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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

Az értékek és a tanítás szeretete hozta a múzeumba 
az önkénteseket, és tartja is ott őket. 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Kiemelkedő szakmai mun-
kájukért egészségügyi dol-
gozókat díjaztak a Sem-
melweis-nap alkalmából a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórházban. – Az a fel-
adatunk, hogy a régi értékek 
megtartása mellett olyan mo-
dern kórházat próbáljunk lét-
rehozni, amely vonzó a fiatal 
orvosok, szakápolók számára 
–  hangsúlyozta dr. Kalmár Mi-
hály főigazgató.

Az ünnepség elején Dr. Ba-
giné dr. Tóth Erika (alsó képün-
kön) idézte meg Semmelweis 
Ignác alakját. A magyar or-
vos, az „anyák megmentője” ki-
emelkedő szerepet játszott a 
gyermekágyi láz leküzdésé-
ben, oka empirikus felfedezésé-
ben. Innovatív gondolkodása, 
kitartása, tanainak terjeszté-
se követendő példa számunk-
ra is, hangsúlyozta. Dr. Kalmár 
Mihály  visszatekintett a kór-
ház elmúlt évére, és az intéz-
mény jövőjéről is beszélt. El-
mondta, a laborvizsgálatokkal 
együtt tavaly 440 ezer ellátott-
ja volt a kórháznak, ami alap-
ján a megyében – a szegedi 
klinikák után – a második leg-
nagyobb egészségügyi intéz-
ményének számít. Kezdő- és 
szakorvosokra is szükség van, 
emelte ki a főigazgató. Ápolók-
ból szerencsére nincs jelentős 
hiány, hála a sikeres ápoló kép-

zésnek. Arról is beszélt, hogy az 
elmúlt időszakban a saját be-
vételen túl – pályázatokkal, vis 
maior keretekkel, konszolidáci-
ós pénzekkel – több mint 2 mil-
liárd forint érkezett a kórházba, 
amelynek területén több bon-
tással járó építkezés is zajlik. Ta-
valy 103 millióból külsőleg fel-
újították az orvos- nővérszállót. 
A belső felújítás megtorpant, 
egy ehhez szükséges pályá-
zat kiírására várnak. Konszoli-
dációs pályázaton 111 milliót 
nyert a kórház. Állami támoga-
tásból 20 oxigénhely felújítása, 
kialakítása valósult meg a bel-
gyógyászati osztályon, illetve 
az ambulancia megépítése. Sa-
ját forrásból bővült az informa-
tikai rendszer. Pályáznak a járó-
beteg szakrendelő felújítására, 
a betegbiztonság növelésére 
is. Szeretnének pénzt fordítani 
az intenzív osztály klimatizálá-
sára, s megoldani a rehabilitá-
ciós részleg benti medencéjé-
nek szellőzését. Egészségügyi 
humánerőforrás-fejlesztésre és 
egy lelki egészség központ ki-
alakítására is pályáznak.

Mintegy évi 80 millió forint-
nyi megtakarítást eredménye-
ző energetika költségcsökken-
tő beruházást hajtanak végre 
a kórház területén. Ennek ré-
sze a napkollektorok felszere-
lése is, valamint kiszervezik a 
mosodát Gyulára, és leállítják a 
kazánházakat. A tervek között 
szerepel továbbra is a közpon-

ti műtőtömb megépítése. Az 
ivóvízellátást saját erőből olda-
nák meg, valamint stratégiailag 
modernizálnák a gyógyfürdőt.

– Az a feladatunk, hogy a 
régi értékek megtartása mellett 
olyan modern kórházat pró-
báljunk létrehozni, amely von-
zó a fiatal orvosok, szakápolók 
számára –  hangsúlyozta a fő-
igazgató. – Az egészségügy-
ben dolgozók missziót teljesíte-
nek, amelyet szív és lélek nélkül 
nem lehet csinálni – mondta 
Vadkerti Imre előadóművész, 
aki énekes produkcióval emelte 
az esemény ünnepélyességét. 

Az elismeréseket dr. Kalmár 
Mihály, dr. Szilágyiné Kádár Irén 
ápolási igazgató és dr. Pásztor 
Imre orvos igazgató adták át. A 
Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara kitüntetéseit Tö-
rök Jánosné területi elnöktől ve-
hették át a díjazottak.

Főorvosi előléptetésben ré-
szesült Dr. Baginé dr. Tóth Erika.

Adjunktusi kitüntetést vehe-
tett át dr. Földházi Ferenc.

Kiváló Orvos Kitüntetést ka-
pott dr. Hayfron William.

Kiváló szakdolgozó elisme-
rést Hevesi Edit, Tariné Lantos 
Éva, Baranyi László, Locskai Ka-
talin, Argyelánné Szabó Rózsa, 
dr. Kovács Ferencné és Becsák 
Edit, kiváló dolgozói kitünte-
tést Bari Katalin és Petrik István 
kaptak.

Főigazgatói dicséretben ré-
szesült Lantos Csaba és Rácz 
Éva.

Kollektív elismerésben része-
sültek a mosoda dolgozói: Kádár 
Lászlóné, Kovács Imréné, Locskai 
Józsefné, Kosa Ferencné, Kozmá-
né Gömöri Edit, Kasler Klára, Né-
met Éva, Németh Tiborné, Kurucz-
leki Csaba, és Határ István (felső 
képünkön).

25 éves jubileumi jutalomban 
részesült Ardai Ibolya Tünde, Bar-
tucz, Ildikó, Békési Katalin, Boták-
né Farkas Etelka, Czakó Szabolcs, 
Csepregi Orsolya, dr. Szabó Tün-
de, Gabnai Mihályné, Határné Pus-
kás Erzsébet, Héja Sándorné, Janó 
Erzsébet, Kató Klára, Kispál Mari-
anna, Kissné Mikula Andrea, Ko-
vács Tünde, Lázár Ferenc, Magyar-
né Székely Anna, Mácsainé Kovács 
Éva, Mikecz Ilona, Molnárné Seres 
Alíz, Morvainé Hudacsek Mónika, 
Mucsi Éva, Nagyillés Mónika, Ott-
roba Antalné, Pintér Gabriella, Sza-
bó Andrea, Szilvási József, Veresné 
Hábensusz Edit, Vida-Szűcs Ágnes;

30 évesben Bendéné Berkó Ilo-
na, Dancsik Annamária, dr. Rácz 
Ferenc, Kállai Aranka, Kocsis Ani-
kó, Kókai Tiborné, Kosztolányi 
Sándorné, Molnár Zsuzsanna Ilo-
na, Sebők Istvánné, Sipos János-
né, Szabó Béláné, Szabóné Virá-
gos K. Krisztina, Tóth Ernőné, Tóth 
Ibolya, Vecseri Tibor.

40 éves jutalmat pedig Argyel-
láné Szabó Rózsa, Béniné Szép Ilo-
na, Bubláné Tihanyi Erzsébet, Hid-
véginé Sebesi Katalin, Kelemenné 
Pap Julianna, Mező Mária, Molnár 
Margit, Őryné Kövér Zsuzsanna, 
Stemmer József és Szabóné Koncz 
Klára kapott.

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.

Semmelweis-napi kitüntetések
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Majzik Attila

A képviselők a legutób-
bi testületi ülésen tárgyal-
ták Szentes város 2017-2022 
évekre vonatkozó vállalko-
zás- és gazdaságfejlesztési 
programjának felülvizsgála-
tát. A napirendi pontot végül 
megvitatása után módosítás 
nélkül elfogadta a testület.

A város 2017-2022 évekre vo-
natkozó vállalkozásfejlesztési és 
gazdaságfejlesztési programját 
2014-ben fogadta el a testület. 
Akkoriban a program elsődle-
ges célja a foglalkoztatás növe-
lése volt, ám a gazdasági kör-
nyezet más volt, mint manapság 
– indokolta a felülvizsgálatot 
Szirbik Imre. A polgármester ki-
emelte, bár a Dél-alföldi régió 
gazdaságilag az egyik leggyen-
gébb, Szentes adóerő-képes-
sége az ország felső harmadá-
ban van. A város első embere a 
programot összegezve elmond-
ta, a gazdasági program időará-
nyos végrehajtása a gazdasá-
gi mutatók fényében sikeres, 
eredményes és ez megalapoz-
hatja a program második felé-
ben foglalt célkitűzések megva-
lósítását.

A polgármester bevezetője 
után a képviselők kérdéseikkel 
szerettek volna tisztább képet 
kapni a város gazdasági életé-
vel kapcsolatban, szóba került 
a nemrég a gazdasági szerep-
lőknek kiküldött kérdőív kudar-
ca, illetve a szakmai munkaerő 
elvándorlása is. Ezekkel kapcso-
latban Bocskay István témafele-
lős elmondta, valóban csaknem 
2500 vállalkozást igyekeztek el-
érni, ennek ellenére mindössze 
körülbelül húszan éltek a lehető-
séggel. Ennek szerinte egyrészt 
a vállalkozások leterheltsége le-
het az oka. A válaszadók legin-
kább piaci problémákat jeleztek, 
ezekre már el is kezdtek reagálni.

Az elvándorlással kapcsolat-
ban Szirbik Imre elmondta, ez 
nem csak Szentes-, hanem or-
szágos, sőt, Kelet-Európa-szintű 
probléma, így erre nem tudja a 
megoldást.

A vállalkozásfejlesztési és 
gazdaságfejlesztési program-
mal Dömsödi Mihályné, a Pál-
mások Szövetsége képviselője 
több ponton nem értett egyet, 
mind adatokban, mind konkré-
tumokban többet várt az előter-
jesztéstől.  – Kicsit csodálkozunk 
azon, hogy úgy tűnik, mintha 
hátradőlhetnénk, holott éppen 

most kellene nagyon átgondol-
ni a jövő kérdéseit – hívta fel a fi-
gyelmet a képviselő asszony, aki 
a pálmások álláspontjaként el-
mondta, a programot folyama-
tosan figyelemmel kell tartani. 
Módosító indítványt is javasolt a 
naprendi ponthoz, ám ezt a tes-
tület nem fogadta el.

A módosító indítvánnyal, il-
letve az annak alapját képező 
iparkamarai véleménnyel kap-
csolatban Móra József határozot-
tan leszögezte, hogy a kamará-
nak nem az lenne a dolga, hogy 
a testületnek diktáljon, emellett 
a képviselő az iparkamara tény-
leges működését is megkérdő-
jelezte. – Semmi olyan mankót 
nem nyújtanak a kamarai tag-

díjat fizető vállalkozásoknak, 
hogy milyen lehetőségek van-
nak, hova pályázzanak – hang-
zott el a testületi ülésen. Móra 
József hangsúlyozta, a kamara 
dolga nem a számonkérés, in-
kább keresni kellene a képviselő 
testülettel a partnerséget. Ezzel 
Antal Balázs Tibor, a Fidesz frak-
cióvezetője is egyetértett, véle-
ménye szerint a kamara át akarja 
hárítani a felelősséget az önkor-
mányzatra.

A vita lezárása után a Dömsö-
di Mihályné által javasolt módo-
sító indítványt a képviselők nem 
fogadták el, a változatlanul ha-
gyott előterjesztést 13 igennel 
elfogadta a testület, Dömsödiné 
nem szavazott.

Magyarország földművelés-
ügyi minisztere június 20-án 
átmeneti időre általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el az 
erdőkben és fásításokban, va-
lamint az erdők és fásítások ha-
tárától számított kétszáz méte-
res körzetében lévő külterületi 
ingatlanokon. A tűzgyújtási tila-
lom ideje alatt tilos a tűzgyújtás 
a felsorolt területeken található 
kijelölt tűzrakó helyeken is. A ti-
lalom elrendelését az tette szük-
ségessé, hogy Magyarország er-
deiben számos helyen fokozott 
tűzveszély alakult ki az erősödő 
felmelegedés, valamint a szeles 

és csapadékmentes napok szá-
mának növekedése miatt.

A miniszter felhívja az erdő-
ben kirándulók, a mezőgazda-
sági területeken dolgozók, va-
lamint a közúton és vasúton 
utazók figyelmét, hogy az erdő-
tüzek megelőzése érdekében 
legyenek körültekintőek, égő 
cigarettát ne dobjanak el. A tűz-
védelmi rendelkezések megsze-
gése pénzbírságot von maga 
után. Az elrendelt tűzgyújtási ti-
lalom visszavonásig érvényes. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalmak-
ról a www.erdotuz.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert nagyon kedvesek a vásárlókkal 
és gazdag az áruválaszték.” – Császi János

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Felülvizsgálják a gazdaságfejlesztési programot

Tűzgyújtási tilalom
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Rozgonyi Ádám

Magyarországra látogatott 
a Rotary világelnöke, Ian Ri-
seley és felesége. A vezető a 
szentendrei skanzenben fát 
ültetett a magyar Rotary Clu-
bok képviselőivel, a szege-
di gyermekklinikán a Gift of 
Life program keretében meg-
mentett gyermekekkel és or-
vosaikkal találkozott. Szen-
tesen a magyar Rotary család 
konferenciára hívta a világel-
nököt, akit Budapesten Áder 
János köztársasági elnök is fo-
gadott.

Ian Riseley az ausztráliai Sand-
ringham Rotary Klub tagja, akit 
kiemelkedő társadalmi szerep-
vállalásáért a 2017/18-as évre 
világelnöknek választottak. A 
jótékonysági közösség frissen 
beiktatott vezetője július 2-án, 
vasárnap érkezett hazánkba. 
Látogatásának egyik helyszíne 
Szentes volt, ahol a magyar rota-
risták nagy családja fogadta. Fi-
atalok sokasága üdvözölte júli-

us 3-án, hétfőn a város szívében. 
A megyeháza konferenciatermé-
ben népes közönség gyűlt össze, 
bemutatkoztak a magyar Rota-

ract, Interact, EarlyAct és Inner 
Wheel klubok. Elsőként Tímár 
Ferenc, a Szentes-Csongrád Ro-
tary Club elnöke állt a pulpitus 
mögé. Képes beszámolójában 
felidézte a világelnöki látogatás 
addigi állomásait, a klub eddigi 
tevékenységét. A barátság-jóté-
konyság-segítés fogalomhárma-
sa köré szőtte mondanivalóját, 
hangsúlyozva, folytatja a klub 
hagyományait. Szirbik Imre üd-
vözölte a két várost egyesí-
tő mozgalmat. Elmondta azt is, 
hogy Szentes 2011-ben meg-
kapta az Európa Zöld Főváro-
sa címet, 2013-ban pedig az Él-
hető Városok Világversenyén (a 
20.000-75.000 lakosú települé-
sek kategóriában) ezüstérmet 
szerzett. – Ezt a világot ajánljuk a 
Rotarynak, hogy nagyon sokáig 

foroghasson a kerék – fogalma-
zott a polgármester. Mészáros 
Zoltán, a Rotary Magyarország 
kormányzója kiemelte, az ifjú-
sággal lehet változtatni a vilá-
gon. Rájuk kell építeni a jövőt. A 
Rotary az a szervezet, amely ten-
ni és változtatni tud. 

Ian Riseley hangos Jó na-
pot-tal! köszöntötte a jelen és a 
jövő rotaristáit. – Nagy öröm szá-
momra, hogy itt lehetek Szente-
sen és Magyarországon. Nagyon 
szép ez a mai nap – adott han-
got örömének. Megköszönte a 
meleg fogadtatást, a diákok Kos-
suth téri műsorát. Teljességgel 
lenyűgözte őt a fiatalos energia. 
Kiemelte, hogy a Rotary számta-
lan programot kínál számukra. 
Egyik csodálatos példája a Gift 
of Life, azaz Ajándékozz életet 

program, amely a szívrendelle-
nességgel született gyermekek-
nek ad új esélyt. Személyesen is 
találkozhatott a szegedi prog-

ram keretein belül megmentett 
szívbeteg kicsikkel. 

Elmondta, hat elnöki meg-
beszélésen vesz részt, vezetők-
kel egyeztet a világ különböző 
részein. Valamennyi központjá-
ban a béke megteremtése áll, és 
az, hogy mit kell tennünk ennek 
érdekében. Aktív környezetvé-
dő lévén fontosnak tartja, hogy 
ügyeljünk a környezetünkre, és 
megvédjük a bolygót, melyen 
élünk. – Hiszem, hogy a rotaris-
táknak kivételes szerepük van 
abban, hogy gondoskodjanak 
arról, hogy a világot békésebb 
hellyé tegyük. Ez mindannyi-
unk számára fontos. Ha figyel-
met fordítunk a környezeti prob-
lémákra és a békére, akkor jobb 
hellyé tehetjük a világot – hang-
súlyozta beszéde végén. 

A hazai klubok képviselői be-
mutatták szervezetük profilját, 
érzékeltették a mozgalom fon-
tosságát. A programon részt 
vettek a Szentes-Csongrád Ro-
tary Klub által szervezett, 8. Kár-
pát-medencei Rotary Diáktábor 
fiataljai, valamint a kecskeméti, 
szegedi, mórahalmi, nyíregyhá-
zi és a kisvárdai klubok képvise-
lői. A konferencia végén Mészá-
ros Zoltán dr. Csiky László orvos 
és portré karikatúra szobrász ki-
állítására invitálta a jelenlévőket. 
A világelnöki pár a Szentes Sze-
cessziós Házban ebédelt, majd 
a fővárosba utazott. Ian Riseley 
a Sándor-palotában folytatott 
megbeszélést Áder János köz-
társasági elnökkel. Július 4-én 
reggel Szerbiába utazott tovább 
a delegáció.

„Rotary: Változtatni a világon”

Világelnöki látogatás Szentesen

Riseley 1978-ban csatla-
kozott a Rotary-hoz, me-
lyet azóta is kiemelkedő 
munkájával és elhivatott-
ságával erősít feleségé-
vel, Juliet-tel. Két gyerme-
kük és négy unokájuk van. 
Mr. és Mrs. Riseley a Rota-
ry Foundation „Legfőbb 
Adományozói” (Major Do-
nors) és a Rotary Founda-
tion Örökhagyó Társaság 
(Bequet Society) többszö-
rös Paul Harris díjas tagjai.
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Intézményünk június 21-én 
vidám napi vetélkedőt szerve-
zett, melyre meghívtuk a társ-
intézményeinket is. A progra-
mon ellátottainkon kívül részt 
vettek a szentesi gondozási 
központ, a szentesi Reformá-
tus Idősek Otthona és az oros-
házi Platán Idősek Otthona 
gondozottai.

A találkozó egy játékos, szelle-
mi vetélkedővel kezdődött, me-
lyet a lakóink kérésére a „Ma-
gyarország Szeretlek” című 

televíziós műsor feladataiból ál-
lítottunk össze.

A megmérettetésen összesen 
10 csoport vett részt. A parkerdő 
otthon területén hét helyszínt 
kellett felkeresni a csaptoknak. 
A versenyzők találkoztak a mű-
sor népszerű, mindenki által is-
mert feladataival, mint például 
a vaktérkép, szóbeszéd; szószó-

ló; ki vagyok/mi vagyok én; is-
kolapad; vetítő. Az állomáshe-
lyeken a megoldandó feladatok 
igazodtak az ellátottak életkorá-
hoz, mentális, és egészségi álla-
potához.

A vetélkedő lebonyolításá-
hoz a HSZC Boros Sámuel Szak-
középiskola 10. osztályos egész-
ségügyi tagozatosai nyújtottak 
segítséget.

A Ligetszépe Szociális Alapít-
vány jóvoltából végezetül min-
den résztvevő jégkrémet ka-
pott, amit jóízűen elfogyasztott 
vidám élőzene kíséret mellett. 
A zenét Nagy Zsolt biztosítot-
ta számunkra. A találkozó közös 
énekléssel, eredményhirdetés-
sel, majd ebéddel zárult.

Vidám nap a parkerdő 
otthonban

Tisztelt ügyfeleink!
A Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya

(Földhivatal)
2017. július 10-én, 11-én, és 12-én az informatikai 

rendszer átépítésének befejeztével költözik.
Az ügyfélfogadás 2017. július 12-én szünetel.

Ezeken a napokon a beadványokat
a Kossuth tér 6. szám alatt a 120. számú irodában

(járási hivatal Postázó) adhatják le ügyfeleink.
Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya

2017. július 13-tól új helyszínen, a Szentes, Ady Endre
utca 13. szám alatt várja tisztelt ügyfeleit, a megszokott ügyfél-

fogadási időpontokban reggel 8 órától.
dr. Tóth Flórián
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Darók József

Ezúttal nem ő zsűrizett, 
most őt zsűrizte a szentesi kö-
zönség, s a tv-műsorokból is-
mert szókimondó hölgynél 
nagyra értékelték, hogy egy 
másik, a képernyőről kevéssé 
ismert oldalát mutatta meg. 
A koncertekre járók előtt per-
sze már nem ismeretlen Szulák 
Andrea zenei kvalitása, nem 
először lépett fel nálunk. Idén 
a Zene Ünnepén a Zene-Vi-
lág-Zene sorozatban énekes-
ként közreműködött a Balogh 
Kálmán Gipsy Cimbalom Band 
koncertjén a református nagy-
templomban. Nagy tapssal 
„10-esre” értékelték improvi-
zációs készségét, a zenei mű-
fajokban nyújtott kimagasló 
teljesítményét.

– A Zene Ünnepén mit jelent ön-
nek a zene, mennyire mély a kap-
csolatuk?

– Azt hiszem, a fogantatá-
som pillanatától jelen van. Édes-
anyám is énekes volt, nálunk a 
zene a levegővel egyenértékű: 

amikor nem alszom, akkor zenét 
hallgatok. Alapvetően klasszi-
kus zenét, de borzasztóan szere-
tem a népzenét, a világzenét és 
a jazzt. De alapvetően minde-
nevő vagyok, azok a zenék, ami-
ket ritkábban hallgatok, inkább 
hangulatfüggő dolgok, az aktuá-
lis, trendi slágereket véletlensze-
rűen, tehát ebben nem vagyok 
eléggé tájékozott már.

– A nemrég véget ért A Nagy 
Duett című műsorban találkozha-
tott mai slágerekkel, erre hogyan 
készült fel?

– Felkészítettek bennünket, 
bár igazság szerint én nem sze-
rettem előre felkészülni, mert az 
olyan lett volna, mintha betanult 
szöveget mondtam volna fel. 
A saját ítéleteimet a pillanatnyi 
impresszióim alapján hoztam 
meg, az aznapi teljesítmények-
hez kapcsolva, s igyekeztem a 
körülményekhez képest objektí-
ven, de szeretettel elmondani a 
véleményemet. 

– Hogyan telik a nyara?
– Hála istennek, sok zenével, 

sok koncerttel. Bár a színházak 
még most sem engednek a szo-
rításukból, turnézom velük is. 
Megyünk Szegedre az Operett-
színházzal, a Játékszínnel Deb-
recenbe, Balatonföldvárra, Nyír-
egyházán a Játékszínnel és a 
József Attila Színházzal is fellé-
pek, a köztes időben rengeteg 
koncertfelkérésem van, Balázs 
Elemérékkel fogunk jazzt játsza-
ni, a saját kis zenekarommal is 
turnézom könnyűzenével, illet-
ve ősszel lesz ismét egy nagy, 
közös turnénk a Győri Filharmo-
nikusokkal.

– Alapvetően énekesként ismer-
tük meg, de ismerjük másik ol-
daláról is, szórakoztató produk-
ciókban zsűrizik, volt saját show 
műsora is.  Énekelni vagy beszélni, 
beszélgetni szeret jobban?

– Az én tanult hivatásom azért 
a zene, az éneklés. Nekem 18-
19 éves korom óta az van a sze-
mélyi igazolványomban, hogy 
szellemi szabadfoglalkozású 
előadóművész, s ebbe beletarto-
zik a beszéd, a színház, a beszéd, 

és természetesen a zene. Mindig 
úgy tekintek a saját zenei meg-
nyilvánulásaimra is, hogy ha pél-
dául magyar nyelven énekelek, 
akkor egy-egy dal önmagában is 
egy kis színdarab tud lenni, min-
denképpen kell, hogy legyen 
üzenete. A televíziózás pedig 
egy játék, egy kihívás hogy ilyen 
nagy plénum előtt az ember ho-
gyan tud érthetően, összesze-
detten, időnként ironikusan, de 
azért lehetőleg szakmailag hoz-
zászólni az adott témához.

Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén ré-
szesült Aranykréta-díjban a 
szentesi Vida György, a Sze-
gedi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi és Informa-
tikai Karának tanársegédje, 
akinek a tanítás mellett már 
megvannak a további céljai a 
régió eredményes fejlesztésé-
nek érdekében. 

– Kérlek, mesélj egy kicsit erről 
a díjról, hogyan részesülhet vala-
ki ebben az elismerésben?

– A Szegedi Tudományegye-
tem Természettudományi és In-
formatikai Karának, Földrajz és 
Földtudományi Intézetének ke-
retein belül dolgozom. Ezt a díjat 
intézeti bontásban, a hallgatók 
szavazása alapján a legnépsze-
rűbb oktató kaphatja minden 
tanév végén. Ez az Aranykré-
ta-díj. Az értékelésnél szavazat-
számot és arányt is néznek, és a 
komplex pontozás lezárását kö-
vetően a Kari Tanács előterjeszti 
a díjazottat.

– Hogyan jött a tanársegéd po-
zíció, illetve vannak-e még aktuá-
lis tanulmányaid?

– 2008-ban kezdtem tanul-
mányaimat az egyetemen egy 
geográfus alap- és mesterkép-
zéssel, utána jött egy közgaz-
dász mesterképzés, és 2015. no-
vember 1-el határozatlan idejű 
szerződéssel lettem tanársegéd 
a Gazdaság- és Társadalomföld-
rajz Tanszéken. Ehhez szorosan 
hozzátartozik, hogy folyamat-
ban van a doktori értekezésem 
írása, és ha minden jól megy, ak-
kor jövőre elvégzem a PhD-t, és 
így léphetek előre a ranglétrán.

– Mi a szakterületed?
– Több téma is foglalkoztat. 

A doktori kutatásom Magyar-
ország választási térszerkezete, 
azaz a választások földrajzi le-
nyomatait vizsgálom, a másik 
témám pedig a területi egyen-
lőtlenségek és a térségek ver-
senyképessége. Olyan kérdések 
foglalkoztatnak, hogy mi hatá-
rozza meg egy adott földrajzi 
térség gazdasági versenyképes-
ségét, vagy milyen lehetőségei 
vannak például Szentesnek a jö-
vőben. Ami érdekel az a politika 
és a gazdaságtan összekapcsolá-
sa tulajdonképpen. 

– Hogy kapcsolódott ehhez az 
oktatás?

– Van bennem egyfajta tu-
dásszomj, ezért is végeztem el 
több szakot, de emellett fontos-
nak tartom, hogy a bonyolult fo-
lyamatokat és összefüggéseket 
érthető formában tovább ad-
jam másoknak. Erre kiváló terep 
az oktatást. Az első tanévem-
ben nehéz volt logikusan átadni 
az anyagot egy külön műfaj, de 
mára fejlődött annyit a kommu-
nikációs- és az előadásmódom, 
hogy ez is javul.

– Milyen érzés megkapni a dí-
jat?

– Hatalmas visszajelzés ez szá-
momra. Manapság a digitális vi-
lágban nehéz oktatni, hiszen 
egyszerre kell hogy a bonyolul-
tabb öszefüggéseket megértes-
sem, és közben a figyelmet is 
magamra vonjam. Másik keze-
lendő kihívás a diákok megle-
hetősen különböző tudásszintje. 
A nehéz, hogy úgy taníts, hogy 
minkettő érdeklődését fenn-
tartsd és ismeretanyagát haté-
konyan növeld. Ez a díj azt mu-
tatja, hogy jó úton járok.

– Mik a céljaid a jövőben? 
– Mindenekelőtt szeretném 

megcsinálni a doktorátust, ezt 
követően több tervem is van. Az 
akadémikus témavezetőm Prof. 
Dr. Kovács Zoltán nagyban mo-
tivál. Valószínű, hogy Szegeden 
maradok tanítani, de terveim kö-
zött szerepel, egy fél, vagy egy-
éves külföldi tanítás, tapasztalat-
szerzés információcsere, annak 
érdekében, hogy később az ok-
tatás mellett produktívan tud-
jam a térség javát szolgálni. Pont 
ebből kifolyólag egy közeleb-
bi dolog, hogy egy fiatal kutatói 
pályázatnak köszönhetően szep-
temberben Brüsszelben az Euró-
pai Földrajzosok Találkozóján, az 
EUGEO-n tartok előadást Magyar-
ország választási rendszeréről.

Minden dal egy kis színdarab

Aranykréta-díjas, a hallgatók kedvence
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Derekegyház
Július 5 és 9 között rendezik 

meg a XI. Palacsintafesztivál és 
Falunapokat. Öt napon keresz-
tül folyamatosan sül a palacsin-
ta Derekegyházon. Pénteken 
Árpádhalom, szombaton Szék-
kutas település műsorát láthat-
ják a látogatók.

Művelődési Központ 
Július 9-én, vasárnap 7-11 órá-

ig a Móricz Zsigmond Művelődé-
si Házban a Művelődési Központ 
Díszmadár tenyésztő szakköre 
Díszmadár börzét rendez

Tokácsli Galéria
A „Székelyföld madártávlatból” 

című fotókiállítás megtekinthető 
július 22-ig.

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Július 11-én 20.30 órai kezdet-
tel Pasik a pácban címmel zenés 
vígjátékot láthatnak két részben 
a Gergely Theater előadásában.

IC Ranch
Július 15 és 16 között Western 

Lovas versenyt endeznek. Prog-
ramok: Lovasíjász bemutató, 
bika rodeo, Line Dance est

Református Nagytemplom
Július 16-án, vasárnap 18 óra-

kor Nyáresti Orgonamuzsika 
címmel orgonakoncertet hall-

gathatnak meg. Közreműködik 
Nagy János orgonán és Rácz Jó-
zsef trombitán.

Megyeháza KKK
Július 19-én 20.30 órai kezdet-

tel rendezik meg „Veletek mara-
dok”az Ismerős Arcok zenekar és 
Simó József előadóművész Vass 
Albert estjét.

Galéria Kávéház és Étterem
A Szentesi Fotókör szervezé-

sében Varga Éva békéscsabai fo-
tográfus Tanyai etűdök című kiál-
lítása augusztus 7-ig látogatható 
az étterem nyitvatartási idejében.

Magyartés
Július 15-én, szombaton 10 

órától tartják a IV. Magyarté-
si Napokat. Az egésznapos ren-
dezvény 10 órakor kezdődik 
tűzgyújtással, mely egyben a fő-
zőverseny kezdete is.

Kutyasport és Szabadidő 
Egyesület

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

Szentes-Lapistó
Július 22-én, szombaton ren-

dezik meg a X. Lepényváró Fesz-
tivált a Május 1. Agrár Zrt. köz-
pontjában. A rendezvényre 15 
órától várják a látogatókat.

P r o g r a m a j á n l ó

Palicska Irén

A legendás Budapesti Orfe-
um című zenés darab szellemi 
atyja. Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas színész, rendező, ér-
demes és kiváló művész. 139 
színházi szerep, 34 rendezés. 
Benedek Miklóssal A nagy né-
gyes szentesi előadása előtt 
beszélgettünk.

– Felidézi nekünk azt az egy 
mondatot, amivel bejárta a fél vi-
lágot?

– „Le van szarva” – erre gon-
dol? A revizorból – válaszol ne-
vetve a színművész. Ez hogy ju-
tott eszébe? 

– Számomra nagyon érdekes 
momentum a pályájáról. Mi en-
nek a története?

– Hűha, ez nagyon régi tör-
ténet. Katona József Színház, 
1980-as évek vége felé. Kiírták 
a szereposztást, és volt egy sze-
rep, aminél három pont volt. Ott 
ült a darab rendezője, Zsámbé-
ki Gábor, és kérdeztem, hogy ezt 
ki játssza? Dr. Hübner volt a sze-
rep. Zsámbéki mondta, hogy ez 
nagyon megalázó, mert csak egy 
mondat az egész, és nem akar-
ta kiosztani. Mondtam, hogy 
adja ide nekem. Komolyan elját-
szod? – kérdezte. Mondom, per-
sze eljátszom. Zsámbéki nagyon 
örült, hogy ezt kapásból elvállal-
tam. Akkor nagyon jó volt a tár-
sulat. Most is jó, de akkor na-
gyon revelációs társulat volt. 
Sokat utaztunk külföldre. Izrael-
től Ausztráliáig mindenhol jár-
tunk A revizorral. Nagyon jól si-
került előadás volt. Blaskó, Básti 
Juli, ők voltak az abszolút fősze-

replők, aztán Szacsi, Végvári, Bal-
kai, Gellei Kornél. Az egész társu-
lat benne volt. Én játszottam ezt 
a pici szerepet, amit általában ki 
szoktak húzni, és ezzel végigjár-
tam a világot.

– A Katona József színház első 
7-8 évét tartja élete legjobb sza-
kaszának. Szerepekben, szakma-
ilag?

– Minden szempontból. Előtte 
jó tizenhárom évig voltam a régi 
Nemzeti Színházban. A nyolcva-
nas évek elején kerültem át a Ka-
tonába. Amikor jött Zsámbéki, 
Székely Gábor. akkor már a Mi-
randolinát (Carlo Goldoni víg-
játéka – a szerk.) játszottuk a 
Nemzetiben, és a Tarelkin halá-
lát (Alekszandr Szuhovo-Kobilin 
képtelen komédiája – a szerk.) 
és ezeket át is vittük a Katona Jó-
zsef Színházba. Akkor egy egé-
szen más színházi létezés kez-
dődött számomra. Nagyon jó 
szerepeket játszottam, és ott is 
eltöltöttem 17 évet. 

– Most milyen ez a színházi lé-
tezés?

Hála Istennek, lekopogom, jól 
bírom. A tavalyi szezon végéig 
hét darabban játszottam. Most, 
hogy Vári Éva kicsit elmegy pi-
henni, ebből kettő lejön. Szü-
neteltetjük a Játék a kastélyban 
előadását, mert Tornyi Ildikó má-
sodik gyermekét várja. Tavaly 
20-22 előadásom volt egy hó-
napban, most 4-5. Ilyen mér-
tékben csökkentek, de nem baj, 
mert az ember 70 éven túl elé-
gedjen meg azzal, ami van. 

– Gondolták volna, hogy ilyen 
sikeres lesz A nagy négyes? Vári 
Éva azt mondta, hogy jutalomjá-
ték az önök számára. 

– Igen, az. Amennyiben nem 
megy ritkán, mert akkor min-
denki bajban van a szöveggel. 
Azért mind a négyen 70 éves, 
vén, nem akarom kimondani, 
hogy mik vagyunk. Bizony át kell 
nézni a szöveget, hogy az friss 
legyen. Eljátszottunk közel 150 
előadást. A ma esti az utolsó, 
nem megy többet. Nagyon sok 
élményünk van, a kezdetektől 
a mai utazásig. Sok minden tör-
tént velünk ezalatt az idő alatt. 
Nem számítottunk rá, hogy eny-
nyit fogjuk játszani. Amikor elő-
ször elolvastuk, nem gondol-
tuk, hogy így be fog ütni, tetszik 
a közönségnek, és elfogadják. 
Mert egészen komoly dolgok-
ról is szól, és a szórakoztatás-
nak manapság nem az a legfőbb 
mérvadója, hogy drámai helyze-
tek legyenek egy színdarabban. 
Inkább a jó vígjátéki helyzete-
ket szereti a közönség, de ebben 
megvan mind a kettő. Szeretjük, 
és nagyon szép emlékeink van-
nak. Sajnáljuk, hogy nem megy 
többet, de minden előadásnak 

ez a sorsa. Az viszont nagy kár, 
hogy a televízió nem rögzítette, 
nem marad meg. Ez most itt el-
száll a fák közé, és csak az emlé-
kek maradnak. Aki emlékszik rá. 

– Mi az ön hitvallása, hogy min-
dig foglalkozni kell valamivel, va-
lami újba kezdeni?

– Igen. Maga olvasott rólam 
egy-két dolgot – neveti el ma-
gát ismét Benedek Miklós. – 
Mindig foglalkozom valami-
vel, főleg színházzal összefüggő 
dolgokkal. Különböző estekhez 
szedek össze írásokat, ami vagy 
lesz, vagy nem lesz. Néha az asz-
talfióknak csinálom. A fiam (Be-
nedek Albert rendezőasszisz-
tens – a szerk.) írogat, és elég jó 
dolgokat. Vele közösen próbá-
lunk dolgozni. Most nyílt meg 
a Hatszín Teátrum a Jókai utcá-
ban, ott csináltunk Dilettánsok, 
dilettánsok címmel egy ver-
ses összeállítást Kovács Patríciá-
val, Nádasdy Ádámmal és Korok-
nai Sándorral. És természetesen 
mindig van valamilyen felkérés, 
amire készülök.

Mindig foglalkozom valamivel
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Az önkéntesek közül a múze-
umi tevékenységekben a leg-
nagyobb tapasztalata kétségkí-
vül Csige Istvánnénak van, akit 
a Petőfi-iskola pedagógusa-
ként ismerhettek sokan, majd 40 
év tanítás után, nyugdíjasként 
2005-ben kezdett a közgyűjte-
ményben dolgozni, ahol gyakor-
latilag folytatta a tanítást. - Mint 
teremőr, tárlatvezető és éveken 
keresztül múzeumpedagógus, 
életem egy részévé vált a mú-
zeum – mondta Erzsike. Büszke 
arra, hogy munkáját a 2008-ban 
a Szépművészeti Múzeumban 
átvett Múzeumpedagógiai Ní-
vódíj fémjelzi. Egy kis pihenőt 

követően, már önkéntesként 
folytatta sokrétű munkáját az in-
tézményben. - Így megmaradt a 
foglalkozásokon keresztül a kap-
csolatom a gyerekekkel. Szer-
veztem, anyagot gyűjtöttem ki-
állításokhoz, tárlatot vezettem, 
igyekeztem minden területen 
hasznos tevékenységet végez-
ni. Akit „megfertőz” a múlt érté-
kein való őrködés, nap mint nap 
szolgálatot teljesít, élete fon-
tos részévé válik. Nekem ezt je-
lenti jelenleg a Fridrich fényírda 
– hallhattuk tőle. A cikkünkhöz 
készült képekhez is a korábbi 
fényképészműterem, ma a mú-
zeum egyik kiállítóhelye adta a 

helyszínt, amibe hosszú szünet 
után az ő munkájával sikerült 
életet lehelni. A fényírda állandó 
nyitva tartással február óta hét-
köznaponként várja a látogató-
kat, de Erzsikére akár kora este, 
vagy bejelentkezés esetén is le-
het számítani. Másnap délután-
ra éppen a sakktábor jelentke-
zett be, de kedvükért szívesen 
tovább marad, jegyezte meg.

Szintén a tanítás szeretete irá-
nyította a múzeum felé Pintér 
Lászlónét, aki aktív pedagógus-
ként 8 évet Fábiánsebestyén-
ben, a Koszta-iskolában pedig 
32 évet töltött, így természetes 
volt számára, hogy négy éve a 
múzeumpedagógiában kezdett 
asszisztálni, részt venni az elő-
készületekben, s időnként önál-
ló foglalkozásokat, témanapokat 
is tartani. Ebben a feladatkörben 
hasznára vált a Debreceni Egye-
temen szerzett játék- és szaba-
didőszervezői vizsgája is. Félre-
tesz bármit, ha a múzeumról van 
szó. – A gyerekek, s a tanítás tart 
itt – mondta. Ebben sincs több 
nehézség, mint az iskolai mun-
kában, szépséget annál többet 
lát benne, a sokrétű élményszer-
zésre törekszik. 

Csorba Lászlóné, Erzsébet, bár 
a Deák-iskolában 47 évet taní-
tott, mégis teremőrnek jelentke-
zett, amikor önkéntest kerestek. 
Imádja a múzeumokat, kirándu-
lásokon is, amit gyakran tesznek 
férjével, sem hagyja ki a kiállítá-
sok megtekintését. – Én még a li-
geti múzeumot ismertem, de ide 
kerülve mindent megtanultam, 
Kosztától az összes kiállításig, az-
tán a múzeumpedagógiánál ra-
gadtam – emlékezett vissza Er-
zsébet, aki szívesen látna több 
fiatalt a múzeumban. 

A karitatív, segítő szándék 
mindig is jellemezte saját beval-
lása szerint Huszákné Kiss Ilonát. 
Családi vállalkozásban dolgozik, 
mellé keresett valamilyen hasz-
nos elhivatottságot, ahol kö-
zösségi élménye is lehet, ezért 
jelentkezett önkéntesnek a mú-
zeum felhívására. Bár végzett-
sége – élelmiszeripari szakkö-
zépiskola – távol áll a kulturális 
területtől, gyorsan megtalálta 
helyét a múzeumban, elsősor-
ban a kézműves foglalkozáso-
kon, gyerekek közelében érzi jól 
magát. Véleménye szerint fon-
tos átadni a történelem, a múlt 
szeretetét a fiataloknak. – Lá-
tom, hogy szükség van a segít-
ségünkre, s itt többet kapok, 
mint adok – fogalmazta meg, 
mi marasztalja itt.

Az önkénteseket az sem tart-
ja vissza a múzeumtól, s nem 
is éri már egyiküket sem várat-
lanul, ha esetleg hétvégi, es-
tébe nyúló rendezvényre kérik 
fel őket közreműködni. A csa-
ládjuk támogatja őket, büszkék 
arra, hogy a múzeum életének a 
szereplői. Pintérné Editnek a fia, 
Bence is volt már zenei közre-
működő kiállítás megnyitókon, 
a férje is elkíséri olykor a progra-
mokra, és Csorbáné Erzsike férje 
is gyakorta feltűnik a látogatók 
között, de citerázott is már mú-
zeumi eseményen. - Amíg taní-
tottam, addig se számoltam az 
időt, természetes volt délután 
visszamenni egy-egy verseny 
felkészítésére, egy-egy pályá-
zat megírására, egy pedagógus-
nak ez benne van a vérében, a 
töretlen lelkesedés itt is meg-
maradt– mutatott rá Csige Ist-
vánné a múzeumi önkéntesség 
lényegére.

Kincsre lelt bennük a múzeum

Darók József

Szerencsés helyzetben van az az intézmény, melynek még az 
önkéntesei is a szakalkalmazottakhoz hasonló elhivatottsággal 
viszonyulnak munkájukhoz. A szentesi Koszta József Múzeum-
ban évekkel ezelőtt önkéntesek bevonásával, szakmai felügye-
letükkel igyekeztek a múzeumpedagógia és közművelődés 
terén új irányt, lendületet vinni az intézmény életébe. Segítsé-
gükre sokszor van szükség, a múzeum igazgatója, dr. Béres Má-
ria őket ajánlotta e heti Szentesi Hőseinknek. Olyanok ők, mint 
a több ezer éves cserépedény egy hiányzó darabja, amit a rest-
aurátor boldogan illeszt a többi részhez, hogy teljessé tegye.

Sebők Tamás

David Grossman Egy ló be-
sétál a bárba című könyvével 
a világirodalom egyik legran-
gosabb elismerését, azt a Nem-
zetközi Man Booker-díjat nyerte 
el, melyet 2015-ben Krasznahor-
kai László érdemelt ki. A 63 éves 
jeruzsálemi szerző gyermekszí-
nészként, rádiós műsorvezető-
ként és bemondóként is dolgo-
zott.

A regény rendhagyó környe-
zetben játszódik. A magánéle-
te démonaival küzdő veterán 

stand-up komikus, Dovalé fel-
lépésén járunk Izrael egy vidé-
ki városában. Az előadás rosszul 
indul és idővel csak még rosz-
szabb lesz. Ahelyett azonban, 
hogy a közönség elszivárogna, 
vagy leparancsolná a színpadról 
az emberi roncsnak is kiábrándí-
tó Dovalét, lebilincselve hallgat-
ja, ahogy a felépített műsor mö-
gül lassan előkúszik a komikus 
személyes története, magán- 
életének rémisztő tragédiája.

Akárcsak a közönség, mi is ott 
ülünk a nézők között, és hagy-

juk, hogy a nevettető gyónásba 
forduló vallomása elhitesse ve-
lünk, hogy bármilyen boldog-
talannak is érezzük magunkat 
időnként, ő ott a színpadon sok-
kal nyomorúságosabban érzi 
magát, mint mi bármikor. A síró 
bohóc alakjának magával raga-
dó átirata a könyv, szinte várjuk, 
hogy a Bajazzók Canio-jához 
hasonlóan egyszer csak Dova-
lé is felkiáltson: „A komédiának 
vége!” David Grossman könyve 
magyarul a Scolar Kiadó gondo-
zásában jelent meg.

Könyvajánló: Egy ló besétál a bárba
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Hónapok óta készülünk Eszter 
és Csabi lakodalmára. Leginkább 
én, a fiúk kevésbé. Gergő azért, 
mert nem tudta, mi az, a férjem 
pedig azért, mert finoman szól-
va sem az a bulizós alkat. Ehhez 
képest mindketten jól vették az 
akadályokat. Anyukáknak nem 
kell mesélnem, hogy egy ilyen 
jelentős esemény előtt erősen 
ajánlott egy nagygenerál. Ne-
kem kötelező volt. A fodrászt 
még havonta felkeresem, koz-
metikust sajnos ritkábban látok. 
A két hónapja a homokozóban 
edzett kezemhez és lábamhoz 
pedig muszáj volt a manikűr-pe-
dikűr. A pedikűrös figyelmét elő-
re felhívtam, hogy homoksze-
meket találhat a körmöm alatt. 
Szerencsére nem kellett tőle el-
nézést kérnem, két fiú anyukája, 
tisztában van a dolgokkal. A heti 
teendőim listája kicsit megnöve-
kedett, így Gergő többször volt 
Apával. Legalább jobban össze-
csiszolódtak. Panasz egyik fél ré-
széről se merült fel. 

Július elsején volt a nagy nap. 
Gergő érezhette az izgalmat a 
levegőben, mert alig akart dél-
ben elaludni. Reggel el is mond-
tam neki, hogy esküvőre és lag-
ziba megyünk, de csak ingatta 
a fejét. A szokásos 2-2,5 óra he-
lyett másfél óra múlva frissen-fit-
ten ébredt, legalább nem kel-
lett rohannunk a ceremóniára. 
Szép kényelmesen elkészültünk: 
uzsonnáztunk, felöltöztünk.

Gyalog indultunk hármasban 
a közeli megyeháza udvarára. 
Az ifjú pár nagy motoros, a fel-
vezető konvoj Csongrádról ér-
kezett a lányos háztól. Már mesz-
sziről hallottuk a motorok zaját, 
ami Gergő figyelmét se kerülte 
el. A helyszínen aztán nagy meg-
lepetés fogadott, akkor gördül-
tek be ugyanis a barátok, a gye-
rek megcsodálhatta a szebbnél 
szebb járgányokat. A menyasz-
szony egy ezüst autóban érke-
zett a megyeháza bejáratához. 
Ahogy megláttam, elbőgtem 
magam. Még most is emlék-
szem, ahogy három és fél évvel 
ezelőtt izgatottan mesélte, hogy 
talán megtalálta az Igazit. 

Az udvaron már gyülekezett a 
népes vendégsereg, köztük na-
gyon sok kisgyerekes család. A 
gyerkőcök rögtön kiszúrták ma-
guknak a színházi előadásokhoz 
felállított nézőtér dobogóját, 
amin kitűnően, és nem mellé-
kesen hangosan lehet rohangál-
ni, ugrálni. Az egyévestől a ha-
tévesig mindenki birtokba vette 
a különleges helyszínt, a szülők 
pedig futhattak utánuk. A szer-
tartásra azért sikerült lecsende-
síteni a gyerekeket, mert majd-
nem elvitték a show-t. A feladat 
ismét Apára maradt, felkapta 
Gergőt. A fiam mindent megmu-
togatott, elmagyarázott, majd 
rohant volna tovább. A polgári 

esküvő meghitt pillanatai után 
készült egy csoportkép, és csa-
ládonként is lehetett kérni közös 
fotót az ifjú párral. 

Majd este hétkor kezdődhe-
tett a buli. A lagzi helyszíne a 
központi konyha volt. Gyönyö-
rűen feldíszített terem, hangu-
latos fények. Nekünk, családo-
soknak az este a gyerekek utáni 
rohangálásról szólt. Gergő (kis 
cimborájával, Samuval és még 
néhány lurkóval egyetemben) 
felfedezte az épület előtti rám-
pát, és véget nem érő rohangá-
lásba kezdtek. A fiam a nagyok 
focijába is bekapcsolódott vol-
na, ha hagytam volna. Enni se 
volt hajlandó, pedig az isteni fá-
cánleves és a marhapörkölt illata 
engem se hagyott hidegen. Vé-
gül mégis hidegen ettem meg 
Gergő maradékát. Az ifjú pár 
profin összeállított videóját is 
csak a lánykérésig láttam, mert 
Apával felválta futottunk a gye-
rek után. Fél tíz körül „összecso-
magoltuk” Gergőt, és hazavittük. 
Fürdés, altatás után pedig a fér-
jemmel kettesben folytattuk a 
lagzit hajnalig. Még táncoltunk 
is, ami nagy szó! 

Drága Eszter és Csabi!
Köszönjük, hogy részesei le-

hettünk életetek nagy napjának!

Baba a fedélzeten

Lakodalom van a mi utcánkban

Magyarországon, akár-
csak világszerte, több gyerek 
hal meg közúti balesetekben, 
mint betegségekben, a bal-
esetek közel fele pedig a nyá-
ri szünet ideje alatt történik. A 
megnövekedett forgalommal 
működő fuvarozók külön koc-
kázatot jelentenek a védtele-
nül közlekedő gyerekek biz-
tonságára. 

A Magánvállalkozók Nemze-
ti Ipartestülete (NiT Hungary) 
és az ORFK-OBB prevenciós cél-
lal indított közlekedésbiztonsági 
versenyt; szerintük a balesetek 
többsége elkerülhető, ha a gyer-
mekek a nehézgépjármű-veze-
tő szemszögéből is megismerik 
a közlekedési viszonyokat.

A közúti balesetek statisztikái 
azt mutatják, hogy hazánkban 
a legtöbb gyerekbaleset a nyá-
ri szünet ideje alatt, júliusban és 
augusztusban történik. A nehéz-
gépjárművek és buszok részvé-
telével bekövetkezett személyi 
sérüléses balesetek részaránya 
évek óta 9 százalékon stagnál. 
Ennek a statisztikának a feljavítá-
sát szorgalmazza a NiT Hungary 
és az ORFK-OBB országos közle-
kedésbiztonsági versenye, a Láss 
az én szememmel, melyet nyara-
ló iskolásoknak szerveztek a zán-
kai Erzsébet táborban, közvetle-
nül a nyári csúcsidőszak kezdete 
előtt. A 2016-ban debütált ver-
seny szándéka, hogy a legveszé-
lyesebb járművek és az ezeknek 
legkiszolgáltatottabb úthasz-
nálók megismerhessék egymás 
perspektíváját, és a gyerekek 
megértsék a kölcsönös figyelem 
fontosságát.

Dittel Gábor, a Nit Hungary 
ügyvezető főtitkára elmondta, 
hogy bár a KRESZ-oktatás és a 
közlekedésbiztonsági versenyek 
nem ismeretlenek az iskolások 
számára, a NiT és az ORFK-OBB 
versenye rendhagyónak szá-
mít, mivel itt a résztvevő csapa-
tok testközelből tapasztalhatták 
egy busz és kamion mozgását. A 
zánkai döntőn a csapatoknak az 
online KRESZ-kérdések kitöltése 
után egy busz féktávolságát és 
egy kamion hosszát kellett meg-
becsülniük, vizsgálták egy te-
herautó holtterét, és egy kerék-
párost kellett észrevenniük egy 
teherautó tükreiben.

A versenyt idén második alka-
lommal szervezték, és jövőre sze-
retnék még több, hasonló korcso-
portú résztvevővel megrendezni, 
továbbra is az élő szimulációs és 
tanpályás részekre fektetnék a 
legnagyobb hangsúlyt.

Nyáron több a gyermekbaleset
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Stílusterápia címmel tartott 
interaktív előadást az ország 
legnépszerűbb stylistja, Laka-
tos Márk a Szentesi Üdülőköz-
pont nyitó buliján. A stílus egy 
izgalmas nyelv, amit meg le-
het tanulni. Az öltözködés leg-
fontosabb része, hogy meg-
őrizzük a nyitottságunkat és 
kíváncsiságunkat – emelte ki a 
stílustanácsadó. 

– Ha valaki hozzád fordul ta-
nácsért, hogyan fogtok a közös 
munkába?

– Az első és legfontosabb ki-
indulási pont, hogy meg kell is-
merni azt, akivel elkezdesz dol-
gozni. Ez nem csak a szalonban 
van így, hanem a tv műsorok-
ban is. Kíváncsinak kell lenni 
arra, hogy ki ő, és meg kell nézni, 
hogy mit is akar kifejezni a ruhá-
ival. Mi az, ami neki fontos saját 
magából, és e szerint kell elin-
dulni. Az a lényeg, hogy minden-
kinek a saját nyelvét kell megta-
nulni.

– Hogy látod, gond van a ma-
gyar divattal vagy azzal, ahogyan 
a nők öltözködnek?

– Azt gondolom, hogy egyre 
inkább a férfiakkal van a prob-
léma. A harmadik évezred a nők 
évezrede. Azt látjuk, hogy az el-
múlt száz évben elképesztő át-
alakuláson mentek keresztül 
a nők. Társadalmilag, életvitel 
szempontjából, egy csomó min-
dent kivívtak, elértek. Azután ezt 
vagy megbánták, vagy se. Lé-
nyeg az, hogy egy egészen más 
típusú élethelyzetben vannak 
most, aminek szépen megfelel-
nek, csinálják, mennek előre. Azt 
látom, hogy inkább a férfitársa-
dalom hőkölt meg egy kicsit. Va-
lószínűleg pont emiatt az átala-
kulás miatt megkérdőjeleződtek 
a hagyományos férfi szerepek, és 
a férfiak még nem igazán tudnak 
ezzel mit kezdeni. Lehet, hogy 
nekik kellene egy kicsit felsza-
badítani a lelküket, és elenged-
ni azokat a megkérdőjelezhetet-
lennek hitt szerepeket, amikben 
nyugodtan lehet változni, hiszen 
az élet a változásról szól. 

– Mi a legnagyobb stílus-baki, 
amit el tudsz képzelni?

– Engem nem érdekelnek a 
stílus-bakik, mert nem hiszem, 
hogy valamilyen törvénynek 
kell megfelelni, amikor felöltö-
zünk. Igazából nem is az a fontos 

egy ember öltözéké-
ben, hogy mit rontott 
el, hanem, hogy mit 
akar kifejezni. Aho-
gyan a művészetben, 
itt is nagyon fontosak 
a hibák. Vannak olyan 
művészek, akik ki-
fejezetten 
a hibás 
dolgo-
k a t 
m u -

tat-
ják meg. 
A tökéle-
tesség kul-
tusz figyel-
men kívül 
hagyja az 
emberit, a 
t é v e d é s 
l e h e t ő -
s é g é t . 
S zer in -
tem pedig nagyon fontos, hogy 
ezt megtanuljuk. Például van 
egy olyan japán tendencia, ami 
a megrepedt, eltört dolgokat 
újra ragasztja és arannyal tölti 
ki. Ezzel gyakorlatilag egy újabb 
életet, újabb tökéletességet ad 
neki. 

– Van kedvenc divat – vagy stí-
lusikonod?

– Pont most jöttem haza Pá-
rizsból. Jean Paul Gaultier-nek 
volt az új parfüm bemutató-
ja, aminek a magyar topmodell, 
Axente Vanessa az arca. Ott ta-
lálkoztam vele és Gaultier-val is, 
egy fantasztikus, őrült parti kere-
tében, ami egészen excentrikus 
volt. Egy gyönyörű barokk palo-
tában, ahol a teljesen romlott, 
párizsi, éjszakai kabaré világá-
ba csöppentünk. Ha van valaki, 
akit nagyon tisztelek és elisme-
rek a divat világában, akkor az 
Jean Paul Gaultier. A nyolcvanas 
években például a divat egyik 
fenegyereke volt. Viccesen azt 
mesélte, hogy kétszer nem en-
gedték be a cannes-i filmfeszti-
válra, mert újítóan és kicsit for-
radalmian értelmezte a black tie 
öltözködési kódot. Akkor még 
azt mondta a merev és szigo-
rú cannes-i szervezőség, hogy 

nem mehet be. Miközben 
most Madonnától kezdve 
a legnagyobb világsztáro-
kat öltözteti. Ebből is lát-

szik, hogy nem kell annyira 
szigorúan értelmezni a sza-

bályokat, és nem kell bele-
merevedni. Az öltözködésnek 

sokkal inkább a sza-
badságról és a já-

tékról kell szólnia. 
– Párizst vagy 

Madridot válasz-
tanád?

– Szere-
tem Párizst, 

de Madrid 
a második 
o t t h o n o m , 

mert sokat 
éltem ott. Sze-

retem még Rio de 
Janeirót, Dél-Ame-

rikát, Buenos Airest. 
Bár most ott egy kicsit 
elvadultak a dolgok, 
de oda nagyon kedves 

emlékek fűznek. 
– És melyik korszakot 

választanád? A 17-18. szá-
zadot?

– Abban biztos vagyok, hogy 
ehhez a korhoz nekem valami 
közöm van. Imádom a barokk 
zenét és művészetet, a túlzásai-
val és a kicsapongásaival együtt. 
Egy nagyon mély, és spirituá-
lis kor volt, és ez nekem nagyon 
tetszik. A nagy misztikusok is a 
barokk korban működtek. 

– Változott valami az életed-
ben, hogy átlépted a 40-et?

– Érdekes módon ez a 40-es 
midlife crisis (életközépi vál-
ság- a szerk.) mindenkit elér. 
Előbb vagy utóbb szembe kell 
néznünk saját magunkkal, és 
az életünkkel. Ez fenekestül fel-
boríthatja azokat a jól megszo-
kott, begyöpösödött rutinja-
inkat, amikben hiszünk, vagy 
amiket csinálunk. Nem szabad 
megijedni és félni, hanem le-
hetőségnek kell felfogni, hogy 
az ember mélyebbre mehet, és 
többet megtudhat magáról és a 
világról is.

– Nagyon nyitott és kreatív 
vagy, nem félsz a változástól. Ho-
gyan képzeled el a következő 40 
évedet?

– Nem nagyon tervezgetek, 
mindig az aktuális projektjeim-
ben élek ezerrel és abban lángo-
lok. Eléggé a jelenben vagyok. 
Úgy képzelem el, hogy ez így is 
marad. 

Az öltözködésnek a szabadságról 
és a játékról kell szólnia 
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Százhúsz évvel ezelőtt nagy 
öröm érte városunk színpárto-
ló közönségét. 1897 júliusában 
ugyanis hírül vették, hogy a kor-
szak legnagyobb színészfeje-
delme, a „Mester” – Újházi Ede 
– egy héten át Szentes vendége 
lesz, és három este játszani fog a 
Zöldkoszorú nagyvendéglő ud-
varában működő Nyári Színkör 
fából készült épületében, az ún. 
„Arénában”. 

A jeles színművészről tudni 
kell, hogy Debrecenben szüle-
tett 1844-ben, ahol atyja tekinté-
lyes orvos volt. Szülei akarata el-
lenére 1864-ben színésznek állt, 
csatlakozva Szigeti Imre sop-
roni színtársulatához. Később 
a kolozsvári, majd a kassai tár-
sulathoz szerződött; neve egy-
re ismertebbé vált országszer-
te. 1870-ben a Nemzeti Színház 
tagjai sorába lépett, és csakha-
mar a legkiválóbb jellemszínész 
vált belőle. Sikereit természe-
tes játékmodorának köszönhet-
te. A színjátszás mellett 25 évig 
a Színiakadémia tanára, 1910-től 
a Nemzeti Színház örökös tagja. 
Budapesten hunyt el 1915-ben.

Szentesi vendégszereplése 
idején sikerei csúcsán állt, a leg- 
ünnepeltebb színésznek számí- 
tott. Ez derül ki a helyi újság szín-
házi tudósításából is, amely a 
július 7–10. közötti fellépéseit 
foglalta össze: „Újházi Ede mű-
vészetéé ez a hét; a magyar szín-
játék ma élő legjelesebbjének 
művészi alakításaiban gyönyör-
ködtünk, és ezek hatása alatt ter-
mészetes, hogy alig-alig maradt 
figyelmünk a társulat erőinek já-
tékára. 

Szerdán a Pont Biquet család 
c. francia vígjátékban lépett fel 
a Mester, egészen telt ház előtt, 
melynek közönsége az estén csak 
azt sajnálta, – miért hogy oly ki-
csiny szerep jut e vígjátékban a 
vendégművésznek, és így olyan 
kevés élvezet azoknak, kik művé-
szetében gyönyörködni sereglet-
tek – a rekkenő hőségben is – a 
deszkabódéba. Újházi művészjá-
tékáról nem írunk. Azt meg kell 
nézni minden szentesinek, mikor 
itthon van rá alkalom, és aki ma-
gát ily páratlan művészettől meg-
fosztja: magára vessen…

Csütörtökön, Újházi máso-
dik vendégjátékául Vahot Imre 
elhunyt jelesünknek magya-
ros zamatú kedves vígjátéka, az 
Országgyűlési szállás ment, Bur-
mann szerepében a vendégmű-
vésszel, aki ez estén szinte állan-
dóan a színpadon volt, és az ő 
aranyos humorával, művészi ala-
kításával fényt derített az előa-
dásra…

Tegnap, szombaton este Újhá-
zi Ede búcsúzóul Szigligeti a Ci-
gány Zsigájában ragyogtatta pá-
ratlan művészetét, mely egyik 
forsz szerepe.”

Öt év elteltével, 1902. márci-
us elején Újházi Ede ismét meg-
örvendeztette vendégjátékával 
a szentesieket. Erről így számolt 
be az Alföldi Ellenzék: „Maga a 
darab, mindkét este, igen gyen-
ge dolog, de alkalmat nyújtott 
Újházi felséges alakításának be-
mutatására. Az egyik este a lelki-
ismeret furdalástól gyötört gyil-
kos vergődését mutatta be a 
művész, igaz valóságában, min-
den túlzás nélkül. Míg a másik 
este egy tehetséggel megáldott, 

de a züllés útjára került festőmű-
vész küzdelmét játszotta el a 
Mester, az ő művészetének jel-
lemző vonását képező egysze-
rűséggel és természetességgel.”

Van még egy jelentős érint-
kezési pont városunk és a Mes-
ter között, amely ma is megdo-
bogtathatja a szentesiek szívét. 
Újházi a mi Tóth Józsefünket 
(1823–1870) tekintette a legna-
gyobb példaképének, akit rend-
kívül csodált. Élete legszebb 
emlékének tartotta, hogy ko-
lozsvári vendégjátéka idején 
(1868-ban) nála szállt meg Tóth 
József, akinek partnere lehetett 
a színpadon. A régi nagy színé-
szekről írt sorozatában (1908) 
természetesen megemlékezett 
Tóth Józsefről is: „Le a kalap-
pal, színész-kollégák; a legke-
ményebb, legerősebb, legszíne-
sebb színészről beszélek, akinek 
még a nevét sem igen hallották, 
pedig korának ő volt a legna-
gyobbja. Olyan igazi bronzem-
ber volt, élő szobor. Semmi rek-
lám; nem hajhászta az efemer 

(röpke, átmeneti) sikert, min-
den alakítása igaz, becsületes, 
emberi volt: élt… Ha élne, mi 
volna ő most? – Színészkirály! ... 
Nem sokra becsülöm az utánzó-
kat. Művészeknek sem tartom, 
de ha volna színész, aki Tóth 
Józsefet utánozni tudná, na-
gyon tudnám szeretni! Őt imád-
tam!” – írta rajongással Újházi. 
(S ha akadna valaki, aki minde-
zek alapján nem kedvelte vol-
na meg Újházi Edét, elárulha-
tom, hogy az ő nevéhez fűződik 
egyik legkedveltebb, legma-
gyarosabb ételünk, gasztronó-
miai büszkeségünk, az Újházi 
tyúkhúsleves.)

120 éve: Újházi Ede Szentesen

A legnépszerűbb színészmester 
vendégszereplése városunkban

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.

Újházi Ede színész

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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Czakó Kádár Viktória

Aki heti legalább 2-3 alka-
lommal eljár sportolni, arra 
biztosan rámondhatjuk, hogy 
a mozgás az élete részét képe-
zi, bárhogy is alakul a nap, az 
edzésre szánt időtartamot va-
lahogy mindig bepasszírozza 
a szoros menetrendbe. Mint 
az Egészségfejlesztési Iroda 
vezetője, és mint civil ember, 
lételemem a mozgás, és a mi-
nél egészségesebben eltöltött 
szabadidő.

Néha jól esik a lazítás, ám aki 
olyan örökmozgó típusú, mint 
én, a nyaralást sem bírja ki moz-
gás nélkül. Ilyenkor kihasználom 
a víz adta lehetőségeket és sokat 
úszok, vagy korán reggel az üres 
part mentén egy laza kis átmoz-
gató edzést végzek el. Na persze 
ez nem arról szól, hogy a nya-
ralás egy hete alatt kényszere-
sen minden nap edzek, pusztán 
azért történik így, mert szeretem 
csinálni és jó érzés, hogy a szo-
kásom a föld egy másik pontján 
is szokás marad. 

Rengeteg olyan gyakorlat van, 
amik eszköz nélkül is át tudnak 
mozgatni, ám ha van nálad 1-2 
eszköz, ami helytakarékosan be-
fér a bőröndbe, még színesebbé 
tudod tenni a mozgást. Én rend-
szerint magammal viszem a TRX-
emet és a gumiszalagomat, de 
van, amikor még az ugrálóköte-
lem is becsomagolom.

Végiggondoltam, hogy én mit 
csinálnék egy párás nyaralós reg-
gelen, ha át szeretném mozgatni 
magam az egész napos napozás, 
pihenés és városnézés előtt.

Alapos bemelegítést követő-
en az alábbi gyakorlatokat szok-
tam általában végezni, átmoz-
gató edzés keretein belül, négy 

kört végzek minden gyakor-
latból, ha időre edzek, 40 mp-
et dolgozok és 20 mp-et pihe-
nek, majd a gyakorlatok között 
1 perc pihenőt tartok. Ehhez 
már rengeteg applikációt ta-
lálsz, ha keresed, a HIIT timer 
vagy Tabata timer keresőszava-
kon biztos találsz jó alkalmazást. 
  Ha darabszámra dolgozok, ak-
kor pedig 4x12 darabot csinálok 
mindegyikből.

Guggolás: ősrégi, mégis a leg-
jobb comb- és farizom formá-
ló gyakorlat, aminek ezer millió 
variációja létezik, kezdve a lá-
bak távolságát illetően a széles 
vagy szűk guggolástól, lábujjhe-
gyen végezve, egy lábon guggo-
lásig. Ha van gumiszalagod, akár 
a térdeidre is kötheted, hogy ez-
zel nehezítsd a gyakorlatot. Min-
den esetben figyelj arra, hogy a 
térded ne előzze meg a lábfe-
jed és a csípőd hátra tolásával in-
dítsd a gyakorlatot. Ha térdfájós 
vagy, az egy lábbal végzett gya-
korlatokat inkább ne erőltesd. 

Kitörések: előre, hátra, hát-
ra keresztben, oldalra, járó. Re-
mek láb- és farizomformáló, aki 
heti több alkalommal tornázik, 
annak nem ismeretlenek ezek a 
gyakorlatok. Térdkímélés szem-
pontjából azért oda kell figyelni 
néhány dologra. A kitöréseknél 
a térd pozíciójára figyelj, az elöl 
lévő térd ne menjen a lábujjak 
elé. Figyelj arra, hogy a súlypon-
todat lefelé engedd és ne előre 
told! A fejet tartsd büszkén, há-
tad egyenesen, húzd ki magad! 
Végezhetsz előre kitörést, hát-
ra kitörést, hátra keresztbe kitö-
rést, oldalra kitörést és járó kitö-
rést is!

Törzsizom-erősítő gyakorla-
tok: nagyon szeretem őket, mert 

komplexek, ezért időtakaréko-
sak is. Ilyen gyakorlatok közé 
tartozik az alkartámasz vagy te-
nyértámasz, illetve ezek oldal-
só alkartámaszos változatai. Itt 
is van néhány alapszabály, per-
sze csak akkor ha el szeretnéd 
kerülni a derékfájást és a nyakfá-
jást. Ne lógasd a fejed, igyekezz 
a fejed a gerinced meghosszab-
bításaként kezelni és feszítsd 
a törzsed, ne told a feneked az 
égbe és ne is ejtsd be a derekad. 
Ha mégis úgy érzed, hogy felfe-
le tolod a feneked vagy süllyed-
ne a derekad, azonnal tedd le a 
térdeidet és pihenj egy kicsit. Az 
interneten számos plank vagy 
más néven alkartámasz verziót 
találsz.

Lábemelések fekvésben: Ha 
már úgyis nyaralunk, remek ha-
sizom-erősítő gyakorlat, ha ha-
nyatt fekszel, felemeled a lá-
badat, hogy a talpad az égre 
nézzen. És ebben a pozícióban 
próbáld a medencédet billente-
ni úgy, hogy a lábad megemel-
kedjen, mint amikor gyertya 
pozíciót szeretnél felvenni. Len-
dület nélkül told a talpadat az ég 
felé! Ha megy, tartsd meg a felső 
pozícióban.

A jó öreg mérleg: Állj zárt állás-
ban, majd emeld hátra az egyik 
lábadat és engedd előre a törzse-
det, amelyek maradjanak végig 
egy vonalban. A legfontosabb, 
hogy figyelj arra, hogy a csípőd 
(és a törzsed) ne forduljon el. Ezt 
úgy tudod legkönnyebben el-
érni, ha a megemelt lábfejed és 
térded folyamatosan lefelé néz, 
vagy akár kicsit befelé a másik lá-
bad felé. Végezheted úgy a gya-
korlatot, hogy csak megtartod a 
végpozíciót, de végezheted fo-
lyamatos ismétléssel is. 

Ha jólesik és még nem mele-
gedett fel nagyon az idő és van 
még kedved hozzá, egy kis ke-
ringésfokozást is beiktathatsz. 
Ilyen például a nyit-zár szökde-
lés, a guggolásból felugrás, a 4 
ütemű fekvőtámasz, a kitörés-
ből lábtartáscsere szökkenéssel, 
vagy a guggolásból előre ugrá-
lás. 

Amint végeztem a gyakor-
latokkal, alaposan lenyújtom a 
megdolgoztatott izmaimat.

Egyéb testmozgás tanácso-
kért keresd az Egészségfejlesz-
tési Irodát a Rendelőintézetben 
a 118-as szobában, vagy telefo-
non a 63/313-244, 263-as mel-
léken, de e-mailen is elérsz min-
ket, efi@szentesi-korhaz.hu, 
vagy www.facebook.com/szen-
tesefi.

Nyaralás alatt is formában
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FÁBIÁNSEBESTYÉN külterület 
0239/43 Hrsz.-ú. 67 Ak, 2.8 ha föld 
eladó. Irányár: 3.2 millió Ft.

BÁRÁNYOK eladók. Telefon: 
30/468-8736

RÁKÓCZI utcában, forgalmas 
helyen üzlethelyiség kiadó. Telefon: 
30/4688736

AJTÓLAPOK olcsón eladók. Tele-
fon:63-311-655

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. Tel.: 30/538-4322

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

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

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

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

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

IZOTÓNIÁS sport italok, energia 
italok 8 -féle ízben kedvező áron. Te-
lefon: 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 kukorica daráló, 
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

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.

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

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

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

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.

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:0620/828-97-81 

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

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

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

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

MESZELÉST, kerti munkát, ásást 
vállalok. Telefon: 30/530-8062

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

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

ELADÓ: Új reuma garnitúra, aku-
punktúrás készülék, arc masszírozó 
„Bella”, légterápiás készülék „terapy”, 
Magitech infrared „massager. Telefon: 
63/315-384

ÜZEMKÉPES állapotban lévő 26'- 
os női kerékpár eladó. Érdeklődni: 
Mentő u. 9. Telefon: 63/890-677

EREDETI német elegáns öltönyök, 
zakók, ruhaneműk 20% kedvezmény-
nyel kaphatók. Horváth M. u. 13/A.

GYERMEK kerékpár eladó, legki-
sebb 12”-es méretű újszerű állapot-
ban. Telefon: 30/299-0214 

ZEPTER edénycsomag bontatlan 
csomagolásban eladó. Tel.: 30/454-
8135

3X1 méteres futó szőnyeg, króm 
cipőtartó+fogas, 30 literes villany víz-
melegítő kifejezetten kis helyigényű 
eladó. Telefon: 30/263-1625

SZENTESEN Kertvárosban 150 
m2-es, kétszintes felújított, hőszigetelt 
családi ház kerttel, nagy garázzsal el-
adó. Telefon: 70/228-9913

FEJLESZTŐ pedagógiai munkát 
vállalok óvodásoknak, illetve alsó ta-
gozatos iskolásoknak. ( írás, olvasás, 
matematika) Telefon: 30/667-7741

A Mátra legszebb részén Mátra-
szentlászlóban panorámás családi 
üdülő eladó. Telefon: 20/354-6787

ELADÓ hódfarkú kis cserép, lovas 
naptárgyűjtemény, 42-es kemény szá-
rú (népi táncos csizma), autóra való 
tetőcsomagtartó. Telefon: 70/578-
2603, 63/311-971

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

Gyanítom, nem nagyon van 
olyan ember, aki egy utazás so-
rán ne hagyott volna otthon va-
lamit, amire szüksége lett volna. 

Csak a legszükségesebb 
dolgokat vidd magaddal!

Azokat a ruhadarabokat, ami-
ket még sosem viseltük, ne ci-
peljük magunkkal, mondván, 
hogy majd ott felavatjuk őket. 
Úgysem fogjuk. Menjünk biz-
tosra, alapdarabokra van szük-
ségünk! Lássuk, mik ezek: nad-
rágok – egy farmer, egy short, 
egy leggings mindig legyen ná-
lunk, ezek jól cserélgethetők. Ne 
feledkezzünk meg a felsőkről – 
két-három póló, top - ezek nem 
foglalnak nagy helyet, minden-
nel lehet párosítani őket. Strand-
ra vigyél magaddal kalapot, ken-
dőt és egy ruhácskát, szoknyát, 
két fürdőruhát. Fontos, hogy vi-
gyél két pulóvert, mert este már 
hűvösebb az. Pakolj be legalább 
egy alkalmi ruhát, a kis fekete tö-
kéletes választás bármilyen ele-

gáns eseményhez. Tornaci-     pő 
városnézéshez, papucs strandra, 
szandál és egy magas sarkú es-
tére. 

A ruhákon kívül nem árt be-
pakolni egyéb fontos dolgo-
kat is, ezek a következők:
- sebtapasz mindig legyen a tás-

kádban (mindegyikben)
- fájdalomcsillapító
- napozótej, krém, olaj (kinek, 

mi van)
- két törölköző - az egyik tuso-

láshoz, a másik a strandra
- kétszer annyi fehérnemű és 

zokni, mint szükséges lenne
- tisztálkodószerek, mini válto-

zatban 
- szemüveg/kontaktlencse

Fontos még az is, hogy írj lis-
tát indulás előtt, mert így sok-
kal könnyebb lesz mindent be-
pakolni, és biztosan nem marad 
otthon semmi.

Kellemes pihenést kívánunk!

 Trendi
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Családi Szentes családi ízei

Született
Mészáros Jenőnek és Kun An-

gelikának (Nagytőke, Jókai u. 6.) 
Dorina Zara, Tari Balázsnak és 
Pintér Ágnesnek (Szentes, Dar-
vas J. u. 22.) Áron (képünkön), Ök-
rös Sándornak és Török Mártá-
nak (Szentes, Kasza u. 4.) Adél, 
Tápácsek Lászlónak és Kelemen 
Bernadettnek (Szentes, Horváth 
telep 9.) Levente nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Ács László (Sándorfalva, Sö-

vényházi út 1.) és Szűrszabó 
Melinda (Szentes, Nagynyomás 
tanya 49.), Tomcsányi Tamás 
(Szentes, Köztársaság u. 25.) és 
Punyeczki Erika (Nagytőke, Kis-
tőke tanya 85.), Bogyó Csaba Ri-
chárd és Halupa Eszter (Szentes, 
Mentő u. 79.), Bujdosó Tamás Ká-
roly (Szentes, Horváth M. u. 5.) és 
Tajnai Krisztina (Kossuth L. u. 12.)

Elhunyt
Ötvös Istvánné (Csongrád, 

Csemegi u. 22.), Fazekas István-
né ( Szentes, Klauzál u. 8/A.)

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, nektarin 480 Ft/
kg, alma 350 Ft/kg, banán 480-600 Ft/kg, 
citrom 750-850 Ft/kg, karfiol 250-400 
Ft/kg, karalábé 100 Ft/db, spenót-sóska 
150 Ft/cs., sárgabarack 350-480 Ft/kg, 
őszibarack 480-600 Ft/kg, főzni való ku-
korica 150-200 Ft/db, görögdinnye 220 
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 10-17. 
Pingvin Patika (Szentes, Nagyörvény u. 59.) 
Hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 
7.30-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. 
Készenléti 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 10-14.

Hétfő
A menü: Makói vágottas,
Kolbászos lecsó
B menü: Paradicsomleves,
Rántott csirkecomb filé, rizibizi
Napi desszert: Rizskoch
Kedd
A menü: Lebbencsleves,
Sajtimádó karaj, 
petrezselymes burgonya
B menü: Vegyes zöldségleves,
Csirkepörkölt, nokedli
Napi desszert: Gesztenyepüré 
Szerda
A menü: Palócleves,
Stefánia vagdalt, krumplifőzelék
B menü: Hideg gyümölcsleves,
Édes-savanyú csirkefalatok, párolt rizs
Napi desszert: Rakott túrós palacsinta
Csütörtök
A menü: Karfiolleves,
Hentes tokány, tészta
B menü: Sajtos hagymakrémleves,
Mozarellás csirkemell, burgonyapüré
Napi desszert: Somlói galuska
Péntek
A menü: Sárgaborsógulyás,
Rózsa Sándor aprópecsenyéje, 
sült burgonya
B menü: Frankfurti leves,
Rántott cápaharcsa, petrezselymes rizs
Napi desszert: Meggyes piskóta

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

KOS
Tartsd távol magad a konfliktusoktól, és vá-
logasd meg a szavaid. Ez nem is olyan egy-
szerű, mert a türelem és a nyugalom nem 
tartoznak az erősségeid közé.
BIKA
A bolygók váratlan érzelmi kitöréseket jelez-
nek. Talán egy régi kedves ismerősöd bukkan 
fel, akivel a múltidézés mellett a jövőd is át-
tervezheted.
IKREK
A következő napok sok új esélyt tartogatnak, 
de veszélyeket is… Rajtad múlik, mit kez-
desz majd a rizikós helyzetekkel.
RÁK
A munka frontján légy higgadtabb! Türel-
metlenségeddel nemcsak karriered veszé-
lyezteted, hanem régi, kitűnő munkakap-
csolatod is megmérgezheted.
OROSZLÁN
Mindig pontosan érezned kell, mennyit 

tudsz valójában teljesíteni, hogy ne terheld 
túl magad. Bármennyire is igyekszel, csak 
lassan tudsz előre haladni.
SZŰZ
Több sikert könyvelhetsz el magadnak, 
mint azt eddig remélted. Szinte száguldasz 
célod felé, amiben több bolygó is a kezed-
re játszik.
MÉRLEG
Többet szeretnél elérni, mint amennyi lehet-
séges, de hamar fel is adod majd a próbál-
kozásokat.
SKORPIÓ
Vegyes hatásokra számíthatsz a héten. Bár 
tele vagy tetterővel, sajnos néhányan a kör-

nyezetedben lefárasztanak a kedvetlensé-
gükkel.
NYILAS
Sajnos viták, veszekedések adódhatnak a 
párkapcsolatodban. Nem jó megoldás a 
mosolyszünet, ettől még nem oldódik meg 
semmi.
BAK
Sok bolygó szemben áll a te jegyeddel. Ez 
mutatja, hogy többen komoly követelések-
kel fordulnak feléd, de ezek egy része eltúl-
zott.
VÍZÖNTŐ
Túlzottan őszinte habitusodból fakadóan 
jó érzéked van ahhoz, hogy megbánts má-
sokat, és ez erre a hétre még fokozottab-
ban igaz.
HALAK
Remek ötleteid lesznek, kérdés, hogy vajon 
meg is tudod őket valósítani? Jó lenne, ha 
hallgatnál a barátaidra!

július 7-13.

HOROSZKÓP

Gyümölcsös
amerikai palacsinta

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 2 tojás, 1 e.k. cukor, 1 cs. vaníliás cukor, só, 
2 dl tej, 20 dkg liszt, 1 teáskanál sütőpor. juharszirup, bármilyen bo-
gyós vagy csonthéjas gyümölcs.

Elkészítése: 6 dkg vajat megolvasztunk, kikeverjük a tojásokkal, a 
cukorral, a vaníliás cukorral, 1/4 teáskanál sóval és a tejjel. A lisztet 
a sütőporral összevegyítjük, hozzáadjuk a masszához. Hagyjuk pi-
henni 1/2-1 órát, amikor kezd buborékos lenni, akkor süthető. A pa-
lacsintasütőben a maradék vajat megmelegítjük, 2-3 evőkanál tész-
tát teszünk bele, mindkét oldalát aranysárgára sütjük. Gyümölccsel 
tálaljuk, a gyümölcs ízével harmonizáló fagylaltot, tejszínhabot, 
csokireszeléket vagy öntetet teszünk rá.
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Labádi Lajos

Korábban már írtunk Szentes 
legkorábbi gyógyszertárairól: a 
Stöckl János által 1815-ben ala-
pított „Hajnalhoz” (Auróra) cím-
zett gyógytárról, valamint Farkas 
Zsigmond 1847-ben nyílt „Meg-
váltóhoz” nevű gyógyszertárá-
ról, amelyek a főutcán működ-
tek. 

1877-ben adták ki a harma-
dik patikanyitási jogot, amelyet 
Dósa Béla nyert el. Gyógytárát 
a Nagypiac utcában (ma Ady E. 
u.) nyitotta meg „Magyar Király” 
néven. A patika tulajdonjogát – 
amelynek címe az 1906. évi ut-
canévadások és házszámozá-
sok után Báró Harruckern u. 17. 
sz. lett – 1919-től Havas József 
gyógyszerész szerezte meg. Az 
új tulajdonos földszintes, vályog-
ból készült lakóháza a szomszé-
dos telken (a 19. szám alatt) volt. 
Havas József 1932 elején elhatá-
rozta, hogy régi házát elbontat-
ja, és annak helyén egy korának 
színvonalán álló, tetszetős és tá-
gas lakóházat építtet, és annak 
földszintjén rendezi be gyógy-
szertárát. A tervek elkészítésé-
re sikerült megnyernie a jó nevű 
fővárosi építészt, Wälder Gyu-
lát, aki 1906-tól a Budapesti Mű-
egyetem tanára volt, de a tanítás 
mellett tervezőirodát is nyitott. 
Tudni kell róla, hogy Szombat-
helyen született 1884-ben, ahol 
apja híres építész volt. A mérnöki 
oklevél megszerzése után tanul-
mányutat tett Olaszországban. 
Általa tervezett historizáló, leg-
több esetben neobarokk stílusú 
épületek találhatók szerte az or-
szágban, pl.: Budapesten a We-
kerle-telepi lakóház, a Madách 
téri bérház és a Budai Ciszter-
ci Gimnázium; Balassagyarma-
ton a Palóc Múzeum; Miskolcon 
a Zenepalota és a Postapalota, 
és Szentesen a „Havas Patika”. 

Építészi és oktatói munkásságát 
1930-ban Corvin-koszorúval is-
merték el, 1935-ben pedig a Ma-
gyar Tudományos Akadémia le-
velező tagjai közé választották. 

Havas József szentesi gyógy-
szerésznek egy villaszerű sarok-
épületet tervezett, amelynek stí-
lusa tekinthető neobarokknak, 
elsősorban a félköríves záródá-
sú nyílászárók, az előtető, vala-
mint a tetőfelület ökörszemab-
lakai miatt. A sarokház hossza 
az utcafrontokon 18,54 x 14,48 
m, szélessége 10,57 m. Telje-
sen tégla falazatú, alápincézett, 

részben földszintes és részben 
emeletes, emeletenként vasbe-
tonkoszorú gerendákkal, cserép-
tetőzetű, hat téglakéménnyel. A 
pincében a fa- és szénraktár, va-
lamint egy mosókonyha mel-
lett kialakítottak egy laboratóri-
umot is. A földszinten rendezték 
be a gyógyszertárat egy labora-
tóriummal és egy segédszobá-
val. Ezeken kívül volt még a föld-
szinten előszoba, hall, úriszoba, 
mellékhelyiségek, ebédlő, kony-
ha, kamra, tálaló, a konyhaszárny 
előtt nyitott terasz. Az emele-
ten található volt három szoba 

és hall, egy cselédszoba és mel-
lékhelyiségek. Az utca és az ud-
var felől volt egy-egy terasz. A 
pincétől az emeletig műkőlép-
csős lépcsőházban lehetett köz-
lekedni. 

A képeken látható Havas-ház 
kivitelezési munkáit Szabó Lász-
ló ismert szentesi építési vállal-
kozó nyerte el, aki a művezetői 
teendőket Oláh Lajos építőmes-
terre bízta. Igen tempósan dol-
gozhattak, ugyanis a tényleges 
építkezés 1932. április végén 
kezdődött, de a Magyar Király 
Gyógyszertár 1932. augusztus 
29-én már az új helyen fogadta 
ügyfeleit.

Havas József (1898–1945) 
gyógyszerészről el kell monda-
ni, hogy a város köztiszteletben 
álló polgára volt, ennek ellené-
re az életbelépő zsidótörvények 
az ő egzisztenciáját is megingat-
ták. 1944 áprilisában őt és négy 
társát a városban működő né-
met gestapó – titkos szervezke-
dés és összeesküvési váddal – az 
elsők között deportálta. Előbb 
Bácskatopolyára hurcolták őket, 
majd Auschwitzba és Dachauba, 
ahonnan egyikük sem tért haza. 

A patikáról még annyit, hogy 
1946-ban a gyógytár nevét hiva-
talosan „Kígyó Gyógyszertárra” 
változtatták – tulajdonosa ekkor 
Nógrády Lászlóné, született Ha-
vas Klára volt –, de a szentesiek 
továbbra is (máig nyúlóan) Ha-
vas Patikaként emlegették, füg-
getlenül attól, hogy az épület 
funkciója azóta többször meg-
változott. (A helyileg védett, ér-
tékes épület a város tulajdona, 
jelenleg a Védőnői Szolgálatnak 
ad helyet.) A mártírhalált halt 
Havas Józsefre újabban egy ún.: 
„botlókő” is emlékeztet, ame-
lyet a közelmúltban helyeztek el 
az épület járdaszintjén örök me-
mentóul.

Szentes arculata régen és ma (31.)

Magyar Király Gyógyszertár = Havas Patika 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Kiss Ottó Sándorné, Kenéz Erzsébet

életének 82. évében elhunyt.

Drága szerettünk temetése
2017. július 8-án, szombaton 11 órakor lesz

Szentesen, a Kálvária temető ravatalozójából.

Emlékét szívünkben örökké őrizni fogjuk.
Gyászoló család

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar Vörös-
kereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán dé-
lelőtt 07.30-12 óráig, és csütörtök délután 14-17 óráig tart véradást 
Szentesen a Vérellátó Állomáson. Ezek mellett kiszállásos véradást 
tartanak az alábbi időpontokban és helyszíneken:

Szentes, Tesco áruház: június 14-én, pénteken, 14 és 17 óra kö-
zött.

Csongrád, Városi Galéria: július 11-én, ked-
den 14.30 és 18 óra között, valamint július 25-én, 
kedden, 14.30 és 18 óra között.

Nagymágocs, Művelődési Ház: július 18-án, 
kedden 15 és 18 óra között.
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Van, amit soha nem 
lehet megtanulni, át kell élni, hogy meg-
érthessük”. (Elektra c. film)

Múlt heti nyerteseink: Hérány Klára és 
Hoffmann Hanna. Nyereményeik a Körös 
Toroki Napok 1-1 napi belépője. Ezen a 
héten a Körös Toroki Napokra sorsolunk 
ki egy 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. A Számító emberek című film-
ből idézünk (folytatás a vízszintes 31. és a füg-
gőleges 47. számú sorokban). 13. Az egri vár 
kapitánya. 14. Fogyasztod (táplálékot). 15. 
Láncfonalat erősít. 16. Költői felkiáltás. 17. 
Delejez. 19. Kezében fog. 21. Ráró egyne-

mű hangzói. 22. Idegen gáz. 24. Két részbe, 
népiesen. 25. Birminghami brit popzenekar, 
röviden. 26. Omlik, költőien. 28. Éjfélig. 29. 
Zörög az elején! 30. Kifent. 31. Az idézet má-
sodik sora. 41. Nyitó. 42. Olasz és egyiptomi 
gépkocsik jelzése. 43. Legelő. 45. Giuseppe 
Verdi operája. 46. Állóvíz. 47. Tiltás. 48. Azon. 
50. Von. 51. Áruszállításra használt fából ké-
szült göngyöleget. 54. Vörös …, viking hajós, 
Grönland felfedezője. 56. Duci. 59. Határta-
lanul jövőre! 61. Római kettes. 62. Csen. 64. 
Van bátorsága. 65. Kopasz. 66. Erkély, rövi-
den. 68. Mézelő erdei fa. 70. Só, latinul. 72. 
Mettől? 74. Női szoknya. 76. Morál. 79. Át-
kelőhajó.

Függőleges: 1. Porcióz. 2. Támadás. 3. 
Orosz folyam. 4. Félig sovány! 5. Kompo-
zíció. 6. Ilyen bor is van. 7. Páratlan jazz! 8. 
Házfedél. 9. Arra a helyre szúr. 10. Mitikus 

az elején! 11. Strázsa. 12. Vadgalamb. 18. In-
dok. 20. Rénium vegyjele. 23. Hosszú ideig. 
25. Maga mögött hagy. 27. A földre tesz. 30. 
Kést fenő. 32. Maradvány. 33. Nemesgáz. 34. 
Ausztráliai futómadár. 35. Részben szakács! 
36. Bolondéria. 37. Arra a helyre szintén (két 
szó). 38. Újság. 39. Germán eredetű férfinév 
(júl. 2.). 40. Kiütés jele. 41. A város nagyobb 
területein. 44. Jussol. 47. Az idézet harmadik 
sora. 49. Észak-bánsági település. 50. Infor-
máció. 52. Fordítva: Női név. 53. Vágószer-
számot. 55. Jegyzeteled. 57. Ózdhoz tartozó 
településrész. 58. Hű …! – nagyon megfele-
lő! 60. Félig vaklárma! 63. Lelkészi. 65. Tétel, 
dogma. 67. Európai kupa, röviden. 69. Ró-
mai kétszázegy. 71. Amely személy. 73. Tellúr 
vegyjele. 75. Páros élet! 77. Regény eleje! 
78. Néma sün. 80. Macedón-határok.

Beküldendő a vízszintes 1., és 31., vala-
mint a függőleges 47. számú sorok meg-
fejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Július 10-16.
Hétfő – Gombaleves,
A menü:  Erdélyi rakott 

káposzta
B menü:  Spenótos-baconos 

penne reszelt sajttal
C menü:  Sajtos-sonkás töltött 

borda rizs körettel, 
savanyúsággal

Kedd –  Daragaluska leves,
A menü:  Finomfőzelék 

fasírozottal
B menü:  Natúr halfilé 

citrommártással, 
rizs körettel

C menü:  Sertésszelet parasz-

tosan burgonya kö-
rettel, savanyúsággal

Szerda – Tojásleves,
A menü:  Mustáros-tejfölös 

sertésragu
B menü:  Csopaki 

aprópecsenye 
burgonya körettel

C menü:  Kassai töltött borda 
vegyes körettel, 
savanyúsággal

CSütörtöK – Hagymaleves,
A menü:  Rántott csirkecomb 

és -szárny 

burgonyapürével, 
franciasalátával

B menü:  Csőben sült 
brokkolis szelet 
vegyes körettel

C menü:  Rántott sajt rizs 
körettel, 
tartármártással

PénteK – Lencsegulyás,
A menü:  Túrós tészta
B menü:  Aranygaluska
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya köret, 
savanyúsággal

Szombat –  Almaleves,
Bakonyi betyárpecsenye 
rizs körettel, 
savanyúsággal

VaSárnaP –  Húsleves,
Röszkei csirkemell 
sült burgonyával, 
savanyúsággal

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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Sebők Tamás

Első ízben lépett pályára 
a Szentesi Farkasok Kézilab-
da Club férfi csapata méghoz-
zá egy nemzetközi barátságos 
mérkőzés keretében, melyet 
Szentes testvérvárosa Sankt 
Augustin szenior csapata ellen 
játszottak a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban. A mi-
eink szeptembertől a megyei 
bajnokságban is elindulnak.

A múlt héten látogatott Szen-
tesre testvérvárosunk Sankt Au-
gustin Niederpleis kézilabda-
csapata. Néhány szervezett 
program mellett a szenior gárda 
a felnőtt kézilabda csapatunkkal 
játszott barátságos mérkőzést.

– A vendégek közül Arno kere-
sett fel minket, és állt elő azzal az 
ötlettel, hogy szívesen megmér-
kőznének a helyi csapattal, amit 
mi természetesen bevállaltunk 

– kezdi Oroszné Tihanyi Márta 
a Szentesi Farkasok Kézilabda 
Club vezetője. – Néhány napja 
érkeztek és azóta reggeltől estig 
különböző programokat szerve-
zünk nekik, melyek során megis-
merhetik Magyarországot, a ma-
gyar kultúrát – mesélte a vezető, 
aki hozzátette, a jó hangulatú 
mérkőzést követően a két klub 
megállapodott abban, hogy a 
jövőben rendszeresen rendez-
nek közös meccseket a fiatalabb 
korosztályra is kiterjesztve. 

A 2x30 perces összecsapáson 
Szirbik Imre polgármester a hazai 
és a vendég kaput is védte. A vá-
rosvezető lapunknak elmondta, 
közel 4 évtized után tért vissza a 
kézilabda kapuba. – Volt néhány 
olyan momentum a mérkőzésen, 
ami arra utalt, elég összeszokott 
csapat az ellenfelünk, ez látszott 

a játékukon. Nagyon jól éreztem 
magam, megfiatalodtam. Tíz-tíz 
percet vállaltam a hazai és ven-
dég kapuban is egyaránt, és a 
statisztika alapján a német kapu-
ban volt jobb a teljesítményem, 
remélem, nem ezen múlt meccs 
– nyilatkozta Szirbik Imre.

A barátságos mérkőzés 2 pon-
tos vendéggyőzelemmel zárult. 
Oroszné Tihanyi Mártától azt is 
megtudtuk, hogy felnőtt női csa-
pat mellett szeptembertől a me-
gyei bajnokságban szerepel a 
Szentesi Farkasok KC férficsapa-
ta is.

Gálamérkőzés testvérvárosunk kézilabdásaival

Hering Viktor

Tizenhét esztendő után új 
egyesületben folytatja pá-
lyafutását Kövér-Kis Réka. A 
szentesi női vízilabda egyik 
meghatározó játékosa új kör-
nyezetre és sikerekre vágyik, 
így az alapozást augusztus-
ban már a fővárosban kezdi 
el. Információink szerint a Fe-
rencváros lesz Réka követke-
ző klubja.

– A szurkolók azt gondolták, 
hogy ha valaki nem hagyja el a 
klubot, az Réka lesz…

– Mindig azt mondtam, hogy 
szentesi vagyok, én itt szeret-
nék vízilabdázni, és majd itt is 
szeretném szögre akasztani a 
sapkámat, ám számos, koráb-
ban visszautasított külföldi és 
hazai ajánlat után most kaptam 
egy olyan lehetőséget, ame-

lyet nem szerettem volna el-
szalasztani. Nyolc esztendősen 
kezdtem vízilabdázni, rengete-
get köszönhetek Kozák László-
nak, ő volt az, akinek a segítsé-
gével elsajátítottam a sportág 
alapjait, e nélkül azt gondolom 
nem tudtam volna eljutni odá-
ig, ahol most tartok. Edzőim vol-
tak Kocsis István, id. Tóth Gyula, 
Tari László, Zantleitner Kriszti-
na, Tóth László és ifj. Tóth Gyu-
la, a válogatottnál pedig Merész 
Andrással és Petrovics Mátyás-
sal dolgozhattam együtt. Pálya-
futásom eddigi legsikeresebb 
időszaka Zantleitner Krisztina 
és Tóth László edzői időszaká-
hoz kötődik, akkor Magyar Ku-
pát, bajnokságot nyertünk és a 

LEN-kupában is sikeresen sze-
repeltünk. Szakmailag és em-
berileg is sokat tanultam tőlük, 
remek évek voltak azok. Ráadá-
sul azt gondolom, hogy ered-
ményeinkkel nem csak a klub, 
hanem a város jó hírnevét is 
öregbítettük az országban, és a 
határainkon túl is.

– Akadtak fájdalmas csalódá-
sok is…

– Valóban, ilyen volt, ami-
kor az UVSE ellen hosszabbítás 
után büntetőkkel kaptunk ki, 
és ezen múlt a bajnoki aranyér-
münk. Egymás után másodjá-
ra lehettünk volna elsők, sajnos 
nem sikerült a duplázás. Az idei 
esztendő is csalódás volt, szeret-
tem volna, ha a négy közé beke-
rülünk, ám a Szeged megelőzött 
minket.

– Fiatal játékosként került a csa-
patba, rutinos vízilabdázóként tá-
vozik. Hogy „élte meg” ezt a fejlő-
dési folyamatot?

– Egészen fiatalon kerültem a 
felnőtt együttesbe, ahol olyan 
játékosoktól tanulhattam, mint 
Sipos Edit, aki mindenben se-
gített engem. Az utóbbi évek-
ben pedig nekem kellett a fiatal-
jainkat terelgetni, és jóval több 
teher került a vállamra, de ez 
egyáltalán nem zavart, mert sze-
retek teher alatt játszani.

– Mostantól más csapatban…
– Úgy érzem, a fejlődésemet 

nem szolgálná az, ha itt marad-
nék. Nem egyszer, nem kétszer 
ültünk le tárgyalni a klub vezető-
ivel a folytatásról, ám nem sike-
rült megállapodnunk. A tizenhét 
év alatt több jó dolog történt ve-
lem az egyesületnél, mint rossz, 
az utolsó hónap azonban nem 
úgy sikerült, ahogy elterveztem, 
így egy kicsit rossz szájízzel távo-
zom a klubtól. Jelen pillanatban 
azt érzem, hogy többet én már 
nem fogok Szentesen vízilab-
dázni. Az új egyesületemmel eb-
ben az esztendőben a dobogót 
célozzuk meg, a következő sze-
zonban viszont már a terveim 
szerint a legfényesebb medálért 
harcolunk majd. Életem egyik 
legnehezebb döntését hoztam 
meg, ami nem sikerülhetett vol-
na a szüleim és a legjobb barát-
nőm támogatása nélkül. Köszö-
nöm nekik, hogy mindenben 
mellettem állnak.

– A válogatottság kérdése újra 
napirendre kerülhet?

– A válogatottsággal kapcso-
latban hoztam egy döntést, és 
továbbra is ehhez tartom ma-
gam. Kizárólag a klubom sike-
reiért küzdöm majd a következő 
két esztendőben.

Réka új kihívásokat keres
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Hering Viktor

Mintegy 170 sportoló részvé-
telével rajtolt el az elmúlt héten 
Szlovákiában, a csölösztői olim-
piai edzőközpont atlétikai pá-
lyáján a Szlovák Speciális Olim-
pia X. Nemzeti Játéka, melyen 
tizenhét szlovák város, Csehor-
szág és Magyarország sporto-
lói vettek részt. A versenyzők 
atlétikában, úszásban, asztali-
teniszben, teniszben, gimnasz-
tikában, kerékpározásban és 
röplabdában mérték össze tu-
dásukat. A magyar delegá-
ció a viadalon összesen tizen-

egy arany-, kilenc ezüst- és tíz 
bronzérmet szerzett. Ehhez az 
eredményhez a Rigó Alajos Ál-
talános Iskola és Szakiskola ala-
pítványának, az Esély a Mosoly-
ra Alapítványnak a sportolói 
is hozzájárultak, a két szente-
si diák négy érmet gyűjtött be 
kerékpározásban. A fiatalok éle-
tük első nemzetközi versenyén 
vettek részt, és azonnal a ma-
gyar csapat erősségei lettek. Lé-
vai Dávid a korosztályában, az 
első divízióban az 500 méte-
res és az 1000 méteres futam-
ban egy-egy ezüstérmet szer-
zett, míg Vass Ákos, ugyancsak a 
saját korosztályában, az első di-
vízióban, szintén ezeken a táv-
okon két aranyéremmel gazda-
godott. 

A szentesi atléták a Bu-
dapesti Honvéd által meg-
rendezett 33. Honvéd Kupa 
Nemzetközi atlétikai verse-
nyen vettek részt Budapes-
ten az elmúlt hét végén. Az 
öt fős küldöttségből Vára-
di Krisztina és Csordás Cin-
tia állt dobókörbe a női súly-
lökők között.

Rakovszky Tíbor súlylökő baj-
nokunk sérülése miatt Benkő 
Márta edzőnek segített a ver-
senyen. Nem is eredménytele-
nül. Váradi Krisztina remek so-
rozat után 14,66 centiméteres 

eredményével megnyerte a ver-
senyt, a második helyezett Vei-
land Violetta (Zalaegerszeg) és 
Zsivóczki Farkas Györgyi (Hon-
véd) előtt. Csordás Cintia nyol-
cadik lett. Kriszti, győzelmével 
az aranyérem mellé megkapta a 
Irányi Margit emlékverseny ku-
páját is. A verseny egyben Ma-
gyar Szuper Liga verseny is volt, 
így a győzelem sokat jelent a 
szeptemberben megrendezés-
re kerülő szuper liga döntőbe 
jutáshoz is. Váradi Krisztinát a 
rendezők meghívták az egyik 
legrangosabb európai verseny 
súlylökő döntőjébe is. Így a szé-
kesfehérvári „Gyulai Memoriá-
lon” ismét dobókőrbe léphetett 
Márton Anitával együtt.

Ragyogó érmek Szlovákiából

Váradi-győzelem a Honvéd Kupán

A múlt héten ismét búcsúz-
nunk kellett a szentesi sport 
egyik legendás alakjától. Ger-
gely József számára, ahogy 
egy korábbi visszatekintőjé-
ben írta, diákkorában nem 
volt meghatározó szerepe a 
sportnak. Nem volt igazolt 

versenyző, sem versenyspor-
toló, versenyzői ambíciói sem 
voltak, csupán iskolák közöt-
ti versenyeken szerepelt atlé-
tikában és több labdajáték-
ban.

A Miskolci Nehézipari Egye-
tem gépészmérnöki karának 
elvégzése után, 1960-ban a 
Csongrád Megyei Víz- és Csa-
tornamű Vállalat munkatársa, 
lett. A vízmű akkoriban ak-
tív szerepet játszott Szentes 
sportéletében, Gergely Jó-
zsef pedig több mint 30 éven 
át becsülettel, hatalmas oda-
adással dolgozott a fiatalo-
kért olyan edzőkkel közösen, 

mint dr. Csíky László, Mikecz 
Sándor, vagy dr. Rébeli-Szabó 
József. Ahogy írja a kezdetek-
ben szürke tagként volt jelen 
az egyesület életében, titkári 
feladatokat látott el. Nyolc év 
után elnökké választották. Jó 
pár évnek el kellett telni, mire 
a szívügye lett a sportveze-
tés, mely alatt a dobóatlé-
ták országos rendezvényeket 
hoztak a városba, a labdarú-
gók az NBIII-ban szerepeltek 
az Úszó Sportiskola sikerrel 
működött, a vízilabda beke-
rült az obI-be, és nemzetkö-
zi rendezvényt is rendeztek a 
városban. 

– Visszatekintve sikerekben 
és kudarcokban gazdag tevé-
kenységünk során szerencsé-
seknek érezhetjük magunkat. 
Sikerélményként szívesen 
emlékszem a következőkre: a 
három sportág: dobóatléták, 
labdarúgók, úszók és vízilab-
dázók az értől indultak és el-
értek az óceánig – írja Józsi 
bá’, akinek szavaival saját pá-
lyáját is jellemezhetjük. Ide-
genként került sport világá-
ba, és a város életének egyik 
legnagyobb vezetője, pe-
dagógusa, sokak példaképe 
lett.

Sebők Tamás

In Memoriam Gergely József (1935 - 2017)

A csermelytől az óceánig
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Sebők Tamás

Debrecenben rendezték jú-
nius végén a jubileumi Or-
szágos Diákolimpia döntőt, 
melyen a Horváth Mihály Gim-
názium V. korcsoportos vál-
tója is képviseltette magát. A 
lányok végül egy hajszállal le-
maradva az első helyről, ezüst- 
éremmel tértek haza a hajdú-
sági fővárosból. 

– A Magyar Diáksport Szövet-
ség 30 éves fennállásának alkal-
mából jubileumi rendezvény 
volt márciusban és áprilisban. Az 
V. korcsoport összes sportágá-
nak döntőjének Debrecen adott 
otthont június 24-én. A gimnázi-

um 4 fős csapattal képviseltet-
te magát, 4x50 méteres gyors 
váltóval szerepeltek a diákjaink 
– nyilatkozta lapunknak Kocsis 
István a Horváth Mihály Gimná-
zium testnevelő tanára, a lányok 
felkészítője.

A Hoffmann Hanna, Sebők 
Zsófia, Korom Réka, Czirbus Do-
rottya alkotta csapat negyedik 
idővel jutott döntőbe, ahol 12 
ezredmásodperccel maradtak el 
az egri Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium négyesétől. A csapat 
felkészüléséhez nagyban hozzá-
járult a Szentesi Vízilabda Klub, a 
lányok utaztatását pedig a Hód-
mezővásárhelyi Tankerület fi-
nanszírozta.

Rozgonyi Ádám

Június végén, július elején 
több érem is „termett” a Honvéd 
Rákóczi SE számára. A sportolók 
triatlon versenyeken, atlétikai 
bajnokságon remekeltek. 

Baján rendezték meg a XII. 
Mogyi Triatlonversenyt. A ver-
senyzőknek 750 métert úszva, 
20 kilométert két keréken, 5 ki-
lométert futva kellett teljesíte-
niük. A sprinttávú triatlon orszá-
gos megmérettetésen a Honvéd 
Rákóczi SE sportolói is képvisel-
tették magukat. Dósai-Molnár 
Szilvia 1:23'44-es idővel korcso-
portjában a 3. helyen végzett. 

Vakhal György korcsoportja leg-
jobbja lett, aranyéremmel térhe-
tett haza. A Vakhal-Héjja-Lőrincz 
hármas csapatban első helyet ért 
el. Az egyesület többi versenyző-
je a középmezőnyben végzett. 
A budapesti Ikarus pályán ren-
dezett országos szenior atléti-
kai bajnokságon Lőrincz Gábor, 
az egyesület elnöke képviselte 
a HRSE-t. Az 1500 méteres sík-
futásban 7:02-es időeredménye 
ezüstérmet érdemelt. Az elmúlt 
hétvégén, a IV. Aquarius triatlon 
féltávú versenyen Dósai-Molnár 
Szilvia – 6:01'18-as idővel – kor-
csoportja 3. helyezettje lett.

Ezüst a diákolimpián Remekelt a HRSE

Darók József

Az ország minden részéből 
érkeztek serdülőkorú birkó-
zók a Szentesen tartott válo-
gatott edzőtáborba. A jövő évi 
Európa-bajnokságra a szentesi 
egyesületből is eséllyel pályáz-
hatnak a gyerekek. A sport-
csarnokban az olimpiai-és vi-
lágbajnoki bronzérmes, az 
edzőként idén debütáló Módos 
Péter olyan kemény tréninge-
ket vezényelt, amilyenekkel ő 
készült a versenyeire.

A serdülő válogatott edzőtá-
bora már egyike azon állomá-
soknak, melyek a jövőre Győr-
ben rendezendő korosztályos 
Európa-bajnokságra készítik fel 
a leendő versenyzőket. Már nem 
ez az első alkalom, hogy váloga-
tott edzőtábort rendeznek Szen-
tesen, viszont Módos Péter elő-
ször volt itt. S nem is véletlenül: 
a 2012-es londoni olimpia kö-
töttfogású bronzérmese, illetve 
világbajnoki bronz- és Eb-ezüs-
térmes sportoló ugyan csak nem-
régiben lett a Kozma István Birkó-
zó Akadémia, valamint a serdülő 
válogatott edzője, ám kemény 
és jó szakember hírében áll. Míg 
Bacsa Ferenc mesteredző a le-
gendás magyar sportolókról 
megosztott történetekkel moti-

válta a gyerekeket, Módos Péter 
ugyanezt személyes példájával a 
szőnyegen tette. 

– Pozitív dolgokat tapasztal-
tam itt: négy szőnyeg elfér, közel 
van a szállás és az étkezés, nincs 
is ennél alkalmasabb egy edző-
táborra – véleményezte a körül-
ményeket Módos Péter. – Nagy 
hangsúlyt fektetünk a technikai 
oktatásra, mert a legutóbbi ser-
dülő Európa-bajnokságon látott 
hibákat szeretnénk kijavítani. 
Nem egetverően nagy hibák, de 
azokat kőkeményen be kell gya-
koroltatni a gyerekekkel. Én alap-
vetően maximalista versenyző 
voltam, rengeteget edzettem, és 
semmivel se kérek többet, mint 
amit én megcsináltam. Úgy gon-
dolom, velem ilyen szinten nem 
jártak jól – nevette el magát a jel-
legzetesen karfiolfülű Péter, hoz-
zátéve: – De igazából jól jártak, 
mert én megkövetelem a precíz 
edzésmunkát.

Fontosnak tartja, hogy a gye-
rekek ismerjék a sportág múltbe-
li nagyjait, ki volt például Lőrincz 
Márton, ezért az olimpiai tölgyet 
is meglátogatták. – Úgy gondo-
lom, rám is felnéznek a tanítvá-

nyaim. Szentírásnak veszik a ta-
nácsaimat, látják, hogy meg is 
követelem a munkát, de ember-
séges is vagyok velük, ahogyan 
velem is azok voltak az edzőim.

A szentesi Dr. Papp László Bir-
kózó Egyesület is képviseltette 
magát néhány fővel a táborban. 
Edzőjüktől, Mazula Eriktől meg-
tudtuk, a versenyzőik közül a jövő 
évi korosztályos kontinensviadal-
ra a válogatott kerettag Vajda 
Szebasztiánnak és Balogh-Sza-
bó Annának van esélye kijutni. 
Előbbi már a Kozma-akadémián 
edz, de a szentesi egyesület tag-
ja maradt, a lány pedig idén vak-
bélgyulladás miatt kénytelen volt 
kihagyni a válogatókat. Az edző 
maga is sokat ellesett Módos Pé-
ter korszerű módszereiből, s to-
vábbi edzőképzések előtt áll, ahol 
a sportág más, legendás nagyjai-
tól is tanulhat. Ami a továbbiakat 
illeti: – Azt hittük, nyugodt nya-
runk lesz, de július 24. - 28. között 
megyünk válogatott edzőtábor-
ba, augusztusban magunknak is 
tartunk egy tábort Csongrádon, 
Szentesen pedig Miskolc környé-
ki szakosztályokat látunk majd 
vendégül.

Olimpiai bronzérmessel edzettek
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