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„A gyermek mosolya a legnagyobb érték, 
nem pótolhatja semmi” - interjú 
a Szentesi Védőnői Szolgálat dolgozóival – 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Immáron tizedik alkalom-
mal rendezték meg Szen-
tes-Lapistón a lepényváró 
fesztivált. A közösségi ese-
mény bővelkedett a válto- 
zatosnál változatosabb prog-
ramokban. Idén is elmarad-
hatatlan „kellék” volt az ízle-
tes lepény, amelyet több mint 
húsz fajta recept szerint készí-
tettek el a helyiek.

– A falutól nem messze nőt-
tem fel. Az egyik reggel azzal 
a gondolattal ébredtem, hogy 
szeretnék itt valamit csinálni. Ki-
jöttünk, és nagy elhagyatottsá-

got tapasztaltunk.   Kiderítettük, 
hogy kié ez a terület. Megkeres-
tem Szarvas Pali bácsit, akkor 
már megvolt a lepényváró fesz-
tivál ötlete. Utánanéztem, hogy 
milyen néprajzi vonatkozása le-
het. Szentest a Lepényváró dűlő 
köti össze a Lapistóra vezető út-
tal. Itt hajtották ki a pásztorok az 
állataikat a legelőre. Ide vitték 
az asszonyok az ebédet, gyak-
ran lepényt. Így született meg a 
lepényváró fesztivál – emléke-
zett vissza a kezdetekre az ötlet-
gazda, a szervező Mosolygósabb 
Régióért Egyesület elnöke, Döm-
södiné Teréz.

A hagyományoknak megfe-
lelően kiállítás is színesítette a 
fesztivált. Az idei a 65 éve alapí-
tott Szentesi Háziipari Szövetke-
zet életét, tevékenységét, termé-
keit mutatta be. A tárlatot Vida 
György, a háziipari szövetkezet 
utolsó elnöke ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe. A kiállítást 
Farkas Sándor is megtekintette. 
Az országgyűlési képviselő kö-
szöntőjében azt emelte ki, hogy 
a városrész lakói ugyanannyi-
ra fontos és hasznos emberek, 
mint amennyire bármely nagy-
város polgárai. Az ehhez hason-
ló rendezvények tovább erősítik 
a közösséget. Hitet adnak, és le-
hetőséget nyújtanak a szórako-
zásra, a hétköznapok gondjai-
nak az elfeledésére.

A fesztivál szórakoztató pro-
dukcióinak sorát a MÁV Lendü-
let Nyugdíjas Klub zenés, táncos 
műsora nyitotta, amelyet az Ár-
pád Szabadidős Sportklub tán-
cosainak bemutatója követett. 
A folytatásban a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola Kötél-
ugró Egyesület sportolóinak, a 
Semiramis hastáncosai és a Dan-
csó Erika Szalon munkatársai-
nak bemutatóját is megcsodál-
hatták a jelenlévők, s a Zenével 

a Rákos Gyermekért Alapítvány 
zenekarának és Ágoston Anitá-
nak a zenés-énekes műsorát is 
meghallgathatták. A jubileumi 
lepényváró meghívott sztárfel-
lépői Koós Réka énekesnő és Pel-
ler Károly színművész voltak. A 
Vöröskereszt helyi szervezeté-
nek munkatársai egészségügyi 
vizsgálatokat végeztek, tanácso-
kat adtak. Az apróságok arc- és 
csillámfestésre jelentkezhettek. 
A bográcsban babgulyás főtt, 
amely mellett még sok finomság 
várt a jelenlévőkre. Kétóránként 
lepénnyel, süteménnyel kínál-
ták őket. Volt, aki több mint 2000 
kilométert utazott, hogy része-
se legyen az élményeknek. Len-
gyel Noémi egy dél-norvégiai kis-
városból látogatott haza férjével 
és két gyermekével. Noémi szen-
tesi származású, foglalkozását 
tekintve dietetikus. Párja a pé-
csi egyetemen tanult, orvosként 
dolgozik. Minden évben itthon 
nyaralnak. A skandináv ország-
ban nincs a lapistói lepényhez 
fogható finomság. A gyerekek-
nek is ízlett a különlegesség, 
nem először kóstolták már, hi-
szen a mama mindig süt nekik. 
Az ő fellépésére nagyon kíváncsi 
volt a kis család. 

Norvégiából is hazacsábít a lepényváró fesztivál

Rozgonyi Ádám

Közel 100 millió forint össz- 
értékű beruházások helyszí-
ne most a Szentesi járás nagy-
községe. Hűtőkamra épült a 
közfoglalkoztatás keretén be-
lül megtermelt mezőgazda-
sági termékek tárolásához, a 
szociális konyha felújítása fo-
lyamatban van, és hamarosan 
megújul a Szociális Szolgálta-
tó Központ is.

Mintegy 40 millió forint támo-
gatást kapott a Belügyminiszté-
riumtól tavaly a nagymágocsi 
önkormányzat. Az elnyert pénz-
összeg a konyha belső felújításá-
ra és eszközparkjának újítására 
fordítható. A beruházás elkezdő-
dött, a kivitelező cég megkezdte 
a bontást, amelyet majd az épí-
tés követ. Kicserélik a fűtésrend-

szert és megújulnak a nyílászá-
rók is. – Célunk, hogy optimális 
energiafelhasználást érjünk el, 
amellyel a feladatellátás finan-
szírozását akár több évig is meg 
tudjuk oldani. Emellett új eszkö-
zöket is be fogunk szerezni 5 mil-
lió forint értékben.

Olyan légelszívó berendezést 
szerelnek fel, amely a magyar, 
az EU-s, és egyáltalán az emberi 
normáknak is megfelel – mond-
ta el lapunknak Szebellédi Endre, 
Nagymágocs polgármestere. A 
Belügyminisztérium plusz 4 mil-
lió forintos támogatásából hűtő-
kamrát épített a nagyközség. A 
fejlesztés szervesen kapcsolódik 
a közfoglalkoztatás keretén be-
lül megtermelt mezőgazdasági 
termékek tárolásához. 

A magyar kormány a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében 50 millió fo-
rint támogatáshoz juttatta a te-
lepülést. Ennek köszönhetően a 
Szociális Szolgáltató Központ is 
renováláson megy keresztül. En-
nek során ugyancsak az energia-
felhasználás javítása az elsődle-
ges szempont. A belső terek is 

megújulnak, hogy kielégítsék a 
feladatellátásban résztvevők, il-
letve a szolgáltatást használók 
igényeit. – Alapvetően a nappa-
li ellátásnak ad helyet az intéz-
mény. A helyiségek alkalmasak 
a feladat ellátásra, de a felújí-
tást követően egy olyan minősé-
gi épületet kapunk, amely 30-40 
évig is megállja a helyét – emel-
te ki a nagyközség első embere.

Százmilliós fejlesztések Nagymágocson
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Majzik Attila

Lapzártánk után ért véget 
Szentes város képviselő tes-
tületének következő ülése. A 
rendkívüli tanácskozást a pá-
lyázati határidők miatt kel-
lett összehívni, hiszen a város 
a színházterem felújítására, a 
piac és az ipari park fejleszté-
sére is pályázik.

Hosszú évekig éktelenkedett 
csúf sebként a város arcán a Pe-
tőfi Szálló épülete. 2008-ra a 
teljes épület leromlott, állapo-
ta miatt használhatatlanná vált. 
Az üresen álló épületen 2015-
ben csak a legsürgetőbb állag-
megóvó munkákat végezték el, 
majd 2016-ban pozitív támoga-
tói döntésnek köszönhetően el-
kezdődött az épület megújulása. 
Az EGT Alap támogatásával az 
épület alapterületének mintegy 
10 százalékát, valamint az utcai 
homlokzatok rekonstrukcióját 
sikerült idén befejezni.

Az újabb pályázat célja a Tóth 
József Színház és Vigadó turisz-
tikai célú megújítása. A jelentős 
és országosan ismert műemlék 
épületben a tervek szerint szín-
házi, kiállítási és egyéb turiszti-
kai elemek beépítésével, vonzó 
és nyitott európai hírű turisztikai 
és kulturális központ jön létre, a 
szecessziós hagyományok felé-
lesztésével. 

Az épületegyüttes revitali-
zációjának egyik legfontosabb 
eleme az lesz, hogy az egyko-
ri Vigadó, később Tóth József- 
ről elnevezett színház és a hoz-

zá szorosan kapcsolódó terek 
visszakapják funkciójukat, im-
már a XXI. századi professzio-
nális színpad-, hang-, és fény-
technikával, mobil berendezés 
alkalmazásával.

A projekt teljes költségveté-
se bruttó 1 milliárd 200 millió fo-
rint. Az összköltsége meghaladja 
a felhívásban közölt, rendelke-
zésre álló megyei keretösszeget, 
így 100 millió forint önrész bizto-
sítása szükséges, ezt sikeres pá-
lyázat esetén az önkormányzat 
a 2018-as költségvetésben vál-
lalhatja majd, amennyiben meg-
szavazza a testület.

Szintén a rendkívüli ülés ki-
emelt témája a piac fejlesztése. 
Az Apponyi téri élelmiszer- és 
zöldségpiac szerves része a vá-
ros életének, ezért is fontos an-
nak fejlesztése, bővítése. A pro-
jekt során a tervek szerint egy 
részben nyitott, részben zárt, fű-
tött, illetve fűtetlen piaccsarnok 
épület építésére kerül majd sor 
az Apponyi tér felőli oldalon, 700 
négyzetméteres alapterülettel. 
Jó hír, hogy a pályázat 100 száza-
lékban finanszírozott, így az igé-
nyelhető 250 millió forint nem ró 
majd terhet a városra, amennyi-
ben a testület támogatja a pá-
lyázást.

Az ipari park sem marad érin-
tetlenül, a projekt tartalmazza a 
Bese László utca rekonstrukció-
ját, a Hadzsy János út és a 4707 

hrsz.-ú ingatlan közötti feltáró 
út építését, az Ipari Park, Észa-
ki zóna „C” szektor belső út csat-
lakozásának kiépítését a 45. szá-
mú főúthoz és egy ipari csarnok 
épület építését az Ipari Parkban.

A Bese László utca városon be-
lüli gazdasági szerepe kiemelke-
dő, felújításával és fejlesztésével 
pedig a már meglévő üzemek 
tovább fejlődhetnek, a még be-
építetlen szomszédos ipari terü-
letek pedig betelepülhetnek, to-
vább növelve a város gazdasági 
erejét. 

A Hadzsy János út és a 4707 
hrsz.-ú ingatlan közötti feltá-
ró út építése az Ipartelepi út-
tal párhuzamosan haladva teszi 
elérhetővé a város legmegha-
tározóbb foglalkoztatójának, a 
Hungerit Zrt.-nek a fejlesztési 
területét.

Az Ipari Park „C” zónájában 
út és iparcsarnok is épül. A fel-
mért igények és a rendelkezés-
re álló források alapján, az épí-
tési előírásokkal összhangban, 
egy kb. 1600 négyzetméteres 
épület kerül elhelyezésre az in-
gatlan északi részén, így lehe-
tőséget biztosított arra, hogy a 
beépítési paraméterekkel össz-
hangban később bővíthető le-

gyen az épület, vagy az ingatlan 
kettéosztásával a további terü-
let is kiadható vagy értékesíthe-
tő legyen.

A testületi ülésen elhangzot-
takról és a lapzártánk után szü-
letett döntésekről következő 
számunkban tájékoztatjuk olva-
sóinkat.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert nagyon figyelmesek a dolgozók és mindig 
friss áru várja a vásárlókat.” – Bálint János

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Pályázatokról döntenek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentes Város Önkormányzata

pályázatot hirdet
Szentes Város IV. sz. körzet

FOGORVOSI ÁLLÁSHELYÉRE.
A pályázati feltételek

megtalálhatók a www.szentes.hu honlapon.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje 

INTÉZMÉNYVEZETŐI
(magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A pályázati kiírás
a www.szentes.hu és a www.kozigallas.gov.hu

honlapokon megtekinthető.
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– A villámcsapás emberi szer-
vezetre gyakorolt hatása több 
tényezőből tevődik össze. A 
nagy feszültségű és nagy erős-
ségű áram ártalmából, más-
részt a villám keltette lökéshul-
lámból, harmadrészt az igen 
erős elektromágneses aktivi-
tástól, amely a villám közvet-
len környezetében észlelhető. 
Az elektromos következmények 
attól függenek, hogy mekkora a 
feszültség, az áramerősség, mi-
lyen hosszú a behatás ideje, il-
letve, hogy milyen az áram útja 
az emberi szervezeten belül. 
Abban az esetben, ha a bőrön 
keresztül behatol, a legkisebb 
ellenállású területeket keresi 
mindig, így az erek és az idegek 
útján terjed, amíg el nem éri a 
földet. Ahol nagyobb ellenállá-
sú szövet kerül az útjába, ott je-
lentős termikus hatást, égést 
okozhat. A bőrnek viszonylag 
nagy az elektromos ellenállá-
sa, viszont ha vizes, nagyság-
rendekkel csökken ez az érték 
– szögezte le a szentesi kórház 
Aneszteziológiai és Intenzív 
Therápiás Osztályának vezetője.

Dr. Bodonovits István kifej-
tette, mindez azt jelenti, hogy 
ez esetben a bőr felületén ter-
jedhet az áram, és vezetődik le 
a földbe. Így súlyosabb elekt-
romosság okozta sérülés nél-
kül át lehet vészelni egy villám-
csapást. Attól is függ az érintett 
sorsa, hogy milyen cipőt visel. 
Ha jól szigetel, eleve nem csap 
az emberbe a villám, mert nem 

Halupa B. Eszter

Egy csodálatos nyári nap-
nak indult július 23-a, vasár-
nap. A férjemmel úgy tervez-
tük, hogy ebben a rekkenő 
hőségben, a mamánál eltöl-
tött ebéd után irány a strand. 
Csongrádi lány lévén nem is 
volt kérdés, hogy a Körös-to-
rokba megyünk, főleg, hogy 
gyerekkorom óta az egyik leg-
kedvesebb helyem.

Fél 3 múlt, mire leértünk a part-
ra, és már gyülekeztek a felhők. 
Kicsit morgolódtam is, hogy pont 
most lett rossz idő, amikor lepa-
koltunk. Épp elkezdtünk frizbizni, 
amikor csepegni kezdett az eső. 
Hűsítő volt, jólesett, gondoltuk, 
hamar elmegy ez a nyári zápor, 
előfordult mostanában. Gyorsan 
jön, gyorsan megy. Az eső egy-
re erősebben kopogott a naper-
nyő tetején, és azt láttuk, hogy 
a strandolók nagy része pakol, a 
gyerekeket törölközőbe tekerik, 
és szépen elhagyják a partot. Mi 
lent maradtunk, vártuk, hogy el-
vonuljon a vihar. A két vízimen-
tő a fürdőzőket terelte ki a vízből, 
nem is ok nélkül. Az első dörre-

nésnél már éreztük, hogy ennek a 
fele sem tréfa. A második dörgés 
sokkal erősebb volt, még soha 
nem hallottam ilyen közel. Egy-
szer csak azt hallom, hogy „Ott a 
parton, összeestek, beléjük csa-
pott a villám!” – kiáltottak fel tő-
lünk nem messze. A férjem is ész-
revette, és abban a pillanatban a 
lélegzetünk is elállt. Épp a vihar 
elől sétált felfelé két hölgy, majd 
egyszer csak a földre estek. A kö-

vetkező pillanatban csak azt lát-
tuk, hogy a két vízimentő olyan 
gyorsasággal fut a sérültek felé, 
amelyből látszott, hogy nagy a 
baj. Azonnal megkezdték az újra-
élesztést. Azon izgultunk, hogy a 

mentő is időben leérjen, hiszen a 
legtöbben útnak indultak hazafe-
lé, elég zsúfolt sorokban hagyták 
el a fürdőzők a partot.

A rohammentő hamar kiérke-
zett, majd a másik is, és egy or-
vost is láttunk a sérültek segít-
ségére sietni. Mintha a lábunk 
földbegyökerezett volna. A vihar 
elvonult, de a feszültséget tapin-
tani lehetett a levegőben. A gá-
ton és a parton lévők is lélegzet-
visszafojtva figyelték, hogy mikor 
sikerül stabilizálni a két nő álla-
potát és viszik őket a kórházba. 
Csak telt az idő, és még mindig 
ott feküdtek. Közben a rendőrök 
is megérkeztek. Még soha nem 
éreztem ehhez hasonlót. Akar-
va, akaratlan azon járt az eszem, 
hogy akár mi is lehettünk volna. 
Senki sem gondolta, hogy ilyen 
tragédiába torkollhat egy vasár-
nap délutáni fürdőzés a Körös-to-
rokban.

Magamon is tapasztaltam a 
vihar elején, hogy a félelemér-
zetem már nem a régi. Annyi-
ra hozzászoktunk a borzalmak-
hoz a híradásokból, hogy nem 
is feltételezzük, hogy velünk is 
történhet tragédia. Egy meny-
nydörgés hallatán nem azért 
szól a vízimentő a fürdőzők-
nek, hogy hagyják el a folyót, 
mert nincs jobb dolguk. Ők ér-
tünk vannak ott minden nap, 
ezt ne felejtsük el! Az ő lélek-
jelenlétük, szaktudásuk volt az 
egyetlen, amiben bízhattunk. 
A két hölgyet bő 30 perc után a 
mentőbe tették, majd elindul-
tak a kórházba, és csak imád-
kozni tudunk értük, hogy meg- 
gyógyuljanak. Egyetlen hibájuk 
volt, rosszkor voltak rossz helyen. 

Halupa B. Eszter helyszíni beszámolója a csongrádi Körös-toroki villámcsapásról 

Egy villanás és örökre megváltozik az élet

A villámcsapás  
élettani hatásai

Megkérdeztük  
dr. Bodonovits István

főorvost

Egy olvasónk videó felvételén jól látszik a ketté váló villám!
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az emberi szervezet lesz a leg-
kisebb ellenállás a föld felé. Ha 
azonban közvetlenül érintkezik 
a (nedves) talajjal, tekintettel 
arra, hogy a test nagy része víz 
és ion, mely jól vezeti az áramot, 
jelentősen megnőhet az esély. 
– A levegőben terjedő villám 
hatalmas hőmérséklete okoz-
za a hangrobbanást és a jelen-
tős lökés hullám kialakulását, 
mely mechanikailag is károsít-
hatja a közelében tartózkodó-
kat. Figyelembe véve, hogy az 
emberi szervezet egy gyenge-
áramú rendszernek is felfogha-
tó- az élettani folyamatok jó ré-
sze elektromos töltéssel bíró ion 
vándorlással jellemezhető- egy 
hatalmas elektromágneses erő-
tér örvényáramokat generál-
hat ezekben a rendszerekeben, 
így főként az agyban, szívben, 
izomzatban. Ennek tudható be 
az azonnali eszmélet vesztés, a 
szív – és légzés leállás, izom és 
érgörcsök – folytatta az osztály-
vezető főorvos.

– Egy másodperc ezredrésze 
alatt eldől minden. Ilyenkor az 
áldozat sorsát elsősorban az ha-
tározza meg, hogy van-e a kör-

nyezetében olyan segítség, aki 
az életfunkciókat fent tudja tar-
tani. Ha ebben az állapotban 
nincs segítség a beteg szinte bi-
zonyosan nem éli túl a villám-
súlytást. Ha nagyobb ellenál-
lású területekkel találkozik az 
elektromos áram, akkor az előb-
biek mellett még súlyos égési-, 
belső szervi-, végtag- és izom-
sérülések alakulhatnak ki – tájé-
koztatott. 

– Mitől függ, hogy egy villám-
csapás után lehet-e teljes életet 
élni? – tette fel a kérdést lapunk. 
– Az elszenvedett elsődleges, il-
letve másodlagos károsodások-
tól. Az elsődleges azt jelenti, 
hogy mekkora agresszió, mek-
kora, sérülés érte a szervezetet 
a villámcsapás következtében, 
milyen szerv funkció zavarok 
alakultak ki az alatt az ezred má-
sodperc alatt. A másodlagos at-
tól függ, hogy mennyi idő alatt 
sikerül a leállt keringés és légzés 
körülményei között a beteget 
stabil állapotba hozni, megbíz-
ható, hatásos spontán kerin-
gést elérni. Az így elszenved-
hető oxigén hiányos agyi lézión 
túl még a lökés hullám okoz-
ta sérülésekkel is számolni kell. 
Mindezek döntően befolyásol-
ják a további életminőséget. Ha 
kiterjedt égés, illetve ha súlyos 
hipoxiás ártalom vagy keringé-
si instabilitás következik be, az 
rossz prognózist jelent, elhú-
zódó gyógyulás várható. Van-
nak azonban olyan szerencsés 
esetek is, akiknek csak a közelé-
be csapott villám, melyeket kö-
vetően egy hetes megfigyelés 
után panaszmentesen távozhat 
a beteg – válaszolt dr. Bodono-
vits István. Ugyanakkor hozzá-
tette, hogy amióta az intenzív 
osztályon dolgozik, nem emlék-
szik villámcsapást szenvedett 
túlélőre.

– Mit tegyünk, ha 
már sötétedik az ég, 
és érzékeljük, hogy pár 
percen belül menny-
dörgésbe és villámlás-
ba torkollik az idő?

– Amennyiben nyílt 
területen tartózko-
dunk, igyekezzünk fe-
dett, lehetőség szerint 
stabil, kőből/téglából készült 
épületbe húzódni! Amennyiben 
ez nem lehetséges (pl. teljesen 
nyitott terepen tartózkodunk, 
amilyen mondjuk egy mező), 
guggoljunk le, húzzuk össze ma-
gunkat. A földre fekvés nem fel-
tétlenül jó megoldás, hiszen így 
a lehető legnagyobb felületen 
érintkezünk a talajjal. Fák alá le-
hetőség szerint ne álljunk, ha 
mégis ez az egyetlen lehetőség 
(pl. erdőben), akkor húzódjunk 
a fa törzsétől a lehető legmesz-
szebbre. 

– Mi a teendő, ha épp strando-
lás közben ér bennünket?

– A vízből azonnal ki kell jönni, 
sőt lehetőleg közvetlenül a par-
ton se tartózkodjunk! Amennyi-
ben nagyon hirtelen jön a vihar, 
inkább ne vesződjünk a holmik 
összeszedésével, vonuljunk biz-
tos helyre!

– Milyen biztonságot nyújt, ha 
az autóhoz rohanunk, és ott ke-
resünk menedéket?

– Az autó Faraday-kalitkaként 
funkcionál villámláskor: mivel 
fémből készült, külső elektro-
mos erőtér nem hatol be rajta, 
és mivel sem mágneses tér, sem 
elektromos tér nincs a belsejé-
ben, a bezárt autóban ülő em-
berek biztonságban vannak. Ha 
autóban ülünk, fontos, hogy zár-

juk be az ablakokat, és 
ne érintsük meg a fém-
vázat.

– Aki a vihar esetén 
még mindig a vízben 
tartózkodik, milyen ve-
szélynek van kitéve?

– A vízben tartózko-
dó személy nem „csak” 
a közvetlen villámcsa-

pásnak van kitéve, hanem az 
esetleg a közelben a vízbe csapó 
villám energiájának is, ily módon 
lényegében megsokszorozza az 
esélyét a baleset bekövetkezé-
sének.

– A statisztikák szerint a vil-
lámlás okozta sérülések közel 
harmada beltérben történik. Mi 
a teendő, amikor az otthonunk-
ban ér bennünket egy heves zi-
vatar, viharral együtt? Mit taná-
csol?

– Ha lehet, ne használjuk a 
vonalas telefont, mert a tele-
fonvezeték jól vezeti az elekt-
romosságot. Bár aránylag ki-
csi az esélye, hogy telefonálás 
közben ér minket villámcsapás, 
több ilyen esetről is beszámol-
tak már a világon. A mobiltele-
fon használata ezzel szemben 
önmagában nem jelent veszélyt, 
az ugyanis tévhit, hogy a villám 
„követi” a rádióhullámokat, illet-
ve, hogy a mobilban található 
fém alkatrészek kockázatot je-
lentenek, mert „vonzzák” a villá-
mokat. A fém csak jó vezető, de 
nem vonzza a villámot, ráadásul 
a mobiltelefonokban viszonylag 
kevés a fém. Ezen kívül érdemes 
az elektronikus eszközök csatla-
kozóit is kihúzni a konnektorból 
a saját-, illetve a készülékek biz-
tonsága érdekében is.

A statisztikák szerint évente körülbelül kétezer embert ér vil-
lámcsapás világszerte (Magyarországon ez a szám 20-40 körül 
mozog). Mit tehetünk annak érdekében, hogy a legnagyobb 
biztonságban vészeljük át a viharokat? Ehhez nyújt segítséget 
Tátrai János tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő.

A katasztrófavédelem tájékoztatója

A villám nagy energiájú, természetes légköri elektro-
mos kisülés. Keletkezhet felhő–felhő és felhő–föld között. 
Áramerőssége általában 20-30 ezer amper, de kivételes ese-
tekben meghaladhatja a 300 ezer ampert is.
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Tisztelt Partnerünk, tisztelt 
Szentesi Polgárok!

Szentes Város Önkormányza-
ta módosítani kívánja a város te-
lepülésszerkezeti tervét és he-
lyi építési szabályzat az alábbiak 
szerint:
•  Tóth József utca 5. – építmény-

magasság szabályozása 
•  Vásárhelyi út külterületi szaka-

szán 01359/19 – állattartó te-
lep létesítése ügyében

•  Hungerit fejlesztési területé-
hez déli irányból vezető út ki-
szabályozása

•  Hungerit fejlesztési területén a 
településszerkezeti terv és he-
lyi építési szabályzat módosí-
tása

•  Temető területén a telepü-
lésszerkezeti terv és helyi épí-
tési szabályzat pontosítása

•  MÁV sportterületen a telepü-
lésszerkezeti terv és helyi épí-
tési szabályzat módosítása

•  Somogyi-Budai Nagy Antal 
utca kereszteződésénél lévő 
ingatlan esetében helyi építé-
si szabályzat módosítása 

•  Gyógyhely területének kijelö-
lése

•  Szintterületi mutató pontos 
meghatározása a helyi építési 
szabályzatban 

•  Napelem elhelyezésének meg-
határozása a helyi építési sza-
bályzatban

•  Elektromos vezetékek földká-
belként, illetve légkábelként 
való vezetésének szabályozása
A fenti kérdésekben a város 

partnerségi szabályzata szerint 
2017. augusztus 7-én 16 órakor 
a Városháza (Szentes Kossuth 
tér 6.) Kistanácskozó termében 
lakossági konzultációt tartunk, 
ahol személyesen is elmondhat-
ják javaslataikat 

A jelen felhívás térképi mel-
léklettel megtalálható a város 
honlapján. A partnerek a város 

honlapján keresztül, vagy postai 
úton (Szentes Város Önkormány-
zata, 6600 Szentes, Kossuth tér 
6.) nyilatkozhattak, hogy részt kí-
vánnak venni az egyeztetési eljá-
rásban.

A részvétel módját a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) 
bekezdése, valamint Szentes 
Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete 29/2014. (II.28.) ha-
tározattal jóváhagyott part-
nerségi egyeztetés szabályai 
határozzák meg. 

Előzetes észrevételeiket 2017. 
augusztus 7-ig tehetik meg, de 
lehetőség szerint minél koráb-
ban tegyék ezt meg. 

Az egyeztetésben résztve-
vők (a továbbiakban: partne-
rek) köre:
1.  Szentes lakosai, (Szentesen 

állandó lakhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező 
lakosok, módosítással érin-
tett ingatlanok tulajdonosai, 
valamint aki az adott telepü-
lésfejlesztéssel érintett.)

2.  Szentesen működő gazdálko-
dó szervezetek, (Valamennyi 
településfejlesztéssel, telepü-
lésrendezéssel összefüggés-
be hozható szentesi székhely-
lyel, telephellyel rendelkező, 
az adott településfejlesztés-
sel, településrendezéssel érin- 
tett gazdálkodó szervezet.) 

3.  Civil szervezetek, (valamennyi 
Szentesen bejegyzett vagy az 
adott településfejlesztéssel 
érintett civil szervezet).

4.  Egyházak, (valamennyi Szen-
tesen működő egyház).

A nyilatkozatban meg kell je-
lölni 
•  a véleményezési eljárás tár-

gyát /melyik módosítás/, 
•  a szervezet (gazdálkodó-, ci-

vil-, egyház) esetén a szervezet 
nevét, székhelyét, képviselő-
jét, levelezési címét, telefon-
számát és e-mail címét, 

•  természetes személy esetén 
nevét, lakcímét, levelezési cí-
mét, telefonszámát és e-ma-
il címét! 
Az e-mail cím megadása el-

engedhetetlen, mivel a jövőben 
a partnerekkel a kapcsolatot el-
sősorban ezen elérhetőségükön 
tartjuk.

Wittek Krisztina
Szentes főépítésze 

Felhívás partnerségi egyeztetésre és lakossági fórumra

Településrendezési eszközök módosítása

Hering Viktor

• Büntetőeljárást indított a 
Szentesi Rendőrkapitányság egy 
árpádhalmi lakos ellen, akinél jú-
lius 12-én – házkutatást követő-
en – kétszer 300 gramm mari-
huana-gubacsokat foglaltak le 
a nyomozók. A férfi ellen kábí-
tószer birtoklása és fogyasztása 
miatt indult vizsgálat. 

• Bejelentést tett a Derekegy-
házi Horgászegyesület vezetője 
a szentesi rendőrkapitányságon, 
hogy az egyik Fábiánsebestyén 
külterületén lévő telephely ter-
málvíztározójának zsilipét isme-
retlen személy felnyitotta, oda 
szennyvizet öntött, amely a Kó-
rógy-csatornába került. Jelenleg 
környezetkárosítás bűntette mi-
att folyik eljárás az ügyben.

• Nyilvános rendezvényen el-
követett garázdaság bűntetté-
nek gyanúja miatt indult nyo-
mozás egy illető ellen, aki egy 

árpádhalmi rendezvényen, elő-
zetes szóváltás nélkül, egy fél 
méteres fakanállal megütött egy 
előtte elhaladó személyt.

• Büntetőeljárás indult egy 
hódmezővásárhelyi lakos ellen, 
aki az egyik szentesi bevásárló-
központ próbafülkéjében lesze-
relte az áruvédelmi eszközöket a 
fülkébe bevitt ruhákról, néhány 
ruhadarabot magára húzott, a 
többit pedig a táskájába pakol-
ta, így próbált meg fizetés nélkül 
távozni az üzletből. A biztonsági 
személyzet azonban a kamerák 
által készített felvételek alapján 
feltartóztatta a tolvajt, akit ké-
sőbb előállítottak a szentesi ka-
pitányságon.

• Pofozkodás volt az utcán jú-
lius 16-án, az esti órákban. Egy 
szentesi illető, előzetes szóvál-
tást követően, előbb megütötte 
vitapartnerét, majd letépte an-
nak pólóját, egy másik személyt 
pedig arcon ütött. 

• Július 18-án, 13 óra körüli 
időpontban történt Szentesen, 
hogy a későbbi gyanúsított és 
tizenegy (!) társa megjelent egy 
helyi lakóház udvarán, majd szó-
váltásba keveredtek az ott la-
kókkal. A hívatlan vendégek a 
felszólítás ellenére sem hagy-
ták el az udvart, majd a tizenkét 
fős társaság egyik tagja két lakót 
gázspray-vel lefújt, ráadásul egy 
másik egy éles eszközzel kétszer 
megvágta egyiküket, egy har-
madik látogató pedig egy üres 
sörösüveggel ütött az egyik lakó 
felé, akinek szerencsére nem 
esett bántódása. A lakók végül 
könnyű sérülésekkel megúsz-
ták az esetet, de mivel a használt 
eszközök alkalmasak lettek vol-
na súlyosabb sérülések okozásá-
ra is, ezért a rendőrség csoporto-
san elkövetett ingatlansértés és 
súlyos testi sértés kísérlete miatt 
indított eljárást.

• Laptopot loptak az egyik he-

lyi telephelyről július 18-ról 19-re 
virradóra. A kár eléri a százezer 
forintot. 23-ról 24-re virradó-
ra egy gépkocsit törtek fel. A le-
zárt jármű hátsó ablakát tör-
te be ismeretlen elkövető, aki 
500 forintot vitt el az utastérből, 
aprópénzben. A rongálási kár 
azonban közel százezer forint. 
Tolvaj járt egy szentesi lakóház-
ban is, itt a tettes az asztalról vitt 
el 750 eurót és 20 ezer forintot.

Csoportosan randalíroztak
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Darók József

A szentesi önkormányzat 
2017. február 1-jével hozta 
létre a Szentes Városi Könyv-
tár költségvetési intézményt, 
élére Sallainé Gresó Klárát vá-
lasztotta a képviselő-testület. 
A vezető az elmúlt időszak-
ban rengeteg feladattal talál-
ta szembe magát, erről is kér-
deztük interjúnkban. Bár a 
kor elvárásainak megfelelő-
en továbbra is sokoldalú szol-
gáltatást nyújt a bibliotéka, ő 
régi könyvtárosként azon lesz, 
hogy minél több könyv kerül-
jön az olvasók kezébe.

Az első néhány hónap sok-
sok papírmunkával, utána járás-
sal telt, hiszen egy új intézmény 
megalakulását kellett bejelenteni 
és 19 alkalmazottat egyszerre ál-
lományba venni – közölte érdek-
lődésünkre Sallainé Gresó Klá-
ra. Mivel teljesen új intézményről 
van szó, mely nem jogutódja az 
előző Szentes Városi Könyvtár 
Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, 
az összes szerződést (közüzemi, 
szolgáltatói) újra kellett kötni. Ek-
kor még a dolgozók is a kft.-nél 
voltak alkalmazásban, majd áp-
rilis 1-jével kerültek át. Közvetlen 
előzményeként ugyanis március-
ban a törvényi rendelkezés miatt 
hivatalosan meg kellett pályáz-
niuk az állásukat. – Természete-

sen a könyvtári szakmai munka 
ez idő alatt is zavartalanul folyt az 
intézmény falai között, az olvasó-
ink nem vették észre a változáso-
kat – hangsúlyozta az intézmény-
vezető. Hozzátette: 

– Legnagyobb örömömre min-
denki megpályázta saját munka-
helyét, így minden dolgozó ma-
radt. A létszám nem bővült. A 
gazdasági ügyintéző munkaide-
je heti 20 óra lett, mert a könyvtár 
gazdasági ügyei a Szentesi Intéz-
mények Gazdasági Szervezeté-
hez kerültek. Az előző gazdasági 
vezető maradt a kft.-nél, így ez az 
egyetlen munkaterület, amire új 
embert kellett felvenni. 

 A nyári hónapokban 8-16 óra 
között várják vendégeiket, két 
órával korábban nyitnak. – Én 
sem vagyok híve annak, hogy he-
tekre bezárjunk, így az előző igaz-
gató által bevezetett nyári nyitva 
tartást „megtartottuk” – fogalma-
zott Sallainé Gresó Klára. – Ez nem 
jelent kevesebb órát, sőt, míg 
ősztől heti 40 órát vagyunk nyit-
va, a nyári nyitva tartás alatt heti 
44 órát, mert a hétfői napokon is 
8 órában látogathatnak minket. 
Ez idő alatt is folyamatosan min-
den szolgáltatás működik, és azt 
sem mondhatnám, hogy keve-
sebben térnek be. Ilyenkor nincs 

nagy horderejű munka, és ren-
dezvények sincsenek. Leltározni 
könyvtárunkban 10 évente kell, 
legutóbb 2015-ben végeztük el.

Kisebb változásokra már felfi-
gyelhettünk, így például a kiállí-
tás megnyitók időpontjában. Mi-
lyen tervei vannak az intézmény 
további működésében, kínálatá-
ban, programtervében? – kérdez-
tük az igazgatónőt.

– Az intézmény elsődleges fel-
adatának tartom a könyvtári szol-
gáltatások folyamatosságát. Én 
még a régebbi könyvtáros gene-
rációhoz tartozom, nem feltétle-
nül akarom elvenni a művelődési 
központ profilját, hogy rendez-
vény rendezvény hátán legyen a 
könyvtárban. Nekem fontosabb, 
hogy minél több könyv kerüljön 
az olvasók kezébe, hogy megma-
radjon a könyvtár „csendes zug-
nak”, ahol lehet tanulni, művelőd-
ni – válaszolta Sallainé Gresó 
Klára. – Természetesen azért to-
vábbra is lesznek esti rendezvé-
nyek, egy kicsit más előadókkal, 
de remélem, az olvasóink, látoga-
tóink ezután is meg fognak tisz-
telni minket jelenlétükkel.

Tisztában van a fejlődéssel, az 
internet fontosságával is, ez meg-
kerülhetetlen a könyvtári szolgál-
tatásokban. Úgy látja, az otthoni 

internetelérés ellenére nem ve-
szítették el az olvasókat, csak át-
alakul a felhasználói réteg.

– Folytatódik a könyvtárban a 
digitalizálás – ehhez teljes mun-
kaidőben megkaptuk az eddig 
csak félállásban dolgozó informa-
tikus-könyvtárost –, elsősorban 
a helytörténeti dokumentumok-
ról van szó, együttműködésben 
a múzeummal, majd a levéltárral. 
Együttműködési megállapodáso-
kat kötünk más intézményekkel, 
hogy segítsük egymás munkáját. 
Itt megemlíteném a 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezredet, akik el-
sőként kérték az új intézménnyel 
is az együttműködést, ill. a város 
középiskoláit, akiknek a tanulói 
szívesen töltik nálunk az önkén-
tes 50 órás munkájukat -sorolta a 
könyvtár igazgatója.

A könyvtárban első az olvasó
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Rozgonyi Ádám

A gyermek életét, az anya 
várandósságától a gyermek 
felnövekedéséig, végigkísérik 
a védőnők. Ők azok, akik ta-
nácsaikkal megnyugtatják a 
leendő édesanyákat. Tudják, 
hány kilót nyomtunk három hó-
napos korunkban, vagy mikor 
kezdtünk el szilárd ételt enni. 
Számtalan szívhez szóló törté-
net, rengeteg hálás kismama és 
család, akik életének, hazánk-
ban egyedülálló módon, im-
máron 102 éve részesei. Ők az e 
heti hőseink, a védőnők.

Munkahelyet tudatosan válasz-
tunk. Legtöbbünk olyan felada-
tot szeretne ellátni, amellyel saját 
életét és másokét is gyarapíthatja. 
Hogy minden nap úgy keljen fel, 
hogy tudja, szükség van rá. Van, 
akinek a szüleinek, nagyszüleinek 
az életútja is inspiráció. Líbor Éva, 
a Szentesi Védőnői Szolgálat cso-
portvezetője – ahogy fogalmaz – 
született védőnő, hiszen édesany-
ja is az, így természetes volt, hogy 
ő is ezt a foglalkozást választja 
magának, amely korántsem egy-
szerű. Több pályatársa is hason-
ló indíttatásból kezdett el védő-
nőként dolgozni. Zrínyiné Bába 
Márta is ezt a hivatást választotta, 
még nincs két éve, hogy a szolgá-
latnál tevékenykedik. Nagymamá-
ja is védőnő volt. Mint elmondta, 
jó volt biológiából, és a mások-
ról való gondoskodás is vonzotta. 
Nagyon szeret a kismamákkal, új-
szülöttekkel foglalkozni. – Amikor 
szülés után kimegyek az anyuká-
hoz, érzem, hogy tényleg szükség 
van rám. Figyelemmel kísérem a 
szoptatást, segítek mellre tenni a 
kicsit. A privát számomat is mega-
dom a kismamáknak, éjszaka is el 
tudnak érni – mondta.

Szécsi Anita rokonságában is 
volt olyan, akit magával ragadott 
ez a világ, így ő is e segítő szakmát 
választotta. Pusztai Mónika (ké-
pünkön) kilenc éve dolgozik vé-
dőnőként. Szereti a gyerekeket, és 
a segítés gesztusa az, amiért ezt a 
pályát választotta. Gajda Erika há-
rom éve tevékenykedik kollégái 
között. Az anyatejes világnapon 
kezdett. Iskolás korában szerette, 
amikor a védőnők órákat tartot-
tak, vagy ha egészségügyi méré-
sekre kellett járni.

Augusztus 1-je 1992 óta az 
anyatej világnapja. Azokat ün-
nepeljük, akik felajánlják a saját 
anyatejüket másoknak. Kiemelik 

az áldozatos munka jelentőségét. 
Emellett az anyatejes táplálás fon-
tosságára szeretnék felhívni a fi-
gyelmet. Mint megtudtuk, tavaly 
31 édesanya 1552,2 liter anyate-
jet ajánlott fel Szentesen. Negy-
ven gyermek kapott az éltető ado-
mányból. 

– Nagyon szerteágazó a mun-
kánk. Talán ettől szép, és ugyan-
akkor nehéz is. Sok a feladat, sok-
szor felaprózódik a munkánk. A 
gyermeken keresztül az édes-
anyával, az édesanyán keresztül 
pedig az egész családdal tartjuk 
a kapcsolatot. Családot látoga-
tunk, tanácsadást tartunk, szo-
ciális, gyermekvédelmi része is 
van a munkánknak. Sokkal ösz-
szetettebb annál, mint ameny-
nyi egy-egy részterületből látszik 
– részletezte Líbor Éva. Iskolavé-
dőnők, körzeti védőnők tesznek 
nap, mint nap a jelen és jövő csa-
ládjaiért, ott vannak a kórházban 
és a családvédelmi szolgálatnál is. 
Nemcsak a családok, hanem egy-
más lelki segítségei is. Ez fontos a 
közös munkában is.

A csapatban vannak sokat ta-
pasztalt, fiatalos szóhasználattal 
élve, régi motorosok. Kosztolányi 
Mária négy évtizede gyakorolja 
szakmáját. Már nyolcadikos korá-
ban biztos volt abban, hogy gye-
rekekkel szeretne foglalkozni. Az 
évek alatt sokaknak segített. – Is-
merek olyan várandósokat, akiket 
korábban gyerekként is gondoz-
tam. Jól esik, amikor elköltöznek a 
körzetből, és szeretnék, ha én ma-
radnék a védőnőjük. Sajnos ez így 
nem megoldható – meséli meg-
hatottan.

Gabnai Jánosné is nagy átélés-
sel beszélt hivatása múltjáról és 
jelenéről egyaránt. Az általa le-
dolgozott évtizedeket maga mö-
gött tudva is áldja annak a taná-
rának a nevét, aki ebbe az irányba 
terelgette. Úgy véli, munkája so-
rán a prevenció különösen fontos. 
– Ha a várandós egészségesen él, 

táplálkozik, jó eséllyel egészséges 
kisbabája születik. Hadakozunk a 
rengeteg kütyü – holdkomp, rez-
gő szék – ellen, mert azokkal csak 
a kicsik mozgásszerveit károsítják. 
– Most az a védőnő dolga, hogy 
helyre tegye azokat az informá-
ciókat, amelyek áramlanak a csa-
ládok felé. Sok mindent hallanak, 
köztük sok téves információt – tet-
te hozzá Horváthné Gál Terézia. – 
Az a jutalom – folytatta –, amikor 
igazam van, és ezt elismeri a csa-
lád is. Ha jó tanácsot sikerült adni, 
megoldást a problémára. 

Ha hivatalosan le is jár a mun-
kaidő, a segítő szándék mégis to-
vább dolgozik a védőnőkben.

– Azzal, hogy letettük a tollat, 
nem tudjuk otthagyni a munkát. 
Ha van egy problémás eset, óha-
tatlanul hazavisszük. Van, hogy 
arra ébredünk, hogy ott motosz-
kál a fejünkben a probléma – ho-
gyan óvhatunk meg egy kisgye-
reket a veszélyektől, mit tehetünk 
egy kismamáért, akinek nem 
egészséges babája fog születni? 
Ha nem is 24, de sokkal több, mint 
8 órás szolgálat – mondta nagy át-
éléssel Terézia. S mintegy konklú-
ziót vonva kijelentette, a gyermek 
mosolya a legnagyobb érték, nem 
pótolhatja semmi. – Ez olyan, mint 
a takarítás. Ha csináljuk, nem ve-
szik észre, de ha nem, akkor igen – 
vágott közbe egyikük. Más hozzá-
tette, segíteni egyszerűen öröm. 
– Ez senki számára sem áldozat-
vállalás. Számomra az is öröm, ha 
kiviszek egy receptet – fogalma-
zott Gabnai Jánosné, aki nem tud 
betelni a hétköznapok csodáival. 
– Mindig megható, amikor először 
szívhangot hallgatunk, és könny 
szökik az anyuka szemébe. Maga 
a születés is egy csoda. Végigkí-
sérni egy családot a várandóság-
tól az egészséges kisbaba meg-
születéséig, és még tovább. Ez a 
legszebb a szakmámban. Ezt nem 
tudom megunni – adott hangot 
örömének.

Védőnők az egészséges, boldog családokért
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Palicska Irén

Rend- és tisztaságmániás 
anyukák idegrendszerét igen-
csak próbára teszi egy apróság 
érkezése a családba. Ahogy a 
kicsi elkezd kúszni, mászni, fel-
áll, felfedezi a lakás minden ze-
gét-zugát és elkezd pakolni-rá-
molni, onnantól kezdve nincs 
megállás. Ez nálunk jó egy éve 
kezdődött. Gergő még csak ha-
son kúszott, és körbeszáguldott 
a lakáson, mint egy tornádó, és 
kb. olyan nyomokat is hagyott 
maga után. Aztán szép lassan el-
kezdtünk együtt összepakolni, 
több kevesebb sikerrel. Apával 
esténként elrakták a kisautókat, 
könyveket, szétszórt játékokat. 
Persze könnyebb és gyorsabb, 
ha én teszek rendet Gergő után, 
de szerintem sokkal hatásosabb, 
ha együtt tanuljuk a rendrakás 
művészetét. 

Igazi sziszifuszi munka, ami 
minden nap kezdődik elölről, és 
soha nincs látszatja, talán csak 
éjszaka és arra a két-három órá-
ra, amíg a gyerek délután alszik. 
Ennek ellenére mindig az az ér-
zésem, hogy örök kupleráj van 
a lakásban. Komoly edzés ez a 
rendszerető lelkemnek. Már fel 
se húzom magam, amikor Ger-
gő kiszórja a rizst, a tésztát vagy 
a müzlit, amit aztán a földről fa-
latozgat. Nem mondom, hogy 

mindig olyan tisztaság van ná-
lunk, hogy a padlóról lehet enni, 
de a múltkor épp nagytakarí-
tás után történt az eset, így lel-
kiismeret furdalás nélkül meg-
engedtem neki, hogy a földről 
egye meg a müzlit. Régebben, 
amikor még szétdobálta az ételt, 
nagy harcok folytak Apával, 
hogy ki takarítson fel a gyerek 
után. Mindketten magunknak 
akartuk a legfinomabb falatokat, 
amiket Gergő lehajigált. 

Nem csak az ételt, játékokat, 
könyveket és DVD-ket pakol-
ja szét előszeretettel, hanem a 
szekrényből a ruhákat és a pelu-
sokat, és a több száz darabos Le-
gót. Visszapakolni azonban nem 
mindig hajlandó, de még segíte-
ni se. A múltkor épp tettem-vet-
tem a konyhában. Kezdett gya-
nús lenni a nagy csönd, ami 
ugye sose jelent jót. Benézek a 
szobájába, hát Gergő ül a nagy 
halom ruha és játék kellős köze-
pén és mosolyog rám. Biztosan 
nagyon ügyesnek gondolta ma-
gát, hogy milyen szép rendet-
lenséget csinált. A mellékelt ké-
pet feltöltöttem a Facebook-ra 
is. Szó szerint körberöhögtek, és 

szétszedtek az ismerőseim, hogy 
ez nem is rendetlenség. Lesz ez 
még rosszabb is. Kismiska, két 
fiú ezt még tudná fokozni. Várjak 
csak egy pár évet!  Meg, hogy ez 
egy kamasz szobájához képest 
patika. Megköszöntem az együtt 
érző és támogató hozzászóláso-
kat. Egyszer egyébként jártam 
egy háromgyerekes család laká-
sában, még Gergő előtt. Telje-
sen megrémültem! Azóta átér-
tékeltem a helyzetet, és tudom, 
hogy nem szabd bejelentés nél-
kül érkezni egy gyerekes háztar-
tásba. Hozzánk bezzeg mindig 
akkor állít be valaki, amikor leg-
nagyobb a káosz. Apa még isme-
rősöket is akkor hív, amikor épp 
egy hete nem takarítottam. Neki 
persze fel se tűnik a sok porcica. 

Szeretek úgy elmenni otthon-
ról, hogy viszonylagos rend ma-
rad utánunk. Séta előtt összepa-
koltam a gyerek után a ruháit, 
játékait, kisautóit, könyveit. Fel-
söpörtem a konyhában kiszórt 
rizst és tésztát. Indulásra készen 
vagyunk. Akkor megláttam Ger-
gőt a WC-ben, amint az apja au-
tós újságjait szedi darabokra. 

De, hogy valami pozitív végki-

csengése legyen a történetnek: 
kezdi tanulni a rendet a gyerek. 
A nappaliban felejtettem a tö-
rülközőt, fogta, és bevitte a für-
dőszobába. Ha az utcán sze-
metet talál, kidobja a kukába. 
A múltkor a játszótéren pakol-
ta össze a dolgait (labdát, ho-
mokozó készletet), betette a ba-
bakocsi aljába, jelezve, hogy ő 
már indulásra kész. El is dicse-
kedtem anyuka-társaimnak, akik 
csak annyit mondtak, hogy leg-
közelebb már egyedül jön sétál-
ni Gergő.

Baba a fedélzeten

Rend a lelke mindennek

DIÁKOKNAK egyszobás össz- 
komfortos lakás Pécs belvárosában 
kiadó. Buszpályaudvartól 5 percre. 
70/542-3827

BELTERÜLETEN fűthető fólia 
60x8 méteres, és paradicsom támvas 
eladó.

BETON törmelék ingyen elvihető. 
Telefon: 30/434-3003

KÉT 10 darabos csészekészlet 
eladó. Telefonszám: 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

ÁRPA eladó. Telefon: 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

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

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

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

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! 
Érdeklődni: 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 68 m2-es 
földszintes lakás garázzsal, kerttel el-
adó. Telefon:30/203-0445

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

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

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

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

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

IZOTÓNIÁS sportitalok, energia- 
italok 8 -féle ízben kedvező áron. Tele-
fon: 30/913-5560

ELADÓ 2 db 2,5-2,3 m-es pad-
lizsán lila sötétítő és 2,5-5 m hal-
ványlila selyem függöny. Jó állapotú, 
felszerelt 27"-os női Schwinn Csepel 
kerékpár, 2 személyes rekamié. Tele-
fon: 0620/828-97-81 

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

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

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

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

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

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

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.

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

Viking hajók, receptre felírt 
múzeumlátogatás és a legmo-
dernebb tárlatvezetés – Pin-
tér Zsófi néprajzkutató Dániá-
ba elnyert szakmai útja során 
nemcsak az ottani múzeumi 
rendszert tanulmányozta és 
csodálta meg a gazdag kultú-
rát, de megismerte a dán élet-
érzést is.

A Koszta József Múzeum nép-
rajzkutatója felfigyelt a Pulsz-
ky Társaság – Magyar Múzeum 
Egyesületének a Nemzeti Kul-
turális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma támogatásával 
2017-ben is meghirdetett nem-
zetközi tapasztalatcsere pályá-
zatára. A résztvevők feladata a 
külföldi múzeumok társadal-
mi életben betöltött szerepé-
nek vizsgálata volt, illetve olyan 
tapasztalatok szerzése, melyek 
hazai környezetben is haszno-
síthatók. A szentesi múzeum 
néprajzkutató muzeológusa a 
dániai csereprogramra dr. Ga-
lambos Henriettel, a Szépművé-
szeti Múzeum Jogi Osztályának 

vezetőjével utazott el Dániába, 
június első hetében.

Nagyon sokat jelentett szá-
mára a lehetőség, hogy a mú-
zeumoknak a társadalom életé-
ben betöltött szerepét vizsgálja 
és tapasztalatokat gyűjtsön, tud-
tuk meg Pintér Zsófiától. Ku-
tatóként, doktori hallgatóként 
volt már nemzetközi programok 
résztvevője, a dániai út azon-
ban végre gyakorlati tapasztala-
tokkal is szolgált. Az állami és a 
szakmai szerveken túl négy dán 
múzeumot és egy svéd intéz-
ményt látogattak meg. 

– Kutatóként egyfajta terep-
munkaként fogtam fel a ta-
nulmányutat, s a dánok élet-
vitelének megismerésére is 
törekedtem. Dánia a jó(l)lét, a bi-
ciklisek, a zöld parkok, a kávé, a 
Carlsberg sör, a szél és a szeszé-
lyes időjárás országa. Az embe-
rek kedvesek, pontosak, nagyon 
jól beszélnek angolul. A környe-
zet szép, rendezett, tiszta. Az 
északi egyszerűség, letisztultság 
és kényelem iránti vágy megmu-
tatkozik a skandináv dizájnban, 

az éttermek, kávézók, irodák és 
lakások berendezésében. A fény 
iránti magas fokú igényt a füg-
gönyök hiánya és a lámpaboltok 
kiemelten magas száma is bizo-
nyítja - idézte fel emlékeit Zsófi.

A dániai múzeumok kivéte-
les művészeti, kulturális és ter-
mészeti örökséget hordoznak 
és gondoznak. Zsófi és kollégá-
ja Koppenhágában töltötte a 
hetet, de ellátogattak a svédor-
szági Malmöbe és a viking ha-
gyományokat bemutató, koráb-
bi dán fővárosba, Roskildébe is.

A Viking Hajó Múzeum a dá-
nok őstörténete miatt sem ki-
hagyható program: az embe-
reket, a tengert és a hajókat 
kapcsolja össze az őskortól a kö-
zépkoron keresztül egészen a je-
lenig, hiszen aktív hajókészítő 
műhely is működik és ki is lehet 
vitorlázni az ott készült hajókkal. 
A múzeum a kikötőben helyez-
kedik el, közvetlen kapcsolat-
ban a tengerrel – mesélte Zsófi. 
A tenger menti csarnokban öt, 
11. századi viking hajó látható. - 
Látogatásunkkor Anne Christina 
Sørensen, kurátor, kiállítási koor-
dinátor vezetett körbe az intéz-
ményben, az Angliában manap-
ság nagyon divatos, walk and 
talk módszer szerint. Ez a mód-
szer aktivizálja az agyat a fizi-
kai mozgás hatására és így jobb 
koncentrációt eredményez, mi-
közben élményszerűen raktároz-
za el az agyunk a sok információt, 
s mindemellett a szabad moz-
gás és a gesztikuláció nagy teret 
kap. Az öt kiállított, vas vázzal ki-
egészített hajómaradványt a ré-
gészek és restaurátorok konzer-
válták, a muzeológusok pedig 
szándékosan nem egészítették 
ki, hogy nagyobb hatást érjenek 

el. Az udvaron szabadtéri és fe-
dett hajóácsműhely található, 
egy múzeumpedagógiai foglal-
koztató és az utolsó régi hagyo-
mányok szerint dolgozó kötél-
fonó műhelye. Ezen kívül egy 
étterem-kávézó fogadja az éhes 
látogatókat, akik megkóstolhat-
ják a viking konyha ínyencségeit, 
halat, vadhúst, bogyókat. A Mal-
möi Modern Múzeum igyekszik 
a város teljes lakosságát kiszol-
gálni, néhány éve a svéd és an-
gol feliratokon, kiadványokon 
túl arab nyelven is olvashatják a 
látogatók a prospektusokat és 
kaphatnak tárlatvezetést az in-
gyenes belépés mellett.

Az angol nyelvű nemzetkö-
zi konzultációkon való részvétel 
nagyban hozzájárult szakmai fej-
lődéséhez és a tudományos élet-
ben való megjelenéshez; szak-
mai kapcsolatok kiépítéséhez, 
értékelte Zsófi. Szeptemberben 
a Természettudományi Múze-
umban egy nemzetközi konfe-
rencián adhatják elő tapasztala-
taikat a csereprogram résztvevői.

Érdekes tapasztalat volt a fi-
atal muzeológus számára egy 
dán különlegesség, a „Múzeum 
receptre”, mely ingyenessé teszi 
a múzeumok és kulturális ren-
dezvényeik látogatását idősek, 
illetve betegek számára. – Észa-
kon sokan szenvednek depresz-
szióban, s az orvos valóban fel-
írja számukra, hogy ingyenesen 
látogathatják a múzeumokat. A 
magány és a depresszió megelő-
zése sokkal fontosabb és költ-
séghatékonyabb, mint a kezelé-
se, ezért ily módon is igyekeznek 
odafigyelni az állampolgárok fi-
zikai és mentális jólétére, óvják a 
hyggét (meghittség, jó érzés, jó-
lét) – magyarázta a muzeológus.

Dániában receptre írják fel a múzeumot

Sebők Tamás

Július 22-én saját rendezé-
sű kutyaszépségversenyt tar-
tott a Wikfild-K9 Kutyasport és 
Szabadidő Egyesület. A várt-
nál kevesebb nevezővel, csa-
ládias hangulatban telt az ese-
mény.

A Derzsi Kovács Jenő utca mö-
gött található füves terep adott 
otthont a Wikfild-K9 Kutyasport 
és Szabadidő Egyesület kutya-
szépségversenyének az elmúlt 

szombaton. A rendezvényen – 
bár előzetesen több jelentkezőt 
regisztráltak – 8 kutya-gazdi pá-
ros vett részt. Előzetes szempont 
volt, hogy három hónapnál idő-
sebb, keverék, valamint fajtatisz-
ta kutyákkal lehetett nevezni. A 
versenyző gazdik felvonultat-
ták kedvenceiket, majd a szerve-
zők bírálták a négylábúakat. Az 
eredményhirdetésről senki sem 
tért haza üres manccsal, az ösz-
szes versenyző ajándékcsoma-
got kapott.

Családias hangulatú kutyaszépségverseny
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Valaki nem olyan régen azt 
mondta, a madármentők na-
gyot mertek álmodni! Megnyi-
tó ünnepségünkön úgy érez-
tem, ez az álom itt és most 
valóra vált. Egy hónap eltelté-
vel tudatosult bennem, hogy 
egy csodálatos lépés és gesz-
tus volt mindez, ami létrejöhe-
tett Szentes város önkormány-
zata, valamint Szirbik Imre 
polgármester úr részéről. Hi-
szen nem csak egy szokványos 
madármentő állomás lettünk. 

A lakosság szívesen tér be hoz-
zánk látogatási időben. Hétköz-
nap és hétvégén is reggel 8-20 
óráig tudjuk fogadni a látoga-
tókat, csoportokat, és elmond-
hatom, hogy van, aki egy héten 
többször is felkeres minket. Van-
nak, akik más városokból utaz-
nak Szentesre, hogy láthassák a 
Szentesi Madármentő Állomást, 
és az itt tartózkodó sérült mada-
rakat vagy árva fiókákat. Jöttek 
már Veszprémből, Dunakesziről, 
Budapestről és még sok helyről. 
Országos szinten örülnek az em-
berek, hogy Csongrád megyé-
ben létrejött egy hely, ahol a ma-
darakat el tudjuk látni, vagy csak 
fel tudjuk őket nevelni, mert az 
önálló életre még kevés esé-
lyük lenne, egyedül kint a termé-
szetben. Nagyon sokan megke-
restek minket, például az MME, 
a Természet és Állatvédő Egye-
sület, hogy dolgozzunk együtt, 
segítsük egymás munkáját, ez-
által a madaraknak van esélyük 
az életre, ami talán a legfonto-
sabb. Sőt már külföldre is elju-
tott a hírünk. Nepáli természet-
védők és madármentők keresték 
meg a Szentesi Madármentő Ál-
lomást, hogy segítsék munkán-
kat, tapasztalatokat cserélhes-
sünk. Most folynak a tárgyalások 

érkezésükről. Nagyon sokan gra-
tuláltak az eddigi munkánkhoz, 
hiszen akik városunkban élnek 
tudják, hogy sokszor éjszaka is 
dolgozunk. Meglepően tapasz-
taltam, hogy amíg tavaly má-
justól–decemberig 178 madarat 
mentettem, idén ez június 18-
tól–július 17-ig egy hónap alatt 
már elérte a 165-öt. A fiókák kö-
zül nagyon sokat már felkészítet-
tünk az útra, a természetbe való 
visszailleszkedésre. Ez az adat ki-
emelkedően magas. A madarak 
többsége sérült, vagy mérgezé-
ses tünetekkel érkezik hozzánk, 
ezért éjszakába nyúlóan dolgo-
zunk, hogy megmentsük az éle-
tüket. A nagy madármennyiség-
re való tekintettel egy éjszaka és 
egy fél nap alatt állítottunk fel 
három röpdét, de már most lát-
szik, hogy újabbak kellenek. A 
munka olykor fárasztó, de egy 
életet megmenteni, visszaadni 
a természetnek felemelő érzés. 
A megnyitón kihirdettük, hogy 
kis önkénteseket fogadunk és 
várunk. Hihetetlen nagy öröm 
volt számomra, hogy egy hónap 
alatt 110 kis önkéntes jelentke-
zett. Ők felváltva vannak bent, 
hiszen sem a gyermeknek, sem 
a bent lévő madaraknak nem jó, 
ha sokan vagyunk, így minden-
ki el tudja látni a rá bízott felada-
tot. Ezt örömmel végzik, hiszen 
tudják, hogy egy kis életért fe-
lelősek. Egy madárkáért, akit ha 
megfelelően gondoznak, ők en-
gedhetnek vissza a természet-
be. Azt hiszem, ennél csodálato-
sabb nincs, mikor az ember látja 
a gyermek szemében a csillo-
gást, a megfelelni akarást, hogy 

segíteni tudjon. Többen is jelez-
ték, hogy szívesen jönnek segí-
teni önkéntesként. Megkerestek 
az óvodáktól, iskoláktól, közép-
iskoláktól, hogy tanóra kereté-
ben szeretnének hozzánk jönni. 
Hiszen a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok számára mindez sokat 
jelenthet.  Emellett a gyermekek 
építhetnek az itt szerzett tapasz-
talatokra tanulmányaik során. 
Foglalkoztató termünkben dr. 
Bod Péter ornitológus, valamint 
Katona Mihály előadásait hall-
gathatják meg a gyermekek és 
az ide látogató vendégek. Ha vé-
gig gondolom magamban az ál-
mom, ez annál sokkal nagyobb 
és csodálatosabb lett. Hiszen 
Szentes város önkormányzata 
és Szirbik Imre polgármester úr 
engedélyével, a Hortobágyi Ma-
dárkórház Alapítvány igazgató-
jának, dr. Déri Jánosnak a köz-
reműködésével egy olyan hely 
jöhetett létre, amelyre büszke le-
het Szentes lakossága. Most már 
országos szinten is elismerése-
ket kapunk. Nem csak a Madár-
mentő Állomást, hanem a város 

vezetőségét is dicsérő szavak il-
letik. Azt gondolom, történel-
mi lépés ez, hiszen ekkora össze-
fogást soha nem tapasztaltam. 
Ezért ezúton szeretnék köszö-
netet mondani Szentes lakossá-
gának, városunk vezetőségének. 
Vannak még további terveink az 
elkövetkezendő időszakra, de ez 
ügyben még nem nyilatkoznék. 
Mondhatnám azt is, hogy van-
nak álmaink. Egyet viszont el- 
árulnék. Nagyon régen, mikor ez 
az óvoda még működött, az óvo-
dások időközönként lovagoltak. 
Mi is az álom? A hátsó udvarrészt 
szeretnénk kialakítani úgy, hogy 
sérült gyermekeket tudjunk fo-
gadni madárlátogatásra, foglal-
kozásra, lovagoltatásra terápiás 
céllal. Szeretnénk mindenkinek 
örömet szerezni azzal, ha betér-
nek hozzánk. Mindamellett ter-
mészetesen továbbra is fő fel-
adatunk a madarak ellátása, 
kezelése.

Apaváriné Nagy Tímea
a Szentesi Madármentő 

Állomás vezetője

Nagyot álmodtak a madármentők

Pusztai László Sporttelep
Augusztus 5-én, szombaton 

5. alkalommal rendezik meg az 
Erdélyszky Attila Jótékonysá-
gi Futball Emléktornát. A barát-
ságos mérkőzéseket kisméretű 
füves pályán játsszák, párhuza-
mosan 2x10, vagy 2x15 perc idő-
tartamban (az induló csapatok 
számától függően). Nevezési díj 
500 Ft. A teljes összeggel a szen-
tesi futball utánpótlást támo-
gatják a szervezők.

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.

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Augusztus 3-án, csütörtökön 
20.30 órakor Imre Zsuzsi és jazz 
zenekara koncertjét hallgathat-
ja a közönség.

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.

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

zik meg a KTN fesztivált. Négy 
helyszínen, közel hatvan fellépő 
szórakoztatja a közönséget.

Nagymágocs
Július 29-én, szombaton Ci-

vil és családi napot rendeznek a 

Károlyi-kastélyban. Programok: 
6 -13 óra között horgászverseny, 
10 órától Károlyi kupa, 12.30-kor 
ebéd, 13 órától színpadi műsorok.

Szentes-Kossuth tér
Augusztus 5-én, szomba-

ton rendezik meg a III. Moto-
ros Amatőr Ügyességi versenyt 
és a VIII. Országos Katonamoto-
ros Találkozót. Kezdés 9 órakor 
a Kossuth téren, döntők 13.30 
órától, Motoros felvonulás 16 
órakor. A folytatásban 17.30órá-
tól Egy este a huszárokkal, ve-
télkedők a Berekháti Iskolában. 
A programok között szerepel: 
tombola, Kanálgép koncert, Ret-
ro Party.

P r o g r a m a j á n l ó
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Labádi Lajos

Egy korábbi írásunkban szól-
tunk arról, hogy az osztrák–ma-
gyar kiegyezés előkészítése ér-
dekében 1865 novemberében 
országgyűlési képviselőválasztá-
sokat tartottak Magyarországon. 
A decemberben összehívott or-
szággyűlésen Szentes városát 
Oroszi Miklós volt polgármes-
ter képviselte, aki a parlament-
ben Deák Ferenc köréhez csat-
lakozott, támogatva a kiegyezés 
létrejöttét az uralkodóházzal. A 
ciklust azonban nem vitte vé-
gig; visszatérő betegségére hi-
vatkozva 1867 nyarán lemon-
dott képviselői mandátumáról. 
Elhatározása nem volt teljesen 
váratlan, hisz már 1867. február 
elején kinyilatkozta, hogy man-
dátumáról kész lemondani az 
emigrációból hazatérő, Szen-
tes nagy szülötte, Horváth Mi-
hály történetíró, volt kultuszmi-
niszter javára. Horváth ezt nem 
fogadta el, ezért Oroszi Miklós 
politikai példaképéhez – Deák 
Ferenchez – fordult tanácsért, 
hogy kinek ajánlja fel mandátu-
mát, ill. kinek a megválasztását 
támogassa a sorra kerülő pót-
választáson. Deák válaszleve-
lében a szabadságharc leveré-
se után halálra ítélt diplomatát, 
Pulszky Ferencet ajánlotta, mint 
olyat, aki „széles tudományá-

nál és ismert hazafiságánál fog-
va nagyon hasznos tagja leend 
a törvény házának”. Ilyen előz-
mények után mondott le Oro-
szi, s ajánlotta maga helyett kép-
viselőnek Pulszkyt. Az új jelölt 
1867. augusztus első napjaiban 
Szentesre látogatott. A korabeli 
sajtó tudósítása szerint nem ré-
szesült túlzottan meleg fogad-
tatásban, mivel a „nép egy ré-
sze szélsőbaloldali eszmékkel 
van eltelve” (értsd 48-as függet-
lenségiek, Kossuth Lajos hívei), 
s ezek Pulszky beszédét több-
ször félbeszakították. Mégis az 
az ígérete, hogy kijárja Szentes-
nek az úrbéri kárpótlást, vagy-
is az örökváltságra kifizetet ha-
talmas összeg visszatérítését, és 
főleg Oroszi Miklós tekintélye 
elegendőnek bizonyult ahhoz, 
hogy a szentesiek megválasszák, 
és a hagyományoktól eltérően 
idegen személyre bízzák a város 
képviseletét. 

Pulszky Ferenc képviselői mű-
ködése Szentesre nézve nem 
volt szerencsésnek mondha-
tó. Mint utaltunk rá, program-
beszédében határozott ígéretet 
tett arra, hogy Szentes az úrbéri 
kárpótlást megkapja, és „ő lesz 
az a szerencsés”, aki ezt az örö-
möt meghozza választóinak. A 
szentesiek bizakodva várták a 
fejleményeket, remélve, hogy a 
város állami kárpótlást kap a Ká-

rolyi grófoknak kifizetett százez-
rekért. Érthető volt tehát csaló-
dásuk, amikor 1868. november 
végén nyilvánosságra került az 
úrbéri kárpótlásokról szóló XXXI-
II. tc., amely csak az 1840 után 
megváltakozott községeknek 
biztosította az országos alap-
ból történő kártérítést. Mivel a 
szentesi örökváltsági szerződés 
1836-ban kelt, a városra nem vo-
natkozott a fenti törvény. A csa-
lódottság hamarosan haragra 
változott, ugyanis kiderült, hogy 
Pulszky Ferenc a törvényjavaslat 
országgyűlési vitáján nem csak 
hogy egyetlen szót sem emelt 
Szentes, mint 1840 előtt megvál-
takozott város érdekében, de a 
törvényjavaslat ellen több kép-
viselő által beadott módosítási 

indítványt sem írta alá. A Pulsz-
ky személye elleni jogos harag 
hangot kapott a városi képvise-
lő-testület 1868. december végi 
ülésén. A képviselők az elmon-
dottakon kívül azt is felrótták 
neki, hogy sem az országgyű-
lés alatt, sem annak berekesz-
tése után egyetlen betűvel sem 
tudósította választóit az ország- 
gyűlésen történtekről, pedig a 
városi tanács erre külön is felkér-
te. A városatyák ezt „lenézésnek” 
minősítették, s hogy az nehogy 
a „választók hallgatása által hely-
ben hagyassék”, határozatilag el-
marasztalták Pulszkyt eljárása 
miatt. Kimondták azt is, hogy az 
elmarasztaló határozatot orszá-
gos hírlapok útján hozassák nyil-
vánosságra.

Pulszky Ferenc balszeren-
csés képviselői működésével a 
kormányzó Deák-párt maradék 
nimbuszát is lejáratta Szentesen. 
Ennek jelentőségét csak növel-
te, hogy már erőteljesen folytak 
az 1869. évi országgyűlési kép-
viselőválasztások előkészületei, 
s biztosra lehetett venni, hogy a 
balpárti ellenzék nem hagyja ki-
aknázatlanul a kormányzó párt 
kudarca nyomán kialakult köz-
hangulatot. Ez utóbb beigazo-
lódott, hisz a szentesiek közfel-
kiáltással az emigrációban élő 
Kossuth Lajos kormányzó-elnö-
köt választották képviselőjükké.

Ahogy arról már korábban be-
számoltunk, a Műszakiak Nap-
ján minden évben kitüntetik az 
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műsza-
ki Ezred állományából szavazás-
sal választott „Év Embereit”.

Az idei Év Tisztje, Kovács István 
százados, idén mondhatni „hal-
mozza az élvezeteket”, ugyanis 
2017. július 15-i hatállyal a Hon-
véd Vezérkar főnöke a Honvéd 
Vezérkar Személyzeti Csoport-
főnökség csoportfőnökének ha-
tározata alapján kinevezte a mű-
szaki ezred hadműveleti főnöki 
beosztásába, mellyel egyidejű-
leg előléptette őrnaggyá.

Az őrnagy úr a főiskolai tanul-
mányok és a sorkatonai szolgálat 
letöltése után 2002- ben válasz-
totta a katonai hivatást. Pálya-
futását hadnagyként az egykori 
MH Alföldi Kiképző Központban 

kiképző szakaszparancsnokként 
kezdte, majd a haderő-átszer-
vezés következtében 2004-ben 
került Szentesre, a műszaki ez-
redhez, mint tűzvédelmi tiszt. 

2010-től erősíti a Hadműveleti 
Főnökség állományát, mint had-
műveleti tiszt, később hadműve-
leti főnök helyettes és július 15-
től, mint hadműveleti főnök.

150 éve történt: Országgyűlési pótválasztás városunkban

Pulszky Ferenc nem képviselte Szentes érdekeit

Előléptették az „Év Tisztjét”

Pulszky Ferenc

Véradások
A Csongrád Megyei Dr. Bu-

gyi István Kórház és a Magyar 
Vöröskereszt Szentesi Vezető-
sége minden héten kedden és 
szerdán délelőtt 07.30 és 12 
óra között, és csütörtök dél-
után 14 és 17 óra között tart 
véradást Szentesen a Vérellátó 
Állomáson.

További kiszállásos véradást 
tartanak:

Augusztus 1-én, 15-17 órá-
ig Árpádhalmon a Művelő-
dési Házban. Augusztus 2-án 
15-17 óráig Felgyőn, a Könyv-
tárban. Augusztus 5-én, 9-12 
óráig Szentesen, a Polgármes-
teri Hivatalban. (Motoros talál-
kozó) Augusztus 8-án és 15-én, 
15-18 óráig Szegváron, a Mű-
velődési Házban. Augusztus 
22-én és 29-én 14 és 18 óra kö-
zött Mindszenten, a Művelődé-
si Központban.
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Burgonya 100-120 Ft/kg, új répa 
150-250 Ft/cs, új gyökér 150 Ft/ cs, 
gyökér 670 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, 
petrezselyem 50 Ft/csomó, kapor 
80 Ft/cs, hegyes erős paprika 50-
80 Ft/db, fehér paprika 250-300 Ft/
kg, lecsópaprika 150 Ft/kg, lecsó-
paradicsom 100 Ft/kg, paradicsom 
280-300 Ft/kg, vöröshagyma 150 
Ft/kg, fokhagyma 1500-2500 Ft/
kg, tojás 35-38 Ft/db, fürtös ubor-
ka 200 Ft/kg, kígyóuborka 250 Ft/
kg, eltenni való uborka 300 Ft/kg, 
kelkáposzta 300 Ft/kg, új káposz-
ta 250 Ft/kg, új tök 150-200 Ft/kg, 
lilahagyma 350 Ft/kg, cékla 250 
Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg, pad-
lizsán 280-350 Ft/kg, cukkini 280-
350 Ft/kg, patiszon 250 Ft/kg, zöld-
bab 450 Ft/kg, nektarin 280-350 Ft/
kg, alma 250-300 Ft/kg, banán 450-
500 Ft/kg, citrom 680 Ft/kg, karfiol 
380 Ft/kg, karalábé 150 Ft/db, sár-
gabarack 250-400 Ft/kg, ősziba-
rack 350 Ft/kg, főznivaló kukorica 
80 Ft/db, görögdinnye 100 Ft/kg, 
sárgadinnye 150-200 Ft/kg, ringló 
300 Ft/kg, szilva 200 Ft/kg, szeder 
1000 Ft/kg, szőlő 600 Ft/kg.

PIAC
Üllésen a felújítás alatt lévő okmányirodát 

helyettesítette, a megyeszékhelyen bentlaká-
sos intézményben nyújtott szolgáltatást, Sze-
ged járás kisebb településein pedig az idő-
seknek és a mezőgazdaságból élőknek vitte 
helyébe az ügyintézést a mobil Kormányablak 
az elmúlt héten. Július 17. és 22. között össze-
sen 82-en keresték fel a mozgó ügyfélszolgá-
latot, így a július 7-i indulás óta már több, mint 
230 Csongrád megyei állampolgár tudott élni 
az okos jármű által biztosított, helyszíni ügyin-
tézés lehetőségével.

Szeged járás öt településének hat helyszínén 
várta ügyfeleit a megyei körút második hetében a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal mozgó ügyfél-
szolgálata. Szatymazon, Domaszéken, Ferencszál-
láson (a településhez tartozik a zabhegyezésről 
híres Kukutyin puszta) és Klárafalván elsősorban a 
személyi okmányok pótlása, cseréje ügyében ér-
keztek az ügyfelek, de volt diákigazolványhoz kap-
csolódó, járműnyilvántartást, vezetői engedélyt 
érintő, valamint GYED és anyasági támogatás 
igénylésére irányuló ügyintézés is. A települése-
ken élők nagy érdeklődéssel fogadták a Kormány- 
ablak buszt: nem csak örültek a helyi ügyintézés 
lehetőségének, hanem arról is részletesen érdek-
lődtek, milyen ügyekben fordulhatnak a mozgó 
ügyfélszolgálathoz és mikor jön legközelebb.

Szegeden két olyan intézményt is felkere-
sett az okos jármű, amely speciális gondosko-
dást nyújt. A GEMMA Szociális Szolgáltató Köz-
pont és Fejlesztő Iskola, valamint a Dr. Waltner 
Károly Otthon lakói, gondozottjai és munkatár-

sai egyaránt örömmel fogadták a helybe hozott 
ügyfélszolgálatot. Az ügyintézés során kiderült, 
az olyan intézményekben, ahol egészségkárosul-
tak, kiskorú vagy akár felnőtt ápoltak élnek, nem 
csak az ügyintézést, hanem az olyan hatósági in-
formációkat is szívesen fogadják, amelyek a min-
dennapi életüket meghatározzák. Ilyen például 
a gondnokság alá helyezési eljárás, a rehabilitá-
ciós járadék megállapítása, vagy a felülvizsgálat. 
Többen a beteg gyermeket nevelő szülők számá-
ra elérhető állami támogatások, szolgáltatások 
iránt érdeklődtek. Ezért a Szeged Járási Hivatal 
munkatársai most részletes tájékoztató anyago-
kat készítenek az intézmények számára, és szülői 
vagy munkatársi értekezleteken készséggel tar-
tanak előadásokat is ezekben a témákban. A Kor-
mányablak busz ezen a héten a Kisteleki járásban 
road show-zik.

A tájékoztatást is helybe hozzák

A busz jövő heti állomásai a járásban:
július 31.

Üllés,  Dorozsmai út 40. 9-12 óra 
(okmányiroda helyettesítése),

augusztus 1.
Csanytelek, Volentér János tér 2. 8-15 óra,

augusztus 2.
Felgyő, Ifjúság utca 8. 8-15 óra,

augusztus 3.
Csongrád, Körös-toroki Napok 13-18 óra,

augusztus 4.
Csongrád, Körös-toroki Napok 10-18 óra,

augusztus 5.
Csongrád, Körös-toroki Napok 10-18 óra.

Paróczai Kata

Manapság az emberek a 
Föld minden pontján 
egyre inkább töreked-
nek a bolygónk vé-
delmére – ha a termé-
szeti hatásoktól nem 
is, – de azoktól a dol-
goktól, amivel mi ká-
rosítanánk. Ezen dolgok 
közé tartozik az újrahasznosí-
tás is, amit napjainkban már-
már trendnek is hívhatunk. 

Az újrahasznosítás már régóta 
jelen van az emberiség életében, 
még ha korábban nem is hívtuk 
nevén. Például amikor egy üres 
margarinos dobozt használunk 
cserépalátét gyanánt, vagy ami-
kor gyermekkorunkban nagy do-
bozt búvóhelyként használtunk, 
utána pedig kivágtuk belőle a far-
sangi jelmezünkhöz nélkülözhe-
tetlen fejdíszt vagy épp az egész 
dobozt húztuk magunkra, mond-
ván „Robot vagyok” és akadozott 
mozgással táncoltunk.

Mostanában egyre elterjedteb-
bek a raklapból készített ágyak, 

kerti kiülők, vagy épp kutya há-
zak. De ugyanennyire népszerű 

az, mikor régi nadrágból tás-
kát vagy pénztárcát var-

runk magunknak. 
Igen, mi magunk. 

Ugyanis az úgyneve-
zett DIY dolgok is egyre 

nagyobb népszerűség-
nek örvendenek nemcsak 

az idősebb, de a tinédzser kor-
osztálynál is. Készíthetünk akár 
egy csillárt is törött vagy már kar-
cos DVD lemezekből.

Nem is beszélve a PET palack-
ból készült temérdek mennyi-
ségű ceruza tartókról és a Szente-
sen is nemrég készült (műanyag) 
üvegházról, mely nem csak olcsó 
és környezetkímélő, de nagyon 
egyedi és praktikus is. Házilag is 
elkészíthető, és a gyerekeknek is 
remek programlehetőség. 

Nem is kell más hozzá, csak:
• néhány fém és fa gerenda
• egy kis kreativitás
• sok-sok barát
• és rengeteg PET palack

Az újrahasznosítás is lehet Trendi
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Zöldséges kolbászos egytál
Hozzávalók 4 adaghoz: 5 db 

krumpli, 1 fej vöröshagyma, 30 
dkg (1 csomag) grill kolbász, 1 
gerezd fokhagyma, 1 zöld kali-
forniai paprika,1 piros kaliforni-
ai paprika, 2 répa, 1 nagy vagy 2 
kisebb cukkini, só, bors, fűszer-
paprika, szárított rozmaring, zsír 
vagy olaj a sütéshez. Cukkini he-
lyett választhatunk más idény-
zöldséget ízlés szerint.

Elkészítése: A zöldségeket és a kolbászt előkészítjük. A hagymát 
megpucoljuk, apróra vágjuk. A krumplit meghámozzuk, megmos-
suk, kockákra vágjuk. A többi zöldséget szintén megmossuk, felkoc-
kázzuk. A grillkolbászról a héját lehúzzuk, felkarikázzuk. Egy nagy 
serpenyőben vagy edényben zsírt vagy olajat forrósítunk. Beletesz-
szük a hagymát, üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a fokhagymát, 
krumplit, megszórjuk a fűszerekkel és közepes lángon, 20-25 perc 
alatt ropogósra sütjük. Időnként keverjük át, hogy ne égjen le és 
minden oldala egyenletesen piruljon. Ha már megpirult, kitesszük 
egy tálba. Ugyanebbe az edénybe beletesszük a felkarikázott kol-
bászt és 2-3 perc alatt megsütjük. Hozzáadjuk a répát és a kaliforniai 
paprikát. 2 percig pirítjuk, végül mehet a cukkini is és újabb 2 percig 
sütjük. Beleforgatjuk a krumplit is, 1-2 percig összemelegítjük, hogy 
az ízek összeérjenek és kész is.

Született
Mészáros Ferencnek és Harsá-

nyi Tímeának (Klauzál u. 1.) Fe-
renc (képünkön), Drahota-Sza-
bó Nándornak és Házi Editnek 
(Nagynyomás, Tanya 82.) Roland, 
Viczián Lajosnak és Molnár Pet-

rának (Bajcsy-Zs. u. 6.) Konrád, 
Szabó Róbertnek és Kolompár 
Klaudiának (Lőrincz u. 27.) Áron, 
Juhász Krisztinának és Rácz Ad-
riennek (Csongrád, Fohász u. 
36/A) Ádám Krisztián, Atká-
ri Józsefnek és Jakobey Editnek 

(Csongrád, Deák F. u. 4.) Zen-
te, Pusztai Lászlónak és Justin 
Magdolna Hajnalkának (Csong-
rád, Vég u. 5.) Zoé Boglárka nevű 
gyermeke.

Házasságot kötött
Mokány Ferenc és Karácsony 

Rita (Szentes, Mecs B. u. 16.), 
Boda Tibor és Sávai Mária (Szen-
tes, Köztársaság u. 7/6.), Tihanyi 
Zoltán Pál (Szentes, Dr. Udvardi L. 
u. 39.) és Csornai Rita (Budapest 
16.), Megyeri Tamás (Dunaharasz-
ti, Király u. 41.) és Rákóczi Dorina 
(Szigetszentmiklós, Nyírfa u. 1.)

Elhunyt
Maszlag András (Szentes, Sza-

lai u. 13.), Sebők Jánosné (Szen-
tes, Ürge u. 22.), Berezvai István-
né (Szentes, Köztársaság u. 9/4.), 
Orovecz József (Szentes, Jókai 
u. 153.), Horváth István (Csong-
rád, Kossuth tér 5.), Nagy Tibor 
(Csongrád, Bercsényi u. 3.)

KOS A kos jegy szülötte-
inek mozgalmas lesz a hét 
első fele. Sok érdekes ötle-
tet tartogatnak a tarsolyuk-
ban, amiket érdemes lehet 
megvalósítani.

BIKA Nehéz döntést kell 
hoznod a héten, amely ta-
lán a sorsodról is dönthet, de 
ne feledd, ha jól teljesítesz, a 
sors meg fogja hálálni azt.

IKREK A csillagok az ik-
reknek kedveznek. A mun-
ka most meg fogja hozni 
gyümölcsét, melyet néhá-
nyan meg is irigyelhetnek 
és megpróbálnak majd a kegyeidbe fér-
kőzni.

RÁK A hét első felében le-
het, hogy a szerencse elkerül, 
de szerdától változik a hely-
zet. A párod kedvessége bi-
zakodásra késztet és talán a  
házasság ötlete is felmerül bennetek.

OROSZLÁN Ahhoz, 
hogy minden elképzelésed 
megvalósuljon, a dolgaid 
végére kell járnod. A boly-
gók segítenek ezen dolgok 
megvalósításában. 

SZŰZ Szerdától sínen lesz-
nek a dolgaid. Célszerű len-
ne a fontosabbakat a hét má-
sodik felére tenni. A héten új 
embereket ismerhetsz meg, 
akik személyiségben nagyon hasonló-
ak hozzád.

MÉRLEG Még mindig 
nyomodban jár a szeren-
cse, számtalan pozitívum 
történhet a héten. Meg is 
lepődhetsz majd azon, hogy szinte az 
öledbe hullik, amire vágysz.

SKORPIÓ Feltűnően vi-
tatkozós hangulatban le-
hetsz a héten, amely talán 
az állásodba is kerülhet. 
Igyekezz megbújni és visz-
szatartani haragod a héten.

NYILAS A héten a leg-
jobb oldalad mutatod a vi-
lág felé, bármit elérhetsz és 
bárkit meghódítasz. Azon-
ban a pénzeddel ügyesen 
kell bánnod, mert könnyen kicsúszhat 
a kezedből.

BAK Általában jó kész-
séggel bánsz a pénzzel, de 
ezekben az időkben az irá-
nyítás kicsúszhat a kezed-
ből. Érdemes lehet egy 
szakértő segítségét kérned esetleges 
problémáid kapcsán.

VÍZÖNTŐ Ha most tanulás-
ba kezdesz, könnyen rád ra-
gadhatnak a tanultak, egy-
re gyorsabban fog forogni az 
agyad. Egy külföldi tanulmány-
út hasznos lehet.

HALAK Ha túl nagy nyo-
mást gyakorolnak rád a hoz-
zátartozóid, hasznos lehet 
megbeszélni velük a dolgo-
kat, mert ha magadba fojtod, 
az az egész hetedet romba döntheti.

HOROSZKÓP
júl. 28-aug. 3.

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 órá-
ig, 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, hét-
végén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyeleti idő-
ben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: július 31- augusztus 7. Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.) Hét-
főtől-péntekig 8-17 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnap zárva. Ké-
szenléti telefon: 70/5635139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, szom-
baton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

Július 31-augusztus 4.

Hétfő
A menü: Paradicsomleves,

Mustáros flekken, burgonyapüré
B menü: Vegyes zöldségleves,

Rántott csirkecomb, zöldborsófőzelék
Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta

Kedd
A menü: Sárgaborsóleves,

Rakott karfiol
B menü: Brokkolikrémleves,

Hawaii csirkemell, sült burgonya
Napi desszert: Gyümölcsrizs

Szerda
A menü: Vegyes gyümölcsleves,

Olaszos töltött karaj, zöldfűszeres rizs
B menü: Csirkebecsinált leves

Zúzapörkölt, tészta
Napi desszert: Csíkos palacsinta

Csütörtök
A menü: Húsleves házi tésztával,

Párolt sertés szelet, sós burgonya, para-
dicsommártás

B menü: Frankfurti leves,
Sajtos rakott makaróni

Napi desszert: Somlói galuska
Péntek

A menü: Grízgaluskaleves,
Dubary karaj, sült burgonya

B menü: Sajtos fokhagymakrémleves,
Mézes-mustáros csibefalatok, párolt rizs
Napi desszert: Rákóczi túrós palacsinta

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.; 

WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU

INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU

Családi események
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Labádi Lajos

„Könnyes szemmel, a gyer-
mek vérző szívével állok meg 
a koporsó előtt, amely a mai 
Szentes legnagyobb, legérde-
mesebb, legegyenesebb, leg-
hajlíthatatlanabb, legkövetkeze-
tesebb férfijának, az új Szentes 
megteremtőjének földi marad-
ványait foglalja magában…” – 
írta az Alföldi Újság 1927. júli-
us 6-diki számának címoldalán 
Sima László lapszerkesztő. S va-
lóban, Mátéffy Ferenc közel 17 
éves polgármestersége új feje-
zetet nyitott városunk fejlődés-
történetében.

Mielőtt ezt tényekkel igazol-
nánk, ismerjük meg röviden az 
érdemdús férfiú életútját. Ősei 
Fejér vármegyei nemesek vol-
tak, akik a „cecei” előnevet visel-
ték. 1775-ben már Szentesen 
találjuk a családot. Mátéffy Fe-
renc itt született 1856. novem-
ber 19-én; apja Mátéffy Ferenc 
tímármester, földbirtokos, váro-
si és megyei képviselő, édesany-
ja nemes Batik Lídia. Alsóbb is-
koláit elvégezve, tanulmányait a 
debreceni jogakadémián folytat-
ta; köz- és váltóügyvédi diplomá-
ját, valamint a jogi doktorátust a 
budapesti egyetemen szerezte. 
1884-ben hazatelepült Szentes-
re, s önálló ügyvédi irodát nyitott. 
1887-ben feleségül vette Nagy 
Ferenc kereskedő Ilona nevű lá-
nyát, akit a város legszebb haja-
donjai között tartottak számon. 
Negyvenévi boldog házasságuk 
alatt hat gyermekük született. 

A tehetséges fiatal ügyvéd 
hamarosan bekapcsolódott a 
városi közéletbe: 1890-től vá-
rosi és megyei képviselő, 1892-
től tiszteletbeli vármegyei tisz-
ti főügyész. Ezekben az években 
még nem örvend népszerű-
ségnek, mivel a függetlensé-
gi 48-as ellenzékiséget követő 
Szentesen a kormánytámoga-
tó megyei politika odaadó hí-
vének számított. A századfordu-
ló idején távol tartotta magát az 
elmérgesedett helyi közéleti csa-
tározásoktól, ennek köszönhet-
te, hogy az 1902. évi általános 
tisztújításkor a kormánypárt és 
az ellenzék egyaránt az ő polgár-
mesterré választását támogat-
ta, így fényes győzelmet aratott. 
(Teljesítménye alapján 1908-
ban és 1914-ben megerősítették 
tisztségében.) 

Megválasztásával a régen 
óhajtott közéleti békesség hely-
reállt. A pártok meddő csatá-
rozását, a gyűlölködő személyi 
küzdelmeket felváltotta a város 
érdekeit szolgáló, fejlődését ha-
tékonyan előmozdító komoly 
munka. A közalkotások egész 
sora bizonyítja ezt. Emeljünk ki 
néhányat: működésének kez-
detén elkészült a városi villany-
telep és a vármegyei kórház új 
főépülete; átadták a forgalom-
nak a Szentes-Csongrád közöt-
ti tiszai vashidat, majd megnyílt 
a Szentes-Csongrád közötti vas-
útvonal; felépült az evangélikus 
templom; határozat született 
az utcák és terek elnevezéséről, 
a házak újraszámozásáról, va-

lamint a legforgalmasabb utak 
aszfaltozásáról; felépült az új vá-
rosháza, a járásbíróság, a kato-
likus népiskola, a kenyérgyár, 
a mozi, a Szentes–Vidéki Taka-
rékpénztár Kossuth utcai palo-
tája; elkészült a polgári leányis-
kola és a felsőpárti református 
templom, valamint az Erzsébet 
tér. A további látványos gyara-
podást megakasztotta az első vi-
lágháború kitörése. Az elkövet-
kezőkben a békés építés helyett 
a háborús közigazgatás nehéz-
ségeivel és az egyre súlyosodó 
közellátási problémákkal kel-
lett megbirkóznia. Ezek az évek 
felőrölték idegeit, ezért meg-
romlott egészségi állapotára hi-
vatkozva 1918. november 30-
án kérvényezte nyugdíjazását. 
Nem vonult teljesen vissza: ügy-
védi irodáját újból megnyitotta, 
s számos társadalmi tisztséget 
továbbra is betöltött, személyét 
közmegbecsülés övezte.

Mindenkit váratlanul ért a szo-
morú hír, hogy dr. Mátéffy Fe-
renc ny. polgármester 1927. jú-
lius 5-én éjjel szívszélhűdés 
következtében elhunyt. A város 
saját halottjának nyilvánította, s 
gondoskodott a méltó szertar-
tásról. A középületekre kitették a 
gyászzászlókat; a városháza tor-
nyán félárbocra eresztett fekete 
lobogó lengett. Ravatalát a váro-
si közgyűlési terem közepén állí-
tották fel, amelynek falait fekete 
drapériával, a csillárokat fekete 
fátyollal borították. Nyitott érc-
koporsója mellett díszbe öltö-
zött városi hajdúk álltak őrséget 

kivont karddal. Órákon át zarán-
dokoltak ravatalához a részvétet 
nyilvánító szentesiek. Koporsó-
ját a közgyűlési teremből a vá-
rosi tanács tagjai vállukon vitték 
a Kossuth téren felállított emel-
vényhez, ahol több ezres tömeg 
tolongott gyászba öltözve. Boty-
tyánszky János evangélikus lel-
kész gyászbeszéde nyitotta meg 
a temetési szertartást. A város 
nevében dr. Négyesi Imre pol-
gármester, a vármegye nevében 
dr. Csergő Károly alispán, az ügy-
védi kar nevében dr. Péter Al-
bert mondott búcsúztatót, majd 
megindult a gyászmenet az 
evangélikus temetőbe. A kopor-
sót négylovas gyászhintó vitte, 
amelyet a városi és megyei haj-
dúk, s a díszbe öltözött tűzoltók 
kísértek. A temetőben a lelkész 
mondott még egy imát, majd a 
szeretett polgármester földi ma-
radványait elhelyezték a családi 
sírboltba. Nevét és emlékét 1932 
óta egy utca őrzi, olajfestményű 
portréja pedig a közgyűlési te-
remben látható.

90 éve hunyt el dr. Mátéffy Ferenc polgármester 

Korának legnépszerűbb és 
legeredményesebb városvezetője

Dr. Mátéffy Ferenc 
(Kováts Károly alkotása, 1932)

Rozgonyi Ádám

Nemecsek, Boka, Geréb, a 
Vörösingesek, a Pál utcai fiúk 
és még sorolhatnánk. E nevek 
és kifejezések legtöbbje foga-
lommá vált a magyar iroda-
lomban. Sokunk gyermekko-
rának meghatározó, kedves 
emlékei. 

1907-ben, 110 éve jelent meg 
Molnár Ferenc örökbecsű ifjú-
sági regénye, a Pál utcai fiúk. A 
magyar irodalom egyik legszív-
bemarkolóbb alkotása, felnőt-
teket, fiatalokat egyaránt meg-

szólít. A regény főszereplői olyan 
karakteres emberi viselkedési 
mintákat mutatnak, amelyeket 
a név puszta említése felidéz. A 
könyv olyan jól ismert, hogy eze-
ket a neveket gyakran használ-
juk is emberi jellemek tömör le-
írására. A szereplők nevén kívül 
fogalommá váltak a regényből 
például a „gittegylet”, az „eins-
tand” vagy a „grund” szavak is. 
Azt, hogy a mű nem pusztán egy 
„nyári kaland”, az iskolai kötele-
ző olvasmányok egyike, s ma is 
üzen, jól mutatja, hogy a regény 
Grecsó Krisztián író átiratában ta-

valy ősszel színpadra került. A 
könyv máig ható nemzetközi 
népszerűsége arról tanúskodik, 
hogy olvasói szerint örök élet-
helyzetekről szól, bárhol, bár-
mikor történhetett volna. Sokak 
szemébe könnyet csal az aláza-
tos, udvarias, érzékeny Neme-
csek tragédiája. A szőke kisfiú 
a hazájáért felelősséget vállaló 
kisember önfeláldozó, hősies bá-
torságának a jelképe, akit társai 
nem értettek meg, félreszorítot-
tak és megszégyenítettek, a tör-
ténet végén a grund hőseként 
hal meg. 

Könyvajánló: A Pál utcai fiúk
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Csak egyszer va-
gyunk fiatalok, utána más mentséget kell 
találnunk”. (Oscar Wilde)

Múlt heti nyertesünk: Héjja Sándorné. 
Nyereménye egy páros belépő a Szentesi 
Nyári Szabadtéri Színház Folyón túl Itália 
című előadására. Ezen a héten a 2 db na-
pijegyet sorsolunk ki a Körös-Toroki Na-
pok fesztiválra.

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. Rejtő Jenőtől idézünk (folyta-
tás sorrendben a vízszintes 74. és 47. számú 
sorokban). 17. Alkalom-, illetve időszerűség. 
18. Egy híres szoborcsoport-szerű. 19. Né-
velővel: jóindulat, pártfogás. 20. Nyolc szén- 
atomot tartalmazó, nyílt láncú telített szén-
hidrogén. 22. B… - ízletes gyümölcs. 23. Ma-
gyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége hon-
lapja. 24. Elit férfiaknak való szeszes ital. 26. 

Egy hüvelyes nyugat-indiai bokor, indigó 
forrása. 27. Forog a végén! 28. Kopasz. 30. 
Páratlanul kínzó! 31. Európium és hidrogén 
vegyjele. 33. Ámen egynemű hangzói. 34. A 
panasz szava. 36. Pokorny … - színésznő. 38. 
Magyar szobrászművész (Amerigo). 39. Bon-
sai belseje! 40. K… - költekezik. 42. Portugál 
szerzetes. 45. Fordított csökönyösség! 47. Az 
idézet harmadik sora. 51. Szervíroz. 56. Üdí-
tőital. 57. Összevegyít. 58. Indonéz sziget. 
60. Díszelőadás. 61. Női név. 63. Egy másik 
helyre pakol. 64. Várkapitány. 66. Iktat az ele-
jén! 67. Hangtalanul rág! 68. Szándékozik. 
70. A Balaton jege teszi. 72. Szobai szökőkút. 
74. Az idézet második sora. 75. Csökken a víz 
szintje.

Függőleges: 1. Jótékonykodó. 2. Keserve-
sen síró. 3. Lét. 4. Függeszt. 5. Határozatlan 
névelő. 6. Te meg a barátaid. 7. Szag, illat – 
angolul. 8. Lendítik, taszítják. 9. Névelővel: 
szemlélő. 10. Zola regényhőse. 11. Magyar-
ország, röviden. 12. Fél Ikarus! 13. Indiai szár-
mazású amerikai énekes, dalszerző, színész-

nő (Jones). 14. Bizta…, kecsegtetőn. 15. Más 
néven tárnics, különleges növény. 16. Dísz-
kard, szurony (vékony, rövid fegyver gúny-
neve). 21. Másolóceruza, diáknyelven. 24. 
Nemesi, uralkodói. 25. Oroszlánnév. 29. Áru-
házlánc. 32. Kisebb forgalmú útvonal egy te-
lepülésen. 35. Írtja a gazt. 37. Névelővel: öt-
venszázalékos kedvezmény. 38. Házhelyre. 
39. Arra a helyre jegyez. 41. Amerikai–brit 
koprodukcióban készült 3D-s sci-fi film, Ja-
mes Cameron rendezésében. 43. Riskát egy-
nemű hangzói. 44. Város, Hunyad megye 
székhelye Erdélyben. 46. Tiranában élő em-
beré. 47. Szövethulladék. 48. Ellenétes kötő-
szó. 49. Török gépkocsik jelzése. 50. Francia 
város, Moselle megye székhelye. 52. Fekvő 
alkalmatosságba. 53. Énekhang. 54. Balato-
ni üdülőhely. 55. Házbérlőd. 56. …nis, füg-
gönytartó. 59. Kántor Anikó Sport Egyesület 
névbetűi. 62. Amely személy. 64. Félig való-
di! 65. Kínai eredetű táblás játék. 69. Argon 
vegyjele. 71. Iljusin repülőgépének jele. 73. 
Oszlophatárok!

Beküldendő sorban a vízszintes 1, 74. és 
47. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Júl. 31-aug. 6.
Hétfő – Paradicsomleves,

A menü:  Dónáti pulykaragu, 

galuska

B menü:  Rakott kelkáposzta

C menü:  Zöldséges töltött 

borda, rizs köret, 

Kedd – Csontleves,

A menü:  Lencsefőzelék, 

sült kolbász

B menü:  Rántott csirkemáj, bur-

gonya, 

tartármártás

C menü:  Holstein szelet, 

burgonya, savanyúság

Szerda – Gombaleves,

A menü:  Zöldborsós tokány, 

rizs köret

B menü:  Stefánia vagdalt, 

burgonya, 

savanyúság

C menü:  Aszalt szilvás töltött 

borda, vegyes köret

CSütörtöK –  Gyümölcsleves,

A menü:  Gombás töltött 

borda, vegyes köret 

savanyúság
B menü:  Rántott sajt, 

kukoricás rizs köret, 
tartármártás

C menü:  Magyaros 
sertésszelet, 
steak burgonya

PénteK – Palócleves,
A menü:  Farsangi fánk
B menü: Túrós sztrapacska
C menü:  Rántott szelet 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szombat –  Zöldségleves,

Cigánypecsenye, 

rizs köret, savanyúság

VaSárnaP –  Húsleves,

Görögös csirkemell, 

hasábburgonya

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

800 Ft. C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 520 Ft/nap.

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

Cseh és román verseny-
zőkkel kiegészülve rendez-
ték meg az idei Nemzetközi 
Balaton Bajnokságot Veszp-
rémben az elmúlt hétvégén. 
Ebben az évben először hatá-
roztak meg a rendezők a ko-
rábbi nagy létszámok miatt 
nevezési szinteket, így idén 
csak az aktuális magyar rang-
lista első tizenkét helyezettje 
nevezhetett. Ez azt jelentette, 
hogy a mezőny gyakorlatilag 
azonos volt a magyar bajnok-
ság mezőnyével.

A Maximus SE atlétái csak az 
első napon voltak érdekeltek a 
viadalon, de valamennyien be-
verekedték magukat a nyol-
cas döntőbe. Sajnos különböző 
okok miatt öt helyett csak há-
rom szentesi versenyző indulha-
tott Veszprémben, velük szem-

ben az elvárás az volt, hogy 
döntős helyezéseket és szuper 
liga pontokat szerezzenek a Ma-
ximusnak. Seres András a férfi 
diszkoszvetők között 55 méte-
res eredményével ötödik lett, 
Kocsis Alexandra a női diszkosz-
vetők között szintén az ötödik 
helyen végzett, Csordás Cintia 

pedig a hatodik helyet szerez-
te meg. Így eleget tettek az el-
várásoknak, és most már biz-
tos, hogy a szeptemberi Magyar 
Szuper Liga döntőn a korábban 
már maguknak helyet biztosí-
tó döntősök, Váradi, Seres és Ra-
kovszky mellett Kocsis Alexand-
ra is ott lesz a legjobbak között. 

– Rekkenő hőségben rendez-
ték a dobószámokat – mondta 
Benkő István, az egyesület elnö-
ke. – Bízunk abban, hogy telje-
sítményük alapján Csordás Cin-
ti és Nánai Lilla is meghívást 
kaphat a Szuper Liga döntőre. 
A következő három hét az atlé-
ták számára a nagy nemzetkö-
zi versenyek miatt hazai viada-
lok nélkül, de munkával telik el. 
– Utóalapozást végeznek ver-
senyzőink ebben az időszak-
ban, készülünk az előttünk álló 
feladatokra, a Tisza Kupára, a 
szeptemberi szentesi dobóver-
senyre és a Szuper Liga döntő-
re – tudtuk meg Benkő István-
tól. – Rakovszky Tibor sérülése 
is gyógyulóban van, erőnléti és 
súlyzós edzéseket végezhet, re-
ményeink szerint augusztus kö-
zepén már a súlylökő-edzéseket 
is elkezdheti.

Pontszerző helyek a Balaton-bajnokságon

Hering Viktor

A vízilabda sportágban játé-
kosként és edzőként eltöltött 
49 esztendő után nyugdíjba 
vonul a korábbi MNK-győztes, 
KEK –elődöntőben is szereplő, 
később hosszú évekig edzős-
ködő Kádár József. 

– Hivatalosan már két éve 
nyugdíjas vagyok, de tovább-
ra is edzősködtem, most viszont 
már ennek a korszaknak is vége 
– kezdi a beszélgetést a kiváló 
szakember. – Úgy vélem, hogy 
65 esztendősen már ne üljön 
edző a kispadon. Nem éreztem 
már azt a motivációt, hogy nap 
mint nap edzést tartsak egy csa-
patnak. A sportágtól azonban 
nem fogok elszakadni, ellenőr-
ként tovább tevékenykedem, il-
letve a gyermek vidékbajnok-
ság – amelyet még 1982-ben én 
szerveztem meg elsőként Kani-
zsa Tivadarral, Pócsik Dénessel – 
szervezése továbbra is megma-
rad nekem.

– Pedig nem is a vízilabda volt 
az elsőszámú sportága…

– Édesapám labdarúgó volt az 
ötvenes években a Kinizsiben, ér-
telemszerűen én is ezzel a sport-
ággal foglalkoztam, nem is tar-
tottak tehetségtelennek. Nagyon 
jó korosztály volt az, Gujdár Sán-
dorral, Török Sándorral, aztán 
1968-ban, amikor az NB III-as ke-
retbe kerülhettem volna, a térd-
fájdalmaim miatt – bár operáción 
is átestem – abba kellett hagy-
nom a labdarúgást. Ekkor hívott 

át a vízilabdázókhoz dr. Rébe-
li-Szabó József. 1969 tavaszán ját-
szottam az ifjúsági együttesben 
az első mérkőzésemet a VTSK 
gárdája ellen, az utolsó negyed-
ben kaptam lehetőséget a játék-
ra. 1972-ben pedig megnyertük 
az ob II-es bajnokságot a felnőtt 
együttessel, ’73-tól pedig az ob 
I-ben szerepeltünk. 

– Hány mérkőzést játszott az 
ob I-ben?

– 238 mérkőzésem volt, gya-
korlatilag végigvízilabdáztam 
ezeket az esztendőket, talán há-
rom mérkőzés volt, amiről hiá-
nyoztam. Összesen az első osz-
tályban 118 gólt szereztem, de a 
legfontosabb, hogy olyan remek 
társakkal játszhattam együtt, 
mint Dongó László, Horváth 
György, Pengő László, Szénász-
ki „Zsiga” János, Komlósi János, 
Soós László, Bódi „Patyó”, Kurucz 
Márton, Tóth Gyula, Kucsera Gá-
bor és Mezei József. Összesen két 
edzőm volt pályafutásom alatt, 
dr. Rébeli-Szabó József és dr. 
Tóth Gyula. 

– Pályafutása legnagyobb sike-
re az MNK-győzelem?

– Azt gondolom, hogy az 
1980-es MNK-sikerünk csoda-
számba ment, hiszen elképesztő 
képességű vízilabdázók játszot-
tak abban az időben itthon. Az, 
hogy a Kupagyőztesek Európa 
Kupájában a négy közé tudtunk 
kerülni, az még nagyobb dolog-
nak számított. 

– Az edzői pályafutása mikor 
kezdődött?

– Már érettségi után elvé-
geztem az edzői tanfolyamot, 
és még játékos voltam, ami-
kor 1977. január elsejétől edző-
séget vállaltam. 20-30 gyere-
ket edzettem, olyanokat, akiket 
nem szerettek volna benevez-
ni a bajnokságba. Három hónap 
után aztán mégis elindultunk a 
pontvadászatban, mégpedig a 
Budapest-bajnokságban. 1977. 
január elsejétől 2017. június 10-
ig, 40 esztendőn át edzősköd-
tem, gyakorlatilag minden kor-
osztályt edzettem, de kizárólag 
a fiú, férfi szakágban. A legna-
gyobb eredményemnek azt tar-
tom, hogy soha, egyetlen he-
lyen sem mondták nekem azt, 
hogy nem kellek tovább. Annyi 
hiányérzetem van egyedül az 
edzői pályafutásommal kapcso-
latban, hogy amikor a nyolcva-
nas években jó csapatunk volt, 
akkor három, négy esztendőn át 
az első négy között tudtunk vol-

na végezni, ha van egy kiemel-
kedő képességű kapusunk. Így 
ötödik - hatodikak voltunk, de 
erre az eredményre is büszke 
vagyok, annál is inkább, mert ki-
zárólag saját nevelésű játékosa-
ink voltak. Tóth Lászlót, aki több, 
mint háromszázszoros váloga-
tott lett, még úszni is én tanítot-
tam meg, de edzhettem Pellei 
Csabát, aki szöuli olimpiai ke-
rettag volt, Horváth Csabát, aki 
kétszeres magyar gólkirály lett, 
Sprock Tibort és Beleon Zsoltot, 
aki ifi Európa-bajnok volt, Ha-
lápi Jánost, aki junior Eb-győz-
tes lett, Somogyi Balázst, Juhász 
Zsoltot, Szabó Nándort, akik kor-
osztályukban Európa-bajnoksá-
got nyertek.

– Az utolsó kilenc esztendőt Bé-
késcsabán töltötte…

– Olyan időszakban jött a bé-
késcsabai felkérés, amikor én 
magam is úgy éreztem, hogy 
váltanom kell. Gyakorlatilag a 
semmiből építettünk fel ott egy 
klubot, amely idén a Szombat-
hellyel azért csatázott, hogy ki-
harcolja az ob I-be kerülést. 

– 49 esztendőt töltött a sport-
ágban, lehet-e vízilabda nélkül 
élni ?

– Mindennek eljön az ideje, 
így annak is, hogy már ne edzős- 
ködjem tovább. A medencék vi-
lágától nem szakadok el, így bí-
zom abban, hogy hamarosan el-
mondhatom: több mint ötven 
esztendőn keresztül foglalkoz-
hattam ezzel a csodálatos sport-
ággal.

Játékosként és edzőként is maradandót alkotott
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Sebők Tamás

A Tótkomlósi Rozmár Szeni-
or Úszó Klub Egyesület, vala-
mint a Magyar Szenior Úszók 
Országos Szövetsége júli-
us 15-én a Rózsa Fürdőben 
rendezte meg a XII. Tótkom-
lósi Nemzetközi Szenior Úszó-
versenyt, melyen a Szentesi 
Delfin ESC versenyzői is rajt-
kőre álltak.

Az esemény a Budapesti Mas-
ters vb előtti utolsó felkészülési 
verseny volt, így nem meglepő, 
hogy 27 egyesülettől érkeztek 
úszók Tótkomlósra. A verseny-
számokat 33 és 1/3 méteres me-
dencében bonyolították le.

A Szentesi Delfin ESC eredmé-
nyei: Pólyáné Téli Éva: 1. hely 33 
pille, 33 mell, 33 hát, 33 gyors, 
133 m vegyes. Bocskay Zsófia: 1. 
hely 33 pille, 133 vegyes, 2. hely 
33 gyors, 33 mell. Barakonyi Ju-
dit: 1. hely 33 mell, 33 gyors, 2. 

hely 33 pille, 3. hely 33 gyors. 
Brunnerné Palásti Katalin: 1. hely 
33 hát, 2. hely 33 gyors, 133 ve-
gyes. Lucz Imre: 1. hely 133 ve-
gyes, 2. hely 33 mell, 3. hely 33 
pille, 4. hely 33 hát, 5. hely 33 
gyors. Rozgonyi Eszter: 2. hely 33 

mell, 33 hát, 33 gyors. Bodnár Ist-
vánné: 2. hely 33 mell, 3. hely 33 
hát, 33 gyors. Ferke Gáborné: 3. 
hely 33 mell, 4. hely 33 hát

Váltók eredményei:  
4×50 m női vegyes váltó III. 

korcsoportban 1. Szentes (Pa-
lásti Katalin, Barakonyi Judit, Téli 
Éva, Rozgonyi Eszter). 1 korcso-
portban 1. Szentes (Wéber Van-
da, Nagy Ida, Bocskay Zsófia, Bod-
nár Istvánné).

4×50 m női gyorsváltó. III. kor-
csoportban 1. Szentes (Palásti 
Katalin, Barakonyi Judit, Téli Éva, 
Rozgonyi Eszter). 2. korcsoport-
ban 2. Szentes (Wéber Vanda, 
Nagy Ida, Bocskay Zsófia, Bod-
nár Istvánné.

Hering Viktor

A következő szezontól, a korábban már beharangozott 
Anastasia Mirshina mellett két másik idegenlégiós is a Hungerit 
Szentesi VK női vízilabdacsapatát erősíti majd.

A klub elnöke, Bujdosó Tamás a kínai válogatott Niu Guannannal 
(bal oldali képünkön) és a brazil válogatott Melanie Dias-zal (jobb 
oldali képünkön) is szerződést kötött.

Érdekesség, hogy mindhárom játékos a most zajló budapesti 

világbajnokságon hazája színeiben szerepel a legjobbak között. 

A kínai játékos, Niu Guannan a braziloknak, a kanadaiaknak és a 

spanyoloknak egy-egy, a franciáknak három gólt dobott.

A brazil Dias Kína és Kanada ellen egy-egy alkalommal volt ered-

ményes, míg a kazah Mirshina az ausztráloknak, a görögöknek és a 

dél-afrikaiaknak egy-egy, az oroszok ellen három, Japán ellen pedig 

négy góllal „köszönt be”.

Tótkomlóson hangoltak a világverseny előtt

Kínai és brazil játékos a Hungeritben 

Sebők Tamás

Szentes és Csongrád városa, 

valamint a Honvéd Rákóczi SE 

egyik közkedvelt közös rende-

zésű sporteseménye a g-ÁTfu-
tás, mely természetesen idén 
is elmaradhatatlan, és bár csak 
szeptember közepén lesz, már 
megkezdődött a regisztráció. 

Szeptember 16-án az Euró-
pai Mobilitási Hét keretében 
rajtol a 21. Szentes-Csongrád 
g-átfutás. Az idei évben a hosz-
szútávon (14 kilométer) futó 
mezőny a Pusztai László Sport-
telepről, a rövid távos mezőny 
pedig a csongrádi vasúti át-
járóhoz vezető útról fut be a 
Tisza-parti város uszodájába 
7 kilométeres távon. A verseny 
során kihelyezett pontokon 
frissülhetnek fel a futók.

Összesen 9 korcsoportban 
várják a versenyzők nevezését, 
szeptember 10-ig kedvezmé-
nyes áron. A nevezési díjak és 
a fizetés módja a versenykiírás-
ban is szerepel. (www.csongrad.
hu/gatfutas)

A rajtszámokat a start hely-
színén, reggel 8 órától lehet át-

venni. A verseny napján buszok 
indulnak a versenyirodához a 
csongrádi Polgármesteri Hivatal 
elől a következő időpontokban: 
7.30; 7.45; 7.55. A versenyirodá-
tól 9.20-tól indulnak a buszok 
a rövidtáv rajtjához, az ered-
ményhirdetést követően az visz-
szaindul Szentesre. A nevezési 
díj magában foglalja az utazást, 
valamint az uszodába való belé-
pést a versenyzőknek.

A versenyen mindenki saját 
felelősségére indul! A verseny-
zők által a rajtnál levetett és ott-
hagyott ruhadarabokat, szemé-
lyes tárgyakat átszállítják a cél 
helyszínére. Az útvonalat bizto-
sítók utasításait és a KRESZ sza-
bályait minden versenyzőnek 
be kell tartani – tájékoztatnak a 
szervezők.

Nevezz a 21. Szentes-Csongrád g-ÁTfutásra!
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Darók József

Úgy tűnik, László Csaba nél-
kül az utóbbi 12 évben nem 
rendezik meg a Világjáté-
kokat. A Szilver TSE sokszo-
ros magyar bajnok táncosa 
ugyanis immár a negyedik al-
kalommal vehet részt a nem 
olimpiai sportágak világese-
ményén Ahogyan négy éve, 
most is Páli Viktóriával indul-
nak standard táncokban, s a 
világranglista 2. helyén lévő 
páros célja a döntőbe jutás 
Wroclawban.

Hatvan magyar sportoló 13 
sportágban vívta ki a részvétel 
jogát az immár 10. alkalommal 
megrendezett Világjátékokra. Az 
esemény hátteréről eláruljuk, a 
2017-es Világjátékokra Budapest 
is pályázott, azonban Lengyelor-
szágba került a rendezés joga: 
Wroclaw a már zajló Világjátékok 
házigazdája július 20-30. között. 
A Világjátékokat az olimpiához 
hasonlóan négyévente rendezik 
meg, mindig a nyári játékokat 
követő évben, s ez az olimpián 
kívüli sportágak világversenye, 
látványos megnyitó - és záróün-
nepséggel. Lényeges különb-
ség az olimpia és a Világjátékok 
lebonyolítása között, hogy az 
utóbbit már meglévő helyszíne-
ken, megfelelő méretű létesít-
ményekben kell megrendezni, 

ehhez igazítva a Világjátékokon 
résztvevő sportágakat.

A magyar versenyzők aero-
bik, ju-jitsu, ergométeres eve-
zés, fallabda, karate, szumó, tájé-
kozódási futás, strandkézilabda, 
vitorlázó műrepülés, erőeme-
lés, íjászat, uszonyos úszás és 
nem utolsó sorban versenytánc 
sportágakban mérik össze tudá-
sukat a nemzetközi mezőnnyel. 
Standard táncokban szentesi 
résztvevőknek is szurkolhatunk, 
László Csaba és Páli Viktória jú-
lius 28-án, lapunk megjelené-
sének napján lép parkettre. Az 
olimpikonokhoz hasonló ün-
nepélyes fogalomtételen, Bu-
dapesten a MOM Kultúrházban 
László Csaba és az aerobikos He-
gyi Dóra olvasta fel az eskü szö-
vegét. 

Mint megtudtuk, Csaba és Viki 
szerdán utaztak el a lengyelor-
szági helyszínre, s nem sokkal 
előtte derült ki számukra, kik is 
lesznek az ellenfelek. Nagyjából 
bejött a tippjük a riválisokat ille-
tően. A Szilver TSE párosa évek 
óta a professzionista mezőny-
ben versenyez, azonban a Világ-
játékok szabályzata lehetővé te-
szi amatőrök és profik indulását 
is. Csabáék a hivatásosok között 

kiváló eredményekkel büszkél-
kedhetnek: tavaly világbajno-
ki 6. helyezéssel, idén pedig a 
debreceni Európa-bajnokságon 
megszerzett bronzéremmel, vi-
lágkupa ezüstéremmel, no meg 
a WDSF-ranglistán elfoglalt elő-
kelő, 2. helyükkel várják a raj-
tot. Mint fentebb jeleztük, László 
Csaba már negyedszer tapasz-
talhatja meg a nem olimpiai 
sportok olimpiájának különle-
ges hangulatát, majdnem min-
dig más partnerrel. A 36 éves 
táncos először 2005-ben indult 

Világjátékokon, a németországi 
Duisburgban 11-ek lettek Szögi 
Szilviával, négy évre rá a tajvani 
Kaohsiungban 9. helyen végez-
tek Mikes Annával, majd 2013-
ban a kolumbiai Caliban 10-ként 
zártak immár Páli Viktóriával. A 
kettős az idei esemény előtt a 
döntőbe jutást tűzte ki maga elé, 
azaz a legjobb hat közé vágy-
nak a 25 párost felvonultató me-
zőnyben.

Az idei, jubileumi Világjáté-
kokon a korábbi szereplés fe-
lülmúlása az elvárás a magyar 
sportolóktól, akik – tekintve, 
hogy remekül sikerült a kez-
dés, lapzártánkig 4 aranyérem-
nél tartanak – a lengyelorszá-
gi eseményen jó eséllyel meg 
is javíthatják az eddigi legered-
ményesebb, 1985-ös londoni 
szereplést, ahol négy aranyból, 
illetve öt-öt ezüstből és bronz-
ból állt a mieink éremkollekció-
ja. A szentesi táncosok tehát egy 
rangos világversenyen bizonyít-
hatnak, s bár az ő céljuk nem az 
éremszerzés, a hazai táncsportot 
és városunkat is minden bizony-
nyal színvonalasan fogják képvi-
selni Wroclawban. A Sport 1 csa-
tornán figyelemmel követhetjük 
a magyar sportolók szereplését.

Világjátékokon táncolnak

Sebők Tamás

Augusztus 1-jén kezdi meg 
a 2017-2018-as szezonra való 
felkészülést a Szentesi Kosár-
labda Klub. A felnőtt férfi ke-
ret a fiatalokkal kiegészülve 
második szezonját kezdi a hí-
rek szerint igen megerősödő 
NB II keleti csoportjában. Per-
sze az utánpótlás-nevelés is a 
prioritások között van, a veze-
tőség az új idényben bővítené 
a térségi kosársulik számát.

– Három célt fogalmaztam 
meg magamban a tavalyi idény 
rajtja előtt – kezdi a beszélgetést 
Aleksandar Preskar, a Szentesi KK 
vezetőedzője. – Fontos volt szá-
momra, hogy a fiatalok játékle-
hetőséghez jussanak a bajnok-
ság során, további célom volt, 
hogy 5 mérkőzést megnyerjünk 
hazai pályán, valamint a közön-
ség létszámának gyarapítása is 
meghatározó feladat volt. Ezek-
ből utóbbi csak részben valósult 
meg, azonban a bajnokság vé-
gén már több nézőnk volt, mint 
a kezdetekkor. Talán idén ismét 
növekszik majd ez a szám – re-
ménykedett Preskar, aki hozzá-

tette, a bentmaradás mellett 
fontos megemlíteni, hogy min-
den alkalommal zökkenőmen-
tesen, anyagi és infrastruktúrális 
problémáktól mentesen szer-
vezték a hazai fordulókat, ami 
szintén pozitív fényt vet a klubra. 

A felkészülés startja előtt la-
punk kíváncsian kérdezte a szak-
embert a gárda alakulásáról: iga-
zolásokról, távozókról. – A csapat 
rangidőse, Mácsai Krisztián még 
egy évig vállalta a játékot, ez 
fontos és példamutató dolog, 
mert család és munka mellett 
lép újra pályára. A ’98-as fiúknál 
már az egyetemi tanulmányok is 
közbeszólnak – így ennek tuda-
tában – ebben az idényben mel-
lettük számítok a 2000-2001-es 
korosztályra is az NB II-es baj-
nokságban. Az idősebb játéko-
sok nagy része marad a csapat-
nál, egyedül Nemanja Gajictól 
búcsúztunk el. Ő Bozó Zoltán és 
a Metalcom Zrt.-nek köszönhe-
tően töltött Szentesen egy sze-
zont, de távozott a csapattól. A 
helyét az ugyancsak szerb szár-
mazású 95-ös születésű center-
rel, Nikola Milenković-csal pó-
toltuk, aki szintén Bozó Zoltán 

felajánlásának köszönhetően 
igazolhatott hozzánk. 

Az idei szezonra való felkészü-
lésre térve Sale elmondta, au-
gusztus 1-től kollektíven meg-
kezdődik a felkészülés. A felnőtt 
csapatot tekintve nincs előzetes 
elvárás, de úgy véli, az idei baj-
nokság hajrája szerencsétlenül 
jött ki a csapat számára, így re-
álisnak mondható az új szezon-
ban a kilencediknél jobb pozíció. 
– Mindez persze függ attól is, ho-
gyan erősítenek a vetélytársak. 
Szóba került, hogy néhány csa-
pat NB I/b-s és NB I-s csapatok-

tól is igazolt, ezért is nem lehet 
előre kitűzni nagy célt. Számom-
ra az a fontos, hogy a rutinosabb 
játékosok mellett a fiatalok is 
hozzászokjanak az NB II. mező-
nyéhez, mondta a vezetőedző, 
aki a beszélgetés zárásaként ki-
tért a térségben működő kosár-
sulik helyzetére is.

– Folytatjuk Szarvason, De-
rekegyházán és Kunszentmár-
tonban a kosársulinkat, és ter-
vezzük, hogy Szegvárra és 
Mindszentre is visszatérünk, va-
lamint Nagymágocson is szeret-
nénk indítani egy iskolát – zárta 
gondolatait.

Fiatalokra is számít Preskar a következő szezonban
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