egybeforrjon a 
szentesi jelzővel, a szentesi pap-
rika és a DélKerTÉSZ közé pedig 
a jövőben a fogyasztók egyen-
lőségjelet tegyenek. Összessé-
gében sikeres napokat zártunk 
az Expón, az elkövetkezendő ki-
állításokra pedig már tervben 
vannak interaktív programok is, 
főként a gyermekeket megcé-
lozva, amellyel rávezethetjük a 
legkisebbeket is az egészséges 
táplálkozás fontosságára – nyi-
latkozta a szövetkezet marketin-
ges munkatársa. (X)

Debrecenben népszerűsítették a szentesi paprikát

 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen 
értéket jelentsenek számodra. Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.

Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!
Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 63) 410 994

…és van Invitel! 
160832-FI1
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Az MFB Indikátor, vagy-
is a Magyar Fejlesztési Bank 
vállalati felmérése szerint a 
vállalkozások 39 százaléka 
tervez beruházást a közeljö-
vőben.  Az MFB Pontokban a 
vállalkozások olyan kedvező 
feltételekkel juthatnak forrá-
sokhoz, amelyre Magyaror-
szágon még nem volt példa. 
Erről az MFB vezető munka-
társa, Nagygyörgy Zsolt szak-
értőnk számol be.

A vállalkozások számára, mi-
ben tudnak segítséget nyújtani az 
MFB pontok?

Az MFB Pontok hálózatát azért 
hoztuk létre, hogy a vállalkozá-
sok, egyszerű ügyintézés mellett, 
gyorsan és helyben juthassanak 
hozzá a fejlődéshez szükséges 
forrásokhoz. Egy-egy MFB Pont 
olyan ügyfélkapcsolati pont, ahol 
a Gazdaságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Program, illetve a 
Versenyképes Közép-Magyaror-
szág Operatív Program pénzügyi 
eszközei elérhetők az érdeklődők 
számára. Elsődleges szempont a 
minél szélesebb körű forráskihe-

lyezés, amelynek részleteiről, az 
egyes termékekről a már meglé-
vő hitelintézeti fiókokban kialakí-
tott MFB Pontokban lehet érdek-
lődni.

Melyek azok a kedvező feltéte-
lek, melyekkel a vállalkozások for-
ráshoz juthatnak?

Az MFB Pontok létrehozásá-
nak egyik legfontosabb célja, 
hogy azok is forráshoz juthassa-
nak, akiknek korábban erre nem 
volt lehetőségük. Az elsőként 
meghirdetett, Mikro-, kis- és Kö-
zépvállalkozások Versenyképes-
ségének Növelése Hitelprogram 
keretében olyan beruházáso-
kat kívánunk támogatni, ame-
lyek pénzügyi szempontból élet-
képesek, jövedelemtermelők, 
ugyanakkor a pénz-és tőkepi-
acokon egyáltalán nem, vagy 
nem kellő mértékben jutnak fi-
nanszírozási forráshoz. Össze-
sen 44 milliárd forintnyi visszaté-
rítendő forrás áll rendelkezésre 
a vállalkozások számára. A hitel-
felvétellel kapcsolatban sem ka-

mat, sem kezelési költség nem 
merül fel. 

Mekkora hitel vehető fel?
A felvehető hitel összege mi-

nimum 1 millió, maximum 600 
millió forint lehet, jellemzően 
kapacitásbővítésre, beruházás-
ra és kapcsolódó készletfinanszí-
rozásra. A hitel futamideje ma-
ximum 15 év, és igény esetén 
12 hónap rendelkezésre tartás 
kérhető, illetve 12 hónap türel-
mi idő a tőketörlesztéseknél. A 
Mikro-, Kis- és Középvállalkozá-
sok Versenyképességének Növe-
lése Hitel esetében az elvárt sa-
ját forrás mértéke a projekt teljes 
elszámolható, visszaigényelhető 
ÁFA-val csökkentett költségének 
minimum 10%-a, kivéve a hasz-
nált gépjármű beszerzés, ahol 
minimum 20%. 

Az uniós források, pályázatok 
gördülékeny menetét, hogyan 
tudják segíteni az MFB pontok?

A kormány a 2014–2020-as 
uniós ciklusban elérhető, vissza-
térítendő európai uniós források 

kihelyezésénél az ügyfélközpon-
tú rendszer megalkotását he-
lyezte a középpontba. Az MFB 
által kidolgozott új modell lé-
nyege, hogy összekapcsolja a 
hatékony és biztonságos forrás-
közvetítést és az ügyfélközpon-
túságot. Az MFB Pontok hálózata 
egyedi magyar megoldás, amely 
egyesíti a különböző közvetí-
tői rendszerek előnyeit és gyor-
sabbá, olcsóbbá, hatékonyab-
bá teszi az uniós visszatérítendő 
pénzügyi eszköz források szét-
osztását. (X)

 Rozgonyi Ádám

Bátorság, kalandvágy, ha-
zafiasság – többek között ezek 
adnak motivációt, indíttatást 
ahhoz, hogy valaki katona le-
gyen. Azonban a biztos állás, 
kiszámítható jövedelem és az 
előmenetel lehetősége is von-
zó lehet a pályaválasztás előtt 
állók és a munkakeresők szá-
mára. A jelentkezés folyama-
tos, a MH 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred pedig azt terve-
zi, hogy novemberben újabb 
10 hetes alapkiképzést indít a 
laktanyában.

A katonai pálya iránt elhi-
vatottságot érzők elsőként a 
Magyar Honvédség toborzó-
irodáiban érdeklődhetnek a rész-
letekről. Ez a térségben a terüle-
tileg illetékes szegedi irodában 
lehetséges (Dr. Boross József u. 
5.) Az első elbeszélgetés után 
a pályázók előbb regisztrálnak, 
majd jelentkezési lapot töltenek 
ki. Ezt követően pszichikai, fizi-
kai és egészségügyi alkalmassá-
gi vizsgálaton kell részt venniük a 
leendő katonáknak. – A jelenlegi 
jogszabályok szerint 18-65 éves 
korig bárki jelentkezhet. Az első 
számú célközönséget azonban 

a fiatal felnőtt korosztály jelenti 
– tájékoztatta lapunkat dr. Szabó 
István őrnagy. A műszaki alaku-
lat személyügyi főnöke hozzátet-
te, a honvédség életpályát kínál a 
jelentkezők számára, akik 18 éves 
kortól egészen a nyugdíj korhatá-
rig teljesíthetnek szolgálatot. El-
mondta, egy érettségivel rendel-
kező katona akár az altiszti pálya 
legmagasabb fokáig, a vezénylő 
zászlósi rendfokozatig is eljuthat. 
Akinek pedig főiskolai végzettsé-
ge van, az a tiszti pályára is lép-
het. Az ennél alacsonyabb vég-
zettséggel rendelkezők – például 
8 általános iskola – nem tölthet-
nek be olyan beosztást, amelyek 
szakképesítést igényelnek (sza-
kács, asztalos, ács, gépjárműsze-
relő stb.), azonban akár számukra 
is hosszú távú munkalehetőséget 
biztosít az ezred – tudtuk meg az 
őrnagytól, aki kiemelte, hogy a 
3 részből álló alkalmassági vizs-
gálatot követően, azoknak, akik 
még nem voltak katonák, 10 he-
tes alapkiképzésen kell részt ven-
niük. Ezen azokat az általános ka-
tonai tudnivalókat sajátítják el 
az érdeklődők, amelyek a kato-
nai léthez elengedhetetlenek. A 
kiképzés célja, hogy a jelentke-
ző olyan fizikai állapotba kerül-
jön, hogy ne okozzon problémát 

számára az éves állapotfelmérés 
teljesítése, és a katonai pályával 
járó fizikai megterhelés. A tobor-
zás – a jelentkezés – folyama-
tos, amely az utóbbi időszakban 
itt, a kistérségben is fokozottab-
bá vált. – Ennek oka, hogy szeret-
nék, ha minél többen, minél szé-
lesebb rétegben csatlakoznának 
az ezredhez – indokolt a műsza-
ki alakulat személyügyi főnöke, 
hozzáfűzve, hogy Szentesen is 
zajlik felkészítés, szakasz szinten, 
amely egyébként a szentendrei 
Magyar Honvédség Altiszti Aka-
démián történik. A megnöveke-
dett érdeklődés, illetve a jelent-
kezők komfortjának növelése 
érdekében helyben képzik ki a 
jelentkezőket. – Terveink között 
szerepel, hogy novemberben is 
indítunk alapkiképzést. Ehhez 
elöljárói engedélyek szüksége-
sek, amelyek beszerzését meg-
kezdtük – fogalmazott dr. Szabó 
István. A szeptemberit követően, 
így novemberben újabb 10 hetes 
újonckiképzés kezdődhet a Kur-
ca-parti városban. Megtudtuk, 
hogy akik az interjút követő he-
tekben jelentkeznek, azoknak na-
gyobb lesz az esélyük arra, hogy 
novemberben helyben kezdhes-
sék meg katonai pályájuk előké-
szítését. 

Pénzügyi  tanácsok

Karrierlehetőség a műszaki alakulatnál
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Darók József

Egy hét leforgása alatt három 
színvonalas kiállítással mutat-
koztak be lengyel fotósok váro-
sunkban. Az ifjúsági házban és 
a Galéria étteremben még ok-
tóberben is megtekinthetők az 
alkotások, a Tokácsli Galériába 
azonban nem árt sietni, mert 
ott csak egy hétig.

A Szentesi Fotókör és a Lódzi 
Fotóművészek Társasága közöt-
ti kapcsolat a 2012-es kapcsolat-
felvételtől datálódik. Évente je-
lentkeznek egymásnál új kiállítási 
anyagokkal, múlt évben a szen-
tesiek nagy sikert arattak SZÉK 
című tárlatukkal. 

Remélhetőleg nem lesz ez 
másként a lengyel kollégáik ré-
széről sem, hiszen három kiállítá-
si anyagot hoztak a szentesi kö-
zönségnek. Nyolc fotós élvezte 
a Szentesi Fotókör vendégszere-
tetét, illetve még egy, aki egyéb-

ként szegvári lakos, de a hétfői 
megnyitóról igazoltan volt távol: 
a szentesi kórházban lábadozott 
a hét elején.

Ezúttal három tárlattal is lehe-
tőségük volt városunkba látogat-
ni, egy pályázaton nyert támoga-
tásnak köszönhető, árulta el Nagy 
István, a Szentesi Fotókör vezető-
je. A lengyel és a magyar országy-
gyűlés ugyanis a 2016-os évet 
a Lengyel – Magyar Szolidaritás 
Évévé nyilvánította, s a két ország 
meghirdette a Magyar–Lengyel 
Nem-Kormányzati Együttmű-
ködési Programot, így Szente-
sen három tárlaton is bemutatják 
munkáikat a lódzi fotósok, a Len-
gyel táj című csoportos, valamint 
Eugeniusz Haneman Évtizedek, 
és Marius Nowicki Az idő pókhá-
lója című önálló kiállításán. 

Elsőként augusztus 22-én az 
ifjúsági házban nyílt meg a len-
gyel tájat, a tengertől a hegyekig 
bemutató tárlat, ahogyan a lódzi 

fotóművészek vezetője, Slawomir 
Grzanek fogalmazott. Kölcsönö-
sen kiemelték dr. Demeter Attila 
alpolgármesterrel a lengyel-ma-
gyar nép barátságát.

Ezt követően még aznap a mű-
vészi tájábrázolások után egy tel-
jesen más miliőbe kerülhetett a 
látogató a Galéria étteremben. 
1944. augusztus 1-jétől, vagyis a 
kitörésétől dokumentálta a náci 
megszállás elleni varsói felke-
lést Eugeniusz Haneman, a 2014-

ben elhunyt fotográfus, ope-
ratőr, egyetemi tanár, a lengyel 
fotográfia klasszikusa. Dokumen-
tum jellegű képsorozata azért is 
képvisel nagy értéket, mert ab-
ban az időben nem sok hábo-
rús fotós dolgozott, magyarázta 
Nagy István.

Sorrendben harmadikként 
nyílt meg Mariusz Nowicki tár-
lata, a művelődési központ főté-
ri galériájában. Az idő pókhálója 
című, szeptember 2-ig látogat-
ható kiállításon az alkotó fotog-
ramjai nosztalgiával szolgálnak a 
múlt fényképei iránt.

Lengyel-magyar fotós barátság

Vannak valami különleges rez-
gései ennek a városnak, szögez-
zük le Tofán Sándorral. Ezt ő úgy 
erősíti meg, hogy felidézi: pes-
ti zenésztársaitól hallja, akár na-
pokat szívesen töltenek itt, olyan 
jól érzik magukat. Ugyanis, mi-
előtt fényképezni kezdett, 14 
éves korától a fotók helyett még 
zenében fejezte ki magát Tofán 
Sándor. Sokan az Albatros, majd 
a Kaméleon és az Angels zene-

karok gitáros-énekeseként is is-
merik őt városon belül és kívül 
is. Ám pár éve az Öreg Tofi, aho-
gyan ismerősei becézik, mint be-
tegsége miatti kényszernyug-
díjas, a fotózással szándékozta 
elfoglalni, úgymond hasznos-
sá tenni magát. Amikor a család 
dolgozni ment, ő fényképezni 
indult, volt, hogy éjszaka. Idővel 
beszerzett egy profi fényképe-
zőgépet, de vallja, bár rengeteg 
lehetőséget ad, nem ezen múlik, 
milyen lesz a kész fotó. – Azt kell 
megtanulni, hogyan használjam 
ki a gépem tudását- mondja. – 
Szigorú vagyok, csak általam jó-
nak tartott kép kerülhet fel a kö-
zösségi oldalra, s továbbra is 
amatőrnek tartom magam. 

Oldalán szép számban köve-
tik. Olvashatók olykor idegen 
nyelvű hozzászólások is. A fotós 
szerint sokan  kifejezetten ezért 
jelölik be. – Sok régi barátom ki-
ment külföldre, s amikor kér-
dik, mi újság, fényképekkel me-

sélek a városról. Előfordul, hogy 
valaki hosszú ideje nem volt itt-
hon, és megkér: egy bizonyos 
helyet, házat fotózzak le a ked-
véért, hogy ma hogyan néz ki – 
említi a fotós. A gép mindig nála 
van, mert lehetőség csak egy-
szer adódik, s akár 20-30 kilomé-
tert is biciklizik 5-6 kép miatt. A 
városkép után témát talált a ter-
mészetben is. – Ismételni nem 
akarok, de sokszor ugyanazon a 
helyen, visszafelé úton mást lá-
tok meg – utal arra, hogy kifogy-
hatatlanok a témák.

Mint elárulja, már kezdetben 
is elsősorban magának fotózott, 
azonban igény merült fel pél-
dául a város régi és a mai arcu-
latának összehasonlító képsoro-
zataira. Az utóbbi hónapokban 
lapunkban elindult ez a nosztal-
giázó sorozat, amelyhez Tofi ké-
szíti el a régi fénykép mellé az 
újat, a város egy-egy részletének, 
épületének múltbéli és aktuális 
állapotát bemutatva. – Örülök a 

feladatnak, s hogy más is láthatja 
papírformátumban, bár ma már 
nagyon nehéz pontosan abból 
a szögből fényképezni az épü-
leteket. Nagyon szimpatikusnak 
találom Labádi Lajos kísérő írá-
sait, a fotó elenyésző mellette – 
fogalmaz Tofán Sándor. A képek 
gondolatokat indítanak, s szerin-
te helyénvaló is, hogy beszéljünk 
róla. Ugyanakkor számon kérték 
már rajta, a városnak miért csak a 
szebbik arcát örökíti meg. – Nem 
szeretnék ezzel vitákat elindítani 
– mondja röviden a fotós. A má-
sik észrevétel: személy soha nem 
látszik az épületek előtt, az utcá-
kon. – Én sem szeretem, ha fo-
tóznak, jellemzően mások sem. 
Időnként vállalok portréfotózást, 
de nem az én világom.

Amit viszont kedvel, az például 
az egérrel mozgatható panorá-
mafotók készítése. Ma már nem 
nehéz számára bejutni intézmé-
nyekbe, a templomok is nyitot-
tak a szép képeire, más szentesi 
fotósokkal is jóban van. A levél-
tárnak és az e-könyvtárnak tíze-
zer képet adott le kutatás céljá-
ból, valamint könyvekhez adott 
jogokat ellenszolgáltatás nélkül.

– A lelki békém a helyén van, 
ha jól sikerül egy kép, és mások-
nak is tetszik – összegzi beszél-
getésünket a fotós.

Képeivel sokaknak és magának is örömet szerez
Darók József

Szavaknál is szebben mesélnek a képek egy városról, vallja 
Tofán Sándor amatőr fotós, akivel a Szentesi Hősök sorozatunk 
folytatódik.  A városnak, a természetnek a szebbik arcát mutat-
ja meg fotóin. Akkor a legboldogabb, ha kedvező visszajelzése-
ket kap a képeiről. A Kurca, a Tisza, a liget és a Kossuth tér a leg-
többet fotózott helyszínei, ám úgy gondolja, még mindig van 
mit megmutatnia Szentesből.
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Palicska Irén

Nem tudom, miért a páratlan 
hónapokban jut eszembe vala-
mi kis összegzést írni Gergőről, 
de így adódott. Hogyan telnek 
hétköznapjaink? Hol vidáman, 
hol nyűgösen-sírósan, hol ráérő-
sen-otthon, hol rohanósan. Be-
töltöttük a 11 hónapot. Lassan 
családdá érünk, formálódunk. 
Megszokjuk egymást, megta-
nulunk együtt élni, érezni, léle-
gezni. Csöpp kis emberke, aki 11 
hónapja szökött be az életünk-
be. Mit tud, mit csinál már a gye-
rek? – kérdezik sokan. Egyébként 
is bennem van a mama-para, jól 
fejlődik-e, eszik-e eleget? Ma vol-
tunk  az aktuális havi ellenőrzé-
sen, íme a paraméterek: 75 cm 
(most nem nőtt), 9810 g (viszont 
hízott). 

Nem írja még a diplomamun-
káját, de tökélyre fejlesztette már 
a hajhúzgálást, megtalál minden 
apró tincset. Művészi szinten űzi 
a pakolást, általában a szétpako-
lást. Gergő nagyon házias, segít a 
teregetésben, én teregetek, ő le-
cibálja a ruhákat a szárítóról. Köz-
reműködik a takarításban, lelke-
sen fogja a porszívó csövét, és 
kúszik utánam. Egyre jobban ért 
a borokhoz. Bár csak nyolc palack 
sorakozik a bortartóban, mind-

egyiket megfogja, és próbálja ki-
húzni. Anya-létem során reflexe-
im és reakció-időm sokat javult. 
Ha már olimpia, én is indulhat-
nék az eldobja-leesik-elkapom 
kategóriában.  Egyelőre minden 
üveg bort sikerült megmente-
nem. Bár Gergő is fejlődik, egy-
re halkabban igyekszik a hátam 
mögé osonni a konyhában. Kis 
kommandósként száguld végig 
a lakáson. 

Jön a 4. fogacskánk is! Az alsó 
kettő kibújt, felül viszont elsőként 
a kettes jelent meg, és utána az 
első metsző foga. A pelenkázás 
már két emberes feladat. Az apja 
lefoglalja, vagy lefogja Gergőt, én 
pelenkázok. Ha nem vagyok elég 
gyors, már ki is csomagolja ma-
gát. A babáknak is könnyű fela-
dat a tépőzárral bánni.

Továbbra is nagy kedvenc a 
labda. „Hatalmas” beruházást esz-
közöltünk a férjemmel, a héten 
kapott három új labdát a gyerek. 
Egy nagy színeset, egy közepe-
set, és egy kisméretű sárga pöty-
työset. (Nem mellesleg ez utób-
bi szarvasi termék.) Nem tudom, 

miért írják rá, hogy 3 éves kor-
tól használható, lenyelni, megüt-
ni magát vele nem tudja, szétesni 
meg csak nem fog. Emellett elun-
hatatlan a távirányító és a tele-
fon. A telefonban csak a fotókat 
szoktuk együtt megnézni, de ha 
elveszem tőle, hatalmas ordítás-
ba kezd. Még krokodil-könnyeket 
is képes ejteni. Ilyenkor el kell te-
relni a figyelmét, vagy felajánlani 
egy másik, érdekesebb „játékot”. 
A kukucs-játék is jól megy már. 
Nem csak én bújok el előle, ha-
nem ő is előlem. Maga elé veszi 
a pelenkáját, vagy a plédet, és el-
bújik. Ügyesen megtanulta, elles-
te, hogyan csináljuk. 

Amíg régen megijedt a kame-
rától, illetve a telefontól, és a le-
hető legunottabb, legmérgesebb 
vagy legbambább képet vágta 
a fotózáshoz, most már pózol is. 
Szerintem tudja, hogy a lapba is 
fényképezem. A héten hosszú idő 
után újra voltunk a Dúdolóban. 
Gergő volt a sztár. Régen nem lát-
ták, így feltűnt, hogy milyen sokat 
nőtt, igazi kis pasi lett – mondták 
a zenetanár lányok. Persze itt is 
bevetette kedvenc pózát. Félol-
dalasan feküdt, egyik lábát a má-
sik elé tette, így pózol, mint egy 
naptár-fotózáson. Ági meg is je-
gyezte, hogy Gergő lehetne „Mis-
ter július”!

Baba a fedélzeten

11 hónap

Rozgonyi Ádám

Állami ünnepünk előesté-
jén nyílt meg Gila Olga smink-
mester első önálló kiállítása a 
szegvári Károlyi-kastélyban. A 
szépszámú érdeklődő közön-
ség átfogó képet kaphatott 
szakmája egyik kiválóságának 
művészetéből.

A színes, csillogó sminkek, dí-
szes fejdíszek és pompás ruhák 
varázslatos világába pillantha-
tott be az, aki megtekintette a 
szegvári sminkes munkásságát 
felölelő tárlatot. A megnyitón a 
kastélyteremben sétáló model-
lek, mintha csak a fotókról léptek 
volna közénk, hogy közelebbről 
is megmutassák szakmája egyik 
legjobbjának utánozhatatlan te-
hetségét, kimeríthetetlen fantá-
ziáját. A hangulatokat, érzéseket 
megragadó felvételek nézegeté-
se mellett még a trópusi tündér 
virágos fejéke is megcsodálha-
tó. Az érdeklődőket Gémes Lász-
ló, a nagyközség polgármeste-
re köszöntötte, aki a kiállítót és 
családját hosszú évek óta isme-
ri. – Remek feleség, pedagógus, 

családanya. Kitűnő művész, ta-
lán ezt szavakkal nem is lehet ki-
fejezni. Hihetetlen nagy kreativi-
tás, odaadás és türelem jellemzi 
– mondta a nemzetközileg jegy-
zett sminkmester és maszkké-
szítőről. – Álmomban sem gon-
doltam volna, hogy ilyen sokan 
eljönnek. Már az megható volt, 
amikor elkezdtük építeni a kiál-
lítást. Nagy örömmel készítet-
tük, építettük, sokan segítettek. 
Hatalmas megtiszteltetés, hogy 
a felújított kastélyba hozhattam 
a munkáimat. Boldog vagyok, 

hogy így sikerült – öntötte mon-
datokba érzéseit a kiállításmeg-
nyitó után Gila Olga, akitől meg-
tudtuk, egyik sminkes kollégája 
Debrencenből látogatott a hely-
színre, hogy részese lehessen a 
pillanatnak. A kiállító elmond-
ta, sikeréhez a környékben élő 
szép lányok is kellenek, akik ki-
tartóak, és akikkel jó együtt dol-
gozni. Mint megtudtuk, sok lány 
fejében megfordul, hogy csat-
lakozik a professzionális smink-
készítő csapatához, mint smink-
modell, ez azonban nem csak a 

szépség függvénye. – Nap mint 
nap kapok olyan levelet, hogy 
valaki sminkmodell szeretne len-
ni. Ez nehéz dolog, mert sok ked-
ves, helyes fiatal lány van, viszont 
ha nívós dolgokra pályázunk 
egy-egy képpel, ott nagyon ko-
moly kritériumok vannak. Min-
dig a címlapfotó a cél. Sokszor 
volt olyan, hogy bár valaki na-
gyon szép, de a fotón mégsem 
úgy mutat. Viszont van olyan is, 
akinek kedves szomszéd kislány 
arca van, és a fotókon démon-
ná változik – meséli Gila Olga. – 
Azt gondolom, az alapcsapatom 
megvan, de folyamatosan repül-
nek ki, nőnek fel a kezem alatt. 
Kevés az olyan lány, aki való-
ban órák hosszán át egyhelyben 
tud ülni alázattal és türelemmel. 
Bár a kitartás, és megfelelő mo-
tiváció – ahogy Olga esetében 
is – eredményre vezethet – te-
hetjük hozzá. És hogy mi a mér-
ce? Sminkesünk esetében a férj 
büszke tekintete. – Fontos a véle-
ménye, láttam rajta, hogy tetszik 
neki, amit lát. Így meg is nyugod-
tam – fogalmazott. A kiállítás au-
gusztus 31-ig tekinthető meg.

G y ö n g y ö k ,  t o l l a k ,  i l l ú z i ó k
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Csepeli Dóra

A mondás úgy tartja, hogy 
a magassarkú cipőt egy nő ta-
lálta fel, akit homlokon csó-
koltak. De valójában miért va-
gyunk oda mi, nők annyira a 
magassarkú cipőkért? Miért 
sanyargatjuk magunkat ben-
nük? Legfőképp talán azért, 
mert ezek a topánok maga-
biztosabbá és kívánatossá te-
szik viselőjüket, hisz a magas 
sarok miatt a súlypont előre 
helyeződik a lábujjak irányá-

ba, amit a test azzal kompen-
zál, hogy előretolja a csípőt, ez 
pedig vonzó látványt nyújt. Ez 
a tudományos megállapítás. 
A női válasz: mert olyan szé-
pek…

Naponta viszont átlagosan 
8-10 ezer lépést teszünk meg, 
és nem mindegy, hogy miben.  
A mindennapok során a testsú-
lyunk egy- másfélszeres terhe-
lését kell lábainknak elviselni, 
ezért sem mindegy, azok a cipők, 
amelyeket viselünk, mennyire 
tehermentesítik végtagjainkat. A 
szakemberek szerint maximum 
2 centis sarok az, amely tartós vi-
selése ideális lehet és hosszabb 
távon nem okoz mozgásszer-
vi, vagy neurológiai panaszo-
kat. Sokan ugyanis nem gondol-
ják, nemcsak boka-, térd, vagy 
éppen hátfájdalmakat okozhat 
a magas sarkú viselése, hanem 
akár fejfájáshoz is vezethet.  
Ugyan szép vádlit és combot csi-
nál a túl magas sarok, de azon 
csípő- és a gerinckörüli izmo-
kat erősíti, amik a helytelen test-
tartásért lesznek felelősek. Ez 

azért veszélyes, mert a huzamo-
sabb ideig „edzett” izmok már a 
magassarkú hordása nélkül is a 
torzult testtartásba kényszerí-
tik a testet, ami idősebb korban 
fájdalmakkal jár, a létrejött ab-
normális terhelésből adódóan. 
Esztétikai problémák 
alakulnak ki, mint pél-
dául kalapácsujj, büty-
kök, ellaposodó, csú-
nya lábujjak.

A túl alacsony, vé-
kony sarok sem egész-
séges. Ebben az eset-
ben a sarok nagyon 
gyenge csillapítással 
vagy csillapítás nélkül 
ütődik a talajhoz. Nincs 
fékezőhatás. Ilyenkor minden lé-
péskor az összes ízület a bokától 
az első nyakcsigolyáig egymás-
nak ütődik, ami kopáshoz vezet, 
valamint hamar lefárasztja az 
ízületeket körülvevő izmokat, ól-
mos fáradtság érzést kelt. 

De mégis mit tudunk tenni? 
Mindenképpen kerüljük a szél-
sőséges terhelést. Ha rendsze-

resen, sokat kell hordanunk ma-
gassarkú cipőt, hazaérve lazítsuk 
el, masszírozzuk meg lábainkat, 
vagy kenjük be krémmel, forró 
vízben áztassuk ki. A módszer 
egyéntől függ. Meg kell talál-
ni, mi nyugtatja meg leginkább 
a lábakat. Van, aki mezítláb, van, 
aki tornáztató papucsban járkál 
otthon, ezzel is enyhítve a nap-

közben „felvett” feszült állapo-
tot. Nyáron is úgy válasszunk ci-
pőt, hogy mindenképp legyen 
benne alátámasztás és a sarkun-
kat is tartsa valami, különben a 
lábujjakat késztetjük túl nagy 
munkára. Egy napon belül pe-
dig próbáljunk meg többször is 
cipőt váltani.

Bűvös-bűnös tűsarokTr e n d i

Csepeli Dóra

„A teljesítményem annyi, hogy 
elég sokáig éltem ahhoz, hogy 
lássam, amint eltűnik az életem.“

Aganetha Smart, a 104 éves 
egykori olimpikon futónő elfe-
ledve él egy nyugdíjasotthon-
ban. Győzelmével annak idején 
mindenkit lenyűgözött: a kana-
dai versenyző abban az évben 
nyert aranyat, amikor először 
szerepelhettek női atléták az 
olimpián. Sorsát azonban leg-
alább ennyire meghatározták 
az első világháború komor évei, 
valamint vágya, hogy szembe-
szálljon korának konvenciói-
val. Egy csodálatos történet a 
nőiségről, a kitartásról, álmok-
ról. Arról, eljön a pillanat, ami-
kor bele kell törődni mindenbe. 

A szerző Aganetha Smart fi-

guráján keresztül tiszteleg min-
den nő előtt, akik szembe men-
tek a kor elvárásaival, akikben 
volt annyi bátorság, hogy vala-
miben az elsők legyenek, akik 
fel merték vállalni, hogy egy 
nő több lehet mint pusztán két 
dolgos kéz egy férfi oldalán.

1928. Amszterdam. Aggie 
húszéves mikor nők először ve-
hetnek részt az olimpián atléti-
kai számokban. Aggie barátnő-
jét lehagyva elsőnek szakítja át 
a célszalagot. Pillanatok alatt 
híresség lesz a vidéken felnőtt 
Kanadai lányból.

A múlt és a jelen váltakozása 
tökéletes összhangban mutat-
ja be Aggie gyerekkorát, majd 
felnőtt életét, a sportkarrier-

je és a családi béklyók között. 
Megismerjük sok féltestvért és 
két édestestvérét. A családjukat 
ért tragédiákat, a mohával be-
nőtt sírokat, anyjuk furcsa elhi-
vatottságát, hogy fiatal nőkön 
segítsen, és apjukat, aki a szán-
tóföld közepére világítótornyot 
épített. Az olimpia után – aho-
vá tulajdonképpen a véletlen 
sodorta – igazi híresség lesz. 
Női magazinok oldalán szere-
pel, áruházak versengenek érte, 
hogy az ő fürdőruhájukban 
vagy éppen szőrmebundában 
pózoljon. Aggie mindezek elle-
nére az maradt aki volt. Egy bi-
zonytalan fiatal lány tele kétsé-
gekkel. Magával ragadó könyv, 
ami beszippantja az embert.

Carrie S nyder:  A futónő
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Labádi Lajos

A Szentesi Magyar Királyi Já-
rásbíróság 1872-ben kezdte 
meg működését egy várostól 
bérelt épületben a mai Erzsé-
bet téren. Régi igény volt, hogy 
az első folyamodású bíróság a 
szűk és egyre romosabb épü-
letből méltóbb helyre költöz-
hessen. Hamza Géza szegedi 
törvényszéki elnök 1906 novem-
berében Szentesre látogatott az-
zal a céllal, hogy alkalmas helyet 
keressen a járásbíróság részére 
emelendő új épületnek. A Kur-
cához közeli egykori városi mag-
tár (az ún. Csérfészek) telkét sze-
melte ki a katolikus plébánia 
szomszédságában. Az 1830 kö-
rül épült öreg házat az 1880-as 
évek eleje óta a városi rendőr-
kapitányság használta. A bírósá-
gi elnök a városi küldöttek előtt 
kijelentette, hogy ha a város a 
nevezett területet ingyen áten-
gedi, s díjtalanul biztosít 200 
ezer téglát, valamint szükséges 
mennyiségű homokot, akkor 
kijárja Günther Antal igazság-
ügy-miniszternél, hogy az épít-
kezés már a következő év őszén 
megkezdődjék. Díszes, emele-
tes palotát ígért, jobbára állami 
költségen. A város hajlott a ked-
vező ajánlatra, a miniszter azon-
ban úgy módosította azt, hogy 

a város építtesse fel az új épü-
letet, amelyet majd az igazság-
ügyi kormányzat több évre ha-
szonbérbe vesz. Hosszadalmas 
alkudozás következett. 1909 
áprilisában a városi közgyűlés 
megszavazta a tervek elkészí-

téséhez szükséges összeget, a 
munkára Dobovszky József Ist-
ván helybeli építészt kérve fel, a 
katolikus iskola, a felsőpárti re-
formátus templom és több más 
középület tervezőjét. A miniszté-
rium a terveket szeptember kö-

zepén kis módosításokkal jóvá-
hagyta, de az építtetés módjára 
továbbra sem született megálla-
podás. Végül az igazságügy-mi-
niszter elképzelése érvényesült, 
vagyis a város magára vállalta a 
bíróság új épületének felépíté-
sét. A szakipari munkákra 1910 
áprilisában kiírták a pályázatot, 
de csak szeptember 19-én kötöt-
ték meg a szerződéseket a vállal-
kozókkal. A legfőbb munkákat 
szentesi mesterek nyerték, így: 
id. Bene István kőműves, Budai 
János ács, Sebesi József asztalos, 
Mócz Kálmán üveges, Pető Jó-
zsef szobafestő. A művezetésre 
Dobovszky mérnököt kérték fel. 
A kései kezdés miatt 1910-ben 
csak a Csérfészek elbontására és 
a talaj előkészítésére kerülhetett 
sor. A szecessziós stílusú, emele-
tes, villa-kastélyszerű építmény 
1911-ben tető alá került, de csak 
1912 júniusában költözhettek 
be a hivatalok. Attika-falán mo-
zaik címerdísz volt: „Magyar Kir. 
Járásbíróság” felirattal. A koráb-
ban díszes épületet az 1960-as 
években egyszínűre festették, a 
mozaik államcímert eltávolítot-
ták, de továbbra is bíróságként 
működött. Utolsó felújításá-
ra 2013/14 folyamán került sor, 
mely alkalommal az épület visz-
szanyerte eredeti pompáját.

Szentes arculata régen és ma (12.)

A  j o g s z o l g á l t a t á s  d í s z e s  o t t h o n a

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
Szombat (augusztus 27.)
12:30 3D A kis kedvencek titkos élete
14:15 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D Elliott, a sárkány
18:15 3D A barátságos óriás
20:30 3D Ben Hur
Vasárnap (augusztus 28.)
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
Hétfő (augusztus 29.)
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
Kedd (augusztus 30.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A barátságos óriás
18:15 3D Elliott, a sárkány
20:30 3D Ben Hur
Szerda (augusztus 31.) 
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
Csütörtök (szeptember 1.)
16:00 3D Elliott, a sárkány
18:15 Haverok fegyverben
20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
Péntek (szeptember 2.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A barátságos óriás
18:15 Haverok fegyverben
20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
22:15 A zátony

Moziműsor
Szentesi Művelődési Köz-

pont
A Szentesi Művelődési Köz-

pont és a Szentesi Fotókör szer-
vezésében a Művelődési és 
Ifjúsági Házban a Lodzi Fotómű-
vészek Társaságának „Lengyel 
táj” című fotókiállítása látogat-
ható október 20-ig, az intéz-
mény nyitva tartási idejében.

A Tokácsli Galériában Mariusz 
Nowicki lódzi fotográfus „Az idő 
pókhálója” című fotókiállítása 
látható szeptember 2-ig, kedd-
től-péntekig 9-13 és 15-17 órá-
ig, szombaton 9-13 óráig.

A Galéria Kávéház és Étterem-
ben Eugeniusz Haneman lódzi 
fotográfus Évtizedek című fotó-
kiállítása látható október 3-ig, a 
kávéház nyitva tartási idejében.

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Augusztus 27-én, szombat 16 
órakor Népzenei találkozó.

Közreműködik: a Földeáki, a 
Kisteleki, az Apátfalvi Kerekes 
Márton Népdalkör és Citeraze-
nekar; az Öreghegyi Bodza, a 
Szentesi Margaréta, a Szentesi 
Pengető Citerazenekar; a Desz-
ki Népdalkör; a Nagymágocsi 
Nefelejcs Népdalkör és Napra-
forgó Citerazenekar; az Ópusz-
taszeri Szivárvány Népdalkör; 
Ady Endre Művelődési Egyesü-
let - Tornyos-Szerbia; Debrecze-
ni-Kiss Helga

Szegváron a Károlyi-kas-
télyban Gyöngyök, tollak, illú-
ziók címmel Gila Olga smink-
mester kiállítása látogatható 
augusztus 31-ig.

P r o g r a m a j á n l ó
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Menü augusztus 29- 
szeptember 2-ig.

Hétfő – Tárkonyos sertés raguleves
A menü: derelye 

B menü: Csirkemell roston, 
burgonyapüré

Kedd – Húsleves
A menü: Főtt hússzelet, 
tejszínes parajfőzelék

B menü: Budapest szelet, 
párolt rizs, pirított burgonya

Szerda
A menü: Karfiolkrémleves

Tarhonyás hús, 

vegyes vágott savanyúság
B menü: Gulyásleves, 

Barackos túróval töltött palacsinta, 
erdei gyümölcsmártással

Csütörtök  – Gombaleves
A menü: Rántott hal, burgonyapüré

B menü: Gyros
Péntek – Meggyleves

A menü: Grill csirkecomb, párolt rizs
B menü: Rakott zöldbab

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

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Rácz Istvánné 
(Szentes, Árpád u. 38.) Nyereménye egy 
0,5 l-es Zwack Unicum a Mátyás Italdisz-
kont felajánlásából. Ezen a héten a Szen-
tesi Mozi páros belépőjét nyerhetik meg. 
Megfejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes, 
Kossuth tér. 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes cím-
re.

Vízszintes: 1. Vicces megjegyzés első része. 
15. Néz, észlel. 16. Menyegző. 17. Algírban 
van! 18. …-untalan, újra meg újra. 20. Tüs-
késhengerem (agráreszköz). 21. Tarol. 22. 
Tartózkodik, honol. 24. …c, bevonat, máz. 
25. Férfinév. 26. Hevít a végén! 27. Baba jel-
zője lehet. 29. Árész – keverve. 31. Csakhogy, 
azonban. 32. Zenedrámát. 35. Kosárra dob. 
37. Varázslatok. 38. Csomó. göb. 40. Névelő-
vel: szobák (szleng). 42. Ruhaakasztó. 45. A 

mélybe hajító. 47. Kortárs színész (Zoltán). 
49. Község. 50. Karinthy ismert mondása 
írásról, olvasásról. 52. Hontalan, száműzött. 
54. Az egyik legősibb kutyaféle, évezredek 
óta az ember társa a vadászatban. 56. Akol, 
pajta. 57. Egykori Mozgókép-forgalmazá-
si Vállalat rövidítése. 60. Fájó, hasogató. 62. 
Tüzet szüntet. 63. Újság. 65. Konkávvá. 68. 
Apró, parányi.

Függőleges: 1. Lenti, mélyen levő. 2. Szo-
morkodó, búsuló. 3. Rossz kívánság. 4. Rang-
jelző előtag. 5. Járási központ Somogy me-
gyében. 6. Következmény. 7. Káposzta 
jelzője lehet. 8. Alakzat, forma. 9. Pedagó-
gus. 10. Alulra tekint. 11. Kacat. 12. Belügy-
minisztérium, röviden. 13. Város a Jamuna 
folyó partján (India). 14. Ordítozó. 19. Serdü-
lő, kamasz. 21. Önsanyargató. 23. Somogy 
megyei község, a fonyódi járásban. 25. Kal-

pag. 28. A zsidó nép egyik pátriárkája, Izsák 
és Rebeka kisebbik fia. 30. Leletet mentő. 33. 
Érdekes tengeri állatot. 34. Állóvíz. 36. Kiin-
dulópontjait. 37. Zárod. 38. Lehorgonyzott, 
a víz színén úszó jelzőtest (vízi járművek fi-
gyelmeztetésére szolgál). 39. Forró, fűszeres 
szeszesital. 41. Az ördög bibliájának is neve-
zik. 42. Darabka, harapásnyi étel. 43. Rész-
ben ápol. 44. Közismert áruház Moszkvában. 
46. Bőséges. 48. Körömgomba. 49. A humo-
ros megjegyzés második része. 51. Végtelenül 
rémes! 53. Dzsibuti és nigeri gépkocsik nem-
zetközi jelzése. 55. Kap… - kerti munkát vé-
gezni. 58. Ohio része! 59. Képes, bír. 61. Kecel 
határok nélkül! 64. Panamai gépkocsik jelzé-
se. 66. Ruténium vegyjele. 67. Középen javu-
ló! 69. Ifjúsági Bizottság, röv. 70. Essek!

Beküldendő a vízszintes 1. és a függő-
leges 49. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü
augusztus 29-
szeptember 2..

Hétfő
A menü:  Lencseleves, virslivel,
Hentes tokány, sós burgonya
B menü: Májgaluska leves, Stíriai metélt
Kedd
A menü: Magyaros gombaleves,
Spagetti carbonara
B menü: Zöldborsóleves
Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya
Szerda
A menü: Száraz bableves,
Kelkáposzta főzelék, fasírt

B menü: Tárkonyos 
burgonyaleves, 
Tandori csirkecomb, 

párolt rizs
Csütörtök

A menü: Grízgaluska leves,
Dubary karaj, burgonyapüré
B menü: Sajtos hagymakrémleves,
Csirkepörkölt, nokedli
Péntek
A menü: Scsí, Rakott krumpli
B menü: csirkegulyás,
Csirkemell szezámos bundában, rizibizi

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

1 2 3
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Krumplifőzelék, „ahogy én készítem”
1 közepes fej hagymát apróra vágva, olajon vagy zsíron üvegesre pá-

rolok. 1 kg felszeletelt krumplit pár percig megforgatok rajta, majd 
annyi vízzel felengedem, hogy 2 ujjnyira ellepje, majd sózom. 2 babér-
levelet teszek hozzá. Teatojásba 4 szem szegfűborsot összetörve, ba-
zsalikomot, majorannát, bőven tárkonyt adok hozzá (ha van friss, 
akkor külön teszem hozzá). Ha a krumpli megpuhult, a fűszereket ki-
szedem, besűrítem, majd 1 evőkanál tejföllel és késhegyni fehérborssal 
egyet még rottyantok rajta. Ízlés szerint tárkonyecettel ízesítem. Fasír-
tot készítek hozzá.

Jó étvágyat! 
Kis Sándorné, Kisér

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 29-szeptember 5. Pingvin Patika  (Szentes, Nagyör-
vény u.59.)  szombaton 7.30 órától -12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 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:
Varga Dávidnak és Orsós Szil-

viának (Lavotta u.11.) Dávid, 
Bakai Lajosnak és Kurucz Má-
ria Stellának (Tölgyfa u.10.) La-
jos Olivér – képünkön, Kallai Sán-
dornak és Magyar Bettinának 
(Szeder I. u. 28.) Natália, Kovács 
Gábornak és Drahota-Szabó Ág-
nesnek (Rózsa u. 16.) Adél, Czi-
bolya Mihály Attilának és Saru-
si Brigittának (Csongrád, Fohász 
utca 48.) Attila, Harmai Istvánnak 
és Kocsis Mónikának (Csong-
rád Nyíl u. 28.) Bence István nevű 
gyermeke.

Házasságot kötött: 
Krcsméri István (Mezőhegyes, 

Deák F. u. 27.) és Kovács Piros-
ka (József A. u. 9. 2/6.), Bugyi 
Balázs (Szegvár Esze T. u. 4.) és 
Miskolczi Ibolya Kitti ( Dr. Udvar-
di L.u.14.), Czibola Sándor (So-
mogyi B.u.21.) és Balázs Anikó 
(Klauzál u.1.4/18.), Nemesnyik 
Zoltán és Makai-Kiss Marianna 
(Wesselényi u. 43/A)

Elhunyt: 
Debreczeni Antal (Nyíri u. 14.), 

Maczák Jánosné (Csongrád, 
Göngyvirág u. 7-9.), Halász 
Gizella (Tanya 19/A)

Családi
események

Új burgonya 100-130 Ft/kg, új répa 
150-200 Ft/cs, új gyökér 200 Ft/cs, zel-
ler 100-150 Ft/db, petrezselyem 50-
100 Ft/csomó, hegyes erős paprika 50 
-70Ft/db, fehér paprika 250-350 Ft/
kg, paradicsom 250-350 Ft/kg, vörös-
hagyma 100-180 Ft/kg, tojás 30-35 Ft/
db, kapor 50-100 Ft/cs, cukkini 250 Ft/
kg, új tök 250 Ft/kg, csemege kukori-
ca 50-100 Ft/db, új retek 150 Ft/cs, új-
hagyma 150 Ft/cs, sárgadinnye 200-
250 Ft/kg, görög dinnye 90 Ft/kg, alma 
200 Ft/kg, őszibarack 250-350 Ft/kg, 
nektarin 200-250 Ft/kg, szilva 100-150 
Ft/kg, ringló szilva 100-150Ft/kg, szőlő 
300-350 Ft/kg.

PIAC

KOS
Nyugodt hétre számíthatsz, ami a hét közepétől még szerencsés is lehet. 
Hétvégére tervezz sok családi programot!
BIKA
Az egész hét szerencsésen alakulhat, bármihez fogsz, hozzá azt sikeresen 
elvégzed. Érdemes most új dolgokba belevágnod!
IKREK
A szerelem jellemzi az elkövetkező időszakot. Kezdetben baljós események 
jöhetnek, jobb, ha vigyázol. Hétvégén minden jóra fordulj, tervezzetek sok 
programot.
RÁK
Töltsd utazással a nyár hátralévő napjait! Egy kényelmes, lazító üdülés fel-
tölthet energiával az elkövetkezendő időszakra.
OROSZLÁN
Nyugodtabb, megfontoltabb leszel, ami a munkádban nagy segítséget 
nyújthat. A hétvégére azért nem árt lazítanod.

SZŰZ
Ez a hét a tervezésekkel telik. Jól fontold meg, mit szeretnél véghezvinni, 
mert bizalommal teli napok állnak előtted.
MÉRLEG
Figyelj arra, mit és mennyit eszel! A kedélyállapotod a héten az étkezésed 
határozza meg.
SKORPIÓ
Hiába érzed magad sikeresnek, fontos hogy melletted álljanak a barátaid és 
segítsenek. Szenteld nekik szabadidőd!
NYILAS
Helyreáll optimizmusod és a lelki békéd. Szerencsés napok állnak előtted, 
használd ki a lehetőségeid.
BAK
Jól teljesítesz a héten a munkahelyeden, de légy óvatos! Kollégáid és a fő-
nököd aktivitásodat látva kihasználhatnak.
VÍZÖNTŐ
Figyelj oda pénzügyeidre, takarékoskodj a héten. A munkádban egy kis 
odafigyelés nagy sikereket hozhat. 
HALAK
Ez a bőség zavara: sok vonzó emberrel lesz dolgod a héten. Ennek ellenére 
összezavarodhatsz mások véleményétől.

Augusztus 26-szeptember 2.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü:  Szeptember 05-11.

Hétfő: Zellerkrémleves gyönggyel
A menü: Debreceni sertésragu, 

tésztaköret
B menü: Rántott halfilé, 

kukoricás rizs, tartár
C menü: Párizsi sertésszelet, 

kukoricás rizs
Kedd: Csurgatott tojásleves

A menü: Mézes-mustáros csirkeragu, 
petrezselymes rizs

B menü: Rakott karfiol
C menü: Rakott sertésszelet, karfiolpüré

Szerda: Meggyleves
A menü: Zöldborsós paprikás 

sertésszelet, fokhagymás törtburgonya
B menü: Töltött csirkecomb, 
fokhagymás tört burgonya
C menü: Rántott csirkemell, 

párolt zöldség
Csütörtök: Húsleves

A menü: Főtt sertéshús, meggymártás
B menü: Temesvári csirkeragu, 

pirított tarhonya
C menü: Csirkecomb burgonyás 

köntösben, sárgarépás rizs 
Péntek: Bakonyi gulyásleves
A menü: Meggyes túrós kuglóf

B menü: Sajtos- tejfölös spagetti
C menü: Rántott csirkeszárny, 

majonézes burgonyasaláta
Szombat: Sárgaborsó leves, 

sajttal töltött rántott sertésszelet
Vasárnap: Daragaluska leves

Csőben sült csirkemell, tepsis 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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Sebők Tamás

Augusztus 21-én, vasárnap 
elindult az első osztályú Me-
gyei Labdarúgó Bajnokság 
2016-2017-es idénye. Az első 
fordulóban a Szentesi Kinizsi 
csapata Hódmezővásárhely-
re utazott idegenbe, ahol a 
frissen feljutó HFC II. fogadta 
Koncz Zsoltékat.

A szentesi csapat álmosan 
kezdte a mérkőzést és többször 
okozott fejtörést a támadások 
építésénél a hazaiak védelme. A 
22. percben már a hódmezővá-
sárhelyi csapat támadói is bor-
sot törtek a szentesi védelem 
orra alá, hiszen Darida Ádám 
góljával megszerezték a veze-
tést. A szentesieknek még a szü-
net előtt sikerült egalizálni, a 43. 
percben Mihály Róbert szerzett 

gólt. A második félidő kiegyen-
lített volt, azonban nem szüle-
tett gól, így pontosztozkodással 
kezdte az idényt mindkét csa-
pat. – Megnyerhető mérkőzés 
lett volna, mert nem volt erőfö-
lényben a hazai csapat. Sajnos 
nagyon sok labdát adtunk el, fő-
leg a támadások alkalmával, így 
a továbbiakban a támadások 
építésére is figyelnünk kell, de 
a felkészültségünkön, az erőnlé-
tünkön is lesz még mit fejleszte-
ni. A mérkőzés képe alapján re-
ális volt a pontosztozkodás. Én 
úgy gondolom, hogy nincs baj, a 
követező hazai mérkőzésen meg 
kell szereznünk a 3 pontot. Ezt a 
csapat is tudja és ebben a tudat-
ban lép majd pályára Szentesen 
– értékelte a mérkőzést az edző, 
Koncz Zsolt.

A Szentesi Kinizsi játékosai au-
gusztus 26-án, pénteken dél-
után hajthatnak a három pont 
megszerzéséért, ugyanis az UTC 
csapatát fogadják a Pusztai Lász-
ló Sporttelepen. 

Augusztus 

27-én, szom-

baton a Szen-

tes 20 prog-

ra m s o roz at 

keretében rendezi meg a 

Szentesi Kinizsi SZITE a Csa-

ládi, Szabadidő és Futball 

Fesztivált. A reggel 9 órától 

kezdődő programok között 

U7, U8, U9, U10 és U11-es 

korosztályok kispályás lab-

darúgó utánpótlás tornát 

rendezik meg, 55 csapat 

részvételével, akik között 

lesznek külföldi indulók is. 

Így közel 1200 sportolót és 

hozzátartozóikat várják a 

szervezők, ahol a jövő lab-

darúgói is bemutatkoznak. 

Hering Viktor

A Magyar Vízilabda Szövet-
ség székházában hétfőn elké- 
szítették az OB I-es férfibaj-
nokság csoportjainak beosz-
tását. Pellei Csaba, a szentesi 
csapat vezetőedzője bizako-

dó, szerinte a tavalyinál egy 
árnyalattal könnyebb csoport-
ba kerültünk.

Azért az A-jelű nyolcas így is 
bombaerős ellenfelekkel van te-
letűzdelve, hiszen a Szentesi VK-
nak meg kell mérkőznie a sztá-

rok sorát felvonultató Szolnokkal 
és OSC-vel, az élmezőnybe tartó 
Szegeddel, de itt szerepel majd 
a szentesi Komlósi Péter edzette 
Debrecen, és a mindig veszélyes 
Vasas illetve a Pécs is. – Azt gon-
dolom lehetett volna könnyebb, 
de akár nehezebb is a sorsolá-
sunk – kezdte értékelését Pel-
lei Csaba vezetőedző. – A KSI-t, 
amely hozzánk került, oda-visz-
sza vernünk kell, a Szolnok és az 
OSC ellen hazai medencében is 
a tisztes helytállás lehet a cél, a 
többi ellenfelünkkel szemben vi-
szont itthon úgy kell medencé-
be szállnunk, hogy pontot vagy 
pontokat szerezzünk. A nagy ri-
válisunk a csoportban a Pécs le-
het, ellenük abszolút háromesé-
lyes mérkőzésekre számítok 
itthon és idegenben is. Szeren-
csések vagyunk, hogy a KSI ke-
rült hozzánk, mert a Tatabányát 

erősebbnek tartom a Sportisko-
la együttesénél, a Pécs viszont 
szerintem erősebb az UVSE gár-
dájánál. Továbbra is a terveknek 
megfelelően készülünk a baj-
nokságra, ennek részeként egy 
hetet töltöttünk Zentán, ahol 
minden feltétel adott volt az itt-
hon elkezdett munka zavartalan 
folytatásához.

A Magyar Kupa selejtezőinek 
sorsolására is sor került a szö-
vetségben, a mieink a főváros-
ban a Ferencváros, a BVSC és a 
Debrecen ellenfelei lesznek, az 
első két helyezett jut tovább a 
csoportból, amire reálisan a két 
budapesti együttesnek van a 
legnagyobb esélye. A kupamér-
kőzéseket szeptember 23-án és 
24-én rendezik, az első bajnoki 
fordulóra pedig szeptember 27-
én kerül sor, amikor is a Szentesi 
VK Szegedre látogat.

Döntetlennel kezdték a bajnokságot

E r ő s  c s o p o r t ,  s z e g e d i  i d é n y n y i t ó

KISÉRBEN öreg ház eladó. Tel.: 
30/608-4081

AMERIKAI típusú, 170 négyzet-
méteres ház, 26 millió forintért eladó. 
Tel.: 70/506-6162 

BONTOTT építőanyag, fa, cse-
rép, tégla, ajtó, ablak stb. eladó. Tel.: 
20/480-2527

SZOBAFESTÉST, homlokzati 
hőszigetelést, gipszkartonozást válla-
lok. Tel.: 30/967-2809

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. Telefon: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. Tele-
fon:70/389-7965

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

SZENTESEN, a 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.

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. Érdeklődni: 
30/646-0051

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

2015 júliusában alakult a 
Szentesi Farkasok Utánpótlás 
Sportegyesület, többek között 
azzal a céllal, hogy népszerű-
sítse a kézilabda sportágat az 
utánpótlás korosztályokban, 
utánpótlás-bajnokságban ve-
gyenek részt, valamint helyi 
rendezésű versenyt rendezze-
nek. Az elmúlt időszak sikere-
sen zárult a klubnál és már a 
jövőre is kitekintett Oroszné 
Tihanyi Márta elnök, valamint 
Orosz Tibor edző.

A Szentesi Farkasok Kézilabda 
Club edzései körülbelül egy éve, 
2015 augusztusában kezdődtek 
a Széchenyi ligetben, később a 
Koszta és a Klauzál iskola torna-
termében folytatták a felkészü-
léseket a szeptemberben rajto-
ló bajnokikra. Az U14-es fiúk az 
országos bajnokság helyi régió-
jában: Bács-Kiskun, Csongrád és 
Békés megye csapataival mér-
kőzhettek meg. A kezdeti ne-
hézségeket nagyon jól vették a 

fiatalok és a bajnokság végére 
a 3. helyet szerezték meg, me-
gyei szinten a legjobbak lettek. 
A lányok korosztályos problé-
mák miatt nem tudtak az orszá-
gos bajnokságban szerepelni így 
a Békés megyei serdülő bajnok-
ságban indultak el, itt ők szintén 
a 3. helyezést szerezték meg. Fi-
atalabb gyerekekkel is foglalko-
zik az egyesület, az említett isko-
lák tornatermeiben. Az U12-es 
fiúkkal tapasztalatszerzés céljá-
ból a Sulikézi Kupán indultak el 
Csongrádon, ahol 4. helyezettek 
lettek, a Kosztás U9-es csapat pe-
dig a Magyar Kézilabda Szövet-
ség által indított „Kézilabda az is-
kolában” programban, valamint 
a „Sulikézi Fesztiválon” is szere-
pelt. A bajnoki szereplések mel-
lett a fiatal kézilabdások kupa-
szereplése is sikeres volt az első 
évben; a Luca kupán, III. Csong-
rád Kupán vagy a saját rende-
zésű Farkas Kupán kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak a gye-
rekek. – Az ősztől több bajnok-
ságban is szeretnénk megméret-

tetni magunkat. Terveink között 
szerepel az országos gyermek-
bajnokság U12-es, U13-as és 
U14-es, valamint a nyílt serdülő 
bajnokságban való indulás, ahol 
szeretnénk a lehető legtiszte-
sebben helytállni. Fontos célki-
tűzésünk a játékosállományunk 
bővítése, ezek mellett szeret-
nénk újraéleszteni a felnőtt férfi 
kézilabdát is Szentesen. Igyek-
szünk a jövőben sikeres pályáza-
tokkal is előrelendíteni az egye-

sületünket – mutatta be célokat 
Oroszné Tihanyi Márta és Orosz 
Tibor, akik, ahogy fogalmaztak: 
életük a kézilabda. Azt is hozzá-
tették, hogy a számos korosztály, 
fiatalok ellenére kevésnek bizo-
nyul a sportcsarnokban biztosí-
tott heti 3 és fél óra edzésidőtar-
tam. Ettől függetlenül a Szentesi 
Farkasok Kézilabda Club mindig 
is a célt látja maga előtt, és nem 
pedig az akadályokat.

Hering Viktor

Augusztus elseje óta készül 
az NB II-es szezonra a Szente-
si Kosárlabda Klub együttese. 
A csapat két szerb játékossal 
erősödött, az első felkészülési 
mérkőzéseket Gyulán játsszák 
majd, ahol meghívásos tor-
nán vesznek részt Aleksandar 
Preskar tanítványai. 

Hétfőn délelőtt a Koszta isko-
la tornatermében készült a szep-
tember végén rajtoló szezonra a 
Szentesi KK együttese, a fiatalok 
és a felnőttek együtt végezték 
a számukra kijelölt feladatokat. 
A megyei első osztályú bajnok-

ság megnyerését követően pi-
henőt kaptak a játékosok, de a 
hónap elejétől ismét a munkáé 
lett a főszerep. Az első napok-
ban futóedzéseket végeztek a 
srácok, komoly mennyiségben, 
mostanra azonban már a labdák 
is előkerültek a szertárból, ami 
megtörte az edzések monotoni-
tását. Minden nap két, de előfor-
dul, hogy három edzést tartanak 
a játékosoknak az edzők, akik el-
sősorban a felnőtt és a junior-ka-
dett együttes játékosaival foglal-
koznak, de önszorgalomból már 
az ennél fiatalabbak közül is so-
kan bekapcsolódtak a munkába. 

– A serdülő csapat közül nagyon 
sokan itt vannak, és velünk edze-
nek, sőt, még a legfiatalabbak 
közül is járnak már a foglalkozá-
sokra, így több, mint harmincan 
edzünk együtt – mondta Alek-
sandar Preskar, a klub vezetője, 
a felnőtt csapat edzője. – A baj-
nokság szeptember végén, ok-
tóber elején kezdődik a felnőtt 
és a junior-kadett korosztály szá-
mára, így még bő egy hónapunk 
van a formába hozáshoz. 

Az NB II-es bajnokságban, 
ahol 12-13 csapat ellen játszik 
majd az SZKK, vélhetően kemé-
nyebb csaták várnak a szentesi 
srácokra, mint amilyen a megyei 
bajnokságban  volt, így érthető-
en a klub vezetői szerették vol-
na megerősíteni a roppant fiatal 
átlagéletkorú együttest. – A Me-
talCom jóvoltából és támogatá-
sával egy 26 éves szerb center 
érkezett Szerbiából Szentesre. 
Igyekszünk a lehetőségeinkhez 
mérten igazolni, erősíteni, és re-
álisan tervezni – mondta Pres-
kar. – Az egyik edzőnk, aki 
Hódmezővásárhelyről érkezett, 
szintén szerb származású, bács-
katopolyai, és tavaly az NB I/B-
ben szerepelt. Ő amellett, hogy 
a serdülőinket edzi majd, a fel-

nőtt együttesben a játékával se-
gít minket ebben a szezonban. A 
tavalyi együttes együtt maradt, 
egyedül az irányító poszton ját-
szó Kútvölgyi nem tudta vállalni 
a szereplést az NB II-ben. 

A mostani idényben Laczkó 
Róbert irányítja a kadett csapat 
munkáját, de a Kunszentmár-
tonban és Szavason beinduló 
kosárlabda-iskolákat is ő fogja 
össze. Aleksandar Preskar vezeti 
a junior és a felnőtt gárda edzé-
seit, a kosársulit Szentesen Sza-
bó Dénes, a megyei együttest 
Kútvölgyi Csanád irányíthatja, 
míg a legkisebbeket, az U11, 
U12-es korosztályt Vladimir Vuja-
dinovics edzi majd. Az első felké-
szülési mérkőzéseit szombaton 
játssza a csapat, amikor is Gyulá-
ra látogatnak, de az igazi meccs- 
dömping majd szeptemberben 
vár a srácokra. – Nagy dolog az 
NB II-es szereplésünk, de a jö-
vőben továbbra is nagy hang-
súlyt fektetünk az utánpótlás-
képzésre, ezt nem hanyagoljuk 
el. Az NB II-ben pedig egy a cé-
lunk, hogy harcos, jó mérkőzé-
seket játsszunk, beleszokjunk 
ebbe az osztályba, az eredmény 
számomra egyelőre másodlagos 
– vélekedett Aleksandar Preskar.

Eltökélten, céltudatosan építik a helyi kézilabdát

Szerb centerrel erősödött a Szentesi KK



Nekünk
Szentes számít!

Keresse legújabb
lapszámunkat
péntekenként

a Coop boltokban,
a hírlapárusoknál
és a lottózókban.

Szeretne előfizetni?
Hívjon a 63/311-563-as

telefonszámon, vagy
utaljon közvetlenül

11735043-20500148
bankszámlaszámunkra!


