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„Egy biztonságos, megfelelő minőségű terméket 
adunk a vevő kezébe. Ez a legfontosabb!”
– interjú Lantos István, senior minőségügyi technológussal  
 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Idén is tízezreknek nyújtott 
felhőtlen kikapcsolódási lehe-
tőséget a Körös-toroki Napok. 
A kánikulában a tengerpartot 
idéző strandon lubickolhat-
tak a hűsölni vágyok, emellett 
sport-, művészeti-, egészség-
ügyi- és kulturális programo-
kon vehettek részt. Este DJ-k, 
zenekarok szórakoztatták a 
fesztiválozókat. Igazi nagy-
ágyúk léptek fel a nagyszínpa-
don. Az i-re a pontot a Halott 
Pénz koncertje tette fel.

Az egykori városi mulatság ha-

gyományaira építve a KTN va-
lódi monstre fesztivállá nőtte ki 
magát az utóbbi években. Egy 
olyan generációkat átívelő szí-
nes rendezvénnyé vált, ahol a 
régió családjai is megtalálják a 
számukra megfelelő időtöltést. 
Étel- és italkülönlegességek is 
várták az érdeklődőket. Olykor a 
frissen készült hot-dog, aprópe-
csenye, máskor a meggysör illa-
tozta be a helyszínt. A Tisza jobb 
partján elterülő strand tenger-
partra emlékeztető homokfövé-
nye impozáns látványt és nem 
utolsósorban felfrissülési lehe-
tőséget kínált a 40 fokos hőség-

ben. Amint vörösen izzó sugara-
ival elbúcsúzott a nap, úgy vált 
egyre oldottabbá a hangulat, s 
kezdődtek a jobbnál jobb kon-
certek. A nyitónapon a Wellhello 
fellépése aranyozta be az estét. 
Fluor Tomit születésnapja alkal-
mából tortával köszöntötték a 
zenekari tagok. Nem előre ter-
vezett műsorelem volt, amit a 30 
éves rapper meglepődöttsége is 
jól tükrözött.

A Kowalsky Meg a Vega, a Bel-
ga, a Punnany Massif, Deniz, a 
Groovehouse és a New Level 
Empire is gyarapította a neves 
előadók hosszú sorát. Utóbbi 
formáció himnuszt írt a feszti-
válhoz, amit most is előadott. 
Sőt, az egyik klipjében magá-
ra ismerhet a lelkes közönség 
is. A fesztivál (egyik) csúcspont-
ja a többszörös Fonogram-díjas 
magyar hiphop formáció, a Ha-
lott Pénz koncertje volt. Zene-
kar és közönsége remekül egy-
másra hangolódott a mintegy 
másfél órás buli alatt. Az együt-
tes frontembere, Marsalkó Dá-
vid is elismerően nyilatkozott a 
rendezvény hangulatáról, az it-
teni rajongókról. A vele készített 
interjúnk a következő lapszá-
munkban jelenik meg. Az elekt-

ronikus zene kedvelői is megta-
lálhatták a számításaikat, híres 
lemezlovasok pörgették a ko-
rongokat a KTN-en. Mások mel-
lett a techno és house-ban utazó 
olasz DJ, Sasha Carassi is mixelt. 

– Évről évre, egyre növekvő 
létszámot produkálunk, a szom-
bati nap telt házas volt. Sikeres-
nek gondoljuk a fesztivált. Becs-
lések alapján több tízezer ember 
fordul meg a Körös-toroki Napo-
kon. Nagyon örülünk annak, ha 
a fellépőktől, a szakmától vagy 
a sajtótól pozitív visszajelzéseket 
kapunk. Ezért dolgozunk már 
évek óta nagyon sokat – érté-
kelt Bozóki János szervező. Hoz-
zátette, a nagy hagyományokkal 
rendelkező, de ingyenes váro-
si napokból kellett az új idők ki-
hívásának megfelelő regionális 
fesztivált szervezniük. A belépő-
jegyekből származó bevétel fe-
dezi a szerteágazó fejlesztése-
ket. Ez a nagyszínpad képében 
és a többi színpad megújulásá-
ban is tetten érhető. Ezek közé 
sorolható a homokos strand, 
vagy Laguna Beach Klub is – a 
korábbi vállalkozói udvar –, ahol 
múlt szombaton létszámstopot 
kellett bevezetni a hatalmas ér-
deklődés miatt. 

Körös-Toroki Napok – a családok fesztiválja

Sebők Tamás

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg Kajánújfaluban 
az elmúlt hétvégén a Kajáni 
Napokat, melyen változatos 
programokkal várták a község 
lakóit. Az egész napos rendez-
vényről Kovács János képvise-
lő nyilatkozott lapunknak.

Hét bográcsban főtt a pör-
költ, népszerű volt az interaktív 
kutyás bemutató, folyamatosan 
szólt a zene és a nagy melegben 
a sörivó verseny is népszerű volt. 
Persze sok más program is he-
lyet kapott Kajánújfaluban a IV. 
Kajáni Napokon. 

– A nagy meleg ellenére, öröm 
számomra, hogy minden szerve-
zett dolgot meg tudtunk tartani 
– kezdi az értékelést a képviselő. 
– Próbáltam a korábbi Kajánúj-
falui Iskola- és Óvodanapot to-
vábbvinni és Kajáni Nap néven 
a teljes lakosságot megmozgató 
eseményt létrehozni. Ez kevésbé 

lett sikeres, aminek okát a lakos-
ság elidősödésében látom. Ettől 
függetlenül népszerű volt a Ren-
dőrkapitányság előadása, Csák 
Petra interaktív kutyás bemu-
tatója, a csillámtetoválás, a gu-
micsizmahajító verseny is, ahol 
kiderült: Kajánújfaluban mesz-
szebbre repült a csizma, mint 
Magyartésen.

A szervezett programok mel-
lett egész napos ingyenes ugrá-
lóvár, óriásbuborék bemutató, 
vattacukor, fagyi, mézeskalács 
és olyan szervezetek bemutató-
ival várták a lakókat, mint a Vö-
röskereszt Szentesi Szervezete, 
a Szentesi Rendőrkapitányság, 
vagy a Szentesi Tűzoltóság.

A képviselőt egy kis versen-
gésbe is be lehetett vonni, a söri-
vó versenyben az előkelő máso-
dik helyet szerezte meg. 

– Összességében úgy vélem, 
egy jó rendezvényen vett részt, 
aki kilátogatott az eseményre. 
A kulturális részt tekintve is el-
fogadhatónak ítélem az ese-
ményt, Kabai Alex és Ágoston 
Anita műsora is hozta az előze-
tes elvárásokat, és szeretném 

megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem a Varró család: 
Varró József, Varró Erzsébet és 
Murányi Roland munkáját, akik 
a helyszín biztosításában végez-
tek példaértékű munkát – zárta 
az értékelést Kovács János.

Jó hangulatban telt a Kajáni Nap 
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Az augusztus havi állománygyűlés rendhagyó módon, ünnepé-
lyes tiszti eskütétellel kezdődött az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műsza-
ki Ezrednél.

Dr. Kónya Lívia Hilda hadnagy, Szabó Bálint hadnagy és Jávorka 
Rita hadnagy a közelmúltban végeztek az MH Altiszti Akadémián, 
melynek folytatásaként tiszti esküjüket azon a napon tették le és ír-
ták alá az ezred állománya és meghívott családtagjaik előtt.

Tóth Gellért József hadnagy ennél „rögösebb utat bejárva” az ala-
kulat Víztisztító századánál szolgál már 4 éve legénységi állományú 
katonaként, civil végzettségét figyelembe véve eddig megbízással 
látta el a testnevelői feladatokat, attól a naptól kezdve azonban ki-
nevezett testnevelő tiszt , hadnagy rendfokozattal.

Majzik Attila

A szélsőséges időjárás, ami 
az elmúlt éveket jellemezte 
és jellemzi napjainkat is, nem 
csak az emberi szervezetet vi-
seli meg, hanem a mezőgazda-
ságot is. A száraz, csapadék-
mentes, de rendkívül hideg tél 
után a kora tavaszi aszály és 
a nyári rekord-kánikula is rá-
nyomta a bélyegét az idei ter-
mésre.

A Csongrád megyei mezőgaz-
dasági helyzetről térségünk or-
szággyűlési képviselője, a maga 
is gazdálkodással foglalkozó Far-
kas Sándor tájékoztatta lapunkat, 
kiemelve, hogy az év eleji csapa-
dékmentes, hideg időjárás és az 
azt követő tavaszi aszály nagy-
ban meghatározta az idei mező-
gazdasági eredményeket.

– Meglepetésre az őszi veté-
sű növények jelentős része átvé-
szelte a hideg időt, de a csapa-
dék nagyon hiányzik a földekről, 
még közel 150 milliméterre len-
ne szükség. Ettől eltekintve a ta-
vaszi növények nagyon szépen 
indultak, a már betakarított őszi 
kalászosok egy jó közepes ter-
méssel és közepes minőséggel 
zártak a nyári betakarítási idő-
szakban, a gabonatermés nagy-
jából hozta az elvártakat – szá-
molt be az eredményekről Farkas 
Sándor hozzáfűzve, hogy a világ-
piac trendek alakulásához ha-
sonlóan itthon is alacsony fel-
vásárlási árakra számíthattak a 

gazdák. Egyedül a kiváló minő-
ségű étkezési búzának van jó ára, 
ebből azonban nem sok van sem 
a megyében, sem országosan.

A tavaszi vetésű növények az 
aszályok ellenére aránylag elfo-
gadható eredményeket mutat-
nak, a nagy kérdés a kukorica ál-
lapota. – A térségünkben nagy 
kukoricatermő területek van-
nak, itt a növények fajtától füg-
gően másképp reagáltak az el-
múlt hetek forróságára, vannak, 
amik jól bírták, vannak, amik ke-
vésbé. Én sem igen emlékszem 
olyanra, hogy tartósan ilyen me-
leg legyen, ez bizonyos kuko-
ricafajtáknál visszafordíthatat-
lan folyamatokat indít el, ahogy 
mondani szoktuk, arra már a Ti-
sza vize sem lenne elég – mond-
ta el Farkas Sándor.

A növények mellett a nagy hő-
ség az állatállományt is megvi-
selte, részben a nagy hőstressz 
miatt nem tudtak megfelelően 
táplálkozni, részben pedig a hő-
ség miatt el is hullottak kis mér-
tékben.

– A szarvasmarhák lerágták a 
legelőket, itt pótlólagos takar-
mány-kiegészítésre kényszerül-
nek a gazdák, mivel a legelők 
felsültek. A juhoknál hason-
ló probléma van, a kiszáradt, ki-
égett legelők okoznak prob-
lémát. A sertésállományt a 

Dél-Európából érkező pestis fe-
nyegeti, ez nagy kihívás, hogy 
meg tudjuk-e védeni az állomá-
nyunkat, nagyon komoly állat- 
egészségügyi beavatkozásra lesz 
szükség. Mindent meg fogunk 
tenni, hogy megállítsuk és hatá-
ron kívül tartsuk ezt a járványt – 
foglalta össze az állattartók hely-
zetét Farkas Sándor.

– Úgy ítélem meg, hogy a tér-
ség mezőgazdasága inkább erő-
södött, mint romlott, a Földet a 
gazdáknak program keretében 
nagyon sok gazdálkodó jutott 
földhöz, akik több-kevesebb si-
kerrel elindították a gazdálkodá-
si évüket. A Fiatal gazda támoga-

tással, ami egy kiemelt program, 
egy jelentős összeggel támogat-
ja a kormány a fiatalok gazdasá-
gi szerepvállalását. Ez egy min-
den évben növekvő támogatás, 
hogy az öregedő gazdatársa-
dalmat pótolni tudjuk. A 2018-
as költségvetésben is komolyan 
szerepel az agrárium támogatá-
sa mintegy 635 milliárd forint-
tal, ez az összeg azt célozza, hogy 
erősödjenek az ágazat szereplői. 
Szükséges a hazai, költségveté-
si támogatás erősítése, hogy a 
csökkenő uniós támogatás ese-
tén se érje törés ennek a szektor-
nak a szereplőit – tájékoztatta la-
punkat Farkas Sándor.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert közel van, így könnyedén és gyorsan
intézhetem a napi és a heti bevásárlásaimat.”

– Megyeri Endréné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Erősödött a térség mezőgazdasága

Tisztek tettek esküt
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A vásárlók alapvetően két 
csoportba sorolhatók az anya-
gi helyzetük alapján: tehetősek, 
és kevésbé tehetősek. Statisz-
tikák is alátámasztják, hogy az 
egykor nagy lélekszámú közép-

réteg napjainkra szinte teljesen 
eltűnt, kevesen képviselik ezt a 
gazdasági réteget, mondta Kiss 
Csaba, az egyik helyi húsbolt 
ügyvezetője. Kiemelte, gondol-
ni kell a kisebb költségvetésből 

gazdálkodókra is, így a szezon-
ális termékeket jutányos áron, 
kis árréssel kell elérhetővé ten-
ni. A legolcsóbb baromfi termé-
kektől, a drágább és kurrens-
nek számító füstölt húsokon át, 
a vadhúsokból készített szalá-
miig sok áru közül válogathat a 
húsboltban a vásárló, az alapve-
tő élelmiszerek és különböző ita-
lok mellett. 

– Jellemző, hogy az ünnepek 
közeledtével – különösen húsvét 
és karácsony előtt – többet köl-
tenek az emberek. A többi idő-
szak forgalma kiegyensúlyozott-
nak nevezhető. Nyáron a húsok 
mellett a hűtött italok is kelen-
dőek – fogalmazott Kiss Csaba. 
Sertés, birka, bárány, borjú, mar-
ha, illetve vadhúsok színesítik a 
kínálatot. A csirkefarhát is besze-
rezhető, amely felhasználásával 
ugyanolyan finom húsos tarho-
nyát tudunk készíteni, mint ser-
téshúsból.

– Az ára és sokoldalú felhasz-
nálhatósága miatt a sertéshú-
sok a legnépszerűbbek, darált 
húsból kel el a legtöbb egy mű-
szak alatt – tudtuk meg. Nyáron 

tapasztalható, ahogy közeledik 
a hétvége, nagyobb mennyi-
ségben vásárolnak grillkolbászt, 
csontozott tarját, töltött húso-
kat, amelyeket faszén parázson, 
tárcsán vagy akár bográcsban is 
el lehet készíteni.

Korunk üzleteinek alkalmaz-
kodniuk kell a megváltozott vá-
sárlói szokásokhoz, jelesül, hogy 
szinte mindent egy helyen sze-
retne beszerezni a vevő. A tér-
ségben is népszerű húsbolt kü-
lön grill- és pörköltcsomagokat 
állít össze, igény szerint fűsze-
rekkel, faszénnel, villás nyárs-
sal, savanyúsággal, kenyérrel 
és műanyag evőeszközökkel. 
Mondhatni, így szinte már csak 
a vendégek hiányoznak egy kel-
lemes nyári sütögetéshez. Nem 
hiányozhatnak az akciók sem, 
amelyekről megfelelőképp kell 
tájékoztatni az érdeklődőket. 
Ne felejtsük el, hogy a romlan-
dó áruk a kánikulában még ha-
marabb tönkre mennek, így 
ne cipeljük magunkkal a húso-
kat más üzletekbe. Vigyünk ma-
gunkkal hűtőtáskát, jégakkuval, 
tanácsolta Kiss Csaba. 

Rozgonyi Ádám

Múlt szombaton immár har-
madik alkalommal rende-
zett egész napos programot a 
motorozás szerelmeseinek a 
Szentesi Huszárok Túramoto-
ros Szakosztály. A III. Motoros 
Amatőr Ügyességi Verseny és 
a VIII. Országos Katonamoto-
ros Találkozó résztvevői több 
mint száz motorral érkeztek a 
városba.

A Magyar Honvédség külön-
böző helyőrségeiben szolgáló, 
motorozni szerető kollégáiknak 
szerveztek országos találkozót a 
Honvéd Rákóczi Sport Egyesü-
let keretében működő Szentesi 
Huszárok túramotoros szakosz-
tály tagjai. Izgalmas versenyek, 
valamint Sándor Tamás és Mé-
száros Ádám stunt bemutatója 
pörgették fel az érdeklődők ad-
renalin szintjét. Kitelepült az MH 
Katonai Igazgatási és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság 
szegedi toborzó- és érdekvédel-
mi központja is. A szerződéses 
katonai szolgálatra jelentkezők-
kel szembeni követelményekről, 
az önkéntes műveleti és a terü-
letvédelmi tartalékos szolgálat 

vállalásának feltételeiről Ruza 
György őrnagy és Felföldi Mar-
tin őrvezető tájékoztatták az ér-
deklődőket. Munkájukat az MH 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ez-
redtől Sebestyén Sándorné törzs- 
zászlós segítette. Az airsoft szak-
osztály sátránál elmagyarázták 
a fegyverek működési elvét, s 
a Spartan Race Training Group 
Szentes csapatának tagjai segít-
ségével pedig a gyerek akadály-
pályán próbálhatták ki magukat.

Az ügyességi versenyen jo-
gosítványi kategóriák szerint (A, 
A1, A2) versengtek a motoro-
sok, bárki nevezhetett. Az ország 
vezető motoros tréningcsapa-
ta jóvoltából járműveket is biz-
tosítottak, így mindenki azonos 
feltételekkel vághatott neki az 
erőpróbának. A Motoros Amatőr 
Ügyességi verseny A1-es kate-
góriáját Benke Benjámin nyerte, 
az A2-esek mezőnyében Kerekes 
József diadalmaskodott. A legna-
gyobb teljesítményű motorok, 
az A kategória mezőnyében Bu-
bor Tamás vihette haza a kupát. 
A kétkerekűek szépségversenyét 
Kasik Zsolt nyerte piros-fekete 
Yamaha  motorjával.

Ezután motoros felvonulás 
következett, majd a klubháznál 
szerveztek programokat. A régi 
berekháti iskolánál játékos ve-
télkedőkkel, vacsorával és érté-
kes tombolával várták az érdek-
lődőket. Este a szentesi műszaki 
ezred katonái alkotta Kanálgép 
együttes koncertje és a DJ Jones 
fémjelezte retro party zárta a na-
pot. – Nagyon népszerű volt a 
kaszkadőrshow. Annak ellenére, 
hogy 40-41 fokot mérhettünk, 
jelentős számú néző sereglett 
össze. A célunk többek között az 
volt, hogy egy országos versenyt 

rendezzünk. Nyíregyházáról, Bu-
dapestről és a Balaton mellől 
is érkeztek motorosok. Szeret-
nénk gyarapítani a résztvevők 
számát. A díjazás impozáns volt 
– bukósisakokat, motoros öltö-
zetet nyerhettek az indulók –, vi-
gaszdíjat is adtunk azoknak, akik 
nem értek el helyezést. Azért 
fontosak az ehhez hasonló ren-
dezvények, hogy megmutassuk, 
a katonák civilben is helytállnak. 
Toborzunk is, hogy növeljük el-
sősorban a szentesi állományt 
– mondta a dr. Szabó István őr-
nagy, a HRSE elnöke. Hozzátette, 
jövőre is számíthat a város a ren-
dezvényre, és ezúton is köszöni 
az önkormányzat és a helyi válla-
latok támogatását.

Olcsó és minőségi termékek iránt is van kereslet

Katonák két keréken

Rozgonyi Ádám

A pénztárca, vagyis az, hogy ki mennyit költhet egy hónap-
ban, nagyban meghatározza a vásárlói szokásokat. Azok szá-
mára, akik kevesebbet tudnak élelmiszervásárlásra fordítani, 
az ár a domináns. Aki megteheti, szelektál, és a minőségi ter-
mékeket keresi. Fontos, hogy a kereskedések olyan üzletpoliti-
kát folytassanak, hogy mindenki megtalálja a számítását.
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Sebők Tamás

Augusztus 20-a, Magyaror-
szág államalapításának ün-
nepe. Ezen a napon az ország 
minden szegletében különfé-
le rendezvényeken ünnepel-
nek az emberek. A szokások 
az évek során sokat változtak, 
akadnak azonban olyan he-
lyek is, ahol a jól bevált mód-
szereket követik. De Szentes 
vajon melyik térfélhez tarto-
zik? Erről Sipos Kitti (jobb ol-
dali képünkön), a Művelődé-
si-, Ifjúsági- és Sportbizottság 
tagja nyilatkozott lapunknak.

A tavalyi évben többen ag-
godalmukat fejezték ki a sajtó-
ban és az internetes felületeken, 
közösségi portálokon az iránt, 

hogy az emberek a környező vá-
rosok programjait látogatták szí-
vesebben augusztus 20-án, és 
hogy Szentes már két évtize-
de egyazon séma alapján készí-
ti el a Szent István-nap program-
tervezetét. Sipos Kitti szerint ez 
idén sem lesz másképp.

– Tavaly egyik augusztus 20-i 
rendezvény sem hozta az elvárt 
sikereket a városban. Az üdülő-
központ és a művelődési köz-
pont is szervezett programokat 
az állami ünnepség alkalmá-
ból, de a látogatók száma igen 
alacsonynak mutatkozott. Eb-
ből okulva a művelődési bizott-

ság szorgalmazta, hogy a város 
idén a sikeresebb térfesztivál-
lal egyben rendezze meg az au-
gusztus 20-i ünnepséget. Azt ja-
vasoltuk, hogy a két esemény 
költségvetését vonják össze, így 
magasabb összegből egy szín-
vonalasabb rendezvényt lehet-
ne megszervezni. Ezt Szirbik Imre 
polgármester elutasította és ra-
gaszkodott ahhoz, hogy ő fel-
ügyelje az ünnepi programokat 
– nyilatkozta lapunknak Sipos 
Kitti, aki aggodalmát fejezte ki 
azzal kapcsolatban is, hogy ez-
zel megszűnt a kommunikáció a 
művelődési bizottság és a prog-
ramszervezők között. 

– A bizottság már csak a kész 
programtervezetet látta, a hoz-
zászólásra, vagy építő jellegű 
gondolatok megosztására nem 
volt lehetősége a tagoknak – tet-
te hozzá.

A művelődési bizottság tag-
ja lapunknak úgy fogalmazott, 
hogy úgy véli, az augusztus 20. 
egyrészt állami ünnepünk, más-
részt a nyár lezárását is szolgálja, 
így egy jelentős esemény a vá-
ros életében. – Azt gondolom, 
ilyenkor kellene igazán lendüle-
tes, színes programot szervezni, 
hiszen még tart a szünet, a fia-
talok itthon pihennek, az embe-
rek is egy utolsó felfrissülésre ké-
szülnek. Mozgalmas, energikus, 

a fiatalos igényekre épülő prog-
ramok szervezése a célunk, de 
amíg a város első embere nem 
engedi ki a gyeplőt a kezéből, 
addig nem tudjuk ezt megvaló-
sítani – zárta a beszélgetést. 

Ebben az évben is, az Ifjúsá-
gi Park, a „Gödör” ad otthont a 
Szent István napnak, augusztus 
20-án, ahol a Szilver TSE táncbe-
mutatója mellett Takács Nikolas, 
a Fool Moon, Gájer Bálint kon-
certjét tekinthetik meg az érdek-
lődők. Az előadásokat követően 
az ünnepi tűzijátékkal zárul a vá-
rosi esemény.

A bohócdoktorok segítő te-
vékenysége nyáron sem szü-
netel. A hét második felében 
Szentes és Orosháza kórháza-
iban viziteltek a gyógyítást se-
gítő nevettetők. A Karitáció 
Alapítvány Gyógyító Bohóc-
doktor csapata egész évben 
segíti a kórházi gyógyító mun-
kát. 

A hangsúly ilyenkor az infú-
zió, a gyógyszerpumpa, a bra-
nül helyett néhány pillanatig a 
játéké és a kacagásé. A bohóc-
dokik az áldozatos munkát vég-
ző orvosok, nővérek számára is 
tartogattak ajándékokat. A gyó-
gyuló kicsiknek az élménypeda-
gógiai módszerek bizonyítottan 
segíteni tudják a betegség té-

nyének feldolgozását és segít-
het a gyógyuláshoz vezető út 
meglelésében is.

A Karitáció Egészségügyi Szo-
ciális és Kulturális Alapítvány 
2008 óta sikeresen működteti a 
Gyógyító Bohócdoktorok moz-
galmat, melynek célja, hogy be-
teg, sérült gyermekek számára 
a sokszor kínokat jelentő beteg-
ségeket, a sokszor állandó fáj-
dalmakat jelentő kezeléseket 
felváltsa élményekre, nevetés-
re, vidámságra, ezáltal terelve a 
piciket a gyógyulás felé. A prog-
ramsorozat a klinikák, kórházak, 
rendelő intézetek számára in-
gyenesek. A vidám bohócdok-
torkodás közben ajándékozás 
és szeretet honol, feledtetve né-
hány percre a betegeskedést.

Wéhli Márk alapítványi el-
nök elmondta: a Bohócdokik 
az egész országból várják az 
intézmények felkéréseit, ahol 
a vidámított kórteremben ze-

nés egy órát biztosítanak a be-
teg gyerekeknek. A bohócok a 
zene, móka mellett lufival és ne-
vetéssel örvendeztetik meg a 
gyerekeket. A bohócdoktorok 
rendelése kórházakban, rende-
lőintézményekben, otthonok-
ban ingyenes. Együtt csodákra 
vagyunk képesek, így a gyere-
kek angyali nevetése talán nem 
várt gyógyulást is hozhat.

Ép testben ép lélek – tartja a 
közmondás, és valóban: a testi 
és lelki erőnlét szorosan össze-
függ. Nemcsak a test a fontos, 
hanem a szellem egészségé-
vel is sűrűbben kell foglalkozni, 
még egészségesen is. És még 
sokkal jobban, ha egy gyermek 
a testet megpróbáltató beteg-
séggel küzd vagy a gyógykeze-
lés mellékhatásai kritikus álla-
potúra rontják a szellemet. Itt 
lép közbe segítő munkájával a 
Karitáció Alapítvány Gyógyító 
Bohócdoktor csapata.

Állóvíz a Kurca partján

Bohócdoktorok viziteltek a gyermekosztályon
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Rozgonyi Ádám

Szabó Kimmel Tamás gene-
rációjának egyik legtehetsé-
gesebb színésze. Több társula-
tot megjárt, a Nemzeti Színház 
tagja is volt. Országos ismert-
séget a Fonyó Gergely által 
rendezett Made in Hungaria 
című film biztosított számára. 
Most mintha újra felfedezte 
volna magának a filmszakma. 
Szentesen A folyón túl Itália 
című komédiában láthatta a 
nagyérdemű.

– Szokták mondani, hogy min-
denki a maga sorsának a ková-
csa. Azonban talán mégis vannak 
sorsszerű dolgok az életünkben. A 
te esetedben hogy történt? A szí-
nészet talált rád, vagy te, őrá? 

– Lehet, hogy ő talált meg en-
gem, és nem én őt. Tizenévesen 
értek hatások, és ami a legerő-
sebben hatott rám, azt válasz-
tottam. Ez a színészet volt. Ti-
zenöt éves koromban, teljesen 
véletlen, megtalált. Kaposváron, 
a Déryné Vándorszíntársulathoz 
kerültem. Itt voltam 18 éves ko-
romig, a felvételiig. Évente 200-
250, különböző stílusú előadást 
csináltunk. Ebben voltak versek, 
falunapok, városi rendezvények, 
komolyabb színházi produkciók. 
Sok rétegével találkoztam a ma-
gyar közönségnek, ebből sokat 
lehetett tanulni. 

– Hozzád milyen stílus áll kö-
zelebb? Milyen szerepeket játszol 
szívesen? Vagy ez attól függ, hogy 
milyen szerepekkel találnak meg?

– Ez sok mindentől függ. At-
tól is, hogy aznap hogy kelek fel, 
és milyen az idő. Ezt még Gálffi 
László művészi beszédtanárunk 
tanította nekünk az egyetemen. 
Egy előadás sikere nem csak at-
tól függ, hogy a színész meny-
nyire tudja a szöveget, mennyire 
éli át. Attól is, hogy a nézők ösz-
szevesztek-e a ruhatárossal előa-
dás előtt, vagy épp éhesek, fá-
radtak. A színházban sok energia 

van egy helyen. Ránk nagy ha-
tással vannak a nézők, rájuk pe-
dig mi, színészek. Hozzám legin-
kább azok a darabok, szerepek 
állnak közel – stílustól függet-
lenül –, amelyekben látok olyan 
mondandót, amiért érdemes szí-
nésznek lenni, vagy amely kap-
csán magamból megismerek va-
lamit. A legfontosabb feladatunk 
az, hogy érzelmeket, gondola-
tokat közvetítsünk és generál-
junk. Van ebben valami félisten-
ség, hogy egy méter magasított 
deszkáról prédikálok, és azt em-
berek nézik. Kicsit vallásos jelle-
ge van számomra a színháznak. 
Ettől van varázsa. De ha már stí-
lus, akkor az orosz klasszikusok – 
Három nővér, Platonov, Ivanov – 
állnak hozzám közelebb.

– És a vígjátékok, mint A folyón 
túl Itália?

– Egy ilyen vígjátékot két-
szer nagyobb munka összerak-
ni, mint egy vérdrámát. Hetek, 
hónapok közös munkája, illet-
ve a jó ízlés munkája. Utálom a 
gatyaletolós vígjátékokat, ahol 
egy rendezőnél ott merül ki a 
humor, hogy valaki böfög ket-
tőt a színpadon. Van egy intelli-
gens színházcsinálás, amelynek 
a része lehetek évek óta. Talán 
tudatosan is így válogatom ki a 
feladataimat. A komédiában ál-
talunk megformált család na-
gyon hasonlít ahhoz, ahonnét 
én jövök. Mi is sokan voltunk. 
Együtt dolgozott mindenki 
nagymamával és nagypapával. 
Jó közösség volt, rengeteg ha-
tás ért. Emlékszem rá, hogy ami-
kor felvettek a Színművészetire, 
és Kaposvárról el kellett jönnöm, 
a családom milyen trükkökkel 
próbált magához láncolni. Ké-
sőn döbbentek rá, hogy ki va-
gyok és mit akarok, és hogy mi-
lyen fájdalommal jár majd, hogy 
másként lesz minden. Ez a darab 
pont erről szól. Nem is monda-
nám vígjátéknak, mert ezen so-
kat sírnak a nézők, főleg a végén.

– A darabban játszó színészek-
kel milyen a közös munka?

– Miközben próbáltunk, úgy 
kezdtünk el működni, mintha 
tényleg a nagyszüleim lenné-
nek. A mai napig, ha ráírok Bene-
dek Miklósra a Facebookon, tatá-
nak szólítom, mint a darabban. 
Amikor megszületett a gyerme-
kem, képet küldtem neki, hogy 
nézze meg a „dédunokáját”.

– Beszéljünk egy kicsit a filmek-
ről. A Made in Hungaria című film-
vígjáték hozta meg számodra az 
áttörést a filmvásznon.

– Magyarországi viszonylat-
ban egy jókor bemutatott, jó 
energiájú, jó csillagzat alatt szü-
letett közönségfilm. Sok réteget 
meg tudott szólítani, zenei kötő-
déssel a Hungáriához. Visszahoz-
ta a retro rock'n'roll érzést. Máig 
sokan azonosítanak engem ez-
zel a szereppel. Azóta eltelt 10 
év, sok minden történt. Jó pár 
filmben szerepeltem. Az 1945 
című alkotás San Franciscóban 
nyerte el a zsűri különdíját. Vol-
tam A berni követben is, amely 
tévéfilmnek készült, de mintegy 
9 díjat nyert, mindenhol mozi- 
filmként tekintettek rá. Felnőtt 
egy új generáció a filmezésben, 
működik a magyar film. Egy-
re több díjat nyer a világon. Én 
még az utolsó olyan színész va-
gyok, aki annak az érának a vé-
gén került szem elé, és még-

is fent tudott maradni. Készülök 
egy új filmre, amelyet Szász At-
tila, A berni követ és a Félvilág 
rendezője készít. Negyven na-
pot fogok forgatni itthon és Szlo-
vákiában. Edzenem kell, és sokat 
fogyni. Egy háborúból hazajött 
fiút játszom, aki visszajön a szét-
bombázott Budapestre. Ez lesz 
nekem most „a szerep”, úgy ér-
zem.

–  Több filmben is szerepelsz 
idén. A Jupiter holdja, A tökéletes 
gyilkos nemrég debütáltak. Au-
gusztus közepén kerül a hazai mo-
zikba a Pappa Pia. 

– A Jupiter holdja nagy él-
mény volt. Mundruczó Kornél 
behívott a castingra, improvi-
záltam három jelenetet. Utána 
felhívott, hogy mindenképp sze-
retné, ha szerepelnék a filmben. 
Nagyon boldog voltam. Együtt 
forgott a Pappa Piával, így keve-
set tudtam forgatni. Egy jelenet 
maradt bent a filmben, Cserhal-
mi Györggyel. A tökéletes gyil-
kos érdekes vállalkozás. Ebben 
is László Zsolttal dolgoztam, aki 
nagyon jó barátom. A Pappa Pia 
egy 51 napos kőkemény forga-
tás volt, a maga táncos, zenés je-
leneteivel. Kíváncsi leszek, mert 
nagyon érdekes módon készült, 
kicsit az amerikaibb vonalat kép-
viseli. Csupó Gábor rendező nem 
feltétlen instruált minket, ebből 
sok érdekes helyzet adódott. Na-
gyon sokat várnak tőle, remé-
lem, hogy megtalálja a közön-
ségét, és nagyot szól majd, mint 
anno a Made in Hungaria.

„Van ebben valami félistenség...”

                       MEGHÍVÓ  

a
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Bár még nem is olyan régen 
ismerte meg városunkat, azó-
ta előszeretettel látogat a Kur-
ca és a Tisza partjára Gerlóczy 
Márton író. Az elmúlt hétvé-
gén spontán futottunk össze 
vele városunk szabadstrand-
ján, ahol készséggel nyilatko-
zott lapunknak.

– Adódik az első kérdés, hogy-
hogy itt Szentesen, a Tiszán? 

– Általában a véletlen műve, 
hogy idekerülök, pár éve példá-
ul Szegeden jártam, és nagyon 
meglepődtem azon, hogy Sze-
ged milyen drága város. Drá-
gább, mint Budapest. Ez nagyon 
meglepő. Akkor gondolkoztam, 
hogy lelépek onnan, de merre 
induljak? – jött a kérdés. Eszem-
be jutott a Cserna (Cserna-Szabó 
András) és Szentes, és úgy gon-
doltam, megnézem már ma-
gamnak ezt a Szentest. Ő pedig 
összehozott a haverokkal. Tavaly 
is voltam a városban, akkor itt a 
Tiszán élveztem Mangec (László 
Gábor) vendégszeretetét. 

– És a mai nap?
– A mai napon villámlátoga-

tok, Tiszakécskéről jöttem, ahol 
Böszörményi Gyulánál jártam. 
Láttam, hogy nincs messze a két 
város, és a barátom, Szabó Csaba 
hívott, hogy jöjjek erre, de hol-
nap már utazom is vissza. 

– Szereted ezt a környéket? 
Azért ez nem egy zsúfolt főváros.

– Az egész dél-alföldi régiót 
nagyon szeretem. Baját, Mohá-
csot és ezt a csongrádi térséget 
is szívesen látogatom. Van víz, 

a halászlét nagyon szeretem – 
mondjuk az itt nincs – ellenben 
nagyon kedvesek az emberek. 
Valószínűleg a határ közelsége is 
szerepet játszik ebben, a Balkán 
ugyebár, és emiatt jobb a han-
gulat erre. 

– A fővárosban nincs ilyen hely?
– Meglepő, hogy van, de nem 

tudnak róla. Csak ott nem mász-
kálnak mezítláb a vízparton. Van 
egy haverom, aki leszokott a pi-
áról és a horgászatban leli örö-
mét, a Margit-híd lábánál fogja 
az óriás balinokat, és ott ivóvíz 
tisztaságú a Duna. Ott is meg le-
hetne csinálni ezt a miliőt.

– Az utazás fontos részét képezi 
a műveidnek?

– Általában igen, de példá-
ul az utolsó művem, az Elvonó-
kúra egyfajta kettősséggel bír. 
Nem itthon játszódik, így utazás-
ról is szól, de mégis egyfajta egy 
helyben állásról. Nem itthon ír-
tam, hanem egy kis öbölben ját-
szódik. Olyan, egyébként, mint-
ha ezen a strandon eltöltenénk 
3 hónapot: ott laknánk, amott 
hűsölnénk a Tiszában, itt meg 
innánk egy korsó sört. Megfi-
gyelnénk ezt-azt, vagy azt a har-
madik asztaltársaságot. Alapos 
pszichológiai munka is egyben. 

– Van új mű kilátásban? Min 
dolgozol jelenleg?

– Ősszel jelenik meg egy csa-
ládregényem. Mikecs Anna: Alta-
tó lesz a címe. Most van a leadá-
si procedúra, meg a korrektúra, 
borítótervezés, így egy hosszú 
folyamat végére érünk lassan.

– Volt olyan dolog a munkád-

ban, amit megbántál, vagy van 
olyan műved, amit fiókba zártál?

– Voltak olyanok, amiket nem 
kellett volna kiadnom (nevet). 
Minden könyvem felé maximá-
lis kriticizmussal állok. Az em-
ber a hibáiból tanul, ez engem 
is végigkövetett a műveim so-
rán. Ezek után jobban odafigye-
lek, de azért most a könyvleadás 
időszakában már azon gondol-
kozom, hogy vajon mi nem fog 
tetszeni, vagy mit kellett volna 
másképp csinálnom. 

– Meddig fogsz írni? 
– Pont most fogalmazódott 

meg bennem hogy pontot tet-
tem azon céljaim végére, ami-
ket felállítottam. Ezzel a család-
regénnyel bezárólag. Még talán 
egy van, valószínűleg utána is 
lesz még egy, de a legfontosab-
bat megcsináltam. 

– Mi ad értelmet az életnek?
– Ez változó. Attól függ, ho-

gyan érzem magam. Most már 
fizikailag szeretném jobban 
érezni magam. Leszokni a do-
hányzásról, hogy ne az legyen, 
hogy reggel felkelek és basszus, 
már megint nem érzem jól ma-
gam.

– A családalapítás gondolata?
– Gyermekem még nincs, ez is 

a jövő zenéje. Bár az előbb épp 
mostam le a homokot a lábam-
ról ott a tusolónál, és odajött há-
rom anyuka, három gyerekkel és 
jött a „Mit csinálsz?! Ne úgy csi-
náld! Ne! Ne! NE!” Kész volt a baj. 
Ezek a dolgok elgondolkodtat-
nak, de utólag nagyon el lennék 
keseredve –  mondjuk 50 évesen 
–, hogy ilyen hülyeségeket gon-
dolok.

Tisza-parti interjú Gerlóczy Márton íróval

Itt nyugodtan mászkálok mezítláb a vízparton

II. Tisza Strandi Gasztro- és 
Sportnap

Augusztus 12-én, szombaton 
 a szentesi Tiszai Partfürdőn az 
alábbi programok lesznek: 15 
órától halászléfőző megmé-
rettetés, gyermekprogramok, 
sportprogramok. Este 19 órá-
tól Music Café koncert, 21 órától 
Bandisco.

Nagytőke
Augusztus 19-én, szomba-

ton rendezik meg a Nagytőkei 
Falunapokat. Délelőtti progra-
mok: labdarúgó torna, főzőver-
seny, motoros bemutató, sörivó 
verseny, evőverseny. Délutáni 
programok: tombola, tűzoltó és 
rendőrségi bemutató, egészség-
ügyi szűrés, ugrálóvár.

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 előadásá-
ban

Augusztus 17-én, csütörtö-
kön 20.30 órai kezdettel Herná-

di Judit „Hernádi Pont” című ön-
álló estje látható.

Augusztus 18-án, pénteken 
18 órai kezdettel Fúvószenekari 
találkozó lesz, házigazda: Szen-
tes Város Fúvószenekara, köz-
reműködik Letenye Város Fúvó-
szenekara és a Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar.

Szent Anna templom
Augusztus 19-én, szomba-

ton 19 órakor Szent István napi 
hangversenyt rendeznek. Orgo-
nán közreműködik Nagy János, 
az ünnepről megemlékezik dr. 
Horváth György.

Galéria Kávéház 
Novák Mihály, szabadkai fo-

tográfus műveiből nyílt kiállítás 
Bácskából jöttem címmel. Meg-
tekinthető október 2-ig a kávé-
ház nyitvatartási idejében.

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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Halupa Eszter

Szentesi Hősünk egy két lá-
bon járó katalógus, ahogy a 
kollégái mondják.

A napokban volt már 27 éve 
annak, hogy a Legrand Zrt.-nél 
dolgozik, mint minőségügyi 
technológus. Úgy érzi, hogy a 
helyén van, és innen is szeret-
ne nyugdíjba menni. Olyan me-
móriája van, amelyet olykor 
hamarabb használnak ki a mun-
katársak, minthogy a gépi ada-
tok között keresgéljenek. Tu-
dásában senki sem kételkedik. 
A telefonja csak az interjú vé-
gén kezdett maratoni csörgés-
be, ezen még ő is meglepődött, 
hogy csak ilyen későn. Kollégái 
elismerik, a vezetőséggel együtt, 
így Lantos Istvánnal folytatjuk 
a Szentesi Hősök sorozatun-
kat.   Amióta az interjút elkészí-
tettük, én is másképp tekintek a 
kapcsolóinkra, konnektorainkra. 
Bele se gondolunk, hogy meny-
nyi munka van mögötte. 

– Hogyan kezdődött a pálya-
futásod a cégnél? 27 év rengeteg 
idő…

– Jelenleg senior minőségügyi 
technológus vagyok, én felelek 
a minőségügyi technológiák ki-
dolgozásáért és betartatásáért. 
27 évvel ezelőtt a minőség el-
lenőrzési osztályon kezdtem. 
A fémüzemben, gépek között 
dolgoztam, kétóránként elle-
nőriztem az elkészült fémalkat-
részeket. Majd jött a katonaság, 
és amint visszakerültem, a sze-
reldében folytattam ugyanezt a 
munkát, később bekerültem a 
nagyirodába, a laborba. A 2000-
res évek hoztak változást. Már a 
nagy nemzetközi projektek kez-
dődtek, és akkor alakult ki a mi-
nőségügyi technológia. 

– Hogyan emlékszel vissza a 
kezdeti időszakra? Miben válto-
zott a cég?

– A műszaki vonalon vannak 
kollégák, akikkel két-három hé-
ten belül egyszerre kezdtünk. 
Akkor több mint 1000 ember 
dolgozott itt, többüknek kellett 
a munkájukra figyelni. Az átszer-
vezésekkel fogytunk, 1992-ben 
kerültünk a Legrand csoportba. 
Átalakulások és új szemlélet kö-
vetkezett. A továbbfejlesztett 
minőségügyi rendszert felvál-
totta az önellenőrzés. Azt, hogy 
a dolgozók mit és hogyan elle-
nőrizzenek, azt valakinek meg 

kell határozni. Ezeket az előírá-
sokat készítjük mi. Fontos, hogy 
rálátásunk legyen a termékgyár-
tás folyamataira. Amíg az ember 
nem látja, hogy miként kell a ter-
méket összerakni, összeszerelni, 
addig nem tudja meghatározni, 
hogy mit is kell rajta ellenőrizni. 
Nem mehetek úgy oda a dolgo-
zóhoz, hogy nem tudom, mit csi-
nál.

– Akik ellenőriznek, nem mindig 
a legkedveltebb emberek. Hogy 
érzed, tud hálás feladat lenni?

– Hálás feladat-e? Szerintem 
igen. Egy biztonságos, megfele-
lő minőségű terméket adunk a 
vevő kezébe. Ez a legfontosabb. 
A határozott fellépés elengedhe-
tetlen a hivatásomban, ami nem 
biztos, hogy mindenkinek ked-
vére való. Van egy jelmondatom, 
amit gyakran szoktam emleget-
ni: nem népszerűnek jöttem ide 
ehhez a vállalathoz, hanem dol-
gozni. Ennek ellenére úgy ér-
zem, hogy elfogadnak. Ha vala-
ki megy hazafelé, és a cég előtti 
vasúti átjáró pirosat villog, és át-
megy rajta biciklivel vagy kocsi-
val, joggal állítja meg a rendőr 
a következő bekötőútnál, hi-
szen vétett a szabályok ellen. Itt 
is szabályok vannak, melyeket 
be kell tartani. Amikor minőség-
ügyi oktatásokat tartok a szerel-
dében, akkor el szoktam monda-
ni egy példát az önellenőrzéssel 
kapcsolatban. Amikor otthon 
megfogja a háziasszony a nagy-

fazekat, beleszórja az összetevő-
ket, elkezdi főzni a levest. Ami-
kor kész, leteszi a család elé, és 
várja a reakciókat, hogy kinek 
hogy ízlik. Benne van-e minden, 
elég lesz-e. Hogy ne érjen min-
ket meglepetés, főzés közben 
mindig megkóstoljuk az ételt. 
Ez is egy önellenőrzés. Minden-
kinek normára kell teljesíteni és 
ilyenkor kell megtalálni az arany 
középutat. Ha túl sokat akarunk 
gyártani, akkor az a minőség ro-
vására mehet, ha pedig emelem 
a minőséget, csökken a teljesít-
mény. Nehéz, de igyekszem. Két-
száz fős szereldeüzem tartozik 
hozzám, nagy a felelősség.

– Amikor nem a hivatásodnak 
élsz, hogyan kapcsolsz ki?

– Kertes házban lakunk, a ker-
tészkedés felfrissít, van mit csi-
nálni. A ház körüli munkák min-
dig lekötnek. A vasmunkák 

kifejezetten a kedvenceim, a csa-
ládtagoknak is szoktam alkotni 
maradandót, értéket. Az erede-
ti szakmám  fémiparos, talán on-
nan is ered. Ebben is megvalósí-
tom magam. 

– Említetted, hogy vagytok pá-
ran, akik együtt kezdtetek dolgoz-
ni a cégnél. A munkahelyen kívül 
is találkoztok?

– Gyáron kívül is össze szok-
tunk jönni hangulat-karbantartó 
egységbe, persze, megbeszéljük 
a dolgainkat. Életre szóló barát-
ságok is alakultak. Büszke va-
gyok arra, hogy itt dolgozhatok. 
A Legrand Zrt. egy meghatáro-
zó vállalkozása nemcsak Szen-
tesnek, de a villamos szakmában 
is helytállunk piacvezetőként a 
szerelvényvonalon. Ha egy nya-
ralás alkalmával szóba kerül, 
hogy ki hol dolgozik, akkor a 
Legrand Zrt.-t tudják hová kötni. 

– Számodra mit jelent egy kap-
csoló?

– Gyakran azt veszem ész-
re, hogy sokan nem úgy néznek 
arra a villanykapcsolóra, ahogy 
mi. Sokaknak az jut róla eszé-
be, hogy a mindennapi élethez 
hozzátartozó szükséges tárgy. 
Nekünk mást jelent, sokkal töb-
bet. Ha nyaralni megyünk, egy-
ből kiszúrom, ha nem jól vannak 
a kapcsolók felszerelve, nem úgy 
áll a logó, ahogy kellene. Fontos, 
hogy a logo olvasható legyen. 
Persze egyből kijavítom – mesé-
li büszkén. – Amikor egy filmet 
megnézek, a szemem egyből rá-
áll a kapcsolókra, szerelvények-
re. Láttam már olyan orosz fil-
met, orosz színészekkel, ahol a 
kapcsolók buktatták le filmké-
szítő nemzetet. Ugyanis az épü-
let, ahol forgattak, barna kontál-
lux kapcsolókkal volt felszerelve. 
Tehát Magyarországon forgat-
ták – teszi hozzá elégedetten. – 
A mi társaságunkban ez is téma, 
amely másoknak talán fel sem 
tűnik, mi egy összenézésből tud-
juk a terméktípust. Összekapcsol 
minket.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Szentes Városi Szolgáltató Kft.

(Szentes, Vásárhelyi út 12.)

ÜGYVEZETŐI
álláshelyének betöltésére.

A pályázati kiírás a www.szentes.hu
honlapon megtekinthető.

Büszke vagyok arra, 
hogy itt dolgozhatok
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Palicska Irén

Nagyon jópofa mondásokat 
lehet találni az interneten a csa-
ládi nyaralásokkal kapcsolatban, 
amelyeken eddig jókat nevet-
tem, majd rájöttem, hogy meny-
nyi igazság rejlik bennük. Az első 
kedvencem: „A családi nyaralás 
annyi, hogy más helyen vigyázol 
a gyerekedre.” Ha pedig esetleg 
külföldre utazik az ember: „Becso-
magolod a fél lakást, és még jó 
sokat is fizetsz érte.” Ezen kívül az 
év egyik legveszélyesebb idősza-
kának tartják a nyarat a karácsony 
után, ugyanis egy rosszul kivitele-
zett családi vakáció után megnő a 
válások száma. 

A mi nyaralásunkat eddig ösz-
szegezve, csak az első állítás állja 
meg a helyét, mert külföld helyett 
ismét a jól bejáratott Körös-parti 
nyaralót választottuk. Most itt vi-
gyázunk Gergőre. Tehát nem ke-
rült sokba a családi vakáció, és 
még el sem váltunk. Bár csak ki-
lenc nap telt el, még hátra van 
három, bármi megtörténhet. Az 
elindulás valóban nem volt zök-
kenőmentes. A férjem párszor 
a fejemre olvasta, hogy miért a 
szabadsága első napján kell el-
utaznunk? Utálja, ha beosztom 
az idejét, állandóan rohanunk, 
pakolunk, és ő ezt már nem bír-
ja. Gergő persze levette, hogy 
feszkó van a levegőben. Látta, 
hogy az Apja pakol és megy. Ék-
telen sírásba kezdett. Ahogy el-
indultunk, ő is megnyugodott. 
Szerencsére már nem kellett ki-
cipelni a nyaralóba a tavalyi hol-
mikat, ami egy 11 hónapos éle-
tét megkönnyíti (pontosabban a szülőkét), 
úgymint: utazóágy, etetőszék. De még így is 
többször kellett fordulni, mire sikerült min-
dent bepakolni az autóba. A kiskádra azért 
szükség volt, mert a gyerek első este üvölte-
ni kezdett a tusolás miatt. 

Pár nap 
kellett az akklimatizálódáshoz. Talán a ter-
mészet közelsége, talán a víz hatása, hogy 
lassan kisimultak az idegeink és a ráncaink 
Apával. Gergő is nagyon élvezi a partot. Fel-
kel, és már rohan ki a kertbe játszani, lab-

dázni, vagy csak bóklászni. Ked-
venc elfoglaltságunk lett, hogy 
ülünk a mólón, és kavicsokat, le-
veleket dobálunk a vízbe. A kö-
zelben lakó kacsákat is sikerült 
magunkhoz szoktatni egy kis 
élelemmel, mert minden nap 

megjelennek, és hangos hápo-
gással jelzik, hogy éhesek. 

Nem volt egyszerű művelet 
becsalogatni a gyereket a Körös-
be. Mivel hirtelen mélyül a víz, ka-
rúszót és úszógumit is beszerez-
tünk a nyaralás előtt. A karúszóról 
hallani sem akart Gergő, az úszó-
gumit nagy nehezen ráimádkoz-
tuk, és Apával belekóstolt a nyílt 
vízi úszásba. Nem lehet elég óva-
tos és elővigyázatos a szülő, mert 
egy gyerekkel mindig történik va-
lami. Rögtön a második napon a 
fiam belelépett egy kagylóba és 
elvágta a lábát. Nagy volt az ijedt-
ség. Bár csak felszíni sérülés volt, 
így is erősen vérzett. Két nap kény-
szerpihenőt rendeltünk el Gergő-

nek. Sajnos én se tudtam fürdeni 
pár napig, így ketten aszalódtunk a 
vízparton legnagyobb kánikulában, 
az év legforróbb napjain. 

A gyerek azonban hamar feltalál-
ta magát. Mikor elunta a labdázást, 
kacsaetetést, festést, rajzolást a be-
tonra, be akart ülni a kocsiba. Meg-
engedtük neki, hisz eddig úgy-
is csak a gyerekülésből szemlélte 
a világot. Próbálja ki, milyen a vo-
lán mögött. Mindez nagyon jó szó-
rakozásnak tűnt, ameddig a hőmé-
rő nem mutatott 30 foknál többet. 
De hiába a hatalmas diófa árnyé-
ka, jócskán megizzadtunk a kép-
zeletbeli autókázásunk alatt. Ez 
cseppet sem zavarta Gergőt. Úgy 

kellett kitoloncolni a kocsiból, hogy hűtsük 
le magunkat, és pancsoljunk egyet. 

Hajókázási kísérletünkről legközelebb 
írok.

(Folyt. köv. )

Baba a fedélzeten

Nyaral a család

Paróczai Kata

Nincs szükségünk egy-
másra, olyanokra van szük-
ségünk, mint magunk – írja 
Gerlóczy Márton debütáló re-
gényében az Igazolt hiány-
zásban, melyet említhetnénk 
akár a magyar Zabhegyező-
ként is. Persze azt már min-
denki maga dönti el, hogy ez 
pozitív fényt vet a műre, vagy 
sem. 

Az önéletrajzi ihletésű re-
gény „nehezen kezelhető” fő-
hőse azzal tölti kamaszkorát, 
hogy iskoláról iskolára vándo-

rol – sikertelenül. Kívülállóként 
a tanulást nem tudja komo-
lyan venni, azonban sokaknál 
többet tud a világról. Bár nehe-
zen teremt kapcsolatokat, irán-
ta mégis érdeklődnek az embe-
rek, a figyelem középpontjába 
kerül, legyen bárhol. Éli a pes-
ti fiatalok életét, bulizik, szerel-
mes, balhékba keveredik, ám 
teszi mindezt úgy, hogy közben 
folyamatosan azon járatja az 
agyát, mi is ez az egész, hogyan 
működik, és mit kell vele kezde-
ni. Gerlóczy Márton első köny-

ve humorának, őszinteségének 
és provokatív szókimondásá-
nak köszönhetően vált a fiatal 
generáció kedvencévé. A kul-
tuszkönyv, mely mára mit sem 
vesztett aktualitásából, felfog-
ható egy kamasz fejlődésregé-
nyeként, a „pedagógia” kritiká-
jaként, vagy akár zsánerképek 
sorozataként az ezredvégi Bu-
dapest társadalmi életéről és 
szubkultúráiról. Nyugodtan be-
vallhatja magának bármely ol-
vasó, e sorok olvasása közben 
saját maga jut eszébe.

Könyvajánló: Igazolt hiányzás
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Darók József

Az önálló magyar pos-
ta megalakulásának százöt-
venedik évfordulójára em-
lékezve a Postamúzeum és a 
Magyar Posta egy utazó kiál-
lítással járja az ország külön-
böző pontjait. Egy különleges 
kamion vasárnap Szentes-
re is megérkezett, belsejében 
a „Történelmet kézbesítünk” 
szlogennek megfelelően ele-
venedett meg a postások tör-
ténete, szinte szó szerint.

Városunkban már 230 éve 
megnyitott az első postahiva-

tal, melynek történetét egy gaz-
dag kiállítás is feldolgozza az 1. 
sz. számú hivatalban, nem lehe-
tett tehát kihagyni a még má-
jus eleje óta tartó országjáró 
körút állomásai közül Szentest. 
Augusztus 6-án parkolt le a me-
gyeháza előtt az a zöld színű ka-
mion, a napjainkban postai cé-
lokra használt, legnagyobb, 18 
tonnás jármű, melynek raktere 
egy valóságos időutazásra vár-
ta a látogatókat. Idősebbek és 
kisebbek is felkeresték a posta-
történeti kamiont, ahol postai 
dolgozók kalauzolták az érdek-
lődőket az interaktív kiállításban. 

A padlózaton bélyeg- és pecsét-
nyomok, a falakon régi plakátok-
ról ismerhették meg a korabeli 
postai címerek, használati eszkö-
zök, képeslapok, a legelső bélye-
gek, s a magyar posta 150 éves 
históriájának fontosabb pontjait.

Vitrinben felfedezhette a láto-
gató a postakürtöt, a kagylós te-
lefonkészüléket, régi pénzeket, 
vagyis a postai hőskor jellegze-
tességeit. 

A felsoroltaknál kevésbé régi, 
ámde a legfiatalabbaknak ta-
lán muzeálisnak ható piros, ut-
cai levélszekrénybe pedig bele 
is lehetett bújni, s a rekkenő hő-

ségben egyfajta pulóverként fo-
tózkodni benne. Ezt megtet-
te többek között Verók István, 
a szentesi postatörténeti tárlat 
alapítója is (fenti képünkön). Rá-
adásul a modern technikának 
köszönhetően egykori postás 
bácsival is volt lehetőség közös 
fotóra, igaz, a múltbéli kézbesí-
tő csupán egy korszerű tablet 
és alkalmazás segítségével ele-
venedett meg, s került képre. 
Ezt a különleges fotót e-mailben 
„kézbesíti” a posta, tudtuk meg. 
A megyében több települést is 
érint az utazó kiállítás, a hétvé-
gén Szegeden tekinthető meg.

Hologrampostás kézbesített az utazó kiállításon

Az éves előfizetés csak 7800 Ft!

ELADÓ egy 50 cm-es Panasonic 
színes tv, egy Sharp hifitorony, egy 7 
részes (nád) ülőgarnitúra, kis szek-
rény, virágtartók. Tel.: 20/828-9781

16'-OS fiú Delfin kerékpár kitűnő 
állapotban eladó. Telefon: 20/4711201

KÉZI rotátorral rendelkező sze-
mélyt keresek kiskert rotálásra. Tele-
fon: 63/311-278

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

DIÁKOKNAK egy szobás ösz-
szkomfortos 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. Tel.: 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. Tel.: 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

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

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

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

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

ELADÓ ágyneműtartós ágyazható 
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 el-
adó a Rákóczi F. utcában. Érdeklődni: 
70/504-9189, 30/362-86-32

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

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.

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

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

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

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

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

Dalszerzőként készül a nem-
zetközi áttörésre Imre Zsuzsi, 
aki Ausztriában Susan Blake 
művésznéven egyengeti zenei 
karrierjét. A napokban ismét 
hazalátogatott Szentesre, jazz 
zenekarral adott koncertet a 
nyári színház programjában, 
s a dalok között mesélt magá-
ról a közönségnek. A fellépés 
előtt lapunk is érdeklődött 
nála, hogyan él mostanában a 
magát mindig szentesinek val-
ló Zsuzsi.

– Ez esetben én kerestem 
meg Szentest, mert már három 
éve annak, hogy a „Gödörben” 
játszottunk Murphy-ékkel, ak-
kor is popszámokat, köztük sa-
ját dalokat. Most pedig inkább 
jazz feelinget szerettem volna 
hozni, azt a hangulatot vissza-
adni, amit annak idején a Blas-
kó Dixielanddel. Most egy teljes 
együttest nem tudtunk össze-
hozni, úgyhogy a Lucky Boys-
ból jött velem egy szaxofonos, 
Barta Tibor, Fenyő Miklós ze-
nekarából Dorogi Ákos zongo-
rán, s Blaskovics Laci is csatla-
kozik hozzánk – kezdte Imre 
Zsuzsi. A nyári színház kereté-
ben lépett fel a megyeháza sza-
badtéri színpadán a városunk-
ból származó zenész-énekesnő. 
A koncert jó alkalom volt arra, 
hogy a hallgatóság kicsit job-
ban megismerje zenei múltját, 
meghatározó élményeit, kezd-
ve ott, hogy kislányként Szen-
tesen eltanácsolták az ének-
léstől, aztán Vásárhelyen, majd 
Mindszenten képezte magát, s 

lett pop-és jazz énekes, a Lucky 
Boys, s a Blaskó Dixieland tag-
ja – bár, mint bevallotta, a he-
lyes légzéstechnikát sosem si-
került elsajátítania. Muzikalitása 
korán kezdődött, tanult zenélni 
citerán, s orgonán is. Immár 13 
éve Ausztriában él. – Nevelem 
a gyermekeimet, dolgozom, el-
kezdtem szövegeket írni, ami-
hez a 2008-as Eurovíziós Dal-
fesztivál után kaptam kedvet 
(Mészáros Gábor és Varga Kiss 
Sándor Érintés c. dalával indult 
a hazai döntőben, s a 7. helyen 
végzett – a szerk.). Most elég 
jól alakul, mert egy számomat 
megvették a hollandok – újsá-
golta Zsuzsi. – Német nyelv-
területen van egy nagy tehet-
ségkutató, a Deutschland sucht 
den Superstar, írtam egy duet-
tet, melyet Kontor Tamás hang-
szerelt. Vele egyébként tavaly 
country-díjat nyertünk Ausztri-
ában egy számmal, s ebből jött, 
hogy az akkori 2. és 4. helyezett, 
egy jegyespár, egyébként nagy 
shooting-sztárok Németország-
ban és Amerikában, megvették 
a dalt. Most fognak vele kijön-
ni, nagyon várom az eredményt. 

– Mindig azt kerestem, mi-
lyen stílusban érzem magam a 
legjobban. Amikor írok, nem azt 
nézem, mi áll jól nekem, hanem, 
hogy mi jön, amit föntről ka-
pok. Ez működik, a jelen példa 
is mutatja. Én pedig, mint Zsu-
zsi, vagy Susan Blake, maradok 
a dixilandnél. Most raktam ösz-
sze egy albumot saját számok-
ból, dixie poppal vegyítve. Vá-
rom, hogy visszajöjjön annyi a 
zenéből, hogy csak ezzel fog-

lalkozhassak. De addig is, nem 
engedem el a dolgaimat. Nem 
adtam fel, hanem szépen meg-
próbáltam harmóniában átküz-
deni magam sok mindenen, 
hogy odakerüljek, ahol most va-
gyok – magyarázta.

Orvos mellett dolgozik asz-
szisztensként, fél munkaidőben, 
szociális területen. Úgy hiszi, ez 
nem áll messze a zenétől. – Az 
orvos testi-lelki segítséget ad, a 
zenész a lelket tisztítja. Ember-
közelben vagyok, ez nekem na-
gyon fontos, hiszen napi témá-
kat dolgozhatok fel zeneileg.

A 13 évvel ezelőtti kiköltö-
zésnek egy Pestre való felköl-
tözés volt az előzménye, onnan 
követte ugyanis Ausztriába lá-
nya apját. – Ott kezdtünk új éle-
tet, zeneileg is. Magyar és szen-
tesi vagyok, az is maradok, de 
több lehetőség van kint a zené-
ben.  Idehaza hiába próbáltam 
angolul beadni dalokat, nem 

foglalkoztak vele. Márpedig én 
angolul írok, a popszámokat 
angolul hallgattam, a jazznek is 
ez a nyelve. Érdekes, hogy siker 
a country lett, pedig semmi, de 
semmi közöm hozzá! – nevet. – 
Viszont az, hogy a magyar nép-
zene hatása megjelenik a ze-
némben, s vele az angol szöveg 
valahogyan a country-t hozta ki 
a legtöbb ember számára.

Zsuzsi most a debütáló duett-
hez fűz nagy reményeket. – Úgy 
érzem, ezzel most elértem azt, 
amit nagyon kevesen. Remé-
lem, nem kiabálom el. Ez egy 
nagyon szép szám, s azt sze-
retném, ha aki majd meghall-
ja, tudja azt, hogy az én lelkem 
van benne, az énekes azt fogja 
kiénekelni. Az számítana siker-
nek, ha a message, a mondani-
való, zenében, szövegben minél 
többekhez eljutna. Közben meg 
csinálom szépen a dixie-leme-
zemet – mosolyodott el.

Akiről rég hallottunk: Imre Zsuzsi

Dixie-lemez és country-siker előtt

F izessen elő!
Az éves előfizetés csak 7800 Ft!

szentesiélet
Rendelje meg telefonon: 63/311-563,
levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép.,  
vagy a szentesielet@gmail.com címen.
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Véradások
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar Vö-

röskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán 
délelőtt 07.30 és 12 óra között, és csütörtök délután 14 és 17 óra 
között tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson.

További kiszállásos véradást tartanak:
Augusztus 15-én, 15-18 óráig Szegváron, a Művelődési Házban. 

Augusztus 17-én, csütörtökön Retro véradás 13 és 17 óra között a 
Dr. Bugyi István Kórház vérellátó osztályán. Augusztus 22-én és 29-
én 14 és 18 óra között Mindszenten, a Művelődési Központban.

Rozgonyi Ádám

A helyi és térségi rendez-
vények gyakori fellépője Kiss 
Viktória. Nagy átéléssel, szív-
ből énekel, tehetségét sokan 
elismerik. Énekes-színészként 
is bontogatja szárnyait. Au-
gusztus 14-én, hétfőn a szar-
vasi Cervinus Teátrummal, a 
Valahol Európában című musi-
callel lép színpadra Szentesen, 
a megyeháza udvarán. A bale-
rina szerepét alakítja.

Tavaly novemberben debü-
tált a Cervinus azonos című film 
alapján készült musical-adaptá-
ciója Varga Viktor rendezésében. 
Július végén Szlovákiában, Nyá-
rasdon is bemutatkozott, ahol 
mintegy kétezer néző látta. Hét-
főn hazai színpadra, Szentesre 
érkezik a zenés darab, amely im-
már a tizenegyedik előadás lesz. 
A musicalt játszani mégis édes 
teher Kiss Viktória, a gyermek-
szereplők és a felnőtt színészek 
számára egyaránt. A fiatal éne-
kesnőt kétfordulós felvételin vá-
logatták be, számos jelentkező 
közül. – Kiskorom óta énekelek, 
a színészet is közel áll hozzám. 
Nagyon örültem ennek a lehe-
tőségnek – mondta ragyogó te-
kintettel Viktória. Hozzátette, 
hogy társaival fegyelmet tanul-
tak a próbafolyamatok, előadá-
sok alatt. A darab, amely a világ-
háborúról szól, értéket közvetít 
számukra, és sok mindenre ta-
nítja őket. A felnőtt színészek se-
gítségével – Dósa Zsuzsa, Polák 
Ferenc, Szemerédi Bernadett, Bo-
ronyák Gergely, Timkó János vagy 
épp Nádházy Péter – ugyancsak 
gyarapodnak mind szakmailag, 
mind emberileg. Mivel Viktória a 
musicalben balerinát alakít, így 
balettozik is a táncos alkotásban. 
Előtte nem tanult balettet, így 
mindent az alapoktól kellett kez-
denie, Magyari László koreográ-
fus volt a segítségére.

Mindenhol jó, de legjobb ott-
hon, tartja a mondás. Ez esetben 
a helyi közönség előtt szerepel-
ni. A helyi fellépéseket Bocskay 
István nagy elánnal szervezi, az 
ő ötlete volt, hogy a tavalyi, ju-
bileumi lecsófesztiválon az Is-
merős Arcok Nélküled című da-
lát is elénekelje Viki a színpadon. 
Erre figyelt fel a Kossuth-díjas 
előadóművész, Bangó Margit is, 
aki támogatásáról biztosította a 
fiatal tehetséget. Televíziós te-
hetségkutatókban is megméret-
tette magát, köztük kilencedi-
kes korában az Ének iskolájában, 
és tavaly, az X-Faktorban. Több 
forduló után, az élő műsorokba 
ugyan nem jutott be, de talán 
ezt utólag nem is bánja. A lehe-
tőség így is megtalálta. 

Édesanyja minden fellépé-
sén ott van, tizenegyedszer is 
megnézi majd a Valahol Euró-
pábant. – Mindig tudnak újat 
mutatni. Talán ez a legcsodála-
tosabb élmény az élő előadá-
sokban, hogy mindig talál az 
ember benne valami újat, vala-
mi mást – mondta Viktória édes-
anyja. Büszkén emlékezett visz-
sza arra a pillanatra, amikor a 
Szarvasi Vízi Színházban egyszer 

csak elhallgatott a zene az egyik 
gyermekjelenet alatt. – Kis ha-
tásszünet, utána megszólaltak 
a gyerekek, végigcsinálták a je-
lenetet. Nem ijedtek meg, báto-
rította őket Viki. Amikor az Évát 
alakító színésznő zene nélkül is 
elkezdett énekelni, abban a pil-
lanatban csatlakozott. Csodála-
tos érzés volt anyaként a néző-
téren ülni, 1200 ember tapsolt 
felállva. Nyárasdon 2000 ember 

tapsolta ugyancsak állva a színé-
szeket. Gyönyörű volt – elevení-
tette fel a megható pillanatokat. 
– Ennyi ember előtt még soha-
sem játszottunk. Csodálatos ér-
zés volt. Szentesen biztos, hogy 
még jobb lesz, sokan lesznek 
majd, akik ismernek engem. Így 
azért más lesz játszani. Ilyenkor 
a megfelelés is sokkal nagyobb – 
fűzte hozzá Viktória, aki izgatot-
tan várja a Kurca-parti premiert. 

Valahol Európában Kiss Viktóriával

Szentesen is bemutatkozik a népszerű musical
Tudatosan építi 
karrierjét

Kiss Viktória szeptember-
től kezdi a 12-ik osztályt a 
Borosban, azonban még 
egy évet továbbtanul, hogy 
OKJ-s ápoló végzettséget 
szerezzen. A zeneiskolában 
alapfokú művészeti kép-
zettséget szerzett. A Cer-
vinus Teátrumban drámát 
tanul, ezáltal alapfokú szí-
nészi végzettséget kap. A 
későbbiekben felvételizni 
szeretne a Színház- és Film-
művészeti Egyetemre.
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Az árnyéktól mentes udvaron 
a nagy nyári melegben a kutya 
szabályosan megsülhet – figyel-
meztet Seres Zoltán az Orpheus 
Állatvédő Egyesület vezetője. Ár-
nyékos hely és sok víz a megol-
dás a hőségriadóban a nagy me-
leg átvészelésére. Hőség idején, 
ha elmegyünk otthonról, húzzuk 
be a függönyt, hiszen a lakásban 
tartott házi kedvenceket, akvári-
umban tartott kis rágcsálókat is 
pusztulás fenyegetheti a hőség-
ben.

Az állatvédők gyakran találkoz-
nak a lakosság által rövid lánc-
ra kikötött, árnyéktól mentes 
helyen, megfelelő mennyiségű - 
friss ivóvíz nélkül tartott kutyák-
kal. A nappali 30 foknál maga-
sabb csúcshőmérséklet idején 
a rosszul tartott házi kedvencek 
rövid időn belül hőgutát kap-
hatnak, mely hosszú távon pusz-
tuláshoz vezet. A nyári meleg 
napokon a hosszabb ideig tar-
tó sétáltatást érdemes kora reg-
gel és késő délután megtartani. A 
naptól felhevült aszfaltot is érde-
mes elkerülni, hiszen ott könnyen 
égési sérülés fenyegeti a sétálta-
tott kutya mancsát.

Az Orpheus Állatvédő Egyesü-
let segélytelefonján a nagy nyári 
kánikulában aggódó állatbarátok 
körében rendszeres téma a tűző 
napon kikötött, víz nélkül tartott 

állatok számára történő segít-
ségkérés. Seres Zoltán, egyesüle-
ti elnök szerint gyakran felejtenek 
kertben, udvaron egy – két napig 
(vagy tovább is) emberek házi 
kedvenceket. Van, hogy élelem – 
ivóvíz nélkül szenvednek az álla-
tok. A kánikulában a kedvencek 
mellett gazdasági célú háziálla-
tokra is fokozottabban oda kell fi-
gyelni. Ne csak a saját állatainkat 
óvjuk, figyeljünk oda a szomszéd 
portán tartott állatokra is.

A kutya önszántából soha nem 
mozogna a tűző napon a nagy 
kánikulában. Ha mégis ezt kell 
tennie, akkor tudnunk kell, hogy 
mindezt nehezebben viselik a 
nagyobb testű, sötét színű ku-
tyák, mint a kisebb testű, világos 
színűek. A kutya nem tud izzad-

ni, ami komoly nehézséget okoz 
számára, mert pusztán a lihegés-
sel történő hővesztés néha, bi-
zonyos körülmények között nem 
elegendő, ilyenkor az állat keresi 
a hűvös helyet, padlót, amire rá-
feküdve hűtheti magát.

– a nagy nyári hőségben se fe-
ledkezzünk el a játékról és a na-
gyobb sétákról, melyeket kora 
délelőttre és késő délutánra 
időzítsük,

– állatunk számára mindig le-
gyen hűvös hely, ahova a napsu-
gárzás elől szabadon el tud bújni,

– kedvencünknek az élelem 
mellé naponta többször friss ivó-
vizet kell biztosítani,

– házi kedvencünket ne hagy-
juk egyedül autóban (még nyi-
tott ablaknál se), hiszen a tűző 

napon a belső hőmérséklet az 
egekbe szökhet.

A nagy nyári magas hőmérsék-
letet könnyebben átvészelik házi 
kedvenceink, ha hűvös helyen 
készítünk kuckót számukra. Fon-
tos a napjában többször újratöl-
tött vizes tál. Ha módunkban áll, 
nedvesítsük be az állat bundáját, 
úsztassuk, és legfőképp ne kíván-
junk tőle „csúcsteljesítményt”. A 
nagy nyári melegben egy autó-
ban 5-10 perc alatt 60 fokra is fel-
ugorhat a levegő hőmérséklete, 
ami a bent tartózkodó élőlények 
számára hosszabb távon végze-
tes lehet. A lakásban a sötétítés, 
a ventilálás segítheti a meleg át-
vészelését.

Ha megtörtént a baj, és lát-
juk, hogy a háziállat intenzíven 
liheg, a nyelve állandóan kilóg a 
szájából, színe sötétebb a meg-
szokottnál, a baj lehet akár hő-
torlódás vagy hőguta is. Nyári 
kánikulában az oldalán fekvő, in-
tenzíven lihegő, eszméletét vesz-
tett állat rendszerint hőguta vagy 
napszúrás áldozata. A gyors fo-
lyadékpótlás és az állatorvosi se-
gélykérés életmentő lehet eb-
ben az esetben. A háziállatokért 
a gazdák a felelősek. Egy kis oda-
figyeléssel elkerülhető lehet az 
állatok szenvedtetése és pozitív 
élményekkel élhető át a nyári for-
róság.

Az augusztus a kertek legk-
ritikusabb hónapja, a nyári vi-
rágok már elnyíltak, az ősziek 
még csak ezután lesznek ültet-
ve. De, hogy elkerüljük ebben 
az időszakban kertünk sivársá-
gát érdemes elvégezni az aláb-
bi feladatokat havonta lega-
lább egyszer, hogy az átmeneti 
időszakban is gyönyörködhes-
sünk kertünk pompájában.

A pázsit gyomtalanítását ha-
vonta többször is el lehet és kell is 
végezni, de a vegyszeres írtással 
csínján kell bánni, és ügyeljünk 
arra is, hogy az egy és kétszikű 
növények is mást igényelnek.

Gyepszellőztetés után a mű- 
trágyázást se felejtsük el. A felül-
vetésre az időjárástól függően 
augusztus végétől szeptember 
közepéig alkalmas az idő.

A műtrágya összetétele is fon- tos tényező kertünk életében, 
mert nem a fű hajtatása a cé-
lunk ezekben az időkben, hanem 
hogy télen is erős legyen.

A beteg vagy száraz ágakat tá-
volítsuk el, nehogy tovább vihes-
sék a fertőzést.

A tápanyagot a vízben feloldva 
ajánlott pótolni, de külön figyel-
met fordítsunk a cserepes vagy 
ládás növényekre is. Ők is igény-
lik a törődést. Étkezési növénye-
inken lehetőleg csak bio mód-
szerrel védjük.

 Azonnal távolítsuk el a beteg 
leveleket, termést. Különösen a 
hernyók és a gombabetegségek 
támadnak, de az atka is jelen van. 

Tápanyag-utánpótlással erősít-
sük a növényt, ha szükséges!

Csigák ellen sörcsapdát hasz-
nálhatunk, de hatásos az is, ha a 
növények tövét fahamuval kör-
beszórjuk.

És a végére egy jó tanács: A 
rendkívüli szárazság sok növé-
nyünkben nagy károkat tehet. 
Ahol nincs rendszeres öntözés, 
ott hetente legalább egyszer in-
tenzív beáztatásra van szükség a 
nyári hónapokban.

A szükséges vízmennyiség 60 
l/m2 (60 mm csapadékkal egyen-
értékű). A víz kijuttatása több 
részletben, de minél rövidebb idő 
alatt történjen.

Kutya meleg
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Zellerkrémleves krutonnal
Hozzávalók:
2 db közepes zellergumó, só, 

őrölt bors, 2 db húsleveskocka, 
2 dl főzőtejszín, kis csokor petre-
zselyem, napraforgó olaj

Elkészítése:
A megtisztított, felkockázott 

zellert kevés olajon kicsit meg-
pirítjuk. Felöntjük 1-1,5 liter víz-
zel, megfűszerezzük. Közepes 
lángon főzzük. Amikor felforr, 
belerakjuk a leveskockát. Amint 
megpuhultak a zellerkockák, le-
vesszük a tűzről a fazekat, bot-
mixerrel krémesítjük a levest. Visszatesszük a tűzre, majd a főzőtej-
színnel felöntjük, és összerottyantjuk. A legvégén megszórjuk az 
apróra vágott petrezselyemmel. Krutonnal (pirított zsemle/kenyér-
kockákkal) tálaljuk.

A kruton elkészítése:
A felkockázott zsemle/kenyér darabokat egy felforrósított, olajjal 

kikent serpenyőben megpirítjuk, enyhén sózzuk.

Született
Balázsi Csabának és Kover-

nyik Antonyina Mikolajivnának 
(Szentes, Nagynyomás tanya 
6/E.) Blanka, Bardóczi Gábornak 
és Agócs Henriettának (Szentes, 
Kossuth L. u. 15.) Bence Gábor, 
Borbás Ferencnek és Vörös Évá-

nak (Szentes, Bercsényi u. 104.) 
Ferenc, Hérány Ferencnek és 
Marsovszki Mónikának (Köztár-
saság u. 25.) Mónika Eszter, Pap 
Balázs Ferencnek és Gyurits Di-
anának (Szentes, Brusznyai stny. 
2.) Natasa Alina, Patkó Richárd 
Róbertnek és Horváth Ibolyának 
(Dózsa Gy. u. 86.) Kevin Alex, Bél-
teki János Zsoltnak és Vig Gab-
riella Bettinának (Dósai M. u. 7.) 
Nisá (képünkön), Berezvai Ta-
másnak és Servánszki Edinának 
(Csongrád, Bólyai J. u. 21.) Luca, 
Berényi Zsoltnak és Diós Dóra 
Brigittának (Csongrád, Hunyadi 
tér 12.) Zsófi nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Molnár Ferenc (Szentes, Óbes-

ter telep 34.) és Tóth Emőke 
(Soltvadkert, Felsőcsábor tanya 
76.)

Elhunyt
Nagyistók Sándorné (Csong-

rád-Bokros, Hóvirág u. 12.)

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 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügye-
leti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosz-
tálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: augusztus 14-21. Dr. WeissPatika Gyógy-
szertár (Szentes, Rákóczi F. u. 71.) hétfőtől-péntekig 7.30-19 óráig. 
Szombaton 7,30-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti 
telefon: 70/5635139

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

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

Augusztus 14-18.
Hétfő

A menü: Vegyes zöldségleves,
Hentes tokány, tészta

B menü: Sajtos póréhagyma leves,
Rántott zöldségek, petrezselymes rizs
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta

Kedd
A menü: Húsleves,

Tűzdelt sertéscomb cigányraguban, 
köményes burgonya
B menü: Minestrone,
Lasagne carbonara

Napi desszert: Somlói galuska
Szerda

A menü: Paradicsomleves,
Karaj ropogós bundában, zöldbabfőzelék

B menü: Rumos szilvaleves,
Csirkepörkölt, tészta

Napi desszert: Babapiskótás 
pudingkehely
Csütörtök

A menü: Zöldborsókrémleves
Sajtimádó karaj, burgonyapüré
B menü: Csirkebecsinált leves,

Szecsuani csirkefalatok, currys rizs
Napi desszert: Vaníliakrémes-szelet

Péntek
A menü: Grízgaluskaleves,

Chilis bab vagy pásztortarhonya
B menü: Hideg gazpachio,

Rántott hal, petrezselymes burgonya
Napi desszert: Gesztenyepüré

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

KOS Ha szeretnéd ér-
zelmeidet megvilágíta-
ni, akkor a következő na-
pok a legalkalmasabbak 
rá. A családtagjaid felé is érdemes le-
het nyitni.

BIKA Sokkal kreatívabb 
leszel a héten. Ez kihatással 
lehet a munkavégzésed-
re is és a magánéletedben 
is. Párkapcsolatodban szükség lesz 
kompromisszumokra.

IKREK Örülsz a társa-
ságnak, rugalmas vagy. A 
magánéletedben is ked-
vező lehet az időszak, ha 
egy kicsit többet törődsz a kedvesed-
del.

RÁK A családoddal több 
időt tölthetsz el mostaná-
ban, és fontos lehet, hogy 
megfogalmazd az érzelme-
idet hozzátartozóid felé.

OROSZLÁN Nyitott 
vagy a szeretetteljes be-
szélgetésekre. Ezt a haj-
lamot leginkább ma-
gánéletedben tudod 
hasznosítani. 

SZŰZ Sok megbeszélni-
valód lesz a munkatársaid-
dal, feletteseiddel. A célja-
id letisztázása magadban jó 
irányba fordíthatja életed.

MÉRLEG Nyitott em-
ber vagy, aki vidámságá-
val tud megnyerő lenni. 
Előfordulhat, hogy köny-
nyen megkapsz egy lehetőséget, ami 
előrébb vihet karrieredben.

SKORPIÓ Munkahe-
lyi ügyeidet magánügy-
ként, érzelmi alapon 
éled meg. Munkatársaid 
gondjaiban próbálsz segítséget nyúj-
tani.

NYILAS Legszíve-
sebben összes időd ott-
hon töltenéd. Ingerléke-
nyebb lehetsz, helyet kell 
adnod mások véleményének is.

BAK Nehéz lesz oda-
figyelned dolgaidra, szó-
rakozott lehetsz. Elő-
fordulhat, hogy fontos 
találkozókat felejtesz el.

VÍZÖNTŐ Szükséged van 
a magányra munkád végzé-
se közben. Fáradtabb vagy, 
így nem tudod felvenni a 
többiek tempóját.

HALAK A munkatársa-
id most hozzád fordulnak 
problémáikkal. Igyekezz 
empatikus lenni, és mások 
problémáit nem sajátod-
ként felfogni.

HOROSZKÓP
augusztus 11-17.

Családi
események

Burgonya 100-130 Ft/kg, répa 150-200 
Ft/cs, gyökér 350-650 Ft/kg, zeller 150-
200 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/csomó, 
kapor 100 Ft/cs, hegyes erős papri-
ka 50-80 Ft/db, fehér paprika 150-250 
Ft/kg, lecsópaprika 150 Ft/kg, lecsó-
paradicsom 100 Ft/kg, paradicsom 
150-250 Ft/kg, vöröshagyma 150 Ft/
kg, fokhagyma 1800-2500 Ft/kg, to-
jás 35-40 Ft/db, fürtös uborka 150 Ft/
kg, kígyóuborka 250-350 Ft/kg, elten-
ni való uborka 280-350 Ft/kg, saláta 
200 Ft/db, kelkáposzta 250-350 Ft/kg, 
káposzta 150-250 Ft/kg, tök 100 Ft/kg, 
lilahagyma 350 Ft/kg, cékla 280 Ft/kg, 
gomba 450-650 Ft/kg, padlizsán 200 
Ft/kg, cukkini 280-350 Ft/kg, patiszon 
250 Ft/kg, zöldbab 550-600 Ft/kg, nek-
tarin 250-400 Ft/kg alma 250-300 Ft/
kg, banán 300-450 Ft/kg, citrom 650 
Ft/kg, karfiol 250-450 Ft/kg, karalábé 
100 Ft/db, sárgabarack 300 Ft/kg, őszi-
barack 250-350 Ft/kg, főzni való kuko-
rica 50-100 Ft/db, görögdinnye 90-160 
Ft/kg, sárgadinnye 250 Ft/kg, ringló 
200 Ft/kg, szilva 200 Ft/kg, szeder 480 
Ft/kg, szőlő 550-600 Ft/kg.

PIAC



2017. augusztus 11. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 15

Labádi Lajos

Közkedvelt, művészetpártoló 
vendéglősünk – a lengyel szár-
mazású Rambovszky József – 
közel 20 évi szentesi működés 
után 1887 őszén váratlanul Sze-
gedre költözött. A szentesi Zöld-
koszorú Nagyvendéglő bérleti 
jogát – s vele az elődje által lé-
tesített nyári és téli színkört – 
Kass Gusztáv vette át, aki viszont 
Szegedről települt Szentesre. 
Követve Rambovszky kulturá-
lis törekvéseit, igyekezett minél 
jelentősebb művészeket Szen-
tesre csábítani. Egyik álma volt, 
hogy korának legnagyobb tra-
gikáját – Jászai Marit – felléptes-
se színkörében. Nem könnyen 
ugyan, de 1892-ben sikerrel járt. 

A lexikonokból tudhatjuk, 
hogy a tehetséges és népsze-
rű színésznőt 1850-ben Krippel 
(Kripl) Mária Anna néven anya-
könyvezték; apja Krippel József 
ácsmester, édesanyja Keszely Ju-
lianna. Mint oly sokan kortársai 
közül, kezdőként – 16 éves ko-
rától – vándor színtársulatok-
nál játszott, majd 1867–69 kö-
zött a Budai Népszínház tagja; 
ezt követően Kolozsvárra szerző-
dött. 1872-ben a Nemzeti Szín-

házba hívták, ahol Laborfalvi 
Róza szerepkörére szerződtet-
ték. Tehetsége révén hamarosan 
a Nemzeti Színház meghatározó 
színészegyéniségévé vált. A hoz-
záértők szerint őstehetség volt, 
aki mindenekelőtt tragikus sor-
sú szerepekben tündökölt. Nem 
csoda, hogy Kass Gusztáv min-
dent elkövetett szerepeltetése 
érdekében.  

Úgy nézett ki, hogy az ünne-
pelt művésznő 1891 júliusában 
végre fellép Szentesen, méghoz-
zá a másik vezető színésznő, Bla-
ha Lujza társaságában. Utóbb ez 
a kecsegtető színházi élmény két 
vidéki színházigazgató kicsinyes 
civakodása miatt meghiúsult. 
Így Jászai Mari szentesi vendég-
szereplésére majd csak 1892 au-
gusztusában került sor. 

A régen várt művésznő au-
gusztus 9-én érkezett a város-
ba; a vasútnál tisztelői népes tá-
bora várta. A Szentesi Lapba az 
ekkor még csak 17 éves Farkas 
Antal gimnazista – a későbbi je-
les költő, író, újságíró és publi-
cista – köszöntő verset írt Jászai 
Marihoz, amelynek első bekez-
dése így szól: „Leszállva hozzánk 
büszke trónusodról/Otthagy-
tad értünk a pompát, a fényt/S 

áldozni fogsz itt kicsiny temp-
lomunkban/a Művészet kegyes 
papnőjeként.” A színházi előa-
dásra augusztus 13-án került sor, 
amelyről a helyi lap a követke-
zőket írta: „Jászai Mari, a magyar 
nemzet e nagy drámai művész-
nője, tegnap este Stuart Máriát 
játszotta zsúfolt színház előtt. A 
nagy művésznő, ki ma a dráma-
színészet terén pályatársai felett 
megközelíthetetlen magasság-
ban áll a magyar hazában, nehéz 
feladatot teljesít, mikor apróbb 
tehetségek között kell arányla-
gos közreműködést követelő 
nagy szerepeit játszani. Szeren-
cse, hogy ő feledteti nagyságá-
val a játék összhangjának rend-
kívüli hiányait, s a közönség örül, 
tapsol, és leírhatatlanul lelkesül, 
hogy Jászait látta és hallotta.”

Egy későbbi híradás szerint 
Jászai Marit 1899. június 20-
án újból Szentesre várták a he-
lyi nőegyletek által szervezett 
jótékonysági előadásra, de ed-
dig nem sikerült kiderítenünk, 
hogy megvalósult-e a beharan-
gozott művészi est. Az viszont 
dokumentálható, hogy 1909 áp-
rilisában, a Tóth József Színház 
névadó ünnepségén, több ve-
zető színész társaságában – Pet-

hes Imre, Rózsahegyi Kálmán 
és Ligeti Juliska – megjelent Já-
szai Mari, ekkor már a Nemzeti 
Színház nagyasszonya, és a nyi-
tóünnepségen elszavalta Vára-
di Antal Tóth József emlékére írt 
„Előhang” című versét, amelynek 
utolsó versszaka így szól: 

„S Te fényes szellem, színpa-
dunk sugára, Tóth József! büsz-
kén ejtem ki neved/Mert a ma-
gyar Múzsának homlokára 
örökségül száll által ihleted!/Őr-
ködj e házon, legyen ez s marad-
jon Szentély, sugáros, egyszerű s 
magyar!/Isten reája ezer áldást 
adjon e földön, amely ápol s elta-
kar!” (Jászai Mari 1926-ban hunyt 
el, síremléke a Kerepesi-temető-
ben található.)

125 éve történt: Jászai Mari vendégszereplése Szentesen

A Nemzeti Színház nagyasszonya

Jászai Mari

Hering Viktor

• Csúnyán megrongáltak egy 
gépkocsit Szentesen, a Brusz-
nyai sétányon augusztus har-
madikáról negyedikére virradó 
éjjel. A lezárt járművet körbe-
karcolták, betűket karistoltak a 
karosszériába és a visszapillan-
tó tükröket is megrongálták. A 
gépjármű tulajdonosát mintegy 
500 ezer forintnyi kár érte. Infor-
mációink szerint a sértett 100 
ezer forint nyomravezetői díjat 
ajánlott fel annak, aki segít kéz-
re keríteni az elkövetőt. 

• Augusztus 4-én jelentették 
be a Szentesi Rendőrkapitány-
ságon, hogy július 26-a és 31-e 
közötti időben egy helyi lakás-
ból 500 ezer forint készpénzt, 
ugyanilyen értékben ékszereket, 
valamint külföldi valutát lopott 
el ismeretlen elkövető. 

• Büntetőeljárás indult egy 
szentesi férfival szemben, aki az 
egyik ingatlan kerítése mellé el-

helyezett, mintegy öt köbméter 
fa mellett tüzet gyújtott, és a fa-
rakást megpróbálta felgyújtani. 
A katasztrófavédelem kiérkező 
munkatársai a tüzet eloltották, a 
rendőrök pedig elfogták a gyúj-
togatót. Információink szerint 
ez a személy azonos azzal az il-
letővel, aki néhány héttel ezelőtt 

gázpisztollyal lövéseket adott le, 
elmondása szerint az őt zavaró 
kutyákra.

• Internetről, az egyik vásár-
lói oldalról szeretett volna ren-
delni árucikket egy szentesi ille-
tő, minden banki tranzakcióhoz 
szükséges adatát megadta a kó-
dokkal együtt, ám kiderült, hogy 

alaposan átverték, és a Kínába 
bejegyzett címről 117 ezer fo-
rintot emeltek le a számlájáról, 
a megadott kódok segítségével.

• Tolvaj járt augusztus nyolca-
dikán az egyik helyi ingatlanban. 
A tettes a nappaliba sétált be, és 
onnan bankkártyát, készpénzt 
vitt magával, a lopási kár 18 ezer 
forint.

• Eljárás indult egy szente-
si férfi ellen, aki az evangélikus 
templomba sétált be augusz-
tus hatodikán hajnalban, majd 
az ott lévő szekrényekből vallási 
jellegű tárgyakat szedett össze, 
és próbált meg eltulajdonítani 
közel félmillió forint értékben. A 
tolvajra később rázárták a temp-
lomajtót, megpróbált kitörni, de 
a kiérkező rendőrök elfogták a 
tettest, és a lopott tárgyak is elő-
kerültek.

A templomból lopott, de elfogták
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Óvakodj az orvosi 
könyvektől. Belehalhatsz egy nyomdahi-
bába”. (Mark Twain)

Múlt heti nyertesünk: Magyar Kata-
lin. Nyereménye a kertvárosi Füsti Cuk-
rászda 1600 Ft-os utalványa. Ezen a hé-
ten a Nyári Szabadtéri Színház augusztus 
17-i előadására, Hernádi Judit: „Hernádi 
Pont” című zenés estjére sorsolunk ki egy 
páros belépőt.

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

Vízszintes: 1. Sándor György, a Nemzet Mű-
vésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas író, „humoralista” előadóművész-
től idézünk (folytatás a függőleges 50. számú 
sorban). 13. Bejárat a lakásba. 14. Francia szí-
nész keresztneve (Delon). 15. Kívánság. 16. 

Bárium vegyjele. 17. Leteszi a fegyvert. 20. 
Röfögni kezd! 21. Nagyhatalom. 23. Lakó 
egynemű hangzói. 24. Kétharmad zug! 25. 
Osztrák német, és vatikáni gépkocsik jelzé-
se. 26. Háziszárnyas. 29. NAV-nak készült for-
manyomtatvány. 31. Íz, zamat. 33. Bont, la-
zít. 35. Állj! 37. Las …, spanyol város. 43. Igal 
szélei! 44. Páratlanul léha! 46. Ilyen csokolá-
dé is van. 47. Nógató szócska. 48. Nulla, sem-
mi. 49. Regény szerzője. 50. Fába jelet vés. 
51. Páratlan támpont. 52. Mikszáth így hív-
ta a feleségét. 54. Argentína first ladyje volt. 
56. Medál, díj. 57. Tea alkaloidja. 59. Éhes. 61. 
Válogatott. 62. Sánta, béna, angolul. 63. Ütős 
alkoholos ital hideg estékre. 65. Jeles írónk 
(Péter). 68. Valóra váltja, kivívja. 70. Aromá-
jában. 72. Leold, végek nélkül. 73. Átalakuló, 
formálódó. 75. Lapátoljanak (vízen).

Függőleges: 1. Tanítómese. 2. Régi kato-
na. 3. Atlasz eleje. 4. Tartó. 5. Sajtkészítmény. 
6. Becézett Olivér. 7. Szókimondó asszony-

ság, női főszerep. 8. Titán és urán vegyjele. 9. 
Visszafelé: rombolni, fosztogatni. 10. Taszít. 
11. Ehet az elején! 12. Vívófegyver. 18. Idő-
szaki, esetleges. 19. Férfinév. 22. Juhszállás. 
25. Kozmetikai márkanév. 27. Amerícium. 
28. Ásvány a konyhában. 29. Juttat. 30. Itat-
ni kezd! 32. Brazília második legnagyobb vá-
rosa (… de Janeiro). 34. Római ötvenegyes. 
36. Amerikai költő, novellista (Edgar Allan). 
37. Ilyen só is van. 38. Tarol. 39. Patás négylá-
bú. 40. Francia, ill. kanadai település, de cso-
koládénév is. 41. Névelővel: mesterműve. 42. 
Showman, magyarul. 45. Visszavágyódás. 
46. Ájulásból kelt. 48. BAZ megyei községből 
való. 50. Az idézet második sora. 51. Félig te-
gezi! 53. Nitrogén és neon vegyjele. 55. Gö-
dör, csapda. 56.  Eleven, életteli. 57. Taszít-e? 
58. Gyomláló, megsemmisítő. 60. Keverék. 
64. Robogó eleje! 66. Tantétel. 67. Szélhár-
fa. 69. Ádám párja. 70. Hát hogy is mond-
jam… 71. Buddhizmus japán ága. 73. Közé-
pen avul! 74. Feles óhaj!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 50. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Augusztus 14-20.
Hétfő – Tojásleves,
A menü:  Sonkás kukoricás 

penne, reszelt sajt
B menü:  Rakott zöldbab
C menü:  Gombás töltött borda, 

rizs köret, savanyúság
Kedd – Csontleves,
A menü:  Zöldborsófőzelék, 

fasírozott
B menü:  Magyaros sertésszelet, 

burgonya
C menü:  Párizsi sertésszelet, 

burgonya gratin, 
savanyúság

Szerda –  Karfiolleves

A menü:  Bársonyos csirkeragu, 

galuska

B menü:  Temesvári tokány, 

rizs köret

C menü:  Csáki töltött borda, 

vegyes köret

CSütörtöK –  Gyümölcsleves

A menü:  Kassai töltött borda, 

vegyes köret, 

savanyúság

B menü:  Csőben sült 

zöldséges borda, 

vegyes köret 

savanyúság

C menü:  Rántott sajt, 

rizs köret, 

tartármártás

PénteK – Babgulyás,

A menü:  Virslis kelt kifli

B menü: Morzsás tészta

C menü:  Rántott szelet 

burgonya, 

savanyúsággal

Szombat – Zöldségleves,
Bakonyi szelet, rizs köret

VaSárnaP – Húsleves,
Röszkei 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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A Magyar Kupa országos 
főtáblájára kerülésért került 
szembe egymással a múlt hé-
ten a Szentesi Kinizsi SZITE 
és az alacsonyabb osztályban 
játszó Szent Mihály csapata. 
Mint azt az előző lapszámunk-
ban közöltük, Némethy László 
(felső képünkön) csapata 3-2-
es vereséget szenvedett ide-
genben. A mérkőzésről és a 
bajnoki szezon augusztus 19-i 
rajtjáról beszélgettünk a veze-
tőedzővel.

A 2017-2018-as futballszezon 
a múlt szerdai Magyar Kupa or-

szágos táblájának selejtezőivel 
el is kezdődött. A Szentesi Kini-
zsi SZITE idegenben kezdte meg 
szereplését. Kis-Kása és Bartucz 
távozása után, a napokban ki-
derült, hogy Lőrincz Bence is el-
hagyja a csapatot. Debreceni Kiss 
Ferenc és Bertók Gábor neve az 
érkezők között.

A mérkőzésen már a 8. perc-
ben vezetést szereztek a hazai-
ak, és ezt követően tartották is 
az előnyüket, majd a 82. perc-
ben biztosítottak egy újabb gól-
lal. Két perccel később Lekrinsz-
ki talált be, és szinte azonnal jött 
a válasz a túloldalon. A rendes 
játékidő utolsó percében még 

szépített a vendég Kinizsi, az 
újonnan érkező Bertók talált be, 
de az egalizálás már nem sikerült 
a mérkőzés végéig, így a mieink 
kupaszereplése véget ért.

– Az eredmény nagy csaló-
dás, azt gondolom, hogy to-
vább kellett volna jutnunk egy 
alacsonyabb osztályú csapat el-
len. Látszik, hogy nagyon ne-
héz lesz ez a félév. Kevés játékos 
van, 3 távozó 2 érkezővel szem-
ben, és erre még jönnek a sérül-
tek, Szeles Dani a szerdai mérkő-
zésen sérült le, és Kovács Norbira 
sem számíthatunk még egy ide-
ig. Jobban játszottunk, mint az 
ellenfél, megvoltak a helyzete-
ink. Bertók Gábornak szokni kell 
az új társakat, de ettől függet-
lenül neki is voltak helyzetei, az 
akaratra nincs panaszom – érté-
kelt Némethy

A bajnoki szezon rajta augusz-
tus 19-én indul, mikoris a Sző-
reg csapatát fogadják hazai pá-
lyán Lekrinszkiék. A célokról és 
az esélyekről is kérdeztük a ve-
zetőedzőt. 

– Kemény felkészülésen van 
túl a csapat, így aki az edzések 
túlnyomó többségén jelen volt, 
annak nem lesz gondja, viszont 
vannak olyan játékosok is, akik 
kevesebbszer látogatták a pályát 
a nyáron. Nyilván át kell érté-
kelnünk a célokat, amiket kitűz-
tünk. Nem azt mondom, hogy 
kiesés ellen fogunk játszani, de 
tabella a középmezőnyében lá-
tom magunkat. 

A Szentesi Kinizsi a napokban 
még felkészülési mérkőzéseket 
játszik, a Csanytelek és a Mind-
szent csapatát látják vendégül. 
A sorsolás valamennyire kedve-
ző a csapatnak, a hazai Szőreg 
elleni mérkőzést követően Bor-
dányba utaznak a mieink, majd 
az UTC érkezik a Pusztai Lász-
ló Sporttelepre. Némethy Lász-
ló úgy fogalmazott, az első két 
hazai meccset meg kell nyerni, 
hogy lendületbe jöjjön a csapat.   

Fotó: szegedma.hu

Hering Viktor

Három napon keresztül 
zajlott a XIV. Diapolo Kupa 
Nemzetközi Vízilabda Torna a 
Dr. Rébeli-Szabó József Sport- 
uszodában. Az érdeklődés óri-
ási volt, a hangulat remek, 
nem csoda, ha már most akad-
tak csapatok, amelyek jelent-
keztek a jövő nyári rendez-
vényre.

Hét országból, többek között 
Angliából, Izraelből, Litvániá-
ból, Ukrajnából és Dániából is 
érkeztek vízilabda-csapatok az 
idei Olimpiai Reménységek Tor-
nájára, mostani nevén a Diapo-
lo Kupára. Pénteken reggel már 
hét órakor elkezdődtek a mér-
kőzések, melyeket két meden-
cében, három pályán egészen 
vasárnap kora délutánig követ-
hettek nyomon a nézők. Össze-
sen 97 összecsapásra került sor 
a hétvégén, egy mérkőzés – bó-
nuszként – nosztalgiaderbi volt, 
az 1971-ben született, közel 35 

esztendeje vízilabdázó „öregek” 
csaptak össze a Szentesi Vízilab-
da Klub serdülőivel. – Azt gon-
dolom, sikeres rendezvényen 
vagyunk túl – értékelte a három 
nap történéseit Kádár József, az 
esemény szervezője. – Ekkora 
medencefelületen elértük a ha-
tárainkat, csaknem száz mér-
kőzést bonyolítottunk le, így az 
uszoda vendégei is tudtak stran-
dolni, mindemellett remek mér-
kőzéseket is láthattak péntektől 
vasárnapig. Összesen 37 csapa-
tot láttunk vendégül – 13 serdü-
lő, 12 gyermek, hat lány és hat, 
2005-ös játékosokból álló csa-
patot –, közülük volt, amelyik 
már bejelentkezett a következő 
évi tornára is, ez a legnagyobb 
elismerése a rendezvénynek. 
Ha a város, az uszoda és a klub 
is engedi, akkor természetesen 
2018-ban is lesz Olimpiai Re-
ménységek Tornája.

Ha már a tehetségeknél tar-
tunk, akkor idén is, ahogy ko-

rábban évről évre mindig, most 
is feltűntek olyan fiatal vízi-
labdázók, akikre érdemes lesz 
odafigyelnünk az előttünk álló 
esztendőkben. A szentesi együt-
tesekből a legjobb játékosoknak 
Barna Mártont, Kovács Kristófot, 
Báthory Balázst és Bocskay Edi-

tet választották meg a szakem-
berek. A Szentesi Vízilabda Klub 
csapatai a tornán két első, egy 
második és egy harmadik helye-
zést gyűjtöttek be, mindemel-
lett a mérkőzések jól illeszkedtek 
a különböző korosztályok nyári 
felkészülésébe is.

Közel száz meccs a három nap alatt

Nehéz szezon előtt a Kinizsi

St. Mihály FC SE – Szen-
tesi Kinizsi – 3-2 (1-0) gsz.: 
Farkas Ferenc (8’), Baján 
Zoltán (82’, 85’), illetve Lek-
rinszki Ariel (84’), Bertók 
Gábor (89’)



18  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. augusztus 11.

Sebők Tamás

Az év legnagyobb hazai tri-
atlon sporteseményét, az Ext-
reme Man ironman versenyt 
rendezték meg nemrégiben 
Nagyatád térségében, ahol a 
Honvéd Rákóczi SE sportolója, 
Lenti Péter és a szintén szen-
tesi származású Pászti Edit is 
nagy sikerrel képviseltette 
magát.

Az ironman triatlon versenyek 
3800 méter úszásból, 180 kilo-
meter kerékpározásból és egy 
maratoni, tehát 42 kilométer fu-
tótávból állnak – tudtuk meg 
Lőrincz Gábortól a HRSE spor-
tolójától, aki hozzátette, a nagy 
melegben egyetlen részegység 
is embert próbáló feladat a spor-
tolónak, nemhogy a teljes táv 
teljesítése.

– Kőkemény versenyen vet-
tek részt az indulók 35 fokban. 
Szentest Lenti Péter képviselte, a 

HRSE részéről és fontos megem-
lítenünk Pászti Edit nevét is, aki 
szintén szentesi származású. Edit 
12 óra 34 perces idővel ezüstér-
met szerzett, ami hatalmas ered-
mény, ő már igazi ironman, és a 
jövőben egy korosztályt ugor-
va esélye nyílik a dobogó felső 
fokának meghódítására is. Len-
ti Péter pedig 16 óra 13 perccel 
abszolválta a távot, ami szintén 
dicséretes eredmény és tegyük 
hozzá, hogy már hatodik alka-
lommal teljesítette a versenyt. 
Idén a maraton nagyon kivet-
te az energiáit, de én úgy látom, 
hogy a lelkesedése és ambíciója 
és állóképessége is megvan ah-
hoz, hogy a TTT-be, azaz a tízen 
túliak társaságába kerüljön Vak-
hal Gyuri bácsi mellé.

A csapat továbbra sem pi-
hen, Lőrincz Gáborék egy öt na-
pos tájékozódási kupán vesz-
nek részt Orfű térségében és 
néhány félmaraton is ékesíti a 

HRSE programjait ebben az idő-
szakban.

– Az orfűi verseny egy nagy 
showműsor, 3-5 kilométeres pá-
lyák, nemzetközi színvonalnak 

megfelelő feladatokkal, pont-
elhelyezésekkel. Sok külföldi 
sportolót is érdekel ez a nem 
mindennapi esemény – zárta a 
beszélgetést Lőrincz Gábor.

Szentesi sikerek a nagyatádi ironmanen

Sebők Tamás

Dr. Polner Tibor emléké-
re minden évben versenyt 
szervez a Szentesi Fogathaj-
tó Egyesület az Esze Tamás 
Laktanya melletti fogathaj-
tó pályán. Idén a versenyzők 
mellett a közönség és szép 
számban képviseltette magát 
a rendezvényen.

Hetedik alkalommal gyűltek 
össze a környék fogatverseny-
zői augusztus 5-én, szombaton 
az Esze Tamás Laktanya mellet-
ti pályán az immáron hagyomá-
nyos megrendezett Polner Tibor 
Emlékversenyen. Kovács János-
tól (képünkön), a Szentesi Fogat-
hajtó Egyesület elnökétől meg-
tudtuk, összesen 28 versenyző 
mutatta meg tehetségét CAN-C 

és CAN-D kategóriában, olyan 
egyesületektől, mint többek kö-
zött az Orosházi Szabadidőpark 
és LSE, a fábiánsebestyéni Ki-
nizsi Sport Klub, a Makói Szil-
ver SE, a Tiszaföldvári Lovas Klub 
SE, a Mindszenti LK és természe-
tesen hazai versenyzők is gyep-
lőt ragadtak. A Szentesi Fogat-
hajtó Egyesület négy fővel: Ollai 
István, Kurucz Imre, Pusztai Pál és 
Kovács János indult a versenyen. 
Utóbbi CAN-C kategóriában a 6. 
helyezést szerezte meg, Kurucz 
Imre a négyesfogatoknál reme-
kelt, Pusztai Pál pedig a Polner 
Tibor-verseny különdíját vihet-
te haza.

– Egész jó létszámmal tud-
tuk megrendezni a versenyt, an-
nak ellenére, hogy rettenetesen 

meleg nap volt a szombati. Közel 
350 látogató is jelen volt, és úgy 
érezzük, hogy mind a verseny-
zők, mind pedig a kilátogató 
vendégek is meg voltak eléged-
ve a verseny színvonalával – ér-
tékelte lapunknak az eseményt 
az elnök.

A versenyzők CAN-C és CAN-D 
kategóriában versenyeztek póni, 
egyes, kettes és négyesfogatok-
kal. 

Eredmények: 
CAN-C kettesfogat akadály-

hajtás: 1. hely: Tóth Attila (Oros-
házi SZLSE), 2. hely: Koncsek Fe-
renc (Orosházi SZLSE), 3. hely: Ifj. 
Héjjas Gyula (Orosházi SZLSE).  

CAN-D póni kettesfogat aka-
dályhajtás: 1. hely: Balla Evelin 
(Mindszenti LK).

CAN-D egyesfogat akadály-
hajtás: 1.hely: Csík Judit (Tisza-
földvári LK).

CAN-D kettesfogat akadály-
hajtás: 1. hely: Olasz Lajos (Kék-
tói Ménes SE), 2. hely: Bakai Lajos 
(Kinizsi SK), 3. hely: Bodor Ádám 
(Tiszaföldvári LKSE).

CAN-D négyesfogat akadály- 
hajtás: 1. hely: Kurucz Imre 
(Szentesi FE), 2. hely: Bakai La-
jos (Kinizsi SK), 3. hely: Ifj. Héjjas 
Gyula (Orosházi SZLSE)

A Szentesi Fogathajtó Egye-
sület egyik legnagyobb verse-
nyének megrendezése után sem 
áll le, házi megmérettetések-
kel tartják edzésben magukat, 
és Kovács János lapunknak el-
mondta, várják az érdeklődő fia-
talság jelentkezését is.

Százak a VII. Polner Tibor Emlékversenyen

A VII. Polner Tibor emlékverseny támogatói: 
Szentes Város Önkormányzata, HUNOR COOP Zrt., Metafor 

Kft., Szentesi SÉF Kft., Kovács János önkormányzati képvise-
lő, Bartha János Kertészeti SZKI, Gravo Mix, Jutka virágbolt, 
Borostyán Virágbolt, Ági Virágbolt, Sanyi Pékség, Széchenyi 
Péter, Dr. Hobot Gábor, Dr. Bikádi Péter, Dr. Csikai Miklós, Ba-
kai Lajos és családja, Rodeó, Váczi Vill, Káré István e.v., Kiss 
Ferenc e.v., Edit Fodrászat, Fogd és Vidd Ételbár, Németh Béla 
Gerendás, Pintér-Barkács Kft. Retúr élelmiszer, Labancné ev., 
Mátyás király utcai Italdiszkont. Szecolor Kft. Keresztes Ilona 
e.v., Bakos László és családja, Babilon könyvesbolt, Bábel ék-
szerüzlet, Élelmiszer Vegyeskereskedés, Mago Kereskedelmi 
és szolgáltató Kft., Katona Adrienn, Szénásiné Dömsödi Eri-
ka e.v. D-TRIO-07 Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
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Immáron ötödik alkalom-
mal rendezték meg az Er-
délyszky Attila Emléktornát a 
Pusztai László Sporttelepen. A 
barátságos futballtornán a né-
hai szentesi labdarúgó bará-
ti köre vett részt, akik a nagy 
meleg ellenére is hódoltak a 
világ legnépszerűbb sportjá-
nak.

Erdélyszky Attila gyerme-
kei születéséig profi labdarúgó 
volt városunkban a Szentesi Víz-
mű és a Kinizsi is a soraiban tud-
hatta, de amint lányától, Szilviá-
tól megtudtuk, születésük után 
sem hagyott fel a sportolással – 
Nem szakadt el a focitól, mindig 
kisebb csoportokat verbuvált és 
valamelyik iskola tornaterembe 
jártak le játszani. Szívproblémái 
ellenére is kitartott a foci mel-
lett, azt mondta, hogy az nem 
élet, amiben nincs futball. 2012-
ben egy forró augusztusi vasár-

nap délelőtt elment otthonról 
focizni és rosszul lett a pályán. A 
mentőbe még a saját lábán szállt 
be, de az életét már nem tudták 
megmenteni a kórházban – em-
lékezett vissza.

A család ekkor úgy gondolta, 
hogy méltó módon állítana em-
léket az 56 évesen elhunyt spor-
tolónak, így jött az emléktorna 
ötlete. – Nagy álma volt, hogy 
gyerekekkel foglalkozhasson. 
Igazán kicsikkel, akikben még 
benne van az igazi tűz, a lelkese-
dés. Sajnos ő már ezt nem tudta 
létrehozni, de mi ily’ módon sze-
retnénk ezt megadni neki, és az 
emléktornával a futball utánpót-
lást, édesapám legjobb barátja, 
Janiga László tanítványait sze-
retnénk támogatni – zárta a be-
szélgetést Szilvia, aki hozzátette, 
a testvére és a barátok mellett 

nagy köszönet jár Orgovány Zol-
tánnak, is, aki szintén kivette a 
részét a torna szervezéséből. 

A baráti hangulatú sportese-

mény 5 csapat részvételével zaj-
lott, körmérkőzésekkel, ahol a 
legtöbb pontot szerzett gárda 
vihette haza a kupát.

Hering Viktor

Megkezdte a felkészülést a 
2017-2018-as bajnoki idényre 
férfi vízilabda csapatunk, a Me-
talcom Szentesi VK gárdája. A 
16 játékosból álló keret számá-
ra július 31-én, hétfőn tartotta 
az első foglalkozást Pellei Csaba 
vezetőedző. Tóth Gyula kivételé-
vel – aki az ifjúsági válogatottal 
készül az előttük álló feladatok-
ra – mindenki a szakvezető ren-
delkezésére áll, a négy új igazo-
lás, Pellei Frank, Nagy Márton, 
Meixner Marcell és Palotás Ger-
gely, valamint az orosz Visnyikov 
is itt edz Szentesen. – Az első há-
rom hétben erős úszó és kondi-
cionáló edzéseken vesz részt a 
csapat – mondta Pellei Csaba. – 

Heti kilenc vízi, három szárazföl-
di tréninget tartunk a játékosok-
nak, majd a negyedik héten már 
a labdás foglalkozások is előtér-
be kerülnek, ekkor a Szeged és a 
Szombathely érkezik Szentesre 
kétkapus edzésekre. 

A női együttes kerete egyelőre 
még foghíjas, többen a korosz-
tályos válogatottakkal készül-
nek a nemzetközi feladatokra, és 
a külföldi játékosok sem érkez-
tek még meg. Érdekesség, hogy 
a vezetőedzőnek, Vidumanszky 
Lászlónak ezen a héten a Mas-
ters Világbajnokságon lehet 
szorítani, csakúgy mint Brávik 
Fruzsinának és Győri Eszternek, 
valamennyien aktuális csapatuk-
kal küzdenek a minél előkelőbb 
helyezésekért.

Sebők Tamás

A tavalyi év során első íz-
ben mutatta meg magát az 
NB II-es kosárlabda bajnok-
ságban a Szentesi KK csapata. 
Nem is meglepő, hogy felfi-
gyeltek ifjú tehetségeinkre. A 
napokban kiderült, hogy Ha-
lász Ákos (képünkön labdával) 
a debreceni BGK Príma SE csa-
patához szerződött, akikkel 
a tavalyi kitűnő pozíció után 
az NBI/B-s bajnokságnak vág 
neki.

– Halász Ákosra a tavalyi NB 
II-es szezonban figyelt fel a baj-
nokság második helyén vég-
ző, így az NB I/B-be feljutó BKG 

Prima SE debreceni kosárlabda 
csapat. Ákos 2008-tól tagja klu-
bunknak, mondhatjuk, hogy a 
legszorgalmasabb, legkitartóbb 
és legalázatosabb játékosa volt a 
Szentesi KK-nak. Csapattársai és 
a klub is sokat köszönhet neki, 
hiszen mindig lehetett rá számí-
tani, akár a mérkőzéseken, akár a 
pályán kívül is. További sok sikert 
és szép eredményeket kívánunk! 
Büszkék vagyunk rád, Ákos! Bár-
merre visz karriered, a Szentesi 
KK kapuja mindig nyitva áll előt-
ted – tette közzé a klub.

A Szentesi KK jelenleg edzé-
sekkel készül a szezon őszi rajt-
jára.

„Az nem élet, amiben nincs futball”

Már edzenek a férfiak Ákos Debrecenben
folytatja




