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XLIX. évfolyam 28-29. szám   –   2017. július 21.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

Lubickolhatunk a nyári programokban 
vízben és vízparton – palacsintától a csörögéig,
a Népzenei Sokadalomtól a Körös-Toroki Napokig

– összeállítás a Szentesi Életben
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A 2018-as országgyűlési választások közeledtével, a pártok el-
kezdték bejelenteni jelöltjeiket. A Jobbik Szabó Zoltán Ferencet (a 
képen jobbról) nevezte meg a hivatalos Csongrád megyei 3. számú 
választókerületi országgyűlési képviselőjelöltként. Toroczkai László, 
Ásotthalom polgármestere, a Jobbik alelnöke jelentette be a hírt, 
július 19-én, szerdán Szentesen.

Szabó Zoltán Ferenc az alkalomból szervezett sajtótájékoztatón 
kiemelte, programjának fontos eleme a fiatalok elvándorlásának 
megállítása. A képviselőjelölt elmondta, ezt közösségi, az ifjúságot 
megcélzó programokkal és versenyképes fizetésekkel lehet elérni.

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó 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.

A Jobbik bemutatta 
képviselőjelöltjét

Rozgonyi Ádám

A szegvári önkormányzat si-
keres pályázatot nyújtott be a 
TOP-1.4.1–CS1 pályázati fel-
hívásra a Kurca-Parti Óvoda 
konyha felújítására és bölcső-
de létesítésére. A projekt össz- 
költségvetése 110 millió fo-
rint, mely 100 százalék támo-
gatási intenzitású vissza nem 
térítendő támogatás. A beru-
házás megvalósítására 24 hó-
nap áll rendelkezésre. 

A projekt átfogó célja Szeg-
vár település oktatás-nevelé-
si infrastruktúrájának javítása, a 
szolgáltatások bővítése. A Kur-
ca-parti Óvoda célja különböző 
fejlettségű gyermekek igényei-
nek megfelelő oktatás biztosítá-
sa már bölcsődés kortól, melyre 
az óvodai pedagógiai program 
tovább épülhet. A projekt kivi-
telezése során a Szegvári Kur-
ca-parti Óvoda bővítése, hét fé-
rőhelyet biztosító mini bölcsőde 
kialakítása, főzőkonyha átalakí-

tása-bővítése, valamint az épü-
let energetikai fejlesztése, aka-
dálymentesítése valósul meg. 
Az épület felújítása során egy új 
vizesblokkot alakítanak ki, mely 
hozzájárul ahhoz, hogy az óvo-
dások higiénikusan, korszerűbb 
feltételek mellett járjanak óvo-
dába. A mini bölcsőde kialakí-
tásával elérhetővé válik a tele-
pülésen a 3 év alatti gyermekek 
napközbeni ellátása. Ezáltal a 
projekt közvetve hozzájárul a 
szülők munkaerő piacra törté-
nő visszatéréséhez is. A kony-
hai infrastruktúra fejlesztése so-
rán a konyha teljes átalakítása, 
bővítése és korszerű eszközök-
kel történő fejlesztése valósul 
meg, amely kapacitásbővítést 
is eredményez. Így egy hely-
színen, a modern technológi-
ai körülmények között, megfe-
lelő szakemberek segítségével 
történő ételkészítés biztosítja 
Szegvár érintett lakosai részé-
re a korszerű, egészséges, op-

timálisan gazdaságos táplál-
kozást. A kivitelezés során az 
épület teljes akadálymentesí-
tése is megtörténik. A projekt 
célja kulturált, a mai igények-
nek megfelelő, korszerű kör-
nyezet kialakítását követően, a 
gyermekek minél korábbi élet-
korban megkezdett kompeten-
cia alapú oktatása, nevelése. A 
szocializáció során a fő cél a kis-

gyermekek kulcskompetenciái-
nak kialakítása, megszilárdítása. 
A kialakított kulcskompetenciák 
dinamikus sztereotípiaként tör-
ténő alkalmazása lehetőséget 
teremt a községi gyermekeknek 
arra, hogy az életüket megha-
tározó megmérettetéseken ké-
pesek legyenek a városi gyere-
kekkel azonos teljesítmények 
nyújtására.

Felújítják a szegvári óvoda konyháját 

Nem elég, ha jó egy termék, 
ha annak nincs megfelelő ismer-
tetése, promóciója. Ám amikor 
valamit reklámoznak, az esetek 
többségében jobbat-többet ír-
nak le valamiről, mint amit az va-
lójában képvisel. Ennek ellenére 
vannak bizony kivételek!

Ugyanis ebben, az ÁRPÁD-AG-
RÁR ZRT. tulajdonát képző Mer-
cedes kamionban valóban a leg-
egészségesebb és legfinomabb 

magyar zöldségeket (paradi-
csom, paprika, uborka, stb.) szál-
lítják a különböző élelmiszerbol-
tokba, áruházakba. S csak úgy, 
mint a kamion oldalán látható 
képek, a belső tartalom is hívo-
gató, zamatos és minőségi. Sőt! 
A képek néha valóban még ke-
vesek is ahhoz, hogy hűen visz-
szaadják a valóságot – mert 
ezeket a terményeket kóstolni, 
ízlelni kell! (X)

Minőség: kívül-belül!
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Halupa B. Eszter

Kétórás sztrájkot tartottak 
Szentesen a hivatali dolgozók 
július 17-én 8 és 10 óra között.  
A Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszol-
gálati Dolgozók Szakszerve-
zete felhívásához csatlakoz-
tak Szentesen, annak ellenére, 
hogy a város képviselő-testü-
lete 2017-re 20 százalékos bér-
kiegészítést szavazott a hiva-
tali dolgozók részére – melyre 
eddig még nem volt példa az 
elmúlt 9 évben – és tervezi ezt 
a következő években is. 

Illatosan gőzölgő, forró kávé 
illata terjengett a levegőben, 
amikor beléptünk az önkor-
mányzat nyikorgó ajtaján, július 
17-én, hétfőn 9 órakor. Épp a hi-
vatali dolgozók kétórás sztrájkjá-
ba csöppentünk, utánajártunk, 
hogy mi is a mozgalom hátte-
re. – Jött egy központi megkere-
sés a szakszervezet részéről, me-
lyet a munkáltatóval (jegyzővel) 
kötött megállapodás követett. 
A szakszervezet aláírást gyűj-
tött a szentesi önkormányzatnál, 
mely elérte az 50 százalékot, így 
megtartottuk a sztrájkot – tud-
tuk meg Lantos Máriától, szak-

szervezeti pénzügyi vezetőségi 
tagtól. Arra a kérdésre nem kap-
tunk választ, hogy pontosan há-
nyan csatlakoztak a sztrájkhoz, 
mert az 50 százalék elérése után 
nem is gyűjtötték tovább az alá-
írásokat. Az MKKSZ azt követe-
li, hogy az önkormányzatoknál 
foglalkoztatott köztisztviselők, 
közalkalmazottak, ügykezelők és 
munkavállalók bére éppen olyan 
arányban emelkedjen, amennyi-
vel a minimálbér emelésére sor 
került. Szentes esetében ez meg 
is történt, a dolgozók mégis a 
sztrájk mellett döntöttek.

A szentesi képviselő-testület 
az év elején döntött arról, mi-
szerint nemcsak erkölcsileg sze-
retné elismerni a hivatali dolgo-
zókat, hanem anyagilag is. Antal 
Balázs Tibor, a Fidesz frakcióve-
zetője még a 2017-es költségve-
tés előtt nyilatkozott lapunknak, 
és a frakció nevében javasolta, 
hogy minden egyes hivatali dol-
gozó kapjon 20 százalékos bérki-
egészítést.

– Ez a bérkiegészítés tárgyi 
évre szól, hosszú távon a közpon-
ti intézkedésben bízunk. Jövőre 
nincs is tervezve – tudtuk meg 
Lantos Máriától. Megkérdeztük 

tőle, ha jövőre is megkapnák ezt 
a 20 százalékos bérkiegészítést, 
akkor is csatlakoznának az or-
szágos sztrájkhoz? Erre a válasz: 
– Igen, hiszen a sztrájk kiinduló-
pontja 30 százalék, mi pedig 20 
százalékot kaptunk, 10 százalék 
még hiányzik.

Egy ajtóval tovább is mentünk, 
hogy a jövő évi költségvetésről is 
kapjunk információt, hogy mi le-
het az ilyen pesszimista hozzáál-
lásnak az alapja.

– A város egy főre jutó iparűzé-
si adóerőképessége nagyban be-
folyásolja majd a 2018-as költ-
ségvetés, az állami támogatás 
mértékét. Egy hónap múlva már 
többet tudunk erről – tájékozta-
tott Balogh Imre. A Számviteli és 
Tervezési irodavezető azt is hoz-
zátette: – Erre az évben az összeg 
32 000 Ft alatt maradt, így az ál-
lami támogatás is magasabb volt, 
mint 2016-ban vagy 2015-ben. 
Ezt a költségvetési törvény sza-
bályozza. A 32 000 Ft-os bűvös 
határ a jövőre nézve is sokat szá-
mít, a jövő évi köztisztviselői ke-
retkiegészítés is megoldott lehet. 
– Ha az önkormányzati büdzsé 
tartalmazná jövő évre is a 20 szá-
zalékos bérkiegészítést, akkor is 

részt vennének a sztrájkban? – 
kérdeztük. – A köztisztviselői il-
letményalap emeléséért folyik a 
sztrájk. A hivatal dolgozói örül-
tek az emelésnek – hiszen 9 éve 
nem történt még ilyen elismerés 
–, viszont a költségvetéskor derül 
ki, hogy hogyan tovább – mond-
ta az irodavezető. – A sztrájk nem 
a képviselő-testületnek szól, ha-
nem a köztisztviselői törvény mó-
dosításának. Legyen garantálva 
az anyagi előmeneteli rendszer – 
fejtette ki Balogh Imre.

A sztrájk ideje alatt a hivatal 
nyitva volt, a kiküldött tájékoz-
tatóval ellentétben. A dolgozók 
is bent voltak, viszont csak a ha-
laszthatatlan ügyek intézését vál-
lalták. A központi szakszervezet 
a kormánnyal való tárgyalások-
ban bízik. 

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.

A képviselő-testület elismer, a polgármesteri hivatal sztrájkkal válaszol

Amikor a jó szándék visszaüt

Tűzgyújtási tilalom
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Rozgonyi Ádám

Programok sokasága várta a 
kikapcsolódni vágyókat az el-
múlt időszakban. Még az időn-
ként borús, esős időjárás sem 
szabhatott gátat a jókedvnek. 
Derekegyházon palacsinta-, 
Szegváron tó-, Árpádhalmon 
csörögefesztivált, Magyarté-
sen falunapot rendeztek. A 
helyi ízek mellett kulturális 

programok, sport- és ügyes-
ségi versenyek, de sztárfellé-
pők is színesítették a rendez-
vényeket.

Derekegyházon öt napon át 
sütötték a palacsintát július 5. és 
9. között. Több recept szerint ké-
szültek a finomságok, volt olyan 
palacsinta, amelynek tésztájába 
kaprot vagy épp sört, whiskeyt, 
illetve pálinkát is kevertek. A hú-
sos töltelék mellett nem volt rit-
ka az olyan különleges adalék 
sem, mint a citromos sütőtök-
lekvár. Idén is megmutatták ma-
gukat a környező települések a 
színpadon, Szentest a Kiss Bálint 
Kötélugró SE képviselte. A szóra-
koztató kulturális, zenés műso-
rok, főzőverseny mellett ez alka-
lommal is volt palacsintatánc. A 
fesztiválnak több sztárfellépője 
is volt. Az Ismerős Arcok zenekar, 
az Animal Cannibals és Tolvai 
Renáta is koncertet adott, több 
ezren buliztak együtt. – Úgy 
gondolom, egy remek fesztivált 
tudtunk létrehozni. Péntek este 
mintegy 4000, szombaton 1500, 
az egész rendezvényen pedig 
kb. 8-10 ezer ember fordult meg 
a településen. Romániából Ká-
polnokmostorról jött egy kis kül-
döttség, a Vajdaságból, Bács-
földvárról is. Érkeztek a távolabbi 
országokból is érdeklődők, pél-
dául Kanadába elszármazott de-
rekegyháziak, és voltak osztrák 
vendégeink is – fogalmazott la-
punknak Szabó István, a község 

polgármestere. A palacsintasü-
téshez kitartásra és állóképes-
ségre is szükség volt. A sátorban 
dolgozók, sütők munkáját sátor-
gazda segítette. A községvezető 
tíz órán keresztül látta el a fela-
datot, de voltak, akik 12-16 órát 
is vállaltak. A sütők között is vol-
tak olyanok, akik bizony 10-12 
órán át forgatták a serpenyőt. 
Lisztből 1100, cukorból 250 kiló, 
tejből 1000, szódából 1300 liter, 
tojásból 5000 darab fogyott az 
öt nap alatt, amelyből több mint 
40 ezer palacsinta készült. – Ez 
élteti talán legjobban az embe-
reket. Amikor a sátorban állnak, 
nyüzsgésben, de jó hangulatban 
sütik a palacsintát. Felemelő ér-

zés, hogy együtt tudunk dolgoz-
ni – tette hozzá Szabó István.

Múlt szombaton tovább foly-
tatódott a fesztiváldömping. A 
110 éves postahivatalt is ünne-
pelték Árpádhalmon, ahol im-
máron hetedik alkalommal 
rendeztek csörögefesztivált. A 
térség települései által is ked-
velt program minden korosz-

tálynak tartalmas kikapcsolódási 
lehetőséget biztosított. A dél-
előtt a sport jegyében telt, kis-
pályás labdarúgó torna nyitotta 
a programkavalkádot. Délre el-
készültek a bográcsos finomsá-
gok – birka- és marhapörkölt, il-
letve a húsos káposzta. Délután 
változatos produkciókat, bemu-
tatókat láthattak az érdeklődők. 
A helyi, a környező települések, 
valamint Árpádhalom vajdasá-
gi testvértelepülésének, Szaján-
nak a műsora színesítette a fa-
lunapot. Kora este Tóth László, 
a Dél-alföldi Postatörténeti Ala-
pítvány elnöke és Borsos Ibolya, 
a szentesi 1. számú körzeti pos-
ta vezetője megnyitották a pos-

tahivatal 110. éves jubileuma al-
kalmából rendezett kiállítást a 
művelődési házban. A magyar 
és a helyi posta múltját és jele-
nét bemutató tárlat éke az az 
1918-ban, Árpádhalmon fel-
adott képeslap, amelyet egy 
aukción vásárolt a község. A tá-
bori levelezőlapot horvát nyel-
ven írták, és Lengyelországba, 

Palacsintától a csörögéig, sárkányhajótól a 110 éves postáig 

Fesztiválozott a kistérség
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Galícia tartományba, az első vi-
lágháborús frontra küldték. – A 
rendezvényeknek szerepe van 
abban, hogy megismerjék a tele-
pülésünket. Fontos számunkra, 
hogy minél többen, minél mesz-
szebbről ellátogassanak hoz-
zánk, és megnézzék a nevezetes-
ségeinket – mondta Szarka Attila 
polgármester, aki szerint az idő-
járási viszonyokat is figyelembe 
véve, minden várakozást felül-

múlt a falunap és csörögefeszti-
vál részvételi létszáma. Megtud-
tuk, hogy 15 kilogramm lisztből 
mintegy 2000-2500 csöröge sült 
a gasztrokulturális eseményen. 
Május végén adták át az új fa-
lukemencét, amelyben túrós le-
pény és mákos, diós hajtogatott 
is készült a látogatók nagy örö-
mére. 

Magyartésen negyedik alka-
lommal ünnepeltek együtt a 
lakosok a falunapon. Sportos 
megmozdulás volt, hiszen gumi-
csizma hajítást, asztalitenisz-, va-
lamint kispályás labdarúgótor-
nát is rendeztek. Nem volt baj, 
ha valaki nem bírt az erejével, hi-
szen megválasztották Magyartés 
erős emberét is. A programok-
kal párhuzamosan ínycsiklando-
zó marha-, birka-, csülök-, kakas-
pörkölt, és sült hal készült. Nem 

volt egyszerű a zsűri dolga, hogy 
kiket díjaz a főzőversenyen. A 
süteménykészítők is megmé-
rettettek. A Szentesi Rendőrka-
pitányság a bűnmegelőzés fon-
tosságára hívta fel a figyelmet 
játékos feladatokkal. Egészség-
ügyi szűrések, kézműves fog-
lalkozások, kutyás bemutatók, 
tűzzsonglőr show és arcfestés 
tették színessé a délutánt, kora 
estét. A jókedvű mulatozáshoz 

Seres Krisztián, Tulipán Nándor és 
Hortobágyi Gyula szolgáltatták a 
talpalávalót. – A falunap minden 

évben más egy kicsit. Az erősem-
ber verseny mellett újdonság 
volt az is, hogy nem egyesüle-
ten keresztül, hanem a Szentesi 
Művelődési Központ segítségé-
vel szerveztük meg az eseményt. 
A kulturális intézmény munka-
társainak, Soós Ádámnak és ba-
rátainak, valamint a Bakos csa-
ládnak is köszönettel tartozunk 
a szervezésért, Molnár Judit ren-
dőr századosnak, a Vöröskereszt-
nek és az Egészségfejlesztési Iro-
dának a segítségért, valamennyi 
megjelent civil szervezetnek a 
részvételért. Kis település Ma-
gyartés, jó, ha a szentesiek is el-
látogatnak a programokra. Ak-

kor jó egy falunap, ha tömeg is 
van – összegzett Kovács János 
önkormányzati képviselő.

Jubileumi, 10. alkalmához ér-
kezett a tó- és sörfesztivál Szeg-
váron. Délelőtt az ízeké és a hor-
gászaté volt a főszerep – főző-, 
illetve horgászversenyt tartot-
tak –, míg délutántól változatos 
zenei repertoárt kínált a tóparti 
mulatság. Hal- és szárnyas éte-
lek, illetve marhapörkölt főtt a 
bográcsokban. A gyülekező eső-
felhők sem szegték kedvét sen-

kinek. A gyerekek kézműves fog-
lalkozás keretében tavirózsát 
is készíthettek. Nekik a Zene- 
Bona adott műsort, amelyet kö-
vetően az Ébredés Zenekar mu-
zsikált. A Die Spatzen sramlit 
játszott, majd vérpezsdítő Copa-
cabana show kezdődött – tánc-
ra perdült a nagyközség apra-
ja-nagyja. Este az UFO együttesé 
volt a színpad, de a pörgő rit-
musok fogságából PeterLow-
ner sem engedett szabadulni. A 
helyszín adottságait kihasznál-
va sárkányhajózás, lovaglás, gla-
diátor játék is várta a fesztiválo-
zókat, akik kézműves söröket, 
kebabot és édes finomságokat 

is kóstolhattak az idilli környe-
zetben. – Januárban kezdtük el 
szervezni a rendezvényt, sokan 
kérdezték, hogy milyen progra-
mok lesznek. A szegváriak na-
gyon várták, hiszen tudták, július 
második hete, a tófesztivál hete. 
Sokan ellátogattak, akár sört 
kóstolni, akár egy jóízűt enni. A 
családjukkal együtt szórakoztak 
– mondta Vajda Gabriella főszer-
vező, a Tűzköves Hagyományőr-
ző, Ismeretterjesztő, Kulturális 
Alapítvány elnöke.
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Darók József

Egyenesen a Stefánia Pa-
lotából érkezett Szentesre, a 
Tokácsli Galériába a Székely-
föld madártávlatból című fo-
tókiállítás. A csíkszeredai fo-
tós-orvos, Fodor István egy 
ritkán látható nézőpontból 
láttatja a fenyveseket, a he-
gyeket, a székely embere-
ket.

A megkapó fotósorozat nagy-
méretű képekkel töltötte meg a 
művelődési központ galériájá-
nak falait az elmúlt két hétben. 
Rendhagyó módon és időpont-
ban került ide, hiszen nyáron 
szokásosan szünetel a képtár. 
Farkas Sándornak köszönhették 
a tárlat látogatói, Székelyföld 
szerelmesei, hogy mégis láthat-

ták a műveket, az országgyűlési 
képviselő ugyanis azonnal rea-
gált a hírre, hogy a kiállítás jú-
nius végén bezár a Stefánia Pa-
lotában. A képek megérkeztek, 
mint megtudtuk, a tárlat 31. ál-
lomására, Szentesre, ám az al-
kotó nem tudott megjelenni a 
megnyitón, orvosi elfoglaltsá-
ga miatt. A csodás képek mesél-
tek helyette, bár mint elküldött 
soraiban megfogalmazta, lehet, 
hogy idealizáltak és romantiku-
sak a fotói, de ő csak ilyet tud, 
ilyennek látja szülőföldjét. Diák-
kora óta fotóz, de a légifotózás 
csak néhány éve jött el az éle-
tébe. Rendeztek már kiállítást 
képeiből több európai ország-
ban, de az alkotásai az Amerikai 
Egyesült Államokba és Ausztrá-
liába is eljutottak. A tárlat, me-

lyet Szász Imre, Székelyudvar-
hely korábbi polgármestere, a 
Nemzetstratégiai Intézet elnöke 

és Farkas Sándor nyitott meg, 
július 22-én látogatható utoljá-
ra a galériában.

Darók József

A nevetés hizlal, úgyhogy ez-
zel a műsorral is Schobert Norbi 
jár jól – állapította meg az egyik 
stand upos humorista a Duma-
színház ROAST szentesi állomá-
sán, amelyen a jól ismert fitne-
szgurut és testsúlycsökkentő 
termékeit vették célkeresztbe – 
ezúttal nem a zsír égett. Aztán 
Norbi is megcsillogtatta humo-
rát az amerikai mintára készült 
produkcióban, visszalőtt rájuk. 
Az előadás előtt mi is tesztel-
tük kicsit, bár a többieknél jó-
val udvariasabban tettük, s ő 
készségesen válaszolt minden 
kérdésünkre, mintegy beme-
legítésként.

– Mivel az országos ROAST 
Majkával és Ganxta Zolival na-
gyon sikeres,  felkértek a szer-
vezők, hogy be merném-e én is 
vállalni. Mondtam, mért ne mer-

ném? Már közel harmincnál já-
runk – mesélte, hogyan csöp-
pent bele a különleges műsorba.

– Az interneten általában nem 
hagyod szó nélkül, ha beszólnak. 
Hogyan néz ki egy ilyen műsor?  

– Ha még nem láttad, nem lö-
vöm le a poént, de alapvetően 
ők oltanak engem, meg minden-
ki olt mindenkit.

– De nem együtt jöttetek?
– Van, amikor együtt, van, 

amikor külön jövünk, én most 
Miskolcról érkeztem. Itt nagyon 
durva dolgokat vágunk egymás 
fejéhez, úgyhogy ez a műsor 
csak vicc. Ha ezt komolyan ven-
nénk… – ingatta fejét.

– Ilyenkor hogyan kell elképzel-
ni a napodat? Tornáztál már, vagy 
még fogsz?

– Reggel 7-kor keltem, fél 
9-kor már futottam, súlyzóztam, 
fél 10-kor volt egy órám több 

mint száz tornázónak a tapolcai 
táborunkban, egész nap velük 
voltam, s délután 3-kor indultam 
Miskolctapolcáról, majd innen 
megyek vissza.

– Fellépőtársaidra hatással vagy 
a sportos életmódot illetően?

– Dombóvári Istvánról lefo-
gyasztottam 35 kilót, étrendet ír-
tam neki össze, ezzel sikerült kö-
vérből félkövéré lennie, ahogy ő 
nevezi magát.

– Képeket posztoltál egy lány-
ról, aki 60 kilót fogyott, de sokan 
belekötöttek, hogy az összeha-
sonlító képeken nem ugyanaz a 
személy látható. Ennyire kételked-
nek az emberek?

– Ennyire. Ez egy emberi tu-
lajdonság, mert aki nem tudja 
a sorsát megváltoztatni, nincs 
hozzá akaratereje, kitartása, de 
lát maga előtt egy példát, ak-
kor nem belekapaszkodik, ha-
nem próbálja megcáfolni, mert 
így meg tudja magát nyugtatni, 
hogy ez hazugság, s így jó a hely-
zet, ahogy van. Ha elhiszi, akkor 
szembesülnie kell azzal, hogy ő 
gyenge, hogy rosszul csinál va-
lamit, de ez fáj az embereknek. 
Ezért két típusuk van: aki beáll a 
példa mögé, és sikert ér el, más 
pedig támadja a példát és marad 
a saját vesztes életében.

– A szivar a kezedben csak ne-
kem újdonság? Rákérdezhetek…?

– Huszonöt éve szivarozom. 
Tényleg. 

– Ez hogy fér bele a rólad alko-
tott képbe?

– Abszolút nem érdekel. 
Amikor megiszom este a házi 
pálinkát a barátaimmal, hogy 
fér bele, az se érdekel. Negy-
venhét éves vagyok, bármi-
kor futok 10 kilométert, fitt 
vagyok, izmos vagyok, pont. 
Nem dohányzom egyébként, 
nem tüdőzöm le a füstöt, de a 
szivar az nekem az egyik leg-
jobb szórakozás. Nem vagyok 
egy steril egészségpápa, nem 
vagyok álszent. Csak segítek 
az embereknek lefogyni.

– Hallottam, hogy Lara lányod 
bámulatosan énekel. Mennyire 
engeded be a média világába?

– Hívták idén az X-Faktorba, 
nem akart menni. Egy dolgot 
kell tudni, semmit nem erőlte-
tünk. Gyerek, 13 és fél éves. Jár 
énektanárhoz, mert szeret éne-
kelni, jár lovagolni, mert szeret 
lovagolni. A kamaszok körében, 
mindenfajta menedzselés nél-
kül, saját maga erejéből, ő na-
gyon nagy sztár. A Musical.ly-n 
(egy, a fiataloknál rendkívül nép-
szerű alkalmazás, mellyel énekes 
videókat tölthetnek fel maguk-
ról – szerk.) Lara egy világsztár. 
150 millió követője van. Magyar-
országon három éve a legelső, 
és az ötvenben van a világon. 
Az első 30-ban lévők dollármil-
liókat keresnek. Akárhova me-
gyünk, kamaszok várnak Larára, 
Budapesten a Bálnában 600-an 
várták. Lara ebből egy fityinget 
nem csinál, majd látjuk, mi sül ki 
belőle.

Székelyföld – ahogy nem csak a madarak látják

Sokan még kételkednek a nagy fogyásokban
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Darók József

A Szentes-Cserebökény lég-
terében 65 esztendővel ez-
előtt lezajlott, a magyar légi-
erő történetében első sikeres 
katapultálásról emlékeztek 
meg a Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör rendezvényén. 
A múlt vasárnapi eseményen a 
jelenlegi legutolsó sikeres ka-
tapultálás végrehajtójától is 
elhangzott egy döbbenetes él-
ménybeszámoló. 

Hatvanöt évvel ezelőtt, 1952. 
július 17-én került sor az első 
túléléses katapultálásra, Szen-
tes-Cserebökény légterében. 
A szervező HTBK helyi elnöke, 
Móra József elevenítette fel az 
akkori eseményeket, melyek-
ről egészen a 90-es évekig csak 
amolyan városi legendaként le-
hetett hallani. Mig-15-ös gép-
pel hajtotta végre a katapultá-
lást Ferencz István főhadnagy, 
akinek kísérője, Nits Ferenc had-
nagy a balesetben életét vesz-
tette. A gyakorlatozó rajkötelék-
ben repülő kísérőgép ütközött 
nekik, s bár a főhadnagy először 
nem gondolta, hogy nagy baj 
van, kisvártatva azt tapasztalta, 
nem tudja megállítani a repülő 
pörgését, a lábkormány üresen 
lötyög, a botkormány beszorult. 
Felismerte, hogy a gépet el kell 

hagyni. Nagyon higgadtan cse-
lekedett a vészhelyzetben, bár 
sorra kellett vennie, mit nem te-
het meg helyzetéből adódóan, 
milyen járható út maradt, s hogy 
szerencsétlenül járt elődei mi-
ben hibáztak, sőt még az idő is 
sürgette. Végül 8 ezer méteres 
magasságból sikeres katapul-
tálást hajtott végre. A történtek 
nem hagytak benne a repülést 
befolyásoló emlékeket, néhány 
nap múltán, a kötelező repü-
lőorvosi vizsgálat után már újra 
felszállt.

A visszaemlékezést a nemrég 
megnyitott Szecessziós Házban 
tartották, azért is, mert ebben az 
épületben született Petrity Má-
tyás szentesi pilóta, akinek em-
léktáblája az átellenben lévő 
nyomda falán látható. A rendez-
vényt dr. Demeter Attila alpol-
gármester vezette be személyes 
élményeivel. Bemutatta tevé-
kenységét az Ég Katonái Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke, Ke-
rezsi-Szabó Zsolt a már az égben 
szolgáló pilóták emlékére.

Meghívták az eddigi utolsó si-
keres katapultálás végrehajtóját 
is, Kádár Sándor őrnagyot, így a 
közönség is átélhette beszámo-
lója során a gép kényszerű el-

hagyásának feszült pillanatait. 
A volt pilóta 2015 júliusára már 
mintegy 700 órát repült Gripen 
típusú géppel. Jelenleg ő szá-
mít az utolsónak, azonban saj-
nos előbb-utóbb lesz követke-
ző, aki erre a lépésre kényszerül, 
mondta a fiatalember. A repülés 
összes szabályát vérrel írták, ezt 
a pilóták körében elterjedt mon-
dást az ő esete is igazolja, hiszen 
az is változtatott a szabályokon. 
Azon a napon sima kiképzési re-
pülésre szállt fel Kecskeméten, s 
amikor a taszári légtér felé for-
dult, történt egy futó-meghi-
básodás a gépén. Jelentette a 
vészhelyzetet, s közösen igye-
keztek megoldani a problémát 
a földi személyzettel, valamint 
a levegőben a századparancs-
nokával – de másfél órás pró-
bálkozás alatt sem sikerült. Váro-
si parancsnoka lentről két opciót 
adott számára: katapultál vagy 
megpróbál leszállni. – Meg-
kockáztattam az 50 százalékos 
esélyt: „hasra teszem” a repülőt, 
és minden rendben lesz, de ha 
mégis rosszra fordulna a helyzet, 
van egy katapultülésem. Mint 
az autóban a fékre, úgy bízza rá 
magát az ember, biztonságérze-
tet ad. Ahogy a repülő fémteste 

a betonon csúszik, az a hang be-
lülről sokkal félelmetesebb volt 
– mesélte a pilóta, ráhangolva a 
nézőket a landolásról készült vi-
deóra. Nem volt más választása: 
el kellett hagynia a gépet. Maga 
a katapultálás az emlékei szerint 
nem volt vészes. Viszont gyorsan 
világossá vált, hogy nem műkö-
dött rendesen az eszköz, amitől 
az élete függött: az ülés is kire-
pült vele együtt, és befolyásolta 
földet érését. 

A baleset rámutatott, hogy az 
üléssel baj van. Az őrnagy ezáltal 
sok ember életét megmentheti.

Rábízták életüket a katapultra
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Koktél a kézben, mögöt-
tünk giccsbe hajló szépségű 
naplemente, közben pedig a 
tenger hűs hullámai nyaldos-
sák a lábunkat – akár így is le-
het tölteni a nyarat, aki azon-
ban a „hazai pályát” választja, 
az az Üdülőközpontban, vagy 
a csongrádi Körös-torokban is 
maximálisan átélheti a szédí-
tő nyári életérzést.

Már javában benne vagyunk 
a nyárban, a mostani kánikulá-
ban már talán senki sem emlék-
szik arra, mennyire megtréfálta 
az időjárás a szezon kezdetekor 
az Üdülőközpont munkatársait 
és persze a vendégeket. Az idő 
kiszámíthatatlansága és a váro-
si programok bőséges kínálata 
miatt nem is szerveznek nagy 
rendezvényeket, koncerteket, 
tudtuk meg Márton Máriától, az 
Üdülőközpont ügyvezetőjétől, 
aki a gyomrán át igyekszik meg-
fogni a látogatókat.

– Átálltunk a gasztronómi-
ára, az Ízek utcája is nagy siker 
volt, ezért választottuk ezt az 
utat. Tetszik a vendégeinknek, 
hogy olyan ételeket kóstolhat-
nak, amit a nagymamáink készí-
tettek – árulta el az ügyvezető, 
aki az Üdülőközpont követke-
ző, július 29-i rendezvényére is 
meghívta a Szentesi Élet olva-
sóit. – A Népzenei Sokadalom 
a tájegységünkre jellemző nép-
zenészek találkozója lesz, egy 
kis ízelítőt kaphatunk a régiónk 
népzenéjéből is, a fiataloknak 

pedig salsa táncbemutatókat 

tartunk majd péntek esténként. 

Az Ízek utcája augusztus 20-án 

települ ki a fürdőbe a házi készí-

tésű élelmiszerekkel, sajtokkal, 

helyben sütött édességekkel és 

kézzel készített ékszerekkel – 

részletezte a programokat Már-

ton Mária.

Az Üdülőközpont egyik ki-
emelt programja a július 29-i 
Strandok Éjszakája, ekkor éjfélig 
tart nyitva  a fürdő, az augusz-
tus pedig teljes mértékben a 
sporté lesz. 4-től 6-ig újra Szen-
tes ad otthont a Diapolo kupá-
nak, ahová kb. negyven csapat 
jelentkezett. Augusztus 11. és 
13. között rendezik meg a Sas 
tornát, itt az öregfiúk szállnak 
medencébe, 24-től 26-ig pedig 
a kisebbek csatáznak: egy 2004-
es születésűeknek szervezett 
vízilabdatorna helyszíne lesz az 
Üdülőközpont.

Ha 11-km-rel tovább me-
gyünk, máris Csongrádon talál-
juk magunkat, ahol hamarosan 
startol a Körös-Toroki Napok, 
augusztus 3 és 6. között. A Kö-
rös-torok Magyarország egyik 

legkülönlegesebb természe-
ti kincse! Nem véletlenül emle-
getik a magyar tengerpartnak, 
mely alacsony nyári vízállás-
kor a lapos tengerpartokra em-
lékeztető homokfövénnyel fo-

gadja az ide látogatókat. A Tisza 
bal partján és a Körös jobb part-
ján található több ezer főt fo-
gadó strand INGYENES a fesz-
tivál ideje alatt is! Nappal is 
szabadon megközelíthető min-
den ide látogató számára! A Kö-
rös-Toroki Napok deklarált célja, 
egy generációkat átívelő színes 
fesztivál, ahol a régió családja is 
megtalálják a számukra megfe-
lelő időtöltést, így nem csupán 
a strandot látogathatják, de a 
nappali sport, művészeti, egész-
ségügyi és kulturális programok 
mindenki számára díjmentesek! 
Idén 27. alkalommal népesül be 
a népszerű csongrádi "tenger-
part" és környéke. Az egykori 
városi mulatság hagyományai-
ra építve a Körös-Toroki Napok 
valódi monstre fesztivállá nőt-
te ki magát az utóbbi években. 
Egy klub belépő áráért igényes 
szórakozást nyújtunk augusz-
tus 3. és 6. között a hazai feszti-
vál zenekarok legjavával, a leg-
népszerűbb top előadókkal és 
Magyarország legismertebb le-
mezlovasaival. Bővebb informá-
ció: www.ktncsongrad.hu

Annyit énekeltétek, hogy 
„Akarlak Téged” hogy a hölgyek-
nek itt a Horváth Tamás és Raul 
duó ezúttal már a nagyszín-
padon lép fel! Többek között a 
nagyszínpadon láthatjuk Denizt, 
a Belgát, de nem maradhat ki a 
WELLHELLO, a PUNNANY MAS-
SIF, a KOWALSKY MEG A VEGA 
sem. Ugye nem hittétek, hogy 
nélkülük lenne KTN?! Az ország 
és a KTN egyik csúcs-zenekara 
újra a Körös-Torokban! Fellép is-
mét a Halott Pénz!

Ízekkel, sporttal és koncertekkel telik a nyár
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Palicska Irén

Az esküvő előtti részben a 
beach-bodyt, azaz a strand-tes-
tet jártuk körbe. Ez esetben nem 
Gergőét, hanem Anyáét. Gergő 
beach-bodyja ugyanis (számom-
ra) tökéletes! Olyan, amilyennek 
egy két éves forma fiatalember-
nek lennie kell. Már nincsenek 
hurkái, ellenben a múltkor sike-
rült olyan fényképet készítenem 
róla hátulról, ahol tisztán kivehe-
tő, hogy komoly deltái vannak. 
Esküszöm, nem kényszerítem 
semmilyen edzőterembe. Ahogy 
korábban írtam szégyenlős 
anyuka-társaimnak, lehet pan-
csolni az udvaron kis medencé-
ben. Mindkét mamánál fellelhe-
tő egy-egy ilyen, de meghívást 
kaptunk Ilditől és Vicától is me-
dence avató partira. Épp taka-
rítani készültem, de ki nem ejti 
a takarítást, amikor a gyerek is 
hancúrozhat, és én is lazíthatok 
egy kicsit. 

Még jó, hogy beszereztem 
Gergőnek egy kis piros für-
dőgatyát. Igaz, a legjobb mez-
telenül lubickolni. Hát, 10 per-
cért kár volt! Mindössze ennyit 
töltöttek a medencében a gye-
rekek. Pedig ott aztán volt min-
denféle vízi alkalmatosság, játék, 
fürdő-könyv, locsoló, kislab-
da, lapát, öntöző formák. Tavaly 
még egyszerű volt benn tartani 
a fiamat a vízben, mert nem tu-

dott járni. Most azonban érde-
kesebbnek tűntek Vica járművei, 
amiket mindenképpen ki kel-
lett próbálni. A játszótérről tud-
juk, hogy a másik kütyüje min-
dig sokkal jobb. Így hát Gergő 
felpattant a kismotorra, beüze-
melte a játék traktort, aminek 
a pótkocsijában – igazi gentle- 
manként – Vicust is elhúzta. Még 
egy lomtalanításban is részt vet-
tünk. A szomszéd gyerekek já-
tékait ugyanis épp akkor selej-
tezte nagymamájuk. Micsoda 
kincsekre bukkant a fiam. Kerék 
nélküli autó, szárny nélküli re-

pülő, leamortizált négykerekű-
ek. Csapot-papot (Vicát, meden-
cét, fűnyírót, traktort) otthagyva 
a gyerek letáborozott a szeme-
tes zsák mellett, és a fél délutánt 
itt töltötte. Az extázisból csak az 
elektromos buborékfújó tudta 
kilendíteni, amit Ildi indított be, 
hogy szórakoztassa a kicsiket. 
Volt még tánc, tócsában ugrálás, 
úgyhogy teljes volt a délután.

Legközelebb a régóta vá-
gyott Körös-torokban próbáltuk 
ki a strandot. Eléggé fent volt a 
víz és előző este nagy eső esett, 
alig találtunk száraz homokfelü-

letet, ahová leheveredhettünk 
volna. Délelőtt még kevesen lá-
togattak ki a partra, így kényel-
mesen elfértünk. Főleg csalá-
dosok, gyerekek nagyszülőkkel. 
Olyan felkészülten, hogy csak 
ámultam. Én örültem, hogy nem 
felejtettem otthon Gergő nap-
tejét, a vizet, némi elemózsiát, 
labdát és kis vödröt a homoko-
záshoz. A gyakorlottabbak teljes 
menetfelszereléssel: napernyők-
kel, nyugágyakkal, a fél gyerek-
szobával érkeztek. Gyors átöltö-
zés, és irány a Körös. A fiamat alig 
lehetett visszatartani. Egyébként 
is imádja vizet minden formá-
ban, kis tócsában, nagy tócsá-
ban, folyóban, tóban. Elég sok 
elterelő hadműveletet kellett vé-
geznünk, hogy Gergő ne cup-
panjon rá a többi gyerek labdá-
jára, dömperére. Szerencsére a 
nagymamák elég előzékenyek 
voltak, és az unokák heves tilta-
kozása és visítása ellenére áten-
gedtek egy-egy játékot a fiam-
nak. A gyerek, amikor megunta a 
labdázást és homokozást, beállt 
medret tisztítani. A vizes homo-
kot dobálta mindenfelé. Majd 
fel-alá cirkált a part mentén, a 
térdig érő vízben, a cuki piros 
fürdőgatyójában, mint egy vízi 
mentő, a Baywatch-ból. Erika ba-
rátnőmmel meg felváltva szalad-
tunk utána, mint a Baywatch-lá-
nyok.

Baba a fedélzeten

Nyári örömök

Rozgonyi Ádám

Múlt hónap végén tartották 
Csongrád megyében a tűzol-
tók országos szakmai vetél-
kedőjének helyi fordulóját. A 
kétévente megrendezett ver-
senyen a megye csapatainak 
elméleti és gyakorlati felada-
tokat kell megoldaniuk. 

A teszt ötven szakmai kérdés-
ből állt, három kategóriában ösz-
szesen negyven perc állt ren-

delkezésre a helyes válaszok 
megadásához. A verseny gyakor-
lati részének a volt Esze Tamás 
laktanya területe adott otthont. 
A vezetéstechnikai pályával kez-
dődött a verseny második része, 
amelynek végén egy kisbuszt 
mozgattak meg kézi erővel a 
versenyzők. A favágási gyakorla-
ton egy meghatározott méretű, 
ép szeletet kellett motoros lánc-
fűrésszel kivágniuk a tűzoltók-
nak, amelyet egy baleseti szimu-

láció követett. A feladatsor része 
volt az újraélesztés is, amelyet 
minden versenyző szakszerűen 
és pontosan hajtott végre. A ve-
szélyes anyagok beazonosítását 
követően, egy rövid pihenő után 
másik helyszínen folytatódott a 
szakmai vetélkedő. Egy pincé-
ben szereltek osztott sugarat a 
tűzoltók, majd különféle tűzol-
tási feladatokat hajtottak végre, 
végül az egyik lesötétített helyi-
ségből egy sérültet is kimentet-
tek az egységek. A többfordulós 
verseny végül a Szentesi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság csa-
patának győzelmével zárult. Ez 
azt jelenti, hogy ők képviselik 
majd Csongrád megyét az au-
gusztus végén megrendezendő 
országos döntőben Csopakon. A 
megyei megmérettetésen egyé-
niben, beosztott kategóriában 
Tóth István, Kovács Ferenc (csa-
patvezető) első, Hegyi Tibor má-
sodik helyezést ért el. 

A szentesi tűzoltók nyertek
Burgonya 100-120 Ft/kg, új répa 100-
200 Ft/cs, új gyökér 200-250 Ft/cs, gyö-
kér 600 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, petrezse-
lyem 50 Ft/csomó, hegyes erős paprika 
60-80 Ft/db, fehér paprika 500 Ft/kg, le-
csópaprika 200 Ft/kg, lecsóparadicsom 
200 Ft/kg, paradicsom 250-300 Ft/kg, vö-
röshagyma 150-190 Ft/kg, fokhagyma 
1500-2500 Ft/kg, tojás 25-35 Ft/db, kí-
gyóuborka 200-250 Ft/kg, saláta 150-
200 Ft/db, kelkáposzta 300-350 Ft/kg, új 
káposzta 250 Ft/kg, új tök 150-250 Ft/kg, 
fekete retek 250 Ft/kg, lilahagyma 450 
Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 450-650 
Ft/kg, padlizsán 350-380 Ft/kg, cukkini 
350-380 Ft/kg, zöldbab 350-400 Ft/kg, 
nektarin 200-450 Ft/kg alma 250-350 Ft/
kg, banán 300-480 Ft/kg, citrom 650 Ft/
kg, karfiol 350 Ft/kg, karalábé 100 Ft/db, 
spenót-sóska 150 Ft/cs, sárgabarack 
350-480 Ft/kg, őszibarack 200-350 Ft/kg, 
főznivaló kukorica 50-150 Ft/db, görög-
dinnye 120-160 Ft/kg, sárgadinnye 150-
250 Ft/kg, ringló 350 Ft/kg, szilva 350 Ft/
kg, málna 2500 Ft/kg, ribizli 2000 Ft/kg.

PIAC



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. július 21.

Darók József

Nem éppen nőies mester-
ség, a kőműves-hidegburkoló 
szakma fogásait tanulta ki Ma-
dácsy Ágota, mégsem kért se-
gítséget, megkülönböztetést 
férfitársaitól a gyakorlaton. A 
Zsoldos szakközépiskola ma-
gyar-történelem tanára nem 
tartozik azok táborába, akik 
lenézik ezt a korábban nagyon 
megbecsült szakmát, sőt, a ta-
nulmányai végeztével már sok 
mindent másképp lát. Nem 
szándékozik kőművesnek áll-
ni, elsősorban otthon haszno-
sítaná a tanultakat.

– Szükség és érdeklődés, ez-
zel a két szóval tudom összefog-
lalni, miért iratkoztam be a kő-
műves-hidegburkoló szakmai 

képzésre az iskolában – kezdte a 
hölgy. – Egy öreg ház körül min-
dig akad valami javítani való, s 
mivel a mesterekkel sem köny-
nyű mindig időpontot egyeztet-
ni, és elváltam, magamra marad-
tam, úgy gondoltam, majd saját 
magam elvégzem ezeket a mun-
kákat. Lehetőség adódott, mert 
két szakma megszerzése ingye-
nessé vált.

Két éve kezdte kőműves és 
hidegburkoló tanulmányait a 
HSZC Zsoldos Ferenc Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája 
felnőttoktatásában, esti tagoza-
ton. Mindezt úgy, hogy maga is 
tanít az iskolában magyar törté-
nelem alapszakosként, amit egy 
pedagógus esetében kiegészít 
még a közösségi munka, s a ver-
senyekre való felkészítés is, so-

rolta Madácsy Ágota. Kezdéskor 
több szabadideje volt, a máso-
dik évről ezt már nem mondhat-
ta el, közben unokája is született, 
ez az esemény szintén átszab-
ta a mindennapjait. A kétségkí-
vül legfurcsább helyzet azonban 
abból adódott, hogy egyedüli 
nőként vágott bele a kőműves-
ség elsajátításába, s ezt figye-
lemmel kísérték kollégái, tanít-
ványai is. – Elhatározásomon 
mindenki elcsodálkozott, kicsit 
hitetlenkedve néztek. Az első év-
ben, amikor a gyakorlaton meg-
jelentem munkásruhában, s bur-
kolni kellett, az eseményszámba 
ment, de elismerően néztek rám. 
– Abba se hagyhattam, de nem 
is akartam egy pillanatra se – 
mondta a tanárnő. – Az osztály-
társaim egy része a tanítványom 
volt, s néha veszekedésig fajult, 
ahogy próbáltak óvni a mun-
ka nehézségeitől. Mondtam ne-
kik: „de fiúk, én azért vagyok itt, 
hogy megtanuljam, ha mindig 
segítetek, nem fogom tudni”. A 
kollégák is rendesek, segítőké-
szek voltak, jókat lehetett velük 
beszélgetni elméleti dolgokról. 
’99-ben végeztem utoljára ko-
molyabb iskolát, kiestem a tanu-
lásból, vizsgázásból, hogy mit él-
het át a levelezős diák, ezt most 
megtapasztalhattam. A vizsga-
bizottság kedvesen állt hozzám, 
látszott, számukra is sajátos volt 
ez a helyzet.

Hat levelezős és négy nappalis 
diák között tanult Ágota, hétfő, 

kedd és csütörtök délutántól es-
tig zajlott az elmélet. A gyakorla-
ti vizsgán tervrajz alapján kellett 
megépíteni egy falszakaszt, egy 
adott területet csempézni, fedla-
pokat önteni betonból, elmélet-
ből több mint húsz témakörből 
összeállított tételsor várt a vizs-
gázókra. 

Ágota is úgy látja, régebben 
többen választották ezt a szak-
mát, pedig szerinte nem kelle-
ne lebecsülni, hiszen komoly fe-
lelősséggel jár. Az élethosszig 
való tanulásról azt gondolja, mi-
nél szélesebb az ember látóköre, 
annál jobb. A pozitív visszajelzé-
sek igazán jól estek neki, remél-
hetőleg példája nyomán más 
is könnyebben bele tud kezde-
ni, hogy szellemi foglalkozású-
ként fizikai munkát tanuljon. Azt 
hangsúlyozta, nem ezzel kíván 
foglalkozni a jövőben, de ott-
hon jól tudja majd hasznosítani. 
Meg kellene építeni a régóta ter-
vezett kutyakennelt, de először 
lépcső leburkolása és válaszfal 
felhúzása vár az újdonsült kő-
művesre. Igaz, ami igaz, egy kő-
műves nem kőműves, de neki 
valószínűleg nem lesz segítsége. 
Ismerőseinek viszont ő szívesen 
besegítene.

– Szakoktató nem leszek, mert 
ahhoz minimum 5 éves gyakor-
lat kell, de a kőműves tanárokat 
helyettesíthetem az órákon, így 
univerzálisabb lehetek az iskola 
számára – mosolygott a tanárnő, 
aki következő szakmájának vá-
lasztaná az asztalos vagy a fes-
tő képzést, de a varrás is felme-
rült benne.

Rozgonyi Ádám

Csapatünnepet tartott az MH 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezred, hagyományosan a tisza-
becsi csata évfordulóján, júli-
us 14-én. Reggel útnak indultak 
a Honvéd Rákóczi Sportegyesü-
let túramotorosai, hogy tisztele-
tüket tegyék a ma már Ukrajna 
területén található emlékmű-
nél, Tiszabecsen. Az alakulatnap 
egy kötetlen sorakozóval foly-
tatódott, melyen elismeréseket 
adott át Antal László ezredes, a 
műszaki ezred parancsnoka. A 
katonákat és családtagjaikat szá-
mos program várta a laktanyá-
ban. A résztvevők leginkább a 
csapatsportokban és a játékos 
vetélkedőben jeleskedtek, azon-
ban ezek mellett volt még terá-
piáskutya-bemutató, airsoft- és 
légpuskás lövészet, valamint fit-
neszedzés is. Az alegységek csa-

patokat állítottak ki a főzőver-
senyre is. 

Elismerések:
Baranyai István századost a 

Honvéd Vezérkar főnöke kine-
vezte az ezred felderítőfőnö-
ki beosztásába, és ezzel egyi-
dejűleg előléptette őrnaggyá. 
A Honvéd Vezérkar főnöke Ki-
rály Zoltán Gergely zászlósnak 
emléktárgyat, Gyergyádes Má-
ria szakaszvezetőnek pedig em-
léklapot adományozott. Az MH 
Összhaderőnemi Parancsnok-
ság parancsnoka emléktárgyat 
Keller Katalin zászlósnak, Király 
Róbert Sándor főtörzsőrmester-
nek, emléklapot pedig Havasré-
ti Tibor Gergely főhadnagynak és 
Hegedűs Károly Kálmán törzsőr-
mesternek adott át. A műszaki 

ezred parancsnoka Atkári Tamás 

hadnagynak és Dinnyés Sándor 

Csongor zászlósnak pajzsot, Po-
mozi Gábor zászlósnak, Vinczéné 

Sápszki Ildikó főtörzsőrmester-

nek és Gajda Gábor szakaszve-

zetőnek pedig könyvet adomá-

nyozott.

Burkol és falat rak a tanárnő

Alakulatnap számtalan elismeréssel
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Palicska Iré

Felfázás, szexuális úton ter-
jedő betegségek és a hőhul-
lám is megkeseríthetik a sza-
badság és nyaralás időszakát. 
Júliusi egészségügyi rova-
tunkban a nyári betegségek-
ről kérdeztük állandó szak-
értőnket, dr. Gyovai Gabriella 
szülész-nőgyógyászt. 

– Mi a leggyakoribb nyári be-
tegség?

– A felfázás egy nagyon érde-
kes probléma: sokszor egyetlen 
tünet sincs, csak rutin labor mi-
att kerül sor vizeletvizsgálatra, és 
komoly hólyaghurut állapítha-
tó meg. Nálunk a nőgyógyászati 
rendelésen már olyan panaszok-
nál is utánanézünk a felfázásnak, 
mint a rossz időpontban érke-
ző vérzés vagy az alhasi fájda-
lom, amit petefészek gyulladás-
nak gondolnak. Hiszen hiába 
adnánk gyógyszert hüvelygyul-
ladásra, a felírt orvosság nem 
jó a hólyaghurutra. Nem sza-
bad félvállról venni a felfázást, 
mert a legtöbb esetben viszony-
lag könnyen gyógyítható, de ha 
gyakran visszatér, akkor vese-
medence gyulladást is okozhat. 
Ilyenkor deréktáji fájdalom, láz, 
hányinger is jelentkezhet. Felfá-
zásnak a hólyaghurutot hívjuk 
orvosi berkekben, de nőknél na-
gyon hasonló tüneteket okoz a 
méh nyakcsatornájának gyulla-
dása. A hüvelyi és a húgyúti el-
lenállást fokozhatjuk, ha probi-
otikumot szedünk, sokaknál az 

omega-3 is segít a megelőzés-
ben.

– Megkeserítheti a nyaralásun-
kat, ha épp akkor menstruálunk. 
Eltolhatjuk-e a menzesz időpont-
ját, és ezzel okozhatunk-e valami-
lyen problémát? 

– Orvosilag nincs ezzel külö-
nösebb probléma. Manapság 
már Magyarországon is kapha-
tó olyan fogamzásgátló tablet-
ta, amivel csak háromhavonta 
van egy 3-4 napig tartó vérzés, 
vagyis évente 4 menstruációra 
kell számítni. Logikus lenne azt 
gondolni, hogy ha el akarjuk tol-
ni a menzesz időpontját, termé-
szetesebb módja, ha sárgatest 
hormont adunk, de ez nem any-
nyira biztonságos: megjöhet a 
vérzés rossz időpontban, mert 
ezek a hatóanyagok nem elég 
erősek, hogy visszafogják a vér-
zést. Akkor van könnyű dolgunk, 
ha valaki olyan fogamzásgátlót 
szed, amelynek minden tablet-
tája egyforma mennyiségű hor-
mont tartalmaz. Ilyenkor csak fo-
lyamatosan tovább kell szedni, 
és csúszni fog a következő ciklus. 

– Nyáron könnyebben létesít 
kapcsolatot az ember, mire kell 
odafigyelni a szexuális úton terje-
dő betegségeknél?

– Nemcsak a fiatalok és az 
egyedülállók figyelmét kell fel-
hívni erre, nem csak ők keve-
rednek meggondolatlanul sze-
xuális aktusba, hiszen egy 55-60 
éves nő is létesíthet alkalmi kap-
csolatot. Nem győzöm elégszer 
hangsúlyozni az óvszer haszná-
latának fontosságát, nemcsak 
az AIDS-től kell tartanunk. Olyan 
gonorrhea törzset találtak, ami-
re egyáltalán nincsen semmi-
féle gyógyszer. Olyan mutációk 
jönnek létre, ami lehetővé teszi, 
hogy ne tudjuk antibiotikum-
mal gyógyítani. Nagyon durva 
összenövéseket okozhat a has-
ban és egész életre szóló ízületi 
problémákat is. Beszéltünk már 
a chlamydyáról is. Ha valaki nem 
tud ellenállni a csábításnak, a 
legjobb, ha óvszert használ. So-
kan azt gondolják, hogy az orális 
szexnél nem kell félni attól, hogy 
szexuálisan átvihető betegsé-
get kapunk. Itt is alkalmazni kell 
a különböző védekezési mód-
szereket. Az anális szexet mű-
velőknél például nagyon gyak-
ran látunk papiloma vírus okozta 
megbetegedést, a hegyes füg-
gölyt az érintett területen, ami 

egy fájdalmatlan, karfiolszerű 
kinövés. Ugyanez megjelenhet a 
nyelv alatt is, a szájüregben.

– A hőhullámok más évszak-
ban is gondot okozhatnak, pláne 
a nyári kánikulában. Mivel enyhít-
hetjük a panaszainkat?

– A hőhullámok azért borzasz-
tóak ilyenkor, mert az ember 
egyébként se tudja kialudni ma-
gát. Amikor csökken az ösztro-
gén szint, nagyon kevés elegen-
dő ahhoz, hogy leizzadjon vagy 
dideregjen az illető. Azt szok-
tam javasolni, hogy ha valaki ed-
dig szedett hormonpótlást, vagy 
a változó kor környékén van, és 

még szed fogamzásgátló tablet-
tát, akkor azt ne nyáron próbál-
ja leállítani. Ez az időszak tényleg 
nagyon nehéz. Van egy nagyon 
jó spray módszer. Hormontartal-
mú ugyan, de mivel a bőrről szí-
vódik fel, sokkal kevésbé terheli 
meg a májat. Ideiglenes idősza-
kokra szoktuk felírni a nőknek. 
Vannak nem hormonális mód-
szerek is. Mindenkinek ki kell kí-
sérleteznie, mi válik be jobban? 
Foglalkozzunk vele, mert a hő-
hullámok megviselik az egész 
keringést. Ha tehetünk ellene, 
akkor érdemes megpróbálni va-
lamelyik módszert. 

Nőkről, nemcsak nőknek

Nyári betegségek

Dr. Gyovai Gabriella szülész-nőgyógyász szakorvos
Magánrendelés: kedden és csütörtökön 16-18 óráig.
Szentes, Ady Endre u. 18. • gyovaigabi@gmail.com

www.gyovaigabriella.com
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Hering Viktor

• Július elsejéről másodikára 
virradóra rongálták meg a Bar-
tók Béla utcai vendégház ajta-
ját ismeretlen tettesek, akik be-
hatoltak az ingatlanba, és onnan 
két LED-televíziót vittek maguk-
kal, 450 ezer forint értékben – 
tudtuk meg a Szentesi Rendőr-
kapitányságon. 

• Betörtek a tiszai strandrészen 
található büfébe is, a szomjas el-
követők kettő, azaz kettő doboz 
sörrel távoztak a helyszínről.

• Egy vasúti szerelvényt ron-
gáltak meg ismeretlenek, akik a 
MÁV-szerelőcsarnokában festet-
ték össze húsz négyzetméteren 
az egyik vasúti kocsi oldalát. A 
graffitizéssel okozott kár hatvan-
ezer forint, a rendőrök rongálás 
miatt nyomoznak az ügyben.

• Négy bankkártyaolvasó ter-

minált, egy routert és 2000 fo-
rint készpénzt vitt el a tolvaj egy, 
a Móricz Zsigmond utcában par-
koló személygépkocsiból.

• Több személyt is ittas jármű-
vezetésen „kaptak” a rendőrök. 
Ketten elektromos kerékpárt ve-
zettek alkoholos állapotban, de 
volt olyan sofőr, aki személygép-
kocsit, egy másik pedig teher-
gépjárművet vezetett úgy, hogy 
előtte szeszesitalt fogyasztott.

• Július harmadikán, az egyik 
szentesi szórakozóhelyen is tol-
vaj járt. A tettes a pult mögött 
lerakott pénztárcát vitte el, ben-
ne hatvanezer forinttal és bank-
kártyával. Hasonló nagyságren-
dű kár keletkezett az egyik helyi 
szociális intézményben, ahol az 
irodából loptak el egy pénztár-
cát, benne készpénzzel és a sér-
tett valamennyi személyes okira-
tával. 

• Egy közlekedési szituációt 
követően szólalkozott össze egy 
kerékpáros és egy gépjárműve-
zető július hatodikán a Farkas 
Antal utcában. A vita odáig fa-
jult, hogy a bringás a kerékpár-
ját nekidobta az autónak, ami-
nek betört a hátsó lámpája, a 
hátsó lökhárító pedig megkar-
colódott. A kerékpáros ellen ga-
rázdaság és rongálás miatt in-
dult eljárás. 

• Az egyik szentesi nagyáru-
házból július negyedikén szere-
tett volna fizetés nélkül elhozni 
kerékpáros computert, merevle-
mezt, mobiltelefont és tabletet – 
az áruház két munkatársa. A biz-
tonsági rendszert azonban még 
nekik sem sikerült kijátszaniuk, 
így az ottani biztonsági őrök „le-
kapcsolták”, majd átadták őket a 
rendőrségnek.

• Csoportos garázdaság mi-

att indult büntetőeljárás négy 
szentesi férfival szemben, akik 
július hatodikán az egyik Mágo-
csi úti ház udvarán keveredtek 
szóváltásba egymással. Az egyi-
kük végül elmenekült, ám a má-
sik három utolérte őt a Vásárhe-
lyi úton, majd összeverekedtek. 
Arra azonban nem figyeltek, 
hogy a benzinkút biztonsági ka-
merája alatt kezdték egymást 
püfölni, így a rendőrök gyorsan 
be tudták azonosítani a balhés 
társaságot.

• Gázriasztó fegyverrel adott 
le lövést egy férfi a Széchenyi 
utcában, állítólag azért, mert 
zavarták a kutyák. A kiérkező 
rendőrök a férfinál egy tíz centi-
méter pengehosszúságú kést is 
találtak, majd a lövöldöző ellen 
felfegyverkezve elkövetett ga-
rázdaság bűntette miatt indítot-
tak eljárást.

Dühös bringás, lopós dolgozók

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Július 27-én, csütörtökön 
20.30 órai kezdettel A folyón 
túl Itália című két részes színda-
rabot láthatja a közönség. Sze-
replők: Szabó Kimmel Tamás, 
Lázár Kati, Cseh Judit, Lukáts 
Andor, Benedek Miklós, Szabó 
Éva.

Július 30-án, vasárnap 19 órai 
kezdettel Tánc és Zene nemzet-
közi fesztivál külföldi együtte-
sek közreműködésével.

Galéria Kávéház és Étterem
A Szentesi Fotókör szervezé-

sében Varga Éva békéscsabai 
fotográfus Tanyai etűdök című 
kiállítása augusztus 7-ig láto-

gatható az étterem nyitvatartá-
si idejében.

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 
Fesztivált a Május 1. Agrár Zrt. 
központjában. A rendezvény-
re 15 órától várják a látogató-
kat. Fellépnek: Peller Károly, 

Koós Réka, Ágoston Anita, az 
Árpád Szabadidős Sportklub, 
a Kiss Bálint Kötélugró Egyesü-
let, Semiramis hastánc produk-
ció, Zenével a Rákos Gyermeke-
kért alapítvány, bemutatkozik a 
Dancsó Erika szalon.

Szent Anna templom
Július 28-án 19 órai kezdet-

tel Anna napi orgona hangver-
seny.

Sport és Üdülőközpont
Július 29-én, szombaton, 

13 és 19 óra között tekinthe-
tik meg a Népzenei sokadalom 

című rendezvényt melyen be-
mutatkoznak Szentes kistérsé-
ge településeinek népzenészei. 
Megnyitót mond: Márton Mária 
igazgató és Hankó Györgyné az 
egyesület elnökségi tagja .

Nagymágocs
Július 29-én Civil és csalá-

di napot rendeznek a Káro-
lyi-kastélyban. Programok: 6-13 
óra között horgászverseny, 10 
órától Károlyi kupa, 12.30-kor 
ebéd, 13 órától színpadi műso-
rok.

Csongrád – Kőrös-torok
Augusztus 3-6. között rende-

zik meg a KTN fesztivált. Négy 
helyszínen, közel hatvan fellé-
pő szórakoztatja a közönséget.

P r o g r a m a j á n l ó

Tisztelt virágokat, fákat, bokrokat szerető,
környezetüket szépítő lakosok, munkahelyek!
Emlékeztetjük Önöket, hogy az idei „Virágszínvonalasabb 

Szentesért” verseny kiírásra a pályázati anyagot július végéig lehet 
leadni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájára. 
Nagy érdeklődéssel várjuk a CD-re írott szebbnél szebb, virágosabb 
zöldfelületi fotókat.

A kertműveléshez sok örömet és jó egészséget kíván
Szentes Város Önkormányzata!

A Szentes Városért Közalapítvány által működtetett Studium Ge-
nerale négy diákja dr. Lantos Ferenc tantárgyfelelős egyetemi ta-
nár kíséretében június 21–25. között részt vett az Isztambuli Tudo-
mányegyetem Botanikai Intézetében rendezett nemzetközi hallgatói 
szimpóziumon. A diákok angol nyelven mutatták be a tudományos 
munkájukat, illetve a jövőben kitűzött elképzeléseiket. Az idén a ré-
gebbi SG diákok is részt vehettek a rendezvényen, akik már valame-
lyik egyetemre járnak, de lélekben SG diákok maradtak. A megnyitón 
dr. Csatári István Isztambulban dolgozó tudományos kutató köszön-
tötte az SG diákjait és a felkészítő tanárt. A tudományos szimpózium 
végén minden diákot dr. Gürliz Baycu egyetemi professzorasszony el-
ismerő díszoklevélben részesített. Miskolczi Petra, Dzurdzik Kitti, Erdei 
Boglárka és Kristó Edit szentesi diákok a program végén filmes bemu-
tatót tartottak városukról és a Studium Generaléról.

Szentesi diákok sikere 
Isztambulban
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BETON törmelék ingyen elvihető. 
Telefon:30/434-3003

KÉT 10 darabos csészekészlet el-
adó. Telefon:20/237-3193, 63/315-384 

INGYEN elvihető a Honvéd utcá-
ból helyhiány miatt egy Infracolor TV 
készülék, és egy régi 2 személyes kana-
pé. Telefon: 70/269-7543

BÚZA és árpa eladó. Tele-
fon:70/389-7965

ELADÓ 3 ajtós szekrény komód-
dal, 2 darab heverő, ifjúsági szekrény-
sor, szőlő daráló, prés, demizsonok, 
terménydaráló. Telefon: 20/587-1125

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

RÁKÓCZI utcában, forgalmas 
helyen üzlethelyiség kiadó. Tele-
fon: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

ELKÖLTÖZNE, de nem túl mesz-
sze? Hódmezővásárhely belvárosi, 2 

szobás téglaépítésű lakásom eladó! Ér-
deklődni: 20/ 240-6464.

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

VEZETÉKES gáztűzhely 25.000 
Ft-ért eladó. Telefon: 30/635-7188

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

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

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

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

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

ELADÓ 28-as hajlított kétvázú ke-
rékpár, kézzel hajtott 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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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. Telefon: 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

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

A nyár javában hozza a hajós 
partikat, és a strandolós, na-
pozós bulikat. Élvezzük a nap-
fényt, a zenét, kellemesen hű-
sölős estéket és a jó társaságot. 
A barátaidon kívül azonban 
van pár nélkülözhetetlen do-
log, amiket bűn lenne otthon 
hagyni. 

Praktikus táska – Legyen nem 
túl nagy, de mégis elég tágas ah-
hoz, hogy beleférjenek a legfon-
tosabb cuccaid. Előnyös lehet ha 
hosszú vállpántja van, így magad-
ra tudod akasztani, és kényelme-
sebben tudsz táncolni, ráadásul 
az „úristen, elveszítettem a tás-
kám” problémakör biztosan elke-
rül.

Napszemüveg – „kiég a reti-
nám ebben az erős fényben!” Ez 

nem túl jó érzés, pláne nem másnaposan. A napszemüveg viselése rá-
adásul kíméli a szemed a nap káros sugaraitól is.

Kényelmes ruha – Előre szögezzük le, egy fesztivál nem divatbe-
mutató! Már azonnal felejtsd el a magassarkút, a miniruhát és a feltű-
nő ékszereket, helyette lapos szandál, sportcipő, kényelmes rövidnad-
rág, szellős, vékony felső ajánlott. A lényeg az extra kényelmes viselet. 
Egy vékony kardigánt azért nem árt, ha viszel magaddal, soha sem 
tudni, milyen hűvöset hoz az éjszaka, és a szúnyogok ellen is viselhető.

Esőkabát – Mert volt már rá példa, hogy egy fesztivált elmosott az 
eső, rögtön a nulladik napon.

Naptej – Ha nem szeretnél pecsenye vörösen díszelegni, akkor fel-
tétlen szükséged van naptejre.

Zseblámpa – Elsősorban, ha sátor a lakhelyed pár napig. Persze 
tudjuk, hogy az okostelefonok alapalkalmazása a zseblámpa funkció, 
de egy elemlámpát mégiscsak fel tudsz akasztani a sátorban.

Telefon/Telefontöltő – Mert naponta azért illik életjelet adni ma-
gunkról. A telefontöltőd se felejtsd el magaddal vinni, kényelmetlen 
lehet ha nem tudod feltölteni az aksit. 

Matrac – Fontos, hogy ki tudd pihenni magad minden nap, hiszen 
egy fesztivál hosszú és fárasztó, a program sűrű, valahogy bírni kell. Pi-
henés nélkül viszont esélyed sincs.

Nedves törlőkendő – Mert 
mindig jól jön, ha fel tudod fris-
síteni magad buli közben, vagy 
akár napközben is. Jobb komfort-
érzetet biztosít.

Gyógyszerek – C vitamin, Al-
gopirin, Kálcium és Magnézium a 
legfontosabbak. 

KP/személyes iratok máso-
lata – Mert KP-ra bármikor szük-
séged lehet, az iratok másolatát 
pedig nem gáz, ha elhagyod, a lé-
nyeg, hogy az eredeti biztonság-
ban legyen.

Fesztivál belépőjegy – A leg-
fontosabb dolog! Ha otthon ha-
gyod, buktad a bulit, vagy plusz-
költségbe vered magad az újabb 
belépőjegy megvásárlásával.

 Trendi fesztiválkellékek Trendi fesztiválkellékek
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Született: Sebesi Péternek 
és  Simon Évának (Apponyi tér 
17.) Ádám, Szabó Péternek és 
Nagy Nikolettának (Dr. Berényi 
I. u. 130.) Zóra Zia, Varga László-
nak és Dékány Renátának (Bálint 
u. 12.) Patrícia és Veronika, Se-
res Istvánnak és Szabó Nikolett-
nek (Apponyi tér G. ép.) Ádám, 
Fekete Gábornak és Deák Betti-

na Katalinnak (Mecs B. u. 20.) Mi-
lán Noel, Király Zoltán Gergely-
nek és Hocsi Anettnek (Bocskai 
u. 2. 4/12.) Kamilla, Vida-Szűcs 
János Zsoltnak és Illés Ágnesnek 
(Nagyhegy 397.) Noel, Bíró Nor-
bertnek és Harsányi Hajnalká-
nak (Boros S. u. 48.) Kiara Zorka, 
Gazsi Jánosnak és Fekete Csillá-
nak (Nagyörvény u. 98.) Gergő 
nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Sándor 
Attila és Borsos Gyöngyi (Új u. 
11.) – jobb oldali képünkön, Vi-
rág Gábor és Fazekas Zsuzsanna 
Petra (Klauzál u. 2. B. lph.), Juhász 
Norbert (Sátoraljaújhely) és Kiss 
Rebeka Enikő (Drahos I. u. 12.), 
Zsoldos Bálint (Nagyhegy 209.) 
és Téren Szilvia (Nagyhegy 135.), 
Kádár Zoltán (Csongrád, Szent 
Imre u. 24/A.) és Benkő Szabina 
(Szentes, Daru u.10.), Gábor Mik-
lós Pál és Csó Regina Ibolya (Tóth 
J. u. 3.) – bal oldali képünkön, Fe-
kete Sándor és Mátyás Adél 

(Szentes, Szűrszabó N. I. u.8/A.) 
Czibolya Mihály (Szentes, Nagy 
S. u. 20.) és Jaksa Dorina (Mind-
szent, Búzavirág u. 27.),

Elhunyt: Piti József (Szentes, 
Vasvári Pál u. 3.), Kurucz And-
rás (Szentes, Brusznyai Á. stny. 
6.), Pázmány Magdolna (Csong-
rád, Vörösmarty u. 13.), Gere Fe-
renc Zoltánné (Szentes, Vécsey 
K. u. 22.), Kállai Dezső (Csong-
rád Gyóni G. u. 1.), Palatinus Pál-
né (Csongrád, Széchenyi út.44.)

KOS Óriási türelemre 
lesz szükséged ahhoz, hogy 
ne vessz össze senkivel, 
vagy legalább ne legyen 
életre szóló harag a dologból.

BIKA Pénzügyileg megle-
hetősen szerencsés idősza-
kod következik. Bármilyen 
befektetés komoly haszon-
nal járhat!

IKREK Szerelmi életed 
mesésen alakul, és a vál-
lalkozásodban is minden 
rendben megy. Ha a mun-
kahelyeden, vagy a hivatásodon szeret-
nél változtatni, várj még egy kicsit!

RÁK Előfordulhat, hogy 
egy családi összejövetelen 
hirtelen kirobban egy kelle-
metlen vita. Sok türelemre 
lesz szükséged ahhoz, hogy elcsitítsd a 
kedélyeket!

OROSZLÁN Most nem 
lesz türelmed az értel-
metlen fecsegésekhez, és 
tőled szokatlan módon 
inkább kerülöd a zajos tár-
saságot. Gondolkodásod 
most megfontolt és gyakorlatias.

SZŰZ Egy családtagodnak 
egészségügyi problémái le-
hetnek - mindenképpen ve-
gyétek komolyan a panaszo-
kat, és azonnal forduljatok 
orvoshoz.

MÉRLEG A pénzügyek-
ben óriási változások kö-
vetkezhetnek be! Hirte-
len nagyobb összeghez 
juthatsz, akár külföldi rokon által, vagy 
egy befektetés haszna lesz a vártnál na-
gyobb.

SKORPIÓ Sok feladatot 
sózhatnak a nyakadba a 
munkahelyeden, mégis in-
kább örülnöd kellene en-
nek– a plusz munka most 
jelentős összegeket hozhat a konyhára.

NYILAS A külföldi utak 
most nagyon szerencsés 
csillagzat alatt állnak. Ha 
nincs tervbe véve, akkor is 
adódhat hirtelen egy nyaralási lehetőség.

BAK Ha állást vagy hiva-
tást szeretnél változtatni, 
akkor azt alaposan gondold 
át. Sajnos nem minden 
arany, ami fénylik.

VÍZÖNTŐ Sokféle lehető-
séget kínál ez a hét. Fontos le-
het, hogy tartsd magad a cél-
jaidhoz, és a tervszerűségnek 
nagyobb szerepet adj, mint a 
véletlennek.

HALAK Kisebb kellemet-
lenségek érhetnek az ottho-
nodban. Talán olyan vendég 
érkezik, akit nem látsz szíve-
sen, talán elromlik valamelyik kommu-
nikációs eszközöd.

HOROSZKÓP
július 21-27.

Szentes családi ízei
Sajtkrémleves
Hozzávalók: 15-20 dkg reszelt 

trappista és füstölt sajt, 2 db hús-
leveskocka, 5 dkg. bacon, 2 dl 
tejszín, 4 dkg vaj, 1 ek. liszt, sze-
recsendió, bors, tárkony, néhány 
szelet kenyér.

Elkészítése: Felolvasztjuk a va-
jat, hozzáadjuk a lisztet, majd 
elkeverjük. Hozzáadjuk a lere-
szelt sajtokat, megborsozzuk, és 
megszórjuk egy kevés tárkony-
nyal és reszelt szerecsendióval. Fokozatosan felöntjük 1 liter vízzel, 
és hozzáadjuk a húsleveskockát. Felforraljuk, hozzáöntjük a tejszínt, 
újraforraljuk, majd tárkonnyal és reszelt sajttal megszórva azonnal 
tálaljuk. A kenyeret kockákra vágjuk sajttal megszórjuk sütőben 
megpirítjuk, a bacont kisütjük és a leves tetejére szórjuk. Ha van ki-
maradva húsleves alaplé, abból is elkészíthetjük, ízlés szerint cipó-
ban is tálalhatjuk.

A felnőtt ügyelet munkarendje:
hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 

7 óráig (24 órás) a Vásárhelyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Telefon: 
30/708-7183, 06-63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje:
15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A 

fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet:
július 24-31. Szent Damján Gyógyszertár (Szentes, Sima Ferenc u. 38.) 

Hétfőtől-péntekig 7.30-17 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnap zár-
va. 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

Hétfő
A menü: Aratógulyás,

Tökfőzelék, fasírt
B menü: Görög gyümölcsleves,

Sült hekk, petrezselymes burgonya
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta

Kedd
A menü: Húsleves házitésztával,
Lecsós sertésszelet, tészta köret

B menü: Májgaluskaleves,
Mexikói csirkemell, párolt rizs
Napi desszert: Baracklekváros 

piskótatekercs 
Szerda

A menü: Tojásos leves,
Házi cordon bleu, burgonyapüré

B menü: Cukkini krémleves
Lassagne carbonara

Napi desszert: Rakott túrós palacsinta
Csütörtök

A menü: Szárazbableves,
Sertéspörkölt, pirított tarhonya

B menü: Makói vágottas,
 Rántott csirkecomb, tökfőzelék

Napi desszert: Francia krémes
Péntek

A menü: Grízgaluskaleves,
Csőben sült tavaszi karaj, rizibizi

B menü: Paradicsomleves,
Gyros tál

Napi desszert: Mákos guba

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.; 
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU

HETI MENÜ:
július 24-28.

Családi
események
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Labádi Lajos

Magyarország történetében 
rendkívül jelentős dátum 1867. 
Amint ismert, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc le-
verése után 18 évig tartó önké-
nyuralmi rendszer következett. A 
magyar alkotmányt és intézmé-
nyeit felfüggesztették: szünetelt 
az országgyűlés, a megyegyű-
lések és városi képviselő-tes-
tületek működését betiltották, 
a választott tisztségviselőket a 
császári-királyi hatóságok által 
kinevezett hivatalnokok váltot-
ták fel. Ennek az abszolutisztikus 
kormányzásnak vetett véget Fe-
renc József császár, amikor 1867. 
július 28-án szentesítette az 
1867: XII. törvénycikket, az oszt-
rák-magyar kiegyezés törvényét. 

A megbékélés irányába báró 
Eötvös József tette meg az első lé-
pést 1864 őszén, amikor emléki-
ratot intézett Anton Schmerling 
államminiszterhez, amelyben a 
magyar országgyűlés összehívá-
sát javasolta, mely testület meg-
teremthetné a „kibontakozás” 
feltételeit. E dokumentum isme-
retében néhány hónappal ké-
sőbb az uralkodó a monarchia 
érdekének nyilvánította a ma-
gyar országgyűlés összehívását. 
1865 áprilisától Augusz Antal 
báró a császár megbízottjaként 
tárgyalásokat folytatott Deák Fe-
renccel a kiegyezés feltételeiről. 

Április 16-án megjelent a Pesti 
Naplóban Deák Ferenc „húsvé-
ti cikke”, amely komoly lépést je-
lentett a kiegyezés létrejöttének 
irányába. Szeptember folyamán 
Ferenc József felmentette a ko-
rábbi főispáni helytartókat, egy-
ben elfogadta Mailáth György 
kancellár felterjesztését, amely 
arra irányult, hogy állítsák hely-
re az 1861 őszén feloszlatott 
megyei és városi képviselő-tes-
tületeket, abból a célból, hogy 
előkészítsék az országgyűlé-
si választásokat. Ennek eredmé-
nyeként novemberben meg-
tartották a választásokat; 1865. 
december 14-én pedig az ural-
kodó megnyitotta a magyar or-
szággyűlést. Szentes képvise-
lőjévé nagy többséggel Oroszi 
Miklós volt 1861-es polgármes-
tert választották meg. 

A tankönyvekből tudjuk, hogy 
Deák Ferenc képviselőházi be-
szédeiben a kiegyezés első lé-
péseként a 48-as törvények 
tényleges elismerését, az or-
szággyűlésnek felelős kormány 
és a megyei törvényhatóságok 
helyreállítását jelölte meg. Az 
uralkodóhoz intézett feliratok-
ban a képviselőház folyamato-
san sürgette a felelős miniszté-
rium és a megyei autonómiák 
helyreállítását. Ezek teljesítését 
egy időre hátráltatta az 1866. jú-
nius közepén kitört porosz-oszt-
rák háború, amely az osztrákok 

súlyos vereségével végző-
dött. Augusztus végétől azon-
ban folytatódtak Bécsben a kö-
zös értekezletek a kiegyezésről. 
Az első jelentős áttörésre 1867. 
február 17-én került sor, amikor 
az uralkodó kinevezte gróf And-
rássy Gyulát magyar miniszter-
elnökké, három nappal később 
pedig kinevezte a parlamentnek 
felelős magyar kormány tagjait. 

Az ország többi településéhez 
hasonlóan Szentesen is általános 
lelkesedéssel fogadták a magyar 
alkotmány helyreállításának első 
megnyilvánulását: a felelős ma-
gyar minisztérium kinevezését. 
Elhatározták e nevezetes ese-
mény méltó megünneplését, ki-

fejezésre juttatva azon meggyő-
ződést, hogy a magyar kormány 
kinevezése egyben az „alkot-
mányos önkormányzat felderü-
lő napját” jelenti. Február 26-án 
ágyúlövésekkel és a város va-
lamennyi harangjának meghú-
zásával jelezték az örömünnep 
kezdetét. A református és a kato-
likus templomban tartott ünne-
pélyes istentisztelet után a nép a 
főtérre vonult, ahol Oroszi Mik-
lós országgyűlési képviselő ér-
tékelte az esemény jelentőségét. 
Beszéde zárszavában méltatta 
politikai példaképének – a „Haza 
Mózesének” – Deák Ferencnek 
az érdemeit. Az ünneplés este a 
város díszkivilágításával folyta-
tódott. 

A szabadabb politikai légkör 
eljövetelét jelezték az addig til-
tott társas egyletek és körök ala-
kulásai. 1867-ben elsőként jött 
létre 567 fővel a Szentesi Hon-
védegylet, a volt 48-as honvédek 
és tisztek érdekvédelmi szer-
vezete. Hamarosan megkezd-
te működését 210 alapító tag-
gal a Szentesi Polgári Olvasókör, 
majd a Szentesi Jótékony Nő-
egylet 315 fővel. A társasköröket 
követték a különböző gazdasá-
gi vállalkozások, cégalapítások. 
Észrevehetően megindult a tör-
ténelem viharai miatt időlege-
sen megtorpant polgári fejlődés, 
városiasodás.

150 éve történt: Az uralkodó szentesítette a kiegyezési törvényt

Ágyúlövések az Andrássy-kormány tiszteletére 

Gróf Andrássy Gyula

Sebők Tamás

A napokban ünnepelte szü-
letésnapját háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázónk, 
Kásás Tamás, akinek kezde-
ményezésére a vizes vb-t kö-
vetően újra összeáll a „Ke-
mény-csapat”, és a Masters 
Világbajnokságon láthatjuk 
ismét Birost, Benedeket, Kiss 
Gergelyt vagy a legendás bal-
szélső Kásást, aki M. Kiss Csa-
bával közösen 5 éve adta ki 
életrajzi könyvét.  

Tamás úgy fogalmaz, hogy 
mindig is kerülte a nyilvánossá-
got. A mérkőzések utáni kötele-
ző interjúkon kívül ritkán mon-
dott igent a szereplésre, ezért 
is véli úgy, hogy ez a kötet bru-
tálisan őszinte, felszabadítóan 
vidám és kegyetlenül tragikus 
egyszerre. A történetet olvasva 
belecsöppenünk egy sportoló 

család sarjának mindennapja-
iba. Ahogy a vízilabda megha-

tározó szerepet tölt be az éle-
tében, emellett Olaszország 
csábítását és a nemzeti válo-
gatott hosszú éveken át tartó 
sikerein felül magánéletének 
bukdácsoló epizódjait is őszin-
tén veti papírra. Emberi. Az ol-
vasó egy ikon mindennapjaiba 
nyer betekintést a könyv által, 
mégis szinte azonnal érezhető, 
hogy egy háromszoros olimpiai 
bajnok is csak hétköznapi em-
ber, akinek megvannak a saját 
problémái. Az olvasó együtt él 
Kásással. Ez volt M. Kiss Csaba 
elsődleges célja is, hogy Tamás 
történeteit ismerve az életébe 
csöppenjenünk bele. Ezt kivá-
lóan abszolválta mintegy 270 
oldalon.

Ez a kis csapat húszegyné-
hány évig együtt dolgozott sze-
retetben, a reánk bízott gyere-
keket türelmesen gondozva. Ma 
már mindnyájan nyugdíjasok va-
gyunk, de rendszeresen, évenként 
találkozunk. Szívet melengető 
meglepetésben volt részem a mi-
nap, ugyanis a volt kedves munka-
társaim váratlanul látogattak meg. 
Pillanatok alatt finom falatokkal 
terítettem meg az asztalomat. Jó-
szándékú szeretettel vettek körül, 
ami meggyengült egészségem-
nek gyógyírt jelentett. Aztán bi-
zony volt sok nevetés, sok ölelés, 
nem is kevés. Ezúton is köszönöm 
kiscsapatomnak a gyógyító terá-
piát, és az összetartozást.

Szeretettel: Mama

Példamutató 
érték

Könyvajánló: Kása
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A rossz ajtók mö-
gül rossz dolgok kerülnek elő. Nem min-
den ajtót kell kinyitni”. (Számító emberek 
c. film)

Múlt heti nyertesünk: Bodor Mária. 
Nyereménye a Körös Toroki Napok napi 
belépője. Ezen a héten páros belépőt 
sorsolunk ki a Szentesi Nyári Szabadté-
ri Színház – A folyón túl Itália című előa-
dására.

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. Oscar Wilde ír költőtől, írótól 
idézünk (folytatás a vízszintes 29. és 72. számú 
sorokban). 11. Túlízesített (étel). 12. Szolmi-
zációs hang. 13. Személyes névmás. 14. Vég-

telen lyuk! 15. Alkalmi. 17. Indítéka. 19. Fő-
városa: Libreville. 21. Rádium vegyjele. 22. 
Terminusok. 23. Magyar Kupa névbetűi. 24. 
Ilyen lapát is van. 26. Nagyhatalom. 27. Sze-
rep Puccini Turandotjából. 29. Az idézet má-
sodik sora. 36. Banda, de orr is lehet ilyen. 
38. Pápai fejdísz. 40. A házból bátran az ut-
cára lépők. 43. Olaszország. 45. A túloldalra. 
46. Vajon sütőipari tanuló? 47. Honi. 50. Tex-
tilanyag. 51. Szán. 52. Typical – az elején. 53. 
Beszél. 55. Római ötvenhárom. 57. Német 
igenlés. 58. Farol az autóval. 60. Menetren-
di rövidítés. 62. Késő délutánit. 64. Habzsol 
(ételt). 65. Becézett Antal. 66. Egy férfiért. 69. 
Autós iskola. 70. Női név. 72. Az idézet har-
madik sora.

Függőleges: 1. Gyümölcsöskertje. 2. A hid-
rogén-klorid tiszta, színtelen, szúrós szagú 
vizes oldata. 3. Paksi sportegyesület. 4. Hosz-
szabb időt töltő (egy helyen). 5. Libahang. 6. 
Csúszós. 7. Spielberg űrmanója. 8. Énekes-

madarakat. 9. Albánia sportjele. 10. Endrőd-
del összekapcsolt Békés megyei település. 
16. Rendfokozat. 17. Mű, alkotás latinul. 18. 
A háború és a szerelem istennője az egyip-
tomi mitológiában. 20. Tulajdonság, de té-
nyező is lehet. 25. Levélmintás. 28. Becézett 
Lajos. 29. Cári parancs. 30. Ismeretterjesz-
tő társulat névbetűi. 31. Kétharmad vám! 
32. Dél-ázsiai állam polgárát. 33. Küzdőtér. 
34. Megyek, népiesen. 35. Álmosan tátog. 
37. Ponyvás szekér. 39. Öti(g)! 41. A Földkö-
zi-tenger vidékén elterjedt, fanyar, kicsit csí-
pős, jellegzetes ízű bogyót. 42. A csodák cso-
dája. 44. …ak – fiatalok számára. 48. Álomba 
ringat. 49. Albán, luxemburgi és izraeli gép-
kocsik jelzése. 51. Német nagyváros. 54. Pá-
rosan ízleltél! 56. Szomjoltó folyadék. 58. 
Tongai és spanyol gépkocsik jelzése. 59. Ösz-
szevissza tép! 61. Alapszín. 63. Becézett Etel-
ka. 64. Lány párja. 65. Védjegy (trade mark) 
röviden. 67. Aggat az elején! 68. Rénium ve-
gyjele. 71. Ennek!

Beküldendő a vízszintes 1, 29. és 72. 
számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Július 24-30.
Hétfő – Pirított tésztaleves,
A menü:  Carbonara penne 

reszelt sajttal
B menü:  Rakott cukkini
C menü:  Kijevi töltött borda 

rizs körettel, 
savanyúsággal

Kedd –  Májgaluskaleves,
A menü:  Zöldbabfőzelék 

fasírozottal
B menü:  Sült csirkecomb 

gyümölcsmártással
C menü:  Sertésszelet parasz-

tosan burgonya 

körettel, 
savanyúsággal

Szerda – Karalábéleves,
A menü:  Bácskai rizses hús 

savanyúsággal
B menü:  Paprikás burgonya 

füstölt kolbásszal, 
csemege uborkával

C menü:  Csirkemájas töltött 
borda vegyes köret-
tel, savanyúsággal

CSütörtöK –  Tárkonyos 
zöldségleves,

A menü:  Röszkei töltött bor-
da burgonya körettel, 
savanyúsággal

B menü:  Budapest szelet rizs 
körettel

C menü:  Rántott sajt 
rizs körettel, 
tartármártással

PénteK – Gulyásleves,
A menü:  Hortobágyi húsos 

palacsinta
B menü: Mákos tészta
C menü:  Rántott szelet 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szombat –  Gyümölcsleves,
Zöldborsós sertésszelet rizs 
körettel, savanyúsággal

VaSárnaP –  Húsleves,
Aszalt szilvával töltöt 
 csirkemell héjas burgonyával

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

800 Ft. C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 520 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Július 27., csütörtök, 20.30

A folyón túl
Itália
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Hering Viktor

Veretlenül, pontveszteség 
nélkül nyerte a Vidék Gyer-
mekbajnokságot a harma-
dik korcsoportban a Szentesi 
Vízilabda Klub 2004-es szü-
letésű fiatalokból álló csapa-
ta. A Csendes Tamás irányítot-
ta együttes olyan csapatokat 
előzött meg a felsőházban, 
mint az Eger, a Szolnok vagy a 
Nagyvárad.

Tamás – négy év kuvaiti mun-
kát követően – tavaly júliusban 
vette át ennek a korosztálynak 
az irányítását Czirok Csabától és 
Torday Árpádtól. A feladat azért 
sem volt egyszerű, mert a helyi 
fiatalokat és a Hódmezővásár-
helyről érkező játékosokat, ösz-
szesen huszonhat fiút kellett 
egységes csapattá gyúrnia. –  A 
kamaszkor „vadhajtásait” már az 
elején sikerült lenyesegetni, ezt 
követően egy nagyon jó társa-
ság alakult ki – mondta Csen-
des Tamás. –  Úgy érzem, hogy 
megszerettek és elfogadtak a 
gyerekek, a közös munkánknak 
pedig aranyérem lett a gyümöl-
cse. Kemény, fárasztó edzések-
kel kezdtünk készülni júliusban, 
ami összekovácsolta a csapatot. 
A bajnokság kezdete előtt részt 
vettünk egy felkészülési tornán, 

szerettem volna látni, hogy tar-
tunk. Ekkor a körbeverések mi-
att csak a harmadik helyen vé-
geztünk, aztán a bajnokságban 
mindenkit magunk mögé utasí-
tottunk.

A csapat a vidékbajnokság-
ban a felsőházban, a legerő-
sebb csoportban szerepelt az 
Eger, a Szeged, a Szolnok és a 
Nagyvárad társaságában. Már 
az elején kiderült, hogy a két 
nagy rivális az Eger és a Nagy-
várad együttesei lesznek, Tamás 
elmondása szerint a gyerekek 
tartottak is ettől a két gárdá-
tól, a korábbi, nem túl kellemes 
emlékek miatt. – Aztán az első 
fordulóban több góllal legyőz-
tük őket, ami hihetetlen erőt 
adott a srácoknak a folytatás-
hoz – meséli a vezetőedző. – Vé-
gül úgy zártuk a bajnokságot, 
hogy valamennyi mérkőzésün-
ket megnyertük, mind a húszat, 
ami azt hiszem nem mindenna-
pi teljesítmény. A férfi szakág-
ban ez volt az egyetlen csapat 
a klub berkein belül, amely ér-
met, ráadásul aranyérmet szer-
zett az előző szezonban. Koráb-
ban az volt szokás, hogy a vidék 
bajnoka és a fővárosi bajnok 
megmérkőzhet egy torna kere-
tein belül egymással, én szíve-
sen állnék e feladat elé is.  

Bár kiemelni senkit nem sze-
retne, két nevet mégis meg-
említett Csendes Tamás, akik a 
gárda húzóemberei voltak. A ka-
puban Pászti Benedek szenzáci-
ós teljesítményt nyújtott, míg 
a mezőnyben a csapatkapitány 
Makán Róbert játszott remekül, 
mindketten nagy tehetségei a 
szentesi vízilabdának. – Sike-
rünk titka, hogy valamennyi já-
tékos egymásért, a klubért har-
colt, igazi csapatként nyertük 

meg a bajnokságot – mondta a 
szakvezető.

A vidékbajnok gárdát Bíró Dá-
niel edzi a következő szezonban, 
és az országos bajnokságban sze-
repelnek tovább, míg Csendes Ta-
máshoz az eddig a Czirok-Torday 
páros által felkészített fiatalok ke-
rülnek. Az edzések hétfőn kez-
dődtek, a cél idén sem lehet más, 
mint a legfényesebb érem meg-
szerzése, bár ez egyáltalán nem 
lesz könnyű feladat.

Húsz meccs, húsz győzelem – vidékbajnokok!

Hering Viktor

Az NB II-es sikerek, dobo-
gós helyezések és nagyszerű 
győzelmek után szinte az ala-
poktól rugaszkodott neki újra 
felépíteni egy ütőképes csa-
patot Hegedűs Gábor, a Szen-
tesi Kinizsi SZITE asztalitenisz 
szakosztályának a vezetője. 
Elképesztő elszántsággal, a 
sportág iránti elkötelezettség-
gel végzi a munkáját, mérkő-
zéseket játszik a megyei má-

sodosztályú bajnokságban, 
szervezi a térségi bajnokságot 
és edzi a legfiatalabbakat. Nél-
küle versenyszerű asztalite-
nisz sem lenne ma Szentesen.

A megyei második vonalban 
szerepelt ebben az idényben 
a Szentesi Kinizsi asztalitenisz 
együttese és a mieink három 
pont előnnyel nyerték a nyolc- 
csapatos bajnokságot, így ősszel 
már az első osztályban szerepel-
het a gárda. Korábban az NB II 
Dél-keleti csoportjában vitézke-
dett a Kinizsi, ám néhány játékos 
távozott az akkori csapatból, és a 
támogatások mértéke sem volt 
már elegendő az NB II-es szerep-
léshez, így maradt a megyei má-
sodosztályú bajnokság. Ebben a 
bajnoki esztendőben a Horeftos 
Nikolaos, Zernig Csombor, Gyenes 
Csaba, T. Nagy Zsolt és Hegedűs 
Gábor alkotta együttes képvisel-
te a szentesi színeket, és a kétfor-
dulós, őszi-tavaszi lebonyolítású 

bajnokságban a dobogó élén 
végeztek a mieink. – Szeretnénk 
folytatni, és az első osztályban 
szerepelni ősztől – mondta He-
gedűs Gábor, a szakosztály veze-
tője. – Vesztett mérkőzés nélkül, 
két döntetlen mellett győzel-
mekkel fejeztük be a pontvadá-
szatot úgy, hogy a fiatalokat is 
végig szerepeltettük a bajnok-
ságban. Erre törekszünk ősztől 
is, bár Nikolaos játéka egyelőre 
kérdéses, a fiatalember leérett-
ségizett, de igyekszünk megol-
dást találni arra, hogy tovább-
ra is nálunk tudjon játszani. Azt 
gondolom, hogy ez a csapat az 
első osztályban is a dobogóért 
harcolhat.

A Szentesi Kinizsi szervezésé-
ben immár tizedik esztendeje 
rendezték meg a Szentes és Tér-
sége Amatőr Asztalitenisz Csa-
patbajnokságot, melyen ösz-
szesen tizenhárom együttes 
mintegy hetven asztalitenisze-

zője állt asztalhoz. A szentesi 
pingpongosok mellett csanyte-
leki, mindszenti, fábiánsebestyé-
ni, árpádhalmi játékosok, csapa-
tok játszottak egymás ellen, a 
győzelmet végül a szentesi Gye-
nes P.E. szerezte meg. – A Szalva 
Péter Emlékversenyünk sajnos 
elmaradt, az Orosz Imre TOP12-
es Emlékversenyt viszont meg-
rendeztük, az A-csoportban Vi-
dács László, a B-ben pedig Nagy 
György diadalmaskodott – foly-
tatta Hegedűs Gábor. – A legfi-
atalabb pingpongosainkkal is 
én foglalkozom, ők harmadik-
tól nyolcadik osztályos korú ver-
senyzők, a nagyobbakkal ősz-
szel a diákolimpiai versenyeken 
veszünk majd részt. Továbbra is 
várjuk a tehetséges, a sportág 
iránt érdeklődő fiatalok jelentke-
zését, szeptembertől bele is vá-
gunk újra a munkába.

A felnőtt bajnokság október 
elsején kezdődik, előtte szep-
temberben már a megyei rang-
lista versenyen szerepelnek 
majd a Kinizsi asztaliteniszezői.

Hittel, akarattal

A bajnokcsapat tagjai: Pászti Benedek, Bán László, Báthory Ba-
lázs, Sebesi Ádám, Pellei Zalán, Molnár Csaba, Tonomár Zoltán, Ma-
kán Róbert, Kudella Máté, Czirbus Olivér, Félegyházi Török János, 
Bánfi Kornél, Busi Barnabás, Tóth Levente, Kürti Szabó Zsombor.

Edző: Csendes Tamás
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Sebők Tamás

Június utolsó hetében Gyu-
lán rendezték meg a 47. Szen-
or Úszóbajnokságot. A nyá-
ri masters vb-t megelőzően 
közel 500-an indultak el a 
versenyen, melyen a Szen-
tesi Delfin ESC úszói is ered-
ményesen szerepeltek. A 
felkészülés az Országos Peda-
gógus versennyel, valamint 
július elején a XI. Csongrá-
di Országos Szenior Úszóver-

seny és Életmódváltó napon 
folytatódott.

Már megszokott, hogy az úszó 
és vízilabda világbajnokságot 
követően rendezik meg a Mas-
ters Úszó és Vízilabda Világbaj-
nokságot is a vizes vb helyszí-
nén. Így augusztus első felében 
ismét egy rangos nemzetkö-
zi eseménynek ad otthont Bu-
dapest, ahol láthatjuk példá-
ul a 2000-es években parádézó 
„Kemény” vízilabdacsapatot, de 
szentesi vonatkozása is lesz az 

eseménynek, a Szentesi Delfin 
ESC 18 versenyzője is részt vesz 
a világversenyen. A felkészü-
lés egyik fontos állomása volt a 
Gyulán megrendezett 47. Szeni-
or Úszóbajnokság. 

– Bár nem túl nagy létszámmal 
képviseltettük magunkat, mégis 
ragyogó teljesítményt nyújtott a 
csapat. 48 egyesületből az 5. he-
lyen végeztünk a pontverseny-
ben. Új korosztályos országos 
csúcsot úszott Berezvainé Virá-

gos Éva 400 méteres gyorsúszás-
ban, dr. Venczel Kincső pedig 200 
méteres hátúszásban. 19 egyé-
ni bajnoki cím mellett 21 má-
sodik és 8 harmadik hely jutott 
a szentesieknek a nagyon erős 
mezőnyben. Váltóban két csapat 
állhatott fel a dobogó legmaga-
sabb fokára, 5 csapat második, 
1 csapat pedig bronzérmet szer-
zett. A Delfinek számára is jó erő-
próba volt a verseny a Masters 
Úszó Világbajnokság előtt – ér-
tékelte a versenyt lapunknak Pó-
lyáné Téli Éva, a Szentesi Delfin 
ESC egyik vezetője.

Május végén Csongrádon ren-
dezték meg XVII. Országos Pe-
dagógus Úszóversenyt, melyen 
Szerbiából és Romániából is rajt-
kőre álltak pedagógusok. Bocs-
kay Zsófia és Pólyáné Téli Éva 3-3 
aranyéremmel tért haza. Két hét-
tel később ugyancsak Csongrád 
adott otthont XI. Országos Sze-
nior Úszóverseny és Életmódvál-
tó napnak, ahol az egyesületet 
8 versenyző képviselte eredmé-
nyesen. 

Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén szabad- 
idős versenyt rendezett az IC 
Ranch Westernlovas Egyesü-
let. A kétnapos rendezvényre 
az ország több egyesületéből 
érkeztek lovasok, akik szá-
mos versenyszámban mutat-
ták be tehetségüket a szak-
mai zsűri előtt. A kétnapos 
rendezvényről Istenes Csillá-
val, az egyesület elnökével 
beszélgettünk.

– Elsősorban mit kell tudnunk 
ezekről a szabadidős versenyek-
ről?

– Magyarországon évek óta 
rendeznek ilyen szabadidős ver-
senyeket. Fontos, hogy ezek mö-
gött ott álljon a szövetség. Mi a 
Magyar Lovassport Szövetség 
Western szakágában verseny-
zünk. Ezekre két lehetőségünk 
van. A szakági versenyek az or-
szágos, vagy megyei bajnok-
ságot foglalják magukba, ezek 
mellett pedig ott vannak a sza-
badidős versenyek, mint a mai 
esemény itt Alsóréten.

A szabadidős versenyek ren-
dezését a mi egyesületünk vál-
lalta át, miután egy fővárosi szer-
vezet lemondott róla, így idén új 

névvel, újfajta szemlélettel el-
kezdtük szervezni ezeket az ese-
ményeket az ország több pont-
ján. A mai a második állomása 
ennek a versenysorozatnak. Kö-
rülbelül 150 rajtunk van a hét-
végén, és közel negyven ló-lovas 
páros indul a számokban.

– Mi a célja ezeknek az összejö-
veteleknek?

– Célunk, hogy összefogjuk 
azokat a lovasokat, akik otthon 
munka után lovagolnak, kijár-
nak terepre az állatokkal, akik a 
szabadidejüket a lovaknak szen-
telik. Erről is szólna a szabadidős 
versenyzés, hogy egyfajta célt 
adjunk a lovasoknak és emel-
lett kialakuljon a versenyszellem 
is. Erre mi is figyeltünk, méghoz-
zá úgy, hogy az első versenyt kis-
sé könnyebbre szerveztük, a mai 
már egy kicsivel nehezebb, és 
ahogy az ősz felé haladunk egy-
re inkább nehezítünk a feladato-
kon. A másik célunk pedig, hogy 
egyfajta kikapcsolódási, szóra-
kozási lehetőséget is nyújtsunk 
a lovasoknak, hiszen ezek az em-
berek reggeltől estig dolgoznak 
és ezek a versenyek a szürke hét-
köznapokból való kiszakadást 
jelentik nekik. 

– Említette, hogy a versenyek 
mögött ott áll a szövetség, a ver-
senybírók is a szövetség tagjai?

– A bírók a szövetségtől ér-
keznek. Próbáljunk minden ver-
senyre két bírót biztosítani, az 
egyiket a szövetség szponzo-
rálja, a másikat a rendező fizeti. 
Fontos, hogy a szövetség ezen 
felül minden versenyre küld egy 
profi edzőt, aki továbbképzést 
tart a lovasoknak, ezzel is előse-
gítve a fejlődésüket. 

– Milyen számokból épül fel a 
verseny?

– Fontos megemlíteni, hogy 
itt sík akadályok vannak, amik a 

tereplovaglás akadályait szim-
bolizálják. Az a cél ezzel, hogy 
élvezetesebbé tegyük a szabad-
ban való lovaglást és a lovat is 
hozzászoktassuk ezekhez a kö-
rülményekhez. Az akadályszá-
mok mellett a western-pleasu-
re-ben például az a fontos, hogy 
mennyire kényelmesen hordoz-
za a lovast a ló. 

– A vendégek, lovasok szórako-
zását is szolgálja a rendezvény, 
milyen programokkal készültek az 
idelátogatóknak?

– Próbáltunk a szabadidőben 
is a western lovagláshoz kapcso-
lódó programokat szervezni, így 
az esti órákban Line Dance Par-
ty-t szerveztünk és a merészeb-
bek a műbikarodeót is kipróbál-
hatják.

A Masters vb-re készülnek a szeniorúszók

A szabad lovaglás élteti őket
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Július 15-én, szombaton 
Fadd-Dombori térségében 
rendeztek triatlon sprint rang-
lista versenyt, melyen a Hon-
véd Rákóczi SE 6 versenyzője 
is részt vett, és eredményesen 
szerepelt.

– A sprint ranglista verseny 
750 méter úszásból, 10 kilomé-
ter kerékpározásból és 5 kilomé-
ter futásból áll. Egyesületünket 
egy 6 fős csapat képviselte, akik 
szép eredményeket hoztak haza 
– tudtuk meg Lőrincz Gábortól, a 
HRSE elnökétől.

Lőrincz Gábor és Vakhal 

György hatalmas hajrával kor-
osztályukban első, Dósai-Mol-
nár Szilvi harmadik helyet sze-
rezte meg. Héjja Imre negyedik 
helyen zárt, Szaszkó Norbert pá-
lyafutása talán legjobb eredmé-
nyével középmezőnyben vég-
zett, akárcsak Őze László, aki 1 
óra 12 perces idejével a mezőny 
első harmadában ért célba, élete 
legjobb idejével.

Kedvező volt az időjárás és a 
hangulat is gondoskodott arról, 
hogy a versenyen több sportoló 
induljon, mint a sprint országos 
bajnokságon, Baján – zárta az él-
ménybeszámolót Lőrincz Gábor.

Hering Viktor

A Gyulai István Emlékversenyt 
követően a Balaton Kupán sze-
repelnek a Maximus SE atlé-
tái. A versenyidőszak egyik fon-
tos állomása lesz hétvégén az 
59. Nemzetközi Atlétikai Balaton 
Bajnokság, melyet Veszprémben 
rendeznek meg szombaton és 
vasárnap. A szentesi dobóegye-
sületet három versenyző képvi-
seli, Csordás Cintia diszkoszve-
tésben és súlylökésben, Kocsis 
Alexandra és Seres András pe-
dig diszkoszvetésben áll majd 
dobókörbe. A versenykiírás sze-
rint a ranglista első tizenkét ver-
senyzője vehet részt a viadalon, 
ennek megfelelően három at-
léta lesz ott szentesi színekben. 
Lennének többen is, de Váradi 
Krisztina erről a versenyről fel-
mentést kapott a szakvezetés-

től, Rakovszky Tibor súlylökő pe-
dig közel egy hónapja sérüléssel 
bajlódik, ő ezért nem állhat rajt-
hoz. Tibor jobb kezén, a középső 
ujjánál, az ujjtő rakoncátlanko-
dik, egyelőre nem tud edzés-
munkát végezni, de az edzői 
stáb azt szeretné, hogy a szep-
temberi Szuperliga versenyen 
mindenképpen induljon a Maxi-
mus SE versenyzője. Váradi Krisz-
tina legutóbb a Gyulai István 
Memorialon, az Atlétikai Magyar 
Nagydíjon szerepelt, ahol olyan 
világsztárok, klasszisok között 
versenyezhetett, mint a sprin-
ter Justin Gatlin vagy a négyszá-
zas Bershawn Jackson. Kriszta 
végül súlylökésben a nyolcadik 
helyen végzett, a vártnál vala-
mivel gyengébb eredménnyel, a 
győzelmet Márton Anita szerez-
te meg az amerikai Jeneva Ste-
vens előtt.

Újabb HRSE sikerekNem nyaralni mennek
a Balatonra

Sebők Tamás  

Miskolcon a Kemény Dé-
nes Sportuszodában rendez-
ték meg nemrégiben az Orszá-
gos Cápa Bajnokságot, ahol a 
Szentes Városi Úszó Club há-
rom versenyzővel is képvi-
seltette magát. A fiatalok kö-
zül Adorján Kende kimagasló 
eredményt ért el, bronzér-
met szerzett. Dr. Rébeli-Sza-
bóné Vincze Edit edző úgy véli, 
mindhárom sportolóját dicsé-
ret illeti.

– Az Országos Cápa Úszóbaj-
nokságon 11-12 éves fiúk és lá-
nyok vettek részt. Fontos meg-
említeni, hogy a szervezők 
minden úszásnemhez és távhoz 
szintidőt adtak meg, így ezek 
teljesítése után vehettek részt a 
megmérettetésen a gyerekek – 
tudtuk meg Edittől.

Három szentesi versenyző, 
Kanfi Horváth Levente, Horváth 
Brendon és Adorján Kende uta-
zott a borsodi fővárosba. Mind-
hárman mellúszók, 100 és 200 
méteres távokon indultak. Ken-

de 200-on hatodikként jutott 
döntőbe, ahol ugyanezt a helye-
zést szerezte meg. 100 méteren 
szintén hatodikként kvalifikál-
ta magát a döntőbe, egyéni csú-
csot javítva. – Kende a délelőtti 
legjobb időeredményén a dön-
tőben további három és fél má-
sodpercet javított, 1:23-at úszott, 
ezzel bronzérmet szerzett. Aki 
úszik, vagy ismeri az úszó spor-
tot, az tudja, hogy ez egy szen-
zációs eredmény. Agyban dőlt el. 
Nagyon összeszedett volt men-
tálisan, és ennek köszönhetően 
óriásit úszott – értékelte Kende 
teljesítményét edzője.

– Nagyon izgultam a versenyt 
megelőzően. Korábban Edit né-
nivel fejben többször végigúsz-
tuk a távot, ami sokat segített, 
és szinte másodpercre pontosan 
azt úsztam délután. Emlékszem, 
hogy mondtam: Most érek a fal-
hoz! – 38-nál jársz! – jött a válasz 
Edit nénitől. Nem sokkal később 

a versenyen az eredményjelző 
is 38.6-ot mutatott a fordulónál.  
Nagyon örülök, hogy ennyit javí-
tottam – mondta a fiatal úszó, aki 
bár mellen érzi igazán erősnek 
magát, később a gyorsúszásban 
is szeretne sikereket elérni.

Horváth Brendon első orszá-

gos versenyén vett részt a múlt 
héten, 200 mellen javított egyé-
ni csúcsán, 100 méteren közel 
végzett a legjobbjához. Kanfi 
Horváth Leventének ezen a ver-
senyen nem jött össze a döntő, 
mindezek ellenére bizonyította 
tehetségét a selejtezőn. 

Egyéni csúcs a Cápa Bajnokságon
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