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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Ezt nem az anyagiak miatt csinálja az ember. Belső 
indíttatásból, mert fontosnak tartja, hogy másokon 
segítsen” – interjú Fekete Sándor tanyagondnokkal – 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

A reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából a Szen-
tes-Nagytemplomi Reformá-
tus Egyházközség a jubileumi 
esztendő minden hónapjának 
utolsó vasárnapján előadást 
szervez. A legutóbbi alkalmon 

Karikó-Tóth Tibor osztotta meg 
gondolatait az egybegyűltek-
kel.

1517. október 31-én Luther 
Márton kiszögezte 95 tételét a 
wittenbergi vártemplom kapu-
jára, és ezzel kezdetét vette a re-
formáció, amelynek idén 500. 

évfordulóját ünnepeljük. Erre a 
református nagytemplomban 
kifüggesztett molinó is emlé-
keztet Szentesen. Az évfordu-
lóhoz kapcsolódóan előadások 
hangoznak el havonta, a vasár-
napi istentisztelet után. – A té-
mákat az előadók választhatják 
ki. Engem, mivel félig-meddig 
a szakmámhoz kötődik, a kép-
zőművészet és a reformáció kap-
csolata foglalkoztatott – mondta 
lapunknak Karikó-Tóth Tibor. Sok 
emberben az a kép alakult ki, és 
a református templomok is azt 
sugallják, hogy a reformáció mi-
nimális formában engedélyez-
te a művészeti formák megjele-
nését. Az előadó bízott benne, 
hogy ismertetője árnyalja a ki-
alakult képet. – Bár szigorúak a 
Luther és Kálvin által megfogal-
mazott elképzelések, az embe-
rek a szépre való igényükhöz 
mérten igyekeznek a puritán 

belsejű templomokat a kerete-
ken belül szebbé tenni, s ezzel 
is Isten felé fordulni – tette hoz-
zá. A reformáció korában felvi-
rágzott reneszánsz művészet 
fokozatosan helyet kapott a dí-
szeiben leegyszerűsödött refor-
mátus templomokban. Megje-
lent például a fatábla festészet, 
mely a karzat mellvédlapjait és 
a mennyezet kazettáit díszítet-
te képekkel. A kazettás mennye-
zetek igen szép példáit találjuk 
a Felső-Tisza-vidéken, Somogy 
megyében és Baranya megyé-
ben a Dráva mentén, Heves, Gö-
mör, Borsod, Zemplén megye 
területén, de végig az egész Fel-
vidéken, és különösen gazda-
gon Erdélyben, Kalotaszegen. A 
vetített képes prezentáció euró-
pai kultúrtörténeti kitekintést is 
tett, és érintőlegesen a reformá-
ció egyéb művészeti vonatkozá-
sait is bemutatta.

A reformáció és a képzőművészet

Rozgonyi Ádám

Lewin Brzeski egy nagyjából 
6 ezer lélekszámú település 
Alsó-Sziléziában, Lengyelor-
szág dél-nyugati részén. Var-
sótól 370, Szegvártól 820 km-
re. Július 19-25-ig egy 37 fős 
delegáció utazott Gémes Lász-
ló polgármester vezetésével 
a nagyközségből a lengyelor-
szági testvértelepülésre, hogy 
megünnepelje a barátságuk 
fennállásának 20. évforduló-
ját. 

1997-ben szomorú esemény 
zavarta meg a lengyel kisvá-
ros nyugodt életét, a nagy árvíz, 
amelynek hírére Szegvár telepü-
lés lakói kinyújtották segítő ke-
züket. Ezt az önzetlen segítséget 
a barátság elmélyülése követ-
te, a testvér települési szerződés 
megkötése, amelynek következ-
tében azóta is évről évre köl-
csönös látogatások követik egy-
mást. Így volt ez ezen a nyáron is. 
A diákokat a felnőtt delegációval 
együtt fogadták Lewin Brzeski-
ben, ahol fergeteges programok 
tették színessé ezt a hat napot. 
A diákok családoknál, a felnőt-

tek pedig a losiowi kastélyban 
szálltak meg. Az ünnepélyes ce-
remóniákon kívül baráti együtt-
létek, kirándulások, sport- és 
horgászversenyek, dal- és tánc-
tanítások tarkították a hetet. – 
Ezen alkalmakkor gazdag prog-
ramokban volt része mindkét 
félnek, amelyek során mindig 
kaptak, kaptunk egy szeletet a 
szokásaikból, hagyományaikból, 
a családok, az iskola, a vendég-
látó önkormányzatok önzetlen 
szeretetéből. Közben észre sem 
vettük, hogy mennyire elsza-

ladtak az évek, de ezek mögött 
rengeteg feledhetetlen nap, vi-
dám kacagás, éneklés, kirándu-
lás volt, van és lesz is – értékelt 
Gémes László.

A közös nyelv az angol, de len-

gyelül tudó felnőttek még köny-
nyebbé tették a kommunikációt. 
A testvérkapcsolat elmélyülé-
sét a különböző civil szerveze-
tek – a horgász, mozgáskorláto-
zott, sportoló és majd a vadász 
– együttműködése teszi lehető-
vé. – Kiváló alakalom ez egymás 
kultúrájának megismerésére, ta-
pasztalatok átadására. Mély ba-
rátságok születtek és születnek 
diákok, családok, önkormányzati 
dolgozók, tanárok között. A min-
denkori kiutazásokat uniós, illet-
ve önkormányzati támogatások 
teszik lehetővé. A találkozások 
minden percében igaznak lehet 
érezni azt a mondást, amely így 
hangzik: „Lengyel magyar két jó 
barát, együtt harcol, s issza bo-
rát” – nyilatkozta Rozgonyiné 
Szabó Mária, a testvérkapcsolat 
alapító tagjainak egyike.

Húszéves a Lewin Brzeski – Szegvár testvérkapcsolat

Hőségriadó
Dr. Szentes Tamás tiszti főorvosi feladatokért felelős 

helyettes államtitkár az ország egész területére vonatkozó-
an augusztus 1-jén, kedd 00.00 órától augusztus 4-én, pén-
tek 24.00 óráig III. fokú hőségriasztást rendelt el.
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Lantos Györgyi és Máté István csongrádi szobrászművész házaspár 
készítette és ajándékozta a szentesi híveknek azt a Pázmány Pétert 
megformáló domborművet, melyet július 30-án avattak fel a Szent 
Anna Plébániánál. Az ünnepséget a hagyományos Anna napi búcsú 
szentmiséje után tartották, amelynek főcelebránsa Msgr. Bogdán Jó-
zsef tb. kanonok, pápai káplán, fehértemplomi plébános volt. A szo-
bor a magyarországi katolikus megújulás legnagyobb alakjának ál-
lít emléket. Pázmány ékesszóló prédikációival, élőszóval és a sajtó 
útján folytatott hitvitáival, amelyekben a lángész, mély tudomány 
és az általa irodalmivá megformázott nyelv hatalmas ereje nyilvá-
nult meg. 1629-ben VIII. Orbán pápa bíborossá nevezte ki. 1635-ben 
Nagyszombaton 100 ezer forintnyi alappal egyetemet alapított teo-
lógiai és bölcsészeti karral (jogutódjai az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem).

Majzik Attila

Összesen 1,1 milliárd fo-
rintra pályázik a szentesi ön-
kormányzat, ebből szeretné 
felújítani a volt Petőfi Szálló-
ban a színháztermet. A pro-
jekt teljes költségvetése brut-
tó 1 milliárd 5-600 millió forint 
is lehet, ami meghaladja a ren-
delkezésre álló megyei keret- 
összeget. A szükséges több-
letköltséget sikeres pályá-
zat esetén az önkormányzat a 
2018-as költségvetésben vál-
lalhatja majd.

Az újabb forrást a Terület- 
és településfejlesztési Operatív 
Program biztosítja, a beadott pá-
lyázatot rendkívüli ülésen fogad-
ta el a város képviselő testülete. 
Az újabb pályázat célja a Tóth Jó-
zsef Színház és Vigadó turiszti-
kai 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.

Antal Balázs Tibor, a szentesi 
Fidesz frakcióvezetője lapunk-

nak elmondta, ha ragaszkodunk 
a grandiózus tervekhez, a ren-
delkezésre álló 1,1 milliárdos ke-
retösszeg nem lesz elég, a mun-
kálatok 1,5-1,6 milliárd forintba 
is kerülhetnek.

– A pályázat szerint egy 440 
férőhelyes színházat építenénk, 
aminek 24500 fős éves látoga-
tottságot kellene produkálnia a 
pályázati vállalás szerint. Én azt 
mondom, hogy a 2018-as költ-
ségvetést nem terheljük meg, 
nem vállalhatjuk túl magunkat. 
Az üdülőközpont példája is azt 
mutatja, hogy építkeztünk, de 
a beruházás megtérülése nem 
volt számokkal alátámasztva – 
fogalmazott Antal Balázs Tibor. 
A képviselő azt javasolja inkább, 
hogy olyan kisebb színház épül-
jön, ami a város lakosságát szol-
gálja. – Ne essünk abba a hibába, 
hogy túl nagy dolgot építünk, 
nem számolva a fenntartási költ-
ségekkel. Építsünk egy kisebb 
színházat, egy olyat, ami meg-
mutatja, hogy a városnak szük-
sége van a kultúrára, de több 
funkciót is el tud látni – szögez-
te le Antal Balázs Tibor.

A szentesi Fidesz frakcióveze-
tője egy 300 fős színháztermet 
favorizálna, ami több funkciót 

is be tudna tölteni és megfelel a 
XXI. századi követelményeknek. 
Az épületegyüttes revitalizáció-
jának egyik legfontosabb eleme 
az lesz, hogy az egykori Vigadó, 
később Tóth Józsefről elnevezett 
színház és a hozzá szorosan kap-
csolódó terek visszakapják funk-
ciójukat, immár a XXI. századi 
professzionális színpad-, hang-, 
és fénytechnikával, mobil beren-
dezés alkalmazásával. Antal Ba-
lázs Tibor hangsúlyozta, a pályá-
zat kínálta keretek között kellene 

maradni, és olyan színháztermet 
építeni, ami belefér az 1,1 milli-
árd forintos keretbe.

A testület elfogadta a Fidesz 
frakció javaslatát és aszerint 
nyújtották be a pályázatot.

Amennyiben sikeres a szen-
tesi pályázat, a tervezési mun-
kákkal indulhat meg a színház-
terem megújulásának hosszú 
folyamata. A kivitelezési szakasz 
– amennyiben semmi sem hát-
ráltatja a munkát – 2019-ben 
kezdődhet meg.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert a bolt polcain mindig megtalálom a keresett 
terméket.” – Gyalai Pál

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Pályázati pénzből újítanák fel a színháztermet

Domborművet avattak
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Rozgonyi Ádám

A lakossági fogadóórák biz-
tosítanak alkalmat arra, hogy 
a lakosok személyesen ke-
ressék meg problémáikkal a 
város vezetőit. Dr. Demeter 
Attilához, Szentes alpolgár-
mesteréhez, a 4-es számú vá-
lasztókerület képviselőjéhez 
is bizalommal fordulnak a vá-
roslakók. A közelmúlt esemé-
nyeiről kérdezte lapunk a vá-
rosatyát.

Az alpolgármester választóke-
rületéhez tartozik a Csongrádi út 
két oldala, illetve  Alsórét. A kül-

területen lakók nagy problémája 
az arzénos víz. – Azokkal az em-
berekkel, akiket ez közvetlenül 
érintett, külön is megbeszéltük 
a problémákat. Ebbe az egész-
ségügytől, a járásig, minden-
ki be lett vonva. Amíg ki lehe-
tett váltani, lajtos, zacskós vízzel 
próbáltuk segíteni a lakosságot. 
Azok a konkrét igények, ame-
lyek megfogalmazódtak, törté-
netesen, hogy közműves vizes 
ellátásra kerüljön sor, nagyon 
nehéz lett volna megoldani, hi-
szen 50 millió forintos nagyság-
rendben épülhetett volna ki a 
hálózat. Másrészt az egyedi víz-

tisztítók darabja is 6-700 ezer fo-
rint. Ennek tízes, húszas nagy-
ságrendben való beszerzését 
nem vállalhatta az önkormány-
zat. Remélem, hogy sikerül lép-
ni ebben az ügyben – mond-
ta dr. Demeter Attila. Szintén az 
Alsóréthez kötődő, fórum igény-
nyel fellépő téma volt – amely 
jelenleg is aktuális – az ott gaz-
dálkodók helyzete. A termálvíz 
szolgáltatás kérdése az önkor-
mányzat társasága révén váltott 
ki indulatokat a lakosságból. – 
Volt egy petícióátadás, csendes 
tüntetés is. Ezt is kezelni kellett. 
Talán sikerült, vagy sikerülni fog 
megnyugtató módon rendezni 
az ügyet – fogalmazott. Hozzá-
tette, kevesebb az olyan jellegű 
jelzés, ami szomszéd- vagy bir-
tokjogi vitára adna okot. Elsősor-
ban a különféle szolgáltatások 
kapcsán vetődnek fel kérdések. 
Egyebek között a közvilágítás ré-
vén az Alkony utcába becsatla-
kozó utcavégeken egyfajta jobb 
szolgáltatásigény, a teljes utca 
megvilágításának az igénye me-
rül fel. – Elvégeztünk némi járda-
javítást a Mátéffy Ferenc, Zolnay 
Károly és a Kiss Zsigmond utcá-
ban. Ez a Várady-Lipót Árpád ut-
cában ugyanúgy felvetődött, 

mint ahogy ezt még nem tud-
tuk teljesíteni a Dr. Udvardi Lász-
ló vagy éppen a Szigeti utcában 
sem. A közlekedést segíten-
dő utcajavítások között felvető-
dik olyan kérdés, mint a Galamb 
utca becsatlakozása az Ilonapar-
ti útba, a Gázos-kövesútnak a ja-
vítása. Érdekelte az embereket 
az, hogyan valósul meg az üdü-
lőközpontban a parkosítás, illet-
ve a parkolás lehetősége. Csatla-
kozik a projekthez az Eszperantó 
híd felújítása is. Nagy örömmel 
mondhatom, hogy megvaló-
sult a Mátéffy utcai óvoda felújí-
tása. Lépésről lépésre tudtunk 
olyan kérdést megoldani, amely 
a gyermekeink érdekeit szolgál-
ja. Ez örömmel tölti el a szülőket 
– folytatta az alpolgármester, aki 
közel 20 éve a körzet képviselő-
je, nagyszámú ismeretségre tett 
szert. Ha az emberek tehetik, 
személyesen foglalkoznak a sa-
ját kérdéseikkel, és keresik meg 
bizalommal. Gyakran járja a vá-
lasztókerületet, számos esetben 
megállítják az utcán, mesélte la-
punknak. Korábban a Csongrádi 
út 3. alatt, az egykori vízmű szék-
helyén is tartott fórumot, foga-
dóórát. Ha engedélyezik, akkor 
hasonlóképp itt, egyébként az 
alpolgármesteri irodában foga-
dónapokon hallgatja meg az ál-
lampolgárok panaszait.

Az elmúlt két hétben R-142/G rádióállomás kezelő felkészíté-
sen vett részt az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Veze-
téstámogató szakaszához újonnan érkező állomány, melynek 
tagjai szerzett tudásukról híradó osztályba soroló vizsga kere-
tében adtak számot.

A kiképzés során az általános híradó alapismeretektől kezdve 
egészen a rádióállomás üzemeltetéséig gyarapították ismereteket a 
résztvevők, melynek végén mindenki a híradó katonáktól alapvető-
en elvárt követelményeket elsajátította ismereteiket.

A Vezetéstámogató szakasz technikai eszközeinek folyamatos 
működőképessége érdekében az egyik legfontosabb tényező a ma-
gas szintű képzettséggel rendelkező kezelők megléte, ezért éven-
te 1 alkalommal tartanak saját állományuk részére hasonló felkészí-
tő foglalkozásokat.

Ezen felül az alegység évente kétszer felkészítő híradó kiképzést 
is tart (Híradó alapismeretekből, valamint a Magyar Honvédségnél 
rendszeresített híradó eszközökből) a saját és az ezred egyéb alegy-
ségeinél szolgáló másodlagos híradó katonák részére.

Útfelújítás is szóba került a fogadóórákon

Kiképezték az újoncokat
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Sebők Tamás

Magyarország sporttörténel-
mének eddigi legnagyobb ese-
ményét rendezték meg az el-
múlt 2 hétben Budapesten. A 
FINA vizes világbajnokságon 
számos nemzet legjobb spor-
tolói és legfanatikusabb szur-
kolói vettek részt. Keserű száj- 
ízzel nem távozott senki, az ese-
ményt követően csupa pozitív 
értékelés jelent meg a hazai és 
a világsajtóban. Lapunknak Buj-
dosó Tamás, a Szentesi VK elnö-
ke értékelte az eseményt.

– A világ spor-
teseményeinek 
sorrendjében a 
3. legrangosabb 
eseményt jele-
ni a vizes világ-
bajnokság, és 
hallhattuk, hogy 
milyen dicsérő 

szavakat kapott Magyarország a 
rendezés kapcsán. Saját szemem-
mel tapasztaltam, hogy rendben 
elkészültek a létesítmények, és 
gyakorlatilag tökéletesen megkö-
zelíthetők voltak, busszal és hajó-
val egyaránt – értékelt Bujdosó Ta-
más.

A vízilabda klub elnökeként ez a 
sportág jelentette a prioritást, de 
más eseményeken is részt vett az 
önkormányzati képviselő.

– Álomszép megnyitója volt a 
rendezvénynek, örülök, hogy ott 

lehettem. Gyönyörű látvány volt 
az óriás toronyugrás, amelynek a 
Parlamenttel szemben, a Batthyá-
ny téren felállított torony adott ott-
hont. Egyik napon egy úszó ese-
ményen is részt vettem a Duna 
Arénában, de időm nagy részét a 
Margit-szigeti Hajós Alfréd Uszo-
dában (képünkön) töltöttem, ahol 
a vízilabda eseményeket rendez-
ték meg. 

Bujdosó Tamás hozzátette, al-
kalma nyílt sportolókkal, szakve-
zetőkkel is beszélgetni, mindany-
nyian úgy gondolták, Budapest és 
Magyarország kitett magáért ezen 
a vb-n, talán ennek köszönhető, 
hogy 3 év múlva a vizes Eb-t is Bu-
dapesten rendezik meg.

A szakterületére, a vízilabdára 
térve elmondta, a férfiak esetében 
egy teljesen reális eredmény szüle-
tett, a hölgyeknek pedig úgy véli, 
az 5.-8. helyen végzett csapatok 
bármelyike (Magyarország, Olasz-
ország, Görögország és Ausztrália) 
erősebb a négy közé jutott Kana-
dánál. – Azon az egy mérkőzésen 
sajnos Kanadának jött ki jobban a 
lépés. Úgy vélem a női mezőnyben 
az Egyesült Államok csapatát sen-
ki nem tudta volna megszorongat-

ni, de a 2.-tól a 9. helyig hasonlóan 
erős csapatok versengtek, amiből 
mi most ötödikként jöttünk ki. 

Lapunk kíváncsian érdeklődött 
a Szentesi VK új idegenlégiósai-
ról: a kínai Niu Guannanról, a brazil 
Melanie Diasról és a kazah Anasta-
sia Mirshinaról, akik mindannyian 
saját válogatottjukat erősítették 
a budapesti világjátékokon. – Na-
gyon nehéz külföldi játékost iga-
zolni – kezdte az elnök – mert ugye 
nincs alkalom megnézni személye-
sen a játékosokat. Ebben az eset-
ben ez kedvező volt, hogy itt Bu-
dapesten meg tudtuk tekinteni a 
játékukat és találkoztunk is egy-

mással, ezáltal ők is nyugodtab-
ban érkeznek majd ide Szentesre. 
Ők mindannyian olyan feltörek-
vő nemzetek játékosai, ahol nagy 
energiákat fordítanak a vízilabda 
sportág megerősítésére – mondta.

Ennek apropóján Bujdosó Ta-
mástól megtudtuk, a kínai vízilab-
da szövetség a jövő évben Ma-
gyarországra látogat. Az előzetes 
ígéretek szerint az idejük felét 
Szentesen töltik majd, és a veze-
tőség úgy tervezi, hogy szorosabb 
együttműködést kötnek a kínaiak-
kal, így akár az utánpótlás-nevelés-
be is bekapcsolódhatnak.

Sebők Tamás

A dicső múlt után mára kis-
sé megváltoztak a kertészke-
dési szokások a nagyhegyi vá-
rosrészben: bár kevesebben 
művelnek kertet, ők annál na-
gyobb gondot fordítanak arra, 
hogy vegyszermentes, igazi bio 
termények kerüljenek a kony-
haasztalra.

Nagyhegyen történelme van 
a kertészkedésnek, hiszen régen 
szinte csak fóliákból állt ez a vá-
rosrész, 2-3 saját fóliában gazdál-

kodtak a családok. Folyamatosan 
volt munka, néha kalákában, néha 
egyedül kertészkedtek, de nem 
volt ritka az sem, hogy a családok 
összefogtak és egymást segítették 
– emlékszik vissza a szép időkre Si-
pos Antal önkormányzati képviselő. 

– Ezek az idők mára elmúl-
tak – tér át az aktualitásokra. 
– Néhány nagyobb kertész nap-
számban dolgoztat embereket. 
Maximum egy kis fóliája, Micsu-
rin-kertje van a családoknak, ahol 
maguknak termelnek zöldsége-

ket, gyümölcsöket. Kisebb szabad-
földes kerteket is művelnek Nagy-
hegyen, ezeken már nincs fólia, 
hanem a zöldségek mellett a gyü-
mölcsfák a népszerűek.

Locsolás, permetezés, kacso-
lás, kötözés. Elengedhetetlen fel-
adatok, amikre mindenkinek saját 
magának kellett odafigyelni, ezek 
mellett nagyon sokan a bio ter-
mesztés hívei, sajátos módszerrel 
permetezik a zöldségeket. A beáz-
tatott csalánlevél például nagyon 
jó permetszer – tanácsolja Sipos 
Antal, majd hozzáteszi, sokan az 
állatok alól a trágyát is felhasznál-
ják erre a célra. 

Kíváncsian érdeklődtük afe-
lől, hogy milyen hatásai vannak 
az igen meleg nyárnak. – Azokon 
a helyeken merülnek fel problé-
mák, ahol nem tudják megoldani 
a locsolást. A kukoricával például 
problémák lesznek, mert nagyon 
kevés volt a csapadék bőséges ter-
mése biztos nem lesz – részletezi a 
problémát. 

A képviselő a kevés csapadék 

okát a Tisza és 
a Körös csatla-
kozásában lát-
ja, mégpedig 
abban, hogy a 
folyók találkozá-
sa megálljt pa-
rancsol az esőfel-
hőknek, így azok 
nem érik el városunkat. – Nagy-
hegy kiváltképp hátrányos helyzet-
ben van ilyen szempontból. Tavaly 
nyáron éppen a strandon kapott el 
minket egy bőséges zápor, nagyon 
boldog voltam, hogy nem kell lo-
csolni a kukoricát. A Rákóczi utcán 
már nem nagyon voltak tócsák, 
Nagyhegyen pedig egy csepp eső 
sem esett – emlékezik vissza a kép-
viselő.

Sipos Antal pozitívumként 
emelte ki, hogy a fiatalok is bele-
vágnak a kertészkedésbe, bár kö-
rülük is igen kevesen adják el a ter-
ményeket, a meghatározott árak, 
a szállítási költségek miatt, de 
mindenképpen pozitív, hogy van 
utánpótlás.

„Világszínvonalú eseményt
rendezett Magyarország”

Nagyhegyen történelme van a kertészkedésnek
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Darók József

Első ízben rendeztek Nép-
zenei Sokadalmat az üdülő-
központban, a ligeti strandon. 
A Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület és az intézmény kö-
zösen hívta a fürdőzőket nívós 
népzenei programra, a koráb-
bi gasztronómiai rendezvény 
folytatásaként, augusztus 20-
án pedig a Kézműves ízek fesz-
tiváljának is ez lesz a helyszí-
ne.

A múlt szombati rekkenő hő-
ségben kevesen szemlélték a ze-
nés műsorszámokat. A bejárat-
tól induló sétányon az esemény 
népzenei szakértője, egyben az 
egyesület elnökségi tagja, Han-
kó Györgyné mutatta be, majd 
konferálta fel a Népzenei Soka-
dalom előadóit, elsőként Bal-
la Tibor kunszentmártoni nép-
zenészt, a Népművészet Ifjú 
Mesterét, aki alföldi és szente-
si dalokat szólaltatott meg a ha-
gyományos hangszeren, a te-
kerőn. Tehetséges ifjú zenészek 
jöttek a sorban: Debreczeni-Kis 
Helga városunkból származik, 
zenésztársával, Korsós Kingával 

moldvai dallamokat szólaltat-
tak meg hegedűn, kobzon, ci-
terán, amelyet énekkel kísértek. 
Az Aranygriff Dobkör Oroshá-
záról és Szolnokról táltos és sá-
mán dalokkal folytatta, dobot le-
hetett is vásárolni náluk. Nem a 
szokásos fellépő ruhájukban, in-
kább a környezethez illő öltö-
zékben, ide való könnyedebb 
műsorral, mulatós bordalokkal, 
szentesi párosítókkal örvendez-
tette meg az idővel némileg sza-
porodó közönséget a helybeli 
Pengető Citerazenekar. Tároga-
tó és harmonika duóval dévavá-
nyai amatőr zenészek dél-alföldi 
pásztordalokkal zárták a mint-
egy ötórás délutáni programot. 
A Dévaványai Hagyományőr-
ző Nők Egyesülete – a fentebb 
említett két tiszteletbeli férfi-
tagjuk által - nem csupán zené-
vel színesítette a hangulatot, de 
a hölgyek egész délután sütöt-
ték a cirokszárra tekert kürtős-
kalácsot és a szilvalekváros kiflit. 
A Békés megye északi részé-
ről érkezett egyesület vezetője, 
Varga Istvánné elárulta, erede-
tileg más tevékenységgel ala-
kultak, ám lassan-lassan ráálltak 

a gasztronómiai hagyományok-
ra. Specialitásuk a cirokszárra fel-
tekert, kelt tésztából készült ka-
lács, amit tojássárgájába, majd 
diós cukorba forgatnak bele. A 
strandolók körében népszerű-
nek bizonyult finomságok elké-
szültét bárki láthatta, afféle lát-
ványkonyhát állítottak fel, náluk 
néha valóban sokadalom volt.

Első kísérletük az üdülőköz-
ponttal ez a regionális Népze-
nei Sokadalom, mondta a szer-
vező Szentesi Vendégszeretet 

Egyesület elnöke, Matkócsik Pál. 
Az üdülőközpont, mint az egye-
sület egyik tagja, kéréssel for-
dult hozzájuk, hogy szervezze-
nek együtt nyári programokat. 
A várost és érdekességeit bemu-
tató körsétáiról ismert egyesület 
három nyári rendezvényre vál-
lalkozott, a Helyi ízek utcája után 
ez a második. Akkor a gasztronó- 
miáé, ezúttal a zenéé volt a 
főszerep, de a közelgő nemze-
ti ünnepen mindkettő szerepet 
kap, sőt hagyományos mester-
ségek is bemutatkoznak a Kéz-
műves ízek fesztiválja „nyári ki-
adásán”.

Rozgonyi Ádám

Kilencvenkilenc édesanyát 
köszöntöttek múlt pénteken a 
megyeháza dísztermében az 
anyatej világnapja alkalmából. 
Augusztus első napján ünne-
peljük az anyatej világnapját. A 
szakemberek úgy vélik, az egész-
séges fejlődéshez nélkülözhetet-
len a természetes táplálék. 

2005 óta ünneplik Szentesen 
az anyatej világnapját. A rendez-
vényre idén 87 szentesi, 8 fábi-
ánsebestyéni, illetve 2 derekegy-

házi és eperjesi édesanyát hívtak 
meg, tudtuk meg Horváthné Gál 
Teréziától. – Itt örömmel talál-
koznak az anyukák. Egy nagy ba-
ba-mama klubnak nevezhető a 
program – jellemezte az össze-
jövetelt a védőnő. Hozzátette, 
nem attól lesz valaki jó anya, ha 
szoptat és tejet ad. – Elsősorban 
a genetika a meghatározó. Nem 
érezheti rosszabb anyának ma-
gának az sem, aki nem tudta hat 
hónapos koráig csak anyatejjel 
táplálni a kicsit. Ha a szeretetet, 
gondoskodást megadta a gyer-

mekének, ugyanolyan jó anya, 
mint más – mondta. A rendez-
vény megszervezésének koor-
dinálásában lelkes munkatársa, 
Szécsi Anita is tevékenyen részt 
vett. Több mint 100 e-mailt küld-
tek el szponzorok után kutatva. 
A fő támogató most is a szen-
tesi önkormányzat volt. Termé-
szetesen sokak segítsége szük-
séges volt a szervezéshez. Volt 
olyan felajánló, aki tombola- 
tárggyal, vagy egyéb apróság-
gal járult hozzá az ünnepség si-
kerességéhez.

– Számomra természetes 
dolog, és mindig kéznél van. 
Nemcsak táplálja, hanem meg-
nyugtatja a babát – mondta az 
anyatejről az egyéves Kanfi-Hor-
váth Sarolta édesanyja, Gyöngyi. 
Kisfia és kislánya születése után 
is adott le a kicsik számára oly 
fontos táplálékból.

A világnapról Pusztai Móni-
ka emlékezett meg. Piti Gabriel-
la járási vezető védőnő kiemel-
te, az anyatej a legmegfelelőbb 
táplálék a kisgyermekeknek. 
Azt is mondta, hogy a családok 
mindenben számíthatnak a vé-
dőnőkre. Köszönetét fejezte ki, 

hogy már sokadik éve megszer-
vezik az édesanyákat ünneplő 
programot. Agócs Lászlóné utol-
jára köszöntötte a megjelente-
ket a Vöröskereszt szentesi szer-
vezetének elnökeként, ugyanis 
nyugdíjba vonul. Meghatódot-
tan öntötte szavakba gondola-
tait. –  Fejet kell hajtani az anyu-
kák előtt. Nemcsak azért, mert 
megszülik, szoptatják, hanem 
mert egy egész életen át neve-
lik a gyereküket – fogalmazott. 
Hozzátette, az apukákat ugyan-
annyira megilleti a hála. Negy- 
venéves pályafutása alatt so-
kat köszönhetett a védőnők-
nek, akik ha kellett ruhát gyűj-
töttek, segítettek a véradások, 
a születés hete rendezvényso-
rozat megszervezésében. „Kicsi 
szív, sose félj. Én majd mindig 
óvlak, átkarollak, bármi ér, hogy 
egy szép világban élj” – énekel-
te Szekeres Adrien Kicsi szív című 
dalát Hegedűs Dániel, akit test-
vére, Imre kísért gitáron. Szandi 
Anya című slágere is elhangzott. 
A szívhez szóló produkciók nagy 
sikert arattak. 

Tavaly 1552,2 liter anyatej 
gyűlt össze adományként. Az 
édesanyák felajánlását oklevél-
lel és virággal köszönték meg a 
védőnők.

Anyatej, mint éltető adomány

Népzene kísérte a strandolást
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Rozgonyi Ádám

Augusztus 4. és 6. között, 
péntektől vasárnapig tekint-
hető meg a szegedi székhe-
lyű Vasúttörténeti Alapítvány 
szentesi gyűjteményének má-
sodik alkalommal megrende-
zett vasútmodell-kiállítása. A 
terepasztalon a legendás gyi-
mesbükki 30. számú vasúti őr-
ház és a gyopárosfürdői állo-
más kicsinyített mása is helyet 
kapott.

Újra kisvonatok robognak a 
Vasúttörténeti Emlékhely láto-
gató terében. Az alkalmi tárlat 
nemcsak a kicsiknek, de a fel-
nőtteknek is sok örömöt sze-
rezhet. – Tavaly tavasszal tartot-

tunk egy hasonló, háromnapos, 
nagysikerű modellkiállítást, 761 
látogatónk volt. Akkor eldön-
töttük, hogy hagyományt te-
remtünk. Modellezés szempont-
jából Szentes fehér folt. Nincs 
a környéken olyan modelle-
ző klub, amelyet látogathatná-
nak a gyerekek – indokolt a ki-
állítás kurátora, Valkai Csaba. A 
terepasztalra új elemként felke-
rült a legendás gyimesbükki 30. 
számú vasúti őrház és környeze-
te, a Rákóczi-várral. Emellett új-
donságként katonai objektum, 
villamos alállomás, illetve a gyo-
párosfürdői állomás előtt is elro-
bognak a szerelvények. Az asztal 
szerkezetében is változott, nem 

két-, hanem egyvágányú pályán, 
ám hosszabb pályán haladnak a 
vonatok. Illetve most nem szél-, 
hanem vízimalom kereke forog. 

A vasútmodell-kiállítás mel-
lett a Gombos Mihály-emlékkiál-
lítást is megtekinthetik az érdek-
lődők. A nemrégiben elhunyt 
modellező néhány centiméteres 
nagyságban működő mozdony-
modelleket készített. Az emlék-
hely állandó terepasztalának tí-
pusépületeit és a nógrádkövesdi 
templom élethű mását is ő jegy-
zi. A tárlókban az általa készí-
tett vasúti járművek tekinthe-
tők meg. Olyan, kb. 3 centiméter 
hosszú gőzmozdonyt is alkotott, 

amely ha megfelelő vágányza-
tot, áramellátást kap, ma is mű-
ködik. A szegedi Vasútmodellező 
Baráti Kör egykori tagjának mun-
káit többször díjazták külföldön 
is. A tárlatnak helyet adó helyi-
ség a közelmúltban újult meg, 
és az Orient-szoba nevet vise-
li. Falát korabeli Orient plaká-
tok díszítik. Az eredeti múzeum- 
épület is megújult, egy új kiállí-
tó helyiség is be van rendezve. 
Az emlékhely továbbra is vonz-
za a látogatókat, országszerte 
népszerű. Valkai Csabától meg-
tudtuk, múlt héten egy miskolci 
család kirándult Szentesre, hogy 
megtekintse a kiállítást.

Vízimalomkerék is forog a terepasztalon

Szabics Imre 1942-ben született Szente-
sen. Az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men Eötvös-kollégistaként szerzett diplomát 
francia-orosz szakon 1965-ben. 1965–1966-
ban a párizsi École Normale Supérieure és a 
poitiers-i Centre de Civilisation Médiévale 
ösztöndíjasa volt. 1966-tól 2012-ig, nyug-
díjba vonulásáig dolgozott az ELTE Francia 
Nyelv- és Irodalom Tanszékén gyakornok-
ként (1966–1967), tanársegédként (1967–
1973), adjunktusként (1973–1980), docens-
ként (1980–1997) majd 1997-től egyetemi 
tanárként. 1986 és 1990 között másodállás-
ban a JATE Francia Tanszékének vezető tisz-
tét is betöltötte. Oktatási és kutatási területei 
a francia nyelvtörténet, a középkori francia 
és okcitán retorika és poétika, a lovagi epika, 
valamint a trubadúrköltészet voltak.

Az ELTE Francia Tanszékének profesz-
szor emeritusa, az MTA doktora, az MTA 
Irodalomtudományi Bizottságának tag-
ja, aki a munkásságáért 1989. évben a fran-

cia kormány által  Chevalier des Palmes 
Academiques kitüntetésben  részesített osz-
tálytársunk volt.

Gyászolunk – mi, akik  a Szentesi  Hor-

váth Mihály Gimnázium 1956 – 1960 évek-
ben a IV/B. osztály diákjai voltunk. Gyá-
szoljuk Szabics Imre osztálytársunkat, 
akivel a Gimnáziumban  Szöllőssi  Géza  
europaer műveltségű igazgató úr, Ternei 
Béla művészettörténész igazgató helyettes 
tanár úr és Rácz Miklósné Magda néni hu-
manista műveltséget sugárzó osztályfőnö-
künk, mindannyiuk   oktató, minden jóra, 
szépre és  emberségre nevelő,  gondviselő  
figyelmességükkel kisérve éltük a gondta-
lan diák éveinket, ahol a tőlünk telhető, leg-
jobb eredményeket kívántuk elérni, de kö-
zöttünk már akkor is a legkitűnőbb  diák 
Szabics Imre volt „primus inter pares„–
ként, nemcsak tanulásban, hanem kedves-
ségben, segítő készségben is egyaránt.

„Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva 
és örökké!” (Zsol. 113. 2.)

Dr. Pálinkó János
volt osztálytárs, ny. ügyvéd,

Mindszent Város Pro Urbe díjazottja.

In memoriam Prof. Dr. Szabics Imre  
(1942. március 2., Szentes - 2017. június. 1., Budapest)
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Rozgonyi Ádám

Bevásárol, ebédet visz, 
számlát fizet be, ügyeket in-
téz, fát aprít, ivóvizet szállít. 
Még hosszan folytathatnánk 
a sort, de akkor sem érnénk a 
végére egy tanyagondnok te-
endőinek. Lehet, hogy mind-
ezen feladatok ellátását egy 
napba kell sűrítenie. Fekete 
Sándor, a Szentesi Családse-
gítő Központ tanyagondnoka 
három éve csöppent a külte-
rületek sok munkát adó hét-
köznapjaiba. Szakmáját belső 
indíttatásból végzi, mert fon-
tosnak tartja, hogy másokon 
segítsen.

– A tanyagondnok a szemé-
lyiségével dolgozik – hallottam 
Sándortól. Bevallom, először 
nem teljesen értettem, hogy 
mire gondol. Majd elindultunk 
a kórház felé, ahol Kati néni várt 
minket. Az idős hölgy a padon 
ült. A fiatal tanyagondnok ked-
vesen besegítette a szolgálati 
autóba, amellyel az első munka-
napja óta dolgozik. Elindultunk 
Berek felé, számomra ismeret-
len utakon. Egy öreg tanyaépü-
let és két kutya fogadott minket, 
illetve az ódon falak „hazaváró 
magánya”. Kati néni leült, s mi-
vel ismeretlenül is bizalmába fo-
gadott, válaszolt kérdéseimre. 
Mint mondta, azt köszönheti a 
leginkább Sándornak, hogy van. 
– Úgy szeretem, mint a mosto-
ha unokámat! Ha favágásról van 
szó, vagy hordásról, számítani 
lehet rá – osztotta meg velem. 
Egyedüli fia elvesztésébe szin-
te belerokkant. Azóta tanyán él. 

A belvárosba nem költözne visz-
sza, mert a lakásban mindenhol 
a fiát látná.

 Hősünk nap mint nap talál-
kozik a Kati néniéhez hasonlóan 
megrendítő, szívfacsaró embe-
ri történetekkel. „Az én tanya-
gondnoki munkám” című szak-
dolgozatában többek között 
nyomasztó órákról, a tehetet-
lenség érzéséről is ír. Már a mun-
kakezdés után egy romos tanya 
lakhatóvá tételén dolgozott, a 
reménytelen helyzet ellenére is. 
Az építőanyag fuvarozásában, 
a tüzelő szállításában is segéd-
kezett. Bizonyára érezte, az el-
következendő hetek, hónapok, 
évek sem lesznek könnyebbek. 
Mégis vállalta a nehéz feladatot.

 Berek után Magyartés felé 
vettük az irányt. Ahogy menet 
közben mesélte, többször éle-
tet mentett már, hogy időben 
odaért a helyszínre, és megkezd-
te a segítségnyújtást. Sokszor 
késő este hívják, hogy mentő 
kell. Van, hogy szinte „idegen-
vezetőként” a mentő, rendőrau-

tó előtt haladva segít megtalál-
ni a keresett címet. Most neki is 
egy kis telefonos útbaigazítás-
ra volt szüksége, hogy megta-
lálja azt a házat, ahonnét több 
zsák gyermekruhát vihet a csa-
ládsegítő központba. Az intéz-
mény egyik munkatársa, Bódiné 
Szilvi és férje adakoztak. Egy nap 
100-150 kilométert is kocsikázik 
a „végeken”, s amikor a kollégák 
ágynak esnek vagy szabadsá-
gon vannak, helyettük is megy, 
ugyanígy fordítva. Nem csak a 
saját körzetét ismeri. A külterü-
let öt ellátási körzetre tagoló-
dik – Cserebökény, Magyartés, 
Lapistói, Nagynyomás és Berek 
– melyek közül Sándor minde-
nekelőtt a bereki körzet ellátá-
sért, tanyagondnoki feladataiért 
felel. – Minden nap más problé-
mával találkozunk. Nem lehet 
rá előre felkészülni. Ez nem egy 
olyan szakma, amit megun az 
ember – mondta mosolygó te-
kintettel. Nyáron a nagy hőség, 
ősszel a sár, télen az embert pró-
báló hideg okozhat problémát. 

Felül kell kerekedni a nehézsé-
geken, a magánéleti gondokat 
is háttérbe kell szorítani, hisz az 
emberi élet mindenek előtt áll.  
– Bármilyen problémáról is le-
gyen szó, mi mindent meglá-
tunk. Ezeket jelezzük a szakha-
tóság felé. Emberi életekről van 
szó. Nem olyan dolgokról, ami-
ket a szőnyeg alá söpörhet az 
ember – érzékeltette a tanya-
gondnok, hogy mekkora felelős-
séggel is jár a hivatása. Egy nap-
ra sem engedi el a gondozottjai 
kezét. Karácsony közeledtével 
kis ünnepséget szerveznek a be-
reki lakosoknak, vendéglátással, 
Tulipán Edit önkormányzati kép-
viselő támogatásával, hogy érez-
zék, nincsenek egyedül, számíta-
nak rájuk. 

Állandóságot hoz a hétközna-
pokba, hogy minden reggel gye-
rekeket visz általános, illetve kö-
zépiskolába. Saját maga három 
gyermekre lehet büszke. Néha 
őket is a kocsiba ülteti, szeretné, 
ha hasonló pályát választaná-
nak. – Ezt nem az anyagiak mi-
att csinálja az ember. Belső indít-
tatásból, mert fontosnak tartja, 
hogy másokon segítsen – mond-
ta. Szeretné, ha a mai fiatalság is 
megismerné, hogy milyen külte-
rületen élni. Úgy véli, lehetőség-
ként is felfogható, több barátjá-
nak is sikerült tanyán új életet 
kezdenie, önfenntartó gazdasá-
got kialakítania. 

Végezetül megosztotta velem, 
egy ilyesfajta szakmában a lelki-
ismeret vezérli az embert, hogy 
mindenkinek a legtöbbet tud-
ja adni. Ez jelenti azt a fáradtsá-
got nem ismerő belső motivá-
ciót, amely Fekete Sándorban is 
munkál.

Nem engedheti el a rábízottak kezét

Hering Viktor

• Július 26-án érkezett a be-
jelentés a Szentesi Rendőrkapi-
tányságra, hogy július 23-a és 
26-a közötti időben ismeretlen 
személy átmászott egy ingatlan 
kerítésén, majd az ott találha-
tó nyitott lakókocsiból és mel-
léképületből elektromos kézi-
szerszámokat és 100 ezer forint 
készpénzt vitt magával. A tulaj-
donos kára összesen 500 ezer 
forint.

• Bejelentést tett a rendőrsé-
gen az egyik fábiánsebestyéni 
oktatási intézmény munkatársa, 
hogy június 26-a és július 24-e 
közötti időszak alatt 200 ezer fo-
rint tűnt el az intézmény egyik 
lemezkazettájából. A tolvajt 
még keresik a rendőrök.

• Büntetőeljárás indult egy 
szentesi lakos ellen, akinél a 
rendőrök minimum kilenc tő 
marihuánát foglaltak le. A férfi 
ellen kábítószer birtoklásának 
vétsége miatt indult nyomozás.

• Bántalmazással elkövetett, 
hivatalos hivatalos személy elle-
ni erőszak bűntette miatt indult 
eljárás egy helyi férfi ellen, aki 
egy bírósági végrehajtót bán-
talmazott. Az önálló bírósági 
végrehajtó az egyik szentesi in-
gatlanhoz érkezett, hogy a ha-
tározat alapján lefoglaljon egy 
végrehajtás alá tartozó gépjár-
művet. Először a kulcsok és a 
gépkocsi átadására szólította 
fel az illetőt, ám az ennek nem 
tett eleget, sőt, több alkalom-

mal könyökkel mellkason ütöt-
te a végrehajtót. A férfi ezért a 
cselekedetéért akár öt év sza-
badságvesztéssel is sújtható.

• Július 31-e és augusztus el-
seje közötti időszakban történt, 
hogy jelentős mennyiségű, 
5000 kg libatápot loptak el az 
egyik szentes külterületén talál-
ható, körbekerített ingatlanból. 
A két silóból ellopott táp értéke 
közel félmillió forint

Hivatalos személyt bántalmazott
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Új baba a fedélzeten. Bu-
gyi Katival és kisfiával, Ricsivel 
még Maminbabáról és úszás-
ról ismerjük egymást. Kati 
nemrég indította el blogját, 
Együtt veled, érted címmel, 
melyben szülő társainak pró-
bál kapaszkodókat nyújtani 
totyogó gyermekük megérté-
séhez. Ezúttal Ricsi ír a kétéve-
sek nehéz hétköznapjairól. Fo-
gadják őket szeretettel! 

Bugyi Katalin

Ricsi vagyok, 2 éves nagyfiú. 
Legalábbis mindenki azt mon-
dogatja, hogy milyen nagyfiú va-
gyok. Nem tudom, ez mit jelent, 
de nem ellenkezek, feleslege-
sen én sem pazarlom az energi-
ámat. Épp elég egész nap taníta-
ni Anyát, hogy mi merre meddig 
és hány lépés. 

Képzeld el, tegnap is, kinyi-
tottam a bejárati ajtót. Aztán 
becsaptam. Nagyon jó hangja 
van, meg jó érzés, hogy én irá-
nyítom azt a hatalmas beren-
dezést! Mindenkinek ajánlom, 
hogy próbálja ki! Szóval, be-
csaptam az ajtót. Anya mondta, 
hogy ne csapkodjam, mert han-
gos, és tönkremegy. De semmi 
baja nem lett az ajtónak azután 
sem, hogy másodjára becsap-
tam. Tényleg belejöttem, egyre 
ügyesebben, könnyebben tud-
tam becsapni. Én nem tudom, 
mi lett akkor Anyával, hallottam 
én, hogy mond még valamit a 
háttérben, de én csak csodáltam 

az ajtó becsapódását, ahogy a 
helyére illeszkedik… és ekkor 
Anya egyszerűen fogta magát, 
és a kulcsot elfordította… Ak-
kor már tudtam, ez azt jelenti, 
hogy nem tudom többet kinyit-
ni az ajtót. Szerintem ez szándé-
kos játék-akadályoztatás volt a 
részéről, ami választ kívánt. Mu-
száj volt mélyebb dologhoz fo-
lyamodnom a sima üvöltésnél, 
csapkodásnál, játékok hajigá-
lásánál. Ezek máskor bejöttek, 
megvan a hatásuk Anyára, de 
most valami mást kellett bevet-
nem. Megálltam, ott az ajtóban, 

ruhában, szandálban, és nyom-
tam egyet. És már csurgott is a 
pisi mindenfele. Egész jól viselte 
Anya: szó nélkül rohant egy tör-
lőrongyért, és feltörölte két sor-
ral is a pisit. Aztán lehúzta rólam 
a ruhákat, és bevitt a tusolóba, 
ott megmosta a lábamat. Aztán 
megmutatta a bilit, meg emle-
gette a wc-t, mintha nem tud-
ná, hogy tudom, hogy oda kell 
pisilni, de legalább ezzel a tör-
ténettel el is felejtettük az ajtót. 
Így amint lehet, újra próbálkoz-
ni fogok az ajtócsapkodással. 
Amúgy meg nem nagyon volt 
más választásom, mert most ér-
ted, hogy magyarázzam el neki, 
hogy milyen jó dolog az ajtó-
csapkodás, hogyha nem tudok 
még úgy beszélni, mint a felnőt-
tek?! A fürdőszobában meglát-
tam a feltörlőt, felkaptam, és sza-
ladtam én is Anya után feltörölni. 
Na, nem azért, hogy jóvátegyem 
a dolgot, hanem mert én is kive-
szem ám a munkából a részem! 
Mert szeretek mindent csinál-
ni, amit a felnőttek. Ők csupa ér-
dekes dolgot tesznek, furcsa, de 
aztán meg azt mondják, milyen 
fáradtak, pedig sokkal jobb dol-
gokat játszanak, mint például 
amit én tudok a traktorommal és 
az ekével. Például ma ebéd után 
Anya megengedte, hogy én kap-

csoljam be a turmixgépet (jó, 
bevallom, vannak Anyának is jó 
pillanatai, mikor klassz dolgokat 
lehet vele csinálni). Fantasztikus 
találmány a turmixgép! Csak egy 
kattanás, és már zörög a gép, és 
dolgozik!

Tudom, hogy pont nekünk, 
gyerekeknek találták ki a ját-
szóteret, de az kész rémálom: 
egyszerűen nem győzök arra 
figyelni, mikor ki ér hozzá a cuc-
caimhoz. Épp csak letettem a la-
pátomat, hogy a mellettem lévő 
markolóhoz nyúlhassak (soha 
nem volt még ilyen a kezemben, 
az egyik kissrác hagyta ott ad-
dig, amíg csúszdázni ment), és 
erre mit látok? Odajön egy tel-
jesen ismeretlen gyerek, és elve-
szi a homokozó lapátomat.  Nem 
tudok mást csinálni, fogom ma-
gam, és visszaveszem tőle. Az-
tán meg persze balhé, sírás, de 
az akkor is az én lapátom, még 
olyankor is, amikor épp nem 
használom. Én nem tudom, de 
szerintem a felnőttek sem ad-
ják oda minden jött-ment ide-
gennek a cuccaikat, nem? Soha 
nem láttam még, hogy bejött 
volna hozzánk egy másik Anya, 
és fogta volna Anya ruháit, hogy 
elvigye… Szóval nem könnyű az 
élet 2 évesen. Nem könnyű, hidd 
el, nem könnyű! 

Baba a fedélzeten

Nem könnyű az élet 2 évesen!

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

TERMÁL fűtésű fólia Esze Tamás 
utca végén eladó. Telefon: 30/928-
1551

DIÁKOKNAK egy szobás 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 el-
adó. Telefon: 20/237-3193, 63/315-384 

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

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. Telefon: 
30/4688736

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

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

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

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

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

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

VEZETÉKES gáztűzhely 25.000 

Ft-ért eladó. Telefon: 30/635-7188
LÁBBAL hajtós varrógép 5.000 Ft-

ért eladó. Telefon: 30/350-5483
HONVÉD utca elején 68m2-e s 

földszintes lakás garázzsal, kerttel el-
adó. Telefon: 30/203-0445

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

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

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

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

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

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

KISÉRBEN  komfort nélküli öreg 

ház eladó, 250 m2 telken. Telefon: 
30/852-4570

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generációs különbségek, 
család vagy karrier, elszaka-
dás-elengedés és megannyi, 
napjainkban Magyarországon 
is aktuális kérdést boncolgat 
igazi olasz-amerikai komédiá-
jában Joe Dipietro. A folyón túl 
Itália című darabját láthatta a 
Szentesi Nyári Szabadtéri Szín-
ház közönsége múlt csütörtö-
kön. Sajnálattal állapítottam 
meg, hogy még oly nagy művé-
szek, mint a Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas Lázár Kati és Lukáts 
Andor, vagy a fiatalabb kor-
osztályt megszólító Szabó Kim-
mel Tamás sem tudta teljesen 
megtölteni a nézőteret. Akik 
viszont eljöttek, nagyon jól 
szórakoztak. Az egyik nagyma-
mát, Aidát alakító Lázár Katival 
a fellépés előtt beszélgettünk.

– Ön nagyváradi lány, édesanyja 
súgó volt. Eleve elrendeltetett pá-
lya volt a színész mesterség, vagy 
felmerült más lehetőség is?

– Eleve elrendeltetett. Ez tuti. 
Három évesen kerültem a szín-
házhoz, és négyévesen fellép-
tem. A nagyhírű Harag György 
rendezett egy kabarét, 1952-
ben. A háború után az első kaba-
réja volt Nagybányának, akkor ott 
voltunk. Megkérdezte anyuká-
mat, hogy felléphetek-e? Anyám 
nagyon boldog volt. Úgy hívtak, 
hogy liliputi tündér. Tüll szok-
nyácskában énekeltem egy san-
zont, amit Bartos Ede kollegám 
konferált fel, aki viszont borzasz-
tó magas volt. Nagyon édes volt, 
hogy kezet csókol egy pöttöm 
lánynak, oda viszi a rivaldához, és 
akkor én énekeltem. 

– A pályafutása alatt rengeteg 
hasonló kedves emléke lehet. Va-
lahol azt nyilatkozta, hogy Szolnok 
volt a legjobb korszak, holott ott 
nem töltött el annyi időt, mint Ka-
posváron. 

– Ahogy így öregszem, visz-
szagondolva, talán Miskolcon 
nem becsültem meg annyira ma-
gam, ahol két évet töltöttem. 

Szolnok kiemelkedő volt, Székely 
Gábor vezetésével, akiről a mai 
fiatalok, nézők alig tudnak vala-
mit, mert régóta nem rendez itt-
hon. Amikor én még szerencsé-
sen nála játszhattam a Szigligeti 
Színházban, akkor olyan fantasz-
tikus, nívós előadásokat, olyan 
igényességgel, olyan gyönyö-
rű mélységekkel hoztunk létre. 
Én ezért nagyon hálás vagyok a 
sorsnak. A másik a 25. Színház 
volt, ahol egy évet játszottam 
a főiskola után. A harmadik, de 
nem utolsó, az Kaposvár. Úgy-
hogy nagyon büszke vagyok a 
műhelyeimre, ahol csodálatos 
emberekkel, művészekkel ismer-
kedhettem meg.

– A színház szerelem, munka 
vagy menekülés?

– Mindenkinek más. Mikor az  
ember kicsi, és elképzeli magát, 
hogy szerepel a színpadon, akkor 
a tapsot látja, az áhítatot, ami őt 
körülveszi. Ahogy haladt az idő, 
egyre inkább rájöttem, hogy ne-
kem az elsődleges életformám a 
színpad. Ott érzem kifejezetten 
jól magam. Miután nekem ren-
geteg fájdalmam van az ízüle-
teimmel, és elég korán kezdőd-
tek, mondhatom és igazolhatom, 
hogy valóban egy törés is sem-
mi a színpadon. Csak amikor le-
jövök, akkor érzem. Nemrég volt 
szemműtétem. Akkor készültem 
a Kripli Marira. (Lázár Kati Jászai 
Mari estje – a szerk.) Többször is 
kellett műteni, és a szereptanu-
lásom mentett meg. Még akkor 
is mondtam a szöveget, amikor 
a szemembe beszúrták az érzés-
telenítőt. Csak mondtam, mond-
tam, mondtam. És megvédett.

– Játssza még Kripli Marit?
– Játszom, hogyne. Kétszer egy 

hónapban. Ez a hamvaiból fölkelt 
Főnix-madár. Zömmel siker volt, 
de valahogy nem találtuk meg 
a helyét. Aztán Orlai Tibor eljut-
tatta Mácsai Pához. Ő megnézte, 
tetszett neki, és befogadta. Azóta 
telt házakkal, nagy sikerrel megy 
az Örkény Színház stúdiójában. 

– Lehet-e személyiségformáló 
hatása egy szerepnek?

– Mindenképp. Nemcsak a szí-
nészre nézve, hanem a nézők 
lelkét és gondolkodásmódját 
is befolyásolhatja. Ha érdekli és 
megérinti őket, amit láttak és hal-
lottak, akkor változhatnak. Én a 
szerepeim által elég sokat fejlőd-
tem, anélkül, hogy tudtam volna. 
Megértőbb lettem. Elég sok ház-
mestert, nehezebb, proli figurát 
játszottam. Ezeket imádom. Szí-
vemből jön. De meg kell őket ér-
teni. 

– A folyón túl Itália című darab-
ban Aidát alakítja, aki a másik há-
rom nagyszülővel együtt, min-
den vasárnap várja haza egy szem 
unokáját. Ez a szerep összehason-
lítható az igazival? Milyen a való 
életben Lázár Kati, a nagymama?

– Így semmi közöm a szerep-
hez. Mondhatnám, sajnos. Sem-
mi hasonlóság. Ez az Aida nevű 
néni egy őrületes konyhatündér. 
Örökké jól akarja tartani a kör-
nyezetét, elsősorban az unokáját. 
Ami leginkább a főzésben csú-
csosodik ki. Nahát, ez rám nem 
jellemző az életben.

– Andor unokájának nem süt-
főz?

– Néhány dolgot tudok, azo-
kat szereti – neveti el magát Lá-
zár Kati. – Mondjuk a rántott hu-
sit, kompótot, paradicsomlevest, 
sült szalonnát. 

"Megértőbb lettem a szerepeim által"

Paróczai Kata

Az emberiség romokban, 
nincs könyörület, ez az a hely, 
ahol a nők egyetlen szerepe 
a szülés… Margaret Atwood 
1975-ös disztópiájának fő lé-
teleme. 

A könyv a korai ’70-es évek-
ben íródott, de olvasása köz-
ben az ember azt érezheti, vele 
is bármelyik pillanatban megtör-
ténhet, hogy elhurcolják család-
jától, és akarata ellenére kény-
szerítik ismeretlen emberek 
„családjának” szolgálatára. A tör-
ténet főszereplője Freddé, akit 
szintén szolgálólány sorsra ítél-

tek, mert olyan dolog van birto-
kában, ami nem sok nőnek ada-
tik meg: képes gyermeket szülni.

Gileád állama különös figyel-
met fordít arra, hogy ezekkel a 
lányokkal megértessék, a szülés 
életük egyetlen célja, értelme. 
A vallási fundamentalista ala-
pokon kormányzott ország át-
nevelőközpontokban készíti fel 
a Freddét és társait, hogy aztán 
az uralkodó elithez tartozó csa-
ládokhoz kerülve két éven be-
lül teherbe essenek a ház urától. 
Freddé a Parancsnok házában 
igyekszik megfelelni a hit és az 
elit elvárásainak, és minél előbb 
megfoganni. Ha bármit nem úgy 

tesz, ahogy az meg van írva, ak-
kor annak komoly következmé-
nyei lehetnek, ám egy nap a Pa-
rancsnok behívatja magához 
a szigorú tiltás ellenére, amire 
Freddé akkor sem mondana ne-
met, ha akarna. Ez indítja el tör-
ténetünk kalandosságát.

Margaret Atwood disztópiája 
egy „ellenjóslat”, melyet az író az-
zal magyaráz, hogy szerinte, ha 
egy jövőképet ilyen részletesen 
le lehet írni, akkor az talán nem 
fog megvalósulni. A mára kul-
tusztörténetté vált könyvet szá-
mos díjra jelölték, és 2017-ben 
az HBO egy sorozatot is adaptált 
a könyv alapján.

Könyvajánló: A szolgálólány meséje
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Labádi Lajos

Szentes város külterületi ha-
tára a XIX. századtól megközelí-
tette 70 000 katasztrális holdat. 
A kialakult tanyás gazdálkodás 
következtében a lakosság szá-
mottevő része a várostól távol 
eső külterületen élt: 1869-ben 
6300 fő (23%), 1900-ban 10 109 
(32%), 1920-ban 11 543 (36%), 
1949-ben 9719 (30%). A tanyai 
népesség gyermekei a nagy tá-
volságok miatt el voltak zárva 
városi iskoláktól. Ez is hozzájá-
rult ahhoz, hogy 1869-ben a la-
kosok 60%-a nem tudott írni és 
olvasni. Az analfabetizmus meg-
szűntetését tűzte ki célul a nép-
iskolai közoktatásról szóló 1868: 
XXXVIII. tc., amely előírta, hogy 
minden szülő köteles gyerme-
keit iskolába járatni, életidejük 
6. évének betöltésétől egészen 
a 12., illetőleg a 15. év betölté-
séig. Mivel az „iskolakerülő” tan-
kötelesek többsége a tanyai gye-
rekek közül került ki, a törvény 
elrendelte azt is, hogy a tanyai 
lakosok gyermekeinek az okta-
tásáról azoknak a városoknak és 
községeknek kell gondoskodni-
uk, amelyekhez a tanyák tartoz-
nak. Az érintett településeket 
tanyai iskolák felállítására köte-
lezték. Az általános tankötele-
zettség elrendelése, valamint a 
tanyai iskolai hálózat kiépítése 
Szentesen is elérte célját, ameny-
nyiben a századfordulón már a 
lakosok 68%-a, 1930-ban pedig 
már 82%-a tudott írni és olvasni.

Szentes megelőzte a törvé-
nyi szabályozást, s már 1854-
ben külterületi iskolát létesített 
a nagykirálysági határrészben. 
1856-ban három újabb tanyai is-
kola nyitotta meg kapuit: a dó-
náti (amelynek telkét Sréter An-
tal polgármester adományozta), 
a belsőecseri (területét a Dósai 
család ajándékozta) és a kajá-
ni. Az első három külső iskolát a 
református egyház, míg a kajá-
nit a katolikus egyház ellenőrzé-
se alá adta a város, de 1869-ben 

mind a négyet saját gondozásá-
ba vette.

Az első tanyai iskoláról vá-
rostörténeti monográfiánk így 
ír: „Az iskola épületét Szentes 
város nemes lelkű közönsége 
emeltette 1854-ik évben Fábi-
ánsebestyén pusztai községtől 
körülbelül egy kilométernyire, 
vályogból, és zsindelyes tető-
re, és még egy melléképület is.” 
Az épületben található helyisé-
gek: egy tanterem, két tanító-
szoba, egy konyha, a melléképü-
letben egy kamra, egy istálló és 
egy ól. A város az iskolának egy 
hold jó szántóföldet adott a taní-
tó díjazásába beszámítva. Az is-
kola első tanítója Méhes Dániel 
volt 1854–1867 között, őt követ-
te Kúsztós Lajos, aki 1875-ig ve-
zette a tanintézetet.  

A városi tanács Balog Dáni-
el tanácsnokot megbízta, hogy 
tartson vizsgálatot a nagyki-
rálysági- és a dónáti tanyai is-
kolákban. A tanácsnok 1869. 
január 25–26-án tett eleget fel-
adatának. Jelentéséből kide-

rül: „A királysági és dónáti ta-
nyai iskolákban megjelenvén, a 
vett utasításhoz képest, mind-
két iskolában a tanító jelenlété-
ben a tanoncokat írás, olvasás 
és számtanból kihallgatván, ki-
elégítőleg felelni tapasztaltam, 
meggyőződvén arról, hogy a ta-
nítók tanoncaik iránt kellő szor-
galmat tanúsítanak. Különösen 
Kúsztós Lajos királysági tanító 
az éneklést is kellő szorgalom-
mal tanítja.” 47 tanulót említett, 
kik közül a kemény hideg miatt 
csak 33 volt jelen. A jelentésből 
kitűnt, hogy a királysági iskolába 
47, a dónáti iskolába pedig 34 ta-
nuló jár.

Kúsztós Lajos nagykirálysági 
tanító 1869. ápr. 25-i keltezéssel 
jelentést írt a városi tanácshoz, 
amelyből megtudhatjuk, hogy 
a tanító úr nem elégedett a tan-
kötelesek beírattatásával, amiért 
elsősorban a szülőket hibáztatja. 
Levelében így ír erről: „E puszta-
ságon kint lakó gazdák, s a kint 
nem lakóknak tanyásaik az Is-
tentől magzatokkal bőven meg-

áldván, bár ingyen taníttatásba 
részesíttetnének, mégis annyi-
ra hanyagolják gyermekeik lelki 
művelését, hogy arra legkisebb 
gondot sem igyekeznek fordí-
tani. Itt a rendes iskolázásról ők 
tudni mit sem akarnak, beérik 
azzal: ha tud, tud; ha nem, úgy-
is csak megnő. Ez szomorú do-
log, kivált a tanítóra nézve, mert 
a szégyen később is az ő fejére 
hárul.” 

A századforduló éveire a nagy-
királysági népiskola épület telje-
sen tönkrement. Végül Klebels-
berg Kunó minisztersége idején 
elbontották és teljesen újraépí-
tették. Az 1920-as évek köze-
pén a meglévő külterületi isko-
lák száma 15 volt. Ezek közül az 
elkövetkező években állami tá-
mogatással felújították a ber-
kit, belsőecserit, hékédit, dere-
kegyházoldalit, kajánit, kistőkeit, 
nagytőkeit, vekerhátit, veresegy-
házit és zalotait. A 20-as évek 
végére további városszéli ele-
mi iskolák épültek Berekháton, 
Nagyhegyen és Lapistón. 

Az első tanyai iskolák Szentesen

Fizessen elő!

szentesiéletAz éves
előfizetés
csak

7800 Ft!

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

vagy a szentesielet@gmail.com címen.

A nagykirálysági iskola
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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 5-én, 9-12 óráig 
Szentesen, a Polgármesteri Hi-
vatalban. (Motoros találkozó) 
Augusztus 8-án és 15-én, 15-18 
óráig Szegváron, a Művelődé-
si Házban. Augusztus 22-én és 
29-én 14 és 18 óra között Mind-
szenten, a Művelődési Köz-
pontban.

A tanfolyam célirányos fel-
készítést biztosít a mindenna-
pi informatikai eszközök hasz-
nálatához. 

35 órában 11 alkalommal heti 
két oktatási napon hétfő-csütör-
tök 16 órai kezdettel sajátíthat-
ják el gyorsan a legalapvetőbb 
és mindennap használatos digi-
tális, informatikai tudást (okoste-
lefon ismerete, táblagép kezelés, 
elektronikus hívások lebonyolí-
tása, elektronikus levelek írása). 
A felsorolt eszközök használatá-
ra tanítják meg a jelentkezőket 
az ingyenes informatikai tanfolyam alatt.

A sikeres vizsgázók lehetőséget kapnak az 
IKER1-es tanfolyamon történő továbbtanulásra, 
melynek elvégzésével mentesülnek az ECDL kép-
zés két modulja alól.

1. modul: Számítógépes alapismeretek
2. modul: Online alapismeretek 
A felnőttképzési intézmény weboldalán minden 

információt megkaphat, valamint jelentkezhet, re-
gisztrálhat a 2017. 08. 10-én induló képzésre.

Feltétel: 18 és 65 év közötti életkor, magyaror-
szági lakcím, vagy tartózkodási hely

Elérhetőségek:
E-mail:
silverkonyv612@gmail.com
Tel: +36 (70) 676-8299 
A tanfolyamok indulási időpontjának változta-

tási jogát fenntartjuk!
Regisztráció
jelentkezési lap:
www.orszagosoktatas.hu
(Regisztráció menüpont alatt)

Ingyenes informatikai tanfolyam
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Sebők Tamás

Bár manapság nagyon nép-
szerűek a szervezett buszos 
nyaralások, mások a gyorsabb 
repülős utazások mellett dön-
tenek, sokan még mindig a sa-
ját autójukkal vágnak neki 
a családi kikapcsolódásnak. 
Nem árt azonban indulás előtt 
tájékozódni arról, hogyan is 
készíthetjük fel a gépjárművet 
az utazásra.

A nem megfelelő állapotú au-
tóval az összes tervünk dugába 
dőlhet, így a keserűségek elke-
rülése érdekében, érdemes még 
az indulás előtt formába hoz-
ni a járgányt. Érdemes az átvizs-
gálást az abroncsokkal kezdeni, 
ha hajszálrepedéseket látunk a 
gumi oldalfalán, vagy nem meg-
felelő a profilmélység (elfoga-
dott min. érték 1,6 mm) ajánlott 
lecserélni őket. Ha rendben van-
nak, érdemes beállítani a gyári-
lag meghatározott nyomásmér-
téket.

Készüljünk fel a változékony 
időjárásra, ellenőrizzük az ab-
laktörlők gumilapátjait, ha csor-
bultak az élek, vagy kezd levál-

ni a gumiszál, cseréljük, egyúttal 
töltsük fel az ablakmosó tartá-
lyát. Érdemes bogároldós folya-
dékot választani. 

Az újabb autók esetében már 
macerásabb művelet az izzók 
cseréje. Utazás előtt ellenőriz-
zük a világítást, ha problémába 
ütközünk, javasolt szakszervíz-
be menni, ott ugyanis megfele-
lő eszközökkel percek alatt meg-
oldják a problémánkat. Fontos, 
hogy a csomagtartóban tart-

sunk egy hiánytalan készletet, 
valamint egy fényvisszaverős 
mellényt. Ha külföldre utazunk, 
ajánlott előzetesen tájékozód-
ni azokról a kellékekről, melyek 
az adott országban kötelezőnek 
számítanak. 

A motorteret se hagyjuk ki 
a sorból, hideg motornál néz-
zük meg az olaj és a hűtőfolya-
dék szintjét és töltsük fel meg-
felelőre. Ha az olaj már sötét, 
koromfekete, ajánlott lecserél-

ni a folyadékot, ezzel együtt új 
olajszűrőt is kapunk. Ha már a 
szűrőknél járunk, ellenőrizzük 
a levegőszűrőt is. Amennyiben 
poros, fújassuk, vagy fújjuk ki 
kompresszornál, de nem árt újra 
cserélni az elhasználódott dara-
bot, hiszen ez csak egy párszá-
zas tétel. 

A nyári utazások egyik kelle-
metlen mellékhatása a dugó. 
Sokkal kényelmesebb átvészelni 
a sztrádán való ácsorgást egy kli-
matizált autóban. Az utazás előtt 
azonban érdemes szakműhely-
ben ellenőrizni a berendezést, és 
a megfelelő gázokat újratöltetni.

Az utazás előtti utolsó fela-
dat maga az útvonal megterve-
zése. Iktassunk be több pihenőt, 
ez a sofőrnek és az utasoknak is 
megfelelő időszak egy kis moz-
gásra. Ilyenkor együnk és igyunk 
egy kicsit, ez is segít a koncent-
rációban. 

Amennyiben elővigyázatosak 
vagyunk, és jól felkészített autó-
val és felkészült sofőrrel vágunk 
neki a nyaralásnak, a túra egy él-
mény lehet és később már nyu-
godtan koncentrálhatunk a pi-
henésre.

Hogyan készítsük fel autónkat a nyaralásra?

Paróczai Kata

Egy jó napszemüveg nem 
csak védelmet jelent a sze-
mednek, de stílusos választás 
is, amit szívesen viselsz. Ha az 
arcformádhoz megfelelő kere-
tet választasz, az sokat dobhat 
megjelenéseden.

Hogy hogyan is kell a megfele-
lő darabot kiválasztani? Elsőként 
csak is olyan helyen vásárolj, 
ahol garantálják, hogy a len-
cse UV szűrős. Ha azonban csak 
sötétített, azzal többet ártasz, 
mintha nem is viselnéd. Vásár-
láskor mindig ellenőrizd, hogy 

a szárak két vége összetalálkozik-e. Ha 
igen, akkor jó minőségű a szemüveg. 
Egy tartó is szükséges lehet, nem olcsó 
mulatság, de megtérül, ha a nyár végé-
re ép marad kedvenc kiegészítőnk.

Ovális arcra célszerű olyat választani, 
ami kerekíti az arcot. Ilyen például a ci-
cás napszemüveg, ami az '50-es évek óta 
a mai napig nagy trend. A felfelé elnyúló 
keret megfelelő helyen szélesíti az arcot 
és bájosabb benyomást kelt, mint bár-
mely másik keret, amit választhatnál.

Kerek archoz a legjobb választás a 
szintén kerekded formájú napszem-
üveg, melyeknek teteje azonban egye-
nes, kicsit csapott. Szerencsére idén eb-

ből rengeteg fajtát lehet találni a 
boltokban, mint például az előbb 
említett cicaszem vonalú, ami 
azért jó, mert a keret felső szára 
nem átlósan kifelé nyúlik el, 
hanem a szemöldök vona-
lával párhuzamos marad.

Szív alakú archoz azo-
kat a kereteket keresd, me-
lyeket alul szinte már nem is 
tart semmi, de felül kicsit vasta-
gabbak az átlagnál. Míg tavaly a 
felül díszített keretek taroltak, idén 
legfeljebb a hollywoodi vintage stí-
lusú teknős minta jöhet szóba, vala-
mint a klasszikus, letisztult fém keret. 

A szögletes formához az egészen ke-
rek keretek illenek, ami lágyít, és kiemel 
ott, ahol kell. Próbálhatsz egészen ke-
rek szemüveget is, de ha nem 
tetszik, ne ess kétségbe, 
inkább keress olyat, 
aminek kerete szög-
letes, de kicsit elnyúj-
tott, lekerekített sar-
kú, de a lencse legyen 
kerek. Ez sokat lágyít 
majd a vonásaidon.

Trendi Védd a szemed trendin!
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Kovászos uborka
Hozzávalók:
2 kg uborka, 1 csokor kapor, 

1.5 l melegvíz, só (literenként 1 
púpozott ek), 4 gerezd fokhagy-
ma 1 szelet kenyér (vastag fehér 
vagy 1 zsemle)

Elkészítése:
Lábasban vizet melegítünk, 

hozzáadjuk a sót. Az uborká-
kat megmossuk és a két végét 
2-3 cm hosszan bevágjuk. Az 
uborkát ezután üvegbe tesszük 
és beledobjuk a fokhagyma gerezdeket. Az uborka tetejére tesz-
szük megmosott kaprot, és a kenyeret vagy a zsemlét. A sós vizet az 
uborkára öntjük, úgy, hogy a folyadék a kenyeret is ellepje. Egy tá-
nyért teszünk a tetejére, és 4-5 napra kitesszük a napos teraszra. Le-
vesszük a tetejéről a kenyeret és egy dobozba áttesszük az uborká-
kat. A levét egy szűrés után hozzáöntjük.

Született
Csenki Zsoltnak és Bertus 

Editnek (Nagynyomás tanya 
16/B.) Martin Arián (képünkön), 
Szabó Istvánnak és Dancsó Zsu-
zsannának (Sarkadi Nagy Mi-
hály u. 1.) Zselyke, Maszlag Ist-
vánnak és Koncz Nórának 

(Csongrád, Dália u. 17.) Erika, 
Száraz Andrásnak Katona Ág-
nes Anikónak (Csongrád, Gyóni 
Géza u. 3.) Anna Boglárka nevű 
gyermeke.

Elhunyt
Gombos Jánosné (Szentes, 

Kátai u. 11.)

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 
óráig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásár-
helyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Telefon: 30/708-7183, 06-
63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 15 órától 17 órá-
ig, hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó 
ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyer-
mekosztálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: augusztus 7-14. Dr. Bugyi István Gyógy-
szertár (Szentes, Kossuth tér 5.) Mindennap 8-20 óráig. Szombaton, 
vasárnap és ünnepnap is. Készenléti telefon: 70/5635139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 órá-
ig, szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától más-
nap 7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

Augusztus 7-11.
Hétfő

A menü: Tojásos leves,
Paradicsomos húsgombóc, sós burgonya

B menü: Karfiolleves,
Rántott sajt, párolt rizs

Napi desszert: Mogyorókrémes palacsinta
Kedd

A menü: Húsleves,
Dónáti sertésszelet

B menü: Csirkegulyás,
Szilvalekváros gombóc
Napi desszert: Rizskoch

Szerda
A menü: Lebbencsleves,

Kapros túróval töltött karaj, 
burgonyapüré

B menü: Jeges sárgadinnyeleves,
Csirkemell gombamártásban, 

petrezselymes rizs
Napi desszert: Rakott túrós palacsinta

Csütörtök
A menü: Scsí leves,
Bácskai rizses hús

B menü: Joghurtos krumplileves,
Rántott csirkemell, 

vegyes gyümölcsszósz
Napi desszert: Tiramisu

Péntek
A menü: Magyaros gombaleves,

Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Májgaluskaleves,

Milánói makaróni
Napi desszert: Vargabéles

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

KOS Használd a jó kap-
csolataidat a munkahelye-
den – kedvelnek, szívesen 
segítenek neked a többiek!

BIKA A magánéleted-
ben jellemző lesz, hogy 
csendes napokat élhetsz 
meg családtagjaiddal. Talán 
egy laza este is belefér az életedbe – 
kedvesed társaságában.

IKREK A magánéleted-
ben felpezsdülnek a dol-
gok, több jó programra 
is van kilátás. Sorra keres-
nek meg a régi barátok, egy igazán 
fergeteges buli reményében.

RÁK Eredményes he-
ted lehet, jó érzés, hogy 
ezt csakis önmagadnak kö-
szönheted. Jól dolgozol, a 
főnököd is észreveheti.

OROSZLÁN Most te 
határozhatod meg mun-
kahelyed hangulatát, de 
sajnos túlságosan morcos 
vagy ahhoz, hogy jól mű-
ködjenek a kapcsolataid. 

SZŰZ Most hajlasz arra, 
hogy keményen és kímélet-
lenül megkritizáld a rosszab-
bul teljesítő kollégákat. Légy 
körültekintő ezen a téren.

MÉRLEG Most még 
nagyobb alkalmazkodó-
képességgel rendelke-
zel, mint máskor. A ma-
gánéletedben jellemző lehet, hogy 
önfeledt hangulatban. Jól teszed, ha 
kihasználod az alkalmat a bulira!

SKORPIÓ A munkahe-
lyeden is szívesen nyitsz 
a munkatársaid felé, él-
vezed, hogy a csapat tag-
ja lehetsz. Magánéletedben nagyon 
vágysz a gyengédségre.

NYILAS A szerelemben 
önfeledten viselkedsz, és 
ez alkalmat adhat arra is, 
hogy több közös progra-
mot szervezz, melyeket kedveseddel 
osztotok meg.

BAK A magánéleted-
ben vágynál színes prog-
ramokra, melyeket ked-
veseddel oszthatnál meg. 
Mégis azt kell tapasztalnod, hogy 
ezekre már sem időd, sem, pedig 
energiád nem jut!

VÍZÖNTŐ Igazi társasági 
ember válik belőled a napok-
ban, szívesen foglalkozol töb-
bet a munkahelyi kapcsolata-
iddal.

HALAK Azt tapasztalha-
tod, hogy annyi aprósággal 
kell törődnöd, hogy nem 
marad időd a napi felada-
tokra. A magánéletedben végtelen 
szenvedély a jellemző rád.

HOROSZKÓP
augusztus 4-10.

Családi események
Burgonya 100-120 Ft/kg, új répa 150-
250 Ft/cs, új gyökér 150 Ft/ cs, 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, lecsópa-
radicsom 100 Ft/kg, paradicsom 280-
300 Ft/kg, vöröshagyma 150 Ft/kg, fok-
hagyma 1500-2500 Ft/kg, tojás 35-38 
Ft/db, kígyóuborka 250 Ft/kg, eltenni 
való uborka 300 Ft/kg, új káposzta 250 
Ft/kg, új tök 150-200 Ft/kg, lilahagyma 
350 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 450-
600 Ft/kg, padlizsán 280-350 Ft/kg, 
cukkini 280-350 Ft/kg, patiszon 250 Ft/
kg, zöldbab 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, sárgabarack 250-400 Ft/kg, 
őszibarack 350 Ft/kg, főznivaló kuko-
rica 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
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Labádi Lajos

A képeken a Kossuth utca és a 
Bocskai utca sarkán álló ún. Wel-
lisch-féle lakóház és bérház lát-
ható. A tetszetős küllemű, vil-
laszerű építményt dr. Wellisch 
István ügyvéd építtette, amely 
1929/30-ban készült el; kivite-
lezője Zágonyi István budapes-
ti építőmester. A felső képből 
még kiderül az eredeti funk-
ció: a földszinten bérelhető üz-
lethelyiségek voltak (pl. Koro-
na Illatszerbolt), az emeleten az 
ügyvéd úr irodája és lakása. Wel-
lisch Istvánról tudni kell, hogy 
1889-ben született; apja Wel-
lisch Vilmos, édesanyja Brauer 
Anna. A jogi diploma megszer-
zése után irodát nyitott, emel-
lett 1927 és 1939 között virilis 
jogon tagja volt a városi képvise-
lő-testületnek, továbbá a Szen-
tesi Takarékpénztár Felügyelő Bi-
zottságának. 1944 áprilisában a 
helyi Gestapo leleplezte a szen-
tesi értelmiségiek németellenes 
csoportját, amelynek tagja volt 
Wellisch István is. Az érintette-
ket Bácskatopolyára internálták, 
majd nyomuk veszett. A szen-
tesi halotti anyakönyvek utóbe-
jegyzése szerint az 55. életévé-
ben járó Wellisch István és 48 
éves felesége – Granang Ida – 
Auschwitzban halt meg 1945. jú-
lius 15-én. 

A felső képen figyelmet ér-
demel a Kossuth utca köveze-

te, amely az 1920-as évek végé-
re eléggé viseltessé vált. Nem 
csoda, ha tudjuk, hogy a városi 
képviselő-testület már 1887-ben 

határozatot hozott a főtértől a 
vasútig vezető műút és járda ki-
építéséről. Ez hamarosan meg-
történt; 1892 szeptemberében 

pedig – Kossuth Lajos 90. szüle-
tésnapja tiszteletére – a városi 
közgyűlés határozatilag kimond-
ta, hogy a Piac teret „Kossuth tér-
nek”, a vasúthoz vezető Fő utcát 
pedig „Kossuth utcának” neve-
zi el. A kisméretű gránitkővel ki-
rakott főutca két szélén és a jár-
dán utóbb megjelent az aszfalt, 
amely ugyan simább volt a ta-
licskásoknak és bicikliseknek, de 
mivel a nagy nyári melegben bi-
zony a szurkos járda megolvadt, 
a szentesiek az aszfaltborítá-
sú járófelületeket elkeresztelték 
„gumiútnak”, amelybe könnyen 
bele lehetett ragadni.           

A Wellisch-ház később több-
ször gazdát cserélt; a földszint-
jén működő üzletek idővel 
megszűntek. Az 1950-es évek 
második felétől az MSZMP Szen-
tes Városi Bizottsága székhá-
zaként funkcionált, s itt kapott 
helyet a KISZ Városi Bizottsága is. 
(Említést érdemel, hogy az 1968-
ban indult Szentesi Élet c. ha-
vonta megjelenő újság szerkesz-
tősége is ebben az épületben 
működött 1984-ig.) 1985-ben 
a pártbizottság és a KISZ a volt 
megyeháza emeletére költözött, 
az egykori Wellisch-házat pedig 
óvodává alakították, és évtize-
dekre a kicsinyek otthonává vált. 
2015 nyarán szerencsétlen tűze-
set történt a Deák Ferenc utcai 
Rigó Alajos Óvoda, Általános Is-
kola és Diákotthon emeleti ré-
szén. Az átmenetileg fedél nél-
kül maradt diákok egy részét a 
Kossuth utcai volt óvoda épü-
letében helyezték el, amelyet 
máig is ők „birtokolnak”. Közpon-
ti fekvése és jelenlegi funkciója 
miatt is ideje lenne visszaadni az 
egykor dekoratív épület régi kül-
lemét!

Szentes arculata régen és ma (32.)

Főutcai polgári lakóház és bérház, 
pártház, majd kisdedóvó

I. számú Posta
Augusztus 6-án, vasárnap 9 

órakor Szentesre érkezik a Ma-
gyar Posta utazó kiállítása. A 
tárlat ellátogat azokra a telepü-
lésekre ahol 150 éve nyílt elő-
ször postahivatal.

Vasúttörténeti Emlékhely
Augusztus 4. és 6. között, 

péntektől vasárnapig tekint-
hető meg a szegedi székhelyű 
Vasúttörténeti Alapítvány szen-
tesi gyűjteményének második 
alkalommal megrendezett vas-
útmodell-kiállítása.

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

A programsorozat keretein 
belül augusztus 12-én, szomba-

ton 16 órai kezdettel Népzenei 
találkozót rendeznek, közremű-
ködnek a kistérség citerazene-
karai és népdalkörei.

Augusztus 14-én, hétfőn 
20.30 órai kezdettel a Valahol 
Európában című musicalt te-
kintheti meg a közönség a szar-
vasi Cervinus Teátrum előadá-
sában

Galéria Kávéház 
Novák Mihály szabadkai fo-

tográfus műveiből nyílik kiállí-
tás Bácskából jöttem címmel. 
A kiállítást Nagy István fotómű-

vész nyitja meg augusztus 7-én 
18 órakor, megtekinthető októ-
ber 2-ig a kávéház nyitvatartá-
si idejében.

Szent Anna templom
Augusztus 19-én, szomba-

ton 19 órakor Szent István napi 
hangversenyt rendeznek. Or-
gonán közreműködik Nagy Já-
nos, az ünnepről megemléke-
zik dr. Horváth György.

II. Tisza-strandi Gasztro- és 
Sportnap

Augusztus 12-én, vasárnap a 
szentesi Tiszai Partfürdőn. Prog-

ramok: 15 órától halászléfőző 
megmérettetés, gyermekprog-
ramok, sportprogramok. Este 
19 órától Music Café koncert, 
21 órától Bandisco.

Szegvár
Augusztus 18-19-20-án ren-

dezik meg a Szegvári Falu-
napokat. Pénteken 17 órától 
Szegvár-Mindszent öregfiúk fo-
cimérkőzést rendeznek. Szom-
baton 9 órától kispályás lab-
darúgó torna, 14 órától erős 
emberek versenye, 19 órától 
show műsor, 21 órai kezdettel 
a Music Café zenés estje. Vasár-
nap 9 órától egész napos ren-
dezvényre várják a látogatókat. 
Helyszín: a Sportpálya.

P r o g r a m a j á n l ó
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Az élet olyan, mint 
egy nyári ruha mellénye: rövid és célta-
lan”. (Rejtő Jenő)

Múlt heti nyerteseink: Ruttner Dia és 
Fábján Gergő. Nyereményük 1-1 db na-
pijegy a Körös-Toroki Napok fesztiválra. 
Ezen a héten a kertvárosi Füsti Cukrászda 
1600 Ft-os utalványát sorsoljuk ki.

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. Mark Twain amerikai írótól 
idézünk (folytatás a függőleges 44. számú 
sorban). 15. Fejfedő. 16. Zenedráma. 17. Ki-
lencnél többen. 18. Tudásban van! 19. Érté-
kes ipari növény. 21. Rajzok. 23. Nyugat rö-
viden. 24. Fontolgató. 26. Felemásan rikolt! 

28. Visszafelé: ételízesítő keverék, márkanév. 
30. Földet forgat, régiesen. 31. Orosz autó-
márka. 34. Román, thaiföldi és spanyol gép-
kocsik jelzése. 35. Ki… - játék van ilyen. 37. 
Átérzi, azonosul vele. 38. Verlek. 39. Végtelen 
vénák! 40. Nem igazi télapó. 43. Napnyugta. 
44. Haveri. 49. Békebíró. 51. Merítem. 53. Pa-
pírsárkányát röpteti. 55. Megkevert szák! 57. 
Község Pest megyében. 58. Gyilkol. 59. …o 
- svájci település, a legnagyobb olasz lélek-
számú város Olaszországon kívül. 60. Mor-
zejelek. 62. Lakást (szleng). 65. Énekhang 
oda- és visszafele is. 67. Vég nélküli ebéd! 68. 
Táncművésznő. 72. Talál. 73. NB1 – kiejtve.

Függőleges: 1. Szemüvegeit, régisen. 2. 
Mártást is lehet ily módon elkészíteni. 3. 
Rangjelző előtag. 4. Növény támasztéká-
ra fa rudat földbe verő. 5. Német autómár-
ka. 6. Jócskán az elején! 7. Étvágygerjesztő 

ital. 8. Középen szel! 9. Jósda, jóslat. 10. Fog-
vatartott. 11. Visszafelé: szájat nagyra nyitó. 
12. Győzelmet. 13. Zamat, aroma. 14. Szen-
teskedő. 20. Testtartás. 22. Olasz köztévé. 25. 
Az elhízás jegyét magán viselő. 27. Verbu-
mok. 29. Agyagember. 32. Kaptafák. 33. Ke-
vert színűt. 36. Mesebeli szörnyeteg. 38. F… 
- dohányozni. 41. Angol-amerikai színész-
nő (Taylor). 42. Páratlanul átráz! 44. Az idé-
zet második sora. 45. Sziget a Karib-tenger 
déli részén. 46. Mesél. 47. Fa része. 48. Sa-
ját maga, régiesen. 50. Napnyugtáig. 52. Ar-
rébb. 54. Kritikus régiesen (ékezethiány). 56. 
Kitüntetés, rendjel. 58. Kistermetű hobbiku-
tya. 61. Erre pontot kell tenni végre! 63. A kö-
zepébe céloz! 64. Bont, lazít. 66. Kávéház pá-
rosan. 68. Bór és hidrogén vegyjele. 69. Baba 
egynemű hangzói. 70. Néma lét! 71. And-
ropov gépének jele. 73. Spanyol és magyar 
gépkocsik jelzése. 74. Részben gyanús!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 44. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Augusztus 7-13.
Hétfő – Zöldborsóleves,
A menü:  Kukoricás-hagymás 

csirkeragu rizs körettel
B menü:  Lecsós virslis tarhonya 

körettel
C menü:  Kassai töltött borda, 

rizs köret, savanyúság

Kedd – Daragaluska leves,
A menü:  Paradicsomos 

húsgombóc
B menü:  Rántott halfilé 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

C menü:  Cigánypecsenye 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szerda –  Magyaros 
burgonyaleves,

A menü:  Sobri tokány 
galuskával

B menü:  Pulykarizottó, 
savanyúság

C menü:  Kolbászos töltött 
borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK –  Kukorica 
krémleves,

A menü:  Tanyasi töltött borda, 
burgonya köret, 
savanyúság

B menü:  Töltött csirkecomb rizs 
körettel, francia saláta

C menü:  Magyaros sertésszelet, 
steak burgonya

PénteK – Korhelyleves,
A menü:  Sonkás tészta
B menü: Ízes derelye
C menü:  Rántott szelet 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szombat – Almaleves,
Sertésszelet parasztosan, 
rizs köret, savanyúság

VaSárnaP – Húsleves,
Sajtos-sonkás csirkemell 
héjas burgonya köret, 
savanyúság

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

Szentes,
Kiss Zsigmond u. 3/4.
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Sebők Tamás

Szerdán már a Magyar Kupa 
küzdelmeiben vesz részt a Szen-
tesi Kinizsi SZITE felnőtt férfi 
csapata, augusztus 19-től pedig 
már a megyei elsőosztályú baj-
nokság küzdelmeibe veti bele 
magát Némethy László csapata.

Augusztus 2-án délután Sze-
geden kezdték meg a 2017-
2018-as labdarúgó idényt a 
Szentesi Kinizsi SZITE férfi lab-
darúgói, akik a Magyar Kupa 
küzdelmeiben a St. Mihály FC 
SE-hez látogattak. A mérkőzés 

3-2-es hazai győzelemmel zá-
rult. Az összecsapás összefog-
lalóját a Szentesi Élet következő 
számában olvashatják részlete-
sen. 

A szentesi csapat két fiatal te-
hetsége Kis-Kása Konrád és Bar-
tucz Péter Csongrádra igazolt, 
helyükre a visszatérő Debrecze-
ni-Kis Ferenc és Bertók Gábor 
érkezett. Augusztus 19-én te-
hát némileg módosított keret-
tel vágnak neki a mieink a me-
gyei labdarúgó bajnokságnak, 
ahol Szőreg csapatát fogadják a 
Pusztai László Sporttelepen.

Sebők Tamás

Már hagyományos módon, 
minden évben augusztus elején 
rendezi meg a Szentesi Fogat-
hajtó Egyesület a Polner Tibor 
Fogathatjó Emlékversenyt. Au-
gusztus 5-én az Esze Tamás lak-
tanya melletti pályára várják az 
érdeklődőket.

A hétvége folyamán a Magyar 
Lovassport szövetségnél licenc 
díjjal rendelkező, regisztrált lo-
vasok, a CAN-C kategóriában 
mérik össze tudásukat, de a raj-

tengedéllyel, licenccel nem ren-
delkező versenyzők is indulhat-
nak CAN-D kategóriában.   

A verseny évében negyedik 
életévüket betöltött lovak ver-
senyezhetnek. Nem versenyez-
het 4 hónaposnál idősebb vem-
hes, illetve 6 hónapnál fiatalabb 
csikóval rendelkező kanca. Ren-
delkezniük kell érvényes hazai, 
vagy nemzetközi ló útlevéllel, 
melynek állategészségügyi be-
jegyzései naprakészek!

A fogathajtó versenyt rossz 
idő esetén is megrendezik.

Indul a Kupa Emlékverseny hetedszer

Hering Viktor

Minden idők legnépesebb 
mezőnyével, közel húszezer 
nevezővel rajtol néhány nap 
múlva a 17. FINA Masters 
Úszó Világbajnokság Buda-
pesten. A szentesiek 18 fős 
különítménnyel képviselik 
hazánkat a viadalon, közü-
lük a legidősebb versenyző, a 
79 esztendős Melkuhn Dezső 
a nyílt vízi 3 kilométeres ver-
senyszámban, illetve a me-
dencés versenyeken is start-
kőre áll majd.

– Korábban vívó volt, azóta kor-
osztályában a Masters úszók világ-
ranglistáján a Top 10-es mezőnybe 
is bekerült a 200 méteres pillan-
góúszásban. Honnan jött az érdek-
lődés az úszás iránt?

– 2000 óta úszom, koráb-
ban valóban vívtam, asztalite-
niszeztem, röplabdáztam, de 
a természetjárás sem állt tá-
vol tőlem. Ezekből a sportágak-
ból lassan kiöregedtem, így for-
dultam az úszás felé. Az első 
versenyemen a korábbi világ-
bajnok, Fábián Béla mögött a 
második helyen végeztem mell- 
úszásban, ez motivált a folytatás-

ra. Ezt követően a gyors- és a pil-
langóúszást is kipróbáltam, azóta 
ezeken a versenyszámokban ál-
lok rajthoz. Érdekesség, hogy pil-
langón mell-lábtempóval úszom, 
de így is országos csúcsokat állí-
tottam fel korosztályomban.

– A világbajnokságon a Bala-
tonban versenyez először, 3 km-en 
áll rajthoz augusztus 10-én.

– A Tiszában, a holtágakban, 
Magyarkanizsán, Óbecsén, Tö-
rökbecsén, illetve a Duna holtá-
gában, Apatinban is készültem 
a versenyre. Úgy tervezem, hogy 
20 percenként teszek majd meg 
egy kilométert, így egy óra alatt 
célba is érhetek. A maratonúszást 
jobban szeretem, nem kell meg-
feszülnie az embernek néhány 
száz méter alatt, van idő a takti-
kázásra. 

– Aztán jöhet a gyors és a pillan-
gó.

– Augusztus 14-én a 800 méte-
res gyorsúszásban, 19-én pedig 
a 200 méteres pillangóúszásban 
versenyzem, immár medencé-
ben. A 800 méteres gyorsúszás-
ban közel ezer versenyző áll rajt-
hoz, hatalmas mezőny gyűlt 
össze, azt egyelőre nem tudom, 

hogy korosztályomban mennyi-
en versenyzünk majd. Egyet bá-
nok, hogy nem vagyok egy esz-
tendővel idősebb, mert akkor a 
következő kategóriában szere-
pelve - úgymond fiatalként - na-
gyobb esélyem lenne előrébb 
végezni a mezőnyben. Sajnos 
márciusban izomszakadást szen-
vedtem a vállamban, így a pil-
langóúszásra nem tudtam felké-
szülni úgy, ahogy terveztem, de 
a sérülésem, és a kihagyott hóna-
pok ellenére sem szerettem volna 
visszalépni a versenytől. Erede-
tileg vegyes úszásban is indulni 

akartam, de az időeredményem 
alapján gyorsan elvetettük ennek 
a lehetőségét. 

– Milyen eredménnyel lenne elé-
gedett?

– Az egészségem érdeké-
ben úszom, de úgy vagyok vele, 
hogy ha már elindulok egy verse-
nyen, akkor mérettessek meg, vé-
gezzek minél előrébb a korosz-
tályomban. Célom, hogy minél 
eredményesebben szerepeljek, 
a tizedik hely környékén jó len-
ne végezni, de adott esetben egy 
18. helyezés is lehet remek ered-
mény a számomra.

Hetvenkilenc évesen indul a világbajnokságon
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Darók József

Sporttörténelmi tettet haj-
tott végre a László Csaba–Páli 
Viktória kettős a Világjátéko-
kon. A megmérettetést az öt-
karikás játékokhoz hasonló-
an négyévente rendezik, ám 
az olimpia programjában nem 
szereplő sportágakban. Ko-
rábban soha nem volt példa 
arra, hogy magyar páros dön-
tőt táncoljon a Világjátéko-
kon, ezúttal latinban és stan-
dard kategóriában is sikerült, 
s a Szilver táncosai kezdték a 
sort.

 A 10. Világjátékoknak a len-
gyelországi Wroclaw adott ott-
hont, látványos megnyitóval 
kezdődött, és záróünnepség-
gel végződött a tíznapos ese-
mény. A magyar csapat hatvan 
fővel 13 sportágban mérte ösz-
sze erejét a világ elitjével. Ha-
zánk 6 arany-, 4 ezüst-, és 4 bron-
zérmet szerzett. Versenytáncban 
az előzetes elvárások alapján a 
döntős helyezésekért folyt ver-
sengés. Ez a bravúr két kategó-
riában is összejött: László Csaba 
és Páli Viktória július 28-án stan-
dard táncokban törte meg a je-
get: döntőbe jutottak, elsőként 
a magyar táncsportban A latino-
sok folytatták: Andrea Silvestri és 
Váradi Martina negyedik lett.

– Az utóbbi években minden-
hol döntőt táncoltunk, s ren-
geteget megtettünk a fejlődés 
érdekében: minden fontos ver-
senyen ott voltunk, a táplálko-
zásra és az erőnlétre is odafigyel-

tünk, voltak jó eredményeink, 
meneteltünk a világranglistán, 
ez egy hosszú folyamat volt – 
magyarázta az eredmény hát-
terét a szentesi páros férfitagja. 
Csaba már rutinos versenyzőnek 
számít a Világjátékokon is, mint-
hogy negyedik alkalommal vett 
részt, másodszor Vikivel (Csaba 
legjobbja egy 9. helyezés volt 
2011-ből). Öt éve alkotnak egy 
párost a parketten, négy éve a 
professzionisták táborában, leg-
jobb eredményük világbajno-
ki 6., Európa-bajnoki 3., világku-
pa 2. hely volt. Ezúttal a profik 
egy kategóriában versenyeztek 
az amatőrökkel. Hogy melyikük 
a jobb, a kérdésre tulajdonkép-
pen választ ad, hogy a hivatá-
sos világbajnok győzött, azon-
ban a táncosok szerint csupán 
apró különbségek vannak a leg-
kiválóbb amatőrök és profik kö-

zött. - A lebonyolítás ugyano-
lyan volt, mint más versenyeken, 
de itt mindenki izgatottabb volt, 
érződött egyfajta nyomottabb 
hangulat – mondták a Szilver 
táncosai.

A külsőségekre nem lehetett 
panasz, hatalmas közönség előtt 
rendezték a táncversenyeket, 
mintegy háromezren szurkoltak 
a lelátón, a sötét színű parkett 
még inkább kiemelte Viki kü-
lönleges ruháját, s a lassítások, 
a vizuális megjelenítés a csar-
nokban a vizes vb legszebb té-
vés pillanatait idézte, mesélték. 
Ámbár László Csabáéknak a leg-
utóbbi, kolumbiai Világjátékok 
volt ilyen szempontból a csúcs: 
akkor 17 ezres közönség kísérte 
mozdulataikat. Négy éve ráadá-
sul az elején volt a versenyük, 
így már a nyitóünnepségen is 
részt tudtak venni. Ezúttal a ver-

senyük utáni napon férfi strand-
labda-válogatottunknak szur-
koltak a harmadik helyért vívott 
meccsen. 

A Világjátékok az olimpia elő-
futára, sok szerencse és munka 
kell még a szövetség részéről, 
hogy elérjék az ötkarikás prog-
ramba kerülést, véli a táncospár. 
A WDSF ennek érdekében szigo-
rúbb szabálymódosításokat ve-
zetett be, igyekeznek megfelelni 
az elvárásoknak. - Talán a 2028-
as játékokon tudom elképzelni, 
mivel Amerikában igazán nép-
szerű a táncsport, és úgy hírlik, 
Los Angeles rendezheti akkor az 
olimpiát – mondta Csaba.

A jövőről azt tudtuk meg a pá-
rostól, hogy a közvetlen folyatás 
egy bécsi verseny lesz a hétvé-
gén, egyébként próbálnak még 
tanulni, fejlődni, hogy a tanítvá-
nyaiknak is minél többet át tud-
janak adni.

Történelmi döntőzés a Világjátékokon

Hering Viktor

Eseményekben gazdag na-
pokkal telt, telik a július vége, 
augusztus eleje a Dr. Rébe-
li-Szabó József Városi Sport- 
uszodában. Az elmúlt hétvé-
gén a Szentesi Vízilabda klub 
látta vendégül az U17-es kor-
osztályos leány válogatottat, 
dr. Faragó Tamás szövetsé-
gi kapitány és Petőváry Zsolt 
edző vezetésével.

A magyar válogatott mel-
lett a magyar U18-as, az auszt-
rál U17-es, valamint a szlovák 
U17-es női válogatottak vet-
tek részt. A tornán végül, a kör-
beveréseknek köszönhetően, a 
magyar U17-es válogatott dia-
dalmaskodott. Örömteli, hogy a 

csapatban három szentesi vízi-
labdázó, Szabó Krisztina, Ku-
della Panna és Dömsödi Dalma 
is jó játékkal rukkolt elő, ami 

azért is fontos, mert a csapat 
az augusztusi utánpótlás Euró-
pa-bajnokságra készül. Ezen a 
hétvégén, augusztus 4-e és 6-a 

között újabb eseményt rendez-
nek az uszodában, nevezetesen 
az Olimpiai Reménységek Tor-
náját, a Diapolo Kupát, melyen 
három korosztályban összesen 
37 csapat vesz majd részt, va-
lamennyien 16 éven aluli vízi-
labdázók. A torna szervezőjé-
től, Kádár Józseftől megtudtuk, 
hogy a három nap alatt, két me-
dencében – a 33-asban és a fe-
dett 50 méteresben kialakított 
két pályán - összesen 98 mér-
kőzést játszanak majd a csapa-
tok. A hazai egyesületeken kívül 
izraeli, angol, litván együttesek 
is medencébe szállnak majd. Az 
eredményhirdetésre vasárnap 
délután 15 órakor lesz a ligeti 
uszodában.

Olimpiai reménységek tornája az uszodában

Nagy az öröm
A helyszínen volt a ver-

senyzők kísérőjeként Szat-
mári-Nagy Szilvia, az egye-
sület vezetője, aki nagyon 
örült az eredménynek, hi-
szen elsőként sikerült a 
döntő magyar táncosok-
nak, s azt a tanítványai ér-
ték el. Sőt, valamikor Vára-
di Martina is a Szilverben 
kezdte, árulta el. - A finálé 
volt a cél. Azon már túl va-
gyunk, hogy a hazai, len-
gyel pár lett az ötödik, ez 
kis bosszúság, ugyanakkor 
az is igaz, hogy a 7. és 8. he-
lyen két erős páros Csabáék 
mögött végzett.
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Sebők Tamás

A felnőtt férfi megyei baj-
nokságban is indít csapatot 
ősztől a Szentesi Farkasok KC. 
Az egyesület női szakosztálya 
eredményesen szerepelt a me-
gyei bajnokságban, szeptem-
bertől pedig a férfi csapatun-
kért is szurkolhatunk.

A tavalyi szezonban a Szeged, 
Algyő, Csongrád, Makó és Hód-
mezővásárhely csapatai mérték 
össze tudásukat a megyei baj-
nokságban, ehhez az ötöshöz 
csatlakozik szeptembertől Szen-
tes is.

– A kamasz fiúk már a felnőtt 
korba léptek, így, mivel az OSB 

költségei igen magasak, úgy 
döntöttünk, hogy a férfi felnőtt 
megyei bajnokságban indítjuk 
el csapatunkat. Hozzájuk csat-
lakoznak idősebb felnőtt játé-
kosok is – tudtuk meg Oroszné 
Tihanyi Mártától, az egyesület 
vezetőjétől, aki férjével, Orosz Ti-
borral közösen irányítja majd a 
csapatokat a következő idény-
ben.

A férfiak mellett felnőtt szin-
ten a hölgyek is a megyei élvo-
nalban vágnak neki az új sze-
zonnak. Utánpótlásban U14-es, 
U13-as U12-es és U11-es korosz-
tályban is pályára lépnek a szen-
tesi kézis növendékek.

Sebők Tamás

Augusztus 5-én rendezik meg 
immáron 5. alkalommal az Er-
délyszky Attila Emléktornát a 
Pusztai László Sporttelepen. A 
nevezésekből befolyt összeget 
a szentesi labdarúgás utánpótlá-
sának ajánlották a szervezők.

Erdélyszky Attila, a 60 és 70-
es évek egyik kiemelkedő szen-
tesi labdarúgója. A hússzoros 
megyei ifjúsági válogatott, NB 
III-as ifjúsági ezüstérmes labda-

rúgó emlékére amatőr labdarú-
gó tornát rendeznek augusztus 
5-én, szombaton. Az induló csa-
patok számától függően 2x10, 
vagy 2x15 perces mérkőzések 
zajlanak majd 2 kisméretű fü-
ves pályán. Az összecsapások so-
rán minden csapat játszik min-
den csapattal, a végső győzelem 
a legtöbb pontot szerzett együt-
tes. A nevezésekből befolyt tel-
jes összeggel a futball után-
pótlás-nevelést támogatják a 
szervezők.

Férfiak is a megyei
bajnokságban

Emléktorna
az utánpótlásért

Sebők Tamás

A portugáliai Braga adott 
otthont a Kötélugró Euró-
pa-bajnokságnak július 25. 
és 29. között, ahol a Szentesi 
Kiss Bálint Kötélugró Egyesü-
let 8 versenyzője is összemér-
te tudását a legjobbakkal. Az 
egyesület részéről Vassné Bö-
höthy Mónika és Vass Vivien 
nyilatkozott lapunknak.

– Az első versenynapunk 26-
án volt, a 15+-os, azaz felnőtt 
csapatunk a nyílt versenyen in-
dult, ahol párosban első, formá-
cióban, valamint a DD4, azaz a 
kétköteles versenyszámban pe-
dig a második helyet szereztük 
meg, ezzel összetett negyedik 
lett a csapat – emlékezett visz-
sza Vivien.

Azon a délutánon rendezték a 
12-14 éves Eb-t, ahol párosban 
ezüstérmet, formációban arany-
érmet szereztek a kötélugrók.

– Nagyon örültünk az ered-
ményeknek, és ehhez az öröm-

höz hozzájárult, hogy minden 
kötélugró szerzett érmet – tette 
hozzá a sportoló.

Az egyéni versenyszámok 
előtt pihenőnap várt a csapatra, 
városnézéssel múlatták az időt 
a fiatalok, majd következett egy 
újabb, a legnehezebb verseny-
nap. 

Délelőtt a fiatalok, a 12-14 
évesek versenyeztek, itt Varga 
Dorina a szabadon választott 
gyakorlatában első helyezést 
szerzett, délután Vass Vivien a 
szabadon választható gyakor-
latában első, összetett verseny-
ben (3 versenyszám: fél perc, 3 
perc és szabadon választott) pe-
dig második helyezést ért el.

 Mint megtudtuk, az Eb-n kö-
zel 600 versenyző vett részt, na-
gyon erős mezőnyben, hiszen 
egy korcsoportban minimum 
30-40 versenyző indult.

A Szentesi Kiss Bálint Kötél-
ugró Egyesület a kontinensvia-
dal után a megérdemelt pihe-

nőjét tölti, de hamarosan újabb 
fellépéseken mutatják meg te-
hetségüket a fiatalok. Vassné 
Bögöthy Mónikától megtudtuk, 
novemberben hazai rendezé-
sű versenyre is készülnek a Dr. 

Papp László Városi Sportcsar-
nokban.

A vezető ezúton szeretné 
megköszönni az összes támo-
gatónak, hogy hozzájárultak az 
egyesület sikereihez.

Mindenki éremmel tért haza az Eb-ről

A csapat tagjai: Nyíri Sára, Őze Virág, Podmaniczki Panna, 
Varga Dorina, Tarjányi Orsolya, Varga Márk, Varga Máté, Vass 
Vivien.




