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A lelket is tápláló kenyeret ünnepeljük, 
és Szent István királyra emlékezünk 
augusztus 20-án  6-7. oldal
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Sebők Tamás

Második alkalommal ren-
dezték meg a Tisza Strandi 
Gasztro- és Sportnapot a vá-
ros szabadstrandján. A bog-
rácsokban rotyogott az ízletes 
halászlé, a kosár- és tollaslab-
da, valamint a strandfoci pá-
lyán is folyamatosan zajlot-
tak a baráti összecsapások, de 
számos más kiegészítő prog-
ram is várta az érdeklődőket.

Tegyük a kezünket a szívünkre! 
Mi az a két dolog, ami igazán közel 
áll egy szentesi szívéhez? A gaszt-
ronómia és a sport. Aki augusztus 
12-én kilátogatott a tiszai strandra 
annak bőven jutott mindkettőből. 
Hét bográcsban főttek a halászle-
vek, és már koradélután sportve-
télkedőkkel, ugrálóvárral várták a 
fiatalokat. A talpalávalót délután a 
Csiga Duó gyermekműsora, majd 
a Music Caffe rock koncertje szol-
gáltatta, este pedig a Bandisco 
szólt kifulladásig. 

Dr. Demeter Attila a bográcso-
sok táborát erősítette. Az alpol-
gármester úgy látja, a múlt évi si-
ker idén sem maradt el, azonban 
úgy véli, a következő években 
jobban kell figyelni néhány do-
logra a szervezés során. – Nagyon 
jó a hangulat, öröm látni, hogy a 
gyermekek és a fiatalok is jól érzik 
magukat, bár úgy vélem, ha egy 
ilyen rendezvényre kerül sor, egy 
előzetes takarítás kényelmeseb-
bé, komfortosabbá teszi a hely-
színt és a programok lebonyolí-
tását. Néhányan a WC-k, mosdók 
felőli aggályaikkal kerestek meg 
előzetesen. Azt hiszem, ezekre 
a következő években oda kell fi-
gyelni a szervezőknek – fogalma-
zott dr. Demeter Attila.

A koraesti órákban Farkas 
Sándor, térségünk országgyűlési 
képviselője is ellátogatott a Tisza 
partjára, ő úgy nyilatkozott, hogy 
kettős érzelmei vannak a hely-
színnel kapcsolatosan. – Egyik 
szemem sír, a másik nevet, hiszen 
még élénken él emlékezetemben 
az a szép időszak, amikor fiata-
lon itt töltöttem szabadidőmet a 
Tiszán. Számos vendéglőben, bü-
fében kóstolhattuk a helyi ízeket, 
sok vendég és élőzene társaságá-
ban, amely a nyár mindennapja-
it határozta meg. Sajnálom, hogy 
ez mára eltűnt, ellenben úgy ér-
zem, ez a mai nap lehet egy mér-
földkő, és bízom benne, hogy a 
város vezetősége feladatként te-
kint arra, hogy ezt a helyszínt 
olyan kulturált környezetté ala-
kítsák, ami az idelátó vendégek 
kikapcsolódását szolgálja, hiszen 
ez a helyszín a város fontos érté-
ke. 

Szabó Zoltán Ferenc önkor-
mányzati képviselőt örömmel 

töltötte el az eseményre látoga-
tó vendégek száma. Ő úgy véli, 
hogy a már elvégzett, és a jövő-
beni terveik között szereplő fej-
lesztések mind azt a cél szol-
gálják, hogy a tiszai strand régi 
fényében tündököljön. 

Nagy lehetőségeket látnak a Tisza strandban

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Közel száz, a polgári életből jelentkező érkezett a szentesi műszaki 
ezredhez augusztus 7-én, hétfőn. Rövid időn belül immár harmadik al-
kalommal kezdődik alapkiképzés, melynek első napján az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdek-
védelmi Központ munkatársai fogadták az újoncokat. Ellenőrizték sze-
mélyes okmányaikat, majd az átvevőrészlegre kísérték őket, ahol 16 
katonai szervezet személyügyesei vártak rájuk. Innen mindenkit a ruhá-
zati raktárhoz vezettek, hogy megkapják ruházati alapfelszerelésüket. A 
málhazsákot és saját személyes felszerelésüket cipelve elfoglalták szo-
báikat az újoncoknak kijelölt legénységi épületben. A szekrényrend ki-
alakítása után délben még nem volt szemle, igyekeztek, hogy katonaru-
hába bújva, rendezett alakzatban és időben érkezzenek az étkezdébe.

Alapkiképzésre vonultak be
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Hering Viktor

• Feljelentést tett az egyik kulturális intézmény munkatársa a 

Szentesi Rendőrkapitányságon, hogy ismeretlen elkövető a Szarva-

si úti, volt Esze Tamás Laktanyában található, bedeszkázott raktár-

ból egy szétszedett színpad fém szerkezetét tulajdonította el mint-

egy 400 ezer forint értékben. 

• Egy szentesi és egy orosházi lakos között jött létre személygép-

jármű adás - vételi szerződés, amely során a vevő átadta a másik 

félnek a gépjármű vételárát, cserébe pedig meg is kapta az autót. 

Eddig minden rendben is volt, ám az eladó felajánlotta, hogy a gép-

jármű adás-vételével, átíratásával kapcsolatos ügyintézést is elintézi 

150 ezer forint átadása ellenében. A vevő ezt megtette, ám az okira-

tokat a mai napig nem kapta meg, és a pénzéhez sem jutott hozzá. 

A rendőrség csalás miatt indított nyomozást az ügyben.

• Augusztus 13-án, a hajnali órákban hat személy került konflik-

tusba egymással az egyik felsőpárti szórakozóhelyen. A szóváltást 

követően pofonok is elcsattantak, de hogy pontosan ki ütött meg 

kit, az egyelőre tisztázás alatt áll. A rendőrség garázdaság miatt foly-

tat vizsgálatot az ügyben.

• Tolvaj járt az egyik alsóréti, Szentes külterületén található tanyá-

ban is. A tettes az augusztus 14-én, délutáni és a másnap reggeli 

időpont között lopott el négy birkát, tizenöt tyúkot és egy zsák tá-

pot a bekerített, de lakatlan ingatlan udvarából. A tulajdonos kára 

100 ezer forint.

Majzik Attila

Egy település arculatát, a 
formálódó városképet jobb 
esetben nem csak ad hoc dön-
tések határozzák meg, fontos, 
hogy egy világos iránymuta-
tással rendelkezzen Szentes is.

Szentes képviselő-testülete 
még 2009-ben fogadta el a vá-
ros településszerkezeti ter-
vét, melynek része az építé-
si szabályzat is. A most készülő 
települési arculati kézikönyv 
kapcsán az is felmerült, hogy 
megújítják a lassan tíz éves tele-
pülésszerkezeti tervet is.

Ez utóbbi a város különbö-
ző területeit tartalmazza, hány 
százalékos a beépíthetőség, fa-
lusias vagy városias egy adott 
övezet, ezek összességében ha-
tározzák meg Szentes város épí-
tészeti arculatát, a zöldfelülete-
ket, de a gazdasági övezeteket 
is.

A gazdasági területekkel kap-
csolatban Antal Balázs Tibor, a 
Városfejlesztési Bizottság el-
nöke elmondta, az Ipari Park-
ba olyan vállalkozásokat kell 
idecsábítani, amelyek munka-
hely- és értékteremtőek a város 
szempontjából, költségveté-
si szempontból pedig jelentős 
bevételekre tudjon szert tenni 
Szentes.

– Ehhez azonban infrastruk-
túra-fejlesztést is kell biztosíta-
nunk a gazdasági övezetekben, 
hogy kelendőbbé, eladhatóbbá 
tudjuk tenni ezeket a területe-
inket. A településünk szerkeze-
tével kapcsolatban pedig a leg-
fontosabb, hogy megtartsuk a 
múltunk építészeti kultúráját, a 
településrészek jellegzetessé-
geit fenntartva – fogalmazott a 
Városfejlesztési Bizottság elnö-
ke.

Hozzátette, a város történel-
mi múltja alapján mezővárosi 
jellegű, ezt a múltunkat épüle-
teinkben is meg kell őriznünk, 
ilyen épületek például a megye-
háza, a polgármesteri hivatal, a 
Petőfi Szálló és a templomaink.

– Sajnos nagy rombolást haj-
tottak végre a szocializmusban, 
a ’60-as, ’70-es években, a ké-
sőbbi években az ilyen hibákat 
kellene elkerülni, ezért is fontos 
a települési arculati kézikönyv – 
szögezte le. 

– Ez a kézikönyv ajánláso-
kat tesz, nem pedig a bürokrá-
cia útvesztőjében szabályozza 
a dolgokat. A környezettel har-
móniában lévő épületek, há-
zak építése a cél. Bízom benne, 
hogy egy olyan kézikönyv jön 
létre, amit a város lakosságának 
megkérdezésével fogunk elké-
szíteni, de nagy szerepe lesz a 

város főépítészének és a műsza-
ki irodának is.

Az infrastruktúra fejlesztésen 
még sok mindenen kell alakíta-
ni, finomításokra van szükség 
– tudtuk meg a képviselőtől, 
aki hangsúlyozta, a városnak a 
zöldterületek megtartása mel-
lett kell fejleszteni, utakat és ke-
rékpárutakat építeni.

Antal Balázs Tibor a külterü-
letek és városközpont kapcso-
latára is kitért: – Látjuk, hogy 
a város perifériáján élő embe-
rek sorsa nem megoldott, még 

sok a tennivalónk. Arra kell töre-
kednünk, hogy a város minden 
pontja megközelíthető legyen, 
azok se szenvedjenek hátrányt, 
akik a külterületeken élnek.

A Városfejlesztési Bizottság 
elnöke elmondta, amennyiben 
elkészül a települési arculati ké-
zikönyv, az az építési jogszabá-
lyokat is leegyszerűsíti, nyitott-
ságot ad egy építkező számára. 
Hangsúlyozta, kötelességük tá-
mogatni azokat, akik itt szeret-
nének építkezni, Szentesen sze-
retnék leélni az életüket.

Készül az új települési arculati kézikönyv

Ellopták a színpadot
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Családi rendezvénynek in-
dult, mára az ország tíz legje-
lentősebb gasztrokulturális ese-
ménye közé tartozik az immár 
XVI. Szentesi Lecsófesztivál. A 
szervező HUNOR COOP ZRt. el-
nök-vezérigazgatója, Mészáros 
Zoltán szerint soha nem látott 
érdeklődésnek örvend a ren-
dezvény. Az ezreket megmoz-

gató fesztivált egy időtálló mű-
vészeti alkotáshoz hasonlította, 
amely „mindannyiunk érdeme”.

– Idén is három színpadon 
lépnek fel a hazai és helyi hí-
rességek, és talál majd nézni-, 
hallgatnivalót magának min-
den korosztály. Érdemes nyitott 
szemmel járni a bográcsállvá-
nyok „erdejében”, hiszen olimpi-

konok, hírességek tűnnek majd 
fel a Kála Áruház környéki utcá-
kon.

Mészáros Zoltán huncut mo-
sollyal az arcán közölte – sok 
sztárvendég jön idén is, de nem 
a színpad a lényeg, hanem az, 
ami az utcán van, ahol várhatóan 
250-300 csapat méri majd össze 
főzőtudását.

A cég és vezetője is elég jelen-
tős társadalmi szerepet vállal fel, 
amely az idei fesztiválon is meg-
jelenik – jegyeztük meg.

– A HUNOR COOP 25 települé-
sen van jelen. Az áruházlánc profil-
jához elválaszthatatlanul hozzá-
tartozik a rászorulók segítése.

„Az ember csak annyit ér, 
amennyi hasznot hajt embertár-
sainak, hazájának” – idézte gróf 
Széchenyi Istvánt az elnök-ve-
zérigazgató, mert, ahogy mond-
ta, aki tehet, az tegyen. A Rotary 
Magyarország Kormányzójaként 
fontosnak tartja a szervezet 
egyik legnemesebb programjá-
nak, a „Gift of Life”-nak a támo-
gatását. Az „Ajándékozz életet” 
a Magyarországi Rotary Club jó-
szolgálati programja, melynek 
célja a szívrendellenességgel 
született gyermekek műtéti ke-
zelése és gyermekkardiológu-
sok képzése azokban a környező 
országokban, ahol nem áll ren-
delkezésre a szükséges techno-

lógia, az orvosi szaktudás vagy 
éppen az ingyenes orvosi ellátás.

A lecsófesztiválon befolyt Jó-
tékonysági kóstolójegy bevéte-
lét egymillió forintra kiegészítve 
a Szegedi Gyermekklinikán vég-
zett szívműtétek támogatásá-
ra fordítjuk. Fontos, hogy meg-
mutassuk az embereknek, hogy 
nem az a fontos, hogy mi a Ro-
tary, hanem az, hogy mit csinál 
– hangsúlyozta Mészáros Zoltán. 
A fesztivál ideje alatt lesz egy kü-
lön Rotary lecsóudvar is, ahol 
házi főzőversenyt rendeznek 30-
40 bográcsban.

– A lecsófesztivál csak a jó han-
gulatú emberek, és a lecsó mel-
lett áll, mivel nem kell elfelejte-
ni, hogy ez a cég Családi napja is! 
Minden évben próbálják kihasz-
nálni a tömeget, de az önfeledt 
hangulat sokakban őszinteséget 
hoz, melyet ki is nyilvánítanak. 
Szóval nagy a felelősségünk, 
de tudni kell, hogy a következő 
fesztivált már az aktuális zárása 
után elkezdjük tervezni.

A Szentesi Lecsófesztivál a 
kóstolók és a főzők szórakozását 
szolgálja.

Az újság hátsó borítóján lát-
ható, hogy minden adott, hogy a 
térség népszerű fesztiválja még 
nagyobb, még sikeresebb és 
még mosolygósabb legyen. És, 
hogy a cikk végén is legyen csat-
tanó, a jövő heti lapszámunkban 
lebbentjük fel a fátylat egy, a pla-
kátokon sem szereplő meglepe-
tés vendégről.

Darók József

A huszonkét éve működő 
Pengető Citerazenekar fenn-
állásával szinte egyidős az a 
népzenei találkozó, melyen az 
együttes minden augusztus-
ban vendégül látja a baráti ze-
nekarokat, s előtte zenei to-
vábbképzést is tartanak.

Kalotaszegi vigadalommal 
kezdte a muzsikálást a Penge-
tő a megyeháza udvari szín-
padán múlt szombaton, majd 
sorban követték egymást az idő-
sebbekből álló együttesek és a 
gyerekzenekarok, volt, ahol 75 
éves átlag életkorral, másoknál 
ez nagyjából 10 év volt. Az im-
máron 21. népzenei találkozó a 
szabadtéri színház elmaradha-
tatlan része, s már sokkal több is 
a résztvevők számára, mint egy-
szerű program.  – Ennyi év után, 
azt mondhatom, hogy az életün-
ket jelenti. A népzene, a népi kul-
túra, a barátaink, mind egy nagy 
család vagyunk – fogalmazott 

Mélykútiné Németh Kornélia, a 
Pengető Citerazenekar vezetője. 
– A születendő gyermekeinket is 
beleértjük, a csapatban idén már 
kettő gyermekáldás volt, de ősz-
szel még lesz kettő, akik lehet, 
hogy már kis citerával, és gyö-
nyörű hanggal, nem sírva, ha-
nem énekelve jönnek a világra 
– nevetett Nelli. A legkisebbek 
alkotta, két éve működő Csicser-
gő és a nagyobbakból álló Mar-
garéta Citerazenekar is fellépett, 
s remélhetőleg a vendég Apát-
falvi Kerekes Márton Gyermek 
Citerazenekarral köztük is igazi 
népzenész barátságok szövőd-
tek.

A jó kapcsolat abban is meg-
nyilvánul, hogy a Pengető tag-
jai is viszonozzák is a látogatást 
a baráti zenekarokkal. A régi jó 
ismerősök, a Földeáki Népdal-
kör és Citerazenekar, a Deszki 
Népdalkör, a Nagymágocsi Ne-
felejcs Népdalkör és Napraforgó 
Citerazenekar, Kisteleki Citeraze-
nekar és Népdalkör, Öreghegyi 

Bodza Citerazenekar mellé most 
először meghívták a Csókai Férfi 
Kórust Szerbiából. – Egy csodála-
tos, többszörös nagydíjas csapa-
tot hoztunk ide, szerintem ott-
hon, ha lefeküdtek az emberek, 
akkor is hallani fogják a férfikó-
rus dübörgő hangját – véleke-
dett Nelli.

A délelőtt is kellemes hangu-
latban, sok énekléssel telt, hi-
szen immár negyedszer tartot-
ták a művelődési központ és 

a Vass Lajos Népzenei szövet-
ség szervezésében a népzenei 
továbbképzést az ifjúsági ház-
ban. Erdőhát népzenéjével Na-
uner-Agárdi Éva adjunktus, főis-
kolai tanár, a Népművészet Ifjú 
Mestere előadásából ismerked-
hettek meg az érdeklődők, s a 
megyéből érkezett húsz zenekar 
–, illetve dalkörvezető legalább 
30 dallamot tanulhatott meg.

A találkozó közönsége is meg-
tanulhatott egy boros népdalt: 
mindenki megkapta egy papírla-
pon a szöveget, s ebből lett egy 
közös éneklés a megyeháza ud-
varán.

Egy fesztivál, ahol a lecsóé a főszerep

„A népzenei találkozó már az életünk”

Halupa B. Eszter, Rozgonyi Ádám

Már csak két hét, s újra több száz bográcsban rotyog majd a le-
csó Szentesen, ahol csapatok garmadái mérik össze tudásukat és 
bízzák szerencséjüket Fortunára, hogy elkészítsék lecsóköltemé-
nyüket saját szájízük szerint. Minden év hoz valami őrült és mó-
kás hangulatot, így idén több mint négyezer kiskukta lesz „láb 
alatt”, s természetesen sztárfellépőkből sem lesz hiány.
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Darók József

Ahogyan bárhol, ahol előad-
ják, a szentesi nyári színház-
ban is meghatotta a nézőket a 
Valahol Európában című musi-
cal, melyet a szarvasi Cervinus 
Teátrum fiatal művészei hoz-
tak el. A szereplők között rá-
adásul szentesi lánynak is tap-
solhattak.

A Radványi Géza rendezésé-
ben 1947-ben bemutatott film-
klasszikust mindenki ismeri, an-

nak alapján született Dés László 
– Nemes István – Bőhm György – 
Korcsmáros György – Horváth Pé-
ter musical változata, mely külön 
diadalútba kezdett a színpado-
kon. Méltán kedvelik a nézők a 
történetet, s a dalokat egyaránt. 
S a csapatnyi gyerek színpadi je-
lenléte külön élmény. A második 
világháború végén játszódó tör-

ténet hősei bandába verődött 
csavargó gyerekek, akik egy ro-
mos kastélyban találnak mene-
déket, ahogyan a híres karmes-
ter, Simon Péter is. Először – mivel 
„felnőtt", tehát a szemükben „el-
lenség" – fel akarják akasztani, 
ám a zenész és a gyerekek kö-
zött hamarosan barátság szövő-
dik, melyben Simon emberi tulaj-
donságain túl a zene varázsának 
is nagy szerepe van.

A Valahol Európában hősei – 
gyerekek és felnőttek – egyaránt 
példát adnak emberségből, szo-
lidaritásból, hűségből, a szabad-
ságba vetett hit erejéről. Varga 
Viktor rendező a szarvasi színház-
ban aktualitásokat is belecsem-
pészve állította színpadra a mu-
sicalt, úgy, hogy az megőrizze 
musical jellegét, de színházi drá-
maiságát is, egyetemes, hábo-
rúellenes mondanivalóját. Az 
egyenruhás az ő rendezésében 
női figura lett, de nem kevésbé 
félelmet keltő még így is, a darab 

végén a közönség mellett is elsé-
tálva igazán fenyegető volt.

Nem szabad félni – ezzel a 
mondattal borult sötétbe a me-
gyeháza udvara a hűvös késő es-
tén, de aztán felhangzott A zene 
az kell, a mű legismertebb dala, 
s nem engedte, hogy bárkit is 
foglyul ejtsen a fojtó hangulat. 
Inkább meghatóvá szelídült a 
hangulat: a teli nézőtéren sokan 
felállva tapsolták meg a szereplő-
ket. A Balerinát alakító Kiss Viktó-
ria sem tudott hová lenni örömé-
ben a színpadról lejőve. – Nagyon 
jól éreztem magam, és csodála-
tos érzés volt az otthonomban 
játszani – mondta. – Nem is gon-
doltam volna, hogy itt is álló tap-
sot kapunk. Sokkal jobban izgul-
tam, itt nagyobbak az elvárások, 
de ez szerencsére nem vetült ki 
az előadásra.

A diáklány elárulta, a 19 gye-
rekszereplő és mintegy 10 felnőtt 
között tökéletes az összhang, a 
gyerekekkel különleges kapcso-
lat alakult ki, mindent megoszta-
nak egymással, az idősebbektől 
rengeteg segítséget kapnak.

Majzik Attila

Szentes is csatlakozna ah-
hoz a huszonkilenc település-
hez, mely büszkén mondhat-
ja el magáról, hogy hivatalos 
magyarországi gyógyhely. A 
minősítés megszerzésével vá-
rosunk hatékonyan érvénye-
sülhet az egészségturizmus 
piacán, kiemelkedhet számta-
lan versenytársa közül.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, Szentes városa kezdemé-
nyezte, hogy hivatalos gyógyhely 
minősítést szerezzen.

Ahhoz, hogy egy település 
megkapja ezt a minősítést, több 
szigorú követelménynek is meg 
kell felelnie. A gyógyhely meg-
nevezés egy terület megjelölé-
sére akkor használható, ha azt az 
Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat Országos Tisz-
tifőorvosi Hivatala gyógyhellyé 
nyilvánítja.

Az elnevezés egy olyan külön-
leges területet jelöl, ahol lega-
lább egyféle elismert természetes 
gyógytényező található, ami lehet 
természetes ásványvíz, -gyógy- 
víz, vagy -gyógyiszap, illetve 
gyógyklíma, gyógybarlang, vagy 
gyógyhatásra utaló egyéb ténye-
ző. Az ilyen helyeken a termé-
szetes gyógytényező igénybe-
vételének intézményi feltételei 
biztosítottak, azaz rendelkeznek 
gyógyfürdővel vagy kórházzal, 
esetleg szállodával. Ezen felül a 

gyógyítás zavartalanságát és a 
betegek nyugalmát biztosító 
környezeti feltételek is adottak 
a pihenés infrastruktúrájának ki-
építettsége mellett. Magyarorszá-
gon eddig két gyógytényezőhöz 
kapcsolódóan adtak ki gyógyhe-
lyi címet, az egyik a klimatikus jel-
lemzőkön, a másik a gyógyvízen 
alapult. A minősítést a helyi ön-
kormányzat igényelheti – tudtuk 
meg a részleteket Szigeti Miklós 
pályázati ügyintézőtől.

A gyógyhellyé nyilvánítás iránti 
kérelemhez számos szakmai do-
kumentum elkészítése és csato-
lása szükséges. Ezek közül a leg-
időigényesebb a négy évszakos 
levegőterheltségi szint-mérés el-
végzése.

Szentes esetében ez 2016 telén 
kezdődött és ősszel fejeződik be.

Jelen időpontig három (a téli, a 
tavaszi és a nyári) évszak levegő-
mérése fejeződött be. A mérési 
eredmények mindhárom esetben 
megfelelőek voltak, ami vizsgálati 
szakasz folytatását teszi lehetővé.

– Az eredmények a mérési ha-
tárokon belül maradtak, megfele-
lőek voltak. Az őszi évszakos mé-
résre szeptemberben kerül sor, 
ezzel be is fejeződik a négy évsza-
kos mérés – tudtuk meg Tulipán 
Edit képviselőtől.

Nyár elején szintén lezajlott a 

várost érintően a jogszabályban 
előírt zajszintmérési tevékenység 
elvégzése is, a jegyzőkönyvi do-
kumentációjának összeállítása fo-
lyamatban van.

A fentiekkel egyidejűleg zajlik a 
különböző illetékes szervek szak-
véleményeinek kikérése, háttér-
dokumentumok elkészítése.

Folyamatban van az Országos 
Meteorológiai Szolgálatnak a te-
rület éghajlati adottságait a ter-
vezett gyógyászati tevékenység 
szempontjából értékelő szakvéle-
ményének összeállítása, a gyógy-
hely jellegének megfelelő sajátos 
természeti és idegenforgalmi ér-
tékeket szolgáltatásokat össze-
foglaló dokumentum elkészítése 
és a gyógyhely infrastruktúráját 
(közműellátottság, közlekedés, 

hírközlés, kommunális szolgál-
tatások, ellátó, szolgáltató intéz-
ményhálózat) összefoglaló doku-
mentum elkészítése is.

– Ez egy hosszadalmas folya-
mat, 2017 novemberére-decem-
berére állhat össze a teljes do-
kumentáció. Úgy látom, hogy a 
háromnegyed részén már túl va-
gyunk. Nagyon bízom benne, 
hogy minden feltételnek meg-
felelünk ehhez a minősítéshez 
– mondta el lapunknak Tulipán 
Edit.

A sikeres gyógyhely minősí-
téssel a város idegenforgalmi 
szempontból egy kiemelt térség-
gé válna, ami növekvő vendég-
forgalmat generálhat, valamint 
újabb pályázati lehetőségek is 
megnyílhatnak Szentes előtt.

Álló tapsot kaptak

Jól halad a gyógyhellyé minősítés
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Augusztus 20. egyszerre 
nemzeti és egyházi ünnep. Az 
államalapítás, az államalapító 
Szent István király, és az új ke-
nyér ünnepe is. Városunk lel-
kipásztorainak gondolatait 
olvashatják összeállításunk-
ban.

Dr. Gruber László, a Szent Anna 
templom plébánosa:

Pontosan húsz évvel ezelőtt, 
1997. augusztus 16-án, amikor 
papnövendékként Indiában 
jártam, egy kis vidéki plébáni-
án ministránsként részt vehet-
tem az odalátogató érsek ma-
gánmiséjén. Amikor megtudta, 
hogy Magyarországról vagyok, 
kedvesen a misekönyvre mu-
tatott: „Nézd csak, ma van a ti 
nagy királyotok emléknapja!” 
Ezen meglepődtem, ugyanis 
nekem természetes volt, hogy 
itthon augusztus 20-án emlé-
kezünk meg Szent Istvánról. 
Mindenesetre jól eső érzés volt 
tudnom, hogy Puskás Öcsi és 
Mindszenthy bíboros mellett 
az államalapító nagy királyun-
kat is jól ismerik e távoli ország-
ban, a Katolikus Egyház révén 
pedig az egész világon. Most, 
amikor hazánkban Szent László 
jubileumi éve van ( trónra lépé-
sének 940., szentté avatásának 
825. évfordulója alkalmából), 
fontos hangsúlyoznunk, hogy 
a „szent királynak”, ahogyan ő 

a nép emlékezetében élt, nem-
csak sajátos kapcsolódási pont-
jai vannak Szent Istvánnal, az 
„apostoli királlyal”, hanem elé-
vülhetetlen érdemei is az ő 
életművét illetően: a közös, ki-
emelkedő emberi nagyság és 
rokoni kötelék mellett Lász-
ló lesz az, aki az Istvánt követő 
kaotikus és belviszályoktól ter-
hes időknek véget vetve, meg-
szilárdítja és továbbfolytatja a 
krisztusi fundamentumra he-
lyezett, keresztény állam és or-
szág építését. Nem véletlen, 
hogy Szent László rendelkezé-
se nyomán 1083. augusztus 20-
án Székesfehérvárott avatják 
majd szentté Istvánt, aki 1038. 
augusztus 15-én, Nagyboldo-
gasszony (Szűz Mária menny-
bevétele) ünnepén fejezte be 
földi életét. Szent István mel-
lett tehát Szent Lászlónak kö-
szönhető, hogy a századok 
során meghatározó, igazi euró-
pai nagysággá növekedhetett 
a csodálatos adottságú Kár-
pát-medencében magyar né-
pünk és nemzetünk. A hatal-
mas életművet maguk után 
hagyott szent királyaink előtt 
fejet hajtva, magyarságunkra, 
történelmünkre joggal büsz-
kén emlékezzünk és ünne-
peljünk augusztus 20-án, és 
szent példájuk nyomán egyé-
ni, ill. közösségi életünkben is 
a keresztény, krisztusi funda-

mentumon megmaradva, bi-
zalommal tekinthetünk a jövő-
be: „Szakadt a zápor, ömlött az 
ár, süvöltött a szél és rázúdult 
a házra, de az nem dőlt össze, 
mert sziklára alapozták”(vö. 
Máté 7, 25). 

Didi Xénia, a Nagytemplomi Re-
formátus Egyházközség segédlel-
késze:

„Jézus azt mondta nekik: Én 
vagyok az élet kenyere: aki én-
hozzám jön, nem éhezik meg, és 
aki énbennem hisz, nem szomja-
zik meg soha.” (Jn 6,35)

Újkenyér ünnepén keresztyén 
emberként megemlékezünk és 
hálát adunk Istennek az aratá-
sért, a kenyérért és az élet meg-
maradásáért, mert tudjuk, hogy 
egyedül az Ő szeretete, hűsé-
ge és gondviselése tartja meg 
a mi életünket. Mert a kenyér 
nem csupán az ember kitartó és 
szorgalmas munkájának ered-
ménye, gazdag aratásunkon az 
Isten áldása nyugszik. Jézus az 
élet kenyerének nevezi magát. 
Szavai ugyanolyan erővel hat-
nak ránk ma is, mint egykoron, 
és emlékeztetnek minket, hogy 
az a táplálék, ami a testnek 
szükséges, nem az egyetlen ke-
nyér, amire szükségünk van az 
élethez. Az embernek táplálnia 
kell önmaga lelkét is, hogy az 
élni tudjon, és megfelelően mű-
ködjön. Jézus önmagát nevezi 
ennek a kenyérnek, amelyre a 
léleknek szüksége van. Krisztus 
nélkül ugyanis az emberi lélek 
éhezik, gyengül, az emberi élet 
egyensúlyát veszti, tévelyeg. 
Megmagyarázhatatlan sóvár-
gás vesz erőt az emberen, amit 
nem képes önmaga csillapíta-
ni. Egyedül Krisztus az, aki min-
den hiányt be tud tölteni. Ezért 
kell mennünk hittel felé, mert 
az, aki hozzá megy, és elfogadja 
az élet kenyerét, nem fog meg-
éhezni soha. Az utolsó vacso-
rán Jézus vette a kenyeret, hálát 
adott, megtörte, és azt mond-
ta: „Vegyétek, egyétek, ez az én 
testem, amely tiérettetek meg-
töretik, ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.”

 A kenyér az úrvacsorai sákra-
mentum egyik eleme, ami em-
lékeztet minket arra, hogy Krisz-
tus teste megtöretett azért, 
hogy nekünk életünk legyen. 
Újkenyér ünnepén is megállunk 
az Úrasztala előtt, ahol elhang-
zanak Jézus szavai, és arra emlé-
kezünk, hogy Jézus Krisztus, aki 
az Életnek Kenyere, önmagát 
adta értünk, hogy mi éljünk. Jé-
zus Krisztus adott életet ennek 
a világnak.

Veres-Ravai Réka, a Szentesi 
Evangélikus Egyházközség lelké-
sze:

Augusztus 20-a olyan nemze-
ti ünnepünk, amelyben az em-
ber mindkét „polgársága” ünne-
pel: ünnepeljük a földi hazánkat, 
az Alkotmányt, amely egységes 
nemzetté tesz, ünnepeljük az új 
kenyeret és első szent királyun-
kat, Istvánt, aki keresztény nem-
zetté tette a magyarságot. De 
mindezek mellett ünnepel a ke-
resztény létünk is, hisz amikor 
az új kenyérre gondolunk, ak-
kor óhatatlanul is eszünkbe jut 
Jézus, aki azt mondja magáról, 
hogy Ő az élet kenyere. A ke-
nyér, a legegyszerűbb, de leg-
nagyszerűbb eledele az ember-
nek. A kenyér táplál, erőt ad, 
tehát éppen olyan a testünk-
nek, mint Jézus a lelkünknek. 
Lehet, hogy a fehér kenyér hiz-
lal, hogy adalékokkal terhelik, 
hogy már nem olyan, mint ré-
gen volt, de azt nem vitathatjuk, 
hogy szükségünk van a kenyér-
re. És azt sem vitathatjuk, hogy 
Jézus Krisztusra is szükségünk 
van. Csak ő adhatja meg az iga-
zi táplálékot a lelkünk számára. 
Jézus azonban nem csak a lélek 
táplálását tekinti fontosnak, ha-
nem a testét is, hiszen az evan-
géliumok tanúsága szerint az is 
fontos volt számára, hogy az Őt 
hallgatók testileg is megelégít-
tessenek. Gondoljunk csak az 
5000 ember megvendégelésé-
ről szóló történetre, ahol Jézus 
imádsága nyomán 5 kenyér és 
2 hal elég volt ennyi embernek, 
sőt még maradt is. Az ünnep te-
hát, lehetőség arra, hogy köze-
lebb kerüljünk Urunkhoz. Ha 
még nem ismerjük Őt, keressük. 
Fogadjuk el Tőle a testünknek 
és a lelkünknek szánt ajándé-
kokat. És nem utolsósorban há-
lával és büszkeséggel emlékez-
zünk államalapító királyunkra, 
aki irányt és lehetőséget adott 
népünknek egy nehéz, forron-
gó korszakban. Legyen áldott és 
méltóságteljes ünnepünk!

Szentesi Élet összeállítás

A lelket is tápláló kenyér ünnepe
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Labádi Lajos

Államalapító királyunk – 
I. (Szent) István – kultuszát 
1038-ban bekövetkezett ha-
lálát követően tovább növelte 
1083-ban történt szentté ava-
tása. Ökölbe zárt jobb kezét 
– a Szent Jobbot – a XI. szá-
zadtól nemzeti ereklyeként 
tisztelték. Századokon átíve-
lő népszerűségének tartalma 
nem változott: feltétlen tisz-
telet az erőskezű, bölcs, or-
szágát megóvó vezető iránt. 
Az augusztus 20-i István napi 
katolikus ünnep idővel kilé-
pett a templomok falai közül, 
s a magyar nép nemzeti ün-
nepévé vált. A megemlékezés 
koronként és helyenként elté-
rő volt; ezt villantja fel alábbi 
összeállításunk. 

A Szentesen kialakult szoká-
sokat a korai helyi újságok alap-
ján tudjuk felidézni.  Ezek szerint 
Szent István Napja az 1890-es 
években vált ismétlődő nyilvá-
nos ünneppé. Az első részletes 
leírás 1897-ből való, amelyből 
kitűnik, hogy az ünnepi isten-
tisztelet után a népmulatságo-
ké lett a főszerep: karikadobás, 
síró és nevető verseny, lepénye-
vés, zsákbafutás, zsemlyeevés, 
biliárdverseny, birokverseny, bi-
cikliverseny, bújósdi, léghajók 
felbocsátása... Néhány évvel ké-
sőbb – 1905-ben – zenés „riadó-
val” ébresztették augusztus 20-
án a várost, mely szokás máig él. 
A délutáni program fénypont-
ját a kosztümös karneváli fel-
vonulás jelentette, majd kezde-
tét vette a ligeti népmulatság. 
Az est folyamán tűzijáték volt, 
és természetesen hajnalig tar-
tó táncmulatság. Ezek ellenére 
nem halványult István királyunk 
emléke. Ezt igazolja a Szentesi 
Lap 1907. aug. 19-én megjelent 
ünnepi írása: „Nemzeti nagy lé-
tünk első alapkövét ő rakta le 
egykor, kilencszázad előtt. Há-
lás emlékezés lobogó fáklyája 
felgyullad ilyenkor István király 
napján. Elhagyott kis nemzet 
egy ezred éven át, ezernyi véres 
harc s oly sok viszály után erő-
ben áll még fenn. Az ősi lobogót 
megtépte sok vihar, elhullottak 
a jók harcoknak mezején, hó-
hér pallos alatt, s alkotmányle-

velünk hányszor összetépve; de 
megállt a nemzet, Szent István 
szavai csengtek füleinkbe: Ha 
velünk az Isten, ki van ellenünk-
re! Közel kilencszázad futott el 
sírodon első szent királyunk, 
és e kilenc évszázad emléked 
nem mosta, neved nem törölte, 
munkád nem rontotta…” 

1917-ben – a Nagy Háború 
idején – ugyancsak népünne-
péllyel emlékeztek meg István 
király napjáról, természetesen 
igazodva a háborús körülmé-
nyekhez. Az Iparos Ifjak által 
rendezett ünnepség meghívó-
ja így zárult: „Menjünk tehát kö-

zös akarattal e napon a Szé-
chenyi-liget kerthelyiségébe, s 
tegyünk eleget honfiúi köteles-
ségünknek, és filléreinkkel gya-
rapítsuk az itthon maradotta-
kért küzdő és küzdött rokkant 
katonák segélyalapját, s ezáltal 
igyekezzünk gyógyítani a még 
sajgó be nem hegedt sebeket.”

Harminc évvel később beár-
nyékolta István király ünnepét 
az a körülmény, hogy 1947. au-
gusztus 31-re írták ki az országy-
gyűlési választásokat. Ez azt je-
lentette, hogy egész hónapban 
országszerte politikai nagygyű-
léseket tartottak, amelyek el-
vonták a figyelmet a 900 éves 
ünnepről. Szentesen is egy-

mást érték a különböző pártok 
választási gyűlései. A közélet 
számos országos hírű szerep-
lője szónokolt városunk főte-
rén, így például: Kéthly Anna 
szociáldemokrata politikus, a 
Csongrád-Csanádi Választóke-
rület listavezetője; Veres Péter 
író, közmunkaügyi miniszter, a 
Nemzeti Parasztpárt vezetője, 
Révai József író, a Szabad Nép 
főszerkesztője, a Magyar Kom-
munista Párt ideológusa, majd 
néhány nappal később Pfeiffer 
Zoltán, a Magyar Függetlenségi 
Párt alapítója.  

A politikai csatazaj ellenére 

1947-ben sem sikkadt el telje-
sen Szent István emlékezete. A 
Szentesi Lapban egy belső ve-
zércikk jelent meg Szalay János 
tollából „István király napja” cí-
men, amelyben nyomon követ-
hető az is, hogyan változott az 
ősi ünnep értelmezése a korai 
évszázadoktól a XX. század kö-
zepéig: „Évszázadok folyamán 
augusztus 20-ika volt minden 
magyarnak a legnagyobb ün-
nepe. Magyarország népe leg-
főképpen földművelő és állatte-
nyésztő volt. Augusztus 20-ra a 
nép a mezei munkák évi termé-
seredményét már látta. Örven-
dezett, vagy bánat emésztette. 
Sok oka volt, hogy a templo-

mokban komor áhítattal éne-
kelje az ősit: »Ah! Hol vagy ma-
gyarok tündöklő csillaga«. Igen, 
a tündöklő Csillag szelleme itt 
sanyargatott, küzdő, sokszor el-
nyomott népet találhatott; ezer 
év során háborúk jelezték a mi 
népünk történetét… A magyar 
dolgozó nép csak kétszer ment 
önszántából, saját sorsa meg-
oldása céljából háborúba, – ak-
kor, amikor Dózsa György vezet-
te, és akkor is a belső ellenség 
ellen, a nép fölszabadítása cél-
jából. És másodszor 1848-ban, 
Kossuth Lajos vezetésével a 
Habsburgok lerázására és a ma-
gyar nép függetlensége oká-
ból. De mindez csak annyiban 
érinti István király szellemét, 
hogy az ezer évvel ezelőtt, ál-
tala megjelölt országépítést és 
népmegtartást az utódok nem 
hűen követték, nem talentum-
mal gyakorolták. Mert mi volt 
Szent István királyi elgondolá-
sa? Az, hogy a Kárpátok meden-
céjében a szétzilált hitek, célok, 
életformák és ellentétek tüzé-
ben égő népet elégni ne hagy-
ja. Szakított tehát a Keletről be-
hozott szokások közül azokkal, 
amelyek az országépítést gátol-
ták. És átvett Nyugatról olyan 
újításokat, amelyek alkalma-
sak lettek az állam, a társada-
lom, a család továbbépítésére, 
a folytonos, szívós, mindenna-
pi és létfenntartási munka gya-
korlására. Valóban történelmi 
megállapítás, hogy István ma-
gyar király ezer évvel ezelőtt Eu-
rópa-szerte legelőször szabta 
meg, miként kell egy országot 
megkonstruálni. Zseniális mun-
ka volt…De az utódok a leghe-
lyesebb újításokról megfeled-
keztek. Így történt, hogy lassan 
elmaradt Magyarország… Na-
gyon, de nagyon mélyről jött 
tehát minden augusztus 20-
án népünk ajkára a régi ének: 
»Hol vagy István király? Téged 
magyar kíván!« István király a 
Jobbjával és a szellemében bár 
itt volt, de csak mint elérhetet-
len délibáb, annak dacára, hogy 
jelezte: Az utat megmutattam, 
a sorsot megfordítottam, miért 
nem követitek?! Követtük: min-
den évben 1 napon, Ráemlé-
kezve, Hozzá sóhajtva és kicsi-
ségünket érezve!”

Augusztus 20. ünneplése a múltban

Szent István király maradandó emlékezete
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Rozgonyi Ádám

A műszaki pályát „cserélte” 
az orvosi hivatásra a hódme-
zővásárhelyi születésű dr. Föld-
házi Ferenc. A szentesi kórház 
Semmelweis-napi ünnepségén 
adjunktusnak kinevezett, ko-
rábban kiváló orvos elismerés-
ben részesült gyógyító civilben 
az edzőteremben, munkája so-
rán a műtőben küzd.

Elektronikai és informatikai 
technikusként végzett, az álta-
lános iskolában kötelezte el ma-
gát az amatőr rádiózás, később 

a lapistói híradós egységnél töl-
tött sorkatonai szolgálat ide-
je alatt pedig a katonai rádiózás 
mellett. Dolgozott hangtechni-
kusként városi televízióban is. 
A műszaki pályát maga mögött 
hagyva előbb mentőápolóként, 
majd a sikeres vizsgát követően 
szakápolóként tevékenykedett. 
Családtagjai, kollégái biztatásá-
ra felvételizett a Szegedi Tudo-
mányegyetem Általános Orvos-
tudományi Karára. Diplomáját 
summa cum laude minősítéssel 
szerezte meg. Gyakorlatai után, 
2008 szeptemberében kezd-
te el munkáját a szentesi kórház 
Aneszteziológiai és Intenzív Te-
rápiás Osztályán, majd 2012-ben 
szakvizsgát tett Szegeden. – Dr. 
Bodonovits István főorvos úrnak 
nagy szerepe volt abban, hogy 
idekerültem. Szakmailag magas 
színvonalat képvisel és vár el a 
beosztottjaitól. Biztat, hogy ol-
vassunk több szakirodalmat, és 
lehetővé teszi, hogy részt vehes-
sünk konferenciákon, tovább-
képzéseken. Ez nem mindenhol 
evidens – mondta Ferenc. A kivá-
ló orvosi és az adjunktusi címre 
is főorvosa terjesztette fel. Mind-
két elismerés meglepetésszerűen 
érte, jól esett számára.

Mindennapjai részévé vált a 

küzdelem, általános iskolás kora 
óta hódol a küzdősportoknak. 
Ökölvívással kezdte, majd a kick-
box következett, s több mint két 
évtizede a dzsiu-dzsicu harcmű-
vészetét űzi és tanítja, 3 danos 
mester. Nem csak kitartást adott 
számára az intenzív sport. – Meg-
tanultam kezelni az érzelmeimet, 
kicsit kívülről nézni magam. Mint 
egy több ellenfeles harcban, úgy 
kell egyszerre több dologra kon-
centrálni az intenzív terápiában 
is. Ez egy team-munka. Egymás-
ra és a betegekre is figyelni kell. 
Egy páciens esetében is felléphet 
egyszerre több probléma. Mint 
teamvezető, irányítanom kell a 
többieket. Fontos a távolságtar-
tás, hogy az ember ne vesszen el 
a részletekben, ne szűküljön be a 
figyelme – fogalmazott dr. Föld-
házi Ferenc, aki az intenzív osztá-
lyon a betegek életéért küzd nap 
mint nap. Mint ahogy a sportban, 
úgy munkája során is nagy fizikai 
állóképességre van szükség, hi-
szen ahogy mesélte, volt, hogy 
közel 23 órát töltött különböző 
műtőkben az ügyeleti idő alatt. 
Amiben itt elfárad szellemileg, 
azt a sportban piheni ki. Azon-
ban nem mindent tud maga mö-
gött hagyni egy nehéz nap után. 
– Vannak olyan esetek, amelyek 

jobban megráznak, és napokig 
foglalkoztatnak. Például egy fia-
tal beteg elvesztése. Ha úgy is ér-
zem, hogy mindent megtettem, 
mégis napokig ott motoszkál a 
fejemben a gondolat, hogy mit 
lehetett volna másként csinálni. 
Ebből tanulni is lehet – mondta a 
fiatal orvos.  

A hozzátartozók gyakran írnak 
köszönőlapot, amely a nővérszo-
bában lévő faliújságra kerül. Ak-
kor is küldenek, ha gyógyultan 
távozott rokonuk, s akkor is, ha 
nem sikerült megmenteni az éle-
tét, de segíteni tudtunk feldol-
gozni, elfogadni a történteket. – 
A legjobb azonban az – folytatja 
Ferenc – ha az osztályon ápolt be-
teg a saját lábán tér vissza. A na-
pokban az egyik villámcsapást 
szenvedett hölgy, csinosan fel-
öltözve, kisminkelve jött be hoz-
zánk az osztályra megköszön-
ni a munkánkat. Egy-egy ilyen 
eset doppingszerként hat ránk. 
Ezért érdemes csinálni – fejezte 
ki örömét. Ugyanakkor hozzátet-
te, gyakran érezhetik úgy, hogy 
hiábavaló volt a munkájuk, mert 
meghal a beteg. Annak ellenére, 
hogy mindent megtettek a gyó-
gyulása érdekében. Bár a szak-
mából ennélfogva hamar ki lehet 
égni, mégis szabadság után már 
alig várja, hogy újra munkába áll-
hasson, osztotta meg lapunkkal 
az elhivatott orvos. 

Czakó-Kádár Viktória

Az elmúlt hetekben medi-
terrán országokat megszégye-
nítő hőmérsékletet tapasz-
talhattunk kis hazánkban is. 
Előkerültek a ventilátorok, be-
sötétítettük a lakást, bekap-
csoltuk a klímát, azonban bel-
sőleg is védekezésre szorul 
szervezetünk a hőmérséklet 
emelkedésével szemben.

Szeretjük a meleget, azonban 
abban biztos megállapodha-
tunk, hogy mindannyiunkra ve-
szélyt jelenthet a kánikula mind 
a munkahelyen, mind otthon. 
Ahogyan emelkedik a hőmér-
séklet, úgy nő a szervezetünk 
terhelése is. Ezt a terhelést csök-
kenthetjük a hőmérséklethez 
való alkalmazkodással, valamint 
a bőséges folyadékfogyasztással 
és az elveszített ásványi anyagok 
pótlásával.

Sajnos előfordul, hogy a véde-
kezés ellenére mégis napszúrást 
kapunk, melynek tünetei lehet-
nek az erős izzadás, sápadtság, 
gyengeség, fejfájás, hányinger, 
szédülés, súlyosabb esetben áju-
lás is. Ilyenkor igyekezzünk a fo-

lyadékpótlásról gondoskodni, 
testünket hűteni hideg zuhany-
nyal többször is. A napszúrás 
után 1-2 napig kerülni kell a tűző 
napfényt, ha épp nyaralunk, igye-
kezzünk árnyékba vonulni erre 
az időre és legközelebb inkább 
előzzük meg kalap viselésével 
és bőséges folyadékfogyasztás-
sal vagy árnyékos helyen tartóz-
kodással. 

Ha már nyaralás, akkor szót 
kell ejtenünk a biztonságos für-
dőzés alapszabályairól, amit bár 
mindenki tud, mégis a balesetek 
nagy százaléka ezeknek az alap-
vető dolgoknak a be nem tartása 
miatt következik be. 

• Csakis kijelölt, biztonságos 
helyen fürödjünk, nem véletlenül 
fürödhetünk ott és ahol ki van je-
lölve. 

• Kisgyermeket vízpart vagy 
medence közelében őrizetlenül 
ne hagyjunk, egy pillanat alatt 
megtörténhet a baj.

• Napozás után, egy parti séta 
utána felhevült testtel ne ugor-

junk, ne szaladjunk be a víz-
be. Tusoljunk, vagy öblítsük le 
magunkat a vízzel mielőtt tel-
jes testünkkel a vízbe merülünk. 
Amikor a vízbe érkezünk a szív-
frekvenciánk növekszik, ereink 
összehúzódnak. Bizonyos beteg-
ségek, gyógyszerek, valamint az 
alkohol és kábítószer lassíthatja 
az érzékeinket. Ne adjunk esélyt 

sem egy ebből bekövetkező bal-
esetnek!

• Az előbbi szabályok is kulcs-
fontosságúak, azonban fel szeret-
nénk hívni a figyelmet egy baga-
tellnek ható, ám annál fontosabb 
dologra. Ha nem tudunk úszni, 
csak képességeinknek megfele-
lő mélységű vizet válasszunk tes-
tünk hűsítésére!

 Figyeljünk magunkra, figyel-
jünk másokra és élvezzük a nya-
rat balesetmentesen!

Mindennapjai részévé vált a küzdelem

Süt a nap!
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Palicska Irén

Ígéretemhez híven elmesé-
lem családi vakációnk hajóki-
rándulását. Évek, sőt évtizedek 
óta járja a Köröst – pontosab-
ban szeli a habokat – a Katalin 
II. nevű csoda-hajó. Csoda-ka-
pitánya nagy mesélő és anek-
dotázó, akinek vicceit mindenki 
felemlegeti. Minden rokont, ba-
rátot, ismerőst, aki Szarvasra ér-
kezik nyaralni, elcipelek egy ha-
jókirándulásra, mert a csodás 
természeti környezet mellett, a 
kíváncsibbak egy-egy luxus-nya-
raló életébe is bekukucskálhat-
nak. Nem mintha Gergőt ér-
dekelte volna a csili-vili villák 
története, de gondoltam, beáll-
hat a kapitány mellé matróznak. 
A nagyobb gyerekek ugyanis a 
kormánykerék mögül kipróbál-
hatják, milyen vezetni egy ilyen 
járművet. Még az öreg tengeri 
medve sapkáját is megkaphat-
ják arra az időre. Kicsiket és na-
gyokat egyaránt elvarázsol a ha-
jóút. 

Mivel férjuramnak tavaly óta 
emlegetem, önként felajánlot-
ta, hogy ne csak napozzunk és 
fürödjünk, hanem iktassunk be 
egy kis családi programot, és 
menjünk hajókázni. Katalin II. 
azonban javítás alatt állt, és köz-

ben beüzemeltek egy 
másik vízi járművet a Kö-
rösön. Mint utólag meg-
tudtam, ezt a konkuren-
cia üzemelteti. Lényeg 
a lényeg. Megpróbáltuk 
kiválasztani a legkevés-
bé forró napot. Így nem 
39, csak 38 fokban vág-
tunk neki a nagy kaland-
nak. Nem vagyok túl elő-
relátó anya, egy valamit 
nem néztem meg: a me-
netrendet. Gondoltam, 
minden órában indul. Ez 
be is jött, csak nem tíz-
kor, hanem tíz óra negy-
venkor hagyta el a kikö-
tőt az első járat. 

Szegény családomat 
egy órával az indulás előtt ki-
pateroltam a rekkenő hőség-
ben a folyó partjára. A férjem 
zokszó nélkül vette tudomásul 
a dolgot, így azt javasolta, sé-
táljunk egyet az Erzsébet-liget-
ben. Talán hűsölhetünk egy ki-
csit. Gergő már izzadt a kalapja 
alatt, én nem kevésbé. Irány a fa-
híd, a mocsári ciprusok. A gyerek 

azonban nem akarta elhagyni a 
kikötőt, mert ott működik egy 
hatalmas szökőkút, és mi azo-
kat nagyon szeretjük. Nagy ne-
hezen rávettük a sétára. Jó félóra 
múltán tértünk vissza a kikötő-
be, és már jött is a hajó. Addig a 
gyerek nagyon jól elvolt, nézelő-
dött, bóklászott a parton, megi-
vott vagy egy liter vizet. Ahogy 
felszálltunk a hajóra, vigasztal-

hatatlanul elkezdett sírni. Se az 
Apja ölében, se az enyémben 
nem maradt meg. Megkímélve 
utastársainkat, úgy döntöttünk, 
hogy nem indulunk el. Lehet, 
hogy Gergő is zokon vette, hogy 
nem a Katalin II.-vel utazunk. Na, 
majd jövőre meghallgatjuk a ka-
pitány ősrégi vicceit, és a fiam is 
vezetheti a bárkát. 

Egy órás, 40 fokban való kor-
nyadozás után még gyorsan 
útba ejtettünk egy cipőboltot. 
Mivel Gergő elvágta a lábát a Kö-
rösben, gondoltuk egy könnyű 
kis gumiszandál megvédi a víz-
ben. Kezdettől fogva ódzkodok 
az ilyen lábbeliktől. Gyereken 
se szeretem, nemhogy felnőt-
tön. De meg kell hagyni nyáron 
nagyon praktikus viselet, homo-
kozóba, vízpartra. Bár nem a leg-
kényelmesebb, könnyen tisztít-
ható, papucsként is használható. 
Úgyhogy azóta beszereztünk 
Gergőnek hármat is. Itt sem ha-
zudtoltam meg magam, egy ki-
csi, kettő nagyobb méret. Már 
előre rettegek az őszi cipővásár-
lástól. 

Kedvenc éttermünkbe még 
egy menü erejéig se tértünk be, 
mert mindenki kitikkadt. A kínai-
val szemben találtunk egy pizzé-
riát, és elvitelre rendeltünk ebé-
det. Az legalább finom volt. 

Baba a fedélzeten

Nyaral a család 2.

ELADÓ komplett hálószobabútor 
és 220 l-es mélyhűtőszekrény.  Tele-
fon: 20-419-0805 

ELADÓ konyhaszekrény pulttal, 
fürdőszoba szekrény, 3 ajtós szekrény 
komóddal, 2 darab heverő, szőlő da-
ráló, prés, terménydaráló. Telefon: 
20/587-1125

ELADÓ 4 db Hankook nyári autó-
gumi újszerű állapotban. Méretek: 185 
x 65/14. Telefon: 30/4813-842

RÉGI építésű ház nagy telekkel a 
Rákóczi F. utcában, és fényezett háló-
szobabútor eladó Érdeklődni: 70/504-
9189, 30/362-8632

A város központjában eladó fűtött 
garázs, mely vállalkozás céljára is al-
kalmas. Telefon: 06-30-2050132 

KISÉRI városrészben 2 szoba össz-
komfortos családi ház eladó. Telefon: 
30/473-7137

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

16'-OS fiú Delfin kerékpár kitűnő 
állapotban eladó. Telefon: 20/471-
1201

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. Telefon: 20/237-3193, 63/315-
384 

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

ÁRPA eladó. Telefon:70/389-7965
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Viszonylag későn, 26 éve-
sen, amatőr színészként kezd-
te a pályáját Lukáts Andor 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész. Szinte mindent 
kipróbált, ami a színházhoz 
tartozik. Volt díszletfestő és 
színpadmester, de rendezett 
több operát is. A magyar szín-
házi élet egyik legsokoldalúbb 
alakjával A folyón túl Itália 
című darab szentesi előadása 
előtt beszélgettünk.

– Hogyan emlékszik vissza a 
kezdetekre? Mit idéz fel az a név, 
hogy Keravill Dekoráció?

– Ez hogy jut eszébe? – kér-
dezi meglepetten Lukáts Andor, 
majd felkacag. A Keravill deko-
ráció egy budapesti dekorációs 
műhely. Az összes Keravill üzlet-
ben a mi csapatunk dolgozott. 
Én tapétáztam, betűket írtam, és 
ragasztottam, de voltak szakem-
berek is, és ők készítették a de-
korációt. Élveztem azt a mun-
kát, mert nagyon jó volt figyelni, 
hogyan rajzolnak és festenek a 
grafikusok. 

– Hogyan kanyarodott az élete 
a Keravill Dekorációtól a kaposvá-
ri Csiky Gergely Színházhoz? Elég 
nagy váltás lehetett. 

– Először a budapesti Pince-
színházhoz kerültem. Akkor Ke-
leti István volt az igazgató, Mezei 
Éva, Fodor Tamás voltak a rende-
zők. Csupa fiatal, 18-20 évesek 
játszottak, én voltam a rangidős, 
a magam 26 évével. Ott egyszer-
re voltam színpadmester és ját-
szottam is. Csináltam a nézőte-
ret, festettem, és nagyon rosszul 
játszottam szerepeket. 

– Volt olyan meghatározó állo-
más, mint a Kaposvár vagy a Ka-
tona?

– Annyiban meghatározó, 
hogy ott kerültem a színház kö-
zelébe. A Keravill Dekorációnál 
dolgoztam, és közben esténként 
mentem be a színházba. Azért 
távol van a kaposvári 22 évtől, és 
a Katonától is. Nagyon más volt. 
Nagyszerű embereket ismer-
tem meg ott, és nagyon érde-
kes előadásokat hoztunk létre. 
Én amatőr színészként kezdtem, 
és még jó néhányan a társulat-
ban, de voltak nagyon tehetsé-
ges fiúk és lányok a csapatban: 
Szerencsi Éva, Szakácsi Sándor, 
Sörös Sándor. Egyik jobb színész 
lett, mit a másik. 

– Ön rendezte a Katona József 
Színház történetének legtöbbet 
játszott darabját, a Portugált. Mű-
soron van még? 

– Most már 18 éve megy, és 
úgy néz ki, hogy még két évig 
mindenképp menni fog. 400 
előadásnál tartunk, a mai napig 
telt házas, oldalt állnak a nézők. 
Valaki már ötször-hatszor látta. 
A színészek néha föllázadnak, 
hogy most már nem kellene ját-
szani. Aztán elkezdődik az előa-
dás, és megjön a játékkedvük. 
A film sajnos nem sikerült olyan 
jól, mint a darab. Ott egy picit el-
rontottam ezt-azt, de már mind-
egy. 

– Mi befolyásolja azt, hogy mű-
soron marad egy darab?

– Egyrészt, hogy elérje a húsz 
évet az előadás. Nemrég volt 
erről egy megbeszélés. Néhá-
nyan egy kicsit nehezen álltak rá, 
hogy még két évig kell játszani, 
de aztán meggyőzték egymást. 
Én nem erőltettem. A színház ve-
zetése is csak azt mondta, hogy 
jó lenne, ha menne még. Tehát 
nem erőltette senki. Folyamato-
san van rá közönség, tehát nyu-
godtan mehet. 

– Hogy van Sanyi és Aranka, az 
ön abszurd színháza?

– Elszegényedett, évek óta 
nincs semmilyen támogatása. 
Most megpróbálok megint ne-
kirugaszkodni, hátha sikerül egy 
normális évadot csinálni. Na-
gyon nehezen adom fel a dol-
gokat. Reménytelen, nem na-
gyon lehet pályázni. És nem is 
nagyon pályázok, mert meg-
alázó az elutasítás. Úgyhogy sa-
ját zsebből finanszírozom a mű-
ködését. Nagyon sok jó előadás 
volt, sok néző járt oda. Aztán hir-
telen megszűntek az előadások, 
ahogy elfogyott a pénz. 

– Meséljen egy kicsit az előa-
dásról és a nagypapa szerepről, 
amit játszik. Ebben a darabban 
az egy szem unokáját várja hétről 
hétre, odahaza pedig a két nagy 
fiát.

– A fiaimmal nagyon más a vi-
szony. Én ugyanúgy megszen-
vedem, hogy ugyan még nem 
mentek el, de kevesebbet talál-
kozunk. Elég nehéz kibírni nél-
külük. Ez bonyolult, hogy miért? 
Mert úgy alakult az életem, hogy 

nem lehettünk együtt sokat. A 
nagyobbik fiam 27 éves, dolgo-
zik és tanul. Már a második egye-
temnek ugrott neki. A Corvinu-
son elment egy mesterképzésre, 
de előtte már elvégzett egy mes-
terképzést diplomáciából. A ki-
sebbik fiam 22 éves, és Szege-
den tanult vallásfilozófiát. Lejárt 
a három év, most Pesten folytat-
ja a tanulmányait. Ez pedig egy 
darab. Az ember ehhez másképp 
áll hozzá, mert ez szerencsére 
csak játék, és a játékba könnyeb-
ben belemegyek jókedvvel. Csak 
eljátszom, hogy fáj, hogy elmegy 
az unokám. Az életben pedig 
igazából fáj, hogy felnőttek lesz-
nek. Nagyon természetes, a sa-
ját életüket kell élni, és mégis az 
ember úgy érzi magát, mintha 
elhagyták volna. Persze egyálta-
lán nem hagytak el, csak a ritka 
találkozások furcsa érzést jelen-
tenek. Előadás közben nagyon 
sokszor eszembe jutnak a fiaim. 
Nagyon jó partnerekkel játszok. 
Néha már fáradt az ember. Mikor 
van egy vagy két hónap szünet 
az előadások között, akkor elég 
nehéz újra kezdeni. De amikor 
elkezdődik, onnantól kezdve va-
lahogy olyan, mintha először ját-
szanánk. Nagyon jó csinálni. 

„Szerencsére, ez csak játék”
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Rozgonyi Ádám

Az undergroundból tört 
fel a mainstreambe napjaink 
egyik legnépszerűbb zeneka-
ra, a Halott Pénz. Nem együt-
tesnek, hanem Marsalkó Dá-
vid szólóprojektjének indult, 
négy éve lett belőle hétfős ze-
nekar. A többszörös Fonog-
ram-díjas hiphopformáció a 
Körös-toroki Napok talán leg-
jobb koncertjét adta. A front-
embererrel a fellépés után be-
szélgettünk.

– Először is, milyen volt a csong-
rádi buli? Láthatóan jól éreztétek 
magatokat a színpadon.

– Szuper volt a hangulat! Ami-
kor lejövünk, mindig átbeszéljük 
a koncertet. Az volt a benyomá-
som, hogy mindenki jól érezte 
magát. Visszatérő vendégek va-
gyunk itt. Jó érzés, hogy ismét 
így fogadtak minket. Megkonc-
káztatom, hogy talán ez volt az 
eddigi legjobb koncertünk itt. 
Azt éreztem, hogy a közönség is 
egyben volt.

– Miért esett a választás a Meg-
öregszünk majd kezdetű dalotok-
ra, mint kezdőszámra? Hogy válo-
gatjátok össze az aktuális setlistet?

– Alapvetően én szoktam ösz-
szerakni. Most nyáron kb. ez volt 
a 15. verzió, amit játszottunk. Ki-
sérletezünk, egyrészt azért is, 
hogy a visszatérő koncertláto-
gatót is meg tudjuk lepni akár a 
számsorenddel, akár a koncert 
ívével. Izgalmas, hogy kezdődik 
egy koncert. Úgy vettük észre, 
hogy a Majd című szám nagy kö-
zönségkedvenccé nőtte ki ma-
gát. Megszerettük, hogy ezzel 
kezdjünk, mert intim hangulatot 
teremt. Mindenki énekel, bevo-
nódik a koncertbe.

– Dalszövegeidet a saját élete-
ből, gyakran kudarcaidból merí-
ted. Több ilyen történetet is meg-
osztottál a közönséggel. Ezt 
mennyire nehéz színpadra vinni?

– Én írom a szövegeket. Jel-
lemző rájuk, hogy személye-
sek és közvetlenek. Kitárulko-
zok sok szempontból a világ, a 
közönség előtt. Az őszinteség 
sokszor nagyon veszélyes tud 
lenni. Könnyen vissza lehet vele 
élni. Viszont én azt érzem, hogy 
csak így tudom csinálni. Őszin-
te szövegekkel dolgozunk. 
Alapvetően az egész Halott 
Pénz történet egy nagy szemé-
lyes történet. A mi történetünk. 
Azok a dolgok, amik velünk tör-
ténnek, hatással vannak ránk. 
Egy dal kiindulópontja nem fel-
tétlen egy általunk megélt ese-
mény, hanem ami közvetlenül 
hatással volt ránk. Ez lehet egy 
beszélgetés, egy családi törté-
net vagy egy általános filozófi-
ai kérdés. Sokféle hatás ér min-
ket, ezeket próbáljuk dalokban 
megírni.

– Legújabb slágeretek – az Ott-
hon – az otthonhoz való kötődés 
témakörét járja körül.

– A dal egy többdimenziós 
történet. Az otthon jelent egy 
helyet, ahol felnőttünk. Szin-
te az egész zenekar pécsi, vagy 
a városhoz köthető. A dal nem-
csak Pécsről szól, hanem van 
benne egy kis Halott Pénz törté-
net és egy kis filozófia is. Az ott-
hon lehet egy hely, ember vagy 
érzés is. Ez sokkal tágabb, mint 
egy fizikai hely. Kell, hogy le-
gyen a szívedben is egy kis hely, 
amit úgy hívhatsz, hogy otthon. 
Ez jelenthet egy ajtót, amit be-
csuksz magad után. Egy ember, 
akit átölelsz. Ebben benne van 
a gyerekkor, a felnövés, a csalá-
dunk, a kihívások, a buktatók. 
Azt gondolom, hogy összetett 
az élet, és maga a dal is próbált 

összetett lenni. Az otthon, gye-
rekkor, felnőtté válás nem csu-
pán jó dolgokat jelentenek. Fe-
lelősséget, kihívásokat. Olyan 
dolgokat, amelyekkel szembe 
kell nézni. Amit öt évvel ezelőtt 
úgy éreztünk, hogy kézenfekvő, 
hogy ott van, az most távolinak 
tűnik. Annyit vagyunk úton, tá-
vol a szeretteinktől, hogy átala-
kul a szüleinkkel való kapcsola-
tunk. Néha jó egy helyet találni, 
ahol az ember leül, és azt mond-
ja, hogy egy kicsit jó itt.

– Idén három kategóriában is 
elnyertétek a Petőfi Zenei Díjat. Az 
év férfi előadója lettél. Milyen ér-
zés ezt megélni?

– Sok buktatón és mélypon-

ton át vezetett az út idáig. Az, 
hogy egyszemélyes projektből 
lett egy hétfős zenekar, óriási 
erőt adott. Segítjük, kiegészítjük 
egymást. Azáltal, hogy zenekar-
rá váltunk, óriási szintugrás való-
sult meg mind az élőkoncertek, 
mind a dalok tekintetében. Ez 
egy igazi csapatjáték, és nagyon 
fontos résztvevő a közönség. 
Azokon a mélypontokon, hely-
zeteken, amikor azt éreztem, 
hogy nincs tovább, vagy nem ér-
demes ezzel foglalkoznom, to-
vábblendített a közönség. Lehet 
dalokat írni, zenélni, de az, hogy 
itt tart ez az egész történet, ahol 
most, abszolút a közönségnek 
köszönhető.

Interjú Marsalkó Dáviddal, a Halott Pénz frontemberével

Mélyből a magasba

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.

Galéria Kávéház 
Novák Mihály, szabadkai fo-

tográfus műveiből nyílt kiállítás 
megtekinthető október 2-ig a 
kávéház nyitvatartási idejében.

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.

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.

Művészetek Háza
Augusztus 19-én, szombaton 

10-15 óra között a Gasztro Pia-
con minőségi, magyar gasztro-
nómiai és kézműves termékek 
árusítása. A látványkonyhában 

házi kenyér sül, üstben paradi-
csom befőzését követhetik a lá-
togatók.

Szentesi Sport-és Üdülő-
központ

Augusztus 20-án, vasárnap 
13 és 18 óra között rendezik 
meg a VIII. Kézműves Ízek Fesz-
tiválját. Bemutatkoznak a kistér-
ség kézművesei, házi gasztro-
nómiai mesterei, népzenészek. 
Megnyitót mond Márton Mária 
az üdülőközpont igazgatója és 
Matkócsik Pál Ferenc a Szente-
si Vendégszeretet Egyesület el-
nöke.

P r o g r a m a j á n l ó
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A nyár utolsó napjaiban sem tudjuk 
eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire 
fontos a megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű folyadék fogyasztása. Ezen kí-
vül a közkedvelt gyógyszerek hatásairól 
és mellékhatásairól, a gyógynövények-
ről és a hormonpótlásról is kérdeztük 
augusztusi rovatunkban állandó szakér-
tőnket, dr. Gyovai Gabriella szülész-nő-
gyógyászt.

– Milyen hatásai lehetnek, ha gyakran nyú-
lunk a közkedvelt gyógyszereinkhez, és ha öt-
letszerűen fogyasztjuk ezeket?

– Általában nagyon szeretik azokat a 
gyógyszereket, amelyek nem vénykötelesek: 
csak beugrunk a gyógyszertárba és már a ke-
zünkben is van, például a fájdalomcsillapítók. 
Talán kevesen tudják, hogy ha gyomorfájda-
lom jelentkezik, akkor nagyon oda kell figyel-
ni, mert az arra hajlamosaknál fekélyhez ve-
zethet. Ha tehát fáj a gyomrunk, akkor soha 
ne vegyünk be ilyen gyógyszert, mert komoly 
mellékhatása, illetve szövődménye lehet. 

– Minden mellékhatást feltüntetnek a beteg-
tájékoztatón?

– Ez valóban így van és ez jó is meg rossz 
is. A beteg nem tudja, melyiket vegye komo-
lyan a sok közül, ezért vagy elolvassa és kiszúr 
valami retteneteset közülük vagy elvből nem 
olvassa el.  Gyakran előfordul az is, hogy fel-
írunk valamilyen gyógyszert egy komoly be-
tegségre, de van olyan páciens, aki elolvassa 
a betegtájékoztatót és nem veszi be a gyógy-
szert, pedig kulcsfontosságú lenne a gyógyu-
lás szempontjából. Például amikor komo-
lyabb antibiotikumra lenne szükség, és azért 
nem szedi az illető, mert megijedt a mellék-
hatásaitól.

– Két részre oszthatjuk a társadalmat. Az 
egyik fele abszolút gyógyszerellenes, a másik 
része pedig mindenre gyógyszert szed.

– Igen, így van. Kimutatható, komoly 
hólyaghurutra sem szed semmit a beteg, pe-
dig tudhatná, hogy akár a veséje is rámehet. 
Mégsem veszi be, mert gyógyszerellenes. A 

másik pedig az, aki egyetlen köhintésre is már 
nagyon komoly gyógyszereket igényel. 

– Tehát itt is az arany középutat kell keres-
nünk. Ha enyhe lefolyású betegségünk van, 
kezdhetjük szelídebb gyógymódokkal, ha 
azonban komoly betegségünk van, akkor szed-
jünk antibiotikumot. És utána probiotikumot?

– Ha az orvos úgy látja, akkor nem kell au-
tomatikusan megkérdőjelezni a véleményét. 
Szerintem a kollégák sem véletlenül java-
solnak antibiotikumot, ha arra van szükség. 
A másik pedig, hogy a bélflóra valóban na-
gyon megkeserülheti a sok antibiotikum sze-
dését. Jómagam mindig szoktam javasolni 
mellé probiotikumot. Nagyon jó minőségű-
eket lehet kapni a gyógyszertárakban. Nő-
gyógyászként rengetegszer látom, hogy an-
tibiotikum szedése után a gombás átcsapás 
nagyon gyakori – gombás folyás, csúnya visz-
ketések bizony előfordulnak egy-egy ko-
molyabb kúra után. Én már automatikusan 
hozzáteszek egy-két kapszulányi, szájon ke-
resztül szedhető gombaölő gyógyszert. Amit 
még nagyon sokszor látok, hogy a kiújuló, 
újra meg újra visszatérő, bakteriális folyama-
toknak másfajta kezelése van, minthogy el-
szaladok a gyógyszertárba egy kis helyileg 
ható, vény nélküli kenőcsért. Ez hosszútávon 
nem kifizetődő, és nagyon sok szenvedést 
okozhat a házaséletben. Akár egy kapcsolat 
is megromolhat, ha nincs kikezelve egy pár, 
és nincs megszabadítva a gombától. 

– Gyógyszerellenesek nagyon szívesen nyúl-
nak a gyógynövényekhez. Ez jó hatású bizo-
nyos esetekben. Helyettesíthetjük a gyógyszere-
ket gyógynövényekkel?

– A gyógynövények-
ben is olyan molekulák 
vannak, amelyek 
ugyanúgy gyógyí-
tanak, mint a kémi-
ailag előállított 
g y ó g y s z e -
rek. Itt van 
például a 
kamilla, amit 
szívesen fo-
gyasztunk kü-
lönböző gyul-
ladásokra, és valóban n a g y o n 
hatékony. Volt olyan asszony, aki csak kamil-
lateát ivott a terhessége utolsó időszakában. 
Ez ugyanolyan kóros elváltozást tud okozni a 
magzati keringésben, mintha folyamatosan 
Kalmopyrint szedett volna. A gyógynövény-
ből kivont szert ugyanolyan figyelemmel 
kell kísérni, mintha gyógyszert vennénk be. 
Ennek a dozírozása se mindegy, hiszen ezek 
komoly hatóanyagok. Van ennek egy tudo-
mánya, hogy hogyan szeretik, nem szeretik 
egymást a gyógyszerek. Például szívgyógy-
szerhez nem adhatok reuma-gyógyszert, 
vagy a véralvadás gyógyszereket figyelni 
kell! És ugyanezt megfigyelhetjük bizonyos 
gyógynövényeknél. Nagyon sok bajt tud csi-
nálni olyan gyógynövény, ami fokozza bizo-

nyos gyógyszerek lebontását a májban. Az 
orvosunknak is szólni kell arról, hogy mi min-
den nap ilyen vagy olyan gyógynövény teát 
fogyasztunk. 

– A nagy melegben a változó korúakat kü-
lönösen meggyötörhetik a hőhullámok, éj-
jel-nappal. Sokaknál kezelhetőek lennének női 
hormonokkal. Miért félnek tőlük ennyire?

– Itt is azt látjuk, hogy van, aki ragaszkodik 
hozzá, más „hormonellenes”. Ezeknek a dön-
téseknek nem sok köze van a logikához, sen-
ki nem nézi meg a statisztikákat, hogy mi-
lyen kevés a mellékhatás és megakadályozza 
a csontritkulást. Úgy döntünk, hogy „kibírjuk, 
mert nagyanyáink is ezt tették” vagy „termé-
szetes” gyógynövény alapú készítményt sze-
retnénk. Vagy a szomszédasszony vagy az in-
terneten olvasott információ befolyásol. Van, 
aki nem bírta a tüneteket, ezért kipróbálta és 
sokkal kellemesebb az élete, jobb a munka-
végzése. Valójában tényleg nem kellene so-
kat gondolkodnia ezen annak, akinek nagyon 
szörnyű alvászavarai vannak, csúnya hőhul-
lámai, vagy komoly vérzészavarai, esetleg 
többször is elvitte a mentő vérzészavar miatt 
és emiatt elveszítheti a munkahelyét. 

– A nyár utolsó napjaiban sem tudjuk eléggé 
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megfe-
lelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasz-
tása. 

– A hormonoktól félünk, a kiszáradástól 
viszont nem. A mostani nagyon meleg na-
pokban a vérnyomás kiugrik, sokkal többen 
kapnak agyvérzést vagy trombózist. Nem fi-
gyelünk eléggé a folyadékfogyasztásra, nincs 

elég folyadék, mert mindent kiizzadunk. 
So - kan tényleg azt 

g o n d o l -
ják, hogy 
mindent 

k ibírnak , 
de sajnos, 
amikor már 
ott a baj, az 

nem vissza-
fordítható, itt 

is a megelőzés fon-
tos, a kiszáradás megelőzése.

– Mire kell odafigyelni gyerekek 
gyógyszeres kezelése esetében?

– Amikor kisgyereknek kell valamilyen 
gyógyszert adni, akkor különösen fontos, 
hogy azt tegyük, amit az orvos mond. Sok-
szor látok a rendelésen kislányokat, akiknél 
valamilyen folyás jelentkezik strandolás után. 
A vizeletvizsgálat kimutatja, hogy szegény 
még föl is van fázva. Nem mindig jelentkezik 
a klasszikus gyakori vizelési inger és a csípős 
vizelet. Mi a rendelésen mindent meg szok-
tunk nézni, így a vizeletet is. Fontos kezelni 
a hólyaghurutot, mert sok szenvedést okoz, 
és a vesét is károsíthatja. Manapság nagyon 
jó új gyógyszerek vannak, amelyeket  adhat-
juk kisgyereknek. A nyár és a szabadság ideje 
jobban élvezhető, ha megelőzzük a bajokat 
vagy a korai stádiumban orvoshoz fordulunk!

Nőkről, nemcsak nőknek

Gyógyszerek hatásai és mellékhatásai

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.

• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com
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Halupa B. Eszter

Egy fergeteges salsa buli-
nak adott otthont a Dr. Rébe-
li-Szabó József Városi Spor-
tuszoda augusztus 12-én, 
szombaton. 

Már délután gyülekeztek a 
táncosok, akik Bácskai Andris 
oktató vezetésével hamar el is 
kezdték a reggaeton lépéseket. 
Az emberek egyre csak gyűl-
tek, és hamarosan már a rue-
da (körtánc) is szépen összeállt. 
A tánciskolának köszönhető-
en, más városokból is érkeztek 
résztvevők, illetve a medencék-
ből is nagy érdeklődés övezte 
a latinos mozdulatokat. Egy lé-
legzetvételnyi pihenő közben 
csíptük el az oktatót egy beszél-
getésre.

– Ha jól emlékszem, akkor már 
két csoport is van Szentesen, akik 
a salsa lépéseit próbálják elsajátí-
tani. Hogy látod, mekkora az ér-
deklődés?

– Már egy éve annak, hogy je-
len vagyunk a város életében, 
azóta már több mint tízszeresé-
re nőtt a salsa szerelmeseinek 
a száma, és bízom abban, hogy 
még többeket magával ragad.

– Mi jellemzi leginkább a salsa 
órákat? 

– Pontosan az ragadja meg az 
embereket, hogy nem kell hozzá 
nagy tánctudás, a lépések köny-

nyen elsajátíthatók. A vidámság, 
a jókedv pedig mind a zenét, 
mind pedig az órák hangula-
tát áthatja. A salsa mindenféle-
képpen egy mozgalmas tánc, és 
ezek azok a latin-amerikai tán-
cok, melyekben a férfi, igazi férfi, 
a nő pedig nő lehet. Mindenki 
arra vágyik, hogy az lehessen, 
aki. A salsa pedig megadja ezt a 
lehetőséget.

– Ebben a táncban a férfi vezet, 
a nő pedig leköveti. A mai világ-
ban, ahol a szerepek hígabbak, 
keverednek, visszatérünk a kezde-
tekhez. Ezek szerint ebben a tánc-
ban lehetünk, mi nők törékenyek, 
rábízhatjuk magunkat a férfira…

– Nekem ez tetszett meg az 

első pillanattól ebben a táncban 
még négy és fél évvel ezelőtt. 
Már akkor éreztem, hogy én itt 
nem egy betanult koreográfiát 
fogok megtanulni. Ennél a tánc-
nál a férfiak lazák, mégis határo-
zottak, semmiféleképp nem ki-
mértek. Mindenki úgy táncol, 
ahogy neki jólesik. A nők moz-
dulatai kecsesek, nőisek, bár ezt 
a párom, Bori jobban tudja be-
mutatni, mint én – nevet hango-
san Andris. 

– A harmincas szingli korosz-
tály van talán az egyik legnehe-
zebb helyzetben. Hogy látod, pár-
keresés szempontjából is egy jó 
választás a salsa?

– A tánciskolának is az az egyik 

célja, hogy teremtsen olyan kul-
turált szórakozóhelyeket, lehe-
tőségeket felnőttek számára, 
amely hiány napjainkban. Ré-
gen, ahogy a táncházak is mű-
ködek, hogy városról-városra le-
hetett járni, a táncon keresztül 
pedig jobban megismerjük egy-
mást, ezt próbáljuk feléleszte-
ni.  Azt gondolom igen, akár egy 
kellemes egymásra ismerés is ki-
alakulhat. 

– A fiúkat is csak bátorítani tud-
juk abban, hogy táncoljanak, hi-
szen egy buliban sokkal vonzóbb 
egy nő számára, ha egy olyan 
talpraesett férfi kéri fel, aki tudja, 
mit akar. Mit gondolsz erről? 

– Ebben nagyon egyezik a 
véleményünk. Egy férfi attól 
férfi, hogy tud táncolni, ezt tel-
jes mértékben támogatom. Na-
gyon sok szép lány kezd el sal-
sázni, szóval üzenem a fiúknak, 
hogy használják ki a lehetősége-
ket a tánctanulásra. 

– Hasonló hasonlót vonz, szok-
ták mondani, és akik ismernek 
egy kicsit, tudják, hogy a párod-
dal, Borival együtt vagytok jelen 
az oktatásokon. A salsa hozott 
össze titeket?

– Mondhatjuk, hogy igen, a 
tánc szeretete, ami igazán kö-
zös bennünk és bízom abban, 
hogy kísér még minket nagyon 
sokáig.

Paróczai Kata

A nyár végén találkozhatunk 

a legnagyobb leárazásokkal a 

ruhaüzletekben, főként az out-
let üzletekben. Rengeteg szezon 
végi terméket találhatunk akár 
50 vagy 70 százalékos kedvez-

ménnyel is. Azonban érdemes 
hatékonyan és nem fejvesztve 
vásárolnunk. Még ha olcsóbban 
is jutunk hozzá a termékekhez.

Az első és legfontosabb, hogy 
csak olyat vegyünk, amit való-
ban hordani is fogunk. Sokan 
beleesnek abba a hibába, hogy 
ami megtetszik, kerül is a kosár-
ba és jön is velünk haza, ám ott-
hon elgondolkozunk, hogy mi-
hez is vesszük fel. Ha valamiben 
nem vagyunk biztosak, érdemes 
eltetetni a darabot, ha van rá le-
hetőség.

Érdemes húznunk egy határt a 
fejünkben, mint a bankkártyán-
kon is. Ne költsünk annál többet, 
mint amennyit terveztünk.

Olyat vegyünk, amiben ma-
gabiztosan tudunk mozogni. Az 
idei év alapdarabjai a jövőévben 
is helyt fognak állni.

Kizárólag az ár alapján nem 
érdemes vásárolni. Még ha az 
ár alacsony is, de a darabot nem 
fogjuk soha felvenni, akkor a 
pénzkidobás volt az egész.

A szezonvégi leárazás alap-
ja, hogy azokat a terméke-
ket akciózzák le, melyeket már 
nem tudnak eladni teljes áron. 
Ugyanezt a szempontot vegyük 
figyelembe mi is: kár sok dara-
bot vásárolni, ha túl sok időnk 
már nem lesz hordani őket.

Salsa, buli, élmény

AKCIÓS AUGUSZTUS

TRENDI 
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Tonhalas, brokkolis tészta
Hozzávalók:
20 dkg tészta, 30 dkg brokkoli, 

30 dkg paradicsom, 30 dkg ton-
halfilé (konzerv), egy szál póré-
hagyma, 2 evőkanálnyi olívaolaj, 
2 evőkanálnyi almacet, 1 evőka-
nálnyi mustár, petrezselyem, re-
szelt sajt, bors, só.

Elkészítés:
A tésztát főzzük meg, a brok-

kolit pároljuk meg. Az olívaola-
jat, az almaecetet, a mustárt, 
egy csipetnyi sót, borsot és egy 
kevés petrezselymet keverjünk 
össze egy nagy tálban. Egy ser-
penyőben pirítsuk meg egy kevés olajon a tonhalat, a póréhagymát 
és a paradicsomot. A tésztát szűrjük le, öntsük egy nagyobb tálba, 
adjuk hozzá a mustáros szószt és a serpenyő tartalmát is, majd la-
zán keverjük össze a hozzávalókat és szórjunk a tetejére egy kevés 
reszelt sajtot.

Született: Gere Máté Márknak és Nagy Ágnes Piroskának (Szen-
tes, Honvéd u. 18. B. lph.) Zalán Detre, Szeri Norbertnek és Tóbiás Lo-
rettának (Szentes, Mező u. 24.) Viktória, Kispál Szabolcs Illésnek és 
Kiss Anikónak (Szentes, Sima F. u. 32/A.) András, Vincze Tamásnak és 
Maszlag Erikának (Csongrád, Karinthy F. u. 28.) Dávid, Munkácsi Fe-
rencnek és Szabó Fanninak (Csongrád, Kossuth tér 8-10.) Luca (ké-
pünkön) nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Juhász Gergely Zoltán és Harsányi Bettina 
Katalin (Békéscsaba, Béri Balogh Ádám u. 7/2.), Zsigmond György 
(Szentes, Fertő tanya 18.) és Lakatos Magdolna (Szentes, Bocskai u. 
29.)

Elhunyt: Kovács Ferenc (Csongrád, Kétágú u. 13.), Palásti Imre Mi-
hály (Csongrád, Nap u. 6.), Brnya Györgyné (Szentes, Apponyi tér B 
ép.), Dancsóné Csák Zsuzsanna Erika (Szentes, Sarkadi Nagy Mihály 
u. 1.), Zsarkó Imre (Szentes, Darvas J. 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 21-28. Eszes Gyógyszertár 
(Szentes, Klauzál u. 6.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig. Szomba-
ton 8-12 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 21-25.
Hétfő

A menü: Lebbencsleves,
Sertéspörkölt, tészta

B menü: Zöldbableves,
Mexikói csirkemell, párolt rizs

Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta
Kedd

A menü: Lencseleves virslivel,
Rakott kelkáposzta

B menü: Cherry meggyleves,
Rántott csirkecomb, krumplifőzelék

Napi desszert: Gyümölcsrizs
Szerda

A menü: Gombakrémleves,
Milánói sertésborda

B menü: Májgaluskaleves,
Túrós gombóc vanília sodóval

Napi desszert: Rakott túrós palacsinta
Csütörtök

A menü: Magyaros krumplileves
Szentesi töltött karaj, Batthyány rizs

B menü: Zellerkrémleves,
Zúzapörkölt, nokedli

Napi desszert: Képviselőfánk
Péntek

A menü: Legényfogó leves,
Tüzes sertésfalatok

B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Sajtos makaróni tejföllel

Napi desszert: Mákos guba

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

KOS Kritikus hét áll előt-
ted. Vigyáznod kellene, 
mert a horoszkópod jelzé-
se szerint most veszélyben 
van a párkapcsolatod!

BIKA Pénzügyileg és 
munka terén is sikeres hét 
várható. Ám éppen ezért, 
nem árt, ha nyitva tartod a 
szemed, így észreveszed az irigyeket.

IKREK Sok kedvező le-
hetőséged adódhat, és 
most tudsz is élni ezek-
kel. A szerelemben a fél-
tékenység okozhat problémákat.

RÁK A héten többször 
is kedvezőtlen fényszögbe 
kerülsz. Van valami, ami ag-
gaszt, a probléma azonban 
sokkal nagyobbnak tűnik annál, mint 
amilyen a valóságban.

OROSZLÁN Maradj az 
előtérben! Sikerre, a pá-
lyáján való emelkedésre 
csak akkor számíthatsz, 
ha nem csak sokat dolgo-
zol, hanem ügyelsz a látszatra is. Tűnj 
rátermettnek!

SZŰZ A terveid megva-
lósításával sajnos még vár-
nod kell, sok akadállyal kell 
szembenézned. A jó ebben 
az, hogy lehetőséged van mindent 
még egyszer megvizsgálni.

MÉRLEG Szerencsés 
csillagzat alatt állsz a kö-
vetkező pár napban, már 
ami a munkád és pénz-
ügyeidet illeti. A Vénusz, a szerelem 
bolygója azonban sajnos a barátság-
talan arcát mutatja.

SKORPIÓ Siker a mun-
kában, szenvedély a pár-
kapcsolatban – ez a hét 
igazán jól alakul! A párod 
és közötted nagy az összhang, és a kö-
zös terveitek még inkább erősítik a 
kötelékeiket.

NYILAS Bár összetor-
lódtak a munkáid, öröm-
mel mondasz igent, ami-
kor váratlanul újabb 
megbízást kapsz. A csillagok most sok 
energiát, örömöt és boldogságot ad-
nak neked.

BAK Légy résen! Köny-
nyen előfordulhat, hogy 
valaki helyetted aratja le 
a babérokat. Tisztán és vi-
lágosan ki kell kifejezned az igényeid.

VÍZÖNTŐ Ezen a héten ön 
a szerencse kegyeltje leszel! 
Sikerülhet az, amire mindig is 
vágytál, nyerhetsz egy jelen-
tősebb összeget, vagy meg-
hívást kaphatsz egy távoli országba.

HALAK Ha meg akarod 
tartani a pozíciód, akkor ne 
hagyd, hogy az érzelmek 
uralkodjanak el rajtad. Ha 
könnyen kijössz a sodrodból, érzelmi-
leg labilisnak fognak tartani.

HOROSZKÓP
augusztus 18-24.

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
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Ma már egyre elfogadot-
tabb, hogy a párok házassá-
gi vagyonjogi szerződést köt-
nek. Míg régebben a bizalom 
kérdésével kapcsolták össze, 
ma a tapasztalatok szerint sok 
vitát, pereskedést meg lehet 
vele spórolni. Ennek ellené-
re még mindig sokan idegen-
kednek az ilyen jellegű meg-
állapodások aláírásától. Erről 
az MFB vezető munkatársát, 
Nagygyörgy Zsolt szakértőn-
ket kérdeztük.  

– Kiknek érdemes leginkább 
megfontolniuk a vagyoni viszo-
nyuk jogi rendezését a házasság-
kötés alkalmával?

– Ha megnézzük a célját a há-
zassági vagyonjogi szerződés-
nek – elsődleges célja, hogy 
válás esetén, annak anyagi kö-
vetkezményei pontosan kiszá-
míthatók legyenek és elkerül-
jük a költséges és nem igazán 
szívderítő pereskedést –, akkor 
azoknak érdemes megfontolni-

uk a vagyonjogi viszony rende-
zését, akik nem érzik biztosan 
a kapcsolatuk hosszú távú biz-
tonságát, valamint ahol jelentős 
anyagi különbségek vannak a fe-
lek között. De szintén érdemes 
elgondolkodni akkor, amikor az 
egyik fél kockázatos vállalkozá-
si tevékenységet folytat, és nem 
akarják a felek, hogy egy rossz 
döntés miatt az egész vagyonuk 
elússzon.

– Az élettársak között is lehet 
indokolt a házassági vagyonjogi 
szerződés?

– Igen, kifejezetten javasolt, 
mivel az élettársak az együttélé-
sük alatt a szerzésben való köz-
reműködésük arányában szerez-
nek közös tulajdont. 

– Bizalomhiány vagy felelős-
ségteljes gondolkodás?

– Az én határozott vélemé-
nyem, hogy egy ilyen szerződés 
megkötésére elsősorban a fe-
lelősségteljes gondolkodás mi-
att kell, hogy sor kerüljön, mert 

minden szereplőnek ez a jól fel-
fogott érdeke. Persze ha soha 
nem kerül sor válásra, akkor úgy-
is csak egy darab papír lesz a fi-
ókban, amit nem használtunk 
semmire, ebben hasonlít a biz-
tosításra.  

– Mit is nevezünk pontosan há-
zassági vagyonközösségnek?

– A házasság megkötésével a 
házastársak között a házassági 
életközösség idejére házastársi 
vagyonközösség keletkezik.

(1) Házastársi vagyonközös-
ség esetén a házastársak közös 
vagyonába tartoznak a tulajdon-
jognak mindazok a tárgyai, to-
vábbá mindazok a vagyoni ér-
tékű jogok és követelések (a 
továbbiakban együtt: vagyon-
tárgy), amelyeket a házastársak a 
vagyonközösség fennállása alatt 
akár együttesen, akár külön-kü-
lön szereznek.

(2) A házastársak közös vagyo-
nába tartoznak a közös vagyon-
tárgyak terhei és – ha a törvény 
eltérően nem rendelkezik -közö-
sen viselik bármelyik házastárs 
által a vagyonközösség fennál-
lása alatt vállalt kötelezettségből 
eredő tartozásokat.

(3) A házastársi közös vagyon 
a házastársakat osztatlanul, 
egyenlő arányban illeti meg.

(4) Nem tartoznak a közös va-
gyonba azok a vagyontárgyak, 
terhek és tartozások, amelyek 
különvagyonnak minősülnek.

Nem csak házassággal va-
lósulhat meg a házassági va-
gyonjogi szerződés, hanem akár 
élettársi kapcsolat alatt is, azaz 
házasság nélkül is létrejöhet há-
zassági vagyonközösség, ami 
azt jelenti, hogy bármelyikük is 
szerezte a vagyont, az az együtt 
élők közös vagyonába kerül. Igaz 
ez arra az autóra, ingatlanra, ami 
ugyan kizárólag az egyik fél ne-
vén van, de arra a tartozásra is, 
amit kizárólag a másik fél halmo-
zott fel.

– Mit nevezünk osztatlan közös 
tulajdonnak?

– A fentiek alapján a házas-

társak osztatlan közös tulajdona 
mindaz, amit a házassági életkö-
zösség ideje alatt akár együtte-
sen, akár külön-külön szereztek, 
kivéve azt, ami valamelyik házas-
társ különvagyonához tartozik. 
Közös vagyon a különvagyonnak 
az a haszna is, amely a házassá-
gi életközösség fennállása alatt 
keletkezett, levonva ebből a va-
gyonkezelés és fenntartás költ-
ségeit. Közös vagyon továbbá a 
feltalálót, újítót, a szerzőt és más 
szellemi alkotást létrehozó sze-
mélyt a házassági életközösség 
fennállása alatt megillető esedé-
kes díj.

– Mit takar, és milyen előnyei 
vannak, ha valaki a házassági va-
gyonjogi szerződést végintézke-
déssel kombinálja?

– Ez annyit jelent, hogy halál 
esetén is tiszta jogviszonyt te-
remtünk az örökösök részére, ha 
a házassági vagyonról rendelke-
zünk a végintézkedésben.  

– A házassági vagyonszerződé-
sek magas számú kötése és a vá-
lások száma között lát-e összefüg-
gést?

– Nem látok ilyen összefüg-
gést, inkább azt látom, hogy 
megnőtt az emberi öngondos-
kodás, és a felelősségteljes gon-
dolkodás iránti igény. 

– A házassági szerződés milyen 
hatással van az öröklésre? 

– Öröklési szempontból kü-
lönálló vagyontömegnek mi-
nősül. 

Pénzügyi tanácsok

Ami az enyém, az a tiéd is?

Fogadónap
Augusztus 23-án, szerdán 9.00-11.00 óra között

Szirbik Imre polgármester,
augusztus 23-án, szerdán 13.00-15.00 óra között

Dr. Demeter Attila alpolgármester
hivatali helyiségében fogadja az érdeklődőket.
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Fiatalok, tiétek a 
jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk 
lesz”. (Sándor György)

Múlt heti nyertesünk: Király Judit. Nye-
reménye egy páros belépő a Nyári Sza-
badtéri Színház augusztus 17-i előadá-
sára, Hernádi Judit: „Hernádi Pont” című 
zenés estjére. Ezen a héten a kertváro-
si Füsti Cukrászda 1600 Ft-os utalványát 
sorsoljuk ki.

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

Vízszintes: 1. Kőhalmi Zoltán szentesi szü-
letésű építészmérnöktől, Karinthy-gyűrűs hu-
moristától idézünk (folytatás a vízszintes 42. 
és a függőleges 33. számú sorokban). 13. Szin-
tén. 14. Indokolatlan, légből kapott. 15. Sze-
mélyem. 16. Abraktakarmány. 18. Szántóesz-
köz. 19. Gléda. 20. Jelt ad. 21. Iratköteg. 24. 

Szváziföldi, osztrák és német gépkocsik jel-
zése. 26. Becézett Piroska. 28. Móka, csíny. 
31. Gyors, megkeverve. 33. Afganisztán fővá-
rosa. 38. Csomagot felnyittat. 40. Faméh kö-
zepe! 41. Visszafelé: szóbeszédet. 42. Az idé-
zet második sora. 46. Lemezes kőzet. 47. Hun 
király. 48. Névelővel: a bükkfafélék családjá-
ba tartozó tölgy. 49. Párosan a postáról! 50. 
Pont a közepén! 51. Nemzet, náció. 53. A ma-
gyar ábécé kezdete. 54. Kétharmad dér! 56. 
Az elején hesseget! 57. Továbbá. 58. Amerí-
cium vegyjele. 59. Vuk első zsákmánya. 61. 
Táncot jár. 63. Nátrium vegyjele. 65. Kajás ér-
zet. 67. Rangjelző előtag. 68. Európa Kupa. 
69. Tiszait egynemű hangzói! 71. …-maró-
ka (mondóka). 74. Utána indult. 77. Ellenér-
tékek.

Függőleges: 1. Hizlalásra befogott disz-
nó „udvara”. 2. Sasad határok nélkül! 3. Ha-
zafele! 4. Létezés. 5. Zár, retesz. 6. A máj ter-
melte zsírbontó folyadék. 7. Totó egynemű 
hangzói. 8. Francia terrorszervezet névbe-

tűi. 9. Irodalmi Nobel-díjas perui író (Mario 
Vargas). 10. Angol hosszmértékegység. 11. 
Andok eleje! 12.Csődör. 17. Csereeszköz-
zel történő kereskedelem. 20. Állatot (mu-
tatványra) betanít. 22. Kibukik, kiborul. 23. 
Például az alumínium. 25. Szabályos. 27. Az 
amerikai kontinens bennszülött népei. 29. 
Farm, termesztő telep (Mexikó, Ny-Amerika). 
30. Fémtartalmú. 32. Táborhelyeket. 33. Az 
idézet harmadik sora. 34. Déligyümölcs. 35. 
Az egyik oldal. 36. Dehogy! 37. Patás háziál-
lat. 38. Aki á-t mond, mondjon … is. 39. Sze-
mélyed. 41. Tajvan határai! 43. Cluj … (Ko-
lozsvár). 44. Lantán vegyjele. 45. Teher vége! 
52. Véredény. 55. Ék! 57. Vágófelület. 60. Fé-
lig széled! 62. Fizetőeszköz, népiesen. 64. 
Amely személy. 66. Seben képződik. 67. For-
dítva: Pécshez közeli község. 68. Félig erodál! 
70. Török gépkocsik jelzése. 72. Túra vége! 
73. Osztrák és spanyol gépkocsik jelzése. 75. 
Rénium vegyjele. 76. Lemezlovas, röviden. 
77. Ütőkártya. 78. Kerthatárok!

Beküldendő a vízszintes 1. és 42, vala-
mint a függőleges 33. számú sorok meg-
fejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Augusztus 21-27.
Hétfő – Zellerleves,
A menü:  Ananászos csirkemell 

csíkok, rizsköret
B menü:  Csikós tokány, galuska
C menü:  Csirkemájas 

töltött borda, 
rizsköret, savanyúság

Kedd – Májgaluskaleves,
A menü:  Chilis bab
B menü:  Rántott cukkini, 

burgonya,  
tartármártás

C menü:  Lyoni sertésszelet, 
burgonya,  savanyúság

Szerda – Reszelttészta leves,
A menü:  Csirkemáj jóasszony 

módra,  burgonya
B menü:  Szilvamártás, 

sertéssült
C menü:  Kijevi töltött borda, 

vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK –  Brokkoli 
krémleves,

A menü:  Milánói sertés- 
borda, vegyes köret, 
reszelt sajt

B menü:  Görög csirkemell, 
rizsköret

C menü:  Rántott sajt, 
rizsköret, 
tartármártás

PénteK –  Tárkonyos 
pulykaragu leves,

A menü:  Káposztás tészta
B menü: Stíriai metélt
C menü:  Rántott szelet 

burgonya, 
savanyúsággal

Szombat – Almaleves,

Cigánypecsenye, rizsköret, 
savanyúság

VaSárnaP – Húsleves,
Rántott csirkemell, 
héjas burgonya, 
savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 1000 Ft/menü. 

A és B menü ára heti előfizetéssel 750 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 800 Ft. 

C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 520 Ft/nap.

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

Nem csak a versenyekre 
való fizikai felkészülés, de a 
közösségépítés és a motiváció 
megfogalmazása is fontos sze-
repet kapott a Szilver TSE nyá-
ri tánctáborában. Az egyesü-
let legjobb felnőtt versenyzői 
éppúgy kivették a részüket a 
játékból, és láthatóan élvez-
ték is, mint a fiatalabbak múlt 

csütörtökön a Dr. Papp Lász-
ló-sportcsarnokban. 

A gyorsaságot, ügyességet 
igénylő sorversenyek még csak 
elmentek volna, de amikor a pá-
roknak szabályos tánclépések-
kel kellett célba érni, csak ép-
pen egymásnak háttal, na az már 
nem mindennapos látvány volt. 
S ilyen nehezítéssel bizony még 
a sokszoros bajnok László Csa-
bának sem sikerült tökéletesen 

kiviteleznie minden egyes ke-
ringő-mozdulatot, egészen fur-
csa koreográfiák is születtek az 
„új sportágban”. A kreativitás-
nak sincsenek híján, ezt kivá-
lóan bizonyították abban a fel-
adatban, amikor egy-egy címet, 
fogalmat kellett ember-szobor-
ba foglalniuk a csapatoknak. 
Volt ott Hófehérke és a hat tör-
pe, kétféle megközelítésben, ha-
lott és élő Hófehérkével, Jurassic 
Park 5 – A kerítésen túl, ahol pél-
dául elmés módon egy piros ru-
hás leányzó volt a dinó szája, de 
test-szoborba foglalták a cápát, 
a Forma 1-et is, sőt csobbantak 
a „Despaci-tóba” is, az Oroszi Szil-
via tanárnő vezényletével a bírá-
lók nem is tudtak köztük dönte-
ni. Tanár-diák foci zárta a vidám 
napot.

Ez az első ilyen vetélkedő a 
Szilver évtizedek óta minden au-
gusztusban megrendezett tábo-
rában, mondta Szatmári-Nagy 
Szilvia, az egyesület vezető-
je. Ezzel az volt a célja, hogy ki-

csit kizökkentse a táncosokat 
a szigorú heti menetrendből, a 
legkisebbek pihenőt kaptak. A 
versenyzőknek Elbert Gábor, a 
Pécsi Tudományegyetem kom-
munikáció tanára egyéni moti-
vációs foglalkozásokat tartott, 
melynek során a célokat, a s a 
megvalósításhoz szükséges kö-
vetelményeket, eszközöket fo-
galmazták meg. Három napig a 
latin, majd a rendhagyó napot 
követően a standard táncokat 
gyakorolták újabb három napig. 
Az órákon mintegy 180 verseny-
ző vett részt, három helyszínen, 
korosztályok szerint, a sportcsar-
nok mellett a Dózsa-házban és 
a Klauzál-iskolában. Az egyesü-
let tanárai és egy olasz-magyar 
páros, Benedetto Capraro és Tóth 
Orsolya táncpedagógusok is tar-
tottak edzéseket, a táncon kívül 
erősítő tréningeket is. 

Már a szeptemberi országos 
versenyekre, majd a junior világ-
bajnokságra, a formációs vb-re 
készülnek, a tábori munka is ezt 
célozta. De addig is, a vetélkedő 
végére odaért a csarnokba egy 
80 szeletes torta, amivel Szilvia 
kedveskedett a csapatnak.

Sebők Tamás

Városunk számos sportoló-
ja vesz részt a jelenleg is zaj-
ló 17. Masters Vizes vb-n, és 
nagy öröm számunkra, hogy 
igen előkelő eredményekkel 
öregbítik Szentes hírnevét. 
Vízilabdában és úszásban is a 
legeredményesebbek között 
olvashatjuk az ismerős neve-
ket.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a Szentesi Delfin 
ESC 18 versenyzője vesz részt a 
megmérettetéseken. Már az első 
napokban óriási sikernek örül-

hettünk, hiszen nyíltvízi úszás 3 
kilométeres versenyszámában 
Melkuhn Dezső (XI kcs.) negyedik, 
Venczel Kincső (IV. kcs) nyolcadik, 
Kiss Csaba (VI. kcs.) huszonötö-
dik lett a saját korcsoportjában. 
A medencében sem vettek visz-
sza szenior úszóink, 800 méteren 
Virágos Éva (lenti képünkön közé-
pen) (VIII. kcs) új országos korosz-
tályos csúcsot úszva a tizedik he-
lyet szerezte meg, 400 méteren 
szintén csúcsot úszott. Melkuhn 
Dezső szintén új országos kor-
osztályos csúccsal 800 méteren 
a tizedik helyen ért célba.  Pólyá-

né Téli Éva (VIII. kcs.) 100 mellen 
a tizenkilencedik, Tarta Eleonó-
ra (VIII. kcs.) a hatvankilencedik 
helyet szerezte meg. Horgos Szi-
lárd (V. kcs.) 100 méter gyorson 
a hatvannyolcadik helyen zárt. 
A vegyesúszás is hozott sikere-
ket, Venczel Kincső (IV. kcs) 400 
méteren bronzérmes, Szénászky 
Jánosné Virágos Ilona a 65-69-es 
korosztályban a tizenharmadik 
helyet szerezte meg Kiss Csabá-
val (VI. kcs.) egyetemben.

„Vízilabdában mi vagyunk a 
császárok” – tartja a mondás, ezt 
nem hazudtoltuk meg a 17. Mas-

ters vb-n sem, ahol a női csapa-
tunk újdonsült vezetőedzője, 
Vidumanszky László az MC Wal-
rus 55+-os csapatával a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel. 
A hölgyeknél megállíthatatlan-
nak bizonyult a Budakalász SC 
(30+), akik Györe Lajos vezetésé-
vel aranyérmet szereztek Brávik 
Fruzsinával (fenti képünkön jobb-
ról) és Győri Eszterrel (fenti képün-
kön balról) a soraiban. A hölgyek 
a Szentesi Élet következő számá-
ban részletesen beszámolnak él-
ményeikről.

Szentesi sikerek a Masters vb-n

Keringő háttal, Despaci-tó és a célok
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Sebők Tamás

A tavalyi NB I-es bajnok Bu-
dapest Honvéd akadémiá-
ján folytatja sportkarrierjét a 
csongrádi születésű, koráb-

ban Szentesen is futballozó 
Kordás Bálint. A tízes évei ele-
jén járó labdarúgó a további 
fejlődés lehetőségét látja a fő-
városi klubnál, de később kül-

földön is szeretné kamatoztat-
ni tudását.

A csongrádi születésű Bálint 
nevelőegyesületében, a Csong-
rád TSE-ben kezdte karrierjét 
sokáig hazai környezetben ját-
szott. Később a Tisza túlpartjára, 
a Szentesre igazolt. – Bálint na-
gyon jó alapokat kapott Csong-
rádon, később hozzánk igazolt. 
Egy évet edzett nálunk és az in-
terligában erősítette csapatun-
kat. Szöllősi Ferenc és Tóth Lász-
ló keze alatt is nevelkedett rövid 
ideig – emlékezett vissza a spor-
tolóra Némethy László, a Szente-
si Kinizsi SZITE szakmai vezetője. 

Bálint igazi gólvágóvá nőt-
te ki magát, így 3 éve felfigyelt 
rá a Budapesti Sólymok FC, ahol 
Czuk Henrik keze alatt nevelke-

dett. – Henrik bától nagyon so-
kat lehet tanulni. Szigorú, de na-
gyon jó. Legnagyobb élményem 
az olaszországi torna volt, ahol 
hatodikok lettünk és megvertük 
a Juventust – emlékezett visz-
sza a sportoló az elmúlt időszak-
ra majd hozzátette, A Honvédnál 
szeretne tovább fejlődni és ké-
sőbb eljutni külföldre is.

Némethy László lapunknak el-
mondta, úgy véli, Bálint teljesít-
ménye példamutató lehet más 
fiatalok számára is. – Hozzáál-
lásban, edzésmunkában sok fia-
tal labdarúgó számára követen-
dő lehet Bálint példája: az, hogy 
ha odateszi magát egy sporto-
ló, odakerülhet a legnagyobb 
akadémiák egyikére. Nyílván ez 
még nem garantálja, hogy valaki 
NB I-es labdarúgó lesz, de a lehe-
tőség adott, és mostantól a saját 
kezében van a sorsa – zárta a be-
szélgetést Némethy.

Sebők Tamás

Eltökélt labdarúgókat keres a Derekegyhá-
zi KSK. A klub nemrégiben tett közzé egy fel-
hívást, melyben a labdarúgó csapat keretének 
bővítése érdekében további labdarúgókat lát-
na soraiban. 

A Derekegyházi KSK az új szezon kezdetén a CS-
LSZ Megyei IV. osztályú bajnokságában érdekelt, 
de folyamatosan újabb játékosokra van szüksége 
a klubnak. – Tudásbeli előfeltételek nincsenek, tel-
jesen kezdők jelentkezését is várjuk. Átlagos kon-

dícióra, labda és a futball szeretetére van szük-
ség. A focista múlt előnyt jelent, de fontos hogy 
a jelentkezők csapatban gondolkozzanak. Fon-
tos, hogy légy aktív, járj edzésekre, tiszteld csapat-
társaid és edződ, és harcolj a csapatodért. Nálunk 
a helyed, ha szeretnél jó közösségben lenni, jó 
meccseket játszani – olvasható a közleményben.

A csapat heti egy alkalommal tart edzést Dere-
kegyházán. További információt Kardos Imre ügy-
intézőnél a 70/630-2854-es telefonszámon, vagy 
a derekegyhazisk@gmail.com internetes címen 
kaphatnak.

Bálint a Honvéd akadémiáján

Toborzás Derekegyházán – Megye IV-ben indulnak

Hering Viktor

Dr. Faragó Tamás döntött: az 
U17-es Európa-bajnokságra 
a 13 tagú játékoskeret tagja-
ként két szentesi vízilabdázót, 
Dömsödi Dalmát és Kudella 
Pannát is magával viszi Újvi-
dékre, a kontinensviadal hely-
színére.

A két leányzó gyakorlatilag vé-
gigkészülte a nyarat, edzőtábor-
ról edzőtáborra jártak az elmúlt 
hónapokban, és a kitartó mun-
kának végül meg is lett az ered-
ménye. A két hölgyön kívül egy 
harmadik szentesi hölgy is a vá-
logatottal készült, Szabó Krisz-
tina azonban a keretszűkítés 
áldozata lett, és az utolsó pil-
lanatban kellett búcsút intenie 
társainak. Az augusztus 20-án 
kezdődő Eb-n a mieink a por-
tugálokkal, a bolgárokkal és az 
oroszokkal szerepelnek egy cso-

portban, az első két ellenféllel 
szemben kötelező a győzelem. 
Dr. Faragó szerint Dömsödi Dal-

ma sporttörténelmet írt itthon 
azzal, hogy gyermek korosztá-
lyú vízilabdázóként a két korosz-

tállyal idősebbek között vehet 
részt kontinensviadalon. A szen-
tesi vízilabdázó egyedüli klasszi-
kus centerként erősíti a magyar 
válogatottat, beválogatásával 
az utánpótlás szövetségi kapi-
tány, illetve a szövetségi edző, 
Petőváry Zsolt, Dalma egész éves 
teljesítményét ismerte el, illet-
ve kiderült az is, hogy sem a ser-
dülők, sem az ifjúságiak között 
nem találtak jobbat nála erre a 
posztra. Dalma, ahogy már emlí-
tettük, centerposzton, Panna pe-
dig a kapásoldalon bevethető, 
és mindkettejük a szentesi vízi-
labdázás tehetségei, akik előtt 
– ahogy dr. Faragó fogalmazott 
– szép jövő áll. A csapat ezen a 
héten Budapesten készült, majd 
a mai napon már Újvidék felé ve-
szik az irányt, vasárnap pedig 
már első mérkőzésüket játsszák 
az Eb-n.

Két szentesi is utazik az Eb-re
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Hering Viktor

Szarvason, a II. Mozzarel-
la strandbirkózó Kupán sze-
repeltek a Dr. Papp László 
Birkózó Egyesület sportolói 
augusztus elején. A versenyt a 
szarvasi Kacsa-tó és a szabad-
strand mellett kialakított pá-
lyán rendezték.

A viadalon – melyen közel hat-
van birkózó vett részt – arany-, 
ezüst- és bronzérmet is begyűj-
töttek a srácok, akik közül Vajda 
Szebasztián az első, Kuczora Atti-
la a második, Kovács Zsolt pedig 
a harmadik helyen végzett. Más-
nap már a Körös-Toroki Napokon 
tartottak bemutatót és versenyt 
az egyesület tagjai.

– Az elsődleges célunk a 
sportág népszerűsítése volt – 
mondta lapunknak Mazula Erik, 
az egyesület edzője. – A verseny-
re több csapat is nevezett, érkez-
tek birkózók Szegedről, Szarvas-
ról, Bajáról, Nagyszénásról, de itt 

voltak a szentesi Immortals ver-
senyzői is. Összességében el-
mondhatom, hogy jó hangula-
tú viadalt sikerült rendeznünk. 
A hely szépsége és a lelkesedés 
miatt úgy néz ki, hogy jövőre a 
Körösön rendezik az Országos 
Strandbirkózó Bajnokságot, ezt 
mindenképpen sportdiplomáci-
ai sikernek tartom. 

A szentesi és a csongrádi spor-
tolók ezen a héten edzőtáboro-
záson vettek részt, a jövő héten 
pedig megkezdődik az alapozás, 
rengeteg futással és erősítés-
sel, szeptembertől pedig már a 
megszokott ütemben folytatód-
nak az edzések a Klauzál iskolá-
ban, ekkor már a technikai kép-
zésen lesz a hangsúly.

Hétfőn kezdődik Párizsban a 
birkózó világbajnokság, ezzel 
párhuzamosan szurkolói klub 

üzemel a Szilver TSE Kossuth té-
ren lévő termében, a galéria ki-
állítóterem mellett. A szerve-
zők már délelőtt 10-től várnak 
mindenkit, akik érdeklődnek a 
sportág és a magyar verseny-
zők szereplése iránt. A szurko-

lók kivetítőn keresztül tekinthe-

tik meg a küzdelmeket. Magyar 

szempontból a legerősebb nap-

nak a hétfő ígérkezik, ekkor lép-

nek szőnyegre többek között a 

Lőrincz testvérek is.

Hering Viktor

Ha még nem is teljes keret-
tel, de elkezdte a felkészülést 
az október 14-én rajtoló baj-
noki idényre a Hungerit-Szen-
tesi VK női vízilabda együt-
tese. Vidumanszky László 
vezetésével délelőtt és dél-
után is edzenek a lányok, dél-

előtt konditermi foglalkozá-
sok és úszóedzések, délután 
labdatechnikai és lábtempó 
gyakorlatok szerepelnek a 
programban.

Junior és az ifjúsági korú vá-
logatott játékosok a nemze-
ti együttesekben szerepelnek, 
ők egyelőre tehát nem vehet-
nek részt a gyakorláson, a vá-
logatottbéli kötelezettségeik 
után folyamatosan csatlakoz-
nak majd a már itthon lévő és 
edző társaikhoz. A három ide-
genlégiós is később érkezik, a 
kazah válogatott játékos, Anas-
tasia Mirshina augusztus 18-tól, 
a kínai válogatott Niu Guannan 
és a brazil válogatott Melanie 
Dias szeptember közepén kap-
csolódik be a közös munkába, 
így a bajnoki rajtig gyakorlatilag 
egy hónapja lesz Vidumanszky 
Lászlónak, hogy igazi csapat-
tá „gyúrja” a társaságot. – A hó-
nap végéig ez lesz a programjuk 

a lányoknak mondta a szak-
vezető –, aztán szeptember-
től kezdve már edzőmérkőzé-
seket játszunk. Szeretnénk egy 
nemzetközi tornán szerepel-
ni a bajnoki rajt előtt, de ter-
vezünk edzőtáborozást is, arról 
nem is beszélve, hogy a Magyar 
Kupában az egyik csoport mér-
kőzéseinek Szentes lenne a há-
zigazdája, legalább is a klub 
vezetésével közösen ezt szeret-
nénk elérni. 

A bajnoki rajt tehát október 
közepén lesz, a pontos menet-
rendet viszont majd csak a hó-
nap második felében ismer-
hetjük meg, ekkor sorsolnak a 
szövetségben, a Magyar Kupa 
csoportmérkőzéseit pedig no-
vemberre tervezi az MVLSZ. 

Érmek a homokról

Megkezdte az alapozást női vízilabdacsapatunk

Hamarosan teljes létszámmal

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.




