
„A változatosság 
ebben a szakmában is gyönyörködtet. 
Nincs két egyforma cserépkályha.” 
– Interjú Lantos Csaba kályhaépítővel 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

A közszolgálatban kiemel-
kedő munkát végzők tevé-
kenységét ismerte el a szen-
tesi önkormányzat múlt 
pénteken. A város egyko-
ri alispánjáról elnevezett Dr. 
Csergő Károly Emlékéért-díjat 
idén Csányiné dr. Bakró-Nagy 
Veronika nyugalmazott al-
jegyző vehette át.

Államalapító Szent István és 
egyben az új kenyér ünnepe al-
kalmából adják át hagyomá-

nyosan Szentesen a közszolgá-
lati érmeket. A bronz plakettel 
az önkormányzati intézmények-
ben kiemelkedő közszolgála-
ti munkát végző dolgozók tel-
jesítményét ismeri el a város, a 
munkahelyi vezetők ajánlása 
alapján. Szirbik Imre köszöntő-
jében kiemelte a közszférában 
dolgozók helytállásának fontos-
ságát, azt, hogy a lakosok min-
dennapi gondjainak megoldá-
sán dolgoznak fáradhatatlanul.  
Második alkalommal adták át a 

Dr. Csergő Károly Emlékéért-dí-
jat. Idén Csányiné dr. Bakró-Nagy 
Veronika, a közös önkormányza-
ti hivatal nyugalmazott aljegy-
zője, a közigazgatási iroda ve-
zetője tudhatja magáénak az 
önkormányzati elismerést. Több 
évtizedes munkássága kiemel-
kedő jelentőségű, egész élet-
művével hozzájárult a város jó 
hírnevének öregbítéséhez. – Az 
ember soha nem egyedül dol-
gozik. Bár a díjat én kaptam, de 
ebben a munkatársak munkája 
és segítése is benne van. Negy-
ven év – nyilatkozta lapunknak 
a díjazott. 

Az elismerés átadásánál a díj 
névadójának a lánya, dr. Széche-
nyiné Csergő Judit is jelen volt. 
Rövid beszédében megemlé-
kezett édesapjáról. Lapunkkal 
megosztotta, boldog volt, ami-
kor döntött a képviselő-testület 
a díj létrehozásáról. – Emberi-
leg is megérdemelte ezt édes-
apám. A szegények és elesettek 
pártján állt, erről könyvek is ta-
núskodnak. Maga is egy 13 gye-
rekes, szegény családból szár-
mazott, Szegváron született. 
Szemléletének örököse a város 
és önkormányzata. Szentes egy 
élhető, családias település. A se-

gítőkészség és empátia jellemzi 
– fogalmazott. Azt is elmondta, 
őszintén szeretné, ha édesap-
ja láthatná, hogy neve és az ál-
tala képviselt erkölcsiség – egy 
róla elnevezett elismerés formá-
jában – is tovább él. Szellemisé-
gét, amíg csak teheti, továbbvi-
szi. 

Az ünnepség állófogadás-
sal zárult, ahol Farkas Sándor, a 
térség országgyűlési képviselő-
je köszöntötte a kitüntetetteket.  

Rozgonyi Ádám

Második alkalommal adott 
otthont az üdülőközpont a 
nyolcéves hagyományra visz-
szatekintő Kézműves Ízek 
Fesztiváljának. Augusztus 20-
án egy kellemes séta kereté-
ben barangolhatott a külön-
leges ízekre vágyó érdeklődő 
a strandon, népzenét, nótákat 
hallgatva.

A fesztivál a régi, lassan fe-
ledésbe merülő gasztronómi-
ai finomságok mellett a kenyér-
gyúrás, kalácssütés, tojásfújás, 
fafaragás, gyékényfonás vagy 
éppen a kovácsmesterség for-
télyaira is megtanítja a hagyo-
mányaink iránt fogékony em-
bereket. A húsvétkor és immár 
államalapításunk ünnepén is 
egész napos programot kínál 

kicsiknek, nagyoknak, a csalá-
doknak. A látogatók a kóstolók 
mellett egyszerre különleges és 
eredeti receptekkel gazdagod-
hatnak az alkalmakon.

Augusztus 20-án, az ünnep 
alkalmából Szobota Imréné, az 
Együtt Szentesért Egyesület el-
nöke mondott emlékező beszé-
det. A közel 20 helyi és környék-
beli árus kínálta a saját maga 
készítette ételeit, süteményeit 
a vendégeknek. Népzenei- és 
hagyományőrző műsorok em-
lékeztettek múltunkra, gyöke-
reinkre. Fellépett Balla Tibor, tíz-
szeres Arany Páva-díjas tekerős, 
aki több mint 20 éve zenél. Helyi 
és térségi rendezvények, kiállítá-
sok gyakori fellépője. A tekerő-
lanton és a citerán való muzsi-
kálás a mindennapjai részét 
képezik, nagybőgőn már ritkáb-

ban játszik. A Fábiánsebestyéni 
Nyugdíjas Klub asszonykórusa 
dalolt. Közösségüket a vidám-
ság jellemzi, jó kapcsolatot ápol-
nak a környék településeivel. A 
Szentesi Fényesség Táltos Dob-

kör is zenélt, mely az ősi magyar 
hagyomány ápolását tűzte zász-
lajára, elsősorban a dalok szár-
nyán. A látogatók népzenei tesz-
teket is kitölthettek, a helyes 
megfejtésért ajándék járt.

Kitüntetések a köztisztviselőknek

Összeértek a kézműves ízek

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.

Elismerésben részesült:
Almásiné Soós Tímea, Ba-

logh Gabriella, Báthory Ist-
ván, Binderné Berkecz Má-
ria, Bíró György, Bódiné 
Pajkos Ibolya, Danyi Géza, 
Dömsödiné Demeter Me-
linda, Eszik György, Faze-
kas Márta, Gránicz Zsolt, 
Hronyeczné Tábit Mária, 
Lantos Sándor, Lénárt Ist-
vánné, dr. Mikecz Miklós-
né, Molnárné Juhász-Bóka 
Zsuzsanna, Molnár Zoltán 
László, Pardi Bálintné, Pin-
térné Horváth Anikó, Szabó 
Balázs, Szamosközi János 
és Vígh Mónika Teréz.
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Rozgonyi Ádám

Van közöttük polgármes-
ter, orvos, gyógyszerész, ta-
nár, orgonaművész, olimpikon 
és most már író is. Kiemelkedő 
munkájuk, a közösségükért 
tenni akarásuk jutalmaként 
méltán viselhetik a Szegvár 
Díszpolgára címet. Ők azok, 
akikre felnézünk. A szegvári 
polgármesteri hivatal tanács-
kozótermének „arcképcsar-
noka” három díszpolgár és 
ugyanennyi emlékérmes, köz-
tiszteletben álló személy fotó-
jával bővült.

Sok, ki tudja pontosan hány 
éves hagyomány, hogy az állam- 
alapítás ünnepén, augusztus 20-
án, az új kenyér megszentelé-
se után elismerik a nagyközség 
megannyi híres kitüntetettjé-
nek méltó „örököseit”. Aranybe-
tűs emlékérmek és díszpolgári 
címek találnak új tulajdonosuk-
ra. Csak találgatni lehet, ki kapja. 
Aztán elhangzik egy-egy név, és 
az emberek arcán felderül a mo-
soly. 

Elsőként Gyömbér Ferencné 
vehette át a megtisztelő címet. 
Tizenkét éven át volt a település 
jegyzője. Munkáját mindig hi-
vatásának, a Szegváron élő em-
berek szolgálatának tekintette. 
A helyi rendezvényeken rend-
szerint megosztotta gondolata-
it. Fontos feladatának tekintette 
a szépkorúak köszöntését. A köz 
szolgálatában végzett munkáját 
színesítették az anyakönyvve-
zetőként tartott házasságköté-
sek, névadók. Sok házasulandó 
könnyezte meg szavait. Hivata-
li feladata volt, mégis egyben a 
leggyönyörűbb számára. Szív-

ügyének tekintette a testvértele-
pülésekkel való kapcsolattartást. 
Nagy örömmel vállalta el az ad-
venti gyertyagyújtások leveze-
tését. Történetei szebbé teszik 
az ünnepi felkészülés időszakát. 
Lapunknak könnyes szemekkel 
mondta, hogy nem számított 
ilyen magas kitüntetésre. Ez még 
inkább arra inspirálja, hogy még 
többet tegyen Szegvárért. 

Grecsó Krisztián író, költő, az 
Élet és Irodalom szerkesztője, és 
most már hozzátehetjük, Szeg-
vár legfiatalabb díszpolgára. 
Noha szerinte mindez nem so-
káig marad így. Regényeiben is 
megírt, újra átélt emlékeit vitte 
fel magával a színpadra. Fiatal-
kori önmaga, gyermekkora ele-
venedett meg lelki szemei előtt. 
Az a szőke kisfiú, akihez a továb-
biakban is hű szeretne maradni, 
mondta a meghatottságtól el-
csukló hangon. A szegvári szüle-
tésű irodalmár többször hangoz-
tatja, büszke falusi gyökereire, 
amely nemcsak habitusát, ha-
nem jellemét is meghatározza.  
„Ha 2001-ben Szegeden, a Plety-
kaanyu-botrány első békíttető 
tárgyalásán, valaki azt mondja 
nekem, ne aggódj, 16 év múl-
va díszpolgár leszel Szegváron, 
nem díjaztam volna a humorát, 
mert azért, ahogy a népi böl-
csesség mondja, mindennek van 
határa, de az a helyzet, tegnap 
kiderült, hogy semminek sincs. 
Nagyon köszönöm, nagy tisztes-
ség ez!” – osztotta meg az öröm-
hírt közösségi oldalán.

Pusztai János egész életében 
a nagyközségben élt. Családjáé 
volt a szélmalom. Szívesen em-

lékszik vissza erre az időszak-
ra, mindig szívesen mesél róla. 
A helyi polgárőrség alapító tag-
ja, hosszú éveken át felügyelte 
a településen élő emberek biz-
tonságát. 93 évesen is nyitott 
szemmel jár a faluban, figyelem-
mel kíséri a történéseket. Több 
éven át tevékenykedett a szeg-
vári Földkiadó Bizottságban. Ak-
tívan részt vett a díszpolgári cím 
és Szegvárért Emlékérem ado-
mányozását előkészítő bizott-
ság munkájában. Váratlanul érte 
az elismerés. Mint mondta, 1960 
óta ezért dolgoznak a közösség-
ben, hogy minél jobb legyen. – 
Megbecsülték a tudásomat. Ló- 
idomító voltam, közel 100 csi-
kót tanítottam be évente. Miu-
tán nyugdíjba mentem, eladták 
az állatokat, nem volt, aki tanít-
sa őket. Ehhez olyan türelem 
kell, mint a birkának van – me-
sélte. Mindenki Jani bácsija dol-

gos évtizedeket tudhat maga 
mögött. Éjszakákat őrölt a ma-
lomban. Amit, ha lehetőség len-
ne rá, a mai napig üzembe tud-
na helyezni.

Fotók: Viola István

Akikre büszke lehet Szegvár

Szegvárért Emlékérmet vehetett át a faluban megbecsült, 
szorgalmas és becsületes munkát végző Gémes Dezső gaz-
dálkodó; a vashajlításban 2008-ban hazai rekordot felállí-
tó Tóth József „erős ember”; valamint a sportversenyeken, 
és azok szervezésében is remeklő Lőrincz Gábor, a szentesi 
Honvéd Rákóczi Sportegyesület sportolója. A megyei elis-
merésben részesültekről lapunk 4. oldalán olvashatnak.
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Történelmünk mérföldköve 
Szent István öröksége

Hadi különlegességekkel és a 
települések közösségi értékeinek 
felsorakoztatásával ünnepelték az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban a Csongrád megyei 

Szent István-napot. Az eseményen 
átadták a megye legrangosabb el-
ismeréseit is.

A hagyományoknak megfele-
lően Ópusztaszeren, a magyar ál-
lamiság bölcsőjének számító em-
lékhelyen tartotta a szervező 
Csongrád Megyei Önkormányzat, 

a Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal, a Magyar Honvédség Had-
kiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnoksága, valamint a házi-
gazda a megyei államalapítási ün-
nepséget. A Magyar Honvédség 
látványos bemutatót is tartott. A 
megemlékezésen több település 
is felvonultatta értékeit, közössé-
geinek hagyományait. 

Az esemény szónokaként Gu-
lyás Gergely, a Magyar Országgyű-
lés törvényhozásért felelős alelnö-
ke elmondta, Szent István király 
öröksége történelmünk mérföld-
köve, amely példát mutat, hogy 
a nemzeti tragédiák esetén is van 
miből erőt merítenünk. 

A megemlékezésen Farkas Sán-
dor, a térség országgyűlési kép-
viselője is beszédet mondott. La-
punknak kifejtette, a több mint 
ezeréves szent istváni hagyomány 
nem veszett el. – A keresztény ér-
tékeket képviselni ma is ugyano-
lyan fontos. Különösen az ebben 
az összezavarodott világban, fő-
leg Európában. Kereszténynek 
kell maradni, meg kell őrizni a ha-
tárainkat, mint Szent István korá-
ban. Azokat az értékeket, amelye-
ket megteremtettünk, tovább kell 
vinni – hangsúlyozta a politikus. A 
magyar államiság bölcsőjének ne-

– Kereszténynek kell maradni, meg kell őrizni a határain-
kat, mint Szent István korában. Azokat az értékeket, amelye-
ket megteremtettünk, tovább kell vinni – hangsúlyozta Farkas 
Sándor a megyei augusztus 20-i ünnepségen, Ópusztaszeren. 
Szirbik Imre Szentesen arról beszélt, hogy kenyér nélkül, mun-
ka nélkül, az ország és a szabadság javai nélkül nincs ország és 
nincs szabadság.

Alkotói díjban részesült a 
szegedi Király-Kőnig Péter Ze-
neiskola, Balogh Árpád hód-
mezővásárhelyi borász, és a 
mórahalmi Karitász csoport. 
Csongrád megye közigazgatá-
sáért díjat kapott Korsós Ágnes, 
Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város címzetes főjegy-
zője, Csányiné Bakró-Nagy Ve-
ronika, Szentes Város Polgár-
mesteri Hivatalának aljegyzője, 
Lukácsné Csurgó Csilla, gazdál-
kodási osztályvezető-helyet-
tes, a szegvári polgármesteri 
hivatal munkatársa és Majo-
ros Imre, a ruzsai önkormány-
zat közszolgálati tisztviselője. 
A Csongrád Megye Kultúrájá-
ért és Közművelődéséért díjat 
átvehette a „Fölszállott a páva” 
televíziós tehetségkutató ver-
seny egyéni győztese, az üllé-
si Erdélyi Luca, Daróczi Szilvia 
makói énektanár, Bárány Brigit-
ta szegvári pedagógus és Vörös 
Tibor Bálintné ruzsai könyvtá-
ros. A Csongrád Megyéért díjat 
Márton Anita, olimpiai bronzér-
mes súlylökő, az idei londoni 
atlétikai világbajnokság ezüst- 
érmese érdemelte ki.

Augusztus 20-i körkép: Ópusztaszeren  kenyérszegés, Szentesen kenyértépés



2017. augusztus 25. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 5

vezte Ópusztaszert, amelynél ta-
lán nincs is magasztosabb törté-
nelmi hely hazánkban. – Itt vissza 
tudunk nyúlni azokhoz az ősi gyö-
kerekhez, amelyek hagyománya-
it tovább kell adnunk az új nem-
zedéknek. 

Arról is beszélt, hogy komoly 
veszély fenyegeti a Magyarország-
hoz hasonló nemzetállamokat. – 
Befogadóak vagyunk, mert sok 
nemzetiség, közösség él orszá-
gunk területén, akikkel jól együtt 
tudunk élni. Ma viszont, amikor 
olyan vallással, akarattal érkeznek 
Európába, ahol nem az értékek 
megőrzéséről, hanem a gazdaság 
kiaknázásáról és az európai kul-
túra lesöpréséről van szó, egyér-
telműen fel kell lépnünk – rész-
letezte. Az ünnepségen átadott 
megyei elismerésekkel kapcso-
latban elmondta, hogy a kitünte-
tettek olyan értéket teremtettek, 
amely időtálló. – Aki a közigazga-
tásban eltölt 20-30 évet, biztosan 
lerakja a névjegyét. A szentesi al-
jegyző asszony – dr. Csányiné Bak-
ró-Nagy Veronika – is rendelkezik 
ezekkel az érdemekkel. Követen-
dő példát ad mindenkinek – tette 
hozzá.  A Csergő-díjjal is elismert 
jogász többedmagával a Csong-
rád megye közigazgatásáért dí-

jat vehette át a Nemzeti Történe-
ti Emlékparkban. Megkérdeztük 
Farkas Sándortól, hogy nyugdíj-
ba kell-e menni valakinek ahhoz, 
hogy ezen elismerések birtokosa 
lehessen. – Remélem nem, de ez 
most valahogy így alakult. Vannak 
fiatalok is, akik komoly kitüntetést 
kaptak. Valaki korábban nyugdíjba 
vonult, és ez volt az i-re a pont. Ter-
mészetesen ez nem törvényszerű 
– válaszolt.

Móra József szentesi és megyei 
önkormányzati képviselő elmond-
ta, a kitüntetett több évtizedig 
végezte a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál az aljegyzői 
teendőket és vezette a közigazga-
tási osztályt. – Komoly értékeket 
teremtve, és ezzel Szentes értéke-
it is kiemelve kapta meg méltó ju-
talmát – fogalmazott.  Az ünnep-
ségen jelen volt Szentesről Antal 
Balázs Tibor is, a helyi Fidesz frak-
cióvezetője, önkormányzati kép-
viselő is.

Szent István nap Szentesen
A kenyéráldás mellett táncbe-

mutatóval, koncertekkel és pará-
dés tűzijátékkal ünnepelte a város 
az államalapítást.

A korábbi években megszo-
kott módon az ifjúsági ház mel-

letti parkszínpad adott otthont az 
augusztus 20-i városi ünnepség-
nek. Az államalapítás és Szent Ist-
ván öröksége előtt tisztelgő műsor 
a Szilver TSE táncosainak bemuta-
tójával kezdődött, majd koncerte-
ké volt a főszerep, a táncosokat Ta-
kács Nikolas műsora, majd a Fool 
Moon a’capella együttes élő kon-
certje követte.

Ezt követően Szirbik Imre pol-
gármester mondott ünnepi beszé-
det, melyhez folyamatos ördög-
patronozás volt a nem túl ünnepi 
aláfestő zene.  A város első embe-
re többek között kiemelte, Szent 
István műve az az állam, ami több 
mint ezer esztendeje áll. Szirbik 
Imre idézett István király fiához, 
Imre herceghez intézett intelme-
iből is, kiemelve, hogy István a 
demokratikus értékekre is rámu-
tatott, valamint arra is, hogy a ha-
zának nyitottnak kell lenni az ide-
genek előtt.

A polgármester az új kenyér 
megszentelése kapcsán hangsú-
lyozta, kenyér nélkül, munka nél-
kül, az ország és a szabadság javai 
nélkül nincs ország és nincs sza-
badság; akinek nincs saját kenye-
re, jövedelme, az mások adomá-
nyára szorul, csak alattvaló, majd 
Petőfit idézve a jog előtti és va-

gyoni egyenlőséget kívánt.
Farkas Sándor is köszöntötte a 

megjelenteket és szólt az ünnep 
jelentőségéről. Beszédében hang-
súlyozta, Szent István egy erős, ha-
tárait megvédő, polgárairól gon-
doskodó államot álmodott meg, 
ezek üzenete pedig a mai napig 
aktuális. Farkas Sándor kiemel-
te, István király számára a nyugat 
volt a példakép, ugyanakkor ez ma 
már nem állja meg a helyét, orszá-
gunknak a megmaradás érdeké-
ben önmaga kell, hogy példaké-
pe legyen. „Európa az európaiaké, 
Magyarország a magyaroké!” – 
zárta beszédét az országgyűlési 
képviselő.

Ezután a katolikus, a református 
és az evangélikus egyházak szen-
tesi lelkészei áldották meg az elő-
zetesen megvágott új kenyeret, 
amelyet a polgármester eltépett, s 
abból kínálták meg a közönséget.

A kenyéráldást követően Gájer 
Bálint és zenekara adott élő nagy-
koncertet, amelyen a Budapest 
Táncstúdió néhány táncosa mű-
ködött közre, majd az ünnepséget 
látványos tűzijáték zárta.

Rozgonyi Ádám, 
Majzik Attila,

Halupa B. Eszter

Augusztus 20-i körkép: Ópusztaszeren  kenyérszegés, Szentesen kenyértépés
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Bontás-építés; egyáltalán 
nem törvényszerű, hogy 
egyikből a másik következik, 
és persze nem is egyértelmű, 
sőt nem általános az, ha vala-
mi megszűnik, helyébe jobb, 
korszerűbb létesül, nem úgy, 
mint az Árpád-Agrár Zrt. terü-
letein. 

Ilyen volt a bontás alatt lévő 
régi üvegház, amely több szem-
pontból is korszerűtlennek bi-
zonyult, és ilyen, vagy ehhez 
hasonló lesz az ÚJ innovatív, vi-
lágviszonylatban is versenyké-
pes üvegház, ahol, mint a pa-
tikában igen szigorú és fontos 
elvárások, szabályok alapján kell 
és szükséges betartani a higiéni-
ai előírásokat. 

E nélkül ugyanis nemigen le-

het azt mondani, hogy a leg-
egészségesebb zöldségek ke-
rülnek az asztalunkra, de éppen 
ennek okán is célszerű az áruhá-
zakban keresni a finom, zamatos 
magyar zöldségeket, amelyeket 
ha másképp nem is, de a csoma-
golás alapján felismerhetünk. 

A zöldségek gondozásához és 
szüreteléséhez nem hiányozhat 
a gépesítés sem, amely ugyan a 
kézi erőt nem pótolja, de min-
denképpen növeli a munkafo-
lyamatok hatékonyságát.

A robotizált világ számos ipar-
ágban felütötte a fejét és már-
már a nyakunkon van, a törek-
vés is óriási ebbe az irányba, ám 
ezen a területen kell a szív, a lé-
lek, mely táplálja az egészséges 
zöldségek növekedését. 

Ebből és az Árpád-Agrár Zrt.-
hez, azaz a cégcsoporthoz tarto-
zó üvegházakból szinte hetente 
kerül a fogyasztók asztalára 200 
tonnányi paradicsom, amit gon-
dosan szednek, rekeszelnek és 
azonnal szállítanak, hisz a fris-
sesség, a minőség az egyik leg-
alapvetőbb szempont és elvárás. 

Az üvegházakban szabályo-
zott páratartalom, a zöldségek 
vízigényének kielégítése is a leg-
professzionálisabb módszerek-
kel történik, így a csüngő pa-
radicsomok, a képen látható 
kötözési technikával, bármeny-
nyire is meglepő, képesek akár 
15 méter hosszra is megnöve-
kedni. 

Ez a terület ma még pusz-
taságnak látszik, - háttérben a 
bontásra ítélt szerkezetekkel-, 
de nem sokáig, s mint egy eny-
he influenza, úgy múlik el, azaz 
villámgyorsan eget simogató új 
üvegház épül a területre. S, hogy 
mindez hogyan, vagy miért? Az 
Árpád-Agrár Zrt. óriási lendü-
lettel fejleszt a MAGYAR FÖLD 
szeretetével, a helyi kincsek ki-
aknázásával és ésszerű kihaszná-
lásával, újabb és újabb munka-
helyek teremtésével, gondosan 
szem előtt tartva a jövőt és az 
abban felnövekvő generációkat. 

Az itt látható szerkezet akár 
belépő is lehetne a jövőbe, de 

nem az és nem is egy elhagyott, 
nyitva álló kapu, ám minden-
képpen alapjául szolgál a gaz-
daságos termesztésnek és ter-
melésnek. A termálfűtés, amely 
ezeken a vezetékeken keresztül 
jut be az üvegházakba ugyan-
is nem csupán megalapozta a 
Csongrád megyei, ezen belül is 
Szentes és környéki paprika és 
paradicsom, egyéb zöldségfélék 
termesztését, hanem évtizedek, 
évszázadok múltán is szolgálja a 
fenntartható, egészséges élelmi-
szerek előállítását. 

A tengerentúlon, ahol sok 
esetben egy tenyérnyi helyen is 
termelnek, vagy éppen képesek 
arra is, hogy a felhőkarcolók kö-
zött megbújó épületek tetejére 
mini üvegházakat építsenek, ott 
mindent megadnának azért, ami 
hazánkban a lábunk alatt hever...

(X)

 Rozgonyi Ádám

Hagyományosan orgona-
versenyt rendeztek Szent Ist-
ván napja alkalmából a Szent 
Anna templomban. A kettős 
évforduló alkalmából Kodály 
tételek, valamint Balázs Árpád 
mű is színesítette a zenei re-
pertoárt. 

Az ünneplők, komolyzenét 
kedvelők dr. Horváth György 
gondolatait hallgathatták meg 
a hangverseny felvezetéseként. 
– Mit is ünneplünk? Miért a leg-
nagyobb nemzeti ünnepünk au-
gusztus 20-a? – tette fel a kér-
dést. Az évtizedek alatt volt 
aratási és kommunista alkot- 
mányünnep is. Egyszerűen átke-
resztelték. A rendszerváltás után 
ismét első királyunk szentté ava-
tásának az évfordulóját ünne-
peljük. II. János Pál pápa magyar-
országi látogatása alkalmával 
elmondott beszédéből is idé-

zett: „Ez a nap, számotokra Szent 
István napja, állami ünnep is; a 
kommunisták ugyan meg akar-
ták szüntetni, de másképpen ne-
vezve megtartották, mert nem 
tudtak változtatni az erős hagyo-
mányon. A hagyomány erősebb 
volt, mint az ideológia; nem rég-
óta ismét Szent István ünnepe. 
Szent István elhozta saját ünne-
pére a pápát is…” – Mi, magya-
rok nem felejtjük, hogy mit tett, 
hogy milyen volt – tette hoz-
zá. Majd úgy folytatta, amikor a 
szó kevés, kiegészíti és továbbvi-
szi azt a zene, amely Bartók sze-
rint harmóniából, ritmusból és 
logoszból (megértésből) áll. Az 
est hátralevő részében a zene 
„beszélt”.

A hangverseny 17 éves múltra 
tekint vissza. – Szent István napja 
tiszteletére 2000 óta rendezünk 
orgonahangversenyt. A cél az 
volt, hogy komoly műsorral em-
lékezzünk meg az ünnepről. 

Mindig van egy magyar blokk – 

fogalmazott Nagy János orgo-

naművész, Szentes díszpolgára. 

Az idei év ünnepi műsoráról el-

mondta, két Kodály tétel hang-

zott el a kettős évfordulóra em-

lékezve, valamint Balázs Árpád 
szentesi születésű zeneszerző-
re, a város díszpolgárára emlé-
kezve, születésének 80. évfordu-
lója alkalmából a Bach emlékére 
írt Bevezetés és fuga G-ben című 
orgonaműve, amelyet 2000-ben 
mutatott be. A műsor többi ré-
szében igyekezett ismert, nép-
szerű műveket játszani.

Tovatűnő múlt kontra tiszta eget simogató jövő…

Szent István napi orgonamuzsika
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A helyi agykontroll klub két-
hetente tartja összejövetele-
it a Dózsa-házban. Legközelebb 
augusztus 29-én látogatható a 
klub, 18 órától. A hírleveleiket én 
is folyamatosan megkapom, és 
a legutóbbi témát igazán izgal-
masnak találtam, a vonzás tör-
vénye volt terítéken. A klub ve-
zetőjével, Szabolicsné Sándor 
Ildikóval beszélgettünk.

– Hírlevelében mindig előrevetet-
ted a következő témát, amivel foglal-
koztok a klubban. A vonzás törvénye 
kapcsán nagy szerepet kapott a Ti-
tok című film és könyv. Mire hívja fel 
a figyelmet?

– Ez egy más életszemlélet, egy 
más világlátás. Aki nem tanulta 
meg a figyelmét irányítani, az haj-
lamos beleragadni a negatív ese-
ményékbe, érzésekbe. Sokkal job-
bá tudjuk varázsolni az életünket 
akkor, ha megtanuljuk észreven-
ni nemcsak a rossz dolgokat, ha-
nem a jókat is. Sőt, választhatjuk, 
azt, hogy a jót helyezzük a fókusz-
ba. Ahogy említetted, az előadást 
is a Titok című film és a könyv ha-
totta át a legutóbbi alkalommal. 
Az az üzenete, hogy vegyük ész-
re magunk körül a jót. Emellett át-

adja nekünk mindazt a tudást, ami 
alapján meg is értjük a lényegét. 
Hadd meséljek el egy kísérletet: há-
rom egyetemista csoporttal nézet-
tek meg három különböző filmet. 
Nyálmintát vettek tőlük a kísérlet 
kezdetekor. Az egyik csoport egy 
agresszív, akciókkal teli, háborús 
filmet nézett, a második csoport 
vígjátékot, a harmadik pedig Teréz 
anya főszereplésével készült filmet, 
melyben a szegény sorsú embe-
rek segítése volt  a középpontban. 
A filmek megnézése után ismét 
nyálmintát vettek csoport tagjai-
tól. Azoknak, akik a háborús filmet 
nézték, teljesen leamortizálód-
tak az immunsejtjei, legyengültek. 
Akik a vígjátékot nézték, pont az el-
lenkezőjét tapasztalták. A harma-
dik film, melynek középpontjában 
a szeretet az odaadás állt, szintén 
az egekbe szöktette az immunsej-
teket. Ilyen hatással vannak ránk a 
gondolataink. Az egész egészsé-
gi állapotunkra kihat rövidtávon 
is, de gondoljunk bele, hogy hosz-
szú távon milyen következményei 
lehetnek.

– Itt is fontos a felismerés. Vannak, 
akik sajnos nem igazán veszik észre, 
hogy mennyire negatívak...

– A szabad akarat mindenki-
re vonatkozik. Szíve joga bárkinek, 

hogy úgy tegye tönkre az életét, 
ahogy szeretné. Nyújthatjuk felé a 
kezünket, de ha ő nem akarja, ak-
kor nem erőszakolhatjuk meg a sa-
ját gondolatunkkal őket. Az ilyen 
emberek gyakrabban betegek és 
előfordul, hogy komoly betegsé-
geknek lesznek a részesei. Amikor 
bekövetkezik egy komoly egész-
ségromlás, gyakran átértékelik az 
életüket. 

– Hogyan tudjuk bevonzani, amit 
szeretnénk? 

– Az univerzum olyan, mint a 
dzsin. Amit kérsz gazdám. Valójá-
ban nem is a szavainkra reagál, ha-

nem sokkal inkább a gondolata-
inkra és az érzéseinkre. Ha valami 
szépet és jót szeretnénk bevonza-
ni, akkor nem az a legfontosabb, 
hogy a fűnek-fának mondogatom, 
hogy gazdag vagyok, és ez való-
ra válik. Viszont, fogalmazhatom 
úgy, hogy igaz legyen. Az érzés-
be belerakhatom magam. Ha sze-
retnénk egy új autót, képzeljük el, 
hogy milyen benne ülni, milyen az 
illata, hogyan fogjuk a kormányt, 
rakjuk sebességbe, majd belepil-
lantunk a visszapillantó tükörbe…
Amikor ebbe az érzése beleteszem 
magam, a rezgés az egekbe szökik, 
és a vonzás elkezdődik. 

Az univerzum olyan, mint a dzsin: amit kérsz gazdám

Rozgonyi Ádám

Az ünnep jegyében telt a nyár utolsó Garaboly Gasztro- és Kéz-
műves Piaca. Augusztus 20-ra készülve friss kenyeret is sütöttek.

A jó minőségű házi termékek vásárán a kecskesajttól a különleges 
mézborig számos kuriózummal találkozhatott ezúttal is az érdeklődő. 
Szabó Csaba biokertész natúr és ízesített bio paradicsomleveit kínál-
ta, üstben elkészítve. Adalékanyag-mentes lisztből kovászolt kenyeret 
sütöttek, amiből a látogatók is csipegethettek. A közös bográcsban, 
körömmel, egy kis belsőséggel, fatüzeléssel csülökpörkölt készült. Az 
egyik szentesi hölgy az egész család számára vitt a tradicionális ma-
gyar ételből. Azt mondta, egy kis köretet is készít hozzá otthon. A pia-
con általában leginkább a sajtok, lekvárok közül válogat.

A gasztrokulturális esemény egyik visszatérő árusa, Udvarhelyi 
Gyula különleges erdélyi lekvárokkal, szárított termékekkel csábítot-
ta asztala elé az érdeklődőket. Elmondta, hogy szinte falunként más-
más recept szerint készítik a finomságokat Erdélyben. Nemcsak lek-
várokból, de a friss gombasavanyúság levéből is adott kóstolót. Aki 
elfáradt a portékák mustrájában, alkalmi kiállítást tekinthetett meg, a 
tornácot Szazánszki Katalin fotós képei díszítették.

Ünnepi gasztropiac
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A Szentesi Hősök soroza-
tunkat Lantos Csabával, cse-
répkályha-, kandalló-, tégla-
kályha- és kemenceépítővel 
folytatjuk. Hetedik éve épít 
kályhákat, melyek egytől- 
egyig gyöngyszemei az ottho-
noknak. Beszélgettünk a kez-
detekről, hivatásról, szakmai 
alázatról és jövőképről. Ez egy 
olyan szakma, melyre meg kell 
érni, vallja ő.

– Amikor az interjúra egyeztet-
tük az időpontot, felvetted a te-
lefont, kérdezted, hogy vissza-
hívhatsz-e később, mert épp egy 
gyorsan kötő anyaggal dolgo-
zol… Merrefelé alkottál?

– Most Orosházán építettünk 
minimál stílusú vakolt kályhát. 
Téglából épül, és három réteggel 
hálózzuk át hőálló ragasztóval és 
vakolattal, ami 5 perc alatt meg-
köt, ezért nem tudtam beszélni, 
de igyekeztelek minél hamarabb 
visszahívni.

– Hogyan kerültél kapcsolatba 
a kályhaépítéssel, mi volt vonzó 
ebben a szakmában?

– Még 2003-ban vettünk egy 
kertes házat itt Szentesen, és 
volt a ház közepén egy cserép-
kályha. Az az igazság, hogy nem 
tetszett és azon gondolkodtam, 
hogy ki kellene onnan bontani. 
De mondták az ismerősök, hogy 
próbáljam ki, fűtsek vele egy te-
let. Megtetszett a gazdaságossá-
ga, és legfőképp az, hogy meny-
nyire más meleget ad, mint a 
konvektorok vagy radiátorok. El-
kezdett érdekelni, hogy miként 
épülhetett fel, milyen a belseje, 
milyen füstjáratok vannak ben-
ne. Egy alkalommal javítani kel-
lett és egy „öreg” kályhást hív-
tam ki, Kovács János bácsit – ő 
építette ezt a kályhát még 30 év-
vel ezelőtt –, azt hiszem akkor 
indultam el ezen az úton. Előt-
te az építőiparban dolgoztam, 
az alapjaim megvoltak. Békés-
csabán iratkoztam be 35 évesen 
egy kétéves képzésre, ahol Ve-
reckei László tartotta a gyakorla-
ti oktatást. Ő kifejezetten a népi 
kályha-és kemenceépítést kö-
vette, csak hagyományos anya-
gokból dolgozott. A régi kályhák 
tisztítása, átépítése volt a felada-
tom a kezdetekkor. 

– Egyik kályha sem egyforma. 
Vannak az építőknek védjegyei, 
megismered, hogy ki építette?

– Igen, de nem feltétlenül a 
külseje alapján. Egy mester úgy 
ismerszik meg a munkájáról, 
amikor belenézünk a kályha bel-
sejébe: hogyan épít tűztereket, 
füstjáratokat. Ami nagyon fon-
tos ebben a szakmában – hat hó-
napon keresztül minden nap be 
van gyújtva a kályhába- , hogy 
van elkészítve a belseje. Ma már 

az igények is változtak, a modern 
formabontó kályhák korát éljük.

– Az első önálló munkádra ho-
gyan emlékszel vissza?

– Szentesen építettem az el-
sőt a Táncsics Mihály utcában. 
Szép lett, azóta is használják, bár 
a megrendelő nem tudja, hogy 
ez volt az első kályhám, eddig – 
hangosan felnevet. – Akkora túl 
voltam az iskolán, néhány átra-
káson, hordozható kályhákon. 
Egy kecskeméti kályhásnál vol-
tam gyakorlaton néhány hétig. 
Onnan sem kaptam pénzt, illet-

ve a munkahelyemről sem, így 
nem is jártam haza. Az autóm-
ban húztam meg magam éjsza-
kánként, és csak egy cél lebegett 
előttem: amit ők el tudnak készí-
teni, az én is meg fogom csinálni. 
Megismertem egy-két új fogást, 
új anyagokat és sokat tanultam. 
Nagy szerencsém, hogy min-
dig segítőkész emberek voltak 
a mentoraim, akikre a mai napig 
felnézek és tisztelem őket. 

– Így hallgatva téged, ez a hatá-

rozottság, céltudatosság, szakmai 
alázat és kitartás eredhet a sport-
múltadból? A vízilabda meghatá-
rozó volt az életedben…

– Természetesen. Az ember fo-
lyamatosan formálódik, és ha-
tással vannak rá bizonyos em-
berek. Az első példaképeim az 
edzőim voltak, az egyikük Tari 
Laci Csongrádról, biztosan isme-
red. Nyilván teljesen más ember 
lennék, ha őt nem ismerném. A 
sport alázatra és céltudatosságra 
nevelt, megtanított megbecsül-
ni az elért eredményeket, sikere-

ket. Már korán megtanultam azt, 
hogy ha jól teljesítek, akkor elő-
rébb jutok. Igen, a sport megha-
tározó volt. 

– Az otthon akkor kel életre, ha 
belakják. Amikor kályhát építesz, 
biztosan nagy boldogságot ad, 
amikor a család birtokba veszi. Le-
het a kályhákhoz kötődni?

– Szerintem igen. Jó úgy el-
jönni egy megrendelőtől, hogy 
szívesen várnak vissza. Úgy 
gondolom, hogy jó döntést 
hoztam hét évvel ezelőtt, ami-
kor belevágtam ebbe a mester-
ségbe. Előtte sok mindent ki-
próbáltam már, kamionoztam, 
építőiparban és kertészetben is 
dolgoztam. Szeretek tanulni, az 
újat felépíteni, alkotni. Amikor 
úgy ébredek, hogy a munkám 
nem ad örömöt, akkor váltok. 
Ennek a szakmának az is külön-
legessége, hogy egyik munkánk 
sem ugyanolyan. A változatos-
ság gyönyörködtet. 

– Egy-egy kályha vagy kandalló 
építése mit ad neked?

– Amikor elkezdtem ezzel fog-
lalkozni, mindig lefotóztam a 
munkáimat, és megmutattam a 
gyerekeimnek. Azt hiszem, hogy 
ez sokkal többet jelentett szá-
momra, mint az, hogy kifizették. 

– Hogy látod a szakma után-
pótlását?

– A kályhaépítő képzések-
re sajnos úgy kell összevadász-
ni a jelentkezőket. Ha ezt vala-
ki hivatásszerűen végzi, tud adni 
egy biztos megélhetést, és igény 
egyre inkább van rá. A kerti 
konyhákra is nagyobb a kereslet. 
Egy kályha olyan sugárzó mele-
get ad, amit semmi más nem pó-
tol. A falakat, a bútorokat, a fö-
démet is átmelegíti. Nemcsak 
addig ad meleget, ameddig ég 
a tűz benne, hanem másnap is 
teszi a dolgát. Remek konstruk-
ciók. Ajánlom festőknek, kőmű-
veseknek, gipszkartonozóknak, 
burkolóknak. Ők rendelkeznek 
olyan építőipari látásmóddal, 
amellyel könnyebben elsajátít-
hatják a kályhaépítés fortélyait. 
Erre a szakmára meg kell érni. Az 
országban az egyik legjobb mi-
nőségű kályhacsempét gyártják 
Szentesen, a bemutatóterem a 
legnagyobb. Erre is legyünk na-
gyon büszkék.

A kályha melegét semmi nem pótolja
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Palicska Irén

A válasz nagyon egyszerű 
azok számára, akik gyakran al-
szanak csemetéikkel. Ha egyálta-
lán alszanak. Mert bizony ilyen-
kor nem sokat lehet pihenni. 
Vannak harcos anyák, akik igenis 
az „együttalvás” mellett kardos-
kodnak, és vannak mamik, akik 
a külön szoba-külön ágy mellett 
teszik le a voksot. A nagy kérdés, 
hogy ugyanolyan jól kötődik-e 
a baba az édesanyához, ha kü-
lön lett szoktatva. Most már tud-
juk, hogy igen! Nem ez határoz-
za meg a kötődés milyenségét. 
Én kezdetektől fogva a külön 
szoba-külön ágy mellett dön-
töttem. Nem a kényelem miatt, 
hiszen amikor háromóránként 
etettem Gergőt, vagy óránként 
kellett bemenni a szobájába éj-
szakánként pici baba korában, 
akkor sokkal kényelmesebb lett 
volna, ha mellettem alszik. Ak-
kor ez így tűnt természetesnek. 

Most azonban a nyaralás ideje 
alatt szó szerint éjjel-nappal egy-
más közelében voltunk. Mi ka-
parintottuk meg a nyaralóban a 
nagy franciaágyat. Mint később 
kiderült, nem is olyan nagy. Apa 
első este felmérte, hogy hárman 
végképp nem fogunk elférni, így 
átengedte Gergőnek és nekem a 
fekhelyet. Hát, ilyen rosszul még 
soha életemben nem aludtam, 
mint ezalatt a két hét alatt. Min-
den órában felébredtem. Meg-

néztem, lerúgta-e magáról a ta-
karót? Ha meleg volt, izzad-e? 
Hol van, hogy fekszik? És bár már 
nagyfiú, még mindig attól fél-
tem, hogy véletlenül ráfordulok. 
Sokszor a klasszikus pozícióban 
ébredtünk, hol egy kéz, hol egy 
láb lógott a számba, nyakamba. 
Néha Gergő keresztbe fordult az 
ágyon, én meg lapjával feküd-
tem hajnalig. De milyen jó is volt! 
Lehet, hogy itthon is bevezetjük. 
Apát száműzzük a nappaliba, és 
Gergővel ketten alszunk a fran-
ciaágyon. 

Másik újdonság a nyaralásunk 
alkalmával, a pelus levétele volt. 

Mit mondjak, még hadilábon ál-
lunk a szobatisztasággal. Ami-
lyen szépen elkezdtük használ-
ni a bilit egy évvel ezelőtt, olyan 
gyorsan el is felejtettük tavaszra. 
Ahogy Gergő egyre inkább ön-
tudatra ébredt, és rájött, hogy 
nemet is mondhat, kinyilvánít-
hatja az akaratát, úgy el is utasí-
totta. Nem volt hajlandó ráülni. 
Még könyvet is vettem: „Visz-
lát pelus” címmel, felkészítő cso-
mag kisfiúknak. Csak előbb ne-
kem kellene átrágnom magam 
rajta, és nekem felkészülni. Azt 
olvastam, hogy nem kell bele-
szakadni. Három éves korára így 

is-úgy is szobatiszta lesz. Meg 
kell érnie rá. Na, majd nyáron, ha 
meztelenül szaladgál – mondták 
sokan. De hol? A lakásban vagy 
a játszótéren? (Láttam, hogy más 
anyukák a sétára is hozzák a bi-
liket. Végülis, a túlélő felszere-
lés mellett elfér.) Szóval kapóra 
jött, hogy két hétig a természet 
gyermekei voltunk. Le a pelen-
kával és a kisgatyával! Gergő él-
vezte is. Még a fürdőnadrágját se 
volt hajlandó felvenni. Csak egy 
probléma akadt, nem nagyon je-
lezte, ha pisilni vagy kakilni kel-
lett neki. A vízparton nem volt 
feltűnő, ha odacsurrant, de a 
nyaralót is sikerült felszentelnie. 
A fürdőszobát, a nappalit és a 
konyhát is. Ha kint a kertben je-
lentem meg, kezemben a bili-
vel, körbe-körbe szaladgált a fe-
nyő körül, és azt kiabálta, hogy 
„Nyem, nyem, nyem!”  Majd ami-
kor kirohangálta magát, nézem, 
hogy mi az a két barna csík a lá-
bán? Ja, sikerült elvégeznünk a 
nagydolgot. A gyerek megtisz-
togatása után nyomolvasásba 
kezdtem. Egy kupacot sikerült 
hamar felfedeznem, a másikat 
csak azután, miután véletlenül 
rátettük a gumimatracot.

Baba a fedélzeten

Hogy kerül a gyerek lába a számba?

SZENTESI söröző pultost és po-
hárszedőt keres! Jelentkezés fényképes 
rövid bemutatkozó levélben a gepja-
tek@freemail.hu e-mail címen, vagy a 
70/884-3541-es telefonszámon. 

VÁROSKÖZPONTBAN, csendes 
utcában igényesen felújított, 70 m2-
es két szoba + ebédlős + 9 m2 terasz, 
téglaépítésű, földszintes polgári, tár-
sasházi lakás, tetőtér beépíthetőséggel, 
garázs kialakítási lehetőséggel, sür-
gősen, áron alul eladó. Irányár: 9,8 M 
Ft. Tel.: 20/802-6062

NAGYHEGYEN, Kispaté úton, 
1600 m2–es ingatlan eladó, rajta 
1000m2 automatizált fólia, ipari gáz, 
villany 380 V, vezetékes víz, fúrt kút, 
kb. 50 m2-es palaszín, gyümölcsfák, 
termelésre, telephelynek is kiváló. 
Irányár: 3,6 M Ft. Tel.: 20/802-6062  

NÉGY lakásos társasházban, a 
Honvéd utcában 2,5 szobás lakás, 
kerttel, garázzsal eladó. Tel.: 30/445-
0968

MŰANYAG cefrés hordók 120 
literestől- 60 literesig eladók. Tel.:  
30/262-7368 

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

JÓ állapotú használt vízcsapok, új 
törölköző-szárítós radiátor (100x45), 
11,5 kg gázpalackok eladók. Tel.: 
30/551-0728 

20 éves Daewo Tico 2019 áprilisáig 
érvényes műszakival, megbízható mű-
szaki állapotú első tulajdonostól eladó. 
Tel: 70/610-6741

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A swing életérzést közve-
títi Gájer Bálint, akit a műfaj 
hercegének is titulálnak.  Az 
énekes az augusztus 20-i ün-
nepi műsor élő nagykoncert-
jét adta zenekarával. Megkap-
ta már a Fonogram zenei díjat, 
de az ő műfajában a szintén 
elnyert, Legelegánsabb ze-
nész-díjnak is nagy jelentősé-
ge van. Mint interjúnkban el-
árulja, kiugró sikerben lehet, 
hogy soha nem lesz része, de 
sokáig szeretne a pályán ma-
radni.

– Tíz évesen kezdtem el dobol-
ni, s akkoriban találkoztam egy 
swinges műfajjal, a ragtime-mal. 
Nagyon megtetszett a lükteté-
se, a könnyedsége. Aztán hosszú 
ideig nem találkoztunk újra, s 
amikor elkezdtem énekelni, ami 
egy külön történet - otthon sze-
rettem énekelgetni, s talán iste-
ni sugallat, nem tudom, de úgy 
gondoltam, érdemes lenne ezzel 
foglalkozni. Székesfehérváron 
beiratkoztam egy zeneművésze-
ti jazz szakközépiskolába, ott is-
kolai keretek között jazz, swing 
standardeken keresztül tanul-
tuk a stílus csínját-bínját, mert-

hogy ebből alakult ki a popzene, 
a könnyűzene. Kiderült, hogy ez 
a baritonos hangfekvés abszo-
lút passzol ehhez a műfajhoz, s 
szerettem a vele járó könnyed-
séget, vidámságot, meg az eleg-
anciát is. Jellemző, hogy azt nem 
szerettem csinálni, amit minden-
ki csinál, így, mivel ez rétegzene, 
nincs olyan nagy konkurenciám, 
még a műfajon belül is minden-
ki egy kicsit mást csinál. Sokáig, 
2001-től 2013-ig énekelgettem 
party zenekarokkal, ez alatt elég 
sok mindent kipróbálhattam, mi 
az, amiben jól érzem magam, mi 
az, ami jól áll, aztán úgy alakult, 
hogy ez a műfaj érintett meg 
leginkább, egy kerek történet 
lett belőle – mesélte az énekes.

– 2013 augusztusában látta-
lak fellépni akkori zenekaroddal, a 
Group’N’Swinggel, majd pár hét-
re rá már a TV2 The Voice műso-
rában szólóban tűntél fel, és lettél 
végül második.

– A Group ’N’ Swinggel nagyon 
jó műsort sikerült összeraknunk, 
s mikor kiadtunk egy lemezt, fel-
merült a reklámozás kérdése, 
hogyan jusson el szélesebb ré-
tegekhez. Rádiók nem nagyon 
játszanak ilyen típusú zenéket, s 
úgy döntöttem én, mint a zene-

kar énekese, elmegyek egy ze-
nei tehetségkutatóba szerencsét 
próbálni. De egyébként a ze-
nekar fúvósai minden adásban 
ott voltak, s gondoltam, hogy a 
műsor után majd valahogy „ma-
gammal tudom rántani” a zené-
szeket: ha van egy ismertebb 
előadó, s mögötte jó produkció, 
az így egyben nagyon erős lehe-
tett volna. Ám a zenekar aztán 
nem feltétlenül akart velem jön-
ni. Valószínűleg nem szeretett 
volna Gájer Bálint kísérőzene-
kara lenni a Group ’N’ Swing, de 
már maga az is bekorlátozza a le-
hetőségeket, hogy együttes: itt-
hon nem lehet mindenhova 10 
tagú zenekarral menni, s főleg 
az elején fontos, amikor kikerül 
egy ilyen műsorból valaki, hogy 
menni kell minél több helyre. 
2014-ben megjelent az első le-
mezem, s érződött, ez sikeres le-
het, tehát a kettőt, a szólókar-
riert és a zenekart nem lehet 
együtt csinálni. Az új lemezükre 
már nem lett volna szerencsés, 
ha én éneklem fel a dalokat, éne-
kest kerestek, s úgy tudom, a ze-
nekar is töretlen sikerrel fut, így 
végül mindenki jól járt.

– Szívesen éltél volna a zenéd-
del megidézett 30-as, 40-es évek-
ben? 

– Biztos, hogy megvolt annak 
a jó és rossz oldala is, kíváncsi 
lennék rá, egy picit visszautaz-
nék azért oda. Azonban, idő-
vel minden megszépül, s lehet, 
hogy nem volt az olyan szép idő-
szak.

– Klipjeidet elnézve, biztosan a 
női nemből tevődhet ki a rajongó-
táborod túlnyomó része.

– Hát igen, de úgy gondolom, 
egyébként is, ha nem egy he-
avy metal zenekarról van szó, a 
populárisabb dolgokért inkább 
a hölgyek rajonganak, a pasi-
kat meg esetleg elhozzák. De 
ez olyan műfaj, hogy nagyon 

sok házas együtt tud jönni, vagy 
akár gyerekekkel együtt. Ez pró-
bál egy nagyon szimpatikus do-
log lenni, a klipes dalok mindig 
kicsit populárisabbak, amiknek 
esélye lehet bekerülni a rádió-
ba. Ahogyan Michael Bublé is el-
vitte poposabb irányba, hogy rá-
dióból szólhasson, de neki sem 
sikerült az a hatalmas nagy rob-
banás a karrierjében, igaz, fo-
lyamatosan fenn tudja tarta-
ni a sikert. Én is azt gondolom, 
nem lesz soha egy nagyon kiug-
ró pontja a pályafutásomnak, vi-
szont 30-40 évig mehet. Szeret-
nék én is színpadon állni minél 
tovább, ezzel a műfajjal lehet is.

– A legelegánsabb zenész díját 
is megkaptad. Mindig ilyen fess a 
kinézeted?

– A nyárral küzdök, olyankor 
nem lehet zakót felvenni, akkor 
én is rövid ujjúban vagyok, rö-
vidnadrágban, papucsban, de 
alapvetően ősztől egészen nyá-
rig szeretem a zakót, bár nem já-
rok öltönyben feltétlenül a hét-
köznapokon, mert szeretnék 
különbséget tenni a hétközna-
pok és a színpad között. Akkor 
nincs nyakkendő, kényelmesebb 
nadrágot, vagy farmert viselek, 
de szép bőrcipővel, díszzseb-
kendővel, tehát igyekszem ele-
gánsan kinézni. Egy bevásárló-
központ elegancia díja volt, amit 
elnyertem, zenészeket, színésze-
ket, sportolókat díjaztak, s ak-
kor nagyon büszke voltam arra, 
hogy még friss „végzősként” a 
Voice-ban Kulka Jánossal, Eszenyi 
Enikővel, a tornász Berki Kriszti-
ánnal, dr. Gyarmati Andreával ke-
rültem egy csapatba, azzal, hogy 
megnyertem az énekesek között 
ezt a díjat. Az első háromból a 
közönség szavazta meg a győz-
test, úgyhogy ez egy különösen 
fontos visszajelzés volt, de az én 
műfajomban egyértelmű, hogy 
nekem öltönyben kell lennem.

Gájer Bálint: Mindig valami mást akartam csinálni

Koszta József Múzeum
Szeptember 2-án, szombaton 

10 és 12 óra között Suliváró Ma-
tiné című kézműves foglalkozás-
sal várják az érdeklődőket a mú-
zeumban (Szentes, Kossuth tér 
1.) 

Szentesi Lajtha László AMI
Augusztus 28-án, hétfőn 16 

órakor A pedagógia időszerű 
kérdései címmel Bíró Gyula igaz-
gató, főiskolai mestertanár előa-
dását tekinthetik meg a Szentesi 

Keresztény Pedagógus Társaság 
szervezésében.

Református Nagytemplom
A Reformáció 500 évforduló-

ja alkalmából a Szentes-Nagy-
templomi Református Egyház-
község a jubileumi esztendő 
minden hónapjának utolsó va-
sárnapján előadást szervez. Az 

augusztus 27-én, vasárnap 10 
órakor kezdődő rövid istentisz-
teletet követően Labádi Lajos ny. 
főlevéltáros osztja meg gondola-
tait az egybegyűltekkel. Az előa-
dás címe: Korai református isko-
lák és iskolamesterek Szentesen.

Hunor Coop – Kála Áruház
Szeptember 1-én és 2-án ren-

dezi meg a Hunor Coop Zrt. a 
XVI. Szentesi Lecsófesztivált. A 
két napos rendezvényen közös-
ségi programok, sztárfellépők 
gondoskodnak a vendégek szó-
rakozásáról, emellett több száz 
bográcsban rotyog majd a szen-
tesi lecsó.

Galéria Kávéház 
Novák Mihály, szabadkai fo-

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

P r o g r a m a j á n l ó
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Sebők Tamás

Ha koncertekről, fesztiválok-
ról beszélünk, keresve sem ta-
lálnánk megfelelőbb embert 
egy kis anekdotázásra, mint 
Arató Matyit. Őt és családját 
hatalmas megtiszteltetés érte 
a nemrégiben zárult 25. Sziget 
Fesztiválon, erről mesél most 
lapunknak is.

– Az elmúlt héten – ahogy fogal-
maztál – hatalmas megtisztelte-
tés érte a családodat, hiszen vele-
tek közösen ünnepelte jubileumát 
a Sziget. Hogyan jött a dolog, hogy 
a szervezőkkel együtt ünnepelhet-
tetek?

– A fesztivál sajtósa, Marin-
ka Csaba – aki mellesleg Szente-
sen tanult – keresett meg, hogy 
az egyik országos online hírpor-
tál szeretne velem interjút készí-
teni, abból az alkalomból, hogy 
feleségemmel, Anitával egy Szi-
get Fesztivált sem hagytunk ki, 25 
éve mindig kint voltunk. Én per-
sze szívesen adtam interjút, közel 
2 órás felvételt terveztek, és a for-
gatás a Sziget ünnepségével zá-
rult volna. Ennyi volt az elsődle-
ges terv.

– Ez azért a végére kicsit megdőlt.

– Igen, ugyanis a forgatás vé-
gén, mondta a srác, hogy len-
ne egy meglepetése számunkra. 
Találkoztunk Gerendai Karcsival, 
a Sziget főszervezőjével. Karcsi 
mondta, hogy menjünk be vele, 
az ünnepségre. Mi azt gondol-
tuk, hogy megbújunk a backsta-
ge-ben, hiszen azért ez a feszti-
válról szólt és nem rólunk. Aztán 
végül úgy alakult, hogy Karcsi 
előre hívott az óriás tortához. Ha-
talmas megtiszteltetés volt, egy 
életre szóló élmény lesz nekünk.

– Milyennek látod most a feszti-
vált?

– A Sziget úgy változik, ahogy 
a világ is változik. Mások a zene-
hallgatási szokások, változik a 
stáb, újabb és újabb arcok jelen-
nek meg a szervezők között. Biz-
tos vagyok benne, hogy a mai 
fiataloknak az kell, amik a nagy-
színpadon szóltak. 

– Ahogy ismerlek, nem vagy a 
mai közkedvelt zenék rajongója, 
mi vonz még mindig a Szigetre? 

– A világzene! Ott zseniális vi-
lágsztárokat látok zimbabwei, 
vagy mongol zenészeket, mozi-
kat, színdarabokat. Lehet, hogy 
ezek előbb-utóbb kihalnak, mert 
nem lesz rá igény, de még min-

dig ez vonz a leginkább. Ott lát-
tam már például Robert Plantet, a 
Buena Vista Social Club-ot, vagy 
Manu Chao-t.

– Melyik évben volt a legjobb?
– Talán a ’96-os. Akkor volt Pro-

digy, Sonic Youth, Iggy Pop. Őrü-
letes volt. Meg 2008-ban a Sex 
Pistols. Olyan hatással volt rám, 
hogy a koncert után eltéved-
tem. Ugyanis vége volt a koncert-
nek, de aztán visszajöttek még 2 
számra, teljesen előre mentem. 
Akkora élmény volt, hogy Johnny 
Rotten ott állt előttem 5-6 méter-
re, hogy amikor elindultam vissza 

a sátorhoz, azon gondolkoztam, 
egy óriási legendát láttam, any-
nyira elmélyültem a gondolata-
imban, hogy eltévedtem (nevet.)

– Mit köszönhetsz a Szigetnek?
– Életem legnagyobb élménye-

it. Legendás zenészeket, zeneka-
rokat! Hozzánőttem, megszok-
tam, ha augusztus, akkor Sziget. 
Ha visszatekintek, elmondha-
tom, hogy soha nem láttam vol-
na Nick Cave-et, Patti Smith-t, 
David Bowie-t, Sonic Youth-t, 
Iggy-t, Motörhead-et, és még so-
rolhatnám, és én ezt mindet en-
nek a fesztiválnak köszönhetem.

Sebők Tamás

Ha ősz, akkor startol a Hang- 
versenyközpont zenei soro-
zata, a Zene-Világ-Zene és a 
könnyűzenei koncerteket fel-
vonultató Zene-Világ-Zene 
Graffiti. Mint azt megszoktuk, 
a koncertsorozat az ország 
legnagyobb zenészeit hoz-
za el városunkba, a szervezők 
mégis úgy vélik, idén kivált-
képp különleges előadásokra 
látogathatnak el a zene ked-
velői.

Immáron hagyományosan a 
Zene Világnapja (október 1.) és a 
Zene Ünnepe (június 21.) között 
rendezik meg a város állandó ze-
nei programját a Zene-Világ-Ze-
ne koncertsorozatot. Kertész 
Ákos, a Hangversenyközpont ve-
zetője lapunknak elmondta, úgy 
érzi, az egyik legerősebb évadot 
sikerült összehozni. Az ütőhang-
szeres művésztől megtudtuk, az 
idei évad szeptember 29-én pén-
teken startol a Djabe koncertjé-
vel. A neves jazz / world fúziós 
zenekar új lemezét hozza el Szen-

tesre és további érdekes infor-
máció, hogy a csapat két alapító 
tagján kívül egy teljesen új felál-
lású együttest fogadnak a Hang- 
versenyközpontban. Október-
ben nemzeti ünnepünkhöz köt-
hetően a Kossuth-díjas és Liszt 
Ferenc-díjas magyar népdaléne-
kes, előadóművész, Szvorák Kata-
lin lép színpadra. Novemberben 
Dani Imre Szentesen tanult, az-
óta nemzetközi hírnevű zongo-
rista látogat el hozzánk, a hónap 
végén pedig a Zűrös banda folk- 
zenei koncertje szól majd a ze-
neiskolában, Balogh Kálmán ven-
dégszereplésével. Decemberben 
Nagy János jazz-zongorista, Fran-
kie Lato swing-hegedűs és Jou-
bert Flóra triójának előadását 
láthatják az érdeklődők. Január-
ban hosszas várakozások után 
Szentesen ad koncertet a Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
szintó származású magyar gitár-
művész, Snétberger Ferenc. Feb-
ruárban az osztrák énekes-dal-
szerző, gitáros, „tiszteletbeli 
magyar” blueszenész, Ripoff Ras-
kolnikov és zenekarának előadá-
sára kerül sor. Márciusban a Sze-

gedi Tudományegyetem vonós 
kamarazenekarát, áprilisban pe-
dig már hagyományosan a Mol-
nár Dixieland koncertjét mutatja 
be a Hangversenyközpont. Má-
jusban Borbély Mihály Poligon 
nevű formációja Dés Andrással és 
Lukács Miklós művészekkel a so-
raiban látogat városunkba, az ő 
előadássukkal zárul az évad.

A Zene-Világ-Zene Graffiti idei 
felhozatalát Arató Matyi szerve-
ző ismertette lapunknak. Az ifjú-
sági házban futó koncertsorozat 
szeptember 23-án startol a punk 
legenda, az Aurora koncertjével, 
akik egyik legsikeresebb albu-
muk 25. évfordulós turnéjának 
keretében látogatnak a Kurca 
partjára. Októberben a Firkin ír 
népzenei együttes jön el Szen-
tesre. A november a metal zene 
kedvelőié, a thrash legenda, az 
Akela ad koncertet nálunk, de-
cemberben pedig fiatalok köré-
ben igen népszerű Leander Kills 
rengeti meg az ifjúsági házat. Az 
új év elején a Mystery Gang és az 
Ismerős Arcok is új lemezének 
turnéja keretében látogat Szen-
tesre.

Életem legjobb élményeit köszönhetem a Szigetnek

Erős évaddal hamarosan indul a Zene-Világ-Zene
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Darók József

A klasszikus kabaréjelene-
tek nem mennek ki a divat-
ból, legutóbb a gondozási 
központ II. sz. Idősek Klubjá-
ban nevettették meg a közön-
séget Tombor Bözse és társai, 
azaz a SzeVASZ (Szentes Vá-
rosi Amatőr Színkör) társulata 
által életre keltett figurák. Az 
amatőr színjátszók október-

től ismét megnyitják a Pad-
lásszínházat, Molnár Ferenc 
Az ibolya című darabjával in-
dítják az évadot.

Az adóbevallás című klasz-
szikus, a főszereplő Tombor 
Bözsével sem maradhatott ki a 
SzeVASZ kabaré-válogatásából 
múlt héten, amikor a Nagyör-
vény utcai II. sz. Idősek Klubja 
vendégeiként csaltak mosolyt 
idősek és fiatalok arcára. A férfi 

és nő, illetve a generációk köz-
ti különbségeket körbejáró, az 
ebből adódó helyzeteket kifi-
gurázó tréfás jelenetekkel sze-
repelt a főleg pedagógusokból, 
de mindenki esetében civil fog-
lalkozást űző tagokból álló tár-
sulat. Az intézmény meghívá-
sának már másodszor tettek 
eleget, ugyanis a februári fellé-
pésük olyan sikert aratott, hogy 
annak várható volt a folytatása, 
tudtuk meg Szatmári-Nagyné 
Barna Edittől, a klub vezetőjétől. 

Ezúttal nagyobb szabású 
előadást kértek, amire nem csak 
az ellátottaik jöttek, de külsős 
érdeklődők, távolabbról érkez-
ve is beültek az intézmény ud-
vari pavilonjába a délelőtti idő-
pont ellenére is. Szeretnék a 
későbbiekben is legalább éven-
te meghívni a társulatot. Az 
egyórás műsort követően ma-
radt még a vidámság, jóízűen 
falatoztak süteményeket. A Sze-
VASZ terveiről Dunai József, a 
társulatot működtető egyesület 
elnöke elmondta, a nyári fellé-
péseik után jól esett a pihenő az 
előző nehéz évad után, de októ-

bertől a Dózsa-házban kialakí-
tott székhelyükön, a Padlásszín-
házban várják újra a nézőket. 
Molnár Ferenc Az ibolya című 
egyfelvonásos darabjával ké-
szülnek. Jövő februártól pedig 
terveik szerint a Szerelmes le-
velek címmel kétszereplős előa-
dással lépnek színre.

A társulat kéri, hogy az előa-
dások előtt jelezzék helyigénye-
iket a nézők, a Padlásszínház 
szűkös befogadóképessége mi-
att. Van már komolyabb hang-
technikájuk is, újságolta Dunai 
József, aki maga is aktív szerep-
lő és technikus egyben. Az ön-
kormányzat, valamint a körzet 
képviselőjének, Antal Balázs Ti-
bornak 100-100 ezer forintos 
támogatását saját forrásból ki-
egészítve szereztek be négy da-
rab mikrofonszettet és egy 12 
csatornás keverőpultot. Ennek 
köszönhetően megnőtt a moz-
gásterük, s ki tudja őket szolgál-
ni a technika olyan fellépéseken 
is, ahol egyébként nem áll ren-
delkezésre profi hangosítás. A 
jövőben hangfalakat is szeret-
nének vásárolni.

A lúdtalp a láb boltozatos 
szerkezetének hiánya, illet-
ve csökkent volta. Boltoza-
tos szerkezet újszülött korban 
még nincs, az csak a későbbi 
életkorokban alakul ki. A lúd-
talpas állapot kezelésének cél-
ja tehát a megelőzés. Keller 
Bianka, gyógytornász, fiziote-
rapeuta lesz a segítségünkre 
ebben a kérdésben.

– Mit nevezünk pontosan lúd- 
talpnak?

– A köznyelvben bokasüllye-
désként is ismert kifejezés, pon-
tosabban a hosszanti illetve a 
harántboltozat megereszkedé-
sét , hiányát jelenti, mely gyak-
ran szemmel is jól látható elvál-
tozás. Álláskor és járás közben a 
láb egészséges boltozatos szer-
kezete biztosítja a legkedve-
zőbb testtömeg-áttevődést a 
talajra. Ha a láb boltozatos szer-
kezete megváltozik, a teherbírás 
és megterhelés közötti egyen-
súly megváltozik,ezáltal romlik a 
láb statikája,ennek következté-
ben statikai deformitások alakul-
nak ki. 

– A gyerekkorban vagy felnőtt-

korban jellemzőbb a lúdtalp kiala-
kulása?

– Kialakulását több tényező 
együttes jelenléte okozza ,az el-
változás lehet fejlődési rendelle-
nesség következménye, de több-
nyire túlterhelés vagy helytelen 
irányú igénybevétel hatására fej-
lődik ki. Gyakoriságát, illetve kor-
osztály szerinti eloszlását a pon-
tos kritériumok hiánya miatt csak 
becsülni lehet. A fizikális vizsgá-
latok és rtg-képek elemzése alap-
ján a legtöbb gyermeknél jelen 
van a növekedés valamelyik fá-
zisában. Statisztikák szerint gya-
korisága a teljes felnőtt populá-
cióban akár 20 százalék is lehet. 
A láb 15-18 éves korra éri el vég-
leges méretét, de szerkezete a 
külső erőhatások függvényében 
életünk végéig folyamatosan vál-
tozik, tehát a deformitás bármely 
életkorban kialakulhat.

– Melyek a legelső jelei a lúdtalp 
kialakulásának?

– Laikus számára is könnyen 
vizsgálható,a lúdtalpat  vizes láb-
nyomból, álló helyzetű ellenőr-
zésből, illetve a cipő kopásának 
megítéléséből is meg lehet álla-

pítani. Amennyiben a vizes láb-
nyom teljes, a talajjal az egész 
talp érintkezik, akkor sajnos már 
kialakult lúdtalpról beszélünk. 
Az normális, ha a cipő külső szé-
le jobban kopik, mint a belső ha 
viszont a harántboltozat teljesen 
lelapul, akkor a cipő elülső részé-
nek közepe kopik ki. Sima talajon 
mezítláb állva oldalról megfigyel-
hető az ellapult hosszboltozat, 
hátulról pedig a fokozott sarok-
dőlés kifelé.

– Van-e összefüggés az elhízás 
és a lúdtalp kialakulása között?

– A testsúly szerepe a pana-
szokban kézenfekvő feltételezés 
bár a túlsúlyhoz társuló kóros sa-
rok állással (kifelé dőlő sarok) in-
kább van összefüggésben. A ki-
alakult tengelyállás, statikai 
egyensúly felbomlását okozza, 
így a boltozat károsodik. Termé-
szetesen, a fokozott súlyterhelés 
sokszoros terheléssel jár minden 
anatómiai képletre , érdemes te-
hát a deformitások elkerülése ér-
dekében az ideális testsúlyt fenn-
tartani, visszaállítani.

(Folytatjuk)

Kabaré után egyfelvonásossal jön a SzeVASZ

Milyen esetekben hasznos a gyógytorna? - I. rész
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• Rendőri intézkedés során, augusztus 17-én, az esti órákban talál-

tak 16 gramm növényi törmeléket egy illetőnél Szentesen. Az anyag 

pontos beazonosítása folyamatban van. Két nappal később, az éj-

szakai órákban egy helyi lakos ellen intézkedtek a rendőrök, akinek 

a ruházatából 16 gramm és 9 gramm zöld növényi törmelék került 

elő. Az anyag meghatározásán szakértők dolgoznak, a férfi ellen pe-

dig új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folyik nyomozás.

• Saját édesanyja jelentette fel a fiát, mert a férfi az elzárt konyhai 

helyiségből – az ajtó feltörése után – két mobiltelefont vitt magá-

val, 40 ezer forint értékben. A rongálással okozott kár 10 ezer forint.

• Büntetőeljárás indult egy szentesi férfi ellen, aki augusztus 19-

én, a déli órákban egy nagymágocsi lakóingatlan nyitott ablakán ke-

resztül bemászott a szobába, ám mielőtt bármit is magával vitt vol-

na, a tulajdonos megzavarta. A tolvaj ahol jött, ott távozott, majd 

megpróbált kereket oldani, ám a rendőrök elfogták. A tulajdonos 

szerencséje, hogy megzavarta a hívatlan vendéget, mert a szobá-

ban kétszázezer forint volt, ami így nem került illetéktelen kezekbe.

• Több embert, köztük két lányát is bántalmazta egy férfi augusz-

tus 19-én, este 22 óra körül Szentesen. A férfi hazatérve előbb édes-

anyját, majd 5 és 13 éves lányát bántotta, illetve az ott tartózkodó 

másik férfit ütötte meg úgy, hogy az nyolc napon túl gyógyuló, bor-

datöréses sérüléseket szenvedett. A három hölgy megúszta nyolc 

napon belül gyógyuló sérülésekkel. A férfi ellen súlyos testi sértés 

kísérlete és súlyos testi sértés bűntette miatt indult eljárás a Szente-

si Rendőrkapitányságon.

Saját lányait is 
bántalmazta Sebők Tamás

Szokásos ajánlókban most 
Szentes Város Önkormányza-
tának kiadványát mutatjuk 
be olvasóinknak. A Szentes 
és térségének túraútvonalai 
című prospektus egy új ide-
genforgalmi füzet, mely amo-
lyan Bibliaként szolgálhat a 
túrázás szerelmeseinek.

A 20 oldalas kiadvány fella-
pozva informálódhatunk a tér-
ség természeti adottságairól, 
helyi sportolási és kikapcsoló-
dási lehetőségekről, túraútvona-
lakról, vendéglátóegységekről. 
Belvárosi gyalogtúra keretében 
bárki megismerheti Szentes köz-
pontjának látványosságait, fon-
tosabb épületeit, és egy rejté-
lyes ügyet is megoldhat játékos 
formában. A szabadba vágyók-
nak is hasznos tanácsokat nyújt 
a füzet, számos térkép és túraút-
vonal segíthet a Kurca és a Tisza 
gyalogosan, vagy akár vízen tör-
ténő felfedezésében. A kerékpá-
rozás szerelmesei sem maradnak 
hoppon, 4 kerékpár túra kereté-
ben a környék: Csongrád, Mind-
szent, Fábiánsebestyén, Lapistó, 
Nagymágocs, Derekegyház lát-
ványosságait kereshetik fel. 

A kiadvány emellett informa-
tív jelleggel is bír, az olvasó meg-
ismerkedhet többek között a 
Sportközpont, vagy a Közösségi 
tér szolgáltatásaival is. 

A prospektus tartalmát a Szen-
tesi Spartacus SE, az Életjel KSE, a 
St. Jupát SE, a Sportközpont és a 
Szentesi Családsegítő Központ, 
Közösségi tér munkatársai állí-
tották össze, a szerkesztést Vido-
vics Ferenc végezte. A kiadványt 
bárki kézbe veheti a Sportcsar-
nokban, a Dózsa-házban, a Szen-
tesi Üdülőközpontban és a Szen-
tes Házban.

Kiadványajánló

Sajnos, már nemsokára véget 
ér a nyár, ami egyben az iskolára 
való felkészülés idejét is jelenti. 

Addig, amíg a gyermekek a ko-
rán kelésekkel és a mindennapos 
tanulással, különórákkal, felkészí-
tőkkel néznek szembe hamarosan, 
a szülők fejben készítik a tenniva-
lók listáját, hogy minden készen 
álljon akkorra, amikor két hónap 
után újból becsengetnek. De mi 
az, amire feltétlenül szükség van? 
Mi legyen az iskolatáskában? 

A legelső lépés, hogy átnézzük 
az otthoni füzetállományt, hátha 
maradt tavalyról. Kisebbeknél ér-
demes megnézni a ceruza-, filc-
toll-, festék-, ecsetkészletet, szük-
ség van-e újra, vagy alig használt 
lévén megfelel a következő tanév-

re is. Ugyanígy érdemes a könyvek 
befedését szolgáló papírt, név fel-
tüntetésére szolgáló matricákat is 
megnézni.

Mi is kell az iskolába?
Az iskolai felszerelés alapeleme 

az iskolatáska, amelyet jó esetben 
nem egy évre választ a szülő. Érde-
mes megnézni, tart-e még a tás-

ka, jó lesz-e a következő évre. Ha 
szükséges újat venni, akkor olyat 
válassz, mely szintén több évig ki-
tart - ez egyaránt vonatkozik an-
nak minőségére és megjelenésé-
re is. Fontos, hogy vastag, állítható 
pántjai és külső zsebei is legyenek.

A táskába kell tolltartó - kiseb-
beknek nagyobb, nagyobbaknak 

már elég egy kisebb, hiszen szá-
mukra már nem kötelező elem a 
színezőceruzák hada, de nem árt, 
ha egy helyen tartják azt a pár ce-
ruzát, radírt és tollat, amire szük-
ségük van. Szintén szükség lesz 
az osztályozottsági szintnek meg-
felelő méretű füzetekre, melyek-
ből érdemes a szükségesnél pár 
darabbal többet vásárolni, fő-
leg a gyakran használt típusok-
ból (vonalas és kockás) - persze 
ezek mellett ne felejts el kotta-
füzetet, szótárfüzetet és teljesen 
üres lapokból álló füzetet is venni, 
melyre szinte minden korosztály-
nál szükség van. Így legalább na-
gyobb eséllyel egész évre letudod 
a vásárlást.
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Ötperces hideg gyümölcsleves
Hozzávalók:
1 üveg meggybefőtt, 1 üveg 

őszibarackbefőtt, 3dl habtejszín, 
5 dl tej, 3 ek kristálycukor, 1 cso-
mag vaníliáscukor, fél kk. fahéj, 
tejszínhab.

Elkészítés:
A gyümölcsbefőttek levét egy 

nagy üvegedénybe öntjük, jól le-
csöpögtetjük, hozzáadjuk a két-
féle cukrot, a fahéjat, a tejszínt és 
a tejet. Alapos keverés után hoz-
záadjuk a magozott meggyet, és 
a kockára vágott őszibarackokat. 
Forrásig főzzük kavarás mellett. 
Ha elkészült, hagyjuk állni a hű-
tőben 2-3 órát. Tejszínhabbal tá-
laljuk.

Született: Vida Györgynek és Tóth 
Csilla Andreának (Szentes, Leiningen 
Károly u. 2/A) Teodor Zoltán (képün-
kön), Kozma Lajosnak és Sinkó Kittinek 
(Csongrád, Bólyai János u. 7.) Dominik 
nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Janiga Lász-
ló (Szentes, Széchenyi I. u. 16.) és Ko-
vács Anita (Szentes, Honvéd u. 22. A 
lph. 3/11), Tóth Róbert (Csanytelek, Vas-
vári Pál u. 3) és Sipos Ildikó (Budapest 
04, Szigeti József u. 9. 7/45), Balogh Le-
vente József (Csongrád, Tanya 645.) és 
Sipos Dorina (Szentes, Szilfa u. 5/a), Vi-
déki Péter László és Pribelszki Alexand-
ra (Szentes, Gógány u. 1.), Bodnár Ist-
ván Zsolt (Szentes, Nagyhegy 374/b.) 
és Mikecz Ilona (Szentes, Temető u. 45.), 
Magyar Dániel és Andrási Judit Beá-
ta, Domanovszki Pál Milán (Tótkomlós, 
Kereszt u. 4.) és Katona-Kiss Erna (Szen-
tes, Klauzál u. 3. Lépcsőház: A, Szint: 2. 
Ajtó: 6.)

Elhunyt: Bódi Anna Valéria (Csong-
rád, Tanya 19/a), Kálmán Pálné (Szen-
tes, Ady Endre u. 30.), Viglási Ferenc 
(Belsőecser 30.), Keller Pintér István 
(Mező u. 13.)

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 28-szeptember 4. Kertvárosi 
Patika (Szentes, Köztársaság u. 29.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig. 
Szombaton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti te-
lefon: 20/618-70-20

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 28. 

– szeptember 1.
Hétfő

A menü: Aratógulyás,
Magyaros rakott-tészta

B menü: Szecsuani csípős savanyúleves,
Rántott csirkemáj, finomfőzelék

Napi desszert: Mogyorókrémes palacsinta
Kedd

A menü: Húsleves házi tésztával,
Dónáti sertésszelet, tészta

B menü: Palócleves bárányból,
Hawaii csirkemell, mazsolás rizs

Napi desszert: Riskoch gyümölcsöntettel
Szerda

A menü: Lebbencsleves,
Frankfurti tokány, sós burgonya

B menü: Gyümölcsleves kókusztejjel,
Csirkemell szezámos bundában, 

tökfőzelék
Napi desszert: Csíkos palacsinta

Csütörtök
A menü: Vegyes zöldségleves,

Házi cordon bleu, rizibizi
B menü: Tárkonyos krumplileves, 

Milánói makaróni
Napi desszert: Túrós-gyümölcsös 

linzerkosárka
Péntek

A menü: Húsleves grízgaluskával,
Lecsós sertésszelet, tészta

B menü: Csirkebecsinált leves,
Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya

Napi desszert: Gesztenyepüré

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

KOS Ötletek teljében 
leszel a héten, de szük-
séged is lesz találékony-
ságodra, amikor a mun-
kahelyi feladataid a nyakadba 
zuhannak.

BIKA Törekedj a jó 
hangulatra munkahelye-
den, ha túl sokat ideges-
kedsz, az rossz hatással 
lesz kapcsolataidra.

IKREK Most kedve-
seddel nagyon egy-
másra találtok, ami 
hosszútávon jót tesz a 
kapcsolatotoknak.

RÁK Könnyen ideges-
sé válhatsz a munkahe-
lyeden és ezt mások felé 
is kimutatod. Nem egy-
szerre kell elmondani, ami a szíved 
bántja.

OROSZLÁN Mindig 
igaz rád, hogy teli vagy 
kreativitással, és saj-
nos most mások ötle-
teit nem leszel hajlandó 
meghallgatni sem. Maradj pozitív.

SZŰZ Több a tenniva-
lód a munkahelyeden, de 
a lelkesedésed is sokkal 
nagyobb, mint máskor.

MÉRLEG A magán- 
életedben több konflik-
tusra számíthatsz, mint 
általában, s ez annak is 
köszönhető, hogy őszinte hangu-
latban vagy.

SKORPIÓ Ügyesen 
kezeled a munkahelyi 
nehézségeket, és sike-
rül kiszűrnöd azokat a 
feladatokat, melyeket nem szíve-
sen végeznél.

NYILAS Pihenés nél-
kül senki sem tud száz 
százalékot teljesíteni. 
Mérd fel reálisan az erőforrásaidat!

BAK A magánéleted-
ben nagyon mély ra-
gaszkodást érzel kedve-
sed iránt, s éppen ezért 
könnyebben megegyeztek a vitás 
kérdésekben.

VÍZÖNTŐ Munka után 
egy kis kényeztetésre 
vágysz, ami lehet egy dél-
utáni kávé a barátokkal 
vagy egy jó beszélgetés is-
merőseiddel is.

HALAK Időnként szük-
ség lehet a megújulásra. 
Az új stílus kedvesednek 
is tetszik majd!

HOROSZKÓP
augusztus 24-31.

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 Családi
események
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Labádi Lajos

„Horváth Gyula miniszte-
ri biztos volt az, ki nemes bá-
torsággal, fáradalmat nem is-
merő odaadással, éjt és napot 
eggyé téve, mit emberi erő 
megtehet, ő megmentésünkért 
mind azt megtette; s midőn a 
városi képviselőtestület keble 
a hála indulatával iránta telve 
van, az elismerés és köszönet, 
mit e férfiúnak nyújthat, oly ke-
vés, hogy ezt tetőzni óhajtván, 
hogy sem Szentes városa előtt 
e férfiú, sem e férfiú előtt Szen-
tes városa az emlékezetből ki-
törölhető ne legyen, őt ezennel 
egyhangú lelkesedéssel Szen-
tes város díszpolgárává választ-
ja, s részére díszokmány kiadása 
rendeltetik el.” Így szólt Szentes 
Város Képviselő-testületének 
1881. május 12-én hozott hatá-
rozata, amellyel egyben döntött 
az addig nem létező díszpolgári 
cím létesítéséről is. 

Az évforduló kapcsán idéz-
zük fel az érdemdús férfiú emlé-
két, életútjának főbb állomása-
it. Horváth Gyula Orbaiteleken 
született 1843. január 24-én, 
ősi erdélyi nemesi család sar-
jaként; édesapja nagyváradi és 
teleki Horváth Károly királybí-
ró, édesanyja Béldi Jozefa. Is-
koláit Székelyudvarhelyen, Ma-
rosvásárhelyen és a brassói 
szász gimnáziumban végez-

te. 1859/60-ban a heidelbergi 
egyetemen bölcsészhallgató. 
1860-ban az olaszországi ma-
gyar légió tagjaként Garibaldi 
oldalán harcolt. 1861-ben hosz-
szabb tanulmányutat tett. Ha-
zatérése után Küküllő várme-
gyében telepedett le. 1872-ben 
balközép-párti programmal or-
szággyűlési képviselővé válasz-
tották, de a következő évben ki-
lépett a pártból és lemondott 
mandátumáról. 1875-ben a Sza-
badelvű Párthoz csatlakozott, 
amelynek színeiben ismét or-
szággyűlési képviselővé válasz-
tották. 1876–1881 között a kép-
viselőház jegyzője, 1889-ben 
rövid ideig alelnöke. 1885-ben 
az Erdélyrészi Magyar Kulturá-
lis Egyesület (EMKE) egyik ala-
pítója és alelnöke; 1890-ben a 
szentesi fiókegyesület megala-
kításának legfőbb szorgalma-
zója. 1891-ben megindította a 
Magyar Hírlapot, amelynek ha-
láláig ő a főszerkesztője. 1892-
től az Apponyi-féle Nemzeti 
Párt alelnöke, Óbuda országy-
gyűlési képviselője. 1894 ele-
jén lemondott alelnöki tisztsé-
géről, majd hamarosan kilépett 
a pártból, s a továbbiakban pár-

tonkívüli képviselőként műkö-
dött. Publicisztikai munkássága 
során behatóan foglalkozott a 
nemzetiségi- és az alföldi mun-
káskérdéssel. 

1879-ben jelentős szerepe 
volt a szegedi árvíz elleni véde-
kezésben, majd a károk felmé-
résében. E munkálatok kapcsán 
került közvetlenebb érintkezés-
be térségünkkel. Árvízi tapasz-
talataira való tekintettel 1881 
tavaszán kinevezték a Bökény–
Mindszenti Ármentesítő Társu-
lat kormánybiztosává. Ezekben 
a hetekben vészes gyorsaság-
gal áradt a Tisza és a Körös vize. 
Április közepére a vízmagas-
ság meghaladta az 1879. évi ár-
víz szintjét, amely annak idején 
Szegedet elpusztította. Most ez 
a sors várt Szentesre és a kör-
nyező településekre. Hogy a ka-
tasztrófa mégsem következett 
be, az legnagyobb részt Hor-
váth Gyula kormánybiztos ha-
tározott fellépésének és ésszerű 
intézkedéseinek volt köszön-
hető. Teljhatalmával élve 400 
katonát vezényeltetett Szen-
tesre, gőzhajóval hordatta a 
földet a gátak megerősítésére, 
mozgósította a város minden 
munkaképes lakosát, tetemes 
pénzsegélyt utalt ki a rendkí-
vüli kiadásokra, s ami nem ke-
vésbé jelentős, állandó szemé-
lyes jelenlétével lelket öntött a 
gátakon küzdő elkeseredett és 
elcsigázott emberekbe. Hatá-
rozott intézkedéseinek köszön-
hetően Szentes és térsége meg-
menekült az árvíz pusztításától, 
s ezzel kiérdemelte a díszpolgá-
ri címet. 

Fontos kiemelni, hogy a cím-
adományozást követő években 
is élő kapcsolat maradt Horváth 
Gyula és a város között. Kor-
mánybiztosként tovább foly-
tatta ármentesítő munkáját, 
immár a megelőzésre és a bel-
vízszabályozásra összpontosít-
va. Településünk létfontosságú 
ügyeiben gyakorta ő volt Szen-
tes szószólója a miniszteriális 
főhatóságok előtt és a parla-
mentben. A szentesiek őszinte 
ragaszkodását jelezte, hogy dísz- 
polgárságának tíz éves jubileu-
ma alkalmából, 1891 tavaszán 
közadakozásból megfestet-
ték Horváth Gyula életnagysá-
gú portréját, amelyet a város 
közgyűlési termében helyez-
tek el örök emlékül.  (A Vastagh 

György által készített életnagy-
ságú festmény ma a megyeháza 
múzeumi tárlatán látható.) 

Horváth Gyula 1897. augusz-
tus 19-én bekövetkezett halálá-
val Szentes egyik jelentős párt-
fogóját veszítette el. Budapesti 
temetésén a város 12 fős kül-
döttséggel képviseltette ma-
gát; koporsója mellett díszruhás 
szentesi hajdúk álltak díszőrsé-
get. A Kerepesi úti temetőben – 
a Deák-mauzóleumtól alig száz 
lépésre – helyezték örök nyu-
galomra. A ravatalnál dr. La-
kos Imre szentesi polgármester 
mondta az első búcsúbeszédet; 
őt követte Haypál Benő budai 
református lelkész, majd Rákosi 
Jenő lapszerkesztő, aki az újság-
író társadalom búcsúját tolmá-
csolta. Utolsóként Sima Ferenc, 
Szentes országgyűlési képvi-
selője, Horváth Gyula egykori 
közvetlen munkatársa mondott 
búcsúztatót: „Gyászol téged a 
haza, gyászol az irodalom, gyá-
szol a közélet minden terrénu-
ma, de nincsen olyan mély, nin-
csen olyan igaz, nincsen olyan 
őszinte fájdalma és gyásza a tár-
sadalomban senkinek, mint an-
nak a nagy magyar alföldi vá-
rosnak, amelyet Szentesnek 
neveznek...”.

A hálás szentesiek 1906-ban 
utcát neveztek el róla: 1932-ig a 
mai Szent Imre herceg utca vi-
selte nevét. Évtizedekig emlé-
két nem őrizte semmi városunk 
közterületén. 2011-ben előre-
lépés történt e téren, ugyan-
is Szabó Zoltán városi képviselő 
előterjesztésére és szorgalma-
zására egy ízléses, dombormű-
ves emléktáblát helyezett el a 
város az egykori ármentesítő 
székház Kiss Bálint utcai hom-
lokzatán. Bízzunk benne, hogy 
a halálozási évfordulón koszorú 
is kerül első díszpolgárunk már-
ványtáblájára!

120 éve hunyt el Horváth Gyula

Szentes első díszpolgára

Horváth Gyula
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Ha az élet olyan, 
mint egy film, nagyon érdekelne, meny-
nyit kapott ezért az, aki engem játszott”. 
(Kőhalmi Zoltán)

Múlt heti nyertesünk: Blázsik Julianna. 
Nyereménye a kertvárosi Füsti Cukrászda 
1600 Ft-os utalványa. Ezen a héten a kert-
városi Füsti Cukrászda 1600 Ft-os utalvá-
nyát 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. „Rímhányó” Romhányi József-
től idézünk (folytatás a függőleges 15. szá-
mú sorban). 15. A robogó is ez. 16. Értekezik. 
17. Határtalan habarás! 18. A görög ábé-

cé egyik betűje. 19. Elégtelen (szleng). 21. 
Bagdad a fővárosa. 23. Pici, apró. 24. Hosz-
szasan játszó mikrobarázdás lemez jelölése 
(long-playing). 26. Mivelhogy. 28. Káka egy-
nemű hangzói. 29. Balhé vége! 31. Járulé-
kok. 33. Trója vesztét okozta. 35. Arzén vegy-
jele. 36. Előkészít (pl. házépítésnél). 38. Hegy 
a Déli-Bakonyban. 40. Hőstettekről szóló be-
számoló. 42. Az elkészített építőanyagot 
(habarcsot) a felhasználás helyén megfelelő 
formába öntő. 44. MR2 ... (zenekar). 46. Meg-
tapasztal. 47. Boltablak. 49. Nem igazi kutya. 
50. Tengeri ragadozó. 54. A földre. 55. Indí-
ték. 57. Tolvaj, szarka. 58. Rangjelző előtag. 
59. Főétkezés a déli időben. 61. Kipling far-
kasa. 63. Csúszós. 66. Kerti zöldség. 67. Be-
vés. 68. Kárt okoz. 70. Föntről kéret, népie-
sen. 72. Rekesz. 73. Arra a helyre pillant.

Függőleges: 2. Husáng. 3. Szomjoltó. 4. 

Téli csapadék. 5. Angyalrang. 6. …hát, Szen-
tes városrésze. 7. Nehézfém. 8. Tüzel. 9. Hi-
székeny. 10. Fordítva: srég. 11. Házikó. 12. 
Házőrző. 13. Táblajáték. 14. Ramazuri, balhé. 
15. Az idézet folytatása. 20. A NAV ügyfelei. 
22. Föld alá ásott járat (tunel). 25. Prézsmi-
tálók. 27. Tehergépkocsi márka. 28. Kódor-
gó. 30. Léte. 32. Solohov csendes folyója. 34. 
Szabálytalanság a fociban. 35. Névelővel: tu-
lajdonod. 37. Csábítás istennője a görög mi-
tológiában. 38. Szamárcsemege. 39. Ítélet-
végrehajtó. 41. Párosan szitál! 43. Szilágy 
megyei városban lakik. 45. A Felvidék hajda-
ni kulturális központjában. 48. Az egyik szü-
lő. 50. Irányodba. 51. Orosz folyam. 52. Kí-
ván, kunyerál. 53. Anekdota. 56. Szükséges. 
58. Japán elektronikai márkanév. 60. Alul. 61. 
Magyar tévéadó. 62. Egynyári ipari növény. 
64. Női név.  65. Vészjelzés. 69. A tetejére. 71. 
Papírmérték. 72. Azonos római számok. 74. 
Odáz egynemű hangzói. 75. Széf közepe!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 15. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Augusztus 28. 
– szeptember 3.

Hétfő – Paradicsomleves,
A menü:  Hentes tokány, 

rizsköret
B menü:  Erdélyi 

rakott káposzta
C menü:  Zöldséges 

töltött borda, 
rizsköret, 
savanyúság

Kedd – Csontleves,
A menü:  Burgonyafőzelék, 

fasírozott
B menü:  Lyoni sertésmáj, 

burgonya, savanyúság
C menü:  Borzas szelet, 

burgonya, 
savanyúság

Szerda – Lebbencsleves,
A menü:  Gombás pulykatokány
B menü:  Zúzapörkölt, tarhonya
C menü:  Tanyasi töltött borda, 

vegyes köret

CSütörtöK –  Meggyleves,
A menü:  Párizsi szelet, 

burgonya, 
savanyúság

B menü:  Sajtos-sonkás töltött 
borda, tavaszi rizs, 
savanyúság

C menü:  Rántott sajt, 
rizsköret, 
tartármártás

PénteK –  Legényfogó leves,
A menü:  Sajtos-tejfölös 

tészta
B menü: Mákos nudli
C menü:  Rántott szelet 

burgonya, 
savanyúság

Szombat – Zöldségleves,
Magyaros sertésszelet, 
rizsköret

VaSárnaP – Húsleves,
Aszalt szilvás töltött csirke, 
hasábburgonya

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

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

C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 520 Ft/nap.

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

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

Bertók Gábor mesterhárma-
sával már a mérkőzés elején 
eldöntötte a megyei bajnok-
ság 2017-2018-as szezonjának 
első összecsapását a Szente-
si Kinizsi SZITE. Némethy Lász-
ló tanítványai a Pusztai Lász-
ló Sporttelepen arattak 3-1-es 
győzelmet a Szőregi RSE fe-
lett. 

Nem több, mint fél óra alatt 
eldöntötte a megyei labdarú-
gó bajnokság első hazai mér-
kőzését a Szentesi Kinizsi SZITE. 
A mieink már első helyzetüket 
gólra váltották. Kovács Norbert 
a középpályán szerzett labdá-
jával Lekrinszkit indította a jobb 
szélen, akinek beadását Bertók 
lőtte a hálóba. Negyedórával 
később hasonlóan Lekrinszki 
asszisztját váltotta gólra a Kini-

zsi új igazolása. Kilenc perccel 
később egy védelmi hiba után 
ismét Bertók jutott helyzethez, 
aki a kapus mellett a rövid sa-
rokba gurította a labdát. Há-
romgólos hazai előnnyel fordul-
tak a felek. A második játékrész 
helyzetekben szűkölködött, de 
azért volt dolga a kapusoknak 
mindkét térfélen. A vendégek 
Papp Bence utolsó pillanatok-
ban szerzett találatával szépí-
tettek. A csereként beállt táma-
dó egy szöglet után kapásból, 
szinte védhetetlen lövést eresz-
tett a felső léc alá. Az eredmény 
ezek után nem változott, így 
első mérkőzésen behúzták a há-
rom pontot Vincze Zoltánék. 

– Kötelezően elvárt volt a győ-
zelem, ezt a srácok végrehajtot-
ták, becsülettel hajtottak, nyil-
ván van még miben fejlődnünk. 
Fontos volt, hogy az első helyze-

tünket gólra váltottuk. Nem volt 
egy magas színvonalú mérkőzés, 
de a három pontot megszerez-
tük, így jól indítottunk – értékelt 
Némethy László vezetőedző. 

Fél óra sem kellett az első győzelemhez

Szentesi Kinizsi SZITE – 
Szőregi RSE 3:1 (3:0) – gsz.: 
Bertók Gábor (4’, 20’, 29’) ill. 
Papp Bence (88’)

Hering Viktor

Aranyérmet szerzett Győri 
Eszter – és csapattársa Brávik 
Fruzsina – az elmúlt hétvégén 
befejeződött 2017-es Masters 
Világbajnokságon, vízilabdá-
ban. Eszterék a 30+ korosz-
tályban szerepeltek kiváló-
an, ahol amerikai,orosz,angol, 
német és magyar riválisukat 
előzték meg.

– Melyik gárda volt az, amelyik 
tagjaként aranyérmet szerzett?

– A Budakalász színeiben száll-
tunk medencébe - kezdte be-
számolóját a Szentesi Vízilabda 
Klub leány gyermek csapatá-
nak a vezetőedzője - , egy olyan 
csapat tagjaként, akik alapeset-
ben az OB I/B-ben szerepelnek, 
de erre az alkalomra összeszed-

tek egy olyan, régi neves vízilab-
dázókból álló gárdát, akik koráb-
ban nagyszerű sikereket értek el 
ebben a sportágban. Ennek kö-
szönhetően újra együtt játsz-
hattam az egyik legjobb barát-
nőmmel, Rédei Katával, de a mi 
csapatunkban szerepelt Drávucz 
Rita, Stieber Mercédesz, Primász 
Ágnes, Brávik Fruzsina és Szal-
kay Orsolya is, akikkel korábban 
a junior és a felnőtt válogatott-
ban is csapattársak voltunk. Mi a 
30+-os korosztályban szerepel-
tünk, de akadt köztünk, aki 40+-

os volt, de például Szalkay Orsi 
most 46 éves, ő 1994-ben lett vi-
lágbajnok Rómában. 

– Hogyan készültek a világbaj-
nokságra?

– Elsősorban egyéni felkészü-
lésünk volt, mindenki egyedül 
edzett, de tartottunk közös fog-
lalkozásokat is, ilyenkor a fővá-
rosba utaztam, ott edzettünk. Mi 
is kíváncsiak voltunk arra, hogy 
mennyire tudunk összeszokott 
játékot mutatni, de szerencsére 
ezzel nem volt gond, a régi be-
idegződések gyorsan előjöttek. 

– Hány csapat indult ezen a vi-
lágbajnokságon?

– Minden idők legnépesebb 
mezőnye gyűlt össze, összesen 
120 csapat nevezett, köztük 18 
női együttes. Nekünk hat ellen-
felünk volt, két amerikai és egy 
-egy angol, orosz, német és ma-
gyar csapattal játszottunk az egy 
hét alatt. Az egyik amerikai csa-
pattal döntetlent játszottunk, 
akkor úgy tűnt, hogy ez akár az 
aranyérmünkbe is kerülhet, de 
szerencsére ők is botlottak, így 
az utolsó mérkőzésünkön úgy 
szálltunk medencébe, hogy a sa-
ját kezünkben volt a sorsunk, és 
éltünk is a lehetőséggel...

– Jó buli vagy valódi sport volt a 
Masters Világbajnokság?

– Egy héten keresztül egy 
nagy ünnep volt ez a vb, a sport-
ág ünnepe, de mivel igazi sport- 
emberek szálltak medencébe, 
természetesen mindenki nyer-
ni szeretett volna, senki nem 
vette félvállról a mérkőzéseit. 
Jó volt találkozni a régi ismerő-
sökkel csapattársakkal, ellenfe-
lekkel, igazi élmény volt együtt 
szurkolni a magyar csapatok-
nak, és a Millenium pólósainak, 
szóval felejthetetlen volt a han-
gulat. Számomra mégis az volt 
a legszebb pillanata ennek a pár 
napnak, amikor a Millenium férfi 
vízilabda csapatának döntője, 
és nyertes mérkőzését követő-
en az eredményhirdetéskor hat-
ezer ember tapsolt meg és élte-
tett minket.

– Önnek Brávik Fruzsina is a 
csapattársa volt, de Vidumansz-
ky László is medencébe szállt, már 
ami a vb további szentesi vonat-
kozásait illeti...

– Igen, Vidu az 55+-os kor-
osztályban játszott, mi négyszer 
hét, ők már „csak” négyszer hat 
perceket. Remekül szerepeltek, 
hiszen csapatukkal, az MC Wal-
rus-szal - köztük többek között 
Sudár Attilával, Petlyánszki Péter-
rel – a harmadik helyen végez-
tek. 

Győri és Brávik aranyérmes
a Masters Világbajnokságon
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Hering Viktor

Fiatal atléták számára tar-
tottak Kölyök Atlétika tábort 
a Klauzál iskolában a Maxi-
mus SE edzői, nevelői. Az in-
tézményben tavaly szeptem-
ber elsejétől kezdték az első 
osztályosokat a Kölyök Atlé-
tikai Program alapján megis-
mertetni a sportágak király-
nőjével.

– A két osztályból a tizenöt leg-
tehetségesebb gyermeket hív-
tuk meg ebbe a táborba – ava-
tott be a tábor részleteibe Benkő 
István, a Maximus SE elnöke. – Tu-
datosan a nyár végére terveztük 
ezt a tábort, hiszen így fel tud-
juk frissíteni az eddig tanultakat, 
ugyanakkor gyakorolhatják diá-
kok azokat a feladatokat is, ame-
lyeket majd szeptemberben, és 
onnantól kezdve folyamatosan a 

Kölyök Atlétikai versenyeken kell 
teljesíteniük. Ezeken, valamint a 
Sport 21-es viadalokon is szeret-
nénk indítani a fiatalokat a ké-
sőbbiekben. Fontos, hogy a csa-
patszellemet is erősítsük, hiszen 
három – öt fős, vegyes csapatok 
– a program egyik lényeges ele-
me éppen ez – indulnak ezeken a 
versenyeken. 

Megtudtuk azt is, hogy az at-
létikai program folytatódik a Kla-
uzálban, a bejövő elsősökkel 
együtt immár négy osztály atleti-
zál majd a Kölyök Atlétikai prog-
ram szerint. A távlati cél az, hogy 
egészen a gyerekek ötödik osz-
tályos koráig részesei legyenek 
ennek a programnak, a legte-
hetségesebbek pedig egyesületi 
szinten folytassák az edzéseket. 
A tábor javarészt a Klauzál isko-
lában zajlott reggel fél kilenctől 
délután négyig – közte uzson-
nával, ebéddel, játékkal -, mivel 
az intézmény ideális helyszíne a 
foglalkozásoknak, de a sportpá-
lyán, illetve a ligeti futópályán is 
tartottak edzéseket a kicsiknek, 
hiszen a Kölyök Atlétikán túl már 
az atlétika különböző ágaival is 
megismerkedhetnek a diákok. 

Az egyesület felnőtt ver-
senyzői sem pihennek, hiszen 
szeptember 2-án és 3-án az 
új MTK-pályán rendezik a ha-
zai Szuperliga döntőt. Ide az 
a nyolc versenyző kap meghí-
vást minden versenyszámban, 
akik az év során eredményeik-
kel jogosultak erre. Szentesről 
Váradi Krisztina, Seres András, 
Kocsis Alexandra és Rakovszky 
Tibor várhatja a verseny, de visz-
szalépések miatt a jelenleg a ti-
zedik helyen álló Csordás Cinti-
ának is esélye lehet döntőzni. 
– Tibornak reális esélye van a 
győzelemre, de a többieknek is 
esélyük van a dobogóra felka-
paszkodni – mondta Benkő Ist-
ván. – Ezt követően készülünk 
a szeptember 16-i Szentesi Do-
bógálára, aminek idén az az ér-
dekessége, hogy idén ez lesz az 
utolsó hazai dobóverseny, így 
a korábbinál is népesebb me-
zőnyt várunk a hazai rendezésű 
viadalra, ami közel kétszáz spor-
tolót jelent. Terveink szerint Kő-
vágó Zoltán és a legutóbb vi-
lágbajnoki ezüstérmet szerző 
Márton Anita is dobókörbe lép 
majd szeptember 16-án.

Sebők Tamás

Debrecenben az elmúlt hét-
végén rendezték meg a VI. 
Auchan Őrült Futást. Az „őrü-
letes” elemekkel való harc-
ra városunkból 17 fő nevezett 
be. Szabics Erika (lenti képün-
kön) négy fős társasággal vá-
gott neki az akadályverseny-
nek. Élményeiről lapunknak is 
beszámolt. 

– Négy fős csapatban indul-
tunk a versenyen Joó Annamária, 
Konkoly Kata, Ládai Laura (fenti 
képünkön) voltak a csapattársa-
im. Közel 800 induló vett részt a 
8,7 kilométeres pályán, amire 33 

akadályt építettek a szervezők 
Előzetesen kaptunk egy csoma-
got, volt benne energiaszelet, 
póló, néhány apróság és a leg-
fontosabb: sebtapasz. Ott érez-
tük, hogy ez kemény lesz – em-
lékezett vissza Erika.

A Szentesi Csíramálé néven in-
dult négyes nem riadt vissza a 
megpróbáltatásoktól, de ahogy 
Erika mondja, meg voltak a mu-
musok a pályán. – Nekem az 
egyensúlyérzékeimmel vannak 
problémák, a libikóka és a pal-
lón futás nem volt egyszerű és 
a palánkon is segítséggel jutot-
tam át, nagyon vicces volt. Lulu 

(Laura) 15 évesen vágott neki a 
távnak. Ő nem szokott rendsze-
resen versenyezni, de szereti az 
őrültségeket. És valóban min-
denhol odaállt és végrehajtot-
ta a feladatokat. Aztán egyszer 
előttem futott és felkiálltott: JAJJ 
NE!! CSALÁNOS! Ő ott torpant 
meg, de együtt minden aka-
dályt legyűrtünk. 1 óra 50 perces 
szintidőt adtak meg a szervezők 
a teljes versenyre, mi 1 óra 38-al 
idővel teljesítettük a távot, de jó 
csapatként mindig bevártunk és 
segítettük egymást – meséli ön-
feledt mosollyal Erika.

A 33 akadály között, homok- 
zsákcipelés, majomlétra, drót-
kerítés alatt kúszás is helyet ka-
pott, egy nagyobb szalmabálát 
is le kellett gyűrni a versenyzők-
nek, de gumival úszás, erdei fu-
tás, mocsárban mászás is nehe-
zítette a dolgukat, és amikor már 
azt gondolták volna, hogy végre 
a célhoz értek, és megcsinálták, 
jött a hab a tortára.

– A cél előtt egy közel 20-30 
méteres bokáig érő sártenge-
ren kellett átkelni, előtte a he-
lyi tűzoltók locsolták a verseny-
zőket vízsugárral. Felfrissítő volt, 
de azért nem kellemes. Ráfor-
dultunk a célegyenesre és már 

azt hittük: Ez az! Megcsináltuk! 
A szervezők itt is kedveskedtek 
még egy akadállyal, a helyi ame-
rikai focicsapat sportolói dön-
gölték a sárba a versenyzőket, 
szegény Katát el is kapták – em-
lékezett vissza Erika.

A Debreceni Kilóméterek 
Egyesület szervezésében létre-
jött eseményen közel 800 ver-
senyző vett részt, köztük a Szen-
tesi Spartan Race Training Group 
és a Szentesi EFI tagjai is. 

Táboroztak a kiskölykök

Szentesi sportolók is belevágtak az őrületbe
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Sebők Tamás

Augusztus 7. és 20. között 
rendezték a 17. Fina Masters 
Világbajnokságot Budapes-
ten, ahol a Szentesi Delfin ESC 
18 úszója is startkőre állt. A 
Delfinek érmekkel és csúcsok-
kal a zsebükben tértek haza. 

Az egyesület legeredménye-
sebb versenyzője dr. Venczel 
Kincső lett, aki 4 országos csúcsot 
úszott, és ez a teljesítmény négy 
érmet eredményezett számára. 
Aranyérmes lett 200 pillangón, a 
dobogó második fokára is feláll-
hatott 100 pillangón és 2 bronz- 
éremmel is gazdagodott 200 és 
400 vegyesen. Országos csúcs-
csal 13. helyen zárt 400 vegyesen 
Kiss Csaba, és Melkuhn Dezső 800 
méteres gyorsúszásban elért 10. 
ideje is a hazai legjobb időered-

ményt hozta. Virágos Éva szintén 
800 gyorson úszott országos csú-
csot, az ő eredménye is a 10. hely-
re volt elég. 

Persze a fenti sikereken felül, 
további szép eredmények is szü-
lettek. Nyíltvízi úszásban 3 kilo-
méteren dr. Venczel Kincső 8., 
Kiss Csaba 10., Melkuhn Dezső 
4. helyet szerzett. Dr. Borzi Mik-
lósnak két 13., egy 12. és egy 33. 
helyett hozott a budapesti vb, 
hasonló örömben lehetett része 
Téli Évának (képünkön középen) 
is, aki 7 versenyszámban végzett 
az élmezőnyben. 

A Szentesi Delfin ESC verseny-
zőinek teljes eredménylistáját el-
olvashatják a Szentesi Élet hiva-
talos Facebook oldalán, a www.
facebook.com/szentesielet lin-
ken.

Darók József

Már csak három hét és újra 
startol Szentes-Csongrád „g”- 
ÁTfutás. A két város közötti út-
vonalon, részben a gáton zaj-
ló népszerű futóversenyt idén 
már 21. alkalommal rendezik 
meg a település önkormány-
zatai, valamint a Honvéd Rá-
kóczi SE.

Az idei megmérettetéssel a ta-
valyi színvonalat szeretnék hoz-
ni a szervezésben, azzal ugyan-
is mindenki meg volt elégedve, 
tudtuk meg az MH amatőr cross 
futás egyik rendezőjétől, Szaszkó 
Norberttől. Az útvonal kicsit mó-
dosul, így ezúttal 7 kilométeren 
indulnak a rövid távra nevezők, 
míg a teljes távra vállalkozók 
15 km-t teljesítenek, összesen 9 
korcsoportra osztva. Szeptem-
ber 16-án, szombaton 10 óra-
kor rajtol el a rövidebb táv me-
zőnye, ők a csongrádi gáttöltés 
vasúti átjáróhoz bevezető út-
ján indulnak, a hosszú távosok 
a szentesi Pusztai László Sport-
telepről vágnak neki a verseny-
nek, a cél mindenkinek Csong-
rádon a Dob utca. Abszolút női, 
férfi, illetve korcsoportonkén-
ti női, férfi kategóriákban érmes 
díjazásban részesülnek a legjob-
bak, de különdíjakat is kioszta-
nak.  Ismét lesz befutócsomag, 
amit minden célba érő megkap, 
benne meglepetéssel kedves-
kednek a szervezők. A verseny-

zők díjmentesen igénybe vehe-
tik a csongrádi sportuszodát is 
a célba érés után. A szervezők 
buszokat biztosítanak a szente-
si rajt helyszínére Csongrádról, 
a polgármesteri hivatal elől 7.30; 
7.45; 7.55-ös időpontokban. A 
versenyirodától 9.20-tól indul-
nak a buszok a rövid táv rajtjá-
hoz. Az eredményhirdetés után 
pedig visszahozzák Szentesre az 
itteni futókat.

Már javában lehet jelentkezni, 
a www.csongrad.hu/gatfutas ol-
dalon , ez azonban nevezési díj-
hoz is kötött: a nevezésnek és az 
átutalt összegnek is be kell ér-
keznie a szeptember 10-i határ- 
időig, hogy érvényes legyen az 
előzetes nevezés.

Érmek és csúcsok 
a Masters vb-ről

Huszonegyedszer a gáton

Darók József

Az ünnepi hétvégén rende-
zett Szegvári Falunapok egyik 
leglátványosabb és legtöbb 
érdeklődőt vonzó része volt 
szombaton az erős emberek 
fesztiválja. 

Szentesről is jó néhányan el-
látogattak a szomszédba az ese-
mény kedvéért. Hosszú időn át 
szervezte ezt a viadalt Szegvá-
ron Tóth József, helybeli erőmű-
vész, magyar rekorder, majd  
több éves szünet után három 

esztendővel ezelőtt élesztette 
újra. Igyekszik színvonalat vinni 
bele, ezért hívott például sztár-
vendéget, a testépítő IFBB Mr. 
Univerzum Kiss Jenő személyé-
ben. A versengésen az erőé volt 
a főszerep, a farönknyomás, kő-
golyó-emelés, traktorkerék-gu-
rítás és hasonló versenyszá-
mokban ezúttal a helybeli bátor 
vállalkozók összemérhették 
erejüket profi versenyzőkkel is. 
Az esemény újra indításával az 
volt a célja, hogy az amatőrök-
ből is kifejlődjenek idővel profi 
k, de nincs kellő utánpótlás, így 
meghívott gyakorlott verseny-
zőket is, hogy látványosabb, 
igazi show legyen a fesztivál – 
mondta a szervező. A szegvári-
ak is erősek, és elismerésre mél-
tó módon egyikük 69 évesen 
is nekigyürkőzött a súlyos fel-
adatoknak, már nem is először. 

Kaszkadőr show is szórakoz-
tatta a közönséget, autón, mo-
toron üldözés, tüzes állványon 
való átugrás idézte a filmek vi-
lágát. Tóth József maga is tag-
ja a kaszkadőr csoportnak, s 
önmagát nem meghazudtolva, 
régi erős emberként természe-
tesen a műsorukban kombinál-
ja az ügyességi feladatokkal az 
erőszámokat. Sajnos, az egyik 
produkciót, azt, hogy autóval 
keresztülhajtanak rajta, nem 
tudta bemutatni sérülés miatt: 
az egyik műsorszámban lesett 
ugyanis az autóról, s kiment a 
válla.

A falunapok számos progra-
mot kínált még, kispályás foci-
mérkőzést, különböző bemu-
tatókat (köztük a Kiss Bálint 
Kötélugró Egyesület Európa-baj-
nokaival), Lukács István teke em-
lékversenyt, futófesztivált.

Profi erős emberek és kaszkadőrök Szegváron



HALLOTTAD?

Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 
2017. augusztus 21-től, az Invitel szolgáltatási területén. 
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban. 

Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 63) 410 994
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CSALÁDI TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!


