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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

Otthonról hozott érték a Virágos testvérek számára 
a zöldségfélék iránti odaadó gondoskodás 8. oldal
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Darók József

Nagy nevekkel és fergete-
ges produkciókkal indult a 
szentesi nyári színház. A kö-
vetkező előadás egyenesen 
Schobert Norbit veszi célba.

Szulák Andrea kellemes hang-
ja és az általa előadott slágerek 
jól simultak a Balogh Kálmán és 
a Gipsy Cimbalom Band zenéjé-
hez a június 21-i templomi kon-
certen, az eső miatt költözött 

pár métert a műsor a megyehá-
záról. A remek koncertélményt 
követően másnap már a meg-
szokott helyszínen ritka színházi 
élményben volt részük a szente-
si nyári színház nézőinek. Június 
22-én a Kossuth-, és Jászai Ma-
ri-díjas, a Nemzet Színésze, 
Molnár Piroska, a szintén Kos-
suth-, és Jászai Mari-díjas Benedek 
Miklós, valamint Vári Éva, illet-
ve a Jászai Mari-díjas, a Nemzet 

Színésze, Szacsvay László lépett 
fel. A nagy négyes című darab-
ban. Vári Éva a fővárosban már 
a tavasszal elbúcsúzott a közön-
ségtől, azonban vidéken éppen 
nálunk volt a hattyúdala. A mű-
vésznőt az előadás legvégén ró-
zsacsokorral búcsúztatta Szirbik 
Imre polgármester.

Vastaps vélhetően a továb-
biakban is lesz, még tíz műsor-
ral készülnek a szervezők. Mint 
Varróné Szabó Ildikóval, a műve-
lődési központ igazgatójával az 
előadás után beszélgetve meg-
tudtuk, a fergeteges produkci-
ók sora folytatódik. Július 7-én 
a mindig nagyon népszerű Du-
maszínház ezúttal Roast né-
ven kerül színre, vagyis a stand 
up comedy hazai nagyjai, Kiss 
Ádám, Dombóvári István, Haj-
dú Balázs és a Szomszédnéni 
produkciós Iroda a fitneszgu-
ru Schobert Norbit „süti roston”. 
A nyári színházat szervező mű-
velődési központ igazgatója el-
mondta, igyekeznek ezúttal is 
a szélesebb közönségréteget 
megszólítani, ilyen lesz a július 

programkínálatuk. Helyet kap 
benne vígjáték július 11-én, Pa-
sik a pácban címmel, a Gergely 
Theater már sokadszorra jön, 
majd koncert is lesz, július 19-én 
az Ismerős Arcok Zenekar Wass 
Albert-estje. A folyón túl Itália 
ismert színészekkel (Szabó Kim-
mel Tamás, Lázár Kati, Lukáts An-
dor, Benedek Miklós) kerül színre 
július 27-én. Látványosnak ígér-
kezik a Tánc és Zene nemzetközi 
fesztivál is, amikor előrelátható-
lag 3-4 külföldi együttes ad szín-
vonalas műsort július 30-án.

A jegyárak itt még mindig 
eléggé mérsékeltek az igazga-
tónő szerint. – Az emberek vi-
szonylag keveset tudnak áldozni 
a kultúrára, de az évi 3500-4000 
néző azt mutatja, hogy a nyári 
színházat nagyon szeretik, s ha 
nem is minden előadásra van le-
hetőségük eljönni, de sok szen-
tesi ki tud választani 1-2 darabot, 
amire kíváncsi. S a környező régi-
óból is ellátogatnak hozzánk, sőt 
most volt Pestről is néző, direkt 
Vári Éva miatt – jegyezte meg 
Varróné Szabó Ildikó.

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: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

 Sebők Tamás

Egy új beruházásnak kö-
szönhetően kibővült a Délal-
földi Kertészek Szövetkeze-
tének három éve épített tagi 
válogatója. A betakarítások 
csúcsidőszakára átadott rész-
leg komfortosabb körülmé-
nyeket biztosít a termelőknek 
a munkavégzéshez. A beruhá-
zásról, a termelés aktualitásai-
ról, valamint a nyári diákmun-
káról a DélKerTÉSZ elnökével, 
Ledó Ferenccel beszéltünk.

Korábbi lapszámunkban már 
beszámoltunk a DélKerTÉSZ há-
rom éve épített válogató üze-
mének bővítési terveiről. Ledó 
Ferenc akkor elmondta, a hideg-
fóliás paprikák betakarításának 
megkezdésére szeretnék, ha a 
beruházás elkészülne. A létesít-
ményt a napokban adták át, és ta-
gok birtokba is vették a klimati-
zált válogatót. 

– A csarnok műszaki átadása 
már megtörtént, a használatba-

vételi engedély megszerzése fo-
lyamatban van. Azon tagjainknak 
hoztuk létre, akiknek a telephe-
lyén nincsenek meg azok a körül-
mények, melyek lehetőséget biz-
tosítanak a kulturált válogatásra. 
Itt felügyelet mellett, kedvezőbb 
körülmények között, hatéko-
nyabb módszerekkel, klimatizált 
helyszínen mehet végbe az osz-
tályozás – mondta el lapunknak 
az elnök.

Hozzátette, a korábbi 400 m2-
es létesítmény maximális kihasz-
náltsága miatt volt szükség a bő-
vítésre. A közel 75 millió forintos, 
a működési programból megva-
lósult beruházásnak köszönhető-
en, egyszerre 25-30 fő tud majd 
válogatni az új részlegen, mely a 
hét minden napján a tagjaink ren-
delkezésére áll.

A termelést tekintve a csúcs- 
időszakot éli a szövetkezet, a hi-
degfóliák, a fűtött fóliák és az 
üvegházak is most adják a legna-
gyobb mennyiséget.

– Nagy mennyiség jön be TV 
paprikából, hegyes-erős papriká-
ból és paradicsomból. Két hete 
megindult a kápia paprika szedé-
se is, mely a következő hetekben 
hozhat igazán bőséges meny-
nyiséget, az uborkánál azonban 
visszaesés látható, de a növény-
váltások eredményeképpen a ké-
sőbbiekben ebből is nagymér-
tékű termésre számítunk. Több 
mint ezer hektáron termesztenek 
tagjaink zöldborsót, melynek be-
takarítása a vége felé közeledik. 
Az időjárás kevésbé kedvezett a 
zöldborsónak, de a tavalyi ered-
ményeket idén is tudjuk produ-
kálni – részletezte az aktuális ter-
melő időszakot Ledó Ferenc.

Az elnök kifejtette, a napi 12-
15 kamionnyi áru közel fele cso-
magolt, így a nyári időszakban az 
időszaki dolgozókon kívül diáko-
kat is alkalmaz a szövetkezet.

– Ebben az időszakban 25-30 
diáknak ad lehetőséget a Dél-
KerTÉSZ nyári munkára, ponto-

san azért, hogy a dolgozóknak is 
megkönnyítsük ezt az időszakot, 
ők is kivehessék a nyári szabadsá-
got. A nyári diákmunka egy hete 
indult és augusztus végéig tart. 
Úgy vélem, ez két szempontból 
is kedvező a gyermekek számá-
ra, egyrészt jövedelmet kapnak, 
másrészt mindezekkel betekin-
tést nyerhetnek a munka világá-
ba is – zárta a beszélgetést. 

Nagy várakozások előzik meg a
bővített csomagoló beindulását

Norbi és pasik a pácban
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert itt van a szomszédban, s az áruválaszték is jó.”

– Gránicz Józsefné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Rozgonyi Ádám

A Magyar Rotary District 
vendége lesz július 2. és 4. kö-
zött Ian Risely, a Rotary Club 
világelnöke és felesége, Juli-
et Risely. Magyarországi tar-
tózkodása alatt Szentendrén, 
Szentesen és Szegeden talál-
kozik a régió magyar és hatá-
ron kívüli Rotarystáival. Váro-
sunkba hétfőn látogat el, és 
a megyeházán vesz részt egy 
konferencián.

– Elfogadta a meghívásunkat 
a világelnök, aki július 1-jén áll 
munkába, de 2-án már Magyar-
országon lesz, és fát ültet a kör-
nyezetvédelem jegyében velem 
együtt a Szentendrei Skanzen-
ben. Mellénk állt, és képviseli ezt 
az ügyet, közvetíti a világ felé. 
Azt gondolom, ez egy nagyon 
fontos esemény az életünkben 
– mondta sajtótájékoztatón Mé-
száros Zoltán, a Rotary Magyar-
ország 2017-18. évi kormányzó-
ja. A Rotary faültetés illeszkedik 
a Rotary International világprog-
ramjához, azaz „óvjuk és védjük 
környezetünket, ültessünk fákat 
a jövő nemzedékének!” A Dist- 
rict valamennyi klubja elültet 

egy fát, ezzel is kifejezve elkö-
teleződését a környezetvéde-
lem iránt. Egy emléksziklát is el-
helyeznek a skanzen területén, 
amelyben időkapszula kap he-
lyet. Másnap Szegeden bemu-
tatják a Magyar Rotary egyik ki-
emelkedő projektjét, a „Gift of 
Life” (Ajándékozzunk Életet) 
programot, amely hazánkban 
nyolcvan, a világon több tízezer 
gyermek életét mentette meg. 
Szentesen, konferencia kereté-
ben bemutatkozik a Magyar Ro-
tary Család. Az ifjúsági klubok 
(EarlyAct, Interact, Rotaract), il-
letve az Inner Wheel Klubok ve-
zetői, képviselői tiszteletüket te-
szik a megyeházi programon. Az 
eseményt hétfőn, délelőtt 11-
kor nagyszabású flashmob veze-
ti fel. Közel kétszáz fiatal fogadja 
majd a delegációt. – A konferen-
cián a jövőt szeretnénk meg-
mutatni. Hiszen a fiatalok adják 
a jövőt – hangsúlyozta Rotary 
District kormányzója. 

Arról is szó esett, hogy a Szen-
tes-Csongrád Rotary Club július 
2-8. között nyolcadik alkalom-
mal szervezi meg a Kárpát-me-
dencei Rotary Diáktáborát. A 
klub a Rotary szellemiségének 

megfelelően idén is tehetséges, 
szerény körülmények között élő 
10-14 éves gyermekeket tábo-
roztat a Felvidék, Kárpátalja, Er-
dély és a Vajdaság magyarlak-
ta területeiről, valamint Szentes 
és vonzáskörzetének 8 általános 
iskolájából. Az idei évben angol 
nyelv és számítástechnika lesz a 
fókuszban, ismertette Tímár Fe-
renc, a klub soros elnöke. A fog-
lalkozások a Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola korszerűen 
felszerelt számítógépes szak-

tantermeiben lesznek. Ezek so-
rán könnyed, játékos feladato-
kon keresztül ismerhetik meg a 
gyerekek az angol nyelv tanulá-
sát segítő, az interneten szaba-
don hozzáférhető felületeket, il-
letve a felhő-alapú informatika 
néhány ingyenesen használha-
tó, kreatív eszközét. Emellett a 
résztvevők megtekintik Szentes 
főbb nevezetességeit, kirándu-
lást tesznek Ópusztaszerre, illet-
ve a szegedi számítástechnikai 
múzeumba.

Szentesre látogat a Rotary világelnöke
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Rozgonyi Ádám

Együtt ünnepelt múlt pénte-
ken az egész város. Átadták a 
részlegesen felújított, Szentes 
egyik jelképének számító Pe-
tőfit. A sokak számára kedves 
emlékeket idéző épület egyti-
zedében szecessziós házat ala-
kítottak ki kávézóval, közössé-
gi terekkel, és rendbe hozták a 
külső homlokzatot is. A beru-
házás a Norvég Alap segítsé-
gével, egymillió euróból való-
sult meg.

2017. június 23. E dátum min-
den bizonnyal örökre beírta ma-
gát a város történetébe. Hosszú 
évekig a „vörös paraván” mögé 
bújt, romos Petőfi Szálló fogad-
ta a településre érkezőket. Múlt 
péntektől azonban teljesen más 
utcakép fogad mindenkit. Rész-
leges rekonstrukción esett át a 
Komor Marcell és Jakab Dezső 
tervezte épület, amelyet ünne-
pélyes keretek között adtak át. 
– Megcselekedtük. Húsz éve ál-
modtuk, hogy egyszer kinyí-
lik a kapu. Nagyon hosszú volt 
az út, akadályokkal, zsákutcák-
kal, talán tévedésekkel tarkítva 
– kezdte ünnepi beszédét Szir-
bik Imre polgármester. Köszöne-
tét fejezte ki a tervezőknek, az 
építőknek a fáradságot nem is-
merő munkájukért, és az EGT 
Alap országainak, Izlandnak, 
Liechtensteinnek és Norvégiá-
nak, hogy biztosították az anya-
gi feltételeket. Egymillió euró-

ból csak egy része szépülhetett 
meg a teljes egésznek, de ez az 
első lépés is nagyon fontos a vá-
rosnak, hangsúlyozta. Az ese-
ményen részt vett Olav Berstad, 
Norvégia magyarországi nagy-

követe is. Szentest elragadó al-
földi településnek nevezte. Ki-
emelte, a felújított szecessziós 
épület nemcsak a város, az or-
szág, hanem egész Európa büsz-
kesége. Kakas Béla, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnöke úgy 
fogalmazott lapunknak, látha-
tóan szépülnek a megye tele-
pülései, így virágosnak érzi a je-
lent és a jövőt is. – Ez főleg igaz 
a Petőfi esetében. Egy csodát lá-
tunk. Olyan épület újult meg, 
amely kötődik a polgárok lelké-
hez, az itt élő emberek életéhez 
– mondta.

A Petőfi egykori cukrászdá-
ját vezető Horváth Zoltán remé-
nyét fejezte ki, hogy mint annak 
idején, most is a vendégekért 
dolgoznak majd a létesítmény 
felszolgálói, cukrászai. Meg-
nyugtatásul közölte, a legendás 
receptek „tovább élnek” a Döm-
södi család birtokában. Az első 
táncot a Szilver TSE párosai lej-

tették a szecessziós épületben 
– palotást és keringőt mutattak 
be –, Szebeni Zoltán, a Horváth 
Mihály Gimnázium drámape-
dagógusa Ady Endre Kávéház-
ban című versét szavalta el, majd 

Majtényi András zenetanár egy 
Bartók Béla művet játszott zon-
gorán, valamint Pócsik Dániel és 
Gesztesi Alexandra énekét kísér-
te.

Az épület Petőfi utcai bejára-
tánál időkapszulát helyeztek el, 
amelyben gyermekrajzok, a me-
gyei napilap aktuális, és a Szen-
tesi Élet rendhagyó lapszáma, a 
polgármester videó-üzenete és 
némi aprópénz kapott helyet. 
A kapszulát csak három évtized 
múlva bontják ki. Az esti váro-
si ünnepségen Kállai Lajos Zsolt, 
a zeneiskola növendéke hege-
dült, Monzinger Gabriella éne-
kelt, Papdi Dániel szavalt Ady 
verset és a szilveresek táncoltak 
századfordulós táncokat. Szirbik 
Imre a város polgárait is köszön-
tötte, majd a jelenlévők mintegy 
félezer léggömböt engedtek a 
magasba, saját üzeneteikkel. Az 
érdeklődők ezután harminc fős 
csoportokban léphettek be a Pe-

tőfibe. Eközben dívák szórakoz-
tatták a közönséget, név szerint 
Fésűs Nelly, Koós Réka és Ladinek 
Judit. 

– Szavakat sem találok. Annyi-
ra gyönyörű és csodálatos. Illik a 
környezetébe. Húsz éve várunk 
erre, elmondhatatlanul nagy 
esemény ez a városnak – mond-
ta Szalay Lászlóné, miután kör-
bejárta a megújult belső tereket. 
Reméli, hogy hamarosan a felújí-
tott színháztermet is megcsodál-
hatja.

– Mindig azt mondtam, nem 
fogom megélni már, hogy újjá-
épül a Petőfi. Megéltem. Nagyon 
köszönöm. A fiamnak a bisztró 
részben volt a lakodalma – nyi-
latkozott Mácsai Jenőné.

– Kimondottan jó érzés volt be-
lépni. Nagyon hiányzott. Visszai-
dézzük a fiatalkorunkat. Itt szóra-
koztunk a baráti társasággal, le is 
vagyunk fényképezve – fogalma-
zott Fekete Jánosné. Férjével vett 
részt az emlékeket idéző látoga-
táson, akivel a 60. házassági évfor-
dulójukat ünneplik októberben.

– A szállodában voltam gya-
korlaton. A testvéreim itt tanul-
ták a pincér szakmát. Fontos épü-
let volt ez, ahová a fiatalok és az 
idősek egyaránt szívesen jártak 
– mondta egy másik helyi lakos. 
Irén úgy véli, örülni kell a mostani 
állapotoknak. Nem szabad felad-
ni. Ha nem is a közeljövőben, de 
előbb-utóbb vissza lehet állítani 
az épület régi fényét. 

Időkapszula, dívashow és színes lufik

Megnyílt a  
Szentes Szecessziós Ház
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Rozgonyi Ádám

A Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövetsége és 
a PANNON Halláscentrumok 
együttműködése jóvoltából 
Hegedűs Erzsébet, a hódme-
zővásárhelyi Halláscentrum 
akusztikusa tartott előadást a 
SINOSZ Szentesi Helyi Szerve-
zetében (Nagyörvény u. 59.). 
A  „Fókuszban a hallás” című 
ismertetőn többek között a 
különböző mértékű hallás-
károsodásokról és hallásvizs-
gálatokról, valamint a világ 
vezető gyártóinak hallókészü-
lékeiről és egyéb kommuniká-
ciós eszközökről is szó esett.

Évente mindenkinek érdemes 
lenne elmennie hallásvizsgálat-
ra, főként 40 éves kor felett. A 
negyedik X-en túl ugyanis egy-
re több a hallássérült. Az érzék-
szervi-idegi halláscsökkenés kü-
lönféle okokra vezethető vissza, 
de általánosságban két kategó-
riába sorolható: veleszületett és 
szerzett. A születés után szer-
zett halláscsökkenésnek a leg-
különfélébb okai lehetnek. Ki-
válthatja trauma, presbiacusis 
(időskori hallásvesztés), gépek 
vagy fegyverek okozta zajárta-
lom, Ménière-szindróma (a belső 

fül megbetegedése) és agyhár-
tyagyulladás is. – Serdülőkor-
ban megjelenik a zenehallga-
tás, ezzel a zajkárosodás. Később 
a munkahelyi zaj. Ha valaki ész-
reveszi, hogy zajban nem érti a 
beszédet, akkor már gond van. 
Egyszerű vizsgálattal meg tud-
juk állapítani, hogy ép halló vagy 
nem – mondta lapunknak He-
gedűs Erzsébet. Hozzátette, az, 
hogy valakinek milyen mérték-
ben romlik a hallása, függ az il-
lető genetikájától, és attól, hogy 
milyen környezetben mozog. 
Magyarországon mintegy 1 mil-
lió hallássérült él, a SINOSZ ada-
tai szerint kb. 60 ezer siket. 

– Ha beteg a fül, meg kell 
gyógyítani. Ezt szakorvos vég-
zi műtéttel vagy gyógyszeres 
kezeléssel. Ha idegi típusú hal-
láscsökkenése van valakinek, 
azt hallókészülékkel szoktuk ke-
zelni. Minél hamarabb kezdi el 
hordani a hallókészüléket a be-
teg, annál kevésbé romlik a be-
szédértése. Ez egy megelőző ke-
zelés is. Ha valaki későn érkezik, 
akkor nemcsak a hangok hallá-
sával lesz gondja, hanem a be-
szédértéssel is – hangsúlyozta a 
szakember, aki szerint az a leg-
nehezebb a hallásgondozók szá-
mára, hogy elfogadtassák azt a 

tényt, ha valakinek halláscsök-
kenése van, azt minél hama-
rabb kezelni kell. A hallókészü-
lékek elhelyezésükben, illetve 
megjelenésükben is különböz-
hetnek: elhelyezkedhetnek a fül 
mögött, hallójáratban vagy akár 
egy ékszerben. Évről-évre fej-
lődik a technológia. Olyan esz-
közöket használnak, amelyek 
nagyon jól tudják kezelni a hal-
láscsökkenéseket. Egyre kiseb-
bek a készülékek. Programot vál-
tani, hangerőt szabályozni már 
okostelefonnal is lehet. 

A hallássérültek számára a fej-
lődő technológia könnyebbé te-

szi az életet. Az előadó több jel-
zőrendszert is bemutatott. A 
hagyományos ébresztőórák a 
hallássérültek számára nem je-
lentenek megfelelő megoldást, 
mivel a hangjelzésük túlságosan 
halk. A Bellman ébresztőóra pél-
dául fénnyel és erős rezgéssel, 
éles hangjelzéssel ébreszt. Ez TB 
támogatással is megvásárolható, 
nagyfokú halláscsökkenés ese-
tében. Van olyan vezeték nélkü-
li rendszer is, amely az ajtócsen-
gő és a telefon csörgésén kívül a 
tűzjelző, a mozgásérzékelő, vagy 
a babamonitor hangjelzéseire is 
figyelmeztet, ha szükséges. 

Sebők Tamás

Szentesen népszerűsítet-
te a Csongrád megyei Road 
Show egyik állomásaként a GI-
NOP programot a kormány-
hivatal. A program keretében 
üzemlátogatásra is sor került, 
a HUNGERIT Zrt.-ben, majd ezt 
követően az önkormányzat 
dísztermében tartottak szak-
mai fórumot, melyen a mun-
káltatókat tájékoztatták az ak-
tuális lehetőségekről.

A héten GINOP Road Show 
keretében népszerűsítette fog-
lalkoztatást segítő támogatá-
si programot a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal a megye 
több területén. Június 27-én a 
képviselők, dr. Juhász Tünde kor-
mánymegbízott és dr. Tóth Flóri-

án, a Szentesi Járási Hivatal veze-
tője a megye egyik legnagyobb 
foglalkoztatója, a HUNGERIT Zrt. 
üzemét látogatták meg.  A HUN-
GERIT Zrt. 2016-17-18-as évének 
legjelentősebb beruházása ke-
retében 1,8 milliárd forint vissza 
nem térítendő kormánytámoga-
tást kap az export bővítését szol-
gáló, mintegy 5,1 milliárd forint 
értékű új beruházás megvalósí-
tásához, ami 120 új munkahelyet 
teremt a cégnél. 

Az üzemlátogatást követően 
munkáltatói fórumot tartottak a 
Szentesi Közös Önkormányzati 
Hivatal dísztermében. Dr. Juhász 
Tünde kormánymegbízottól 
megtudtuk, a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal foglalkoztatási 
területének közel 15 milliárd uni-
ós támogatása van kifejezetten 
foglalkoztatási, munkáltatói cé-
lokra. Néhány fontosabb szám-
szerű adatot is felvázolt a meg-
jelenteknek, így elhangzott, a 
forrásösszeg közel 13 ezer fő be-
vonására nyújt lehetőséget

 – Az elmúlt időszakban az or-
szágos és a megyei munkaerőpi-
ac is nagyon kedvező folyamatot 
mutat. Csongrád megyében je-
lenleg a munkanélküliségi ráta 
4,5 százalékos, az elmúlt hét év-
hez viszonyítva ez 58 százalékos 
csökkenést mutat, tehát a 2010-
es 21 ezer fő mára némivel több 
mint 9 ezer főre csökkent – hang-
súlyozta a kormánymegbízott, 
aki azt javasolta mind a munka-
vállalóknak, mind a foglalkozta-
tóknak, hogy forduljanak biza-
lommal a járási foglalkoztatási 
osztályokhoz, hiszen ők ismerik 
leginkább a helyi munkaerőpiac 
lehetőségeit, ahol személyre sza-
bott támogatásokkal várják őket.

Tonnes Zsolt, a Szentesi Járá-
si Hivatal foglalkoztatási osztály-
vezetője ezt követően az Ifjúsági 
Garancia, valamint az Út a mun-

kaerőpiacra című programokat 
ismertette részletesen. A fiatalok, 
jellemzően húszas éveik elején 
járó álláskeresők foglalkoztatá-
sát támogató program esetében 
kiemelte, fontos, hogy minél ke-
vesebb időt töltsenek munka 
nélkül a fiatalok és további táv-
lati cél, hogy lehetőleg egyből 
a nyílt munkaerőpiacon helyez-
kedjenek el a közfoglalkoztatást 
elkerülve. Ehhez a program ked-
vező támogatásokat, képzési le-
hetőségek biztosítását is nyújtja 
a munkáltatóknak. Az Út a mun-
kaerőpiacra felhívás célja, egy 
olyan program megvalósítása, 
mely az álláskeresők, különösen 
az alacsony iskolai végzettségű-
ek foglalkoztathatóságának javí-
tását, nyílt munkaerő-piaci elhe-
lyezkedését szolgálja. 

A fórum végén Lévai Balázs, a 
Csongrád Megyei Kormányhiva-
tal Társadalombiztosítási Osztá-
lyának vezetője a társadalombiz-
tosítással kapcsolatosan adott 
néhány információt a megjelen-
teknek.

Tonnes Zsolt elmondta, terve-
ik szerint ősszel újabb előadáso-
kat szerveznének.

Nő a foglalkoztatottak száma

Fókuszban a hallás
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Darók József

A fényt állították közép-
pontba a Múzeumok éjsza-
kája idei rendezvényén a 
szentesi múzeumban. A fő 
attrakciónak szánt A fény ré-
gészete című kiállítás tömege-
ket vonzott a megyeházi épü-
letbe, ahol közel hétezer éves 
régészeti leletek és múlt szá-
zadi néprajzi tárgyak együtt 
mesélnek a természetes fény-
nek az őskori ember életében 
betöltött szerepéről. 

A régészeti csillagászatnak 
köszönhető a különleges té-
mafeldolgozás, az égitestek-
nek, égi jelenségeknek az ős-
kori ember gondolkodására, 
viselkedésére gyakorolt hatá-
sát, az ember és a természet 
kapcsolódását vizsgálja lelete-
ken, lelőhelyeken keresztül. A 
fény régészete című időszaki 
kiállítást stílszerűen már söté-
tedést követően, félhomályos 
lámpafénynél dr. Béres Mária 
régész-múzeumigazgató aján-
lotta a nézők figyelmébe, majd 
a tárlat kurátora, P. Barna Ju-
dit vezette körbe az érdeklődő-
ket. Közben Vörös János és Csák 
László zenészek gondoskodtak 
a spirituális hangulatról.

Már a kiállítás felé is különle-
ges fény vezet: a felkelő nap irá-
nyát követve egy késő újkőko-
ri körárok belsejének rajzolatán 

át léphetünk be. A tárlat gazdag 
bronzkori leletekben, hiszen eb-
ben az időszakban gyakran al-
kalmazták a nap-és holdszim-
bólumokat, a kor fegyverein és 
ékszerein látható díszítések ta-
núsítják, hogy a nap-és holdfény 
által generált légköri jelenségek 
milyen mély benyomást tettek 
az akkor élt emberekre, létrehoz-
va egy szimbólumrendszert. 

A Múzeumok éjszakáját min-
dig Szent Iván-éj napjához kap-
csolódva rendezik, idén június 
24-én zarándokoltak el a mú-
zeumlátogatók a Koszta József 
Múzeumba, többnyire családos-
tul, hogy átérezzék azt a külön-
leges hangulatot, amit évente 
egy alkalommal a kivilágított ki-
állítóterek adnak. Igazából már 
délután elindult a programka-

valkád, az intézmény teljes lét-
számát mozgósítva. A Péter Pál 
Polgárházban óránkénti tárlat-
vezetéssel, bábelőadással, ko-
szorúfonással várták a látogató-
kat. A Fridrich fényírda is kitárta 
ajtaját, ahol a műterem megte-
kintése előtt-után kézműves 
foglalkozáson vehettek részt az 
érdeklődők. A ligeti Csallány Gá-

bor Kiállítóhelyen elsősorban a 
régészetről szólt az estét felveze-
tő pár óra, játékokkal, foglalko-
zással, de buszjáratok indultak a 
laktanya-, valamint a tűzoltó tör-
téneti kiállításokhoz is.

A múzeum megyeházi épüle-
te kora este megtelt sorban ha-
ladó gyermekekkel, akik öröm-
mel és érdeklődéssel vették 
birtokba a különleges „játszóte-
ret”: a mezítlábas sétányon kü-
lönböző természetes anyago-
kon kellett végigtalpalni, de a 
viráglabirintussal is kíváncsian 
próbálkoztak. Az épületben a 
folyosón és a termeken végig-
hömpölygő látogatók között az 
éjszaka műtárgyának nyomába 
szegődhetett, aki követte a csil-
lagokat, s végül eljutott két fa-
ragott ökröcskéhez, Szabó Lajos 
fafaragó népi iparművész alko-
tásaihoz, ahol süti volt a juta-
lom. A megfestett fényről Beke 
Mari előadása zárta a fenti prog-
ramokat, majd a Kossuth téren 
a Spiral Flames tűzzsonglőrei 
„varázsoltak” a fénnyel.

Több vihar is átvonult Cson-
grád megyében az elmúlt hét-
végén. Fák dőltek ki, épületek 
rongálódtak meg. Több mint 
harminc lakossági bejelentés 
érkezett.

Egy kisteherautó motortere 
égett szombaton este egy balás-
tyai tanyán. A kisteleki hivatásos 

egységek érkeztek a helyszínre, 
munkájukat a balástyai önkén-
tes tűzoltók is segítették. A tűz- 
esetben senki sem szenvedett 
sérülést.

Egy ember megsérült szom-
baton délután Hódmezővásár-
helyen, amikor kigyulladt a tűz-

helyen felejtett étel. A Mérleg 
utcai társasházak egyik harma-
dik emeleti lakásához riasztották 
a tűzoltókat, akiki visszahűtötték 
az izzó edényzetet, majd átszel-
lőztették a füsttel telítődött la-
kást.

Szombaton a megye több 
pontján is leszakadt faágaknál 
végeztek műszaki mentéseket 
az egységek. A délutáni órákban 
faág hasadt egy parkoló autóra 
Szegeden, a Temesvári körúton. 
Makón a távvezetékre szakadt 
egy nagyméretű faág, Szente-
sen pedig lakóépületre dőlt egy 
több mint tíz méter magas fa. 
A gyors beavatkozásoknak kö-
szönhetően személyi sérülés 
nem történt.

Huszonkettő lakossági beje-
lentés érkezett a vasárnapi vi-
harban Csongrád megye terü-
letéről. A legnagyobb károkat 
Csongrád és Szentes városa 
szenvedte el, csak ebből a tér-
ségből futott be a riasztások 
több mint kétharmada. A leg-
több helyen faágak hasadtak és 

fák dőltek az úttestre. A lesza-
kadt növényi részek sok helyen 
az épületeket és a távvezeté-
keket is megrongálták. Csong-
rád-Bokros belterületén több 
mint száz méter hosszan veszé-
lyeztették a kidőlt fák az autó-
sok forgalmát. Csongrádon, az 
Attila utcában az ereszcsator-
nát szakította le egy tizenöt mé-
ter magas fa, amely gyökerestől 
kifordult a földből. Szentes főte-
rén pedig a gyalogosok forgal-
mát akadályozták a járdára le-
szakadt, nagyméretű faágak. 
Ruzsán villám csapott egy fűz-
fába, a kettéhasadt fa törzse a 
közeli lakóépületet és a villany-
vezetékeket is veszélyeztette. 
Szeged térségéből is érkezett 
villámcsapásról bejelentés. Egy 
algyői istálló teteje gyulladt ki, 
a lángok veszélyeztették a kör-
nyezetében található épülete-
ket is. A műszaki mentéseket a 
szentesi, a csongrádi és a szege-
di hivatásos tűzoltók végezték 
el. Személyi sérülés egyik eset-
ben sem történt.

Fény a múzeumi éjszakában

Vihar pusztított
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Halupa Eszter

A házastársak gyakran nem 
tudják őszintén megbeszélni 
a pénzügyi kérdéseket. Ami-
kor aztán erre mégis sor kerül, 
azt inkább lehet veszekedés-
nek, mint beszélgetésnek ne-
vezni. Pénzügyi tanácsok pá-
roknak, hogy ne legyen gond 
az anyagiakkal. Segítségünk-
re van ismét Nagygyörgy Zsolt 
szakértőnk, az MFB vezető 
munkatársa.

– Az örök kérdés: közös vagy 
külön kassza? Melyiknek mi az 
előnye, hátránya, kiknek melyik 
ajánlott?

– A kérdés megválaszolásának 
kulcsa a bizalom, hiszen mind a 
két lehetőségnek létezik előnye/
hátránya, de ha megvan a biza-
lom, akkor a közös számla mind-
két fél számára megfelelő lehet. A 
közös számla előnye, hogy a költ-
ségei olcsóbbak, mint ha két kü-
lön számlánk lenne és például 
sokkal világosabban látszik a csa-
lád anyagi helyzete, a számlák fi-
zetése is zökkenőmentesebb. 
Nincs szükség felesleges szer-
vezésre, minden egyetlen közös 
számláról megy. A meggondo-
latlan kiadásokkal szemben visz-
szatartó ereje lehet, ha tudjuk, 
kedvesünk is azonnal látni fogja, 
ha valami nem igazán szükséges-
re dobunk ki egy kisebb vagyont. 
Ráadásul, ha több pénz van egy-
ben, jobb kamatot kaphatunk a 
banktól. Tizenöt éves banki ta-
pasztalatom alapján a többség 
nem közös számlán tartja a pén-
zét, tehát a magyar emberek bi-
zalma a másik iránt korlátozott. 

– Mi a helyes kommunikáció 
párok között az anyagiak terén?

– Minden hónapban a fizeté-
sek beérkezése után vagy még 
előtte meg kell beszélni, hogy ki-
nek milyen főbb költségei me-
rülhetnek fel, milyen olyan fix 
tételek vannak amiket muszáj 
kifizetni (pl. rezsi) az adott hó-
napban, illetve a bevételek függ-
vényében kellene közös pénz-
ügyi döntéseket hozni. Majd 
ezt követően fontos a folyama-
tos kommunikáció, ha bármi-
lyen változás áll be a tervezett-
hez képest, hogy a másik fél is 
tudjon róla és ne érje váratlanul, 
hogyha az adott hónapban hir-
telen megnőnek a kiadások (pl. 
sajnos megbüntettet a rendőr 
gyorshajtásért és ezért most egy 
jelentős összeget kellene befi-
zetnünk) vagy megnőnek a be-
vételek (képzeld, nyertem egy 
kis pénzt a tippmixen).  

– Milyen pénzügyi céljai lehet-
nek a családoknak, miért fontos 
ezeket megfogalmazni? 

– Ezek a célok elsősorban 
azért fontosak, hogy meghatá-
rozzák azokat a mérföldköveket, 
ahová a család el szeretne jutni 
és amiért vállalja a jelen pillanat 
lemondásait is. A jövőbeli célok-
hoz kell majd igazítani a család 
pénzügyi tervét, azaz a bevéte-
lek és a kiadások összességét. 
Ilyen lehet a lakásvásárlás, nya-
ralóvásárlás, kocsivásárlás, nya-
ralás, de a gyerekek tanulmányai 
és egyéb hosszabb távú jövőbe-
ni célok (pl. nyugdíj) is megje-
lenthetnek itt.    

– Mit nevezünk jó és rossz pénz-

ügyi döntésnek a párok, családok 
életében? 

– Elsősorban az lehet rossz 
döntés, ahol az egyéni érdekek 
felülírják a családi célokat. Példá-
ul azért nem megyünk nyaralni, 
mert apa folyamatosan külföldi 
focimeccsre jár. A jó döntés alap-
ja a felelősség, azaz olyan dön-
téseket kell hoznunk, ami mind 
a két fél számára elfogadható és 
figyelembe veszi a korábban le-
fektetett családi célokat, terve-
ket.

– Mi a tapasztalat mekkora az 
az összeg, amit elkölt a pár egyik 
tagja anélkül, hogy előtte megbe-
szélné a házastársával? 

– Természetesen az nem élet-
szerű, hogy minden kiadásnál 
megkérdezzük a másikat, hogy 
ezt lehet-e vagy sem (pl. sze-
retnék venni egy kiflit, mit gon-
dolsz?). Elsősorban a főbb kiadá-
sokat kell átbeszélni és azokról 
kell közös döntéseket hozni. Ha 
a családi havi pénzügyi tervezés 
során marad annyi, amit a saját 
igényünkre is fordíthatunk, ak-
kor erre nagyságrendileg meg-
felelő lehet az összes bevétel 10 
százaléka. Fontos, hogy mind-
két fél hasonló összeget kap-
jon, mert hosszú távon nem ve-
zet eredményre, ha az egyik fél 
többet költhet el a másik fél in-
formálása nélkül.

– Mennyire befolyásolja a páro-
kat az otthonról hozott pénzügyi 
minta, lehet-e rajta változtatni? 

– Mint nagyon sok minden 
amit tanulunk, a pénzügyi kultú-
ra is elsősorban az otthonról ho-
zott mintákból fakad. Ez nem is 

baj, mert minden gyermek a szü-
leit tekinti példának, akiket utá-
noz. Mivel azonban a világ folya-
matosan fejlődik, lehetnek olyan 
megoldások a pénzügyeknél, 
amelyek a szüleinknek még nem 
álltak rendelkezésére, számunk-
ra viszont már új lehetőségként 
jelennek meg, így sok esetben 
javasolt eltérni az otthonról ho-
zott mintától. Példaként a há-
zassági szerződést említeném, 
ami az 1990-es évek előtt nem 
volt, miközben az egyik legfon-
tosabb eszköz lehet a házassági 
vagyon elosztásában. Ha a sze-
relem életünk végéig tart ak-
kor nem lesz rá szükség, de ha 
szükség lenne rá és nincs, ak-
kor az probléma lehet, nem be-
szélve az ehhez kapcsolódó lel-
ki, érzelmi megpróbáltatásokról. 
A pénzügyi eszközök folyamato-
san fejlődnek, így javasolt ezek 
minél szélesebb körű megisme-
rése és egymással való megosz-
tása. Ha egy pár egyik tagja spó-
rolós típus, mert ezt látta otthon, 
a másik pedig inkább az „élj a 
mának” elvet követi, akkor ez ko-
moly problémákat fog okozni a 
pénzügyekben, amennyiben va-
lamelyikük nem változtat. Ennek 
egyik legjobb megoldása a csa-
ládi pénzügyi tervezés.

Pénzügyi tanácsok

Közös kassza – külön kassza

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Szentesi Dumaszínház 
A Szentesi Művelődési Köz-

pont szervezésben július 7-én, 
pénteken 18 órakor a Megyehá-
za KKK udvarán DUMA ROAST 
előadás lesz.

Közreműködik: Dombóvári 
István, Kiss Ádám, Hajdú Balázs, 
Szomszédnéni Produkciós Iro-
da, Schobert Norbert

Július 11-én 20.30 órai kez-
dettel Pasik a pácban címmel 
zenés vígjátékot láthatnak két 
részben a Gergely Theater előa-
dásában.

Megyeháza KKK
Július 19-én 20.30 órai kez-

dettel rendezik meg „Veletek 
maradok” az Ismerős Arcok ze-
nekar és Simó József előadómű-
vész Vass Albert estjét.

Galéria Kávéház és Étterem
A Szentesi Fotókör szervezé-

sében Varga Éva békéscsabai 
fotográfus Tanyai etűdök című 
kiállítása augusztus 7-ig láto-
gatható az étterem nyitvatartá-
si idejében.

Kurca-part Kalandpark
A Szentesi Ebtenyésztők és 

Sportkutyások Egyesületének 
szervezésében július 1-jén, 

szombaton CAC Nemzeti Kutya-
kiállítás lesz.

Szent Anna Templom
Július 2-án, vasárnap 19 órai 

kezdettel dr. Csanádi László or-
gonaművész hangversenye 
lesz, közreműködik a Bárdos La-
jos vegyeskar.

Derekegyház
Július 5 és 9 között rendezik 

meg a XI. Palacsintafesztivál és 
Falunapokat. Öt napon keresz-
tül folyamatosan sül a palacsin-
ta Derekegyházon.

Szentes-Lapistó
Július 22-én, szombaton ren-

dezik meg a X. Lepényváró 
Fesztivált a Május 1. Agrár Zrt. 
központjában. A rendezvényre 
15 órától várják a látogatókat.

Magyartés
Július 15-én, szombaton 10 

órától tartják a IV. Magyartési 
Napokat. Az egész napos ren-
dezvény 10 órakor kezdődik 
tűzgyújtással, mely egyben a 
főzőverseny kezdete is.

Kutyasport és Szabadidő 
Egyesület

Július 22-én 10 órától kutya-
szépségversenyt rendeznek 
Szentesen, a Derzsi Kovács Jenő 
utca mögötti területen.

P r o g r a m a j á n l ó
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A Virágos testvérek számára 
a szülők életútja nagyban meg-
határozta azt, és mintául szolgált 
ahhoz, hogy milyen szakmát, hi-
vatást válasszanak. – Ebben ne-
velkedtünk, és ezt folytattuk 
tovább. Kislánykorom óta ezt 
csinálom. Amikor szünet volt 
az óvodában, édesanyám ki-

vitt a kertészetbe. Segítettem 
neki. Megszerettem. Volt para-
dicsomunk, paprikánk is, de va-
lamiért előbbi különösen kö-
zel áll hozzánk. Öröm benne 
dolgozni. Látni, ahogy érik. Ezt 
nem lehet szavakkal elmonda-
ni – beszélt munkájáról Hajnal-
ka. Reggel 5 órakor kezdenek, 

és általában délután fél 2-ig dol-
goznak. Néha kicsit tovább is, ha 
szedés van, meséli Hajni bátyja, 
Imre. Fél 9-kor reggeliznek. Stí-
lusosan paradicsomot esznek, 
egy kis kolbászt, szalonnát, ki 
mit hoz magával – folytatta Haj-
nalka. Jól esik a pihenés, hiszen 
nyáron több a munka, tudvale-
vő, hogy télen kevesebbet terem 
a paradicsom. A nyári hónapok-
ban a tartós meleg is megvise-
li a szervezetet. Ennek ellenére 
nem tervez három-négy napnál 
hosszabb nyaralást. Elárulta, sza-
badidejében szeret sütni. – Mi-
után hazamegyek, az az első, 
hogy elmegyek a boltba, bevá-
sárolok, megfőzök a családnak. 
Utána tévézek. Reggel felkelek, 
és kezdődik a napom elölről – 
foglalta össze röviden egy dol-
gos nap történéseit. Jól érzi ma-
gát a munkahelyén, mert mint 
mondta, jó kis közösségük, csa-
patuk van. Reméli, ez sokáig így 
marad. Szívesen beszélgetnek, 
mesélnek humoros története-
ket egymásnak. Szigorúan szü-
netekben, mert a munkára kon-
centrál közben mindenki.

Az összetartásnak nagyon 
nagy ereje van. Ha valaki hiány-
zik, kisegítik a többiek, mindig 
van tartalékos, mondta Hajnalka. 
2003-ban került a kertészethez. 
Akkor még földes rendszer volt, 

azaz földbe ültették a paradi-
csomot. Most ún. Grodan-rend-
szert – tiszta és jól irányítható 
kőzetgyapot alapú termesztést 
– használnak, sokat fejlődött a 
technológia. Még több változás-
nak lehetett szemtanúja a majd’ 
négy évtized alatt Imre. – Voltam 
gebines is. Volt egy területem. 
Azt leveleztem, szedtem, teker-
tem, kacsoltam. Sokkal több pa-
radicsomot szedtünk, mint most 
– emlékezett vissza. Iskola után 
rögtön a munka világába csöp-
pent. Kocsikísérőként is dolgo-
zott, az volt a másik munkaköre. 
Mint mondta, már sehol más-
hol nem tudná magát elképzel-
ni, mint a kertészetben. 

Nem titok, dr. Csikai Miklós el-
nök-vezérigazgató választotta 
ki a dolgozók közül hőseinket. 
Nemcsak a legrutinosabb, de 
minden bizonnyal a legjobbak 
közül választott. – Köszönjük az 
elnök úrnak, hogy ránk gondolt 
– mondta szerényen Imre. Ha 
nem lettek volna elégedettek a 
munkájával, talán már elküldték 
volna, jegyezte meg. Mert a 37 
év bizony hosszú idő, különösen 
egy kertészetben. Fizikai munká-
ról van szó, ráadásul egy üveg-
házban jóval magasabbra szökik 
a hőmérő higanyszála. Becsüljük 
meg a kertészetben dolgozókat, 
a kétkezi munkából élőket.

Vérükben van a kertészkedés

VÁROSKÖZPONTBAN lévő fű-
tött garázs eladó. Telefon: 30/205-0132

RÉGI típusú, kifogástalanul műkö-
dő hűtőszekrény olcsón eladó. Tele-
fon: 30/544-5777

ÜZEMKÉPES táskavarrógép, női 
kerékpár, Whirlpool mosógép eladó. 
Telefon: 30/992-2279

HASZNÁLT gáztűzhely, mikro-
hullámú sütő, ágyneműtartós heverő, 
kerti szerszámok, háti permetezők, 
csillárok eladók. Telefon: 30/710-4131

KÉT kiscica ingyen elvihető, 26'-os 
női kerékpár eladó. Telefon: 30/538-
4322

ELKÖLTÖZNE, de nem túl mesz-
sze? Hódmezővásárhely belvárosi, 2 
szobás téglaépítésű lakásom eladó! 
Érdeklődni: 20/ 240-6464.

TISZA parti üdülőtelek–központi 
helye, villany bekötéssel–bérleti joga 
átadó. Telefon: 70/610-6741

NAGY kézi kukorica morzsoló, 
nagy mázsa eladó. Telefon: 30/260-
4729

HONVÉD utca elején 68 m2-es 
földszintes lakás garázzsal, kerttel el-
adó. Telefon:30/203-0445

VEZETÉKES gáztűzhely 25.000 
Ft-ért eladó. Telefon: 30/642-1817

LÁBBAL hajtós varrógép 5.000 Ft-
ért eladó. Telefon: 30/350-5483

IZOTÓNIÁS sport italok, energia 
italok 8 -féle ízben kedvező áron. Te-
lefon: 30/913-5560

SZENTESEN Vörösmarty utcában 
házrész telekáron eladó. Ár: 3 M Ft. 
Telefon: 30/913-5560

ELADÓ ágyneműtartós ágyazha-
tó kanapé, 50 literes hűtő, kenyérsütő 
gép. Telefon: 63/314-351

ELADÓ 28-as hajlított kétvázú ke-
rékpár, kézzel hajtott kukoricadaráló, 
háttámlás fapad. Telefon: 63/313-473

RÉGI építésű ház nagy telekkel 
eladó a Rákóczi F. utcában. Érdeklőd-
ni:70/504-9189, 30/362-86-32

ELADÓ 3 ajtós szekrény komód-
dal, 2 darab heverő, TV szekrény, író-
asztal, szőlő daráló, prés, demizsonok, 
terménydaráló, üstház üsttel. Telefon: 
20/587-1125

2 darab piros buklé fotel, ágynemű-
tartó, dohányzóasztal, paplan, mágne-
ses lepedő eladó. Telefon: 70/605-5252

ÖT darab 7 hetes malac eladó. Tele-
fon: 30/407-5256

75 éves férfi, özvegyasszonyt ke-
res élettársnak. Vidám természetű 
vagyok, nem dohányzom, családom 
nincs. Szeretetben együtt élni. Szabó 
Sándor 6600 Szentes Horváth M. u.12.

KISÉRBEN komfort nélküli öreg 
ház eladó, 250 m2 telken. Telefon: 
30/852-4570

120 literes Ariston gázbojler (ké-
ményes), kocsikerék, csillár (80cm-
es), garázskapu, redőnyös ablakok, 
előszobaszekrények, térelválasztó el-
adók. Telefon: 30/948-7134.

BELVÁROSBAN telek eladó. Tele-
fon: 30/304-1689

KOLOZSVÁR utcai ház eladó. Te-
lefon: 30/304-1689

SZENTES központjában felújított, 
1+2 szobás lakás eladó igényes vevő-
nek. Telefon: 70/326-43-04

SÖTÉTKÉK színű, jó állapotban 
lévő olasz gyártmányú testvérkocsi 
eladó. Telefon: 30/812-8112

SZENTES központjában felújított 
1+2 -es lakás igényes vevőnek eladó. 
Telefon: 70/352-9170

ELADÓ 2db 2,5-2,3 m-es pad-
lizsán lila sötétítő és 2,5-5 m hal-
ványlila selyem függöny. Jó állapotú, 
felszerelt 27"-os női Schwinn Csepel 
kerékpár, 2 személyes rekamié. Tele-
fon: 06-20/828-97-81 

GYEPSZÉNA eladó. Érdeklődni: 
Szentes Rákóczi F. u. 54/A. (délutáni 
órákban)

ÖREG ház eladó a Kisérben. Tele-
fon: 30/608-4081

OLCSÓ konyhaszekrény, üstház 
üsttel eladó. Tel.: 70/376-6574

MŰKÖDŐKÉPES FÉG C 20-as 
gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, gáz-
tűzhely palackkal, elektromos fűnyíró 
eladó. Telefon: 30/5445777

NAGY kézi kukorica morzsoló, 
nagy mázsa eladó. Tel.: 30/260-4729

PEDIKŰRÖZÉS, teljes körű lábá-
polás hölgyeknek és uraknak. Problé-
más lábak kezelése. Tel.: 30/2631-625

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

Rozgonyi Ádám

Sokszor halljuk, hogy becsüljük meg, és még véletlen se be-
csüljük le a kétkezi munkából élőket. A kenyeret adó föld érté-
kének tisztelete, ha valahol, akkor Szentesen jelen van. Az itt 
élők és gazdálkodók örömüket lelik a terményekben, a vetés-
ben és az aratásban. Virágos Hajnalka 14, Imre 37 éve dolgozik 
az Árpád Agrár Zrt. V. kertészetében. Otthonról hozott érték 
számukra, hogy tisztelik és szeretik a sok háztartásban öröm-
mel fogyasztott vitamindús zöldségféléket, a paprikát és a pa-
radicsomot. Nevelgetik, ápolják, vigyáznak rájuk.
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Azaz „strand-test”, tehát a vá-
gyott nyári álom alak. A magyar 
nyelvben nemigen használunk 
ilyen kifejezést, de az angol tö-
kéletesen érzékletes. A nyári ru-
hánkat ugyebár télen szabjuk, 
így a korai kánikula beköszön-
tével megmutatkozik a nyers 
valóság. Olvastam egy blog be-
jegyzésben egy nagyon jó mon-
datot: ilyenkor kiderül, ki töltötte 
a téli estéket a futópadon, és ki 
a cukrászdában. Sajnos, én a má-
sodik csapatot erősítem. Nem 
tudom, hogy mi vagyunk-e töb-
ben, de ősz óta bizony felszaladt 
rám laza 7, azaz hét kiló. Persze 
nem véletlenül, és magától. Ke-
ményen megdolgoztam érte 
süti és csoki formájában. Még 
mielőtt megijednének, hogy a 
Baba a fedélzeten helyett egy új 
fitnesz rovatot indítok, minden-
kit megnyugtatok, nem árasz-
tom el a Szentesi Életet fogyókú-
ráim hiteles történetével. Pedig 
lenne miről írnom. Kereszta-
nyám a mai napig kinevet. Azt 
mondja, hogy 18 éves korom óta 
állandóan fogyókúrázom. Eh-
hez képest csak kétszer tudtam 
lefogyni10-10 kilót, amikor már 
vészhelyzet volt, de az valahogy 
szépen lassan visszakúszott az 
évek alatt. Most is vészhelyzet 

van. Kilóim száma, de leginkább 
testzsír-százalékom már veszé-
lyezteti Gergő vízimádatát. 

Lassan ugyanis ki kellene dug-
nunk a fejünket a homokból, szó 
szerint is, és a játszótér helyett a 
strand felé venni az irányt. Bár 
az egyik mami megnyugtatott, 
hogy még az elefántos meden-
cében is hideg a víz, hiszen éj-
szakánként csak 12-15 fok van. 
Így tehát kaptam még haladé-
kot, hogy összeszedjem ma-
gam, és megvalósítsam az ideá-
lis „beach-bodyt”. Na, már most! 

El nem tudtam volna képzelni, 
hogy az én vélt vagy valós fölös 
kilóim miatt, megfosszam a gye-
reket a vízparttól. De bizony az 
idén már elgondolkodtam. Le-
het, hogy a medencék helyett 
a csongrádi Körös-torok mellett 
döntök. Talán kevesebb az isme-
rős, és egy jótékony nyári kendő-
be is be tudom bugyolálni las-
san bálna méretű testemet. (Na, 
jó ez csak költői túlzás volt.) Min-
denesetre meglátszik, hogy nem 
kerültem közelebbi ismeretség-
be a futópaddal, és csak minden 
szökő évben látogatom az edző-
termet, akkor is csak egy hóna-
pig. Tavaly is voltunk strandolni 
a gyerekekkel. Jól beválasztot-
tam a partnert. Anita barátnőm 
nem elég hogy nagyon vékony, 
még ifjúsági súlyemelő bajnok is 
volt. Ergo, csupa izom. Ellenben 
én! Úgy nézhettünk ki az uszo-
dában, mint Stan és Pan. 

Mielőtt azt gondolnák, hogy 
túlspilázom a dolgot. Vannak 
anyukák, akik szintén szégyen-
lősségükből kifolyólag nem 
mernek kijárni a strandra a gye-
rekkel. Mi legalább egy ideig jár-

tunk Gergővel babaúszásra. Ak-
kor is zavart, hogy nézek ki, de 
nem volt rajtam plusz hét kiló. 
A legédesebb történetet viszont 
most hallottam az egyik ismerő-
sömtől. Ő ugyanis évekig átjárt 
Hódmezővásárhelyre uszodába, 
hogy minél kevesebb ismerőssel 
fusson össze. 

Összegzésként szégyenlős 
anyukáknak, íme, néhány alter-
natíva különböző pénztárcákra 
szabva: 

– kismedence az udvaron 
(lavór, kis kád, nagyobb meden-
ce stb.) – Kipróbáltuk: meghí-
vást kaptunk Ilditől Vica meden-
ce-avató partijára. Jól sikerült, 
kitűnő volt a hangulat, ellenben 
a gyerkőcök mindössze 10 per-
cet tartózkodtak a vízben. Beszá-
moló: később. 

– Körös-torok - Kipróbáltuk: 
Gergő imádta a homok-víz kom-
binációt, kicsit magas volt a víz- 
állás és szemetes a part. Beszá-
moló: később. 

– szomszédos települések 
strandjai

– magánstég, vízparti nyaraló, 
tengerpart, saját sziget.

Baba a fedélzeten

Beach-body
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Vári Éva, Molnár Piroska, 
Benedek Miklós és Szacsvay 
László szereplésével utoljá-
ra láthatta a közönség Ronald 
Harwood művét, A nagy né-
gyest Szentesen, a Nyári Sza-
badtéri Színház keretében. A 
darab impozáns szereposztás-
sal, hét évadon keresztül töret-
len érdeklődésnek és sikernek 
örvendett. Vári Éva (képünkön 
bal szélen) Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színész ezzel a pro-
dukcióval búcsúzott el a szín-
padtól. Az érdemes és kiváló 
művész korábban bejelentet-
te, hogy visszavonul a színját-
szástól. A művésznővel a be-
mutató előtt beszélgettünk. 

– Hét évadot ért meg a darab. 
Mondhatjuk, hogy az önök szá-
mára jutalomjáték volt?

– Mind a négyünk számára, 
de a számomra feltétlenül az. 
Nem nagyon írnak színdarabot 
ugyanis idősebb színészeknek. 
Azt hiszik, hogy ők nem érdeklik 
a nézőket. Kiderült, hogy igenis 
érdekli az embereket, hiszen las-
san kétszáz felé jár az előadások 
száma. Mindig nagyon sok né-
zőnk volt és szerették. Egyrészt 
különleges világ, mert opera-
énekesekről szól, akik egy ott-
honban töltik idős napjaikat. Ez 
tulajdonképpen egy valós törté-
net, mert úgy hiszem, hogy Sol-
ti György alapított otthont idős 
művészeknek, ahol operaéne-

kesek, kartagok, zenészek lak-
nak együtt. Ebből híres film is ké-
szült. Minden előjön a múltból, 
az egymással való kapcsolatuk-
ból. Szerintem szívet melenge-
tő és szép történet, hogy idős 
emberek hogyan gondolkod-
nak. Memóriazavar, betegségek 
is megkeserítik a mindennapjai-
kat, de élnek és élni szeretnének. 

– A nagy négyesben ön alakít-
ja Jeant, a szopránt, aki felborítja 
a nyugodt, csendes hármas életét 
az idősotthonban. 

– Igen, tulajdonképpen a 
szoprán okozza a konfliktust, 
mint általában az operában. A 
híres, nagy sztárok, akik arról hí-
resek, hogy hisztérikusak. Külön 
problémáik, sztárallűrjeik van-
nak. Egy Verdi-gálát rendeznek 

az otthonban, és felkérik őket, 
hogy énekeljenek, de a szoprán 
semmiképpen nem akar énekel-
ni. A többiek nem értik, de végül 
is kiderül, hogy miért nem. A da-
rab végén azért csak megszólal 
a quartet a Rigoletto című ope-
rából. 

– Nagyon szerencsés helyzet-
ben vannak a színészek, hiszen 
szellemileg frissen tatja Önöket, 
hogy színpadon játszhatnak Az 
idős kor ez esetben problémát je-
lent?

– Mindenképpen probléma, 
hogy az ember már nem úgy 
működik, ahogy szeretne. Nem 
úgy mozog, ahogy régen. Az ízü-
letek, a térd, meg ez fáj, az fáj. 
Való igaz, hogy szinten tartja 
az embert, hogy dolgoznia kell, 

szöveget tanulni, és azt el is tud-
ja mondani. Mindenképpen jó 
terápia. Azt javaslom idős embe-
reknek, hogy olvassanak sokat, 
tanuljanak verseket, memorizál-
janak, mert ez serkenti az agyat. 

– Vári Éva mivel tartja még kar-
ban magát?

– A sok-sok szerepemmel. 
Több darabban játszom, és azo-
kat fejben kell tartani. Főleg a 
monodrámákat: az Edith Piaf-
ot, a Rose-t. Amikor 36 oldalt 
mond el az ember, egyedül, vé-
dőháló nélkül, mert nincs súgó, 
nem számíthat partnerre. Senki-
re, csak saját magára. Nem mon-
dom, hogy nem emeli meg az 
adrenalint, amikor ki kell men-
ni, hogy vajon eszembe jut-e 
minden, de szerencsére eszem-
be jut. 

– Biztosan összeért ez a csapat, 
az önök nagy négyese az elmúlt 
hét évben.

– Ez már a próbák alatt össze-
ért. Szerintem, jól osztott szere-
pet Orlai Tibor és Gálffi László, 
rendező. Kiegészítjük egymást 
akár fazonban, akár gondol-
kodásmódban vagy tempera-
mentumban. Felhőtlen próbák 
voltak, mindenféle konfliktus 
nélkül. Azóta is szeretjük ját-
szani. Öröm nekünk, amikor ezt 
a darabot műsorra tűzik. Csak 
mindennek eljön a vége, semmi 
sem tart örökké. Egy darabot hét 
évig játszani, szerintem nagyon 
szép teljesítmény.

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház és a Magyar Vö-
röskereszt Szentesi Vezetősége 
minden héten kedden és szer-
dán délelőtt 07.30-12.00 óráig, 
és csütörtök délután 14.00- 17.00 
óráig tart véradást Szentesen a 
Vérellátó Állomáson. Ezek mel-
lett kiszállásos véradást tartanak 
az alábbi időpontokban és hely-
színeken:

Szentes, Tesco áruház:
június 14-én, pénteken, 14 és 

17 óra között. 

Csongrád, Városi Galéria:
július 4-én kedden 14.30 és 

18 óra között, július 11, kedden 
14.30 és 18 óra között, valamint 
július 25-én, kedden, 14.30 és 18 
óra között. 

Derekegyház, Orvosi Rendelő:
július 5-én, szerdán 15 és 18 

óra között.

Nagymágocs, Művelődési Ház:
július 18-án, kedden 15 és 18 

óra között.

Búcsú a színpadtól

Véradások
Hering Viktor

• Újabb szentesi lakos lett in-
ternetes csalók áldozata, tudtuk 
meg a Szentesi Rendőrkapitány-
ságon. A gyanútlan személyt az 
egyik fizetési oldal nevében ke-
resték meg adategyeztetés cí-
mén, ami már ekkor gyanús kel-
lett volna, hogy legyen, hiszen 
a bankok személyes bankkár-
tya-adatokat senkitől sem kér-
nek e-mailen keresztül. A csa-
lók azt állították a levélben, 
hogy azért van szükség az ada-
tok egyeztetésére, mert koráb-
ban több alkalommal is hibás 
belépést észlelt a rendszer eh-
hez a bankkártyához kapcsoló-
dóan. A sértett a levélben leír-
taknak megfelelően elküldte a 
bankkártyája és az ehhez kap-
csolódó adatait, majd nem sok-
kal később azt tapasztalta, hogy 
összesen négy alkalommal, 270 
ezer forint értékben hajtottak 

végre vásárlást a bankkártyája 
felhasználásával. 

• Kábítószer birtoklása miatt 
indult büntetőeljárás egy férfi el-
len, aki a lakásán marihuánát tar-
tott. A házkutatás során feltehe-
tően amfetamin-származékot 
is lefoglaltak a nyomozók, akik 
szakértők bevonásával folytatják 
a vizsgálatot az ügyben.

• Büntetőeljárás indult egy 
szentesi férfi ellen, aki az egyik 
közterületi, térfigyelő kamerát 
rongálta meg úgy, hogy teljesen 
tönkretette a berendezést. A kár 
meghaladja a százezer forintot. 
A férfi személyét a kamera még 
a tönkretétel előtt rögzítette, a 
rendőrök pedig elfogták, ellene 
garázdaság és rongálás miatt in-
dult eljárás.

• Betörtek egy nagymágocsi 
konditerembe. A tolvajok súly-
zókészletet vittek el a helyszín-
ről, a kár hatvanezer forint. 

Súlyzókat loptak
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Czakó-Kádár Viktória

Már a csapból is ez folyik! 
De azért mint Egészségfejlesz-
tési Iroda, kötelességünknek 
érezzük tájékoztatni a lakos-
ságot a vízfogyasztásról, rend-
szerességéről, fontosságáról 
mert tapasztalat, hogy sokan 
elbagatellizálják a megfelelő 
mennyiségű folyadékfogyasz-
tás jelentőségét. Engedd meg 
hát, kedves olvasó, hogy elka-
lauzoljunk egy kicsit ebbe a 
témába.

Az emberi test nagyjából 72 
százaléka víz, mely folyamatos 
újrahasznosításon megy keresz-
tül. Egy 70 kg-os ember eseté-
ben ez 45 liternek felel meg. Nők 
esetében ez a mennyiség kicsit 
kevesebb. Ezt a mennyiséget 
nem veszítjük el naponta, mi-
vel szervezetünk egyensúlyt tart 
fenn a vérkeringésben és a test-
nedvekben.

Egy egészséges felnőttnek 
2,5-3 liter vízre van szüksége na-
ponta a kiszáradás megelőzése 
céljából. Ez alól csak a vízháztar-
tás egyensúlyának megbomlá-
sával járó állapotok a kivételek, 
mint például a szívbetegség 
vagy veseelégtelenség.

A vizet oldószerként használ-
ja testünk, segít a hőszabályo-
zásban és szabályozza sejtjeink 
térfogatát és működését. A víz-
háztartás egyensúlyát az emberi 
testben nagymértékben a szom-

júságérzet szabályozza, mely 
egy kulcsfontosságú túlélési ösz-
tön. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy amikor már szomjúságot 
érzünk, az a kiszáradás legelső 
jele, tehát érdemes minden órá-
ban szomjúságérzet jelentkezé-
se nélkül is legalább 2,5 dl folya-
dékot elfogyasztani.

Az elegendő vízbevitellel 
megelőzhetjük a fejfájás és a fá-
radtság kialakulását és biztosí-
tani tudjuk az optimális szelle-
mi teljesítőképességet valamint 
a megfelelő kedélyállapotot. Ha 
a fejünk tetején fájdul meg a fe-
jünk, akkor biztosak lehetünk 
benne, hogy a folyadékhiány 
okozza. 

De miért is beszélek erről? 
Mivel itt a nyár, mindannyi-
an szeretnénk csinosak szépek 
lenni. A megfelelő folyadékfo-
gyasztás a testsúlyunkra is ha-
tással lehet. A víz a zsírvesztés 
egyik legfontosabb katalizátora. 
A víz nem csak az étvágy elnyo-
mására remek megoldás, de se-
gíti a nátrium, a méreganyagok 
és a zsír távozását is. Víz kell az 
ízületeknek a salakanyagok tá-
vozásához, a felesleges nátrium 
eltávolításához, az anyagcsere 
gyorsításához, a vérkeringéshez, 
a zsírszövetek mobilizálásához, a 
dehidratáció megelőzéséhez, az 
izomtónus megőrzéséhez, a bőr 
és a szövetek hidratálásához, tá-
panyagok szállításához, a test-
hőmérséklet megőrzéséhez és 

még sorolhatnám. Ezek alapján 
is láthatod, hogy milyen széles-
körűen használja fel a szervezet, 
és miért is fontos az elegendő 
folyadékmennyiség a szervezet-
ben.

Célszerű energiamentes for-
mában folyadékot fogyasztani, 
ez lehet ásványvíz, csapvíz, cu-
kormentes tea, ízesített víz. A lé-
nyeg, hogy ne egyszerű cukrok-
kal dúsított édes, szomjúságot 
fokozó innivalók legyenek.

Az Amerikai Sportorvosi Főis-
kola ajánlása szerint fél liter vi-
zet javasolt fogyasztani edzés 
előtt, majd közben két-két de-
cit minden 15 percenként, és bő 
fél litert edzés után. Ez azt jelen-
ti, hogy aki rendszeresen edz an-
nak napi legalább 4-4,5 liter vi-
zet kell fogyasztani. Ez elsőre 
rémítően soknak hangzik, azon-
ban a szervezeted meg fogja há-
lálni.

Hogy mindig egyenletesen le-
gyél hidratált lehetőleg ne teljen 
el úgy 2 óra, hogy nem iszol leg-
alább 1-2 dl vizet. Érdemes ki-
mérned palackba az elfogyasz-
tandó vizet és ha dolgozol is, 
legyen előtted, így biztosan nem 
feledkezel meg róla, vagy ha sze-
reted az okostelefonos appliká-
ciókat keress egy vízivásra em-
lékeztető appot, mint pl. a hydro 
coach vagy egyéb más progra-
mok.

Egészségünkre! – Avagy amit
a folyadékfogyasztásról tudni érdemes

Ha kérdésed lenne még a 
témában, keresd az Egész-
ségfejlesztési Irodát a Ren-
delőintézetben a 118-as 
szobában, vagy telefonon 
a 63/313-244, 263-as mel-
léken, de e-mailen is elérsz 
minket, efi@szentesi-kor-
haz.hu, vagy www.face-
book.com/szentesefi.

Fizessen elő!

szentesiéletAz éves
előfizetés
csak

7800 Ft!

Rendelje meg telefonon: 63/311-563,
levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép., 

vagy a szentesielet@gmail.com címen.

Tisztelt olvasóink! Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy július 14-én a Szentesi Élet 28. lapszáma 
technikai okok miatt nem jelenik meg. Következő lapszámunkat július 21-én vehetik kézbe.
Megértésüket köszönjük! Szentesi Élet Szerkesztősége szentesiélet
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Labádi Lajos

A sakk igen korai idők-
től kedvelt és népszerű játék 
volt városunkban. Űzték ma-
gánházaknál, kaszinókban, 
olvasókörökben, sőt még a 
kocsmákban is. A sportág sze-
relmesei első egyesületüket 
114 éve, 1903 februárjában 
alakították meg Szentesi Sakk 
Kör néven. 1926-ban egy má-
sik szervezetük is alakult Szen-
tesi Sakk Club elnevezéssel. A 
házi és kerületi bajnokságok 
mellett mindenkor kiemelke-
dő eseménynek számított, ha 
valamelyik hazai nagymester 
(pl. Maróczy Géza) szimultán 
bemutatót tartott városunk-
ban.

Elképzelhető, hogy mekkora 
izgalmat keltett 1927-ben a hír, 
mely szerint július 14-én Szen-
tesre látogat Alexander Aljechin 
„világmester” (azaz világbajnok), 
és 39 sakkozóval játszik szimul-
tánt. Az általános érdeklődéssel 
várt vendég este 6 órakor érke-
zett meg, akit díszvacsorával fo-
gadtak a Petőfi Szálló kerthelyi-
ségében. A kedélyes hangulatú 
társasvacsora fél 10-ig tartott, 
ekkor Aljechin – több száz ér-
deklődő kíséretében – bevonult 
a télikertbe, ahol már várta a 39 
játékos. A további események-
ről az alábbiakban számolt be a 
Szentesi Hírlap tudósítója:

„Pontosan háromnegyed tíz 
volt, mikor a szimultán megkez-
dődött. Ember-emberhátán szo-
rongott a teremben, nők, férfiak, 

gyerekek, kívül pedig népes kö-
zönség szállta meg az ablako-
kat, hogy legalább így lássák Al-
jechint. Harmincnyolc játékossal 
nyílt szimultánt, eggyel – Csal-
lány Dezső fiatal joggyakornok-
kal (Csallány Gábor múzeuma-
lapító fiával) – vak szimultánt 
játszott. Tüneményes gyorsa-
sággal járta végig Aljechin a so-
rokat, szinte rá sem nézett a táb-
lára, csak vaktában fogta meg a 
figurákat és lépett velük… Csak 
tábla volt Aljechin ellen har-
minckilenc, de játékos tulajdon-
képpen vagy kétszáz. Minden 
tábla mögött népes csoportok 
keletkeztek, és öten-hatan ma-
gyaráztak, vitáztak minden lépés 
előtt. Az amúgy is ideges, druk-
koló játékosokat valósággal ter-
rorizálták a kibicek. Aljechin pe-
dig csendes mosollyal, de gyors 
léptekkel rótta az utat a táblák 

között, és mindenütt támadásba 
kezdett…

A teremben kibírhatatlan volt 
a hőség, de a publikum nem fo-
gyott, inkább növekedett. Fe-
szülten várta mindenki az első 
eredményt. Végre a játék 75. 
percében a sorban legelső táb-
la előtt Aljechin csendesen ki-
mondta: matt! Tizenöt perc múl-
va Aljechin remiben egyezett 
meg Locskay Józseffel. Új re-
ménységek keltek szárnyra. 
Döntetlent is lehet elérni a világ-
bajnokkal szemben? 

Aljechin most már lassabb 
tempóban sétál, a vak szimul-
tánban is fél percig gondolkozik 
egy lépés előtt. De megfontol-
tabb tempója nem a kimerülést 
jelentette – pedig éjfél elmúlt, 
több mint két órája folyt a küz-
delem –, hanem jelentette azt, 
hogy komolyabban belefeküdt 

a játékba. És megindult a vere-
ségek sorozata, melyet nagyon 
elvétve szakított meg egy-egy 
döntetlen…

Közben hajnalodni kezdett. 
A terembe bevilágít a szürkü-
let, a közönség azonban tudo-
mást sem vesz az órák múlásá-
ról, és fokozott izgalommal nézik 
az egyre érdekesebb játszmákat. 
A hajnal az utcai publikum szá-
mát is megnövelte. Három óra-
kor már csak heten tartották ma-
gukat, köztük a vak szimultánt 
játszó Csallány Dezső. A hét já-
tékossal negyed óra alatt vég-
zett Aljechin” – írta a kortárstu-
dósító. Tőle tudjuk azt is, hogy 
az öt és fél órás játék végered-
ménye: a 39 játszmából a világ-
bajnok 34-et megnyert, 5 pedig 
döntetlen lett.

A maratoni mérkőzés után a 
helyi újságíró a szentesi sakko-
zók tudásáról érdeklődött a 35 
éves nagymestertől, aki a kö-
vetkezőket nyilatkozta: „Nagyon 
meglepett a szentesi sakkozók 
ötletes játéka. Az önök városá-
ban fejlett sakk-kultúra van, sok 
jó és képzett sakkozójuk van. Kü-
lönösen két játékosuk tetszett 
nekem, Feuer Lajos és Szijjártó 
Szabó Benjámin. Rajtuk kívül is 
több sokat ígérő tehetség van. 
Bevallom, nehéz küzdelem volt 
ennyi sok jó sakkozóval. Nagyon 
meghatott a kedves fogadtatás 
és a szentesiek udvariassága. Írja 
meg kérem, hogy meleg szere-
tettel üdvözlöm a szentesieket!”

Alexander Aljechin – aki 1927-
35 között, majd 1937-től 1946-
ban bekövetkezett haláláig vi-
selte a világbajnoki címet – a 
hajnali vonattal elutazott követ-
kező versenyének helyszínére, 
Londonba. Szentesi szereplésé-
vel tovább népszerűsítette e ne-
mes sportágat városunkban.

90 éve történt

Aljechin sakkvilágbajnok
szimultán mérkőzése Szentesen

Darók József

Az Arany János-emlékévben 
(a költő születésének 200. év-
fordulóján) is biztosan minden 
hatodikos kisdiák kézbe veszi az 
egyik legnevesebb művét, a Tol-
dit, már csak azért is, mert köte-
lező olvasmány

Idézni azonban nem csak a 
hatodikosok tudnak belőle, a 
klasszikus verses költemény be-
vezető sorai, majd jó néhány je-
lenete visszatér emlékeinkben. 
Mert a Toldi felejthetetlen alap-
mű, amit az emlékévben érde-

mes leemelni a könyvespolcról 
idősebbeknek is. De az alap-
művön túl is van élet, hiszen 
Arany megírta a népi hős éle-
tének folytatását is, két továb-
bi költeményben. S ha azon sze-
rencsések táborába tartozunk, 
akiknek megvan a Toldi-triló-
gia egy kötetben, három hatal-
mas formátumú alkotás birto-
kában kezdhetünk bele bátran 
az olvasásba. Gyerekkorunk le-
gendás alakjának élete költőjé-
nek szemléletváltozásával ala-
kul. A népköltői szereptől a 

szabadságharc után eltávolo-
dik, a Toldi estéje már nem iga-
zán népeposz, inkább a törté-
nelmi realista hangot megütő, 
ezzel az érett, tudatosabb hang-
ját megtaláló Arany műve. Még 
az 1850-es években írta a Tol-
di szerelmének első két énekét, 
mely még népmesei jellegű, de 
lassanként feltárul Arany előtt a 
másik világ: a história. A költe-
mény többi része ebben a szel-
lemben fogant, bár tartalmilag 
közéékelődik a két, korábban 
papírra vetett műnek.

Könyvajánló: Toldi-trilógia
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Darók József

A műfajok egymásért van-
nak, nem egymás ellen, ezt 
igazolta a Zene Ünnepén a 
Balogh Kálmán Gipsy Cimba-
lom Band és Szulák Andrea kö-
zös koncertje, mely eredetileg 
a Szentesi Szabadtéri Nyári 
Színház programsorozatának 
nyitánya lett volna. Egy zápor 
azonban közbeszólt, így a re-
formátus nagytemplomban 
élvezhette a közönség a fan-
tasztikus előadást, a hangsze-
rek, stílusok találkozását egy 
kivételes énekhanggal.

 A nemzetközi hírű cimbalom-
művész, Balogh Kálmán nem ke-
vésbé tehetséges és kipróbált 
zenészekkel vette körül magát: 
Frankie Látó (hegedű), Kovács 
Ferenc (hegedű, trombita), Bede 
Péter (fúvós hangszerek), György 
Mihály (gitár, buzuki), Novák Csa-
ba (bőgő, basszusgitár) mellé 
beült Kertész Ákos, a hangver-
senyközpont vezetője, aki ütős-
hangszeren közreműködött. A 
magyar népzenei feldolgozások 
mellett a moldvai dallamvilág 
is helyet kapott a repertoárban, 
sőt az is kiderült: az amerikai-
nak hitt tutti-frutti stílus igazá-
ból magyar. Ennek bizonyságául 
a zenészek pörgős játékba kezd-

tek, a nézőre bízva, felfedezi-e 
a cimbalomzenében az említett 
műfaj ritmusait. 

Sokan bizonyára a vendég- 
előadó, Szulák Andrea kedvé-
ért váltottak jegyet, ők nem-
hogy nem csalódtak, de egy 
másik oldaláról is megismerhet-
ték az énekesnőt. Szulák Andrea 
ugyanis profi módon helytállt a 
cimbalommal megteremtett ze-
nei világban. Hallhattunk tőle 
régi slágereket, köztük a Félte-
ni kell, a Mondd, miért szeretsz 
te mást című dalokat, de „lubic-
kolt” a záró, mulatósba elkalan-
dozó cigányzenében is.

A szervező, Kertész Ákos régi 
barátját üdvözölhette a kon-
certen. – Elég hamar, már 14-15 
évesen belecsöppentem a zenei 
életbe, s úgy hozta a sors, hogy 
Balogh Kálmival nagyon korán 
találkoztunk, közös barátunk ré-
vén legalább 3-4 zenekarban ját-
szottunk együtt folyamatosan 
a ’90-es évek végétől, s a zenei 
kapcsolat máig tart: Kálmán a sa-
ját zenekarába engem hív meg 
vendégként, a Zűrös Bandával 
meg mi szoktuk őt meghívni – 
mesélte. A szentesi zenész kér-
désünkre elárulta, a cimbalom 
kísérése nem volt éppenség-

gel egyszerű feladat. – Itt a dob-
nak, az ütőshangszernek egész 
más szerepe van, mint a popze-
nében, ez népzenei alapokon 
nyugvó, modern, mai zene, ami 
azt jelenti, hogy a tempót sokkal 
szabadabban kezeli, s lekövetni 
a Kálmán által diktált jó indulatú 
tempóingadozásokat számom-
ra is jóval hatványozottabb kon-
centrációt igényel. Karizmatiku-
san viszi a hátán a zenekart.

Ákos az énekesnővel is lé-
pett már fel többször, éppen Ba-
logh Kálmán kapcsán, s mint el-
árulta, nagyon örül annak, hogy 
Szulák Andreának ezt az olda-
lát is többen megismerhetik. 
Hogyan kell elképzelni a közös 
munkát egy közös fellépés előtt? 
– kérdeztük az énekesnőt. – Vál-
tozó. Ilyenkor azokat a számokat 
választjuk ki, amiket mindannyi-
an ismerünk, szeretünk, inkább 
az improvizációs rész az, ami 
jobban mozgat. Megbeszéltük a 
számokat, a hangnemeket, a for-
mákat, a tempókat, a ritmuskép-
leteket. Hiszen egy nyelvet be-
szélünk, ez a zene – fogalmazta 
meg Szulák Andrea.

Egy nyelvet beszéltek: a zenét

A nyári forróságban jól esik egy fris-
sítő, jeges koktél, csak vigyázz, nehogy 
a melegben az alkohol a fejedbe száll-
jon! Ha mértékkel fogyasztod, ezek a 
hűsítő koktélok remek kísérői lehet-
nek egy lazulós nyár estének vagy 
kerti grill partynak. A mennyiségek 
egy pohárnak felelnek meg. 

Cuba libre
Hozzávalók:
- 5 cl fehér rum
- kóla
- fél lime leve
- jégkockák

Így készítik: Először a fél 
lime levét csavarják a po-
hárba, melyet ezután félig 
töltenek jéggel. Ráöntik 
a rumot, majd feltöltik 
az egészet kólával. Dí-
szítésként lime-szele-
tet 

Sex on the 
beach

Hozzávalók:
- 4 cl vodka
- 2 cl baracklikőr
- 6 cl feketeri-
bizlilé

- 6 cl narancslét szoktak 
használni. 9-10 százalékos alko-
holtartalmú ital.

Így készítik: A likőrt és a narancs-
levet beleöntik egy pohárba, és ala-
posan elkeverik. A vodkát egy külön 
shakerben rázzák össze a feketeribizli-
lével, majd óvatosan, átszűrve öntik rá 
a narancslére úgy, hogy ne kevered-
jenek el. Narancsszelettel díszítik. 12 
százalékos alkoholtartalmú ital.

Mojito
Hozzávalók:

- 4 cl fehér rum
- 2 cl cukorszirup
- 6 cl szóda
- kevés Angostura (kávélikő-

rfajta, elhagyható)
- fél lime leve
- mentalevelek

Így készítik: A mentale-
veleket a pohár aljára te-
szik, ráöntik a cukor-
szirupot, és egy kanállal 
vagy törőfával alapo-
san összenyomkod-
ják a leveleket. Ezu-
tán belecsavarják 
a lime-ot, majd az 
egészet feltöltik 
jéggel. Ezután jö-
het az Angostura 
és a rum. Az egé-
szet szódavízzel öntik 
fel. 14-16 százalékos alkohol-
tartalmú ital.

 Trendi koktélok
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Született
Molnár Imrének és Szokol Ma-

riannának (Dózsa Gy. u. 169.) 
Nikoletta Hajnalka, Suti József 
Rolandnak és Bugyi Annának 
(Tavasz u. 6.) Tamara Noémi, 
Schneider Szabolcs Andrásnak 
és Varga Szilviának (Brusznyai 
Á. stny. 10.A lph.) Dominik, Sza-
bó Sándornak és Vigh Eriká-
nak (Csongrád, Sugár u. 51.) Be-
nett, Németh Zoltánnak és Sutus 
Gabriellának (Csongrád, Vas Ge-
reben u. 7.) Nikol, Tari László-
nak és Kacziba Anitának (Csong-
rád, Arany J. u. 44.) Medárd nevű 
gyermeke.

Házasságot kötött
Gyói Arián és Détár Éva Ilona 

(Szentes, Derzsi K. J. u. 43.), Stad-
ler Erik és Csarmaz Kitti (Szentes, 
Szabadság tér 3. – képünkön)

Elhunyt
Benedek Csaba (Szentes, Ber-

csényi u. 13.), Kádár Mihályné 
(Csongrád, Szent István u. 2/B), 
Szabó János (Csongrád, Tulipán 
u. 4.1/5.)

Családi

Burgonya 180 Ft/kg, újburgonya 160 Ft/
kg, új répa 160 Ft/kg, új gyökér 300 Ft/ 
cs, zeller 200 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/
csomó, hegyes erős paprika 50-80 Ft/
db, fehér paprika 500 Ft/kg, lecsópap-
rika 200 Ft/kg, lecsóparadicsom 200 Ft/
kg, paradicsom 400 Ft/kg, zöldhagyma 
150 Ft/cs., vöröshagyma 150 Ft/kg, fok-
hagyma 1600 Ft/kg, új fokhagyma 100 
Ft/szál, dughagyma 650 Ft/kg, tojás 35-
38 Ft/db, kígyóuborka 200-250 Ft/kg, sa-
láta 100-150 Ft/db, kelkáposzta 350 Ft/
kg, új káposzta 250 Ft/kg, új tök 250 Ft/
kg, fekete retek 200 Ft/kg, lilahagyma 
280 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-
650 Ft/kg, padlizsán 280-380 Ft/kg, cuk-
kini 280-380 Ft/kg, zöldborsó 350-400, 
zöldbab 350-400 Ft/kg, Ft/kg, cseresz-
nye 400 Ft/kg, nektarin 480 Ft/kg alma 
350 Ft/kg, banán 480-600 Ft/kg, citrom 
750-850 Ft/kg, karfiol 250-400 Ft/kg, ka-
ralábé 100 Ft/db, spenót-sóska 150 Ft/
cs, sárgabarack 480-600 Ft/kg, őszba-
rack 480-60 Ft/kg, főzni való kukorica 
150-200 Ft/db, görögdinnye 240 Ft/kg, 
sárgadinnye 350 Ft/kg

PIAC

A felnőtt ügyelet munkarendje: hét-
köznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és 
ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt tartanak ügyele-
tet. Telefon: 30/708-7183, 06-63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet mun-
karendje: 15 órától 17 óráig, hétvégén és 
ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennma-
radó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: július 3-10. 
Menta Gyógyszertár (Szentes, Alsórét 258.) 
Hétfőtől-péntekig 8-18 óráig, szombaton 
8-18 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Ké-
szenléti telefon: 70/5635139

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

Heti menü:
július 3-7.

Hétfő
A menü: Tárkonyos krumplileves,
Lecsós sertésmáj, párolt rizs
B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Csirkemell szezámos bundában, zöld-
borsófőzelék
Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta
Kedd
A menü: Scsí,
Makói aprópcsenye, sült burgonya
B menü: Tojásosleves,
Szecsuáni csirkefalatok, currys rizs
Napi desszert: Erdei gyümölcsös szelet
Szerda
A menü: Brokkolikrémleves,
Kapros túróval töltött karaj, 
petrezselymes burgonya
B menü: Magyaros gombaleves,
Zúzapörkölt, nokedli
Napi desszert: Gesztenyepüré
Csütörtök
A menü: Szárazbableves,
Rakott krumpli
B menü: Vegyes zöldségleves,
Csirkemell steak, gombamártással, pá-
rolt rizs
Napi desszert: Házi krémes
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Temesvári sertésszelet, tészta
B menü: Májgaluskaleves,
Bolognai lasagne
Napi desszert: Gyümölcsrizs

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

KOS
Monotonnak találod a munkádat. Csupa 
unalmas feladattal találod magad szemben. 
A munkáidat a kisujjadból is kirázod, már 
vágysz némi újdonságra.
BIKA
A magánéletedben vágynál a szórakozásra, 
egy kisebb utazás jól jönne. Sok a tennivalód, 
de azért jusson időd arra is, hogy egy görbe 
estét csapj kedveseddel.
IKREK
Ügyelj arra, hogy a magánéletedet minden-
képpen hagyd otthon. A magánéletedben 
fontos, ne hagyd, hogy eluralkodjanak raj-
tad az indulatok.
RÁK
A héten eljöhet valami, amit már régóta 
vártál, s ez nagy izgalommal és lelkesedés-
sel tölthet el! Bármennyire is túlfeszítenek 
most az izgalmak, ügyelj, hogy meg ne fe-
ledkezz mindeközben valamiről, ami később 

még nagyon hiányozhat.
OROSZLÁN
A héten nagyon hullámozhatnak körülötted 
a dolgok, s a legszebb az egészben az, hogy 
legalább annyira jól alakulhat minden, mint 
amennyire rosszul.
SZŰZ
Nem csak sikerülhet kipihenned az elmúlt 
időszak fáradalmait, de meglehetős meny-
nyiségű, új és izgalmas energiákkal is fel-
töltődhetsz.
MÉRLEG
Ne siettess semmit, s ne kapkodj, gondold 
meg, hogyan is cselekszel, mert ezen a hé-
ten mindennek súlya lesz, amit teszel!

SKORPIÓ
Míg a hét eleje inkább mozgalmasnak ígér-
kezik, addig a hét közepétől nagyon úgy tű-
nik, hogy lesz időd végre pihenni.
NYILAS
Annak ellenére, hogy te magad vagy Nyi-
las, a héten könnyen a nyúl viheti a puskát, 
ugyanis téged találhat telibe Ámor nyila.
BAK
Hallgass a megérzéseidre és ne menj bele 
semmiképpen sem olyasmibe, amiben nem 
vagy száz százalékig biztos.
VÍZÖNTŐ
Hallgass a megérzéseidre és ne menj bele 
semmiképpen sem olyasmibe, amiben nem 
vagy száz százalékig biztos. 
HALAK
Valaki felfigyelhet rád a héten, aki még a ké-
sőbbiekben, meglehetősen fontossá válhat 
a számodra!

június 23-29.

HOROSZKÓP

Töltött cukkini
Hozzávalók: 4 kisebb cukkini, 200 g sonka,1 pohár tejföl, 1 kukori-

cakonzerv, 50 g reszelt sajt, 3 gerezd fokhagyma, ketchup, só, bors.
Elkészítése: A megmosott cukkiniket hosszában vágjuk fel, kapar-

juk ki a magos részt. Sós vízben 3 perc alatt pároljuk meg, majd ve-
gyük ki és hagyjuk lecsepegni.

Tegyük egy zsiradékkal kikent tűzálló tálba a cukkiniket, a belse-
jüket pedig kenjük meg zúzott fokhagyma és só keverékével. A son-
kát kockázzuk fel, keverjük össze a kukoricával, majd ízesítsük sóval, 
borssal, és adjuk hozzá a reszelt sajtot is.

A cukkiniket öntsük le ketchuppal, töltsük meg a sonkás keverék-
kel, és locsoljuk meg a tejföllel. Előmelegített sütőben süssük kb. 
20 percig. Rengeteg-féle képpen variálható a tölteléke paradicsom, 
gomba, darált hús is kerülhet bele.

Szentes családi ízei
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Labádi Lajos

A szervezett helyi zenei élet 
kezdetei az 1861. évhez kötőd-
nek. Ekkor települt le városunk-
ban az alig 20 éves Joó Károly 
református orgonista-kántor, s 
még ez év őszén megalakította 
a Szentesi Dalegyletet. Szilvesz-
ter estéjén léptek fel először nyil-
vánosan; repertoárjuk nemzeti 
dalokból állt. A kezdetekre utal-
va állapította meg Derzsi Kovács 
Ferenc gimnáziumi tanár, hogy a 
Joó Károly vezette dalegylet „so-
káig egyetlen komoly, jelentős 
tényezője, serkentője, ébresztő-
je, fűszerezője a város szunny-
adó zenei-, és pangó társadalmi 
életének, s élesztője a közönség 
hazafias érzelmeinek”.

Ki volt ez a fiatalember?  Szat-
márnémetiben született 1842. 
március 1-jén; apja munkácsi 
Joó Károly, édesanyja Kalik Zsu-
zsanna. Alsóbb iskoláit szülővá-
rosában végezte, majd a debre-
ceni református főiskolán tanítói 
képesítést szerzett. 1857–1860 
között a főiskola orgonistája, 
Szotyori Nagy Károly tanítvá-
nya. 1861 májusában a szentesi 
református egyház első orgonis-
ta-kántorává választották, mely 
állását haláláig megtartotta. 
1864. május 26-án megházaso-
dott; felesége Széll Mária, akitől 
Károly nevű gyermeke született 
(későbbi járásbíró).

A kezdetben mindössze 13 
fős dalárdájával 1867-ben érte el 
az első jelentősebb sikert, ami-
kor 44 daloskör közül elnyerte 
az Aradon megrendezett orszá-
gos „Dalárünnepély” fődíját je-

lentő ezüst babérkoszorút. (A 
nevezetes díj a szentesi múze-
umban ma is megtalálható.) Az 
utóbb 40 főre növekedett kóru-
sával bejárta az országot; külö-
nösen szép eredményeket ért el 
az 1884-es miskolci, és az 1886-
os pécsi országos dalos verse-
nyeken. Tevékenysége nyomán 
rendszeressé váltak Szentesen a 
nívós hangversenyek, műsoros 
rendezvények, mulatságok, ál-
talában jótékonysági célhoz köt-
ve azokat. Országos szakmai elis-
mertségét jelzi, hogy az 1870-es 
években neve felmerült a lon-

doni nagy orgonaversenyre kül-
dendők között, az Operaház pe-
dig első tenoristának hívta, de 
nem állt kötélnek. Maradt Szen-
tesen, fáradhatatlanul szervez-
ve városa zenei életét. Egyházi 
állásán kívül kisebb megszakítá-
sokkal 1865–1892 között ő volt a 
gimnázium ének és zenetanára, 
valamint az iskolai énekkar ve-
zetője. 

Zenepedagógiai munkássá-
ga mellett zeneszerzéssel is fog-
lalkozott. Fiatal éveiben írt csár-
dásaival – amelyek 1872-ben 
nyomtatásban is megjelentek 
„Régi jó idők emléke” és „Farsang 
után” címen – az akkori idők ha-
zafias felbuzdulásának hódolt. 
Népdalai és nótái közül több or-
szágosan is ismertté vált; eze-
ket „24 népdal”, „Kurcza-parti da-
lok” és „Tisza-parti dalok” című 
kottás füzeteiben tette közzé. 
„Több nótáját – a népköltés iga-
zi gyöngyszemeit – ajkára vet-
te a nép, és országszerte húzta 
a cigány” –írta Papp Lajos tanító 
Joó Károly dalairól. Ugyancsak 
tőle tudjuk, hogy a kántor úr 
„hajthatatlan, erős akaratú em-
ber lévén”, többször kemény ösz-
szeütközésbe került a presbité-
riummal. 1870-ben pl. állásából 
is elmozdították. Pályázatot hir-
dettek a helyére, de a jelentke-
zők meghallgatása után – noha 

Joó Károlyt kizárták a pályázás-
ból – csaknem egyhangúlag újra 
megválasztották kántornak.    

1911-ben ünnepelte szente-
si működésének 50. évforduló-
ját. Ebből az alkalomból tisztelői 
egy ezüst serleggel kedvesked-
tek; a református egyház alapít-
ványt tett nevére a jól éneklő is-
kolás gyermekek jutalmazására; 
Ferenc József császár-király pe-
dig arany érdemkereszttel tün-
tette ki a szentesi „énekvezért”. 

1917. június 22-én bekövet-
kezett halálát követően a Sze-
der-temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Az Alföldi Ellenzék 
c. helyi újság az alábbi gondola-
tok jegyében búcsúztatta: „Szen-
tesi kántorságának 50-ik évében 
Őfelsége az arany érdemkereszt-
tel tüntette ki. De ennél is szebb, 
maradandóbb lesz az a kitünte-
tés, mely halála után éri mind-
annyiszor, ahányszor csak meg-
csendül magyar ajkakon a »Vén 
cigány«, »Minden este furulyá-
zom sokáig«, »Ha majd egyszer 
el kell mennem messzire« ... s a 
többi sok-sok, kiadatlan dalának 
szebbnél szebb melódiája.” A ké-
sei utódok tiszteletük kifejezé-
seként 2004-ben domborműves 
emléktáblát helyeztek el Kiss Bá-
lint utcai háza – az egykori kán-
torlak – falán.

100 éve hunyt Joó Károly református orgonista-kántor

Az uralkodó arany érdemkereszttel 
jutalmazta az „énekvezért” 

Joó Károly orgonista-kántor

2017. június 24-én tartot-
ta 60 éves érettségi  talál-
kozóját a szentesi Horváth 
Mihály Gimnáziumban 1957-

ben végzett 4.a osztály. Két 
kedves tanáruk előtt számol-
tak be életútjukról a fiatalos 
„öregdiákok”.

Nem elsősorban az ott tanul-
tak, hanem az ott töltött évek 
alapozták meg életüket. A visz-
szaemlékezéseiket fehér asztal 

mellett, az újabb találkozások 

reményében folytatták.

A képen elöl, balról jobbra:

Szabó János, Gönczi Gyulá-

né (vendég), Krucsóné Farkas 

Krisztina, Gazsóné Dióssi Sarol-

ta, Szurgent János (tanár), Bács-

kai Mihályné (tanárnő), Bandu-

láné Deák Mária, Paczaliné Tóth 

Lia, Nagy László.

A képen hátul, balról jobbra:

Licsicsányi Mihály, Kiss Lehel, 

Gönczi Gyula, Magony Géza, 

Papp István, Kanyó László, Mel- 

kuhn Dezső, Gáspár  János.

Hatvan éve érettségizettek osztálytalálkozója
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A világ egy könyv, 
és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját 
olvassa el”. (Szent Ágoston)

Múlt heti nyertesünk: Kiss Zsolt, Kun-
szentmárton. Nyereménye a Szentesi 
Üdülőközpont családi belépője. Ezen a 
héten a Körös Toroki Napokra sorsolunk 
ki két darab napi belépőt.

Megfejtéseiket telefonszám feltünteté-
sével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Az Elektra című filmből idé-
zünk (folytatás a függőleges 5. és 44. számú 
sorokban). 15. Származás, kezdet. 16. Re-
gény szerzője. 17. Őseire. 18. Verekedés. 19. 
Magyar énekes (György). 21. Inspiráció. 22. 
A Skid Row nevű zenekar gitárosa (Hill). 24. 
Hozzátesz. 26. Szakad a közepén! 27. … mor-

tale (halálugrás). 29. Szabálytalanság, vétség 
a fociban. 30. Tíz fele. 32. Északi megyénk 
névbetűi. 34. Tiltás. 35. Az élettel kapcsola-
tos. 36. Rádium vegyjele. 37. Amely személy. 
38. A Maláj-szigetvilág része (…-szigetek). 
41. …ro - Az Amazonas legnagyobb bal ol-
dali mellékfolyója. 44. Elföldelte. 47. Emberi 
bőrszín. 49. Magyar rockegyüttes. 51. Pápai 
fejdísz. 53. Fölé ellentéte. 55. Pest megyei vá-
ros. 57. Névelővel: patás háziállat. 58. Galeri, 
kompánia. 59. Kizár az örökségből. 62. Szok-
nyaméret. 64. A Pál utcai fiúk vezére. 66. Hol-
land gépkocsik jelzése. 68. Részben eláll! 69. 
Felavató. 71. Kitűnő, élenjáró. 74. Régi római 
viselet.

Függőleges: 1. Vehemens az elején! 2. Né-
velővel: gyakori tehénnév. 3. Főleg vízpar-
ton élő karcsú, hajlékony testű ragadozó. 4. 
Búcsú, elválás spanyolul. 5. Az idézet második 
sora. 6. Licit vége! 7. Dunántúli folyó. 8. Szag-

lószervre. 9. Az állatvilág furfangos „építész-
mestere”. 10. Neon vegyjele. 11. Megszöktek. 
12. Lépdelhet. 13. Kevert szín. 14. Okozatok. 
19. Mely személyt? 20. Árpád-házi király. 23. 
A -tlan képző párja. 25. Uniós fizetőeszköz. 
26. Névelővel: kecske hímje. 28. Az Ameri-
kai Egyesült Államok 44. elnöke. 29. Keringő, 
pörgő. 31. Amerikai énekesnő (Turner). 33. 
Ruhára varrják. 37. Határtalanul tagadó! 39. 
Idegen állatkert. 40. Énekhang. 42. Olasz és 
osztrák gépkocsik jelzése. 43. Egy – németül. 
44. Az idézet harmadik sora. 45. Nagyapa tu-
lajdona. 46. Alapban van! 48. Visszafelé: heb-
rencskedik. 50. H…, a görög mitológiában 
Zeusz és Léda leánya. 52. Beosztás, titulus. 
54. Fa hajtásán. 56. Fordítva: fia felesége. 58. 
Bór, ozmium és hidrogén vegyjele. 60. Illet-
ve, röviden. 61. Autósiskola. 62. Óg-… (do-
hog). 63. Lám, itt van. 64. Bánáti egynemű 
hangzói. 65. C… - angol macskák. 67. Hajlék. 
70. Kezdeti dolog. 72. Igazgató, röviden. 73. 
Erbium vegyjele. 75. Oros határai.

Beküldendő a vízszintes 1, függőleges 
5. és 44. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Július 3-9.
Hétfő – Karfiolleves,
A menü:  Zöldborsós 

csirkemáj, 
rizs körettel

B menü:  Bolognai spagetti 
reszelt sajttal

C menü:  Kolbászos töltött 
borda rizs körettel, 
savanyúsággal

Kedd –  Csontleves 
gégetésztával,

A menü:  Sárgaborsó főzelék 
sült virslivel

B menü:  Rántott cukkini 
rizs körettel

C menü:  Cigánypecsenye, 
burgonya körettel

Szerda – Zöldborsóleves,
A menü:  Tarhonyás hús, 

savanyúsággal
B menü:  Rakott burgonya
C menü:  Röszkei töltött borda 

vegyes körettel

CSütörtöK –  Gyümölcsleves,

A menü:  Párizsi szelet 

vegyes körettel

B menü:  Fűszeres sajtos 

töltött csirkemell, 

vegyes körettel, 

savanyúsággal

C menü:  Rántott sajt 

rizs körettel, 

tartármártással

PénteK – Legényfogó leves,

A menü:  Krumplis tészta

B menü:  Gundel palacsinta
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya köret, 
savanyúság

Szombat –  Zöldségleves, 

Lecsós sertéssze-

let, rizs körettel

VaSárnaP –  Húsleves, 

Sajttal-sonkával 

töltött csirkemell 

steak 

burgonyával

C menü kérhető csirkehúsból is, ára 1000 Ft/
menü. A és B menü ára heti előfizetéssel 
750 Ft, aznap vásárolva, vagy kiszállítva 

800 Ft. C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 520 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Hering Viktor

Június elején Kecskemé-
ten rendezték meg a 2017. évi 
OMV Suli Póló-bajnokságot. A 
kétnapos rendezvényen negy-
ven csapat szállt medencébe a 
bajnoki címekért.

A Koszta József Általános Isko-
la tavaly bemutatta azt a bravúrt, 
amely korábban még egyetlen 
intézménynek sem sikerült: az is-
kola négy csapata is bajnoki cí-
met tudott szerezni. Nos, ez a 
szenzációs eredmény idén meg-
ismétlődött, hiszen Oltyán Gyu-
la négy csapata is aranyérmes 
lett, és a megszerezhető hat első 
helyből négyet a kosztások gyűj-
töttek be.

A fiúk közül a 2008-2009-es 
születésű korosztályban a szen-
tesi fiatalok lettek az elsők, míg a 
lányok között a 2004-2005-ös, a 
2006-2007-es és a 2008-2009-es 
korosztályban egyaránt szentesi 
csapat állhatott a dobogó legfel-
ső fokára.

– Tavaly is hasonló megosz-
tásban gyűjtöttük be az elsősé-
geket, és ezt idén meg tudtuk 
ismételni – mondta a csapatok 
felkészítője, Oltyán Gyula. – Volt 
egy második korosztályos fiú 
csapatunk is, róluk sem szabad 
megfeledkezni, ők negyedikek 
lettek. A legnagyobb öröm szá-
momra azonban az – természe-
tesen a bajnoki címeken kívül –, 
hogy az iskolánk ebben az esz-
tendőben eljutott odáig, hogy 

a városi versenyre százhúsz ta-
nulót tudott benevezni, és va-
lamennyien játéklehetőséget is 
kaptak a szentesi viadalon. Egy 
korcsoportban több csapatot 

is tudtunk indítani, és így száz-
húsz gyerek ismerhette meg 
ezt a sportágat, olyanok is, akik 
nem igazolt sportolói a vízilabda 
klubnak.

Taroltak a Koszta suli vízilabdásai

Hering Viktor

Ahogy arról már korábban 
beszámoltunk, Vidumanszky 
László lett a Hungerit Szente-
si VK női vízilabda csapatának 
a vezetőedzője. A szakvezető 
lapunknak elmondta, hogy a 
felkészülést a teljes csapattal 
augusztus közepén kezdik, a 
szurkolóknak pedig el kell fo-
gadniuk, hogy más célokért 
küzd majd a fiatal gárda, mint 
ahogy azt a korábbi eszten-
dőkben megszokhatták. 

– Hogy került újra a szentesi 
klub alkalmazásába?

– Bár lett volna lehetőségem 
külföldre menni dolgozni, de én 

szerettem volna visszakerülni a 
magyar vízilabda vérkeringésé-
be. Mivel Szentesre költöztem, 
így jeleztem a klub vezetősé-
gének, hogy bármilyen edzői 
munkát szívesen vállalnék az 
egyesületnél, ha szükség van 
rám, akkor szóljanak, jövök. Vé-
gül a felnőtt női csapat irányítá-
sát bízták rám.

– Milyen célokkal vág neki a 
meglehetősen fiatal, ráadásul ala-
posan átalakuló játékoskerettel a 
bajnokságnak?

– A feladat adott, fel kell épí-
teni a jövő csapatát Szente-
sen, mégpedig a komoly sike-
reket elérő utánpótlás bázisra 
támaszkodva. Fiatal játékosok-

ról van szó, így értelemszerűen 
ez nem megy egyik hónapról a 
másikra, hosszú távban kell gon-
dolkodni. Az ifjúsági együttes-
ből, amely bajnokságot nyert, 
többen elhagyják a klubot, rá-
adásul rutinos távozóink is lesz-
nek. Ezek már eldöntött kérdé-
sek voltak, mielőtt idejöttem 
volna, talán valamivel korábban 
kellett volna megkezdeni ezek-
kel a játékosokkal a tárgyaláso-
kat. A klub vezetőségével közö-
sen most azon dolgozunk, hogy 
megfelelő játékosokat hozzunk 
a távozók pótlására. A kazah vá-
logatott Anastasia Mirshina biz-
tosan ide igazol, de tárgyalásban 
vagyunk további külföldi vízi-
labdázókkal is. A hazai „piacról” 
nehezebb válogatni, hiszen itt-
honról nagyon szűkösek a lehe-
tőségeink. Mindenképpen olyan 
vízilabdásokban gondolkodunk, 
akik példaképek lehetnek a fi-
ataljaink előtt, olyan sportolók, 
akiktől tanulni lehet.

– Van egyesület, amely a sem-
miből bukkant fel, a pénz kor-
látlanul áll rendelkezésre, és ez 
alaposan megmozgatta a játé-
kospiacot…

– Egyrészt jó, hogy egy újabb 
egyesülettel gazdagodik a női 
vízilabda élvonala, másrészt tu-
domásul kell venni, hogy anyagi-
lag nem tudunk ezzel versenyez-
ni. Igazából saját magunkkal kell 
foglalkoznunk, próbálunk olyan 
csapatot építeni, amely a leg-
jobbakkal szemben is megáll-

ja a helyét. Valószínűleg a dobo-
gós helyek sorsába nem tudunk 
beleszólni, a négy nagy egye-
sülettel nem tudunk konkurál-
ni, de igyekszünk minél szoro-
sabb eredményeket elérni velük 
szemben. Természetesen min-
dent meg fogunk tenni azért, 
hogy a négy közé beverekedjük 
magunkat, de az idei esztendő-
ben a célunk, hogy lerakjuk egy, 
a későbbiekben még eredmé-
nyesebb női csapat alapjait.

– Férfi csapat után most női 
együttest kell irányítania…

– Mindig vannak kihívások 
az életben, és ahogy korábban 
sem, most sem félek ezektől. Az 
biztos, hogy a hölgyekkel más-
hogyan kell bánni, mint a férfi-
akkal, de hiszem azt, hogy meg 
tudjuk találni a közös hangot 
egymással. Ebben lesz majd se-
gítségemre a segédedző kollé-
gám, akinek a nevét egyelőre 
nem szeretném elárulni, de az 
biztos, hogy a korábbiakkal el-
lentétben jóval több feladatot 
szánok neki, mint ahogy azt ko-
rábban megszokhattuk. A me-
dencében pedig a csapat kapi-
tányára és a rutinos játékosokra 
is számítok majd, hogy összefog-
ják a csapatot. 

– Mikor kezdik a felkészülést?
– Augusztus legelején a fiata-

labb játékosok már edzenek, a 
teljes kerettel viszont valószínű-
leg csak augusztus15-20-a kö-
rül tudunk majd először együtt 
edzeni.

Az alapoktól kezdi a munkát Vidumanszky

Az aranyérmes csapat
Szívós Márton világbajnok vízilabdázóval
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A múlt héten Balatonbogláron 
befejeződött Országos Vidékbaj-
nokságon a Szentesi Tenisz Klub 
versenyzői 3 arany, 1 ezüst és 3 
bronzérmet szereztek! Ezzel az 
eredménnyel a Tenisz Klub a kö-
zel 200 versenyzőt felvonultató 
viadalon 40 egyesület közül a 8. 
helyen végzett!

Legeredményesebb játéko-
sunk Szeri Dávid (F18), aki trip-
lázni tudott! Egyéniben, páros-
ban és csapatban is aranyérmet 

szerzett. F18-as csapatunk: Sze-
ri Dávid, Juhos Tibor, Gruner Be-
nedek, 2017-ben az ország leg-
jobb vidéki csapata. F16-ban 
Juhos Tibor ezüst érmet szerzett 
egyéniben, majd párosban még 
egy bronzéremmel gazdago-
dott. L12-es versenyzőink (Dra-
hota-Szabó Lilla, Őze Virág, Sze-
beni Kata, Rácz Luca) közül pedig 
Lilla és Virág szereztek bronzér-
met vigasz ágon, életük első vi-
dékbajnokságán!

A közelmúltban már 17. al-
kalommal rendezte meg Hód-
mezővásárhelyen az Aranyossy 
Ágoston Általános Iskola Alapít-
ványa a Dél-Alföldi Lovasudvar-
ral közösen az Országos Gyer-
mek Terápiás Lovas Fesztivált. 8 
csapat speciális nevelési igényű 
lovasai versenyeztek a legjob-
baknak járó díjakért. A szente-
siek a kezdetektől állandó, sike-
res résztvevői a rendezvénynek. 
Idén a mezőhegyesi gyerekekkel 
együtt készültek a Jó Úton-Lóhá-
ton Alapítvány lovasai. Nem volt 
igazán szerencsés a csapat, mert 
2 tagja iskolai rendezvény, egy 
pedig hirtelen jött vakbélmű-

tét miatt nem tudott részt ven-
ni a mindig vidám, nagy élményt 
nyújtó programon. 

Az eredmények azért így sem 
maradtak el, mindenki két érem-
mel tért haza.

Horváth Zsolt, Seres Ferenc, 
Varga Szilárd az aranyak mel-
lé egy-egy ezüstöt gyűjtött be, 
míg Turcsik Róbertnek mindkét 
kategóriában a legfényesebb ér-
met sikerült megszereznie. S ami 
még fontosabb, mindenki pozi-
tív tapasztalatokkal, új barátokat 
szerezve tért haza.

Piti Irén
lovasterapeuta

Vidékbajnokságon Országos Gyermek Terápiás 
Lovas Fesztivál

Sebők Tamás

Első ízben rendeztek konzo-
los bajnokságot Szentes egyik 
vendéglátó egységében. A 
FIFA játéksorozat hívei négy 
képernyőn, egyéni és csapat-
versenyben is megmérkőzhet-
tek a múlt héten.

Napjainkra a nyugati orszá-
gokban olyan méretűvé nőtte 
ki magát az e-sport, hogy már 
több ezres nézőközönség előtt 
zajló bajnokságokat rendez-
nek. Ez a miliő fogta meg Kán-
vási Tamást és barátját is, akik az 
egyetemi hetek alatt Szegeden, 

a szünidőben itthon Szentesen 
rendeznek bajnokságot a leg-
népszerűbb labdarúgó szimulá-
tor játékkal. 

– Szegeden, egy FIFA baj-
nokságon vettünk részt Nóbik 
Norbert barátommal és ezután 
döntöttük el, hogy Szentesre is 
szervezünk egy versenyt, hiszen 
tudtuk, hogy itt is sok embert 
mozgat ez a játék. Szereztünk 
támogatókat és konzolokat, na 
meg persze helyszínt és el is in-
dult a bajnokság – nyilatkozta 
a lapunknak Tamás, a verseny 
szervezője.

Az egyéni versenyeket csü-
törtökön rendezték 24 fővel, 
a pénteki páros bajnokságon 
pedig közel 20 pár, azaz 60 főt 
megmozgató esemény volt az 
első FIFA bajnokság. A játék sor-
solással kezdődött az első ki-
sorsolt lett a hazai játékos, ő 
választhatta meg hogy klubcsa-

patokkal, vagy nemzeti váloga-
tottakkal játsszák a mérkőzé-
seket. Két azonos csapat nem 
játszhatott egymás ellen. Az 
első kört követően a győztes a 
felsőházba, a vesztes az alsó-
házba kerül. Új sorsolás után 
egyenes kieséses rendszerben 
zárult a verseny. 

– A szponzoroknak köszönhe-
tően és a nevezési díjakból be-
folyt összeget a nyereményekre 
költöttük, melyek között alko-
holos italok, és különböző szá-
mítástechnikai eszközök kaptak 
helyet. Szeretnénk a későbbiek-
ben is megrendezni a versenyt, 
mert úgy látjuk, nagy az érde-
keltsége. Tervezünk még idén 
nyáron egy újabb napot, de sze-
retném, ha rendszeresen tud-
nánk versenyekkel szolgálni az 
érdeklődőknek, akár más-más 
játékokkal is – zárta a beszélge-
tést Tamás.

Az e-sport nyomdokain rendeztek FIFA bajnokságot
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Sebők Tamás

A XXI. Óvodától az Olimpiá-
ig úszóverseny visszajáró dísz-
vendége dr. Sós Csaba az úszó 
szövetség kapitánya. A nyári 
világbajnokságról, a FINA sza-
bályváltozásairól és a szentesi 
versenyről kérdeztük a hazai 
eseményt megnyitó szakem-
bert.

– Ez már a XXI. Óvodától az 
olimpiáig úszóverseny, milyennek 
látja a rendezvényt?

– Nem is tudom, hogy az or-
szágos bajnokságokon kívül, 
van-e még olyan verseny, ahol 
félezer induló és több, mint 
ezer rajt van. Az idők során na-

gyon szépen kinőtte magát ez a 
verseny, nemzetközi szintre lé-
pett, ezek mellett intenzív szak-
mai beszélgetések is társulnak 
a sportesemény mellé. A gyer-
mekek láthatóan nagyon szere-
tik, és ne feledkezzünk meg arról 
az emberről sem, aki mindezek 
mögött áll. Paulovics Tamás ren-
dezte az első versenyt és immá-
ron huszonegynél jár. Ez azért is 
nagyon fontos, mert bár a rutin 
megvan, a szervezés egyre na-
gyobb feszültséggel jár. Időköz-
ben létrejött ez a fedett uszoda, 
elektromos időméréssel, melyek 
mind olyan fejlesztések, amiket 
örömmel lát az ember. 

– Nyáron hazai „terepen” zajlik 

a vb, milyennek látja a felkészü-
lést, így a tesztrendezvény, a Bu-
dapest Open után?

– Ahogy említette, ez egy 
tesztrendezvény volt, túl sok 
szakmai érdeklődéssel nem bírt 
az irányomból, noha bejelen-
tett verseny volt, szintidőt le-
hetett úszni, de ez inkább az 
uszoda dolgozóinak a felkészü-
lése volt. Rengeteg olyan mun-
ka zajlik a verseny mögött, amit 
egy néző nem vesz észre, és ak-
kor működik jól, ha ebből nem 
vesznek észre semmit. Ennek a 
versenynek ez volt igazán a je-
lentősége.

– Sportolók tekintetében mit 
lát?

– Úgy néz ki, hogy a verseny-
zők jól állnak. Mindenféle vihar, 
a sportágat körülvevő indulat 
és egymásnak feszülések elle-
nére az edzők jól dolgoznak, a 
felkészüléshez továbbra is min-
dent megkapnak: edzőtáboro-
kat, felkészítő versenyeket, az 
edzéshez szükséges erőfejlesz-
tő berendezéseket is. Az áprili-
si debreceni országos bajnokság 
megmutatta, hogy erősebb az 
úszósportunk, mint valaha, na-
gyon pozitív várakozásokkal és 
izgalommal tekintek az elkövet-
kező világversenyekre. 

– A nemzetközi szövetség nem-
régiben hozott új szabályzata 
nagy port kavart az úszósport éle-
tében. Ön hogy látja a döntést, 
miért állt érdekében a FINA-nak 
meglépni ezt?

– Hallottam sok véleményt, 
ami eltér az enyémtől. Nem va-
gyok egy PR szakember, de ne-
hezen látom be azt, hogy ha kor-
látozom az indulások számát, az 
miért tesz jót egy versenynek, 
miközben a duplájára növeltem 
a pénzösszeget. Mindenki tudja, 
hogy az alapprobléma nem eb-
ben áll. Az Egyesült Államokban 
van egy egyetemi versenyrend-
szer, amin nagyon komoly ösz-
töndíjakat kapnak a versenyzők. 
Nekik az alapszabályok miatt ti-
los ezeken a világkupa versenye-
ken indulni. Ebből fakadóan azok 
vehetnek részt ezeken a verse-
nyeken, akik már kiöregedtek az 
egyetemekről. Jellemzően annyi 
számban indulnak a világklasz-
szisok, amennyire lekorlátozták 
az indulók számát, de van egy-
két olyan úszó, mint Hosszú Katin-
ka vagy Jakabos Zsuzsa, aki rend-
szeresen több számban indul, 
nekik hátrány a döntés. Úgy vé-
lem, nem alaptalan, ha már-már 
összeesküvés-elméletek látnak 
napvilágot ezzel kapcsolatban.

Sebők Tamás

A Pollák DSE eredményes 
versenyeiről számolunk be az 
alábbiakban.

Június 25-én rendezték a  Min-
denkinek Aranyérmet elneve-
zésű 10 év alatti versenyzőknek 
szóló megmérettetést –  Egy na-
gyon jó szakmai kezdeményezés 
van a 10 év alattiak versenyezte-
tésének kiváltására. A gyerekek 
a súlycsoportoknak és képes-
ségeiknek megfelelően vannak 
beosztva. A küzdelmek után 
mindenki aranyéremmel tér-
het haza. Néhány gyermekem 
nagyon jól dolgozott, de a töb-
bi sem volt alárendelt a küzdel-
mekben. Átlagosan 3-4 küzdel-
me volt mindenkinek. A látottak 
alapján több gyermeket is szí-
vesen vinnék külföldre is Szoko-
di Márk és Varga Botond, Berkes 
Szabolcs, Gyermán Olivér, Finta 
Luca és Finta Emma vettek részt. 

– mondta lapunknak Kalydy 
Zoltán vezetőedző

Nemrégiben Algyőn rendez-
ték meg a Krajkó Gyula emlék-
versenyt. A diák „C” korcsoport 
+55 kg-os versenyében Kunsza-
bó Afrodité Éda a 2. helyen vég-
zett, a -30 kg-os versenyben Szo-
kodi Brigitta szintén ezüstérmes 
lett. A serdülőknél a -60 kg-os 
kategóriában Mikus Máté a 2. he-
lyen végzett.

A Világbajnokságot 2017-ben 
Budapest rendezi, ebből az alka-
lomból a Hősök terén volt a Pol-
lák DSE csapata is a reklámfilm 
elkészítésén. 2017 darab posta-
galambot küldtek szét különbö-
ző üzenetekkel szétküldve a vi-
lágba.

Május végén Zalaegerszegen 
rendezték a Diák Olimpia Orszá-
gos Döntőjét, ahol a Kiss Bálint 
Református Általános Iskola di-
ákja,  Kunszabó Afrodité Éda +55 

kg-os kategóriában bronzérmes 
lett.

Május 14-én Kecskemét adott 
otthont a Szentkirályi Kupának, 
ahol a diákoknál Kunszabó Afro-
dité Éda harmadik, míg Szokodi 
Brigitta ötödik helyezést érte el. 

Serdülők között Mikus Máté az 
ötödik helyezést ért el.

Kalydy Zoltán gratulál a spor-
tolók eredményes munkájá-
hoz,és köszöni a szülők áldozatát 
és az önkormányzat és a támo-
gatók segítségét.

Sorozatban szép eredményeket hoztak

Interjú dr. Sós Csabával, az úszószövetség kapitányával

Erősebb az úszósportunk, mint valaha 
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