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Halupa B. Eszter

A HUNOR COOP ZRt. június 
14-én, pénteken adta át a fel-
újított Szegvári Coop Szuper-
marketet, amely kívül-belül 
újjászületett. Az ünnepélyes 
átadón jelen volt Mészáros 
Zoltán, a HUNOR COOP ZRt. el-
nök-vezérigazgatója, Farkas 
Sándor, a térség országgyűlé-
si képviselője, miniszterhelyet-
tes-államtitkár és Gémes Lász-
ló, Szegvár polgármestere. 

– Minden hazai vállalkozás-
nak legyen érdeke, hogy tegyen 
a helyi emberekért, legyen szó a 

vásárlókról, kollégákról, vagy az 
ott élő lakosságról. Ez a beruhá-
zás is ezt tükrözi, hiszen cégünk 
életében nagyon fontos Szeg-
vár– emelte ki nyitóbeszédében 
Mészáros Zoltán. A vezérigazga-
tó tájékoztatott, hogy ez az üz-
let nemcsak energiát fogyaszt, 
hanem termel is. Egy pályázati 
támogatás segítségével sikerült 
teljes egészében korszerűsíteni 
a fűtést, az áruház szigetelése is 
minimalizálja a fűtési költsége-
ket. A tetejére felszerelt 35 kW-
os napelem rendszer energia-
termelése még bevételt is hoz 
a társaságnak. Kifejtette továb-

bá, hogy már 43 évvel ezelőtt 
is meghatározó üzlete volt a te-
lepülésnek. Megjegyezte, hogy 
„szexis” lett a Coop Szupermar-
ket, erre törekszenek a többinél 
is, ami nem csak a csinos eladók-
ra vonatkozik, hanem magába 
foglalja a jó hangulatot, hogy 
ide szeretnek betérni a vásár-
lók, vonzónak találják a kíná-
latot. – Hiszek abban, hogy a 
törzsvásárlóinkon kívül mások 
is ide járnak bevásárolni. A fej-
lesztéseinket folytatjuk, munka-
helyeket teremtünk és magyar 
árukat kínálunk – tette hozzá. A 
következő felújítással nem vár-
nak 43 évet, de Mészáros Zoltán 
reméli, hogy addig is őket vá-
lasztják. 

Farkas Sándor miniszterhe-
lyettes kiemelte, hogy a tele-
pülés életében többet jelent az 
áruház, mint egy kereskedelmi 
létesítmény. A piaci közeggel ál-
lította párhuzamba a szupermar-
ketet, ahol az emberek találkoz-
nak, beszélgetnek, és közösségi 
térként funkcionál. Felhívta a fi-
gyelmet az élelmiszerek tudatos 
fogyasztására. A magyar élelmi-
szerbiztonsági hálózat Európá-
ban a legerősebb - hangsúlyozta. 

Gémes László Szegvár polgár-
mestere gratulált a beruházás-
hoz, amellyel a helyiek régi vágya 
teljesült. Az áruházzal együtt a 
közterület is megújult, kerékpár-
tároló létesült, illetve a zöldfelü-
let is gazdagabb lett.

A szentesi székhelyű Dél-alföl-
di Postatörténeti Alapítvány kül-
döttsége szakmai tapasztalatcse-
rén vett részt Sepsiszentgyörgyön, 
az ottani Puskás Tivadar Hírközlé-
si Kismúzeum meghívására május 
30. és június 2. között. 

Sepsiszentgyörggyel mindössze 
bő két éves a testvérvárosi megálla-
podás, létrejött már testvéróvodai 
kapcsolat, de egyre intenzívebb a 
postamúzeumi együttműködés is. 
A Dél-alföldi Postatörténeti Alapít-
vány delegációja nemrég járt szak-
mai tapasztalatcsere-látogatáson 
Sepsiszentgyörgyön, az ottani Pus-
kás Tivadar Hírközlési Kismúzeum 
és a Székelyföldi Hírközlési Örök-
ség Egyesület partnereként. A lá-
togatás célja a kapcsolat elmélyí-
tése, szakmai tapasztalatok cseréje 
és a sepsiszentgyörgyi Kismúzeum 

gyűjteményének gyarapításához 
való hozzájárulás volt. A Tóth Lász-
ló kuratóriumi elnök vezette hat fős 
szentesi csoporthoz csatlakozott a 
budapesti Postamúzeum igazgató-
helyettese és a szegedi székhelyű, 
de országos gyűjtőkörű Informa-
tika Történeti Múzeum Alapítvány 

gyűjteménykezelője is. A szente-
si postatörténeti gyűjteményből 
muzeális értékű távközlési eszkö-
zöket vittek a sepsiszentgyörgyi-
eknek, Szegedről pedig 30-40 éves 
informatikai kiállítási tárgyakat ad-
tak tartós kölcsönzésre a Kismúze-
umnak.  

A Hunor Coop üzletei egyre „szexisebbek”

Bővülő testvérvárosi kapcsolat

FOGADÓNAP
2019. június 25-én, kedden 

9 és 11 óra között 

dr. Demeter Attila
alpolgármester,

2019. június 26-án, szerdán
9 és 11 óra között

Szirbik Imre
polgármester

hivatali helyiségében 
fogadja az érdeklődőket.
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“  Szép tágas lett a szegvári Szupermarket, a jövő áruházát 
építette meg nekünk a Hunor Coop” 

 
Molnár Farkas Olga, Pászti Brigitta, Laki Rita Márta

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Halupa B. Eszter

A várost egyelőre nem ter-
heli meg a Pendola követelése, 
ami egy óriási összeg Szentes 
életében. A Fővárosi Ítélőtábla 
június 12-én hirdette ki a dön-
tését, mellyel az elsőfokú bíró-
sági ítéletét hatályon kívül he-
lyezte, az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra és új határozathoza-
talra utasította. Legkorábban 
szeptemberben folytatódhat 
az ügy. Dr. Demeter Attila alpol-
gármester nyilatkozott a perrel 
kapcsolatban lapunknak. 

– A Fővárosi Ítélőtábla végzé-
sét kézhez kaptuk az elmúlt na-
pokban. A pertárgy értéke 309 
millió forint és ennek járulékos 
költségei, amelyek a tőke utá-
ni kamatkötelezettség és az el-
járás során felmerült költségek 
– tudtuk meg dr. Demeter Atti-
lától.  Az alpolgármester kifejtet-
te, hogy ha az önkormányzat al-
peresként pervesztes lett volna, 
és ezt az összeget ki kellett vol-
na fizetni, akkor nagyon nehéz 
helyzetbe kerül a város. Így vi-
szont, miután az önkormányzat 
fellebbezését követően az ítélő-
tábla a számos ellentmondás-
ra rámutatott – egyebek között, 
hogy milyen hiányosságok vol-
tak a tényállás megállapításá-
nál, és ebből eredően miben té-
vedett az elsőfokú bíróság - azt 
jelenti, hogy osztotta a vélemé-
nyünket, így  az új eljárásban, a 
másodfokú bíróság figyelem fel-
hívása alapján egy sor olyan dol-
got meg kell vizsgálni az elsőfo-
kú bíróságnak, amely a kereseti 
kérelmekhez igazodóan relevan-
ciával bír. Hozzátette, tudvalévő, 
hogy az elsőrendű (Pendola In-
gatlanberuházó és Szolgáltató 
Kft.) és másodrendű (Pendola Va-
gyonvédelmi Kft.) felperesek el-
sődlegesen kártérítési keresetet 
terjesztettek elő,  másodlagosan 
jogalap nélküli gazdagodás cí-
mén követelték azt az összeget, 
ami egy úgynevezett idegen in-
gatlanon végzett épületbontási 
munka értéke. Ezzel kapcsolat-
ban kérték a felperesek ennek a 
gazdagodásnak a visszatérítését.  
Az elsődleges kereseti kérelmet, 
ami kártérítésre irányult, a bíró-
ság teljes egészében elutasítot-
ta, ezt a peres felek egyike sem 
fellebbezte meg – tájékoztatott 
az alpolgármester. A jogalap nél-
küli gazdagodás alkalmazható-
ságát illetően dr. Demeter Attila 
elmondta, a perben hivatkoztak 
arra, hogy ez egy szubszidiárius 
szabály ami akkor alkalmazha-
tó, ha nincs szerződéses kapcso-

lat a felek között. – Az ítélőtábla 
végzésének indoklásban azon-
ban van egy megállapítás, amely 
szerint a felek szindikátusi szer-
ződésében a beruházási munka 
elszámolására meghiúsulás ese-
tére megállapodás nem jött lét-
re. A jogalap nélküli gazdagodás 
– az ítélőtábla álláspontja szerint 
– a kimutathatóan vagyoni előny-
höz jutó fél és ezzel összefüggés-
ben vagyoncsökkenést elszenve-
dő fél közötti jogviszony.  Azt kell 
tehát az új eljárásban vizsgálni, 
hogy a jogalap nélküli gazdago-
dás ebben az értelemben meg-
áll-e, mert csak azt a vagyoni 
előnyt szükséges visszatéríteni 
amelyik másnak vagyoncsökke-
nést okoz.  Ha ezek a feltételek 
megállapíthatóak, akkor nincs 
jelentősége annak, hogy volt-e 
szerződéses kapcsolat a felek 
között. Az viszont tény, hogy az 
elsőrendű felperes idegen ingat-
lanon végezte a munkát, hiszen 
köztudott, hogy Petőfi épülete az 
önkormányzat tulajdonában van. 
Ha nincs olyan jogcím, ami az ön-
kormányzat számára megtartha-
tóvá tehetné ezt a bizonyos va-
gyoni előnyt, akkor ezt a vagyoni 
előnyt vissza kell téríteni. Viszont 
arra is kitért az ítélőtábla, hogy a 
felperes által ténylegesen elvég-
zett bontási munka lehet az, ami 
szóba kerülhet, és szóba jöhet a 
visszatérítés szempontjából, nem 
pedig a felperes keresetéhez be-
nyújtott melléklet, amelyben fel-
sorol hétszáz különböző tételt. 
Ebben kimutatásban kifogásol-
ható költség-nemek is voltak, 
amelyek nem tartoznak a bon-
tási munkálatokhoz, mint példá-
ul Kossuth tér áttervezése. Az új 
eljárásban az elsőfokú bíróság-
nak meg kell vizsgálni azt, hogy 
a szakértők milyen módon hatá-
rozták meg az értéknövekedést, 
mert annak kidolgozottsága nem 
volt megfelelő. Rámutatott arra is 
az ítélőtábla, hogy a gazdagodás 
mértékét a szakértőnek a vissza-
követelés időpontjára, a kereset 

benyújtásának időpontjára néz-
ve szükséges kimunkálni. Emiatt  
a felperesek  kamatkövetelése 
sem áll meg. Hogy mikor várha-
tó újabb tárgyalás, az alpolgár-
mester szerint nehéz válaszolni.

– Az ügy új eljárásra vissza-
kerül az elsőfokú bírósághoz, 
ezt követően az új tárgyalás ki-
tűzésre, tárgyalásra,  a szakvé-
lemények iránymutatás szerinti 
kimunkálására, a releváns bizo-
nyítékok értékelésére, ezek alap-
ján a pontos tényállás meghatá-
rozására van szükség. A perben 
meg kell állapítani, hogy az első 
rendű felperes bizonyítottan mi-
lyen bontási munkákat végzett 
el, milyen költség vonzattal, és 
hogyan jelentkezik a jogalap 
nélküli gazdagodás. Reménye-

im szerint tisztázható lesz az is, 
hogy az időközben felszámolás-
sal megszűnt Pendola – Szentes 
projekttársaságra miért került 
„átterhelésre” 360 millió forint, 
amelyből a tervezési költsége-
ket az önkormányzat kifizette. 
Véleményem szerint teljesen fe-
lelőtlenül vitt az elsőrendű felpe-
res változtatásokat a projektbe, 
így az alvállalatba adott munka 
a projekt társaságnak és első-
rendű felperesnek felróhatóan 
nem valósulhatott meg. Ennek 
a beruházásnak 2012-re be kel-
lett volna fejeződnie. Az önkor-
mányzat jóhiszeműen járt el, a 
partneri viszonyban keletkezett 
olyan hiba, amely meghiúsítot-
ta a beruházást – összegezte dr. 
Demeter Attila.

Újabb hírek a Petőfi perben
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Napjainkban a szántóföldi termesztés az egyik 
legnagyobb kihívást jelenti; szárazság, özönvíz, 
mindkettőből volt elég és ELÉG VOLT! Egyik jön 
a másik után, védekezni ellenük csaknem a le-
hetetlennel egyenlő, de mit okoz mindez az élel-
miszer ellátásban, látjuk-e, értjük-e a szélsőséges 
időjárás hosszú távú következményeit?  Kovács 
György, az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazga-
tó helyettesével és Hegedűs Gábor növényterm-
esztési igazgató helyettessel látogattunk ki a ke-
nyeret adó földekre.

K.Gy.: – Az őszi búzával, árpával, káposztarep-
cével kezdődik a szezon és augusztustól egé-
szen decemberig nem volt csapadék. Az elve-
tett káposztarepce, ami 270 hektár volt, sajnos 
nem kelt ki. Ennek a talajmunkái, a vetőmag 50 
ezer Ft./hektár, azaz 13,5 millió Ft veszteségről 
beszélhetünk.

– Egyáltalán lehetséges megelőzni a vesztesé-
geket, hogyan lehet megfelelni ezeknek a kihívá-
soknak?

K. Gy.: – A szárazságot, az aszályt csak egyfé-
leképpen lehet kivédeni, úgy, hogy öntözünk, 
de ez a káposztarepce nem olyan helyen volt 
elvetve, ahol lehetőség lett volna öntözni. Re-
ménykedtünk az egész ősz folyamán, hogy majd 
csak kap annyi csapadékot, hogy kicsírázik, de 
sajnos ez nem következett be. Így tavasszal újra 

kellett művelni a területet, és újravetni. Ugyan-
ez történt a búza és az árpa esetében, majd de-
cember közepén esett annyi hó, ami elolvadt és 
kapott annyi nedvességet a talaj, hogy kicsíráz-
tak a magvak, és tavasszal növekedésnek indul-
tak. Sajnos azonban az aszály tovább folytató-
dott, mert csapadék egészen május elejéig nem 
volt. Nem bokrosodott a búza, ami egy csodá-
latos növény, tehát sokkal kevesebb kalászra le-
het számítani annál, mint ami optimális lenne. 
Ezzel együtt úgy gondolom, hogy az elvárthoz 
képest, 2/3 termés lesz.

– Összesen hány hektáron történik a szántóföl-
di, szabadföldi termesztés, milyen növényekről van 

szó, miből, és mennyi van, az időjárási viszontag-
ságok mit és hogyan érintenek?  

K. Gy.: – Cégcsoport szinten 2000 hektár kalá-
szosunk (árpa, búza), 50 hektár zöldborsó, 50 hib-
rid kukorica van, reménykedjünk, hogy lesz 200 
hektár csemege kukorica, szójából is nagyságren-
dileg 200 hektár, lucernából 180, 600 hektár nap-
raforgó, 1300 árukukorica és 100 hektár olajretek. 

Hegedűs Gábor növénytermesztési igazga-
tó-helyettes, növényvédelmi szakirányító éppen 
azt vizsgálja a zöldborsó ültetvényben, hogy mi-
lyen kártevőkkel kell számolniuk.

– A szántóföldi növényvédelem a növényter-
mesztés szerves része, a kettő egymás nélkül 
nem működik. A megfelelő agrotechnika nél-
kül nem megfelelő a növényvédelem. Ez utóbbit 
nagyban befolyásolják az időjárási körülmények, 
így a védelem kitettsége is folyamatosan növek-
szik. A tapasztalat az volt, hogy a Dél-alföldi régió 
600 mm csapadékot minden évben kapott. A ta-
valyi évben 300 mm-re csökkent és az eloszlása 
rossz volt. Tavaly februárban és márciusban 200 
milliméter zúdult le, valósággal úsztunk, belvíz-
zel kellett megküzdenünk, utána viszont azzal 
is, hogy 60-70 napon át nem volt csapadék. Ha 
megnézzük az idei évet, éppen fordított a hely-
zet – mondta Hegedűs Gábor.

Szerző: Both Ildikó – Fotó: Arany Sándor Gábor

Jó gazda módjára – küzdve a sorsdöntő időjárással

Halupa B. Eszter

Egy TOP-os (TOP-5.3.1-16-
CS1-2017-00016) pályázatnak 
köszönhetően valósul meg a 
„Csoportkohézió erősítés Szen-
tesen” című projekt, amely 
2018 februárjában kezdődött. 
A program segítségével a helyi 
kohézió létrehozásával, meg-
erősítésével, a lakóhelyi közös-
ségek kialakításával lehetősé-
get biztosítanak az egyik olyan 
probléma megoldására, amely 
az ott élő lakosság életminősé-
gét javítja, ezáltal megelőzhe-
tő ezeknek a területeknek az el-
néptelenedése.

Az első negyedévben az előké-
születi munkák zajlottak, a szak-
mai vezető, közösségfejlesztő 
projektmenedzsment kialakítá-
sa, a konzorciumi taggal való kap-
csolatfelvétel és a vázlat szerinti 
ütemezés átbeszélése. - A tavalyi 
év nagyon intenzív volt. Az eddi-
gi pályázatoktól eltérően ez nem 
Szentes központját érinti, hanem 
a kicsit elfeledett, bár közigazga-
tásilag a városhoz tartozó tele-
pülésrészeket, úgymint Lapistó, 
Kajánújfalu, Magyartés és ezek 
tanyavilágát öleli fel – tájékozta-
tott Vidovicsné Molnár Zsuzsanna. 
A közösségfejlesztő hozzátette, 
hogy a szakmai vezetővel Lévai-
né Bódi Szilviával, a cél az, hogy az 
embereket aktívvá és cselekvőké-

pessé tegyék a pályázat segítsé-
gével. Megfogalmazzák, hogy mit 
szeretnek, és mit hiányolnak tele-
pülésükön, és azt is megbeszél-
jék, mit tudnak azért közösen ten-
ni, hogy jobb legyen, minél több 
mindent el tudjanak maguk érni. 
Találják meg és éljenek a lehető-
ségekkel, keressék a támogató-
kat, hivatalos leveleken keresztül 
meg tudják fogalmazni a problé-
máikat. Magyartés a fő megvaló-
sítási terület, ahol már évekkel ez-
előtt kiharcolta a közösség, hogy 
a helyi kultúrházat használhas-
sák közösségi célra. –Ahogy fej-
lődik a közösség, úgy vonulunk 
vissza, hiszen a cél az, hogy egy-

re önállóbbak legyenek. A közös-
ségfejlesztő csak egy katalizátor 
– hangsúlyozta Vidovicsné Mol-
nár Zsuzsanna. Kifejtette, hogy 
az első év feladata a lakossággal 
való kapcsolatfelvétel volt, meg-
ismerni őket, hogy kialakulhas-
son egy központi mag, akikben 
van tenni akarás, kreatív öt-
letek, akik a tényleges 
megvalósításában is 
részt tudnak venni. 
A közös beszélge-
tések, kérdőívek 
mind ezt a célt 
szolgálták. Ma-
gyartés régen 
falu volt, mo-

ziteremmel, könyvtárral, kultúr-
házzal, két iskolával és orvosi 
rendelővel. Mára ez megválto-
zott. A 70-es évek közepén kerül-
tek Szentes közigazgatási terüle-
téhez. Mivel zsáktelepülésről van 
szó, így nincs átmenőforgalma, 
ennek ellenére a kis közösségre 
jellemző jegyek megtalálhatók. 
Figyelnek egymásra, működnek 
a társas kapcsolatok. A közös-
ség- és szakmai vezetőtől meg-
tudtuk, hogy a kemény magot 
közel harminc fő alkotja, akik de-
cemberben kifestették a kultúr-
házat, tavasszal pedig megszer-
vezték a település virágosítását. 
A gyerekekkel együtt elültették 
a virágokat, illetve a gondozásu-
kat, öntözésüket is megszervez-
ték, ezzel erősítve a kötődésüket, 
amely megtanítja őket arra, hogy 
ha tesznek érte, elérhetnek sike-
reket, és Magyartés továbbra is 
egy élhető közösség maradhat. 

Közösségben az erő
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Halupa B. Eszter

Megtelt a Szentesi Üdülőköz-
pont az ingyenes szezonnyitó 
strandpaty-n, június 16-án, va-
sárnap. 

A résztvevők búvárkodhattak, 
birtokba vehették a csúszdákat, az 
ugrálóvárat, sportprogramokon 
vehettek részt, de a legtöbb ven-
déget a medencék hűs vize, a fagyi, 
a mini fánk és a jégkása csábítot-
ta. A Szentesi Élet szerkesztősége 
száz strandlabdával készült erre a 
napra, egy percbe sem telt a kiosz-
tásuk. Úgy döntöttünk, hogy szer-
vezünk még egy ilyen eseményt, 

amikor megajándékozzuk olva-
sóinkat. A strandlabda mellé egy 
kreatív játékot szerveztünk, hiszen 
szeretnénk, ha a játék öröme a nya-
ralásokon is kitartana. Akik maguk-
kal viszik a strandlabdát a Körösre, 
a Tiszára, a Balatonra, vagy akár 
külföldre, készítenek vele egy kre-
atív fotót és elküldik nekünk Face-
bookon, azok között értékes nye-
reményeket sorsolunk ki. A fotók 
beküldésének határideje: augusz-
tus 31. A következő strandlabda 
osztás időpontja: 2019. július 9., 
kedd, 16 óra. A fehér ház emele-
téről szállingóznak majd a Szen-
tesi Élet strandlabdái! 

Forró és hűsítő pillanatok a strandparty-n

A napokban tapasztalható tik-
kasztó hőség próbára teszi min-
denki szervezetét, de talán a 
betegek és az idősek a legveszé-
lyeztetettebbek. Vannak olyan 
cselekedetek, amelyek nem a 
kamerák előtt zajlanak, apróság-
nak tűnnek, pedig embernek len-
ni néha nagyon egyszerű. Antal 
Balázs Tibor már többször bizo-
nyította, hogy mindig ott van, 
ahol a legnagyobb szükség van 
rá. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő 
Otthon dolgozói és ellátottjai 
számára 150 liter hűsítő limoná-
dét hozatott a Központi Konyhá-
ról, a lakók és az ápolók nagyon 
megörültek a citrusos szomjol-
tónak, amely, mint írták, vér-
ré vált bennük. Volt, aki a jótett 
kapcsán ezt fogalmazta meg: 
ez egy nagyon jó példa, kis vá-
ros, kis ügyek, de a pici dolgok 
is bizonyítják az emberi nagysá-
got. A tettek nem álltak meg, hi-
szen a képviselő Szirbik Imre pol-
gármesterrel egyeztetve, forrást 
biztosít a város költségvetéséből 
klímák vásárlására az otthon szá-

mára. Megkerestük Dányiné Nagy 
Andrea intézményvezetőt, aki el-
mondta, hogy a hirtelen jött hő-
séget az emberek nem csak a la-
kásaikban, hanem a bentlakásos 
otthonokban is nehezen viselik. 
Hozzátette, hogy a Dr. Sipos Fe-
renc Parkerdő Otthonban több 
mint 10 éve foglalkoznak szak-
képzett, lelkiismeretes dolgozóik 
idős-, illetve betegellátással. Gon-
dozottjaik egy része demens, az 
ellátottak többsége csak nehe-
zen és keveset képes mozogni, s 
van több fekvőbetegük is. Hang-
súlyozta, hogy a nyári, nagy me-
legben kiemelten figyelnek arra, 
hogy az idősek igyanak elég fo-
lyadékot, szellős, könnyed ruhá-
zatban, árnyékban vészeljék át a 
szervezetüket, közérzetüket pró-
bára tevő kánikulát. Megjegyez-
te, hogy a tikkasztó hőség leg-
inkább klimatizált helyiségben 
vészelhető át. Ebben az esetben 
az ideális hőmérséklet beállítha-
tó, nem jár megterhelő légmoz-
gással.

Jó cselekedet, ami nem 
a kamerák előtt zajlik

Kedves olvasóink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 

nyomda nyári szabadsága miatt

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK 
július 12-én, pénteken,

jelenik meg.

Újabb állomásához érkezett a „Lányok sporttevékenységé-
nek és testmozgásának támogatása - (ActiveGirls)” című HUS-
RB/1602/32/0032 kódszámú projekt!

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program révén az Európai Unió által társfinanszírozott projekt 
keretében 5 napos regionális sporttábor megvalósítására kerül sor 
Szentesen 2019. július 1. – július 5. között, 7-15 éves lányok részére. 

A résztvevők olyan sportokkal ismerkedhetnek meg, mint a kosár-
labda, evezés, kézilabda, vívás, tánc, tollaslabda stb.

Jelentkezni személyesen Sallai Zsuzsannánál lehet a dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnok portáján. 

Felhívás
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Darók József

Januárban vette kezdetét a 
K&H által szervezett Vigyázz, 
kész, pénz! pénzügyi vetél-
kedő, melyen a HSZC Boros 
Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája diákjai ki-
magaslóan teljesítettek.

Középiskolás kategóriában 
több mint 500 csapat indult. Két, 
komoly tudást és pénzügyi gon-
dolkodást is mérő selejtező for-
duló után, áprilisban rendezték 

a regionális döntőt, ahol régión-
ként már csak 5 csapat mérte ösz-
sze tudását. Ebből kettő a szente-
si iskolából jutott be. Nagy volt a 
tét, hiszen innen már csak a győz-
tes csapat juthatott tovább a júni-
us 12-i budapesti döntőbe, ahol 
az ország nyolc legjobb csapata 
versenyzett.

– Iskolánk PROfit elnevezé-
sű csapata több hónapos felké-
szülés után vágott neki a dön-
tőnek, ahol minden versenyző 
kemény ellenfélnek bizonyult. 

A lányok (Bugyi Boglárka, Kanjo 
Tamara, Sebők Evelin és Szobácsi 
Ágnes) nagyon ügyesen küzdöt-
tek, majd tudásukat és rátermett-
ségüket is bizonyítva átvehették 
az ország 4. legjobb pénzügyes 
csapat címet, ezzel is öregbítve 
iskolánk és városunk hírnevét - 
újságolta büszkén Szigetiné Mé-
száros Zsuzsanna felkészítő tanár.

A felkészülés során lehetősé-
gük volt ellátogatni a szentesi 
K&H bankfiókba is, ahol nagyon 
sok gyakorlati ismeretre tehettek 
szert a diákok. Ezúton is köszönik 
az iskolában a fiókvezető hasznos 
és önzetlen segítségét.

Harmadik helyezés 
1300 pályaműből

Szintén gratuláció illeti az or-
szágos irodalmi pályázaton indu-
ló Kanjo Tamarát, a Boros közép-
iskola tanulóját. Több mint 1300 
pályázat érkezett be a Debreceni 
Nagyerdőért Egyesület „Az erdő 
dala” természetvédelmi-irodal-
mi vers-próza és meseíró pályá-
zatára. Ilyen népes mezőnyben a 
nagyon szép 3. helyezést érte el 
Tamara.

Pénzügyes siker a Borosban

A Kiss Bálint Református Általános Iskola díjátadó gáláját rendezték 
meg június 14-én, ahol a kiemelkedő tanulmányi-, verseny- és sport- 
eredményekért, valamint közösségi munkáért kaptak könyvjutalmat a 
diákok. Dr. Bacsa Éva igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, majd Fehér Csaba a Nagytemplomi Református gyülekezet 
lelkipásztora mondta el gondolatatait. Erre az alkalomra az áldásról 
választott egy ószövetségi ige szakaszt, milyen áldások várnak arra az 
emberre, aki Isten igéje szerint éli az életét. Karikó-Tóth Tibor igazga-
tó kiemelte, rendkívül jóleső érzés volt számára, amikor látta a tudósí-
tásokat a városi ünnepségről, ahol a tanulmányi és sportversenyeken 
eredményesen szereplő tanulókat ismerték el, és a leghosszabb név-
sor iskolájukhoz kapcsolódott. Megemlékezett a névadó Kiss Bálint tu-
dós, lelkipásztor, pedagógusról. – Ha egy időutazásra invitálhatnánk és 
belépne ebbe az épületbe, valószínűleg büszkeséggel tekintene szét – 
hangsúlyozta. Az intézményvezető köszönetet mondott a diákoknak, 
szüleiknek és a tanároknak is az elért eredményekért.

Diákok elismerése

„Mesés” fák címmel folytatja fotós témáját Gálfalvay Hilda. A Szen-
tesi Fotókör tagjának két évvel ezelőtt volt már egy fákkal foglalkozó 
önálló időszaki kiállítása, most ismét ezt a témát variálja, műveit egé-
szen augusztus 5-ig láthatják a Galéria Kávéház és Étterem látogatói. 

Pár millis vagy centis részleteket ragad ki a nagy egészből Hilda, 
ezeken keresztül közli gondolatait, s úgy tűnik, az előző tárlat óta is 
maradt még mit megmutatnia. Erre utal az is, hogy ő akár minden ké-
pét kiállította volna, annyira jól sikerültek, de a fotókörös társak szű-
rőjén fennmaradt 20 fotó került ki végül az étterem falaira. Köztük a 
Sikoly című kép is, mely döbbenetes hatást kelt, nem véletlenül ke-
rült a Károli Könyvek sorozatban újonnan megjelent tanulmánykö-
tet, Az öngyilkosság szociológiája borítójára, Hildának lehetősége 
volt kiállításon is bemutatkozni a Károli Gáspár Egyetemen. – Isme-
rőseim kérdezik, mikor szállok már le a fáról? – jegyezte meg, oldva 
a hangulatot a fotós, mire a válasza az: még egy ideig a fákon marad, 
de onnan felmászik majd a falra.

Sikoly a könyvborítón
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Kondor Katalin

A Veszprém Aréna zsúfolásig 
megtelt. A férfi kézilabda baj-
nokság döntőjének utolsó előt-
ti mérkőzésére várta Veszprém 
a szegedi csapatot. A helyi törzs- 
szurkolók csodás hangulatot va-
rázsoltak a csarnokba, a mérkő-
zés pedig nagyszerű küzdelem-
mel és nem kevés izgalommal 
ajándékozta meg a közönséget. 
Győzött a Veszprém. Egy ilyen 
sportünnepről szóló beszámoló 
persze a sportlapok és sportrova-
tok dolga.  Hogy most mégis írok 
róla, az annak köszönhető, hogy 
mint néző, én is részese lehettem 
néhány torokszorítóan szép pilla-
natnak a nagy csata után. A mér-
kőzés végén a helyi műsorközlő 
bejelentette, hogy ezen az estén 
a veszprémi csapat három meg-
határozó játékosa búcsúzik az 
Arénától, mert e helyszínen most 
játszottak utoljára. Nagy László, a 
magyar kézilabdasport egyik leg-
jelentősebb és a sportág szerel-
mesei körében világszerte ismert 
alakja visszavonul. Továbbra is a 
sportágért dolgozik, de már nem 
játékosként. Ugyanezt teszi Mo-

mir Ilics is. A szerb játékos is úgy 
gondolta eljárt felette az idő. Ő 
már részben magyar, ugyanis ket-
tős állampolgár, s bár játékosként 
nem láthatjuk többé, nem szakad 
el a kézilabdától, a veszprémi 
klub edzői gárdáját erősítve dol-
gozik tovább. S bár a két kiváló 
sportoló jövőbeni terveiről sokan 
tudtak már, a közönség olyan ün-
neplésben részesítette őket, amit 
nem volt könnyű meghatottság 
nélkül átélni. Nem is sikerült ne-
kik, no meg a közönségnek sem. 
A televízió jóvoltából valameny-
nyien láthattuk a síró embere-
ket, férfiakat is szép számmal. Sír-
ni csak a győztesnek szabad, írta 
könyvében Székely Éva az úszóle-
genda. A közönség Veszprémben 
persze győzött. Régóta tartó hű-
séggel szurkolt csapatának, s ez 
már sokadjára hozta meg ered-
ményét.

A sportsikerek közönségre gya-
korolt hatásának nem ismerem a 
titkait. Csak éppen látom, hogy 

szerte a világban milyen örömet 
tud szerezni egy-egy sportoló 
vagy csapat a drukkereknek /ne-
kem is/, ha győz vagy éppen vi-
lágraszóló eredményt ér el egy-
egy versenyen. Valamit biztosan 
hozzáad életünkhöz az, ha örü-
lünk mások sikerének. Talán egy 
olyan, nehezen megfogalmaz-
ható érzést, amitől boldogok le-
szünk néhány pillanatra, és meg 
is hat bennünket, ha olyan tel-
jesítményt látunk, amit mi nem 
tudunk nyújtani. S alighanem 
az sem elhanyagolható, hogy jó 
nézni és átélni a másik örömét. 
A sportolóét éppúgy, mint az ő 
teljesítményét örömmel nyug-
tázó szurkolókét. És a kiváló tel-
jesítményeket látva egy pillanat-
ra tán még azt is elhisszük, hogy 
nincs lehetetlen. 

Ám az estnek nem volt még 
vége. A műsorközlő azt is beje-
lentette, hogy a győzelemmel 
záruló meccs talán legjobbja, a 
kapus Mikler Roland is utolsó küz-

delmét vívta az Arénában, mert a 
Szegedhez igazolt. És akkor felzú-
gott a kórus: ne menj el, ne menj 
el, skandálták hosszú percekig, és 
akkor már sírt az egész nézőtér. 
Roli is próbálta könnyeit vissza-
tartani, neki sem sikerült. Én pe-
dig – immáron sokadjára – attól 
voltam boldog, hogy ilyen embe-
rek között élhetek, s némi pátosz-
szal is élve, ilyen ország polgára 
lehetek. Ahol így tudnak szeret-
ni, onnan nem szabad elmenni. 
Na jó, Szegedig lehet. 

Országunkból évekkel ezelőtt, 
mert a törvények már lehetővé 
tették, sokan mentek el szeren-
csét próbálni, s külföldön mun-
kát vállalni. Talán elmulasztottuk 
akkor azt ismételgetni: ne menj 
el, mert szükség van rád. Olva-
som, hogy mostanában egyre 
többen jönnek haza. Ez nagyon 
jó hír. Mert el lehet menni, pénzt 
keresni, tapasztalatot szerezni, 
de vissza kell jönni. Milyen szép 
is lenne úgy fogadni őket: „mi-
lyen jó, hogy hazataláltatok”. Azt 
hiszem, a veszprémi közönsé-
gen nem múlna, ezt is meg tud-
ná szervezni.

Tükörcserepek

Ne menj el

– Akkor holnap?...

– Igen. Holnap. A Levéltárban. 
– A válaszban határozott bizta-
tást érzek, azt mondja, legyek 
nyugodt, a helyi lapra mindig 
is szüksége volt a városnak, és 
szüksége lesz a jövőben is.

Nem vitatkozom. Felelős 
szerkesztőként miért is ten-
ném. Különben is a szakmai ér-
veket figyelembe véve igazat 
kell, hogy adjak a barátomnak. 
Bár mindketten tudjuk, bizo-
nyos viharfelhők már ott tor-
nyosulnak a fejünk felett.

– Nem szabad összevonni az 
újságot a helyi rádióval. Főleg 
úgy nem, hogy már többen sej-
tik, a Rádió Szentesnek befel-
legzett.

– Kell a hely a stúdióvezető-
nek – mondom.

Bólint. Aztán a fejét rázza, 
úgy mondja, érthetetlen az 
egész.

Az. És annyi más is. Most, 
hogy kapom a szomorú hírt, 
hogy elhunyt, azonnal leblok-
kolok. Nem értem, kiáltom a 
mobilomon át, dadogok is hoz-
zá. Egyszerűen nem találom a 
szavakat. A szavakat, amelyeket 
ki kellene mondanom.

A barátom volt. Kurtára sza-
bott, főállásban kétfős szerkesz-
tőségünk megbecsült tagja. A 
munkatársunk. Akire külsős-
ként bizton számíthattunk. A 
város múltját kiválóan ismerő 
szaktekintély történelmi, levél-
tári ismereteivel belopta magát 
a közéletbe. Lapunkban meg-
jelent cikkeit, sorozatait ked-
velték az olvasók. Miként – ha 

kérték – a tanácsait is nagyon 
sokan. Nagy gonddal végzett 
kutatásait, értékes munkálko-
dását az alaposság, a több ol-
dalról megvilágított tények jel-
lemzik és igazolják. Megtörtént, 
hogy bizonyos körökben elve-
tették a javaslatait. Hogy végül 
is neki lett igaza? Bántotta a do-
log, de lokálpatriótaként nem 
tapsolt örömében.

A barátom volt. Emlékszem 
hosszantartó, olykor esték-
be nyúló beszélgetéseinkre, a 
nagyhegyi birtokon megtar-
tott kerti partikra, az év végi 
borkóstolókra. (Zárójelben 
említem meg, a borát is nagy 
gonddal kezelte.) És emlék-
szem az olykor villámként be-
csapódó vitáinkra is. Mert hát 
a megosztó, divatba jött po-
litikai oldalháború szele ben-
nünket is megcsapott. Beval-
lom, úriemberként viseltük el 

az egészet. Hogy azután kije-
lenthessük: valahol mindket-
tőnknek igaza van.

Igazság! Igazságosság! A való 
élet sokkal bonyolultabb ennél. 
Keresem az igazságot, de sehol 
sem találom. Amikor a nagy tu-
dású, jó embereknek ilyen ha-
mar el kell menni. Csak most 
gondolkozom el azon, hogy 
alig élvezhette a tényleges 
nyugdíjas éveket. Megszállott-
ként dolgozott. Be-bejárt a le-
véltárba is, nem hagyta cserben 
a munkatársait.

Pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után. A Szentesi Élet 
megemlékezésében olvashat-
juk: „Számos helytörténeti kö-
tete gazdagítja a várost. Nagy 
örömmel készült a Szentes 50 
arca című könyvünkre, mely-
ben az elmúlt 40 év munkáját 
osztotta meg az érdeklődőkkel.”

A januári bemutatón így fo-
galmazott: „A mai napig vég-
zek újabb kutatásokat, mert ezt 
nem lehet abbahagyni.”

Lajos, te mondtad ki a tutit: 
azt, hogy nem lehet abbahagy-
ni. Akkor…

– Akkor holnap?...
Nagy a csend. A válaszra már 

hiába várok.
Lovas József Pál

Búcsúzunk kollégánktól
65 éves korában elhunyt Labádi Lajos nyugalmazott levél-

tár-igazgató, a Szentesi Élet munkatársa. Temetése július 5-én, 
pénteken 10 órakor a Kálvária Temetőben lesz.

Labádi Lajos (1953-2019) 

A helytörténész



8  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2019. június 24.

Palicska Irén

A Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórház osztályait be-
mutató sorozatunkban ezúttal 
a Belgyógyászatra látogatunk, 
ahol 53 ágyon négy szakorvos 
és két szakorvosjelölt látja el 
a betegeket. Legfőbb problé-
májuk a helyhiány és az épület 
amortizációja, valamint, hogy 
számos olyan feladat is rájuk 
hárul, amit a szakrendelőnek 
kellene ellátnia. Pozitívum vi-
szont, hogy stabil az orvosi 
csapat, nincs nővérhiány, vala-
mint egy sikeres pályázat útján 
új, korszerű eszközökhöz jutot-
tak. Dr. Nagy László osztályve-
zető főorvossal beszélgettünk.  

Dr. Nagy László 2015 óta veze-
ti a belgyógyászati osztályt, előd-
je nyugdíjba vonult, és a főigaz-
gató hívására érkezett Szentesre. 
Orosházi születésű, ott is él csa-
ládjával, a helyi kórházban tör-
tént változások késztették arra, 
hogy elfogadja a felkérést, és el-
vállalja a belgyógyászati osztály 
vezetését, amelyet nagy kihívás-
nak tekintett. Megpályázta az ál-
lást, kinevezése 2020 végéig szól.

A főorvos elsőként szakmai ter-
veikről beszélt, melyekben egy 
szubintenzív részleg létrehozása 
szerepel. Ennek a lényege, hogy 
a súlyosabb állapotú betegek - 
akik még nem szorulnak intenzív 
osztályos ellátásra, de szorosabb 
felügyeletre és monitorozásá-
ra lenne szükségük - elkülönít-
hetők legyenek a jobb állapot-
ban lévőktől. Ez mindenkinek az 
érdeke. Legnagyobb akadálya a 
helyhiány, vagyis az épület fizikai 
korlátai. – Az 53 ágy ekkora kör-
zetre nagyon kevés, akár dupla 
ennyi beteget is el tudnánk lát-
ni. Havonta 200 fekvőbeteg for-
dul meg nálunk, egy páciens átla-
gosan egy hetet tölt az osztályon. 
Természetesen vannak, akik jó-
val hosszabb időt, de bizonyos 
betegségek esetén fekvőbeteg-
ként kezdjük a kivizsgálást, majd 
járóbetegként folytatjuk. A be-
tegforgalom igen megterhelő 
mind a nővérek, mind az orvo-
sok számára. Jelenleg tehát a fő 
probléma nem az eszköz- vagy a 
nővérhiány, hanem a helyhiány. 
Az intenzív osztállyal vagyunk 
egy épületben, és nem tudunk 
tovább terjeszkedni, az utcára 
pedig nem tehetjük ki az ágya-

kat. Reményeink szerint, ha egy-
szer felépül az új műtéti tömb, és 
átkerül az intenzív osztály, akkor 
itt egy új részleget nyithatnánk – 
mondja az osztályvezető. 

Hangsúlyozta, jelenleg nincs 
nővérhiány, egy nagyon erős 
csapatot sikerült összekovácsol-
ni, amióta ide érkezett. Irányítá-
sával átdolgozták a teljes doku-
mentációt, a láz- és kórlapokat, 
ezáltal is segítve a munkájukat. 
Az orvos gárda pedig viszony-
lag stabil, négy szakorvos és két 
szakorvosjelölt látja el a betege-
ket. - A humánerőforrás-problé-
ma annyiban érinti az osztályun-
kat, hogy számos olyan feladat is 

ránk hárul, amit a szakrendelőnek 
kellene ellátni. A gasztroentero-
lógus főorvos társam szinte tel-
jesen egyedül végzi a munkáját, 
bár most már vállalkozóként má-
sok is besegítenek. A kardiológi-
ai szakrendelésen pedig jelenleg 
folynak tárgyalások a megürese-
dett állás betöltésére. A vezető-
ség kérésére részt veszünk mind 
a belgyógyászati szakrendelés, 
mind a kardiológiai szakrendelés 
helyettesítésében is, mely nem 
jelent teljes megoldást. Minde-
zek ellenére a képalkotó és di-
agnosztikus vizsgálatok szinte 
azonnal megtörténnek, nem kell 
ismét heteket várni rájuk. A ko-

rábban több hónapos előjegy-
zést például terheléses EKG vizs-
gálatra gyakorlatilag lenulláztuk, 
a szívultrahang vizsgálat is azon-
nal megtörténik. A vezetőséggel 
egyeztetve jelenleg azon dolgo-
zunk, hogy ebben az átmeneti 
időszakban az orvosi szempont-
ból valóban súlyos és sürgős ese-
teket kiemelten lehessen kezelni, 
mihamarabb ellátást kapjanak.

A nővér csapatot erősíti a 
Csongrád megyei Az év embere 
és Richter Aranyanyu Díjas Sebők 
Erika. Blogja mindenképpen po-
zitív példa arra, hogy a közössé-
gi média nem csak ártalmas, ha-
nem hasznos is lehet. Ezt a témát 

már tudományos konferencián is 
feldolgoztuk, és óriási sikere volt, 
mondja dr. Nagy László, aki szív-
ügyének tekinti, hogy megjelen-
jenek a különböző kongresszu-
sukon. Büszkén említi, hogy a 
regionális belgyógyász szakmai 
fórumok legaktívabb résztvevői.

Az osztályvezető emellett po-
zitívumként értékelte a szakmai 
fejlődés lehetőségét, valamint az 
új, korszerű készülékek beszerzé-
sét, bár ezt a betegek lehet, hogy 
kevésbé veszik észre, tette hozzá. 
Egy sikeres pályázatnak köszön-
hetően kitűnő eszközökhöz ju-
tottak. Megemlítette azt az ame-
rikai, terheléses EKG-rendszert, 

annak teherbíró kapacitását, ami-
lyennel még a szegedi egyetem 
sem rendelkezik, az új szív ult-
rahangot, vagy a Holter EKG ké-
szüléket. - A kardiológiai ellátást 
sikerült teljesen megreformál-
ni, a vidéki kórházakat tekintve 
kiemelkedünk a mezőnyből, az 
összes nem invazív diagnoszti-
kai lehetőség adott. Az utóbbi 
négy év fejlődését látva, ez min-
denképpen megfelelő lendületet 
ad - összegezte a főorvos. 

Kiemelte, az elmúlt években 
megnövekedett betegforgalom 
egyik oka egyrészt az ellátási 
profil bővítése, az ellátás minősé-
gének javulása. Vannak ugyanis 
olyan betegek, akiknél 3-4 napos 
kórházi kezeléssel jelentős javu-
lás érhető el. Erre számos példa 
van a kardiológiai ellátásban, de 
más szakágakban is. A szakren-
delőkkel és a háziorvosokkal ki-
tűnő a kapcsolat, az ő szerepük 
ezen betegek ellátásában kiemel-
kedő. Másrészt a sürgősségi am-
bulancia (SBO) részéről akkora a 
nyomás, hogy üres ágyaik nem 
igazán szoktak lenni. 

– Nagyon nagy elismerés, hogy 
már nem csak kritikát, hanem 
egyre több pozitív visszajelzést 
is kapunk. Nehéz azt megértetni, 
elfogadtatni a hozzátartozókkal 
és betegekkel, hogy nekünk az 
aktív ellátás a feladatunk. Kiala-
kul egy betegség, amit kezelünk 
az osztályon, és 4-5 nap múlva a 
páciens adott betegsége meg- 
gyógyul. Nyilván egy elesett, 
több társbetegséggel rendelke-
ző idős ember további ápolásra, 
segítségre szorul, de ezt egy ek-
kora forgalmú és ekkora ágylét-
számú belgyógyászati osztályon 
nem tudjuk megtenni. Sok hoz-
zátartozót azonban váratlanul ér 
ez a helyzet, ami emberileg sok 
esetben érthető is. Sokan nin-
csenek tisztában azzal, vagy nem 
akarják elfogadni, hogy a króni-
kus betegek elhelyezése és gon-
dozása nem egy aktív belgyógyá-
szati osztály, még csak nem is a 
kórház feladata. A fő konfliktus-
forrás sajnos ez. Ha 80-90 ágyunk 
lenne, akkor több időt az osztá-
lyon tölthetnének a betegek, 
megfelelő infrastruktúra mellett 
szakáganként és súlyossági álla-
potuknak megfelelően elhelyez-
ve. Sajnos ezt most még nem tud-
juk megtenni, de ezen dolgozunk 
– nyilatkozta dr. Nagy László. 

Az amortizáció és helyhiány ellenére lelkes csapat 
és korszerű műszerek segítik a betegek gyógyulását 
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Nagyvárad, Budapest, Sze-
ged, Csongrád és Szentes, ez 
az öt város, illetve a zene sze-
retete kísérte végig dr. Szalay 
László szemész főorvos életét. 
Vallja, aki a zenét szereti, soha 
nem lehet igazán boldogtalan. 
Az Együtt Szentesért Egyesület 
és a városi könyvtár közös ren-
dezvényén a művészetkedvelő 
doktor mutatkozott be június 
12-én az Arcképek Szentesről 
című sorozat keretében. 

Nagyvárad – „Többet 
ültem az orgonapadon, 
mint a hintában”

Dr. Szalay László Nagyváradon 
született 1942-ben, megfogalma-
zása szerint a család negyedik, „le-
szakadt” gyermekeként, legidő-
sebb bátyja és közte ugyanis 21 
év a korkülönbség. Édesapja min-
dig kislányt szeretett volna, és ez 
alkalommal nem engedett fiú ne-
vet választani. Gyermeke születé-
sének hírét a következőképpen 
közölték vele: „Mancika megszü-
letett és fiú lett.” Első tanára maga 
az édesapja, aki haláláig a nagy-
váradi székesegyház orgonistá-
ja volt, és fiából pódiumjátékost 
akart nevelni. – Gyermekkorom-
ban mindig vitt magával a szé-
kesegyházba, többet ültem az or-
gonapadon, mint a hintában. A 
zeneiskolában laktunk, az iskola 
az én tündérkertem volt – emléke-
zett vissza. Öt éves korában édes-
apja a szeme láttára rosszul lett, 
kórházba került, és néhány nap 
múlva meghalt. Szomorú és ne-
héz időszak következett a család 
életében, semmi támogatást nem 
kaptak, így 1949. november 20-án 
átköltöztek Magyarországra. 

Budapest – „A Besse-
nyei-lányok szerették 
a muzsikámat” 

Budapesten sikerült egy na-
gyobb lakást kapniuk, egyik bá-
tyja Pesten, a másik Győrben dol-
gozott. Az Aradi utcában laktak, 
ahol akkoriban alig volt forgalom, 
mindig kint fociztak. 

–  Szemben lakott velünk Bes-
senyei Ferenc volt feleségével és 
két lányával, Zsóka és Kati nagyon 
élvezték a muzsikálásomat – me-
sélte a főorvos. A Kölcsey Ferenc 
Gimnázium reál osztályába járt, 
épp a közelmúltban tartották az 
59. érettségi találkozójukat. A kö-
zépiskola után orvosi egyetemre 
jelentkezett, mert úgy gondol-
ta, hogy ez megélhetést és anya-
gi biztonságot jelent majd neki.

– Várható volt, hogy nem vesz-
nek fel az értelmiségi származá-
som miatt – mondta. Egy évig 
dolgozott, majd újra beadta a je-
lentkezését a szegedi egyetem-
re, és sikerült is a felvételije, de 

abban az évben nem indítottak 
fogorvosi kart, így került az álta-
lános orvosi karra. Épp az anató-
mia szigorlatáról jött ki, amikor a 
következő tragédia érte, az inté-
zet kapujában azzal várta a báty-
ja, hogy meghalt az édesanyja. 

Szeged- „Olyan 
műtéteteket végeztem, 
amiket más nem mert 
megcsinálni”

 A főorvos a szegedi klinikán 
kezdett el dolgozni, és szemé-
szettel foglalkozni, professzo-
rának fő szakterülete a látóideg 
hártya betegségei voltak. - Ren-
geteg vak és vakság közeli em-
bert vizsgáltam, ebből adódik a 
vakok iránti empátiám - fogalma-
zott. A másik kutatási területe a  
gyógyszerészet volt. A retinához 
kapcsolódó műtétek során olyan 
módszert alkalmazott, amit má-
sok nem mertek megcsinálni. Ki-
lenc éves diplomával kinevezték 
adjunktusnak, a 120 ágyas klini-
ka megbízott igazgatója lett. Né-

metországban is állást ajánlottak 
neki, de nem fogadta el, hangsú-
lyozta, hozzátéve, hogy egy két 
hónapos müncheni tanulmány-
úton részt vett, és hallhatta a Ta-
más templom kórusának a kon-
certjét Lipcsében. 

Dr. Szalay László mesélt a 
csongrádi évekről is, ahol sze-
mész főorvos volt egy ideig, 
majd igazgatóként dolgozott 
15 évig, eközben a hobbijának 
is élt, szervezte a koncerteket, és 
megjavíttatta a Nagyboldogasz-
szony templom orgonáját. Meg-
hívta Varnus Xavért, hogy adjon 
koncertet a felújított orgonán, de 
volt, hogy Semmelweis napra is 
lejött muzsikálni a főorvos hívá-
sára, Csanytelekre. 

Sport és a zene
Középiskolás korában vívott, 

de a bátyja azt javasolta neki, 
hogy inkább ússzon vagy evez-
zen, ez utóbbit választotta. – A 
harmadik sportág, amivel pró-
bálkoztam, az a röplabda volt, 
de rájöttem, hogy ehhez elég 
törpe vagyok, és abbahagytam. 
Sportorvos is voltam, bekerül-
tem a magyar válogatott kere-
tébe, még Budapestről is hoztak 
hozzám ökölvívókat. Beültettem 
őket a Wartburgba, elvittem és 
összevarrtam őket – fogalma-
zott nem kis derültséget keltve. 
Összejött a szakma nagy öregje-
ivel, így ismerte meg Papp Lacit 
is. Megemlítette, hogy vizsgázott 
bokszbíró is, de soha nem bírás-
kodott. Szentesen végezte a sze-
morvosi munkáját, mellette 20 
előadást tartott, és örömmel töl-
ti el, hogy a mai napig sokan em-
lékeznek rá azok közül, akiket ok-
tatott. 

Nagyváradtól Szentesig

SZENTESEN, a Kertész utcában, 
kertes nagy ház eladó. Kisebb ház, 
vagy házrész csere is érdekel. Tel.: 
30/521-3525

MÁTRASZENTIMRÉN hangu-
latos, tetőteres összkomfortos faház 
eladó. Képek: ingatlan.jófogás.hu. Te-
lefon: 20/946-5571 

HONDA Tact eladó, kert csere ér-
dekel lehet gondozatlan is.  Telefon: 
30/9135-560

4 CSATORNÁS Izom stimulátor 
eladó. Izomlazításra, masszázsra stb. 
0-10 –es skáláig. Telefon:30/323-3373.

TENS készülék derék masszázsra 
eladó. Övbe beépítve. Telefon: 30/323-
3373.

SZENTESEN a Sáfrán M. utca 
elején nagy telek 1730m2, lebontásra 
váró épülettel eladó. Telefon: 63/311-
604

CSONGRÁDON Bacsa dűlőben 
550 négyszögöl szántó nyaralónak is 
alkalmas szép kis házzal eladó. Tele-
fon: 30/304-9777, 63/311-604

SZEKRÉNYSOROK, ágynemű-
tartók, sötétbarna micro plüss ágyaz-
ható ülőgarnitúra, almazöld kanapés 
garnitúra, Babetta, parabola antenna, 
380 V-os szivattyú eladó. Telefon: 
63/400-332

PUKY (Német) 16’-os fiú kerékpár 
újszerű állapotban Szentesen eladó. 
(16.000 Ft). Telefon: 30/8524570

HÁROMKEREKŰ kézzel haj-
tós rokkant kerékpár eladó. Telefon: 
30/557-0624 

GYALUPAD és felújított Simson 
Star motor eladó. Telefon: 70/279-
6014

NAGYHEGYEN 700 négyszö-
göl föld eladó, vagy kiadó. Telefon: 
30/968-4370

VEGYES faanyag tűzifának eladó. 
Telefon: 30/6117-126

ROMET kadet + 2 darab kerék, 
meg egy blokk eladó. Telefon: 20/596-
9873

TOSHIBA laptop eladó: Telefon: 
20/596-9873

THOMOS szivattyú kihasználat-
lanság miatt eladó: Tel.: +36-30/322-
7761

ÁTFOLYÓS kéményes gázbojler 
C14 E, 7,6-23,5 kW-os, 150 cm-es 
zománcos új fürdőkád tartozékaival 
együtt, háromszárnyas fehérre festett, 
üvegezett műanyag redőnyös ablakok, 

Minicolor olajkályha eladó. Telefon: 
30/9487-134

BALLAGÁSRA jó minőségű, ele-
gáns zakók, nadrágok, ingek, nyak-
kendők eladók. Szentes, Horváth M. 
u. 13/A.

SÓS dűlőben 1200 négyszögöl 
telepített nyárfaerdő eladó. Telefon: 
30/468-8736

HORVÁTH Mihály utca 13/A 
szám alatti garázsbörzében várom vá-
sárlóimat.

IDŐSGONDOZÁST és takarítást 
vállalok. Telefon: 30/440-0962

1000 literes vastartály, 500 db para-
dicsom támvas eladó. Telefon: 30/350-
5483

ÉVELŐ kerti virág tövek olcsón 
eladók. Telefon: 63/444-648, 30/685-
8866. 

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Elszánt olvasók és meserajongók gyűl-
tek össze a legnagyobb forróságban, az 
Ünnepi Könyvhét rendezvényén, a Kos-
suth téren június 15-én kora délután. A 
Városi Gyermekkönyvtár meghívására a 
Hajdúszoboszlóról érkezett Hajdú Katalin 
harmadik kötete, a Tündértánc zenés be-
mutatójára várta a kicsiket. Az alkotót, aki 
a 6-10 éves korosztály számára írja törté-
neteit, az esemény után kérdeztük a mese 
születéséről, az inspirációról és a könyvki-
adás rögös útjáról. 

A szerző első két könyve a Sárkányhege-
dű és a Boldogságcseppek után idén jelent 
meg a Tündértánc. Hajdú Katalin lapunknak 
elmondta, gyermekei inspirálására kezdett 
el írni, hiszen amikor még kicsik voltak, na-
gyon sokat mesélt nekik, és nem elsősorban 
könyvből, hanem inkább kitalált története-
ket. Egy válságos időszakában kezdett az első 
kötet alkotásába, amikor mélyen volt, és sze-
rette volna magát is felvidítani. Kevés mun-
kája és több szabadideje volt, ráért egy kicsit 
elmélkedni, így született a Sárkányhegedű, 
amely pont arról szól, hogy a lustaság és a 
renyheség vajon felül kerekedhet-e a jól vég-
zett munka örömén. – Nagyon sokszor csak 
a cím fogalmazódik meg a fejemben, ezután 
kezd kibontakozni a történet. Erre nagyon jó 
példa az egyik kedves ismerősöm, aki min-

dig úgy köszön el tőlem, hogy Tollasbál! Úgy 
gondolta, hogy ez kiváló lesz mesecímnek, hi-
szen ha az emberek buliznak, miért ne buliz-
hatnának az állatok is, amelyek szinte minden 
meséjében jelen vannak, mert nagyon fon-

tosnak tartja, hogy mi emberek hogyan bá-
nunk velük és a természettel. Lényeges, hogy 
a történetnek legyen íve, üzenete, legyen iz-
galmas és feszes, és ébren tartsa a hallgató-
ságot, magyarázta az írónő.  

Alkotótársával, Illés Márta képzőművésszel 
szerzői kiadásban, szponzorok segítségével 
adták ki a köteteket, hiszen ma a könyvkiadás 
drága mulatság. Kerestek egy nívós nyomdát, 
ahol már a harmadik könyvüket nyomtatták. 
Maga az alkotás folyamata összetett és sokré-
tű, mondja Katalin. Ha az ember ezt felvállalja 
a kezdetektől a végéig, akkor nem csak meg-
álmodja és megírja a történeteket, hanem 
lektoráltatja, illusztrációkat készíttet hozzá, 
tárgyal a nyomdával, felkeresi a szponzoro-
kat, beleteszi a saját pénzét, és az összes mar-
keting tevékenység is rá hárul. Ugyanis nem 
áll mögötte olyan kiadói háttér, amely mind-
ezt megtenné helyette. 

Az írónő elmesélte 4-5 évvel ezelőtti talál-
kozását illusztrátor társával. – Az Életszépí-
tők magazin készített egy interjút Mártival, 
aki akkoriban Angliában élt családjával. A be-
szélgetés zárómondata az volt, hogy minden 
vágya egy mesekönyv illusztrálása. Nagyon 
megtetszettek a szöveghez mellékelt édes, 
gyermekszeretetről árulkodó rajzok. Meg-
üzentem Mártinak, nekem pedig minden 
vágyam, hogy mesekönyvet írjak, mi lenne, 
ha találkoznánk. Innen eredeztethető a törté-
netünk, amely mára már barátsággá alakult. 

Palicska Irén

Szentes adott otthont a 47. 
Csongrád Megyei Könyvtáros-
nap rendezvényének június 20-
án. A városi könyvtár már reg-
gel 8-kor nyitott kapukkal várta 
az érdeklődőket, a Trendek kí-
vül-belül címet viselő program 
a megyeházán folytatódott, 
ahol Szirbik Imre polgármester 
és Sallainé Gresó Klára igazga-
tó köszöntötte a több mint 100 
szakmai résztvevőt. 

A szentesi intézmény vezetője 
elmondta, minden évben a me-
gye más könyvtára látja vendégül 
a szakmát, Szentes utoljára 2005-
ben rendezett hasonló eseményt. 
Már tavaly jelezték, hogy idén 70 
éves a szentesi könyvtár, és min-
denképpen ők szeretnék meghívni 
a megye könyvtárosait erre a nap-

ra. – Makó egy kicsit bekavart, mert 
egy hónapja adták át az új intéz-
ményt, de végül mégis mi kaptuk 
a rendezés lehetőségét. Az előadá-
sokat és előadókat egyeztettük a 
megyei könyvtáros egyesület ve-
zetésével, a trendek most érdekes 
témának tűnt, és ehhez hívtunk 
előadókat – magyarázta az igaz-
gató. A délelőtti programok után 
egy helytörténeti sétát szerveztek 
a résztvevőknek, ahol megtekint-
hették a múzeumot, a templomo-
kat és természetesen a könyvtá-
rakat. 

Modern könyvtárbelsőket mu-
tatott be a világ minden tájáról 
előadásában Barátné dr. Hajdú Ág-
nes, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületének elnöke. A jelentősebb 
nemzetközi pályadíjat nyert épüle-
tekről adott áttekintést, de beszélt 

a divatos irányzatokról is, például a 
zöld könyvtárakról. Egy friss világ-
sikerről is beszámolt, néhány nap-
pal ezelőtti hír, hogy idén a legjobb 
hat zöld könyvtár között a második 
helyre választották a kiskunfélegy-
házi intézményt, amely pályázat el-
készítésében ő is segédkezett. És 
hogy számára melyik a legszebb 
bibliotéka? – Említhetném a dán, 
a most felavatott Helsinki vagy az 
ikonikus Seattle városi könyvtá-
rat, de hódmezővásárhelyi szüle-
tésű lévén számomra a legszebb 
és legjobb a Németh László Váro-
si Könyvtár, a kistelepülések közül 
pedig a zákányszékit emelném ki 
– fogalmazott az elnök. 

Hogy milyen a modern könyvtár 
és a stílusos könyvtáros, erről Pályi 
Réka stílustanácsadó beszélt előa-
dásában. Alapvetően a stílus és az 

öltözködés jelentőségét emelte 
ki, amelyet sokszor nem is tudato-
san használunk, pedig ez egy na-
gyon fontos kommunikációs esz-
köz. A világban megfigyelhető, 
hogy az írásbeliségről áttevődött 
a hangsúly, az üzenetek átadásá-
ban ma már sokkal fontosabbá vált 
a képi világ, a külsőség, a megjele-
nés. – Ezt még a könyvtárban is tu-
domásul kell venni, amelynek el-
sődleges feladata az írott szöveg 
átadása. Rendkívül fontos, hogy 
hogyan jelenünk meg, ami a ru-
hán, a sminken és a hajon múlik, 
ez persze egy bizonyos közegben 
másodlagos szempont. Természe-
tesen a mondanivaló a fontos, de 
kell hozzá a külső is, hogy az, amit 
mondok, sok emberhez és köny-
nyebben eljusson – fogalmazott a 
stílustanácsadó.

A mese születése

Könyvtáros trendek kívül-belül



2019. június 24. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 11

Sebők Tamás

Az Ünnepi Könyvhét kereté-
ben a városi könyvtár meghí-
vására június 14-én, pénteken 
kora este közönségtalálko-
zó keretében mutatkozott be 
a szentesi olvasóknak Réti 
László. Az eseményen Poszler 
György beszélgetett az íróval, 
forgatókönyvíróval. 

Réti László két évtizedes 
rendvédelmi pályafutása mel-
lett harmincas éveiben kezdett 
el az írással foglalkozni. Ahogy 
az eseményen elmondta, meg-
határozók voltak az elhatározá-
sában gyermekei, későbbi uno-
kái is. 

– A harmincas éveimhez kö-
zeledve elgondolkoztam, hogy 
mi olyat csináltam az életben, 
amit majd érdekesnek találnak 
az unokáim, amiről majd mesél-
hetek nekik idősebb fejjel. Az ak-
kori munkám igazán eredményes 
volt, de úgy éreztem, hogy nem 
távolba mutató. Akkor találtam 
ki, hogy a grafomániát a regény- 

írás irányába fordítom – kezdte a 
beszélgetést a szerző.

Az első két könyve, ahogy 
mondja, az íróasztal-fiók utat jár-
ta meg, nem tervezte a kiadatást. 
Később úgy döntött megpróbál-
kozik a publikálással, tíz kiadó kö-
zül három kérte az írásait, végül 
egy kiadó gondozásában jelen-
tek meg körülbelül 15-16 éve. 

– Az írásra a mai napig hob-
biként tekintek. Mondhatom, 
hogy szerencsére. Teljesen más 
forrásból élek azóta is, és remé-
lem, hogy ez a jövőben is így lesz 
majd. Így nincs rajtam nyomás és 
kényszer – mondta.

Réti László, hangsúlyozta, 
ügyel arra, hogy ne legyen pél-
daképe, továbbá arra törekszik, 
hogy ne tükröződjenek vissza so-
raiban más szerzők stílusai. 

– Immáron a negyedik kiadóval 
dolgozom. Vannak krimi, thriller, 
valamint kalandregényeim is. Né-
hány a múltban játszódik, néme-
lyik inkább a közeljövőbe tekint. 
Akad olyan írásom, amely egyes 
szám első személyben íródott, 

van, amely több szálon fut. Nem 
szeretném, ha kiismernének az 
olvasók. Ennek az oka a saját ta-
pasztalataimon alapul. Volt, hogy 
megtetszett egy író műve és elol-
vastam még egy-két írását, utá-
na viszont soha többet, mert 
kiismertem a stílusát, megtalál-
tam, hogy milyen sablonokkal 
dolgozik. Ezt szeretném elkerül-
ni a saját műveimben – részletez-
te László.

Elárulta, nincs igazán kedvenc 
műfaja, egy kitalált történet szál-
lal és egy elképzelt háttérrel dol-
gozik. – A Könnyek Városa című 
regény egy meg nem nevezett 
orosz városban játszódik, de a fi-
gyelmesebb, és kicsit korosabb 
olvasók szinte azonnal rájönnek 
hogy ez a 30 évvel ezelőtti Ma-
gyarországot ábrázolja, viszont 
mindig is szerettem volna egy 
Oroszországban játszódó törté-
netet, így ott helyeztem el a cse-
lekményt – mondja.

Réti László a közönségtalál-
kozó során a mai trendek miatt 
háttérbe szorult olvasásról, mint 

időtöltésről is megosztotta gon-
dolatait a megjelentekkel. Úgy 
tartja, a mai fiatalság körében 
már azt kell elérni, hogy legyen 
az bármilyen könyv, vegyék kéz-
be, és egyfajta reformot vezet-
ne be a kötelező iskolai olvasmá-
nyok tekintetében is.

Darók József

Ilyen matektanárra vágyunk: 
jó fej és izgalmas sci-fi könyve-
ket ír. T: H. Fabling, azaz Hámori 
Tamás, a Visszavágó című má-
sodik művében az időutazást 
variálja. Ha a szentesi nyugdí-
jas matematika-fizika tanárnak 
lenne időgépe, visszamenve a 
múltba fiatalon kezdene regé-
nyírásba.

„Az időutazást koordináló, a 
történelem folyásának sérthe-
tetlenségére ügyelő szervezet 
ügynöke, Éva, épp egy konferen-
ciára utazik, amikor megtudja, 
férjét egy küldetés során brutá-

lisan meggyilkolták. Kapcsola-
tait felhasználva habozás nélkül 
új külsőt és személyazonossá-
got szerez, hogy inkognitóban 
a tettesek nyomába eredhes-
sen” – részlet T. H. Fabling izgal-
makban, különös fordulatokban 
bővelkedő legújabb sci-fi regé-
nye, a Visszavágó fülszövegéből, 
mely a tavalyi, Tiltott győzelem 
címmel kiadott könyvének teljes 
értékkel bíró, önállóan is olvas-
ható folytatása.

T. H. Fabling kilétére gyorsan 
fény derült a szentesi Kossuth té-
ren, ahol az Ünnepi Könyvhéten 
a szerző is dedikálta vadiúj regé-
nyét. – Az első két betű könnyen 

kitalálható, az a monogramom, 
a Fabling pedig mesélőt jelent. 
Azt vallom, a könyv beszéljen, 
ne a szerző, csakhogy a kiadóval 
ezt elfelejtettem közölni, így a co-
pyrightban feltüntették a nevem, 
így onnantól nem titok, hogy Há-
mori Tamás vagyok – magyaráz-
ta az író.

Nyugdíjas matematika-fizika 
szakos tanárként vetette papír-
ra első regényét. Poul Anderson 
Időjárőr-sorozata volt a minta, 
annak „javított” változatát írta 
meg a humoros kiszólásokban is 
jeleskedő szerző. Első könyvének, 
a Tiltott győzelemnek a folytatá-
saként is tekinthető a most nap-
világot látott mű. Bemutatko-
zó regénye véletlenül született, 
hirtelen támadt szabadidejében 
kezdett írni, elsősorban magának 
szánta a történetet. Ezzel egyéb-
ként saját bevallása szerint is túl 
sokat várt. – Az új regényben van 
időgép, bár nekem is lenne, úgy-
hogy időutazás híján nem tehe-
tek mást, mint sajnálni, hogy nem 
kezdtem korábban az írást.

Ötéves kora óta, mintegy 60 
éve olvas, s így az időutazás iro-
dalmát is jól ismeri, ami épp any-
nyira hátrány, mint előny. – Sokat 
ki lehet hozni a témából, de már 

sokat ki is hoztak belőle. Utána ol-
vastam, ebben a formában még 
nem írták meg – jegyezte meg.

A történet műfaja sci-fi, renge-
teg személyes tapasztalattal ki-
egészítve. Ott van segítségül az 
internet, de a legtöbb esetben 
személyes élmények elevened-
nek meg a kötet lapjain. Ide tar-
tozik a valóban létező Szkiatosz, 
a görög sziget, ahol tényleg ta-
lálható egy gyönyörű kápolna, 
s ahol a történet egyik szála el-
indul. „El lehet oda utazni, ahol a 
cselekmény játszódik?” – teszik 
fel a kérdést előszeretettel isme-
rősei, olvasói a szerzőnek, mire 
ő kész a válasszal: „Persze, akár-
hányszor elolvasod a könyvet.” 
Ez viszont már a kitalált Lorinia 
nevű országra vonatkozik.

Mivel sok ismerőse nem kedve-
li a műfajt, harmadik regényét ha-
gyományos kriminek szánja a ma 
már szentesi szerző. Öt évvel ez-
előttig Sopronban élt, városunk-
ból származó feleségével, akkor 
költöztek ide családi okok miatt. 
Az egyik helyi középiskola „meg-
kínálta” pár matekórával, mondta 
a férfi, aki Szentest nagyon szim-
patikus városnak tartja, nyitott, 
barátságos embereket ismert 
meg új lakóhelyén.

Spontán kalandregények és krimik

Időgéppel fiatalon írna regényeket
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Darók József

Hogyan lehetne a város nép-
szerűsítését, turisztikai fejlő-
dését összefogással növelni? – 
erről folytatott eszmecserét a 
Szentesi Vendégszeretet Egye-
sület a harmadik vállalkozó fó-
rumon. Az idén jubiláló egye-
sület tíz évének eredményeit is 
áttekintették és jövőbeli terve-
ikről is beszéltek a június 13-i 
rendezvényen.

Tíz évvel ezelőtti, 2009. má-
jus 25-i alapítása óta a Szente-
si Vendégszeretet Egyesület a 
kezdeti 13-ról mára 28-ra nö-
velte taglétszámát. Több sike-
res rendezvényt szerveztek az 
eltelt évtizedben, mintegy 90 
körsétán vannak túl, beszélt 
a legismertebb programjuk-
ról Matkócsik Pál, az egyesü-
let elnöke. Ezeken a havi rend-
szerességgel, széles körben 

meghirdetett városismereti tú-
rákon bejárták Szentes és kör-
nyéke ismert és kevésbé ismert 
helyeit, a helybeliek és az ide 
látogatók számára is bemutat-
va Szentes turisztikai attrakci-
óit, nevezetességeit, értéke-
it, így a város által különböző 
pályázati programokban fel-
újított helyszíneket is. Népsze-
rű rendezvényük a Kézműves 
ízek fesztiválja, az idén hús-
véthétfőn már a tizediket tar-
tották. A legtöbb érdeklődőt a 
lapistói meteorológiai állomás-
hoz vezető körsétájuk vonzot-
ta, számolt be az elnök. 

Az erősödő egészség-és 
sportturizmusban látnak fő-
leg lehetőséget helyi szin-
ten is. Mivel a vendégek teljes 
körű kiszolgálásáért dolgoz-
nak, komolyabb együttmű-
ködést szorgalmaznak a he-
lyi szállásadók, vendéglátók, 
szolgáltatók részéről. A jövő-
jüket tekintve új telephelyen, 
a Szentes Házban szeretnének 
berendezkedni, s továbbra is a 
helyi értékek megőrzését szol-
gálni, például megszűnt isko-
lák emlékeinek egy kiállítóhe-
lyet kialakítani. valamint úgy 
gondolják, PR-marketing té-
ren szükséges erősödniük.

Ehhez mintát is találtak ma-
guknak. A fórum napján kér-
ték felvételüket a Körös-menti 
Turisztikai és Kulturális Egye-
sülethez. Matkócsik Pál azt 
reméli, a csatlakozással nagy 
színvonalbeli emelkedés jár az 

egyesületben. Vendégeket is 
hívtak az egyesületből, Mihály 
Mariann és Roszik-Varga-An-
namária avatta be szentesi 
kollégáikat eredményeik hát-
terébe. Mint elmondták, Szar-
vason 2011-ben azzal kezd-
ték tevékenységüket, hogy 
egy erős weboldalt készítet-
tek, szakembert kerestek en-
nek minél hatékonyabb meg-
valósításához. Mariann azt 
fogalmazta meg céljukként, 
hogy pótolhatatlanok legye-
nek a szolgáltatók számára. 
Fontos szempont volt a kom-
munikáció a tagokkal, melyek-
ből most 136-ot számlálnak. A 
vállalkozók között felosztották 
egy imázskönyv költségeit, eb-
ben az igényes kötetben mind-
egyikük megjelenési felületet 
kap, ezen kívül egy bakancs-
lista-kiadvánnyal az attrakci-
ókat népszerűsítik. Szentes 
kínálatát beleveszik kiaján-
lott csomagjaikba, valamint a 
marketingben is igyekeznek 
tapasztalataikat átadni, meg-
osztják az itteni egyesülettel 
az úgynevezett SWOT-analízi-
süket, amelyből kirajzolódhat 
egy marketing-stratégia.

A vállalkozói fórumon meg-
fogalmazták, ahhoz, hogy 
megkerülhetetlen legyen az 
egyesület, muszáj előre lépni, 
augusztusra egy komplett ak-
ciótervet készíteni, s azt az őszi 
választások indulónak meg-
mutatni, akiket meg is hívná-
nak egy újabb fórumra.

Marketingben erősítene
a vendégszeretők egyesülete

Helyi ízek utcája a strandon
A Szentesi Vendégszeretet Egyesület és a Szentesi Üdülőköz-

pont idén nyáron is várja az érdeklődő közönséget közös szerve-
zésű nyári programjaira.

A kikapcsolódást, sportolást, fürdőzést összekapcsolhatjuk egy 
kis gasztronómiával és kultúrával.

Az üdülőközpont vezetőségének évek óta szívügye, hogy a he-
lyi és környékbeli értékeket is megmutassa, éppen ezért folytatja 
a közös munkát többek között a Szentesi Vendégszeretet Egyesü-
lettel. Ennek eredményeként június végétől az alábbi gasztronó-
miai programokba kapcsolódhatnak be az érdeklődők.

Június 29-én, július 13-án, július 27-én és augusztus 20-án 
14 és 18 óra között megnyílik a Helyi ízek utcája, szentesi és kör-
nyékbeli „ízművesek” közreműködésével, kóstolókkal. A progra-
mot kézműves foglalkozás és helyi kézművesek vására egészíti ki. 

A rendezvények a strandbelépő mellett 200 forintos támogató-
jegy vásárlásával látogathatók, amiért a vendégek kóstolhatnak, 
képeslapot és sorsjegyet is kapnak.
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Hering Viktor

Évről évre felhívjuk olvasóink 
figyelmét a bűnmegelőzés fon-
tosságára, különösen a nyári idő-
szakban, és nem teszünk másként 
ezen a nyáron sem. Lehetőleg 

csak a legszükségesebb értéke-
ket vigyük magunkkal a strandra, 
a bankkártyára, autókulcsra, mo-
biltelefonra, fényképezőgépre, 
egyéb értékekre mindig felügyel-
jen a strandoló társaságból vala-
ki. Egy törölközővel letakarni ér-

tékeinket nagyon kevés, főleg, ha 
őrizetlenül hagyjuk ezeket a tár-
gyakat a vízparton. A fesztiválok, 
szabadtéri koncertek, rendezvé-
nyek hasonló veszélyt rejtenek 
magukban, itt a zsebtolvajok is 
előszeretettel megfordulnak, te-
lefonra, pénztárcára vadászva. 
Az autóval közlekedők ne hagy-
janak az utastérben értékeket, a 
GPS-készülék se maradjon szem 
előtt, hiszen egy pillanat alatt fel 
tudják törni a járművet a bűnö-
zők. Az sem mindegy, hogyan für-
dőzünk: kizárólag olyan folyósza-
kaszon, tóparton fürödjünk, ahol 
az engedélyezett, egyéb helyen 
tilos és életveszélyes a strando-
lás. Megkezdődött a nyári tanítá-
si szünet, a szülők mindenképpen 
beszéljék meg a gyerekeikkel, 
hogy mikor hová mennek, de az 
sem mindegy, hogy miként köz-

lekednek a vakációzó gyerekek: 
ismételjék át a gyalogos és ke-
rékpáros közlekedés szabályait a 
szülőkkel A strandok, játszóterek 
környékén megnő a forgalom, 
ezért ezeken az útszakaszokon 
legyenek a szokottnál is óvato-
sabbak a gépjárművezetők. Nya-
ralás előtt, illetve a nyaraláskor a 
különböző közösségi oldalakon 
nem érdemes „kiplakátolni” ol-
dalunkra azzal, hogy hol nyara-
lunk, hiszen akadnak bűnözők, 
akik kifejezetten ezt figyelik az 
interneten, és az üresen hagyott 
lakásokra specializálták magu-
kat. Ha elutazunk, kérjük meg a 
szomszédunkat, a társasházban 
mellettünk lakókat, hogy figyel-
jenek a házunkra, lakásunkra, az 
ő odafigyelésük is nagyon hasz-
nos lehet bűnmegelőzés szem-
pontjából.

Nyáron sem pihennek a bűnözők

Darók József, Palicska Irén

Igazi élménykiállítással ruk-
kol elő a Koszta József Múze-
um, mellyel október végéig 
várja a múzeumlátogatókat 
„Szojuz-36: Első magyar az űr-
ben” címmel. Farkas Bertalan 
dandártábornok életének és 
űrutazásának történetét, hát-
terét ismerhetik meg beha-
tóbban a látogatók, akik 3D-s 
virtuális valóság szobába is be-
mehetnek.

Farkas Bertalan az első magyar, 
aki a világűrben járt. Ezt a külön-
leges utazást élhetik át a múze-
umlátogatók 950 négyzetméter 
beépített felületen, különleges 
látvánnyal és élményekkel. A ki-
állítás alcímével - Vissza az űrbe, 
Farkas Bertalannal! – azt szeretné 
jelezni a szentesi múzeum, hogy 
a témát teljes spektrumában 
igyekeznek körbejárni, tudomá-
nyos-ismeretterjesztő igényes-
séggel betekintést adni az Inter-
kozmosz program történetébe. 
Élő közelségbe hozzák kicsiknek 
és nagyoknak Bajkonurt, azt a 
kazahsztáni települést, ahonnan 
nemzeti hősünk űrhajójával a vi-
lágűrbe repült.

Már a pénztárban átlényegül-
het a látogató, a 80-as években 
találhatja magát, retro tárgyak 
között. A rádióból Csák Elemér 
korabeli tudósítását hallgathat-
ják nézelődés közben. Az inter-
aktív tárlaton a Szojuz-36 hordo-
zórakétát is körbe járhatjuk, sőt 
magát az űrhajóst is, az életét 
bemutató teremben. A kiállítás 
egyik látványos része a kecske-
méti repülőkórházából érkezett 
úgynevezett Hilov hinta, mellyel 
az űrhajósjelöltek, Farkas Berta-
lan és Magyari Béla terheléses 
kiképzése zajlott 1978 és 1980 
között. A Szaljut-6 űrállomást 
megjelenítő teremben megte-
kinthetők azok a relikviák, me-
lyekkel Farkas Bertalan az űrben 
járt. VR szoba háromdimenziós 

mozival, és planetárium is várja a 
vendégeket a tárlaton, amelyet a 
Múzeumok éjszakáján, június 22-
én, nagyszabású megnyitóval ad-
tak át a közönségnek. 

Egy gyűjteményi, történeti ki-
állítást rendeztek, részben a Köz-
lekedési Múzeum, részben Farkas 
Bertalan és Magyari Béla relikviái-
ból, mondta Farkas László Róbert, 
a Koszta-múzeum igazgatója. A 
tárlat rendezéséhez Szabó Atti-
la, a Közlekedési Múzeum repü-
léstörténeti részlegének munka-
társa adott szakmai tanácsokat. A 
tárlat a dandártábornok 70. szü-
letésnapja és a holdra szállás 50. 
évfordulója előtt is tiszteleg, s a 
szervezők nem titkolt célja az 
egészséges nemzettudat erősí-
tése is a látogatók körében.

A múzeum felkérésére mo-
numentális zeneművet kompo-
nált Kertész Ákos zeneművész, a 
Hangversenyközpont igazgatója, 
melynek ősbemutatóját a Múze-
umok éjszakáján tartották. 

– Maga a téma, ami miatt 
örömmel mondtam igent a fel-
kérésre, és írtam művet erre az 
alkalomra a városnak, saját vilá-
gunk és univerzumunk megis-
merése már gyermekkoromban 
megfogott. Talán ez az utolsó 
lehetőségünk arra, hogy kicsit 
jobban odafigyeljük a környe-
zetünkre, mert eljöhet az a pil-
lanat, amikor el kell költöznünk 
erről a bolygóról. A mű meg-
írása ezt az üzenetet hordozza 
– hangsúlyozta Kertész Ákos. 
Monumentális hangzás, cros-
sover stílus jellemzi a darabot, 
azaz könnyű - és komolyzenei 
elemeket is tartalmaz. Megszó-
lal egy teljes szimfonikus zene-
kar, sőt még egy operaénekes 
hang is, a zeneszerző Andor Csil-
la szentesi énekművészt kérte 
fel a közreműködésre. A szerze-
ményt Szentesért írta, ezért azt 
felajánlja a városnak, mondta és 
reméli, hogy interneten is hall-
ható lesz a jövőben.

A múzeum az űrbe repít
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Halupa B. Eszter

Ehhez az interjúhoz a téma-
ötletet Sheryl Sandberg: Dobd 
be magad! – Nők több szerep-
ben című könyve adta. A Fa-
cebook vezérigazgató-helyet-
tese nem vitatja a társadalmi 
korlátok szerepét, de nem ar-
ról ír, hogy mi mindent nem 
tehetnek meg a nők, hanem 
arról, hogy mi mindenre képe-
sek. Varga Mártával, a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal 
kommunikációs és sajtórefe-
rensével beszélgetünk arról, 
hogy lelkiismeret-furdalás nél-
kül is megvalósíthatjuk önma-
gunkat. 

– A Horváth Mihály Gimnázium-
ban érettségiztél, vezetted a Makó 
Televíziót, jelenleg a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal kommuniká-
ciós és sajtóreferenseként ismerhe-
tünk. Milyen út vezetett idáig?

– Kisebb-nagyobb vargabe-
tűket írtam le az évek során, de 
úgy gondolom, hogy minden ki-
térő abba az irányba terelt, ahol 
most tartok. Mindig is közösségi 
szemléletű ember voltam, soha 
nem jelentett gondot, ha máso-
kért kellett dolgoznom. Ha vala-
milyen jó ügyet segíthetek, akkor 
nekem ott a helyem. Talán pont 
ezért kerültem ebbe a környezet-
be, ahol most vagyok. A közszfé-
ra, a közfeladatok iránti elkötele-

zettség egyre több végzettség 
megszerzésére inspirált: társa-
dalmi kapcsolatok szakértői, új-
ságírói, pedagógusi, közigazga-
tási-kommunikációs diplomát 
szereztem, legutóbb pedig mes-
terképzést végeztem a közszol-
gálati egyetemen, ami után ok-
leveles közigazgatási menedzser 
lettem. A végzettségeim szépen 
egymásra épültek, anélkül, hogy 
ezt nagyon megterveztem volna. 
Így lett a családom mellett egy jó-
val nagyobb családom, Csong-
rád megye, no és persze Makó 
– a munkám az, hogy az itt élők 
érdekében információt közve-
títsek, rendezvényeket szervez-
zek, őket szolgáljam. De minden 
olyan közösségben otthon ér-
zem magam, ahol művészetsze-
rető és szociálisan érzékeny em-
berek vannak, velük és nekik is 
szívesen dolgozom. 

– A Makó Televízióban vezető 
pozíciót láttál el. Hogy látod, mek-
kora teret kap a nők véleménye eb-
ben a férfias világban?

– Egy kicsit kevesebbet, mint 
amit valójában érdemelnének. 
Nem vagyok feminista, vagy ki-
fejezetten nőpárti, inkább azt 
az álláspontot képviselem, hogy 
amely területen egy nő jobb, ak-
kor rá kell bízni feladatot. A tár-
sadalom fejlődésével együtt járt, 
hogy mi nők olyan szerepeket is 
ellátunk ma már, ami korábban 

elképzelhetetlen volt. Ehhez a 
változáshoz kell alkalmazkodnia 
a nőnek és a férfinak egyaránt. A 
nők abból a természetes rendel-
tetésükből fakadóan, hogy ké-
pesek megszervezni egy család 
életét nap, mint nap, egyszerre 
érzékenyek és gyakorlatiasak. A 
munkahelyen is, - ahol az ottho-
ni teendők ellátása mellett napi 
8-10 órát töltenek - néha jobban 
átlátják a nehézségeket és a meg-
oldásra vonatkozóan is több öt-
letünk van, mint a pragmatikus 
gondolkodással megáldott férfi-
aknak. Sokszor hatékonyabbnak 
bizonyul ez a női attitűd vezetői 
poszton is, mert a nők jobban 
tudják mozgósítani, motiválni a 
kollégákat. Úgy gondolom, hogy 
a bennünket jellemző rugalmas-
ság, szervezőkészség nemcsak 
a munkában, de az élet számos 
más területén is megmutatko-
zik, aktívabbak vagyunk példá-
ul a civil szférában, a közösségi 
életben is, mint a férfiak. Én ma-
gam is a példamutató magatar-
tás és a szeretet eszköztárában 
hiszek, az élet minden területén. 
Szóval bátrabban lehet bennünk 
gondolkozni, mert még mindig 
csodabogárnak tűnik egy nő, ha 
vállalatot irányít, vagy kamiont 
vezet. 

– Számodra mi jelent valós 
egyenlőséget nők és férfiak között?

– A klasszikus női-férfi szere-
pekben, a nemeket jellemző kü-
lönböző alapértékekben hiszek 
és nem követelem zajosan az 
egyenlőséget. Inkább azt látnám 
fontosnak, hogy a nők számára, - 
akiknek a munkahelyi feladatok 
mellett még a család gondjainak 
terhe is nyomja a vállát – barát-
ságosabbá tegyék a munkaidőt. 
Leginkább a kisgyerekes anyákra 
gondolok, mert aki dolgozik nő-
ként és anya is, az tudja, hogy a 
gyereket óvodába, iskolába vin-
ni, menni érte, orvoshoz eljutni, 
ha beteg a kicsi, esetleg otthon 
maradni vele, a munkahelyi fel-

adatok mellett komoly kihívás. 
A nők társadalmi megbecsülé-
sében ennek megoldása sokat 
jelentene. Azt is látni kell, hogy 
az utóbbi időben számos előre-
lépés történt ezen a téren, most 
inkább a szabályok finomhango-
lása, élethez szabása az, ami még 
hátra van. A nőnek ma már adott 
a választás joga: eldöntheti, hogy 
a személyes karrierjére, vagy a 
családhoz fűződő érzelmeire fek-
tet nagyobb hangsúlyt. Ha az em-
ber értékek mentén éli az életét, 
akkor meg fogja találni az egyen-
súlyt a család, a gyermekvállalás 
és az élet többi feladata között. 
Aki a nap 24 órájában az anyasze-
repre koncentrál, annak is vannak 
lehetőségei, hogy énidőt teremt-
sen, foglalkozzon a nőiségével, 
vagy társaságba járjon. És aki az 
önmegvalósítást tekinti életfel-
adatának - gondoljunk csak a mű-
vészekre - annak sem kell lemon-
dania a gyermekvállalásról. Nem 
vagyunk olyan korlátok közé szo-
rítva, mint ötven vagy száz évvel 
ezelőtt. 

– Hogyan készültél az anyaság-
ra? 

– Két fiútestvérrel nőttem fel, 
természetes volt, hogy anya le-
szek. Szép emlékek számomra 
a babavárós időszakok. Nagyon 
szerettem terhesnek lenni, jó volt 
látni a gyermekeim fejlődését 
nap, mint nap, azt, ahogyan a nyí-
lik az értelmük és kialakul a csak 
rájuk jellemző személyiségük. 
Szívből sajnálom azokat a nőket, 
akik egészségügyi okok miatt ezt 
sajnos nem élhetik át. A nagyob-
bik fiam megszületése után let-
tem ügyvezető és a kisebbik szü-
letése után ebbe a munkakörbe 
tértem vissza. Egyik helyzet sem 
volt optimális a gyermekvállalás 
szempontjából. Természetesen 
voltak nehéz időszakok, komoly 
dilemmák, minden korszakuk-
ban, de csak olyanok, mint más-
hol: legyenek-e bölcsisek, melyik 
iskolát válasszuk, ki megy értük 

Nők több szerepben

Műsorvezetőként is sok helyre hívják, amelyek közül nagyon nagy meg-
tiszteltetésként élte meg, amikor felkérést kapott a Horváth Mihály Gimná-
zium 160. éves fennállását ünneplő bál háziasszonyának szerepére. – Egy 
olyan intézménytől, ahonnan annyi híresség származik, én kaptam ezt a fel-
kérést, az szívet melengető érzés volt a számomra és büszkén tettem ennek 
eleget – mesélte megtisztelve Varga Márta.

Sajtóreggeli a Csongrád Megyei Kormányhivatalban
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Palicska Irén 

Hamupipőke története ele-
venedett meg a Ladybird Stú-
dió balett gáláján a Szege-
di Nemzeti Színházban június 
16-án. Két telt házas előadáson 
láthatta a közönség a két orszá-
gos díjat nyert koreográfiát, 
350 gyermek lépett színpadra, 
közülük ötven szentesi, illetve 
egy-egy szegvári és tiszaföld-
vári, és nagyon sok szülő dol-
gozott a háttérben. Az előadás-
ról kérdeztük Fekete Mercédesz 

táncművészt, a stúdió vezető-
jét és szentesi asszisztensét, az 
egyik szülőt, Kádárné Szilvit.

Mindkét előadásuk fantaszti-
kusan sikerült, a tizenkét Hamu-
pipőke közül két szentesi kis-
lány alakította a címszerepet, 
Kádár Fanni Gyöngyvirág és 
Hankó Melinda Bóbita, és a ki-
rály is szentesi volt, Rácz Máté 
személyében. Minden városból 
72 szülő segédkezett a fellépés-
nél, a szerdai próbáktól kezdve 
a vasárnap esti előadás végéig, 

tudtuk meg Kádárné Szilvitől. – 
Egy gyermek akár 6-7 színben 
is megjelent, persze az igénye-
iket is figyelni kellett, hogy éhe-
sek vagy szomjasak. Pihenésre 
nem nagyon volt lehetőségük, 
mert év közben ugyan tanul-
ták a koreográfiát, de most áll-
tak először együtt a színpadon 
a szegedi, makói és mórahalmi 
növendékekkel, hiszen már négy 
városban működik Ladybird Stú-
dió. A szentesi balerinák közül öt 
pici, három éves lány is Hamupi-
pőkével együtt táncolt. Nagyon 
édesek voltak, ahogy minden-
re rácsodálkoztak, elvarázsolta 
őket a színház, a jelmezek és a 
tehetséges táncosok – mesélte 
az édesanya. 

A stúdióvezető úgy fogalma-
zott, minden alkalommal, mi-
kor a gálán legördül a függöny, 
már a következő előadáson töri 
a fejét. Így a kezdeti ötletek, tér-
formák már a tavalyi, A kis her-
ceg végén megvoltak. Amikor 
a színpadi próbák megkezdőd-
nek, a gyerekek számára vége-
láthatatlanok a napok, neki pe-
dig borzasztó rövidek. Minden 

koreográfiát, ötletet itt kell töké-
letesíteni. A színészi játék, az ér-
zelmek kifejezése is ekkorra vá-
lik igazán fontossá. Ezek a napok 
mindenkinek nagyon megterhe-
lőek, okosan kell logisztikázni, 
mennyit bírnak még el a gyere-
kek és a saját energiáit is sokszor 
végesnek érzi.

– Az egyik anyuka azt mond-
ta a próbán, olyan vagyok, mint 
a főnix madár, egész nap 100 fo-
kon égek, dolgozok, a nap végére 
gyakorlatilag teljesen kimerülök. 
Reggelre viszont semmi bajom, 
újjáéledek a tennivalóktól. És ez 
igaz, engem a gyerekek tartanak 
életben ilyenkor, őket pedig én. 
Meg akarnak felelni nekem, hogy 
a rájuk bízott feladatot elvégzik 
és nem okoznak csalódást. Nehéz 
a felkészülés, ennyi gyereket ösz-
szeszervezni, kitalálni, hogy min-
denki fontosnak érezze magát az 
előadásban, de mikor vége, azon-
nal hiányzik mindenkinek. Nem 
mindennapi, amire ezek a gyere-
kek képesek, nagyon szerencsés 
vagyok, hogy ez a csoda vesz kö-
rül – nyilatkozta Fekete Mercé-
desz.

az oviba, honnan lesz jelmez vagy 
süti a farsangra? Nem is biztos, 
hogy mindig jó döntések szület-
tek, de most már tudom, hogy 
nem is ez a lényeg, hanem a biz-
tonságos, megértő, családi lég-
kör. A gyermeknevelés gondja-
it szerencsés esetben meg lehet 
osztani a szülőkkel, óvó- és taní-
tónénikkel. Nyilvánvalóan itt ar-
ról a helyzetről beszélek, amikor 
az ember létbiztonságban van és 
stabil környezetben éli meg az 
anyaságot. Egészen más a kép-
let akkor, ha nehéz anyagi körül-
mények között, érzelmi gondok 
közepette jön el ez az időszak. 
Nekem mindig volt segítségem, 
akire számíthattam. 

– Otthonról milyen útravalót 
kaptál? 

– Első generációs értelmisé-
gi vagyok. A szüleim egyszerű 
hétköznapi munkások voltak, és 
ma is csodálattal gondolok visz-
sza, hogy miként tudtak felne-
velni három gyereket a semmi-
ből úgy, hogy mindegyikünknek 
tisztességes végzettsége, normá-
lis észjárása és egészséges önbe-
csülése lett. Számomra a szüle-
im ebből a szempontból igazi 
példaképek. Mindig a fülem-
ben csengenek a tanításaik, köz-
tük a legfontosabbak, hogy min-

dig magadra számíts, hogy senki 
nem fogja megcsinálni helyetted, 
és hogy állj meg a saját lábadon. 
Ehhez tettem hozzá a magam 
részét az elmúlt évtizedek alatt. 
Tartást és pontos iránytűt adtak 
nekem, amellyel egészen egyér-
telművé vált számomra, hogy az 
én életem irányítása az én felelős-
ségem, és én viselem a döntése-
im következményeit. Nőként és 
vezetőként, kollégaként, anya-
ként is ezek azok az alapok, ame-
lyek eligazítanak ma is. 

– Hogyan látod a kapcsolatai-
dat, támogatóak?

– A szüleim nem mindig tá-
mogattak a döntéseimben, de 
ez sem volt baj a számomra, hi-
szen adott egy lehetőséget más 
szempontok figyelembe vételére. 
Viszont csodálatos tanáraim vol-
tak, minden iskola vagy képzés 
során találkoztam olyan egyéni-
séggel, akitől rengeteget kaptam 
mind emberileg, mind pedig tu-
dás szempontjából. Szentesnek, 
a drámai tagozatnak nagyon so-
kat köszönhetek. Az itt tanultak-
ból élek ma is, hiszen a kiállás, 
a magabiztos fellépés, a magas 
szintű minőség iránti elkötele-
zettség itt vált bennem alapér-
tékké. A munkámat is nagyon 
szeretem, de az önként vállalt 

társadalmi feladatok végzése - a 
makói Angyalsóhaj Alapítvány 
és más civil szervezetek segítése, 
programjaik szervezése – valódi 
örömforrás. Számomra egy kö-
szönöm, vagy egy elismerő szó 
az igazi motiváció a folytatásra, 
új kihívások keresésére. 

Természetesen a családi hát-
tér, a gyerekeim a legfontosab-
bak. Sosem felejtem el, mennyire 
türelmesek és segítőkészek vol-
tak akkor, amikor a munka mel-
lett az egyetemre jártam. Ami-
kor hajnal 2-ig égett a villany, 
mert tanultam a másnapi vizsgá-
ra, és a reggelit sem tudtam el-

készíteni, mert korán indultam 
a vonattal, azt a családnak is el 
kellett fogadni. Ezek próbatéte-
lek voltak, de úgy érzem, erősí-
tették a köztünk lévő köteléket. 
Együtt csináltuk végig, és amikor 
megküzdöttünk közösen a mes-
ter diplomámért nagy boldog-
ság volt a jelenlétükben átvenni, 
együtt örülni neki. 

Ma is a gyermekeimmel eltöl-
tött minőségi idő az, ami legin-
kább feltölt. Mi szülinapokra soha 
nem tárgyakkal lepjük meg egy-
mást, hanem közös élményeket 
gyűjtünk, mert azokból sosem 
elég. 

Szentesi balerinák a szegedi nemzeti színpadán

Összefogás a légimentő bázisért.

Fotó: Juhász Gábor
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Palicska Irén

Vakrandi helyett „vak-inter-
júra” mentem az egyik helyi 
pizzériába. A riportalanyomról 
csak annyit tudtam, hogy Sza-
bó Tibornak hívják, 38 éves, in-
formatikus, nagymágocsi és 
Japánban él feleségével és két 
gyermekével. Gondoltam, bá-
josan elcsevegünk az udvari-
as japánokról és a cseresznye-
virágzásról, majd egészen más 
irányt vett a beszélgetésünk, 
amikor kiderült, hogy mester-
séges intelligenciával foglalko-
zik.  Milyen út vezetett a Csong-
rád megyei kis településről a 
majd 4 milliós Yokohamába, 
milyen projekteken dolgozik, 
és hogyan sikerült beilleszked-
nie a szigetországban, ezekről 
faggattam. 

– Ha bemutatkozol valakinek, 
mi az első pár dolog, amit elmon-
dasz magadról? 

– Magyar vagyok, de Japánban 
élek, van két szép gyerekem, és 
mesterséges intelligenciával fog-
lalkozom. Úgy gondolom, hogy 
ezek a legfontosabb címszavak, 
erre fel szokták kapni az embe-
rek a fejüket. 

– Hűha, erre én is felkaptam a 
fejemet. Kezdjük a történet elején. 
Milyen út vezetett Nagymágocsról 
Japánba, készültél rá, vagy a vélet-
lennek köszönhető? 

– Soha nem gondoltam, hogy 
itt fogok kikötni. Érdekelt Japán, a 
harcművészetek, de nem voltam 
fanatikus. Teljesen véletlen, hogy 
így alakult. Az újszegedi Eötvös 
József Gimnáziumban érettsé-
giztem, utána a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola számítástech-
nika-művelődésszervező szakára 
jártam. Ott kaptam egy lehetősé-
get, hogy Erasmus-ösztöndíjjal 
kimenjek Ausztriába. Ezt minden-
kinek nagyon ajánlom, ha bármi-
lyen lehetőséget lát, használja ki! 
Nem azért mehettem, mert olyan 
jó tanuló voltam, hanem mert én 
voltam az egyetlen, aki beszélt 
annyira németül, hogy ezt be 
merte vállalni. Egy évet tanultam 
a klagenfurti egyetemen, ami na-
gyon nagy lendületet adott, és a 
főiskolai mellé letettem az egye-
temi diplomát is. Kint ismerked-
tem meg a feleségemmel. Ma-
gyarországon éltünk hét évet, és 
amikor a kislányom hat éves lett, 
el kellett dönteni, hogy itt fogja 
kezdeni az iskolát vagy Japánban, 
mert a két rendszer nem egyfor-
ma és nincs átjárás. Itt már éltünk, 
és akkor úgy döntöttünk, próbál-
juk meg Japánt is. Nem volt nagy 

újdonság, mert korábban éven-
te legalább egyszer kimentünk, 
igaz, csak rövid időre. A legelső lá-
togatásom sokkoló élmény volt. 
Kelet-európai szemmel kicsit sok, 
ha hirtelen belecsöppen az em-
ber a japán hétköznapokba, külö-
nösen vidéken, ahol a feleségem 
szülei élnek. Szinte falusi miliő, 
földön alvással, de gyorsan hoz-
zászoktam. Mindennaposak a ki-
sebb-nagyobb földrengések. Elő-
ször nyáron mentünk, ami nem 
volt okos dolog, mert borzasztó 
magas a páratartalom, és mellé 

a 30-35 fok nagyon megkínozza 
az embert. 

– Mi az, amit könnyen sikerült 
megszokni, és mi az, amit a mai 
napig se?

– Sokkal könnyebb beillesz-
kedni, mint gondoltam vol-
na, soha semmilyen nehézsé-
gem nem volt. A japán ember 
távolságtartó, soha nem mond-
ja ki egyenesen, hogy mit gon-
dol, sőt az is előfordul, hogy a 
szöges ellentétét mondja, csak 
azért, hogy udvarias legyen. Ma-
gyarországon az emberek sok-
kal őszintébbek. Viszont ehhez 
az udvarias légkörhöz könnyű 
hozzászokni. A másik fontos do-
log, amit Japánnal kapcsolatban 
ki szoktak emelni, a biztonság és 
közbiztonság. Az hihetetlen! Bár-
hol ott hagyhatod a pénztárcádat 
vagy a laptopodat, senki nem fog 
hozzányúlni. 

– Mesterséges intelligenciával 
foglalkozol, ami a jelen, de nekünk 
itt Szentesen még kicsit távolinak 
és megfoghatatlannak tűnik.

– A mesterséges intelligencia 
már nagyon elterjedt, úgy, hogy 
nem is vagyunk tudatában. Ren-
geteg mesterségesen intelligens 
szoftver van az okostelefonun-

kon vagy akár a tévénkben. Ami-
kor használjuk a Google-t, egy 
egész mesterséges intelligen-
cia hadsereg áll mögötte, hogy 
a legjobb keresési eredménye-
ket adja. Ahhoz, hogy ilyen rend-
szereket tudjunk fejleszteni, ren-
geteg adat kell, mert abból tanul, 
és ez az üzemanyaga. Minél több 
adat keletkezik, annál okosabb 
rendszereket tudunk építeni. Én 
már 15 éve adatbázis kezeléssel 
foglalkozom, Magyarországon is 
ilyen területen dolgoztam. Japán-
ban először egy nagy távközlési 

cégnél kezdtem, két év után vál-
tottam, elmentem egy kis start- 
up-hoz, akkor nyolcan dolgoz-
tunk itt, öt év elteltével 150-en. 
Két évvel ezelőtt, amikor ez be-
robbant a köztudatba, mi voltunk 
az egyetlen cég Yokohamában, 
ami hivatalosan mesterséges in-
telligenciával foglalkozott. Ezu-
tán nagyon sok megkeresés érke-
zett, és ez adta a lendületet, hogy 
dinamikusan tudjunk fejlődni. 
Sokat dolgozunk szingapúri, ar-
gentin vagy arab ügyfelekkel. Az 
informatikában nincsenek hatá-
rok, de az országot is erősen sa-
nyargatja a munkaerőhiány, külö-
nösen ebben a szektorban. Mivel 
ez az iparág annyira dinamiku-
san fejlődik, az oktatás egysze-
rűen nem tud lépést tartani vele. 
A most végző egyetemisták nem 
kapnak használható tudást a vi-
lág legjobb egyetemein sem. 

– Hogyan képzeljük el ezt a mun-
kát, mik a napi feladataid? 

– Van egy nagyon lelkes, fia-
tal japán mérnökökből álló csa-
patom, velük dolgozunk külön-
böző projekteken, gyakran kell 
utaznunk külföldre. Mivel a leg-
nagyobb ügyfeleink a telekom-
munikációs vagy távközlési terü-

leten tevékenykednek, ezért mi is 
erre specializálódtunk, illetve na-
gyon sok orvosi projektünk van, 
különösen az automatizált vagy 
mesterséges intelligenciával tá-
mogatott diagnosztika, illetve 
képelemzés, a daganatok felfe-
dezése. Ma már a mesterséges 
intelligenciával támogatott rend-
szerek sokkal pontosabb ered-
ményeket produkálnak, mint az 
orvosok, de ez akkor működik a 
legjobban, ha az orvos használja 
a rendszert, mint segítséget.

– Azt már tudjuk, hogy a mes-
terséges intelligencia elterjedése 
veszélyezteti a munkahelyeket, de 
ezen túl milyen valós veszélyei van-
nak még? 

– Azt a jövőképet, amit a tudo-
mányos-fantasztikus filmekben 
látunk, nyugodtan elfelejthet-
jük, mert mesterséges öntudat-
ról még nem beszélhetünk, attól 
még nagyon messze vagyunk. 
Nem is nagyon tudunk ilyen irá-
nyú kutatásról, mert annak egy-
szerűen nincs értelme, hogy bár-
ki is egy csomó erőforrást öljön 
abba, hogy egy teljesen önálló 
identitást létrehozzon. Sokkal ér-
dekesebb, hogy ha specifikus te-
rületeket tudunk megtámogatni, 
ami nem csak, hogy eléri az em-
beri szintet, hanem annál jobb. 
De ez nem fog öntudatra ébred-
ni, legalábbis a következő 50 év-
ben nem. Az igazi probléma, amit 
említettél, hogy állások szűnhet-
nek meg. Mind a vállalatoknak, 
mind a kormányoknak fel kell 
készülniük arra, hogy lehetősé-
get biztosítsanak az átképzésre. 

– Mennyi időt vesz igénybe egy-
egy projekt kidolgozása?

– Ez a nagyságától függ, lehet 
egy hónap, de több év is. Most pél-
dául Japán legnagyobb biztonsá-
gi cégével dolgozunk együtt. Jö-
vőre rendezik a tokiói olimpiát, 
és őket bízták meg a rendezvény 
biztosításával. Ebbe beletartozik 
a gyanús tömegmozgástól kezd-
ve a robbanóanyagon keresztül a 
terrorelhárításig minden. Ezen a 
projekten három éve dolgozunk. 
Mivel az olimpia rendkívül fon-
tos Japánnak, ezért nagyon sok 
pénzt szánnak erre, ez azt jelen-
ti, hogy rengeteget tudtunk kuta-
tás-fejlesztésre költeni, ami óriá-
si fejlődést eredményezett. Most 
Tokió egyik nemzetközi repülő-
terén, a Hanedán teszteljük, ahol 
több százezer ember fordul meg 
naponta. Ez egy olyan rendszer 
lesz, amit azután a világ bármely 
táján használhatnak a nagy tö-
megeseményeken.

Mestersége címere a mesterséges intelligencia

Szabó Tibor (jobbra fent) családjával 
a Tokyo Sky Tree toronyban
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Sebők Tamás 

Hétköznapjainkban a pénz-
ügyi szektor az egyike azoknak 
a területeknek melyben általá-
nos tapasztalatlanság és némi 
távolságtartás figyelhető meg. 
Pedig életünk meghatározó 
szegmense, amelyre némi oda-
figyeléssel, ráfordítással egy 
boldog, financiálisan sikeres 
jövőt alapozhatunk meg. Imre 
Ádám hivatása mellett azt tűzte 
ki célul, hogy eloszlassa a kér-
dőjeleket az emberek fejében. 
Két éve alapította meg a Mo-
neyVlogot, ahol hasznos pénz-
ügyi tanácsokkal látja el az 
érdeklődőket közérthető for-
mában. A mára igen népszerű-
vé vált vlogolásról kérdeztük.

– Júliusban lesz két éve, hogy el-
indítottad a MoneyVlog-ot amely-
ben leginkább pénzügyi és gaz-
dasági tanácsokat adsz a világ 
legnagyobb videómegosztó por-
tálján. Honnan az ötlet? 

– Pár évvel ezelőtt befejeztem 
tanulmányaimat és ezzel egyide-
jűleg a vízilabdát is szünetetel-
tettem. A sok napi teendő mellet 
bejött egy új dolog az életembe, 
amit szabadidőnek hívunk (ne-
vet). Úgy gondoltam, hogy sze-
retném ezt is hasznosan tölteni. 
A MoneyVlog ötlete az egyik is-
merősömtől származik, aki na-
gyon sok időt töltött a YouTube 
videótartalmainak böngészésé-
vel. Felhívta a figyelmem, hogy 
ilyen jellegű csatorna még nincs. 
Azt gondoltam, próba, szerencse. 
Vágjunk bele!

– Mi volt a célod? 
– Leginkább az, hogy kreatív 

hobbit találjak, ami engem is fej-
leszt. Itt rengeteg olyan témában 
készül videó, mint például krip-
tovaluta, blockchain, tőzsdei vi-
lág, amivel hétköznapi munkám 
során nem találkozom, így eh-
hez kutatómunka szükséges. Ez-
által az én ismereteim is tágulnak, 
tudom képezni magam. Másfelől 
úgy érzem, pénzügyi vállalkozó-
ként egész hiteles, hogy egy té-
mába vágó YouTube csatornám 
is van. 

– Egy olyan témát ragadtál meg, 
amelyben sokaknak – köztük ne-
kem is – hiányosak az ismeretei…

– A MoneyVlogon és a mun-
kában is az a misszióm, hogy fej-
lesszem az emberek pénzügyi 
gondolkozását. Sokszor halljuk 
a mondatot: A magyar ember-

nek nem nagyon van pénz a zse-
bében. Ez leginkább azért van, 
mert nem úgy költjük el a havi 
bevételünket, ahogy azt kelle-
ne. Persze van egy olyan réteg, 
aki hónapról hónapra él, de úgy 
gondolom, hogy nagyon sok 
embernek van pénze, csak azért 
érzi azt, hogy nincs, mert nem 
megfelelően költi el. Mondok 
egy pár példát! Miért kell 23-25 
évesen 4 millió forintos autóval 
döngetni az utcán úgy, hogy van 
rajta 3 millió forint hitel? Vagy 
miért kell fél millió forintos, 170 
centis TV egy 30 négyzetméte-

res panelba megint csak hitel-
ből? Ezek pont azért vannak, – 
ahogy említetted is – mert sem 
középiskolában, sem felsőokta-
tásban nem kapunk általános 
képzést arról, hogyan bánjunk a 
pénzünkkel. 

– Ebből a szempontból kockázati 
csoportban vannak a frissen mun-
kába álló fiatalok? 

– Azt gondolom, hogy igen. 
Gondoljunk bele, egy fiatal elő-
ször kap fizetést, mondjuk 150 
ezer forintot. Diákként egy évben 
nem látott ennyi pénzt, most pe-
dig 30 nap múlva újra ennyi ér-
kezik. Ezért fontos felhívni a fi-
gyelmet a megtakarításokra, a 

pénzügyi rendszer folyamataira. 
Arra a világra, amiben ők is benne 
élnek, viszont nem ismerik. 

– Hogy találod ki a vlog temati-
káját? 

– Ez változó. Vannak aktuális 
témák, most például MÁP Plusz 
(Magyar Állampapír Plusz) volt 
egy ilyen. Próbálok figyelni az 
újdonságokra és ezt bemutat-
ni az embereknek, de mellette 
vannak spontán ihletek, impul-
zusok is, és persze ajánlásokat 
is kapok, amiket mindig meg-
fontolok. 

– Milyen időközönként jelentke-
zel új tartalommal, és mennyi időt 
emészt fel egy videó elkészítése? 

– Kéthetente egy videó a cé-
lom. Sajnos nincs annyi témám, 
hogy 3-4 naponta, vagy heten-
te jelentkezzek, így azt tapasz-
taltam, hogy ez a havi 2 megje-
lenés ideális. Az elkészítés ideje 
sokszor változó. Ha olyan a téma, 
amiben otthon vagyok, akkor a 
szakmai háttéranyagnak nem 
kell utánanéznem, akkor elkészí-
tek egy vázlatot, felveszem, majd 
jön a vágás, infografika, hangkor-
rekció. Ez körülbelül 5-6 óra szá-
raz munka. Nyilván, ha utána kell 
néznem egy adott témának, ak-

kor ez kibővül kettő, vagy akár 3 
nappal is. 

– Milyenek a visszajelzések? 
– Hál’istennek többnyire pozi-

tív visszajelzéseket kapok ismerő-
söktől, szakmabeliektől. Persze én 
is látom azt, hogy miben lehetne 
tovább fejlődni. Technikai szinten 
ez alatt a két év alatt is fejlődött 
a csatorna, de ilyen szempontból 
szinte mindig van egy újabb lép-
csőfok. A tartalmat viszont úgy ér-
zem, nagyon szeretik. Nyilván, ha 
egy videót megnéznek 10-15 ez-
ren, akkor elkerülhetetlen egy-két 
negatív komment, de ezt el kell 
tűrni. Ilyen szinte mindenhol ál-
talános. 

– Mennyire tartod fontosnak 
a statisztikák monitorozását? Ez 
hogy zajlik nálad? 

– Napi szinten figyelem a meg-
tekintések, likeolók, feliratkozók 
számát. Azt vettem észre, hogy ha 
a megtekintések száma megindul 
a MoneyVlogon, akkor hasonsző-
rű csatornákon is van egy ugyani-
lyen mértékű növekedés. Ha egy 
kicsit visszább esik a népszerű-
sége egy-egy videónak, akkor 
ugyanez figyelhető meg a hason-
ló videóknál is. Nem ismerem eze-
ket az algoritmusokat, de látok 
egyfajta hullámzást az egészben. 
Az átlag megtekintésem nagyjá-
ból havi 20-30 ezer perc. Volt, ami-
kor ez megugrott 80 ezerre, pedig 
semmit nem változtattam és azó-
ta több új videó is felkerült. 

– Hogy látod az oldal jövőjét, mi-
lyen új utakat szeretnél nyitni? 

– Egy kicsit tartok attól, hogy 
egyszer kifogyok majd a témák-
ból, de általában ér valami új im-
pulzus, amit be tudok építeni a 
vlogba. Gondoltam már arra is, 
hogy közös videókat készítsek 
más vloggerekkel, YouTubeerek-
kel.  

– Vannak egyébként olyan vlog-
gerek, akiket követsz? Műfajtól füg-
getlenül.  

– Magyarósi Csabában látom 
azt, hogy ő az, aki igazán érté-
ket teremt az emberek életében. 
Maximális precizitással és felké-
szültséggel készíti el a videóit, 
amiknek általában van egyfajta 
hangulata. Képes hatással lenni a 
nézőire. Be kell látni, hogy ez a vi-
lág nem a 40-60 éves korosztályt 
célozza meg, viszont a vlogolás 
is kezd olyan irányba menni, ami 
nekem már kevésbé szimpatikus. 
Csaba olyan tartalmakat készít, 
amiket rendszeresen követek.

A pénz világát vitte a YouTube-ra
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Darók József

Az utóbbi években kezdik 
felfedezni szűkebb pátriájá-
ban, pedig ma már szinte csak 
saját örömére kovácsol kor-
hű kardokat Bubori András. A 
szentesi férfi mellé tanítvány 
is szegődött. Műhelyében jár-
va azt is elárulta, több mester-
ség tudása kell a kardkészítés-
hez. Az is kiderült, hogy egy 
fegyverkészítő is lehet érzé-
keny ember.

A korhűség a legfontosabb 
szempont Bubori András előtt, 
amikor kardot készít. Pedig a 
2000-es évek elején minden A 
gyűrűk ura című filmmel és fan-
tasy karddal kezdődött. Akkoriban 
nagy divatja volt a hagyományőr-
ző csoportoknak. Unokaöccséék 
egyszer felkeresték Andrást, ké-
szítsen számukra egy kardot, a 
film alapján. – Az első kardot ab-
ból a filmből vettük a srácok ked-
véért, de én már akkor is a korhű-
séghez ragaszkodtam. Elkezdtem 
utána járni múzeumokban, renge-
teg könyvet vettem a témában, il-
letve az interneten már annak a 
hajnalán is szétnéztem. Súlyban, 
méretben, kinézetben annak 
olyannak kell lennie, ahogy ere-
detiben. Megcsinálom a fantasy 
kardot is, de csak nagyon közeli 
ismerősöknek és csak ritkán vál-
lalok ilyen speciális megrendelést 
– hangsúlyozta.

Amikor igazán benne volt, he-
tente 10-15 darabot is megcsinált 
a férfi, akkor egy nagy kovácsmű-
hely állt rá erre, ma már egy sze-
rényebb felszereltségű helyszínen 
beszélgetünk a mesterrel. – Jár-
tunk várjátékokra, piacolni, kiál-
lításra, elindultunk februárban, s 
október végéig mentünk, egy na-
gyon jó szakember, fafaragó ba-

rátommal, sajnos már meghalt. 
Egyedül már nem folytattam. Ma 
már csak olyanok keresnek, akik 
ugyanolyan szédültek, mint én, 
akiknek számít, hogy a ruha és a 
fegyver is korhű legyen – mosoly-
gott András.

Külföldön is nagyon sok hely-
re kerültek az általa készített kar-
dokból, legmesszebbre Belgium-
ba, de a környező országokban 
szinte mindenütt van. Hagyo-
mányőrzők, huszárok használják 
főként. Korban a honfoglalástól a 
16-17. századig bezárólag foglal-
kozik fegyverekkel, mert a későbbi 
korokban már nem kézi munkával 
készültek, ráálltak a sorozatgyár-
tásra, magyarázta.

A műhelyben lévő gépeket is 
saját maguk készítették tanítvá-
nyával, hogy megkönnyítsék a 
munkát. Egyébként nem kell hoz-
zá nagy felszereltség, az anyagot 
be lehet szerezni. – Egy alapmű-
hellyel már el lehet kezdeni, de 
amikor nagyon ment, az eszter-
gapadtól a kovácstűztől a maró-
gépig minden kellett hozzá. Így, 
ahogy most csináljuk, saját szóra-
kozásunkra, kéziszerszámokkal is 
végezhető.

A városi könyvtárban nemré-
gen nyílt, a szentesi kismesterek 
legújabb alkotásait felvonulta-
tó kiállításon jónéhány munká-
jával szerepel András, az utóbbi 
idők terméséből. Harmadik alka-
lommal állít ki ezen a rendezvé-
nyen. – Amikor elkezdtem a fegy-
verkészítést, ragaszkodtam volna 
Szenteshez, de bizonyos okok és 
személyek miatt elmaradtam a 
várostól. Átkerültem Vásárhelyre, 
egy nagyon régóta működő íjász-
klubhoz, a városban valahogyan 
jobban elfogadtak, az őszi és tava-
szi tárlatra rendszeresen meghív-

nak, legalább 10 éve már. Itthon 
sokan nem is tudtak rólam. Akik 
ismernek, tudják, mivel foglalko-
zom, de nem erőltettem, hogy fel-
kapjanak. Ez a kiállítás is úgy jött, 
hogy valaki ajánlott a könyvtár-
nak, s megkerestek. A feleségem 
intézi, mi kerül fel a közösségi ol-
dalra, ma reggel mutogatta, hogy 
milyen sok régi ismerősöm vissza-
jelölt, tetszenek nekik a munkáim, 
s örülnek, hogy végre újra dolgo-
zom.

Merthogy egy betegség is meg-
akasztotta a korábbi lelkes fegy-
verkészítést. Azonban van mel-
lette egy fiatalember, biztosított 
tehát az „utódlás”. Radics Gábor 
egy japán tőrrel mutatkozik be 
az említett tárlaton, a távol-keleti 
kultúra iránti érdeklődése azonnal 
érthetővé válik, amikor elárulja, 
több mint két évtizede aikidózik. 
– A nyakamon maradt, magyarán 
mondva. Kitartott – beszél tanít-
ványáról András. – Sok jelentke-
ző volt, az egyik kissrácot, Marcit 
nagyon szerettem, ha háromszor 
elküldtem a műhelyből, negyed-
szer is visszamászott, csakhogy 
felment Pestre tanulni. Utána 
jött Gabi, ő megmaradt. Büszke 
vagyok a tőrre, amit megcsinált, 

lehet, jobban tetszik, mint a sajá-
tom, mert tőlem tanulta – jegyez-
te meg András.

– Általában úgy kezdik el, hogy 
„van egy köszörűm meg egy ka-
lapácsom, s holnapra már meg is 
gazdagodtam belőle”. Na most, 
én már 18 éve csinálom, s ha egy 
évemet nullára ki tudtam hozni, 
utazással, anyagköltséggel, mun-
kadíjjal, az már jónak számított. 
Vannak Kft.-k, gépesítve, vagy pe-
dig olyan összegekért adják a kar-
dot, amit nem nagyon lehet meg-
fizetni.  Abba én már nem akartam 
belemenni, hogy több százezret 
kérjek egy-egy darabért. Valóban 
nagyon drágák a minőségi kar-
dok, 80-100 ezer forinttól a csilla-
gos égig terjed az áruk – részletezi. 
Sokféle szakmai háttér szüksé-
ges hozzá: kovács, esztergályos, 
faipari és bőrdíszműves munkát 
igényel, meg képzelőerőt, tehát 
összetett. András szakmája ka-
rosszérialakatos. – Az első munká-
mon két hónapig dolgoztam, mire 
azt mondtam, hogy ebből lesz va-
lami. a mostani kiállításon látható 
kardokra is igaz: már nem rosszak, 
de még mindig nem jók. 

Nem gondolná, hogy rossz kor-
ba született, a régi időkben nem 
lett volna fegyverkovács. – Az 
apám kovács volt, dolgoztam is 
műhelyben, én nem csinálnám. 
Nagyon összetett és nehéz mun-
ka volt, ma már leegyszerűsödött, 
minden megoldható gépparkkal 
és anyagháttérrel. 

A kardokat is olcsóbban lehet 
adni ezáltal, s a hagyományőrzők 
általában nem a pénzesebbek 
közé tartoznak, fogalmaz And-
rás. – Azokat céloztam meg, aki-
ket nem aranypelenkába raktak 
annak idején – mondja a fegy-
verkészítő keserédesen. Talán az 
is volt a baj, hogy sokszor túl jó 
lelkű volt. Az viszont jólesik neki, 
amikor ismerősei így szólnak: „Ko-
mám, még mindig jó, még mindig 
szép, amit nekem készítettél”

Hű maradt a korhű fegyverekhez Bubori András
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Sebők Tamás

A közelmúltban a főváro-
si Dürer-Kert adott otthont 
a Nyárköszöntő Jazz Feszti-
válnak. Az esemény egyik ki-
emelt fellépője volt az ameri-
kai jazz-gitáros, Chieli Minucci, 
aki hazai zenészekkel vitte 
színpadra híres formációja, a 
Chieli Minucci & Special EFX 
örökbecsű dalait. A csapatot 
erősítette Kertész Ákos ütő-
hangszeres művész is. A jú-
nius 6-i koncertet idézte fel 
lapunknak a Hangversenyköz-
pont vezetője.

– Nem első ízben lépsz színpad-
ra a Nyárköszöntő Jazz Fesztivá-
lon, tavaly szintén egy amerikai 
gitáros, Paul Brown mellett - pon-
tosabban mögött - láthatott a ha-
zai közönség. Kérlek mesélj az idei 
fellépés előzményeiről!

– Ez egy hosszú évek óta tar-
tó folyamat eredménye. Nagyon 
szerencsésnek érzem magam, 
hogy pályafutásom alatt olyan 
kiváló zenészekkel léphettem 
színpadra, mint Mike Stern, Al Di 
Meola vagy Trilok Gurtu . Ez főleg 
a Balkan Union formációt érinti, 
jelen esetben egy másik folya-
matról van szó, mégpedig Farkas 
Zoltán barátom kiváló szervező 
munkájának köszönhető, hogy 
jó pár éve megfordulnak hazánk-
ban olyan jeles előadók, akik a 
jazz emészthetőbb, a hétközna-
pi ember számára is befogadha-
tóbb műfajában történelmi jelen-
tőségű szerepet vállalnak. Az idei 
évben e szervezés keretében kö-
szönthettük Budapesten Chie-
li Minucchi gitárost. Hatalmas 
megtiszteltetés volt számomra a 
felkérés, mert ő tényleg egy igazi 

ikon számomra.  Számos lemezü-
ket hallgattam, hallgatom a mai 
napig, és meg sem fordult koráb-
ban a fejemben, hogy én egyszer 
vele léphetek egy színpadra.

– Egy közös próbán is részt vette-
tek az Artist Factory-ban egy nap-
pal a fellépés előtt. Mennyire tá-
volságtartó ilyenkor egy világhírű 
zenész? 

– Chieli egy igazán jó ember. 
Mindenféle túlzás nélkül állítha-
tom, hogy megmaradt igazi ba-
rátságos nyitott jófej embernek. 
Ez számomra csak emeli az irá-
nyába érzett tiszteletem. A mel-
lett pedig nem mehetünk el szó 
nélkül, hogy körülbelül tízsze-
resen kaptam vissza azt az él-
ményt, amit egy lemeze ad. Pe-
dig elhiheted, hogy az sem kis 
élmény.

– Ezek szerint jó hangulatban 
telt a felkészülés.

– Abszolút! Nagyon örültem, 
hogy a koncert előtt meglátogat-
ta a csapatot Szakcsi-Lakatos Béla 
is, aki amúgy tagja volt a Special 
EFX-nek és néhány dal az ő szer-
zői tevékenységét is őrzi. Sajnos 
nem jött össze, hogy a koncerten 
is ott legyen, pedig  az tette volna 
fel az i-re azt a bizonyos pontot, 
ha Béla bácsi is közreműködik az 
egyik dalban.

– Beszéljünk egy kicsit a zene-
karról!

– Óriási tiszteletet érzek, hogy 
Chieli mellett egy ilyen csa-
pat tagja lehettem. Mits Márton 
szaxofonos, Molnár Levente bil-
lentyűs, Pusztai Csaba ütőhang-
szeres és Gudics Martin basszus-
gitáros alkotta a csapatot. Egytől 
egyig a hazai könnyűzenei vo-
nal kiemelkedő figurái és na-
gyon boldog vagyok, hogy egy 

ilyen csapattal álltunk színpadra 
és olyan szinten álltuk meg a he-
lyünket, hogy Chieli is szuperlatí-
vuszokban beszél azóta is a közös 
fellépésről. Egy igazán szívhez 
szóló levelet is kaptunk tőle.

– A jazz világa nem örvend töret-
len lelkesedésnek manapság. Már 
hosszú évek óta résztvevője vagy 
ennek a zenei színtérnek. Mit látsz, 
mennyire nyitnak a stílus felé?

– Farkas Zoli nagyon sok ener-
giát áldoz arra, hogy ez az egész 
beinduljon. Én azt látom, jó irány-
ba indult el a folyamat és ki fog-
ja forrni magát azzal a nem titkolt 
céllal, hogy felhívjuk a figyelmet 
azokra a valós értékekre, amik 
mellett nem szabad elmenni. Ezt 

a víziót követem én magam is a 
Zene-Világ-Zene koncertjeinek 
szervezésénél. 

– Számos zenekarban vállalsz 
szerepet. Itt a nyár, a fesztiválok 
időszaka, mennyire leszel elfoglalt? 

– Nem fogok unatkozni ezen a 
nyáron sem, hála istennek. Szá-
mos fesztiválon megfordulok 
majd különböző zenekarokkal. 
Ha nyár, akkor Művészetek Völ-
gye, ahol többször is találkoz-
hatnak velem, de egészen au-
gusztusig be vagyok táblázva. 
Eseménydús időszak lesz, de ami 
a legfontosabb számomra, hogy 
mindezek mellett szeretnék mi-
nél több időt a családommal töl-
teni.

Ismét egy világhírű gitárossal egy színpadon
jú

ni
us
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Hétfő26.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Burgonyagombóc leves,
sült csirkecomb, rizi bizi

Húsleves,
Paradicsommártás, 

röszti burgonya, 
párolt sertésszelet

Kelbimbókrémleves,
harcsapaprikás, nokedli, 

csemegeuborka

Székelygulyás,
Mákos guba

Lencseleves,
velőropogós, Róbertmártás, 

vajasburgonya, muffin

Tárkonyos 
burgonyaleves,

Sertéspaprikás, orsó tészta, 
almapaprika, csokis szelet

Csirkekrémleves,
Milánói sertésborda

Görög gyümölcsleves,
tengeri halfilé roston, 

rákmártás, tavaszi köret, 
burgonyahab

Zöldbableves,
pulyka vagdalt, 
burgonyafőzelék

Nádasdy 
húsgombócleves,

Sonkás palacsinta rántva, 
burgonyapüré, piskótatekercs 

borhabbal

Kapros tökleves,
Gödöllői  töltött csirkecomb, 

párolt alma, párolt rizs, 
diópuding

Karalábéleves,
Csáky rostélyos, vajasgaluska, 
uborkasaláta, gyümölcskrémes

Erőleves 
rántott borsóval,

hagymás rostélyos, angolos 
zöldköret, sült burgonya, 

fejes saláta

Spárgakrémleves,
citromos-vajas sertésszelet, 

petrezselymes burgonya, 
barackbefőtt

Libaraguleves,
Bevert tojás hadik módra, 

uborka saláta

A menü 

800 Ft

B menü 

980 Ft

 

C menü 

900 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán és a Városháza Pinceéttermében lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11.30 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

Tel.: 63/314-217
A Városháza Pinceéttermében is 
megvásárolható és elfogyasztható!

Chieli Minucci
Hatvanegy éves amerikai zenész, gitáros, zeneszerző, a Gram-

my-díjas Chieli Minucci & Special EFX együttes vezetője. Pályafu-
tása során több mint 30 kiadvánnyal jelentkezett, 8 közülük saját 
szólólemeze. Kivételes tehetségét olyan előadók mellett is meg-
mutathatta, mint Celine Dion, Lionel Richie és Jennifer Lopez, jazz 
színtéren pedig többek közt Marion Meadows, Jay Beckenstein, 
Gerald Veasley, Kirk Whalum, Jeff Lorber, Norman Brown és Bernie 
Williams is munkatársának tudhatta.
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Az Édenpont kertbemutatásaira és inspiráló, esztétikus nyitott kertekbe már évek óta 
sok ezer kertrajongó látogat el, hogy élményeket, ötleteket és ismereteket gyűjtsön. A 
látogatások népszerűségét az Édenpont programokra általában jellemző kis létszámú, 
baráti hangulat csak fokozza. A pünkösdi hétvégén a Berek is megtelt látogatókkal, akik 
Szabó-Gömöri Andrea angol kertjét jöttek megcsodálni, amely a Berki Iskolát és annak kör-
nyékét öleli fel. A Berki Királyság – ahogy ők hívják – megálmodójával, a RolAndi Esküvő 
és Rendezvényszervező Szalon tulajdonosával beszélgettünk. 

– Hogyan kerültél kapcsolatba az Édenpont-
tal?

– Egyik éjszaka böngészgettem a neten, és 
teljesen véletlenül bukkantam rá az oldaluk-
ra. Láttam, hogy egyéni kerteket lehet látogat-
ni. Egyből szimpatikusnak és barátságosnak 
tűnt, hiszen ez egy angol szokás már évtize-

dek óta, hogy az emberek egy évben egy-két 
alkalommal megnyitják saját kertjüket a nagy-
közönség előtt. Amikor elvégeztem a kulturá-
lis rendezvényszervező képzést, ebből írtam a 
vizsgadolgozatomat. Egy nyitott napot szervez-
tem a kertben, a pontos menetét vázoltam fel, 
mint programot. Ezután éreztem azt, hogy itt 

a lehetőség, erről álmodtam. Az oldalukon ol-
vastam, hogy lehet csatlakozni amatőröknek, 
profiknak és beneveztem. Miért ne vehetne 
ebben részt a Berki Királyság? Azonnal regiszt-
ráltam, töltöttem fel képeket, majd átnéztem 
a többiek bemutatkozását is. Ledöbbentem, 
hogy milyen lélegzetelállító kertek vannak 

amatőr hobbikertészektől. Egy pillanatra el is 
bizonytalanodtam, hogy nem biztos, hogy az 
én kertem belefér ebbe a körbe, hiszen vannak 
sokkal profibbak. 

– Amikor megérkeztem most hozzátok, épp 
egy járdát építtetettetek a nyílt nap előtt, nála-
tok nincs lehetetlen! Még az utolsó pillanatokban 

is olyan látvá-
nyos változá-
sokra vagytok 
képesek, hogy 
csak ámu-
lok …édes-
anyád és a 
férjed is hihe-
tetlen energiával vesz részt az öt-
letek megvalósításában.

– Úgy tudunk előre jutni, ha egymáson segí-
tünk, az összefogás visz előre, ezt útravalóként 
kaptam szüleimtől. Sokkal gyakorlatiasabb em-
ber vagyok, mint elméleti és már korán meg-
mutatkozott az, hogy ha csináljuk, akkor ha-
ladunk. Apukám szavai, tanítása a mai napig 
bennem él, miszerint nem állunk neki hisztiz-
ni, agyalni menet közben, hanem előre meg-
terveztük, és utána csak meg kell őket valósí-
tani. Vannak persze váratlan fordulatok, de a 
tervezés az első, így gördülékenyebb a mun-
ka. Épp anyuval beszéltük, nem is gondoltuk, 
hogy ilyen gyorsan haladunk majd a járdával, 
ripsz-ropsz felszedtük a régi téglákat, kapával 
a földet. Nincs az a rossz, amiben ne lenne jó, 
hiszen, ha nem lett volna a sok eső, akkor ezt 
a kemény berki földet csak csákánnyal tudtuk 
volna legyőzni. Kapával gyorsan megszedtük, 
ami kellett a járdához, és beledobtunk 4-5 ta-
licska homokot. Egy tanyán mindig van hova 
elrejteni pár köbmétert – meséli nevetve. Hol-
nap folytatjuk. 

– Az Angliában töltött évek ihlették ezt a ma-
gával ragadó kertet itt a Berekben?

– Ó, persze. Itt Európában a legjellem-
zőbb az angol és a fran-
cia kert. 

Édenpont a Berekben
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A francia kerteket rengeteg örökzöld, sövény, 
labirintusok, útvesztők jellemzik puszpángból, 
tiszafákból vagy gyertyánokból. Ezek tervezet-
ten, szabályosan, formára vágott kertek. Renge-
teg víz, tavacska, vízesés van benne. Szerintem 

hírből sem annyira romantikus, mint egy angol 
kert. Abban rengeteg a virág, és amikor megpil-
lantunk egy virágzó angol kertet, a színek kaval-
kádját, elsőre talán szabálytalannak, rendszerte-
lennek tűnik, de hidd el, hogy ki van találva. Azt 
hiszem, hogy a személyiségemmel is azonosul. 
Rendszertelennek tűnők, sok mindent csinálok 
párhuzamosan, de a szisztéma ott van a fejem-
ben. Sokszor meglátok egy növényt és nem tu-
dok ellenállni neki. A minap jártam a piacon, és 
100 forint volt egy cserép tátika, imádom, gye-
rekkorom idejét hozza vissza. Kapásból húszat 

vettem, hiszen mindig csoportosan ültetünk és 
gondolunk a jövőre, mert rengeteg az olyan nö-
vény, amelyik elszórja a magját és önmagát sza-
porítja. A kétnyáriak jövőre lesznek látványosak. 

– Honnan indult ez a gyönyörű kert, hogy em-
lékszel vissza arra, amikor először jártál itt?

– Ember nagyságú gaz, az épületben már 25 
éve nem laktak. Bele fektetett energiának nyo-
ma nem volt, csak kivettek belőle. Az angolok-
nak van egy olyan mondása, ne hagyd, hogy a 
ház irányítson téged, hanem te irányítsd a há-
zat. Legyen olyan, amilyenre te szeretnéd. Én 
nem akartam anno ide költözni, még 2001-ben. 
A ház választott engem. Elsődlegesen a ház vált 
vonzóvá, majd a kert mérete, ami 3000 nm. Ez 
egy ideális méret az álom megvalósításához. 
A kert több részre tagolódik, ami elkészült, az 
egyensúlyban van. Az emberek gyakran elkö-
vetik azt a hibát, hogy türelmetlenek és túl sok 
növényt ültetnek össze egyszerre, hogy minél 
hamarabb mutatósak legyenek. A növények-
nek idő kell, a jó kertészet alapja a csoportos ül-
tetés, akkor adja meg azt az egységet, amely a 
szemnek kívánatos, érdeklődést kelt. A terveim 
megvalósultak itt, kivéve a garázs és a tyúkól. 

– Ha egyetlen részt lehetne kiemelni a kertből, 
amire a legbüszkébb vagy, mi lenne az?

– Ha egyet lehet, akkor azok a pillérek, ame-
lyeket egyszerű paraszt kőművessel raktunk, 
ő a maltert, én a téglát. Főnökasszony volt a 
becenevem, a kőműves, Flórián a 60-as évei-
ben járt, mondta, hogy egyedül nem vállalja a 

munkát. Mondtam, hogy jövök, rakom a téglát 
én. Tanyán élünk, dolgozni kell benne. A legna-
gyobb félelmem, hogy nehogy a gazzal együtt 
kihúzzunk egy friss virághajtást. Van olyan nö-
vény, amit a Zsohár kertészetből, az Őrségből 
hozok, oda 4 óra az út, nem tudok visszaugra-
ni, hozni egy másikat. 

– Hány arca van ennek a kertnek?
– Ikrek jegyű vagyok, ami jellemzi a kertet is, 

hiszen ezer arca van. Örökzöld, rózsa, virágzó, 
sövény, kelet, lugas arca van, és lesz még me-
diterrán is. Az évszakok is meghatározzák, ami-
kor a vad szőlő bevörösödik - ami nagyon rövid 
ideig tart-, az varázslatos pillanat. 

– Milyen érzéssel tölt el, hogy közel negyven 
ember kíváncsi a pünkösdi hétvégén a Berki Ki-
rályságra?

– Álmomban sem gondoltam volna, hogy itt 
a semmi közepén, ez a mindennapi miliő ennyi 
embert tesz kíváncsivá. Amikor ennyi éve élsz 
a különlegesben, akkor ez lesz az alap. Hihe-
tetlenül megtisztelő, hogy Tatáról, Gödről, Pé-
celről, Székesfehérvárról és Kaposvárról is ér-
keznek vendégek. Még mindig alig hiszem el!

Rácz Péter, az Édenpont alapítója a követke-
ző értékelést írta: A Berki Királyság igazi unikum 
volt számomra. Persze már az is ámulatba ejtett, 
hogy az ország egy eldugott zugában szüles-
sen meg ilyen csoda, de a kert nem ezért lett 
az egyik személyes kedvencem. Egyszerűen le-
nyűgözött, hogy Andrea profit megszégyenítő 
következetességgel, tudatossággal és a profi-
tól szokatlan érzékenységgel alakította a ker-
tet, emelte az építményeket, válogatta a növé-
nyeket, úgy, hogy aki a itt sétál egy hamisítatlan 
angliai kertben érezheti magát. Akinek nincs le-
hetősége angliai kerteket látogatni, de akinek 
van, az is tegyen egy kulturális utazást itt nálunk 
a Kurca partján lévő lenyűgöző angolkertbe! 

Halupa B. Eszter

Az angolkert, mint fotóhelyszín
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Sebők Tamás

A szentesi zeneiskola gitáros 
növendékeként ma már egy fő-
városi művészeti szakközépis-
kolában szívja magába a jazz 
világát Dimák Patrik gitáros. A 
fiatal zenész nem tétlenkedik, 
tanulmányai mellett a New Ge-
neration Jazz Project formáci-
ójának vezetője. A 17 éves fi-
atalemberrel beszélgettünk, 
pályafutásáról, zenei hatások-
ról és terveiről. 

– Mindenekelőtt kérlek, mesélj egy 
kicsit arról, hogyan szippantott be a 
zene világa?

– Mondhatjuk, hogy családi in-
díttatásból. Édesapám nagyon 
nagy zeneszerető, és mindig is az 
igényesebb, minőségi zenék felé 
nyitott. Ezek szóltak otthon. Ebbe 
világba csöppentem bele. Hétéve-
sen éreztem, akkora hatást gyako-
rolt rám ez a világ, hogy elhatároz-
tam, komolyabban szeretnék nyitni 
a zene felé. Egy évvel később szüle-
imtől kaptam egy gitárt, és beírattak 
Seres Antalhoz a zeneiskolába. Ekkor 
indult el ez a mai napig tartó barát-
ság kettőnk között. 

– Mikor vált komollyá a dolog? 
– Az alapokat megtanultam, és 

igazából ekkor látott meg bennem 
valamit Anti, és lehetőséget kap-
tam, hogy az akkori zenekarával, a 
Fivérekkel színpadra állhattam. Ez 
nekem a mai napig nagy impul-
zust, óriási megtiszteltetés és erőt 
ad, hogy profi session-zenészek kö-
zött gitározhattam ilyen fiatalon. 
Komollyá akkor vált igazán a do-
log, amikor Seres Anti barátjához, 
Balogh Rolandhoz kerültem. Először 
magánúton tanultam nála, most pe-

dig a budapesti Egressy Béni Refor-
mátus Művészeti Középiskolában 
oktat engem.   

– Hogy jött a jazz? 
– Igazából a zeneiskolában klasz-

szikus és könnyűzenei szakirányban 
lehetett továbbtanulni, én utóbbit 
választottam. A könnyűzenében 
a jazz stílus jelenti a legmagasabb 
szintet. Azt szokták mondani, hogy 
ha egy zenész a jazzt megtanul-
ja, akkor a többi zenei stílust köny-
nyebben átveszi utána.

– Kire tekintesz példaképként?
– Korábbi tanáromra, Seres Antal-

ra és a Fivérekre, hiszen az alapokat 
tőle, tőlük sajátítottam el. Nagyon 
szeretem George Benson játékstílu-
sát, mint világhírű gitáros, az ő ze-
néje áll hozzám legközelebb. Fontos 
megemlítenem mostani tanáromat, 
Balogh Rolandot is.

– A középiskola mellett koncerte-
ken is megmutatod magad. Mennyi-
re szoktál már bele ebbe a világba?

– Mindig is izgulós típus voltam, 
a középiskolai felvételin is volt és 
a koncertek előtt is van bennem 
némi félsz. Leginkább akkor tudok 
megnyugodni, ha a koncertek előtt 
20-30 perccel elvonulok és átgon-
dolom a teljes fellépést. Mivel álta-
lában én konferálok, előre lejátszom 
magamban, hogy mit fogok mon-
dani. Ez általában segít.

– Van egy zenekarod is, a New Ge-
neration Jazz Project, kérlek, mutasd 
be egy kicsit, hogyan jött a közös ze-
nélés ötlete?

– Mindig is közel állt hozzám 
a klubos jazzes hangulat, amit itt 
Szentesen annyira nem felkapott. 
Budapesten viszont társakra talál-
tam, és megalapítottuk ezt a zene-

kart, ami csak egyalkalmas formáci-
óként indult. Az első koncertünkre 
készültünk, ami  ide, Szentesre köt 
bennünket, a Petőfi Caféban lép-
tünk fel. Ahogy elkezdtünk próbál-
ni úgy éreztem, hogy ezt nem sza-
bad annyiban hagyni, mert igazán 
működött a kémia köztünk, nagyon 
éreztük az egészet. A koncert sike-
rén felbuzdulva tavaly megalapult 
a New Generation Jazz Project. Na-
gyon sokat próbálunk együtt és 
idővel letisztult, hogy mivel is sze-
retnénk foglalkozni. Ez inkább az 
amerikai groove-os smooth-jazz vi-
lága felé tendálódik.

– Van, ami kihívást jelent számo-
tokra?

– Nagyon fontos, hogy figyeljünk 
arra, hogy a közönség számára be-
fogadható legyen a zenénk. Tipiku-
san olyan zenészek vagyunk, hogy 
nem csak magunknak zenélünk, 
hanem fontos számunkra, hogy 
adjunk a közönségnek is. Ez még 
most nehézséget jelent. Az, hogy 
megtaláljuk a saját kihívásainkat is, 
de a közönség is jól érezze magát, 
mert a jazz világában vannak nehe-
zebb ágazatok. 

– Dalokat, albumokat is terveztek?
– Igen. Épp a közelmúltban ké-

szítettünk egy új dalt, amit majd 
augusztusban publikálunk. Nagy 
öröm számunkra, hogy elfogadta 
felkérésünket Herold Péter, aki egy 
nemzetközi szinten elismert szaxo-
fonista. Legújabb lemeze 3 hónapig 
tanyázott az amerikai Billboard lista 
élén. Vele készítünk egy közös dalt, 
amit szeretnénk a Jazzy Rádió dal-
versenyében elindítani.

– Említettük a beszélgetés során 
George Bensont, aki a legnagyobb 

inspirációt jelenti számodra. Miért 
pont ő?

– Mondhatom, hogy példaké-
pem. Próbálom az ő útját felven-
ni. Ő a Smooth-jazz zászlóshajója. 
Sikerült a kemény jazz-t populáris 
keretek közé szorítania. Erre vevő a 
közönsége. Gitárosként ízlésvilág-
ban is nagyon nagy példakép szá-
momra. Természetesen próbálom 
a saját ízlésvilágomat megalkotni, 
de azért érződik a zenémben Ben-
son hatása.

– Végül egy rövid, de igazán nehéz 
kérdés. Mit jelent számodra zenélni? 

– Nagyon fontos az életemben a 
zene. Vannak olyan napok, amikor 
nem jutok oda a gitárhoz. Lehet 
ez egy teljesen átlagos nap, mégis 
üresnek érzem, pont amiatt, hogy 
nem gitároztam. Ezért próbálok 
mindenhova hangszert vinni. Nem 
mindig vagyok a szavak embere, de 
gitárral a kezemben igazán önma-
gam lehetek.
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HETI MENÜ:
Június 24-28.

A menü: Paradicsomleves
Paprikás krumpli debrecenivel

B menü: Grízgaluskaleves 
 Rántott csibemáj zöldborsófőzelékkel

Napi desszert:  Pudingkehely

A menü: Tárkonyos krumplileves
Milánói makaróni

B menü: Májgaluskaleves
Csongrádi aprópecsenye sült burgonyával

Napi desszert: Túrós palacsinta

A menü: Húsleves
Sertésszelet vadász raguban, tésztával

B menü: Gyümölcsleves
Rántott sajt párolt rizzsel és tartárral

Napi desszert: Csokis szelet

A menü: Gombakrémleves
Sajtimádó karaj tört burgonyával

B menü: Csirkeraguleves
Mákos - vagy túrós tészta

Napi desszert: Francia krémes

A menü: Gulyásleves
Zöldséges rizses hús

B menü: Cherry meggyleves
Grill csirkecomb sült burgonyával

Napi desszert: Gesztenyekrémes palacsinta

„Gitárral  
a kezemben 

igazán  
önmagam 

lehetek”

Fotó: Seres Antal
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Kondor Katalin

Biztosan van, aki emlékszik, volt régen egy 
film, a fenti címmel. Valóban, tényleg egysze-
rűbb sok minden nyáron. Vagy mégsem. Mos-
tanában inkább arra szavaznék, hogy nyáron 
sem egyszerűbb. Például manapság nem 
könnyű eldönteni, hová utazzunk. Nem kevés 
ismerősömnek okoz nehézséget a választás, 
merre is utazzanak a családdal, a barátokkal. 
A bátrabbak, vakmerőbbek fatalista módon 
azt mondják, sorsuk úgyis meg van írva, ők 
akár egy Srí Lankába tartó utazást is meg-
kockáztatnának. Mások azt mondják, nem 
tudják kitörölni emlékezetükből a közelmúlt 
merényletsorozatát, mely éppen a keresztény 
világból érkező turisták szállodáit vette célba, 
a merénylők szempontjából sikerrel, ugyanis 
sok-sok halott maradt utánuk, no meg belpo-
litikai káosz. Vannak, akiknek már Franciaor-
szágot sincs kedvük választani, pedig régen 
vágynak oda. Én ezeknél a beszélgetéseknél 
csendben maradok, ha kérdeznek, minden-
kinek azt mondom, maradjon itthon, és néz-
ze meg azokat a helyeket, ahová eddig még 
nem jutott el. De választhatja a felvidéket, 
Erdélyt, Lengyelországot, mert ezeken a he-
lyeken biztonságban érezheti magát. Ugyan-
akkor elég megnézni az utazási irodák kíná-
latát, valóban, Srí Lankától kezdve Mexikón 
át Új-Zélandig, Pakisztánig mindenhová el-
juthatunk velük. Az sem zavarja a csodálatos 
üdülést kínálókat, hogy biztonság ezeken a 
felsorolt helyeken már régóta nem garantál-
ható. Mexikó például az az ország, ahol egy 
esztendőben a legtöbb embert ölik meg. Pa-
kisztánról és Afganisztánról naponta megír-
ják az újságok, hogy rengetegen igyekeznek 
onnan Európába jutni, s lassan minden har-
madik migráns pakisztáninak vagy afgánnak 
vallja magát.

Ma, aki nyaralni megy, egy-két kivétellel ka-
ranténba megy. Mert a szállodát, az üdülőte-
lepet, az autóbuszt, amellyel városnéző tú-
rára indulnak fegyveres őrök vigyázzák. Ám 
ők sem csodalények, se szeri, se száma azok-
nak az eseteknek, amikor biztonsági őrök 
ide-oda, mégis megtörténik a tragédia. Kap-
tunk ezekből ízelítőt az elmúlt hónapokban, 
években éppen elégszer. Mindenesetre külö-
nös lehet úgy élvezni a szabadidőt, napfényt, 
életet, ha pontosan tudja az ember, hogy a 
kőhajításnyira levő szigeten menekülttábo-
rokban sínylődnek a hazájukból jórészt illegá-
lisan eltávozott emberek, akik többnyire sem-
miféle bűn elkövetésétől nem riadnak vissza. 
Nem ritka az sem, hogy városnézés közben 
nem egészen ildomosan viselkedő, tüntető 
tömeggel kénytelen találkozni a turista, és az 
is sokszor megesik, hogy a nyaralókkal köz-
lik, nem ajánlják a szürkület utáni andalgást 
a városban, hiába sokkal kellemesebb már a 
levegő, mint nap közben volt. Megbolydult 
a világ. Szinte naponta hallunk-olvasunk ar-
ról, milyen új módszerekkel támad a radiká-
lis, Európát elfoglalni vágyó és saját vallásu-

kat elterjeszteni akaró iszlám. Vannak durva 
és vannak finomabb módszereik. Ez utóbbi-
hoz tartozik például, hogy európai újságok-
ban, televíziókban hirdetik /van miből nekik/ 
életmódjuk nagyszerűségét, étkezési szoká-
saikat, s immár arról is láthattunk fényképe-
ket, hogy az európai – rendkívül befogadó, 
és a másság feltétel nélküli tiszteletében élő 
– divatvilág, azaz a nagy és méregdrága di-
vatházak közül jónéhány már burkinikat /
gyengébbek kedvéért olyan fürdőholmit, 
ami ugyan tetőtől talpig takar, de medencei 
és tengeri fürdőzésre ajánlják az arab nők-
nek/ tervez számukra, mert a pénz az Isten. 
Nekik. S a gazdag araboknak van pénze, azt 
nagyon jól tudjuk. A pénz pedig – úgy tűnik 
– Európában egyelőre igencsak fontos belé-
pőt jelent, amely előtt szélesre tárják ajtóikat 
a „másság” feltétlen tisztelői, azok, akik talán 
nem is sejtik, mert tudatlanok és hitetlenek, 
hogy kit tisztelnek és kit engednek be az üz-
letükbe, házukba.

Mindezt, és még sok-sok ilyen jelenséget 
az iszlámot, no meg a titkosszolgálatok mű-
ködését jól ismerő szakemberek a radikális 
iszlám európai terjesztése bujtatott formájá-
nak tartják, és igazuk van. Nem ártana hinni 
nekik. Mert valójában lopakodó területfogla-
lás folyik, melyet nem csak fegyverekkel, ha-
nem – a fenti példák szerint – mosollyal is el 
lehet érni. Ha a szemben álló fél kellően os-
toba.

Nőideál
Fentebbi, rövid eszmefuttatásom adta az 

apropót, hogy némiképpen vidámabb témát 
pendítsek meg, de lényegében maradunk az 
utazásnál, no meg a világ nagyon is külön-
böző népeinél. Azokban a baráti beszélgeté-
sekben, melyek arról szóltak, ki, hová, a világ 
melyik szegletébe vegye szabadsága idején 
az irányt, az egyik ismerősöm azt találta mon-
dani, ő azért utazna szívesen Keletre, mert na-
gyon kíváncsi az ottani, például a hindu, vagy 
akár az arab nőideálra. Indoklásával nem fá-
rasztanám az olvasót, mindenesetre nem ke-
vés fáradságomba került, hogy előkeressem 
az általam csodált Baktay Ervin kelet-kutató 
tudós erről szóló írását. Vázlatosan megosz-
tom önökkel, mit tapasztalt ő számos nagy 
utazása során a férfiak nő-ideáljáról Keleten 
és Nyugaton. Nos, Baktay szerint Nyugaton 
inkább a bonyolult lelki összetételű, sokolda-
lú nő az eszménykép. Fontos a pompás, ha-
tásos külső, de az csak ideig-óráig feledteti el 
az igazi értékeket. A nyugati férfi végül azon-
ban hitvest és anyát keres választottjában, és 
elvárja tőle, hogy kivegye részét a mindenna-
pi élet munkájában is. 

Keleten a női eszmény egészen más. A ke-
leti ember a nőben elsősorban élettársat és 
segítőt lát. Legmagasabb hivatásának azt 
tartja, hogy hitves és anya legyen. A régi hin-
du nő eszménye az önfeláldozás megtestesü-
lése. Olyan nő, aki istenét a választott férfiban 
látja, akár megérdemli a férfi ezt az odaadást, 

akár nem. A Kelet kizárta a nőt a nyilvános-
ságból, különösen az iszlám volt e tekintet-
ben mindig szigorú. De az otthonban igen 
magas és tisztelt helyre állította az asszonyt. 
Bizonyos, hogy a nő elzárása elfonnyasztotta 
a nő szellemi és értelmi képességeit, különö-
sen az iszlám területeken. Ezzel a Kelet nem 
büszkélkedhet. Mindezek ellenére a keleti or-
szágokban ma már nem ritkaság az olyan nő, 
aki egyetemre jár, dolgozik és tanul, de azért 
mindegyiknek az a fő célja, hogy szerzett tu-
dását az otthon és a család javára értékesít-
hesse. Az „önálló nő” ideálja nem lelkesíti a 
Keletet. A nőket magukat sem. A régi Indiá-
ban a „független” vagy „önálló” jelző, ha nőre 
alkalmazták, egyértelmű volt az „erkölcste-
lennel”.

Nos, mindezen gondolatokat 1937-ben 
vetette papírra Baktay Ervin. A nagy tudóst 
csak töredékesen idéztem, hiszen ennél jó-
val hosszabban és részletesebben írt a külön-
böző földrészek, országok nőideáljáról. Tőle 
természetesen - ha ajánlhatom azoknak, akik 
nem ismernék – csak tanulhatunk hatalmas 
tudása miatt. A Távol-Keletről, az asztrológiá-
ról, meg persze a különböző nézetek, filozófi-
ák tiszteletéről. S tanulságként levonhatjuk, 
utazni jó és érdemes, kivált, vagy inkább első-
sorban azért, ha sikerül a világra nézve olyan 
következtetésekre jutunk, amelyek segítenek 
bennünket a gondolkodásban, a vélemény-
formálásban. És persze azokat is segítik böl-
csebbé, tapasztaltabbá, mélyebbé tenni, akik 
sosem juthatnak földrajzilag oly távolra, mint 
ahogy neki megadatott. S nem abban segíte-
nek, hogy szerte a nagyvilágban minél több 
koktélt ismerhessünk meg a bárokban.  

Ezekről a több mint nyolcvan esztendeje 
leírt gondolatokról, tényekről érdemes te-
hát eltöprengenünk. Vajon érvényesek-e, él-
nek-e, igazak-e még azok a meghatározások, 
amelyeket ő megtapasztalt a távoli vidéke-
ken, vagy akár csak a saját hazájában? Vajon 
a világ tényleg nagyon gyorsan változik, vagy 
éppenséggel nem oly sebesen, mint ahogy 
itt, Európában mi gondoljuk? Nem könnyű 
válaszolni. Ám legalább azokról a megállapí-
tásairól elgondolkozhatnánk, amelyek egyér-
telműen ránk, úgynevezett mai, modern, 
nyugati emberekre vonatkoznak.

Tükörcserepek

Nyáron egyszerű?
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Megkezdődik az 
iskola, megjelenik a  
teljesítménykényszer

A családok életét ismét komo-
lyan befolyásolja, hogy megkez-
di a gyermek az iskolát, bekerül 
egy olyan közegbe, ahol teljesí-
teni kell, és ez a kényszer nem 
csak benne, hanem a szülőben 
is megjelenik. Most kiderül, hogy 
az én gyerekem milyen okos és 
ügyes. Ez nagyon fontos vissza-
jelzés, a szülők először találkoz-
nak azzal, hogy a gyermek meg-
mérettetik, és ezzel együtt ők is. 
Ha jól teljesít a gyerek az isko-
lában, az nincs olyan nagy ha-
tással a családi életre. Ebben az 
esetben az jelentheti a gondot, 
hogy sokféle tevékenységre be-
íratják. Minél jobb képességű a 
csemete, annál több mindenhez 
van kedve. Ezek a délutáni elfog-
laltságok a szülőt is terhelik, hi-
szen folyamatosan logisztikázni 
kell, hogy ki, mikor, hova megy, 
ha több gyerek van, ez annál ne-
hezebb, és kevesebb idő jut az 
otthoni együttlétre.  – Mindig azt 
szoktam mondani, hogy ameny-
nyi energiát lehet, azt most kell 
beletenni a gyerekbe, mert ka-
maszkorra gyakorlatilag min-
dent abbahagy, és később lesz 

jelentősége, hogy milyen kész-
ségeket sajátított el. Tehát meg-
éri a befektetés a szülő részéről. 
Az a jó, ha anya és apa is kiveszi 
a részét a feladatokból, illetve a 
nagyszülőket is be lehet vonni 
– hangsúlyozta a szakpszicho-
lógus. 

A másik eset, amikor a gye-
reknek nehezen megy az iskola, 
mert akkor tanulni és gyakorolni 
kell vele otthon. Ritkán gondol-
nak bele a szülők, hogy neki sok-
kal nagyobb teher egész nap fi-
gyelni, tanulni, és ráadásul nincs 
semmilyen sikerélménye, és utá-
na otthon is ezt kell folytatnia 
azokkal az emberekkel, akiket a 
világon a legjobban szeret, akik-
ben a legjobban bízik. Ő szeret-
ne pihenni, regenerálódni, de 
ezt a szülők nem hagyják, mert 
haladni kellene. 

– Elég sok rémtörténetet hal-
lottam az elmúlt 20 évben arról, 
a szülők gyakorlatilag hogyan 
tudják kínozni a gyereket a ta-
nulással este nyolcig. Jó tanács, 
ha a gyerek, aki alsó tagozatban 
nem tudja elsajátítani a tananya-
got, főleg elsőben az írást, olva-
sást, számolást, a szülő soha ne 
kezdjen neki az otthoni gyakor-
lásnak, mert valószínűleg vala-
milyen probléma áll a háttér-

ben, a gyerek teljesítménye nem 
lesz jobb, ráadásul a kapcsolatuk 
romlik. Mindenképpen szakem-
berhez kell fordulni, vizsgáltas-
sák meg a gyereket a pedagógiai 
szakszolgálatnál és akkor kiderít-
jük, mi áll a háttérben – mondta 
Gurdonné Kovács Helga. A prob-
lémát abban látja, hogy a rosz-
szul tanuló gyereket nem is vi-
szik művészeti iskolába, vagy 
sportolni, pedig lehet, hogy fan-
tasztikus rajzkészsége van, vagy 
kiváló sportoló lehetne. Nagyon 
fontos lenne, hogy megerősít-
sék az önbizalmát, és elfogad-
ják úgy, ahogy van. Természete-
sen ekkor is sokat tud lendíteni, 
ha a szülők megosztják a terhe-
ket, ha nem, akkor konfliktusok 
gyakrabban előfordulnak.

Kamaszkor – „Az a 
gyerek, aki eddig 
jó volt, ő is elromlik.”

Az a gyerek, aki eddig aranyos 
és kedves volt, felső tagozatban 
ő is elromlik. A prebubertás idő-
szaka most már 9-10 éves kor-
ra tehető, de gyakorlatilag 11 és 
14 éves kor között biztos megje-
lenik a serdülőkor, aminek az a 
következménye, hogy a gyerek-
nek teljesen megváltozik a stí-
lusa, főleg a szülővel szemben, 
akit egyébként továbbra is na-
gyon szeret, és szüksége van 
rájuk. A szakszolgálathoz so-
kan jönnek tanulási problémák-
kal, az eddig kötelességtejesítő 
gyerekek is lazulnak, nem akar-
nak leülni tanulni, semmit nem 
csinálnak meg, amit a szülő kér. 
– A fürdéssel és az étkezéssel 
szokott probléma lenni, gyakor-
latilag visszaköszön a 3 éves kor 
körüli dackorszak, csak éppen 
máshogy. Ennek a korszaknak 
az a sajátossága, hogy a gyerek 
továbbra is elvár mindent, amit 
eddig kapott, viszont megje-
lennek önállósági törekvései, és 
kvázi ne szóljanak bele az életé-
be. Ez már önmagában folyama-
tos konfliktusforrás, ehhez bor-
zasztó toleránsnak kell lennie a 
szülőnek, és magas érzelmi in-
telligenciával rendelkeznie. A 
kamaszok kíméletlenül őszin-
ték, simán megmondják, amit 
gondolnak, tükröt tartanak ne-
künk. Ezt az időszakot akkor le-
het túlélni, ha felismerjük, hogy 
ugyan állandóan vitatkozunk, 

de ettől függetlenül nagyon 
szeretjük egymást – fogalmaz 
a szakember. Nem szabad egy 
napnak se úgy elmúlnia, hogy 
a szeretet ne fejeződne ki egy 
ölelésben vagy bármi másban. 
Hihetetlen, hogy a szóban ne-
künk jövő kamasz pár perc múl-
va, ha odamegyünk hozzá, és 
megöleljük, boldogan ölel visz-
sza. Gyakran azt élik meg, hogy 
őket nem is szeretik, azt kell 
megmutatni, hogy nagyon sze-
retjük őket, de továbbra is van-
nak elvárások. 

Persze ennek is megvannak a 
maga fázisai, akkor tudunk er-
ről beszélni, ha a veszekedés 
után már mindenki lecsillapo-
dott. Ha megmarad az érzel-
mi kapcsolat a szülő és a gye-
rek között, akkor továbbra is 
tud hozzájuk fordulni bármi-
lyen problémával. Ilyenkor már 
jelentkeznek az iskolai kirekesz-
tések, amelyek a lányoknál már 
alsó tagozatban nagyon erőtel-
jesek, a fiúknál később jelennek 
meg, ennek a nyolcadikos balla-
gás vet véget. Ha otthon nincs 
biztonságos közeg, ahol az isko-
lai problémáit őszintén el tud-
ja mondani a kamasz, akkor el-
magányosodik.  Itt egy oldalra 
kell állniuk a szülőknek, ne a 
gyerek előtt menjenek a hatal-
mi harcok, sőt inkább ne is le-
gyenek, hanem beszéljék meg, 
hogy mit tartanak fontosnak. 
Amikor állandósulnak a csatá-
rozások, a legjobb házasságban 
is nagy a feszültség, ebben az 
időszakban is gyakoriak a válá-
sok. Tudatosan kell dolgozniuk 
a szülőknek, egyébként ebben 
az esetben is nagyon jól tud se-
gíteni a családterápia – magya-
rázta Gurdonné Kovács Helga.

Családi életciklusok – Ne dobjuk ki, javítsuk meg!

Az iskolás gyermeket nevelő család
Palicska Irén

Családi életciklusokat bemutató sorozatunkban elérkeztünk 
az iskolás gyermeket nevelő családhoz, amely szintén nem egy-
szerű időszak. Az első fordulópont, amikor a gyermek beke-
rül az iskolába, és megjelenik a teljesítménykényszer. A má-
sik kritikus pontja ennek a nyolc évnek, a kamaszkor. Milyen 
problémák merülhetnek fel, hogyan készüljünk fel rájuk és mi-
lyen válaszokat adhatunk. Állandó szakértőnk, Gurdonné Ko-
vács Helga tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta jelölt-
tel beszélgettünk. 
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Halupa B. Eszter

Amikor elégedettek vagyunk egy szol-
gáltatással, oda újra és újra visszatérünk. 
Gila Olga sminkmester, filmes-színházi 
maszkkészítő is azok közé tartozik, aki-
nek neve garancia, ha sminkről, smink-
tanácsadásról van szó. Amikor legutóbb 
nála jártam, beszélgettünk a szakma ki-
hívásairól, és arról, hogy milyen izgalmas 
területei vannak, mint például a filmes, 
színházi sminkek világa, amelyben Olga 
is kipróbálta magát, és azóta is mágnes-
ként vonzza ez az irány.  

– Nemrég olvastam egy interjút egy sminkes-
sel, aki több magyar filmben is dolgozott már. 
A sebek, hegek, tetoválások mind valóságos-
nak tűnnek a nézők számára, és azt nyilatkoz-
ta, hogy az válassza ezt a szakmát, akit nem le-
het róla lebeszélni. Téged sem lehet lebeszélni?

– Valóban ez az, amire vágyom. A sminkek 
területén már nagyon sokféle technikát meg-
tanultam, elsajátítottam. Ez lenne egy olyan 
új, kreatív út az életemben, amelyben még 
inkább ki tudnék teljesedni. 

– Hogyan emlékszel vissza az első filmes 
munkára, amelyre felkértek sminkelni?

– Egy kávé reklámfilmet forgattunk Szege-
den, egyetemisták által vezetett filmstúdió-
val. Igazán izgalmas munka volt, hiszen a Pi-
roska és a farkas modern feldolgozása jelent 
meg a kisfilmben. Az egyik szereplőből egy 

farkast kellett maszkíroznom, a másikból pe-
dig egy nagyon csúnya, zombi kinézetű Pi-
roskát, aki már nagyon vágyott egy jó kávé-
ra. A nagymama és a farkas együtt várták őt 
a házban, egy jó nagy puskával a kezükben. 
Piroska a kávé elfogyasztás után egycsapás-
ra gyönyörűvé változott. Utána persze jöt-
tek a diák zombik az erdőből a vizsgaidőszak 

közepén, hiszen mindenki arra a kávéra vá-
gyott. Röviden ez a történet. Az egész stá-
bot én sminkeltem, a stylingot is rám bízták, 
imádtam a próbákat, hiszen ott dőlt el, hogy 
mivé válik az, ami a fejemben megszületett. 
Tetszik-e majd a rendezőnek, találkoznak-e 
az elképzeléseink? Meg tudok-e felelni annak 
az elvárásnak, amit a képernyőn szeretnének 

megjeleníteni? Nagyon élveztem minden pil-
lanatát. Utána egy írónő által kerültem ismét 
a filmforgatások közelébe. Az egyik könyve 
kapcsán indult a közös munkánk, a belső ol-
dalon szeretett volna magáról egy képet, és 
megkért, hogy a sminket készítsem el. Utána 
még sokat beszélgettünk, és a filmes tervek-
ről is szó esett. Pályázott egy filmfesztiválra, 
amely Radnóti Miklós felesége szemszögéből 
mutatja be a történetet. Fannit jelenítettük 
meg különböző korszakaiban, a főszereplő 
ugyanazon személy volt, őt kellett fiatalíta-
ni és a visszaemlékezéseknek megfelelően 
öregíteni. Őrületesen jó volt, díjat is nyertek 
vele, ami nagyot lendített rajtam is. Az író-
nővel megmaradt a kapcsolat, és követke-
ző alkalommal már horrorfilmet forgattunk 
egy erdőben. Lesötétített ablakoknál, sötét-
ben voltak a felvételek, voltak kihívások. Ami-
kor megkapom a forgatókönyvet, ahol le van 
írva a rendező elvárása, beindul a képzelő-
erőm. Fáradt, sápadt legyen, üveges tekintet, 
itt vérzik, ott egy heg, izzadságcseppek van-
nak a homlokán… nekem ezt minden egyes 
jelenetre meg kellett terveznem. 

– Hogy lehet felkészülni arra, hogy milyen 
egy vágott, vagy szúrt seb, egy gyerekkori heg?

– Pár éve Budapesten tanultam egy maszk-
smink iskolában, kimondottan filmes és szín-
házi sebek sminkelését és maszkolását. Emel-
lett megismertem azokat az anyagokat is, 
amelyekkel a profik dolgoznak. Egy filmnél 
tudni kell, hogy az adott sebet hányszor kell 

bemutatni ugyanolyannak, mert ebben az 
esetben más anyaggal kell dolgozni, mint 
az egyszeri alkalomnál, amikor a másodiknál 
már gyógyult. Az sem mindegy, hogy hol van 
a seb, ott, ahol mozog a bőr, van-e mimika. 
A tetoválás is élethűnek hat, olyan alkohol-
bázisú készítményekkel dolgozunk, amelyek 
nem jönnek le, ha például a szereplő épp tu-
sol a jelenetben. Ez egy fantasztikus szakma. 
Maga az alkotó folyamat, a felkészülés lelke-
sítő. 

– Sminkesként mennyire nehéz betörni a film- 
iparba? 

– Nagyon nehéz. A horrorfilm, amit emlí-
tettem, arra is szolgált, hogy a Magyar Filma-
lapnál krediteket gyűjtsünk. A szakma elején 
gyűjtjük a referenciákat, majd az elismeré-
sek és eredmények következnek. Ezután le-
het szó bármilyen bevételről. 

– Mi a következő lépés, ami egyre közelebb 
tud vinni a filmes sminkkészítés felé? 

– Ez nagyon nehéz kérdés, próbálom nyito-
gatni a kapukat. Egy díjazott filmünk van, de 
ez nem sok. Azt mérlegelem, hogy a magá-
nélettel mennyire összeegyeztethető. Sokat 
beszélgettünk már erről otthon, és a férjem 
maximálisan támogat. Sokszor vitt el forga-
tásokra, bár előfordulhat, hogy több hetet is 
jelent egy-egy munka, ami nem biztos, hogy 
Magyarországon készül, de ebben is mellet-
tem áll. Tinédzser gyermekem karrierjét is el 
kell indítani. Nem egyszerű ez a döntés. Min-

dig jönnek az életembe olyan jelek, amelyek 
sodornak efelé. Magyarországon nagyon ne-
héz bekerülni ilyen körökbe, sok jó szakem-
ber van, a munka pedig hullámzó. 

Sok sikert kívánunk Olgának, és reméljük, 
hogy hamarosan megtalálja egy olyan film, 
amelyről legközelebb beszélgethetünk. (a 
szerk.) 

Gila Olgával a filmes kulisszák mögött
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Könyvtárosok ajánlották

Semmiképpen ne hagyjuk ki 
az olvasás lehetőségét a nyári 
szünetben sem! Nem mellékesen 
gyakorolhatja általa gyermekünk 
az olvasás technikai részét, más-
részt pedig szárnyalhat képzelő-
ereje, fantáziája, ami manapság 
– lássuk be – elég röghöz, vagy-
is inkább hardverhez kötött. A fel-
nőttek is hasznos időtöltést remél-
hetnek egy-egy olvasmánytól.

Íme egy-két érdekesség a kü-
lönböző korosztályoknak:

Óvodásoknak, elsősöknek
Bartos Erika: Buda tornyai - Brú-

nó Budapesten 1.
Bartos Erika, a Bogyó és Babó-

ca sorozat írója és rajzolója, aki-
nek munkásságát számos hazai 
és nemzetközi díjjal ismerték el, 
most a fővárost mutatja be a leg-
kisebbeknek. Az építészmérnök 
végzettségű meseíró egy, az óvo-
dások számára jól érthető törté-
net és saját, részletgazdag rajzai 
segítségével kalauzolja végig a 
kis olvasót Budapest nevezetes 
helyszínein. A több kötetes Brú-
nó Budapesten sorozat tematiku-
san és mesésen mutatja be Buda-
pest gyerekek számára érdekes 
helyeit. A Buda tornyai című kö-
tetéből Buda történelmi részeit, a 
Várnegyedet, a Gellérthegyet és 
Óbudát ismerhetjük meg. 

Alsósoknak
 Vadadi Adrienn: Matricás Laci és 

a múzeumi rablás - Most én olva-
sok! 2. szint

A Most én olvasok!-soro-
zat elindításával a Pagony régi 
vágya teljesült: egy sziszte-
matikusan felépített, peda-
gógusi szakértelemmel meg-
támogatott kortárs, magyar 
„olvasni tanulok”-sorozatot építünk.  
A Pagony legkiválóbb szerzői 
négy-négy könyvet írnak, négy 
különböző nehézségi szinten. A 
történetek lazán összefüggnek 
egymással, de természetesen ön-

állóan is olvashatók.  Vadadi Ad-
rienn meséjében Matricás Laci, a 
híres rabló úgy dönt, udvari kalit-
kát készít a papagájának. Ám eh-
hez rabolnia kell pár apróságot... 
El is indul, de útközben a min-
den lében kanál Sárikába ütkö-
zik. Márpedig ő senkitől sem fél, 
csakis Sárikától! 

Felsős fiúk kedvenc sorozata
Fabian Lenk: Caesar és a nagy 

összeesküvés - Idődetektívek 18.
Rómában járunk, időszámítá-

sunk előtt 65-ben. Egy gyújto-
gatás, egy mérgezés, egy gyil-
kosság rémiszti Róma lakosságát 
talán valaki meg akarja akadá-
lyozni, hogy Julius Caesart ural-
kodóvá és főpappá válasszák? A 
bátor idődetektívek Julian, Kim 
és Leon egy választási hadjárat 
közepébe csöppennek, melyben 
Caesar ellenfelei egyáltalán nem 
viselkednek tisztességesen A so-
rozatot a gyerekek mellett a tör-
ténelem- és az irodalomtanárok 
figyelmébe is ajánljuk, hiszen ál-
tala könnyedén megszerettethe-
tő az olvasás, és a nebulók törté-
nelemismerete is észrevétlenül 
gyarapodik

Tini korosztály kedvenc so-
rozata

Rick Riordan: Percy Jackson és 
az olimposziak 4. - Csata a labirin-
tusban

Percy Jackson semmi jót nem 
várt az iskolai nyílt naptól, de ami-
kor titokzatos halandó ismerőse 
után két pompomlány démonnal 
is találkozik, a dolgok még a várt-
nál is rosszabbra fordulnak.  A si-
kersorozat negyedik kötetében 
a küszöbön áll az olimposziak és 
a Titán isten közötti háború már. 
Még az eddig biztonságos me-
nedéknek számító Félvér Tábor 
is sebezhetőnek bizonyul, ami-
kor Kronosz és hadserege meg-
próbál varázshatárán belülre ke-
rülni. Hogy a támadásnak elejét 
vegyék, Percy és félisten bará-
tai egy küldetésre indulnak a La-
birintusba - a hatalmas, földalatti 
világba, ami minden fordulóban 
újabb vérfagyasztó meglepetést 
tartogat számukra.  

Felnőtteknek
Vass Virág: Az örökké rövid tör-

ténete
Az örökké talán abban a forró 

évben kezdődött, amikor Szol-
zsenyicint kitoloncolták a Szov-
jetunióból, Nixon belebukott a 
Watergate-botrányba, az Abba 
együttes Waterloo című dalá-
val megnyerte az Eurovíziós dal-
fesztivált, Kardos Sára pedig, aki 
szentül meg volt győződve arról, 
hogy egész életét gyógypapucs-
ban dolgozza végig a pénzügyi 
osztályon, megnyert egy manö-
kenversenyt.

A szentesi születésű Kardos 
Sára egy katonatiszt lányaként 
cseperedik egy dunántúli város 
honvédségi lakótelepén. Amikor 
a szépséges kamaszlány a helyi 
ruhagyárban vállal nyári munkát, 
nem sejti, hogy hamarosan gyö-
keresen megváltozik az élete, ki-
szabadul a katonás fegyelemből, 
ki a vasfüggöny mögül, és elindul 
egy kifutón, amely messzire, Pá-
rizsba, New Yorkba vezeti. Ez a ki-
futó a sorsa volt.

AZ ÖRÖKKÉ RÖVID TÖRTÉNE-
TÉT a Kádár-korszak egyik legsi-
keresebb manökenjének rend-
kívüli életútja ihlette, amelyet 
beárnyékolt a történelem és a hi-
degháború komor valósága. A re-
gény bepillantást enged a ‚70-es, 
‚80-as évek szocialista és nemzet-
közi divatvilágának kulisszatitka-
iba, Budapest, Párizs és New York 
pezsgő mindennapjaiba.

Unaloműzőnek...
KOS Bár a mondás másként tart-
ja, ezen a héten nem érdemes a 
sült galambot várni, mert bár 
jobbnál jobb lehetőségek kecse-

gtetnek, keményen dolgozni is kell majd ér-
tük.

BIKA Bosszant, hogy valaki min-
dig a könnyebb utat választja, ak-
kor is, ha megkéred, hogy ne te-
gye. Az idő téged, és a befektetett 

munkát igazolja majd, mint azt eddig is tapasz-
taltad.

IKREK Nem várt pénz állhat a 
házhoz, és bár szinte ajándék-
nak érzed, a lelked mélyén 
mégis tudod, sokat dolgoztál 

már érte, és most egy kis elégtétel lehet a be-
fektetett energiáért.

RÁK Ha lazábban állsz a dolgok-
hoz, az eredményeid is jobbak 
lesznek. A fölösleges görcsölés 
nem old meg semmit, talán erre 

már magad is rájöttél, ezt tartsd az eszedben.
OROSZLÁN Meg kell próbál-
nod elengedned bizonyos dol-
gokat, mert ha túl merev vagy, 
azzal csak elrontod a saját esé-
lyeidet. Legyél nyitott más 

megoldásokra is, és az eredmény nem marad 
el.

SZŰZ Gyors döntéseket kell hoz-
nod, és azt is tudod, hogy az ered-
ményekkel gyorsan kell kezdened 
valamit. Nem késlekedhetsz, mert 
gyorsan elszáll mások lelkesedése.

MÉRLEG Próbálj a feladataidra 
összpontosítani, mert ha vala-
mi mindig eltereli a figyelme-
det, nem jutsz ötről a hatra. Ma-

radj kitartó, és nem lehetetlen elérned a sikert.

SKORPIÓ Nehéz úgy kitartónak 
maradni, hogy elvesztetted a 
kezdeti lelkesedésedet valami 
iránt. Újra rá kell találnod arra, 

mi motivált a kezdetektől, és tovább menni az 
úton.

NYILAS Ami elsőre nem sikerül, 
az még nem biztos, hogy ve-
szett ügy. Semmit nem vesz el 
a siker értékéből, ha második 

nekifutásra éred el, kicsit több erőfeszítést kell 
ugyan tenned.

BAK Néha olyasmit is meg kell 
tenned, amihez nincs kedved, 
vagy úgy érzed, nem a te felada-
tod lenne. Még így is könnyebb 

azonban, mint arra várni, hogy más megcsi-
nálja.

VÍZÖNTŐ Próbálsz együttműködő 
lenni, de egyre jobban zavar, ha va-
laki mindent rajtad kér számon. Le-
het, hogy határozottabban kell 
meghúznod a határokat, és a hatás 

nem marad el.

HALAK Lehet, hogy valaki végig 
egészen másnak mutatta magát, 
mint amilyen. A felszíni lelkesedés 
alatt azonban nem volt semmi 

tartalom. Kellemetlen lehet, ha emiatt neked 
kell többet dolgoznod.

HOROSZKÓP
június 21-július 5.
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Darók József

Szentes lakosságának a történelem évszá-
zadai folytán sokszor kellett nehéz, embert 
próbáló feladatokat megoldania az életben 
maradás, a város fennmaradása érdekében. 
Palma sub pondere crescit – tartja a mondás, 
magyarul annyit tesz: teher alatt nő a pál-
ma, mely a város polgárainak dacos helytál-
lására fokozottan igaz, többek között ezért 
is szerepel pálma Szentes címerében. Szen-
tesi vészeket felvonultató sorozatunkban 
mutatunk be néhány példás esetet, amikor 
elődeink kitartásból, akaraterőből, össze-
tartásból jelesre vizsgáztak. 

Szentes a históriája során a különböző évszá-
zadokban kialakult történelmi helyzetek szá-
mos csapását viselte el, és állt talpra. A 16.-17. 
században ilyen volt a török-tatár dúlás, amely 
többször megtépázta a településen élők életét, 
vagyonát. A török a gyulai védvonal felszámo-
lását tűzte ki célul az 1566-os tavaszi hadjárat-
ban. Miután Gyula elesett, Szentes is a hódítók 
áldozata lett. A város történetét az utókornak 
feljegyző Petrák-krónika így számolt be, tegyük 
hozzá, utólag, a 18. században: „Az 1566-ik esz-
tendőben ezen várost a török és tatár végképp 
elpusztította. A várost felgyújtván leégette, la-
kosai közül akit elfoghatott, Tatárországba ra-
bul elhajtotta. De a városbeliek is egy fő törö-
köt, aki az Amád vizére fürödi lement, elfogták 
és a rétségbe magukkal bevitték, kinek meg-
szabadításáért a török a Szentes városából el-
vitt rabokat a szőllősi nagy sáncból mind visz-
szabocsátotta.”

1606-ban ismét rossz idők jöttek a városra. 
Labádi Lajos a Szentes helyismereti kéziköny-
vében taglalta, hogy Eger elestét és az egye-
sült keresztény seregek súlyos mezőkereszte-
si csatavesztését követően szinte állandósult a 
tatárok jelenléte Szeged és Gyula térségében. 
A török hadvezetés a tatárok nagy részét ráül-
tette az alföldi falvakra. „A gazdagabb mezővá-

rosok (Szeged, Kecskemét) magas hadisarccal 
próbálták megoltalmazni magukat, de a kisebb 
települések sorsa a teljes pusztulás lett. A ha-
gyomány szerint Szentes lakói a környező ná-
dasokba menekültek a tatárok elől, de a vá-
ros nem kerülhette el a kifosztást. Ezekben az 
években pusztult el szinte teljesen a szomszé-
dos Hékéd, Tõke, Szentlászló, Királyság, Dónát-
tornya, Veresegyháza. E falvak lakóinak többsé-
ge Szentesen keresett menedéket” - olvasható 
a helyismereti kiadványban.

Az 1606-ban megkötött zsitvatoroki béke 
meghozta az átmeneti nyugalmat a város éle-
tében. Sikerült romjaiból újjáépítenie életét, 
népessége hamarosan elérte a korábbi szin-
tet. 1647-ben összecsaptak a királyi és a tö-
rök csapatok Szentes alatt, s a királyi csapatok 
gyors visszavonulását a törökök szabad rablá-
sa követte, amelynek ismét a környező telepü-
lések estek áldozatul. Hogy Szentes mennyire, 
azt bizonyítja, hogy az összeírás szerint a vá-
ros abban az évben csak egy porta után tudott 
adót fizetni.

Szentes a későbbiekben sem kerülhette el 
sorsát, mégpedig azért, mert ismételten sike-
rült talpra állnia. Ezért vált a portyázó végvári 
hadak célpontjává. 

Buda 1686-os visszavívása újólag a török 
csapatokat és a pusztítást hozta el városunk-
ba. 1693-ban a krimi tatárok újra kifosztották és 
felégették a vidéket, élelmiszert gyűjtve a gyu-
lai vár védőinek. Városunk ezt is átvészelte. A tö-
rök hódoltság megszűnése után felgyorsult az 
elmenekült családok visszavándorlása, új csa-
ládok betelepülése. A szentesiek ezt „negye-
dik megülésnek” emlegették, utalva arra, hogy 
negyedszer kellett visszafoglalniuk és újjáépí-
teniük városukat. A betelepülők között nagy 
számban voltak nagykőrösi és kecskeméti re-
formátus magyarok.

A település belső igazgatási rendje is gyor-
san helyre állt, az elöljáróság már 1694-ben új 
pecsétnyomót készíttetett, feltehetően a meg-
semmisült régi helyett. Egy szívből kinövő virá-
got ábrázolt. Az állhatatos élni akarásnak szen-
telték a város 1730-ból származó címerét is, a 
ma is használatos, pálmás ábrázolást.

Szentesi vészek

Törökdúlástól a pálmás címerig
24. hétfő
A Megyeháza KKK szabadtéri szín-

padán 20.30 órai kezdettel: Nicsak ki 
lakik itt? – a nyári színház előadása. 
Szereplők: Beleznai Endre, Gesztesi 
Károly, Száraz Dénes, Bánfalvy Ág-
nes.

27. csütörtök
A Művelődési és Ifjúsági Ház klub-

jában 19 órakor a Korok a művelő-
déstörténetben című sorozat követ-
kező előadásának címe: A kiegyezés 
Előadó: Poszler György tanár.

27. csütörtök
A Szentesi Nyári Szabadtéri Szín-

ház a Megyeháza KKK udvarán 19 
órakor. Szerb-Magyar est. A Cirkalom 
Néptáncegyüttes és a VUK Karadzic 
néptáncegyüttes közös műsora. 
Bácskatopolya és Szentes testvérvá-
rosi kapcsolatának 50 éves évfordu-
lója alkalmából a szerbiai Kodály Zol-
tán Magyar Művelődési Központ és a 
VUK Karadzic Szerb Művelődési Köz-
pont tánccsoportjának közös ünnepi 
műsora. Az est folyamán nemzetkö-
zi ételeket kóstolhatnak a látogatók.

28. péntek

Jézus Szíve búcsú Szentesen, 18 óra-
kor szentmise a Jézus Szíve Templom-
ban. Búcsúi szónok: Mészáros Do-
mokos OP. Szombaton lelki nap, első 
előadás 9 órakor: –Országunk meg-
újulása az oltári szentségben máso-
dik előadás 10.30-kor: Elmélkedés a 
Szűzanyáról.

30. vasárnap
Kozma Levente orgonaművész 

hangversenye 18 órakor a Szent Anna 
Templomban, közreműködik Hege-
dűs Bernadett-ének.

Július 1. hétfő
A Szentesi Nyári Szabadtéri Szín-

ház következő előadásán  a Megye-
háza KKK udvarán19 órakor,  a Bré-
mai muzsikusok című meseelőadást 
láthatják a Csillag Musical Társulat 
előadásában.

Július 7. vasárnap
A szentesi Szent Anna templom-

ban 10 órakor Dr. Mandula József 
atya pappá szentelése 65. évfordu-
lójának alakalmából vasmisét tarta-
nak. Közreműködik Pitti Katalin és a 
Szent Anna Templom Szkólája Nagy 
János karnagy vezetésével. 

13. szombat
Bugyi Istvánné önálló kézimunka ki-

állítása nyílik a Dózsa-Házban 10 órai 
kezdettel. Megtekinthető szombaton 
10 és 20 óra között, vasárnap 8 és 16 
óra között.

Június-július

PROGRAMAJÁNLÓ
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Halupa B. Eszter

Ha nem is seprűnyélen, de a boszorkány-
ság nyomába eredünk Iván Anitával a bu-
dapesti Boszorkánymúzeum megalkotó-
jával, vezetőjével, természetgyógyásszal.

– Szentesről indultál, hogyan vezetett az utad 
a fővárosba, ahol most is élsz?

– Mindig nagyon szerettem Szentest, de 
kicsinek találtam. Úgy gondoltam, hogy egy 
nagyobb városban meg tudom valósítani az 
álmaimat, amelyek nagyon régen megfogal-
mazódtak bennem. 

–  Melyek voltak ezek az álmok?
– Mindig nagyon szerettem a néprajzot, és az 

oktatás is vonzott. Orvosnak készültem, végül a 
természetgyógyászat mellett horgonyoztam le, 
és jó vajákoshoz híven fitoterarapeuta lettem. 

Tíz éves gyűjtőmunka előzte meg a múzeum 
felállítását, amely nem csak tárgyi, hanem hát-
téranyag gyűjtést jelentett. 

– Ha rátérünk a boszorkányságra, sokakban él 
a sztereotípia a boszorkányokkal kapcsolatban, 
miszerint gonoszak, a vasorrú bába is a szívte-
len, rossz szándékú szereplő megtestesítője. Ez-
zel ellentétben elhivatott gyógyítóként olvasha-
tunk róluk…

– Igen, pontosan. A meséket mindenki szere-
ti, a boszorkányos mesék mindig népszerűek. 
A boszorkánymúzeum létrehozásával az egyik 
célom az volt, hogy megmutassam a boszor-
kányság valódi hátterét. Bemutassam, hogy 
kik voltak a népi gyógyítók, kik váltak híressé 
boszorkányként. A feladatuk nagyon összetett 
volt, hiszen a lelket is gyógyították. 

– A régi korokban az emberek sokkal nagyobb 
összhangban éltek a természettel és önmaguk-
kal is…

– Ennek nemcsak a városok hiánya volt az 
oka, régen nem volt arra lehetőség, hogy be-
menjek egy patikába és gyógyszert vegyek, ha-
nem a természetet kellett segítségül hívni. Ha 
valami gond van, a homeosztázis, a belső kör-
nyezet rögtön felborul. 

– A múzeumon kívül mi tölti ki a napjaidat?
– A múzeum néprajzi alapot ad, de legin-

kább természetgyógyász vagyok. Gyógynövé-
nyekkel és kínai orvoslással foglalkozom. Tudok 
segíteni pszichoterápiákkal, mindezek mellett 
édesanyámtól tanultam a kártyavetést. Nagyon 
összetett, tanfolyamokat is vezetek. 

– Milyen problémákkal keresnek leggyakrab-
ban természetgyógyászként?

– Vannak kiemelt problémák, amelyek na-
gyon sűrűn előfordulnak, mint a nőgyógyászati 
gondok sokasága, ciszta, mióma. Rendszeresek 
a mozgásszervi problémák, az alvászavar és az 
emésztési gondok. Nagyon sok esetben a pár-
kapcsolati problémák állnak a háttérben. Vagy 
azért, mert van és nem jó, vagy hosszú ideje 
nincs, és nem érti, hogy miért. Ezek traumati-
kus tüneteket tudnak okozni. Mindig meg kell 
keresni a valós, okot, hogy honnan ered. 

– Mikor tudatosult benned, hogy ez a te utad?
– Ezt mindig is tudtam, voltak jelei. Korán 

megmutatkozott, hogy nem csak kiöntötte ne-
kem valaki a búját, baját, hanem sikerült meg-
oldani is azokat. Jobban érzeték magukat, és 
tudtam, hogy segíteni szeretnék. Látom, meny-
nyit stresszelnek az emberek, hogy el vannak 
keseredve,  a napi problémák átszövik a min-
dennapjaikat. 

– A kártyajóslást, vetést is gyakran kérik?
– Sokan kíváncsiak, hogy mit tudhat egy kár-

tyajós. Vannak, akik párhuzamosan készíttetik 
el az asztrológiai jelentést és a kártyavetést. Ar-
ról számolnak be, hogy körülbelül ugyanazokat 
mondom el, mint az asztrológus. 

– Okozhat függőséget a jövőben való bizony-
talanság, akik a kártyától várják a megoldást? 

– Sajnos vannak olyan emberek, akik rákap-
nak az ízére, elvárják, hogy más mondja meg 
helyettük a problémáikra a megoldást. Ez bu-
taság, én segítséget nyújtok. Amikor kirakom 
a kártyát, mindig el szoktam mondani, hogy 
nagyjából mit mutat, mi lenne a reális út ab-
ban az adott helyzetben, de a döntés mindig 
az illetőé, hogy megfogadja, vagy nem. 

– Azt mérlegelni kell, hogy az a személy elbír-
ja-e azt az információt, amit a kártya mutat?

– Amit a kártyában kirakok, azt el is mondom. 
Ez egy alapszabály. Nagy a felelősségem. Sokan 
vannak, akik havonta visszajárnak kártyavetők-
höz, de szerintem félévente elég, vagy nagyobb 
döntéshelyzetek előtt. 

– Hogy bírod ezt a hivatást? Vannak olyan 
esetek, élethelyzetek, amelyek jobban megérin-
tenek?

– Ahhoz, hogy jól tudjam benne érezni ma-
gam, ahhoz az kell, hogy rendben legyen az 
életem, teljes legyen. Nekem se volt mindig 
könnyű. Azt a legnehezebb elfogadni, a legfáj-
dalmasabb feldolgozni, ha valakit elveszítünk. 
Sokan vannak tagadó pozícióban, bármit mon-
dok, mindig van egy de és egy csak. Csak akkor 
tudok valakit kezelni, ha hajlandó ezeket elfe-
lejteni, a kifogásokra nem vagyok kíváncsi. So-
kan várják a csodát, de ez csak úgy működik, ha 
110 százalékot tesznek bele.

A boszorkányság nyomában
jú

liu
s 1
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Hétfő27.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Karalábé leves,
paprikás sertésszelet, 

galuska köret

Hamisgulyás, 
zöldbabfőzelék, 
csiberopogós

Citromos zöldségleves,
rántott karfiol

Frankfurtileves,
csokis gombóc

Húsleves,
Tejfölös párolt marhaszelet, 

burgonyapüré, csemegeuborka, 
kókusz kocka

Lencsekrémleves, 
Pulykacomb póréhagyma 

mártásban, zöldséges rizs, 
fejes saláta rokfort öntettel, 

gyümölcskrémes

Karfiolleves, 
csirkeszárnyak szezámmagos 

bundában, 
steak burgonya, csípős 

paradicsommártás

Almaleves, 
Hortobágyi palacsinta, 

paprikás mártás, 
csemegeuborka

Eperkrémleves,
rántott hal, 

petrezselymes 
burgonya

Zöldbablebves,
sajttal töltött pulykamell, 
petrezselymes burgonya, 

gránátos kocka, 
házi vegyes saláta

Hamisgulyás, 
zöldbabfőzelék, csiberopogós

gombaleves, csirkemell vajban 
párolva, tavaszi köret, 

csokis fánk

Májgaluskaleves,
Békési húsostál, 

házi vegyes saláta,
ízes palacsinta

Szárnyasaprólék leves,
töltött paprika, 
főtt burgonya

Spárgakrémleves,
sertésszelet Budapest
módra, vegyes köret,

káposzta saláta

Fokhagymakrémleves,
Székelykáposzta

A menü 

800 Ft

B menü 

980 Ft

 

C menü 

900 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán és a Városháza Pinceéttermében lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11.30 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

Tel.: 63/314-217
A Városháza Pinceéttermében is 
megvásárolható és elfogyasztható!
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Czakó-Kádár Viktória

2015 óta több mint 2000 
ember ült már velünk szem-
ben és tettük fel nekik a kér-
dést: Mennyi folyadékot fo-
gyaszt naponta és mit? Sokan 
bizony szemüket lesütve vála-
szoltak, „nagyon keveset, fél 
liter is sok, ha egy nap megi-
szok” vagy épp boldogan új-
ságoltátok, „hú, nagyon sokat, 
1 litert is naponta”.  Tudjuk, 
hogy milyen jelentőséggel bír 
a bőséges folyadékfogyasztás, 
azonban gyakran még ezek tu-
datában sem törekszünk erre. 

Sokak számára mumusként hat-
hat, ha egy nap folyamán több liter 
vizet kell elfogyasztani, munkájuk, 
teltségérzetük, feledékenységük 
miatt. A nyári szezon kellős köze-
pén úgy gondoltuk, segítünk a ke-
vés folyadékot fogyasztóknak a be-
vitel növelésében néhány ötlettel.

Lássuk, hogy mik azok a fo-
lyamatok, tevékenységek, me-
lyek során vizet veszíthetünk.

Csak azzal, hogy naponta több-
ször pisilünk, közel 1,4 liter folya-

dékot veszítünk, a légzéssel 300 ml 
deficitre számíthatunk, ami edzés 
közben fokozódik, és még a szék-
lettel is 200 ml folyadékvesztést 
„zsebelhet be” egy átlagos ember. 
Tehát ha ezeket összeadjuk, ak-
kor közel 2 liter folyadék távozik 
naponta a szervezetből. Már így 
is megdöbbentő a szám, és akkor 
még nem beszéltünk a vér megfe-
lelő sűrűségéhez szükséges meny-
nyiségről, illetve az ízületek, csigo-
lyák közötti folyadékról, amelyek 
nélkül csúnya kopások, a gerinc-
nél sérvek is létrejöhetnek a hiá-
nyában. 

Na, de akkor hogyan turbóz-
zuk fel a folyadékbevitelt? 

Ki mondta, hogy csakis tiszta 
csapvíz vagy ásványvíz formájá-
ban lehet folyadékot fogyasztani? 
Rengeteg opció van arra, hogy te-
gyünk izgalmassá az unalmas, íz-
telen vizet. Bátran próbálkozzunk 
különféle zöldségekkel, mint pél-
dául az uborka, vagy gyümölcsök-
kel, mint az alma, ribizli, levendula. 

Használjuk ki a nyár lédús gyü-
mölcseit, zöldségeit, készítsünk 
belőlük turmixot, vagy együk őket 
nyersen. Ha még a víz megválto-
zott íze sem hozná lázba a notóri-
us nem ivót, segítségére lehetnek 
különféle mobiltelefonos appliká-
ciók, melyek figyelmeztetik hasz-

nálójukat, mikor eljött az idő egy 
kis vízivásra. 

Ha kávéimádók vagyunk, nem 
árt észben tartani, hogy a koffe-
innek vízhajtó hatása van és ezál-
tal, hiába viszünk be több deci ká-
vét nap közben a szervezetbe, azt 
mind mínuszban kell számolni a 
napi folyadékmennyiségbe. Ele-

inte a megemelkedett folyadék-
fogyasztás, emelkedett vizeletü-
rítéssel is járhat, azonban ez nem 
azt jelenti, hogy alább kell hagyni 
a bevitellel. Szép lassan ugyan, de 
újra a régi lesz a rend egy kis idő 
elmúltával.  Ha pedig végig olvas-
ta a cikket, hajtson fel egy pohár vi-
zet jutalmul!

Inni, inni, inni!

A felnőtt orvosi ügyelet mun-
karendje: hétköznap 15 órá-
tól reggel 7 óráig, hétvégén és 
ünnepnapokon 7 órától 7 órá-
ig (24 órás) a Vásárhelyi út 30. 
szám alatt tartanak ügyeletet. 
Telefon: +36 30/708-7183, +36 
63/400-712

A kiegészítő gyermekorvosi 
ügyelet munkarendje: hétköz-
nap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnapokon 9 órától 
11 óráig. A fennmaradó ügye-
leti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyerme-
kosztálya látja el a kis betegeket. 
Telefon: +36 63/311-246

Az ügyeletet és készenlétet 
ellátó gyógyszertár 
június 24-július 1.:

Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István 

Kórház Gyógyszertár
(Szentes, Sima F. u. 44-58.) 

Készenléti telefon: 20/350-6369

Az ügyeletet és készenlétet 
ellátó gyógyszertár 

július 1-8.:

Dr. Bugyi István 
Gyógyszertár

(Szentes, Kossuth tér 5.) 
Készenléti telefon: 70/306-3500

Gyógyszertári ügyelet ideje: hét-
köznap 19 órától 20 óráig, szom-
baton 18 órától 20 óráig, vasárnap 
8 órától 20 óráig, ünnepnapokon 
9 órától 20 óráig.

Ügyeleti időben a gyógysze-
rész a gyógyszertárban tartózko-
dik, csengetéssel hívható.

Gyógyszertári készenlét ideje: 
hétköznap 20 órától másnap 7:30-
ig, szombaton 20 órától másnap 
8 óráig, vasárnap 20 órától más-
nap 7:30-ig (ha vasárnap után ün-
nepnap következik vagy ünnep-
nap után vasárnap, akkor 9 óráig 
tart a készenlét), ünnepnap 20 órá-
tól másnap 7:30-ig (ha ünnepnap 
után vasárnap következik, akkor 9 
óráig).

Készenléti időben a gyógysze-
rész az adott telefonszámon elér-
hető és indokolt esetben (sürgős-
ségi osztályról, orvosi ügyeletről 
érkező betegek esetén) legkésőbb 
30 perc múlva érkezik a gyógyszer-
tárba.

 Egészségügyi ügyelet

Továbbra is keresse Irodánkat bizalommal:
Szentes, Rendelőintézet, I. emelt 118-as szoba, 

63/313-244 263-as mellék 
efi@szentesi-korhaz.hu, www.szentesefi.hu, 

www.facebook.com/szentesefi
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Tűzgyújtási tilalom
A Belügyminisztérium Orszá-

gos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság június 18-tól TŰZ-
GYÚJTÁSI TILALMAT rendelt 
el Csongrád megyére.

Tűzesetek szabad területen 
történő bekövetkezésének na-
gyobb kockázata esetén, az er-
dőgazdálkodásért felelős mi-
niszter, fokozott tűzveszély 
időszakát (tűzgyújtási tilalmat) 
állapíthat meg, és hirdethet 
ki, egyeztetve a katasztrófavé-
delem központi szervével (BM 
OKF). Tűzgyújtási tilalom (foko-
zott tűzveszély) idején tilos tü-
zet gyújtani az erdőterületeken, 
valamint a fásításokban és az 
ezek 200 méteres körzetén be-
lül lévő külterületi ingatlanokon. 
Ide értendők a felsorolt területe-
ken található tűzrakó helyek, a 
vasút és közút menti fásítások, 
de tilos a parlag- és gazégetés is.

Joghurtos 
őszibarackleves

Hozzávalók:
50 dkg őszibarack, 3 dl tejszín, 

2 dl joghurt, 2 evőkanál cukor, 1 
csomag vaníliás cukor, késhegy-
nyi fahéj, késhegynyi szegfűszeg, 
mentalevél.

Elkészítés :
A barackokat meghámoz-

zuk, kivesszük a magját, és cik-
kekre vágjuk. A legkönnyebb 
úgy megpucolni, hogy bevág-
juk a héját, és belemártjuk egy 
percre lobogó vízbe. Rakjuk tur-
mixgépbe, öntsük hozzá a tejet 
és a joghurtot, majd ízesítsük fa-
héjjal, szegfűszeggel, cukorral, 
vaníliával és mentával. Turmixol-
juk  össze, és kóstoljuk meg. Ha 
kell, szórjunk még hozzá cukrot. 
Amennyiben szeretnénk hígí-
tani, öntsünk hozzá tejet. Érde-
mes egy-két órával a tálalás előtt 
összeállítani, hogy a hűtőben le-
gyen ideje lehűlni. Habgaluská-
val kínáljuk.

Tejszínes sárgadinnye-
krémleves

Hozzávalók:
1 db nagy sárgadinnye, 7 dl tej, 

2 dl tejszín, 2 evőkanál cukor, 1 
csomag vaníliás cukor, 1 teáska-
nál citromlé, fahéj, szegfűszeg.

Elkészítése:
A dinnyét vágjuk ketté, kapar-

juk ki a magját, és a belsejét ka-
nalazzuk ki. Ha van otthon ka-
ralábévájó, azzal mutatós, apró 
gömböket formázhatunk. A díszí-
téshez tegyünk félre egy keveset, 
a többit rakjuk egy turmixgépbe, 
adjuk hozzá a tejet, a kétféle cuk-
rot, ízesítsük fahéjjal, szegfűszeg-
gel és citromlével.

Ha elég sima és krémes, kever-
jük hozzá a tejszínt. Tegyük a hű-
tőbe egy-két órára, hogy az ízek 
jól összeérjenek. Tálalhatjuk a le-
vest a dinnye héjában vagy po-
harakban, tálkákban. A tetejére 
rakjunk dinnyegömböket, tej-
színhabot, díszítsük mentalevél-
lel.

Sült paradicsomleves 
Hozzávalók:
5 nagy paradicsom, 5 dkg re-

szelt parmezán, 1 lilahagyma, 1 
vöröshagyma, 3 gerezd fokhagy-
ma, 1 liter húsleves, 1 ág bazsali-
kom, só, bors, olívaolaj.

Elkészítés
A paradicsomot megmossuk, 

és darabokra vágjuk, majd a há-
romféle hagymával együtt egy 
sütőpapírral bélelt tepsibe ren-
dezzük. Locsoljuk meg kevés olí-
vaolajjal, dobjunk rá ízlés szerint 
sót és borsot, majd szórjuk rá az 
apróra vágott bazsalikomot. Te-
gyük előmelegített sütőbe, és 
süssük 180 fokon 30 percig. Ha a 
paradicsomok eléggé megfony-
nyadtak, a hagymák megpirul-
tak, pépesítsük botmixerrel. Rak-
juk át egy lábosba, és öntsük fel 
a húslevessel, ha kell, még szór-
junk hozzá fűszert. Főzzük a for-
rástól számítva tíz percig, és már 
tálalhatjuk is. Reszelt parmezán-
nal kínáljuk.

Hideg uborkaleves
Hozzávalók:
5 dl natúr joghurt, 1 db köze-

pes méretű (kígyó)uborka), 1 ma-
rék friss kaporlevél, 2-3 csipet só,  
kevés citromlé, ha nem elég sa-
vanyú.

Elkészítés:
Megmossuk az uborkát és fel-

kockázzuk, a többi összetevővel 
egy nagy befőttes üvegbe tesz-
szük, és botmixerrel ízlés szerin-
ti finomságúra turmixoljuk. Hide-
gen, jól behűtve tálaljuk.

Cukkinileves
Hozzávalók :
2 kis db cukkini, 2 db leveskoc-

ka (erőleves), 2 gerezd fokhagy-
ma, 1 evő kanálk oregánó, 1 dl fő-
zőtejszín, 1 ek tökmag, 1 l víz.

Elkészítés:
A cukkinit negyed szeletekre 

vágjuk, a fokhagymát összetör-
jük, vagy apróra vágjuk. Egy  liter 
vízben a leveskockákkal, az ösz-
szetört fokhagymával és az ore-
gánóval kevergetve felforraljuk. 
Hozzáadjuk a tejszínt, megvár-
juk, míg újra forr, ezután tálaljuk. 
A tányérban tökmagot szórunk 
a levesre, de tökmag helyett pi-
rított kenyérkocka is kerülhet a 
tányérba.

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

MENÜ: 950,- Ft DESSZERT: 250,- Ft

H
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HETI MENÜ:
Július 1 - 5.

A menü: Lebbencsleves
Borsos tokány tésztával

B menü: Brokkolikrémlevess 
 Rántott zöldségek kukoricás rizzsel

Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta

A menü: Karfiolleves
Brassói aprópecsenye sült burgonyával

B menü: Hideg gyümölcsleves
Zöldséges-csirkés lasagne

Napi desszert: Gesztenyepüré

A menü: Sárgaborsógulyás
Rántott karaj tökfőzelékkel

B menü: Vegyes zöldségleves
Zúzapörkölt nokedlivel

Napi desszert: Csíkos palacsinta

A menü: Magyaros gombaleves
Sertéspörkölt pirított tarhonyával

B menü: Zellerkrémleves
Holstein csirkemell spenóttal
Napi desszert: Gyümölcsrizs

A menü: Sertésraguleves, Szentesi töltött 
karaj hagymás tört burgonyával

B menü: Csirkegulyás, Csirkefalatok sajt-
mártásban, petrezselymes rizzsel

Napi desszert: Profiterol
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Divatos tippek 
csomagoláshoz

Végre itt a jó idő, sokkal ener-
gikusabbak vagyunk a melanko-
likus, esős időjárás után. Itt az idő, 
hogy megtervezzük a hétvégi ki-
rándulásokat, balatoni nyaraláso-
kat és felkészüljünk a hosszabb 
utakra is. A Fashion Days stílusz-
szakértője most arra ad tippeket, 
hogyan tudunk nyáron is divato-
sak lenni, legyen szó kirándulás-
ról, városi kiruccanásról vagy víz-
parton töltött napokról.

Amilyen a nyaralás, olyan a 
bőrönd, és be kell látnunk, hogy 
bármilyen típusú nyári kikapcso-
lódásra indulunk, a csomagunk 
tetemes részét a ruhák, cipők és 
a különböző kiegészítők teszik 
majd ki. Ahhoz, hogy okosan tud-
junk pakolni és divatosak tudjunk 
maradni a vakáció alatt is, minde-
nekelőtt az adott desztinációhoz 
és az utazás céljához kell igazíta-
nunk poggyászunkat.

Irány a tengerpart!
A vízimádók elsőszámú cél-

pontja egy szép homokos ten-
gerpart. Akik viszont nem szeret-
nének annyira messzire utazni, a 
horvát tengerparton is csobban-
hatnak, de ott a sziklás és kavi-

csos part egészen más felsze-
relést igényel. A fürdőruha, a 
kavicsbiztos papucs, a törülköző, 
a kalap és a strandruha vagy egy 
szép strandkendő viszont min-
den típusú parton jó szolgála-
tot tehet. Idén nagyon divatosak 
a retro és az állatmintás fürdőru-
hák, valamint továbbra is hódí-
tanak az egyrészesek és a ma-
gas derekú bikinialsók is. Ezeket 
az alapfelszereléseket pakold egy 
átlátszó strandtáskába, valamint 
a napvédőről és a szalmakalapról 
se feledkezz meg!

Édesvízi nyár 
extra kiegészítőkkel

A sós tengervíz jobban ki-
kezdi a fürdőruhákat, ezért ér-
demes egyet tartani az édes-
vízi csobbanásokhoz is. Ha a 
Balatonhoz készülsz, akkor ne 
felejtsd otthon a papucsszan-
dálodat és a strandruhádat se, 
hogy akár egy esti buliba is el 
tudj indulni a vízpartról. Idén 
nagyon divatosak a kimonósze-
rű ruhák és az ingruhák, ezek jó 
szolgálatot tehetnek akkor, ha 
a partról hirtelen a nyüzsgő tö-
megbe vágynál vagy elintézni-
valód akadna a városban, külö-
nösen, ha egy body-nak is beillő 
fürdőruhára esik a választásod. 

Kiegészítve egy szalmatáská-
val, szalmatalpú szandállal iga-
zán 2019-es nyári hangulatot 
kelthetünk. A kagylós kiegészí-
tőkkel pedig még jobban meg 
tudjuk bolondítani a szettünket.

Városnézés sneakerben
A városi kirándulások egyik 

legfontosabb kiegészítője a ké-
nyelmes cipő vagy szandál. Ezt 
az egyet semmiféleképpen se 
felejtsd el becsomagolni. Idén 
különösen divatosak a magasí-
tott talpú sportcipők és a pán-
tos sportszandálok. A talp ki-
képzése szempontjából viszont 
az egyik legjobb és legdivato-
sabb megoldás a sneaker, amik 
idén vibráló színekben, különle-
ges anyaghasználattal érkeznek. 
Kombináld őket egy lenge, csinos 
nyári ruhával bátran. Ezen a nyá-
ron nagyon divatosak a retro stí-
lusú kánikularuhák, a különböző 
csomókkal, kendős megoldások-
kal díszített darabok, valamint a 
selymes, szaténos anyagok, ame-
lyek nagyon kellemes viseletet 
biztosítanak a legforróbb napo-
kon is. Ha sokat vagy a szabad-
ban, akkor egy napszemüvegre 
is szükséged lesz: a divatdiktáto-
rok szerint a keskeny napszem-
üveg a múlté. Idén a nagy, spor-
tos ’90-es évek hangulatát keltő 
és a futurisztikus darabok kerül-
nek előtérbe.

Kirándulás maximális 
kényelemben

Ha túrázni indulsz, akkor fel kell 
készülni a szélsőséges időjárás-
ra, főleg, ha hajnalban indulsz út-
nak vagy a természetben alszol. 
A megfelelő bakancs kiválasztá-
sa a legfontosabb, de az esőkabát, 
légáteresztő felső és egy kényelmes 
nadrág is ugyanolyan fontos eszköz 
lehet. A divatosság helyett koncent-
rálj arra, hogy minden eshetőségre 
felkészülj: extra zoknik, szúnyogri-
asztó készítmények, hálózsák, fer-
tőtlenítőszer és naptej mindenfé-
leképpen legyen nálad. Ha a divat 
oltárán is szeretnél áldozni, akkor 
szerezz be egy most nagyon menő 
menő kalapot vagy sapkát, ami a 
2000-es évek elejét idézi.

Wellness elegánsan
A wellness miniszabik elen-

gedhetetlen kellékei a köntös, 
papucs, fürdőruha és egy szép 
szett az esti vacsorákhoz, bulik-
hoz a hotelben. Idén egy elegáns 
overállal nem lehet melléfogni, 
különösen ha egy különleges tás-
kával és cipővel is megspékeljük 
az összeállítást a nyár egyik leg-
menőbb divatszínében. A bézs 
például különösen divatos, jól 
variálható árnyalat. Ha feltűnőbb 
szettre szavaznál, akkor a csipke-
ruhák között érdemes keresgél-
ned, valamint a piros is igazán iz-
galmas színválasztás lehet.

Vakáció kisokos

Családi események
Született
Bubori Róbertnek és Martók Alíz Máriának (Szentes) Márton nevű 

gyermeke.
Házasságot kötött:
Csenki Tibor (Szentes) és Bozsó Réka Helga (Szeged), Gulyás Ta-

más (Szegvár) és Nagy Diána (Budapest), Jártass Zoltán és Fodor 
Kitti (Szentes).

Elhunyt:
Ugrai Antal (Szentes-Kistőke), Kovács Lajosné (Szentes), Justin 

Pálné (Csongrád), Kiss Attila (Csongrád), Hopka Lajos (Fábiánse-
bestyén). Bubori Márton
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Skandináv típusú rejtvényünkben egy Le Renard-gondolatot idézünk. Beküldendő a színes (1-2) sorok 
megfejtése szerkesztőségünk címére (Kossuth tér 5.) július 3-ig. 

Skandináv típusú rejtvényünkben egy Le 
Renard-gondolatot idézünk.

Ezen keresztrejtvényünk megfejtői között a 

Szentesi Üdülőközpont családi belépőjét sorsol-
juk ki. A nyeremény az üdülőközpont pénztárá-
ban vehető át.

Beküldendő a színes (1-2) sorok megfej-
tése szerkesztőségünk címére (Kossuth tér 
5.) július 8-ig.

Nyári rejtvénymelléklet
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Előző számunkban megjelent keresztrejtvény 
megfejtése: „Az embert nemcsak a szülei, de a 
gyermeke is neveli”. (Halász Judit)

Előző lapszámunk nyertese: Balázs Sándor. Nye-
reménye a Zene-Világ-Zene koncertsorozat ünne-
pi előadásának, a Vujicsics együttes koncertjének 
páros belépője. Ezen keresztrejtvényünk megfej-
tői között a Szentesi Mozi páros belépőjét sorsol-
juk ki. A nyeremény a Szentesi Élet szerkesztősé-
gében vehető át.

Vízszintes: 1. Antoine de Saint-Exupéry francia 
költő, irodalmár gondolatát idézzük (folytatás a 
vízszintes 118. számú sorban). 16. Rosszakarója. 
17. Börtönbe zárt. 18. Védelmező. 19. Rangjel-
ző előtag. 20. Középen bólintó. 22. Erbium ve-
gyjele. 23. Kecske hímje. 24. Orosz autómárka. 
26. Szándékos. 29. Lánya férje. 30. …nt – népau-
tó. 32. Névelővel: ázsiai ország. 33. Odaver. 34. 
Autós iskola névbetűi. 35. Arcformázó kozme-
tikumai.  38. Eseng. 39. Széjjel nem porciózott, 
egész. 42. Szeretetlen, rideg. 47. Vándorló. 48. 
…ó - megbízási szerződéssel dolgozó pedagó-
gus. 49 Páros hordó! 50. Albán és zambiai gép-
kocsik jelzése. 51. Talicska. 53. P… - törpe patás 
háziállat. 55. Az udvaron (népiesen). 57. Kollé-
gista. 59. Feszítőeszköz. 60. Zsil partjai! 62. Er-

bium, oxigén és kálium vegyjele. 63. Béna, sán-
ta – angolul. 64. Páratlan lábhoz! 65. Szigetlakó 
nép. 66. Vuk apja. 68. Zamat, aroma. 69. Rész-
ben azalatt! 70. Fata …. – délibáb, légköropti-
kai jelenség. 72. Távoli földrész. 75. USA-állam. 
76. …dő – elintéznivaló. 78. A harmadik helyre. 
80. Orosz női név. 81. Névelővel: tippjáték. 82. 
Illetve, röviden. 83. Görög ábécé hetedik betű-
je. 84. Hivatkozó. 86. Osztrák, bougainvillei és 
zambiai gépkocsik jelzése. 88. Alumínium ve-
gyjele. 89. Tiltás. 90. Lejjebb. 91. Kép(más) – an-
golul. 93. Dátumoz. 95. Osztrák nagymama. 97. 
Harci mén. 99. Település Heves megye déli ré-
szén. 101. Szerb folyó (ékezetfelesleg). 103. Ré-
nium vegyjele. 105. A balsors görög istennője. 
106. A Turáni-alföldön elhelyezkedő állóvízben. 
109. Kerület, röviden. 110. Dezertál. 113. Alko-
nyat. 115. Régi római köszönés. 116. Disznóakol-
ban van! 117. Páratlan zenére! 118. Az idézet má-
sodik sora.

Függőleges: 1. Örkény drámájának címe. 2. 
Feszélyezett, ideges. 3. Hivatali dolgozó. 4. Gal-
lium vegyjele. 5. Török tiszt. 6. Francia író (Emi-
le). 7. Szintén. 8. Ilyen pályán is játszanak. 9. Ver-
di operahősétől. 10. Róma határai! 11. Házőrzői. 
12. Lakoma. 13. Einsteinium vegyjele. 14. Kö-
zép-Mecsek legmagasabb csúcsán. 15. Zsírfol-

tos. 21. Nőszirom. 25. Félig arab! 27. Növényt ki-
támasztók. 28. Renovál, felújít. 29. Vasútállomás, 
röviden. 31. T… - falkárpit. 33. Bulgária és a Bal-
kán legmagasabb hegységéből való. 36. Olasz-
ország sportjele. 37. Fogva, kezdve. 40. Moraj-
ló. 41. Fordítva: magyar rockegyüttes. 42. Ezen a 
napon. 43. Akolba. 44. Látószervvel. 45. Azon a 
helyen. 46. Amerika egyik állama. 49. Következ-
ménye, kimenetele. 52. Szóösszetételek előtag-
jaként képpel való kapcsolatot jelöl. 54. Nemi. 
56. A szerelmi költészet múzsája. 58. Nemesgáz. 
59. Korszak. 61. Színésznő (Pokorny). 63. Idegen 
nyelvi foglalkozáson. 66. Kerékpár (zsargon). 67. 
Vajda János szerelme (Véghelyi Georgina). 71. 
Névelővel: szócséplés. 73. Máltai, izraeli és spa-
nyol gépkocsik jelzése. 74. Vívófegyver. 75. Blo-
kád az úton. 77. Zseblámpa tartozéka. 79. Rit-
ka női név. 81. Gépkocsin. 83. Vicc, régiesen. 85. 
Régi görög piacteret. 87. Mali fővárosa. 91. Bíró 
– régiesen.  92. Felfog, átlát. 94. Feltételesen bér-
be venné (a házat). 96. Menyasszonyom. 98. Asz-
tácium és einsteinium vegyjele. 99. Visszafele: 
társaságában. 100. Táncdalénekes (János). 102 
Költemény. 104. Princípium. 107. Haver – a köze-
pén! 108. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, név-
betűi. 111. Személyed. 112. Szolmizációshang. 
114. Tétel kezdete! 117. Zúzó egynemű hangzói. 

Beküldendő a vízszintes 1. és 118. számú 
sorok megfejtése szerkesztőségünk címére 
(Kossuth tér 5.) július 8-ig.

Nyári rejtvénymelléklet
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Skandináv típusú rejtvényünkben Sziko-
ra Róbert énekes, zenekarvezető gondola-
tát idézzük.

Ezen keresztrejtvényünk megfejtői között a 
Szentesi Üdülőközpont családi belépőjét sorsol-
juk ki. A nyeremény az üdülőközpont pénztárá-
ban vehető át.

Beküldendő a színes (1-2) sorok megfej-
tése szerkesztőségünk címére (Kossuth tér 
5.) július 8-ig.

Nyári rejtvénymelléklet

 LOM 
-BOS 
NÖVÉNY 

HASON-
LÓ, 
EGYEN-
LŐ 

BECÉ-
ZETT 
ILONA► 

▼ 

ESSEK! 
< VIRÁG 

* MARA-
DONA 
FOCISTA 

▼ ▼ 

2 ► 

▼ ▼ ▼ 

Á 
NOR-
VÉG 
GK. 

► 
LÁZÍT ►    ▼ 

GÖREB 

ANGYAL-
RANG ► 

▼  
FŐSZA-
KÁCS ► 

  

NŐI NÉV ►   ÉLETKOR 
(angol) 

►   

BÓR ▼ FRANCIA 
VÁROS▼ 

PER-
ZSELŐ, 
FORRÓ 

1 NŐI 
NÉV 

IDE, 
FELÉM 

HU-
SÁNG 

►   LUGAS 
ELEJE! 

► FELE 
OLAJ! 

►  
GALLI-
UM VJ. 

RÓMAI 
52 

AGRÁR-
KEZDET! 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ CAKÓ ►  ▼  ▼ 
FARÁD 
JELE ► 

ERŐGÉP 

TOROK ►    ▼ IJEDEZ, 
RÉMÜL 

►    SPA-
NYOL GK 

► 

MASSZI- 
ROZ ▼ TELKI SZIGNÁL- 

JA ▼ 
►    GYAKOR-

LAT 
► ▼    JUT- 

TAT 
►  

NYUGAT 
JELE 

ALBÁN 
GK.JEL▼ 

KARIB- 
TENGERI 
ORSZÁG 

► 
  ▼    

KELETI 
KÜZDŐ-
SPORT▼ 

ANGOL 
SÖR ► 

  

NYAK-
KÖZÉP! ► 

 Y.K.V. ►   KÁLIUM 
VJ. 

► BETEG-
SÉG JELE 

►   
FESZÍTŐ 
ESZK.▼ 

VATI-
KÁNI GK. 

KÁRTYA-
LETÉT 

ELFELE! ► 

ÉSZAK 
JELE 

► ÁLLÓ-
VIZET 

►  ▼  ▼ 
IHAT 
 AZ 
ELEJÉN! 

► 
 

AMERI-
KAI TÓ 

TOGÓ 
ELEJE! 

EGYE-
TEMI 
VEZETŐ 

► 

▼  ▼   RADIÁN ►  RÉNI 
UM VJ. 

►  

BESTIA DÉL 
JELE 

ERBIUM 
VEGYJ. ► 

 REND A 
KÖZE-
PÉN! 

SZINPA-
DOT 

►  ▼   ▼   
SEGÉD-
MUNKÁS 

IDILLI, 
SZÉP 
(TÁJ) 

► 
 ▼ ▼ OLASZ 

GK. JEL- 
ZÉSE 

A…, 
PARÁNY 

►   AZONOS 
MÁSSAL- 
HANG-
ZÓK 

► 
 

NITRO-
GÉN 

* B 
► 

  ▼ ▼    
TÁVO-
LABBI ► 

 

Skandináv típusú rejtvényünkben Szikora Róbert énekes, zenekarvezető gondolatát idézzük. 
Beküldendő a színes (1-2) sorok megfejtése szerkesztőségünk címére (Kossuth tér 5.) július 3.-án 
délig. 
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Ezen keresztrejtvényünk megfejtői között a 
Szentesi Mozi páros belépőjét sorsoljuk ki. A 
nyeremény a Szentesi Élet szerkesztőségében 
vehető át.

Vízszintes: 1. Christian Morgenstern gondo-
latának második sora. 13. Csónak. 14. Egye-
sült Nemzetek szervezete angol nevének rö-
vidítése. 15. Mosópormárka. 16. Imába foglal. 
17. Áradozik, lelkizik. 20. Sertés hímje. 21. Vész 
kezdete! 22. Mondatrész. 23. Kacat. 25. Fék 
nagyobbik fele! 26. Parányi. 28. Latin én. 30. 
Csúcson van. 32. … róla - árulkodik (valakiről 
valami). 33. Balatoni település. 34. Buzgómó-
csing, stréber. 35. Algériai városban él a Föld-
közi-tenger partján. 37. Párosan kitakar! 38. 
Réten. 39. Jegyzékbe vesz. 41. Angol egér. 43. 
Gólyát utánzó. 51. Visszafelé: fogyasztható. 52. 
A világ legerősebb paprikája. 54. Réteges. 55. 
Üres tál! 56. … Croft – Tomb Raider (film). 58. 
Sáv, pászta. 59. Csíramentes. 61. Duplán Co-
lette francia írónő hősnője. 62. Német női név. 
64. Éra. 65. Bálványfenyő. 66. Művészi értékű 
zenemű. 67. Repülési. 69. India egyik állama. 
71. Az egyik szülő. 73. Osztrák és egyiptomi 
gépkocsik jelzése. 75. Félig hiszem! 77. Pusz-

tító. 79. Pap. 81. Lengyel folyó. 83. Fennmara-
dás. 86. Átkelő a folyón. 87. Javul a határain! 
88. Ilyen jó reggelt köszönünk. 91. Mustárgáz. 
93. Ezen a napon. 94. Véradót. 96. Lekozmál-
tat. 98. Agráreszközei. 100. Nevelő. 101. Koc-
kázat, rizikó. 103. A Földközi-tenger része az 
Appennini-félsziget délnyugati partjainál 
(ékezethiány). 106. Idegen szám. 107. Nyo-
mólemeze. 110. Páros novellát! 111. Háziszár-
nyas. 112. Német filozófus (Immanuel). 114. 
Cin. 115. Vés, karcol. 116. Összeházasító. 118. 
Erbium és asztácium vegyjele. 120. Pakoltató.

Függőleges: 1. Aljasok. 2. Az 1956-os for-
radalom egyik vértanúja, az 1956 novembe-
ri harmadik Nagy Imre kormány honvédelmi 
minisztere. Ugyanazon a napon végezték ki, 
mint a miniszterelnököt (Pál). 3. Fogyasztd! 
(vizet). 4. Sír (népiesen). 5. Szántja (nép.). 6. 
Tör, aprít. 7. Erőforrás. 8. A –ről párja. 9. Klu-
begyedet. 10. Ernyő teteje! 11. Kokas párja. 
12. Szamovár. 18. Roham eleje! 19. Távolra. 22. 
Arcot szépít. 24. Előfordul, bekövetkezik. 27. 
Időmérő szerkezeteit. 28. Színe-java, váloga-
tott. 29. Óír rovásírás. 31. Lövöldöz. 36. Óko-
ri Hellén város. 38. …l – zenés színdarab. 40. 

Görög szóösszetételekben: lég-. 42. Gabona-
hulladék. 44. Ennivalója. 45. Jórészt lerág! 46. 
Férfinév. 47. Mókusalkatú rágcsáló emlősei. 
48. E közelebbi. 49. Törvényes. 50. Régi. 51. 
Ruhát magára vesz. 53. Van, létezik – néme-
tül. 55. Christian Morgenstern német költő, író, 
műfordító gondolatának első része. 57. Humo-
rista (Tibor). 58. Lánchíd építője (Ádám). 60. 
Tüzelő- és építőanyag kereskedés. 63. Ész, ér-
telem. 66. Tetején van! 68. Görög és magyar 
gépkocsik jelzése. 70. H… - Mikulást. 72. Éles 
eszű. 74. Távirati irodánk névbetűi kiejtve. 76. 
Nagyság, mérték. 78. Arra a helyre jegyez. 80. 
Fordítva állt le az autóval! 81. Tüzet szüntet. 
82. Középen odaállt! 84. A család legfiatalabb 
tagjáé. 85. Rosszul hall. 89. Út menti vízelve-
zető. 90. Balkezes (nép.). 92. A TV2 hírműsora. 
95. Megkevert pónin! 97. Egykoron miniszter-
elnök volt (Károly). 99. F… - alak, fickó. 101. Ti-
zenéves. 102. Alsó testrész. 104. Norvégia, Tri-
nidad és Tobago autóinak jelzése. 105. Belül 
bekattan! 108. Plomba része! 109. Angol Jó-
zsi. 113. Kettőnk közül nem én. 116. Beles a 
végén! 117. Silbak. 119. Állóvíz.

Beküldendő sorban a függőleges 55. és 
vízszintes 1. számú sorok megfejtése szer-
kesztőségünk címére (Kossuth tér 5.) júli-
us 8-ig.

Nyári rejtvénymelléklet

1 2 3 4 5 S 6 7 8 E 9 10 11 12  E  

13      14    15    ▼ 

16    17 18    19   20   

21   22      23  24  25  

26  27    28  29  30  31   

32     33      34    

35    36  37    38     

  39   40   41 42     43 44 45 46 47 48 49 50 

 51        52    53  54       

55   56   57  58     59 60      61  

62  63  64    65    66     67  68   

L  69 70   71 72   73 74   75  76  77   78 

79 80    81    82  83  84    85  86   

87   88 89      90   91     92  93  

94  95       96   97    98   99   

100      101  102  103     104     105  

106    107 108    109   110     111     

112   113  114   115   116     117  118   119 

É ► 
  N   N   N      120      

 



36  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2019. június 24.

Sebők Tamás

A hagyományokhoz hűen 
a XVII. alkalommal szervez-
te meg az Árpád Szabadidős 
Sportklub a Dobos András ke-
rékpáros emléktúrát Szarvasra 
június 14-16. között. A részle-
tekről az esemény szervező-
je Ignácz János számolt be la-
punknak.

– Hagyományosan, már tizen-
hetedik alkalommal rendeztük 
meg a Dobos András kerékpáros 
emléktúrát. Ezzel szeretnénk em-
lékezni minden évben Bandi bá-
csira, aki sokunkat megtanított a 
közlekedés szabályaira. A kirán-
dulásra elsősorban családokat és 
gyermekek vártunk, de természe-
tesen azok a fiatalok is részt ve-
hettek, akik tizenhét évvel ez-
előtt gyermekként voltak jelen. 
Idén kiszélesedett a résztvevők 
tábora, a közösségi oldalaknak 
köszönhetően a fővárosból is ér-
keztek fiatalok – nyilatkozta Igná-
cz János.

A csapat június 14-én, pén-
tek délután a Kossuth térről in-
dult Szarvas irányába. A kajánúj- 
falui pihenő után Cserebökény 
térségében egy nem várt zápor 
kényszerítette újabb pihenőre 
a bringásokat, a megyehatárig 
nem is hagyott alább az égi áldás, 
majd pihenő nélkül érkeztek meg 
a Szarvasi Ifjúsági Táborba.

 – Miután elfoglaltuk táborhe-
lyünket, elfogyasztottuk a vacso-
ránkat, levezetésképpen még át-
tekertünk Békésszentandrásra 
Rudán Joe akusztikus koncert-
jére. Szombat délelőtt elláto-
gattunk a Körösvölgyi Látoga-
tóközpont és Állatparkba, ahol 
csodálatos környezetben sétál-
tunk és etettük az állatokat és 
vízi madarakat. Délutáni progra-
munk kajakozás, kenuzás volt, a 
bátrabbak még fürödtek is a Kö-
rösben. A napot grillezéssel zár-
tuk a táborban. Vasárnap délelőtt 
az Arborétum, a Mini Magyaror-
szág makettpark megtekintése 

és sétahajózás után KRESZ-vetél-
kedőn vett részt a csapat. A teszt- 
lapokat speciálisan a kerékpáros 
közlekedésből állítottuk össze, 
ezzel is próbáltuk elősegíteni a 
gyermekek szabályos városi köz-
lekedését – tudtuk meg a szer-
vezőtől.

A 127 kilométeres túra után a 
kerékpárosok megfáradtan, de 
számtalan élménnyel gazdagod-
va tértek vissza városunkba. Ig-
nácz János ezúton is köszönetet 
szeretne mondani mindazoknak, 
akik támogatták az esemény lét-
rejöttét és sikeres megvalósítását. 

Hering Viktor

A hatodik helyen fejezte 
be a női első osztályú vízilab-
da-bajnokságot a Hungerit 
Szentesi VK együttese. A csa-
pat tagjai nyári pihenőjüket 
töltik, a klub vezetése pedig a 
távozók pótlásáról igyekszik 
gondoskodni. Dömsödi Jó-
zsef, az egyesület női szakág-
vezetője lapunknak elmondta, 
hogy a klub a következő sze-
zonban is bátran merít a saját 
utánpótlásbázisából.

Hatodik hely a bajnokságban 
és egy Duna-liga győzelem, rövi-
den így foglalható össze a Hun-
gerit Szentesi VK együttesének 

idei szezonja. Az évet még Vi-
dumanszky Lászlóval a kispa-
don kezdte, majd Komlósi Péte-
rel fejezte be a gárda, amelyből 
az idény végén többen is távoz-
nak. A kapus, Füsti-Molnár Jan-
ka valószínűleg külföldön foly-
tatja tanulmányait, Mihály Kinga 
a BVSC-hez, Korom Réka pedig a 
Szegedbe igazol. A vezetőség 
bízik abban, hogy Szabó Krisz-
tina továbbra is szentesi színek-
ben szerepel majd, ugyanakkor 
nem marasztalták a szerb Man-
dicsot, és valószínűleg távozik a 
spanyol Perez is. Pótlásukra két 
kubai és két kínai idegenlégiós 
érkezik majd. – A kubai játéko-

sok augusztus végén, a kínaiak 
valószínűleg csak szeptember-
ben csatlakoznak a többiekhez 
– tudtuk meg Dömsödi József 
szakágvezetőtől. – Utóbbi két 
játékosnak hazájuk válogatott-
jában vannak még kötelezett-
ségeik utánpótlás szinten, ezért 
érkeznek később. Szerettük vol-
na a kínai Guanant is megtartani, 
ám a felnőtt válogatott olimpi-
ai felkészülése miatt neki ott-
hon kell elkezdenie a szezont. 
A csapat így közel sem lesz tel-
jes július 15-én, amikor hivatalo-
san is elkezdődik a nyári alapo-
zás, ráadásul az utánpótláskorú 
játékosainknak a válogatottal 
is edzeniük kell majd a külön-
böző viadalok miatt. A szente-
si utánpótlásra szerencsére to-
vábbra is tudunk támaszkodni, 
edzőink, Oltyán Gyula, Győri Esz-
ter, Brávik Fruzsina kiváló mun-
kát végeznek, a dobogón vagy 
onnan éppen egy hajszállal le-
csúszva fejeztük be a korosztá-
lyos bajnokságokat. A követke-
ző bajnoki szezonban fiataljaink 
közül többen is Komlósi Péter-
rel dolgozhatnak együtt a fel-
nőtt együttesnél. 

Magyar vízilabdázó is csat-
lakozik a Hungerithez, a BVSC 
együtteséből érkező Varga Vik-

tóriára bekk poszton számít 
majd a vezetőedző. Komlósi Pé-
ter segítője a nyártól az anyai 
örömök elé néző Brávik Fruzsina 
helyet Törőcsik Attila lesz majd, 
aki a fővárosból költözik vissza 
Szentesre. Attila a POLO SC-nél 
dolgozott korábban, utánpótlás-
korú játékosokat edzett. – Sajnos 
tudomásul kell venni, hogy egy-
egy idényt követően nagy a já-
tékosmozgás a csapatoknál, és 
bár igyekszünk megtartani érté-
keinket, mégsem tudunk verse-
nyezni olyan városok csapatival, 
ahol főiskola, egyetem találha-
tó – mondta a szakágvezető. – 
Ráadásul a hazai piac is roppant 
szűk, a klubok egymástól szer-
zik meg a játékosokat, és azzal, 
hogy a III. Kerületnek is lesz első 
osztályú csapata, még nehezebb 
játékost igazolni itthonról. Pető-
váry Luca, aki tavaly nálunk sze-
repelt, maradt volna Szentesen, 
de ő is inkább az újoncot válasz-
totta. Érdekesség, hogy a III. Ke-
rület edzője a korábban a szen-
tesi férfi csapatot irányító Lukács 
Dénes lesz majd. 

Dömsödi József elmondta, 
hogy Komlósi Péter feladata az 
lesz, hogy ezt a fiatal gárdát egy-
séges csapattá gyúrja a bajnok-
ság kezdetére. Bár valószínűleg 
nem szólunk majd bele a dobo-
gós helyezésekbe, mégis szeret-
hető gárda formálódik majd a 
Kurca partján.

Kerékpártúra Dobos András emlékére

Új csapatot épít Komlósi Péter
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Hering Viktor

Kecskeméten rendezték az elmúlt hétvégén 
a III. Hirös Kupa birkózó viadalt.

Az immár hagyományosan a tavaszi versenysze-
zont lezáró versenyen gyermek, diák, serdülő és ka-
det korosztályokban huszonegy csapat, 144 birkó-
zója lépett szőnyegre.

– Csapatunk 12 fővel vágott neki a szezon legme-
legebb versenyének és küzdöttek meg az érmekért 
– tudtuk meg Mazula Eriktől, a Dr. Papp László Bir-
kózó Sportgyesület vezetőedzőjétől.

– Az idényzárón Farkas Vivienn Ivett, Bogyó Bene-
dek Ákos, Kuczora Márk Máté első, Árvai Levente, Dó-
czi Gergő, Nagy Dávid második, Kátai János Ivó, Nagy 
Patrik, Pilesz Ádám, Ajtai János harmadik helyen vé-
geztek, míg Ötvös Dávid ötödik lett, a csapatok kö-
zött pedig a hatodik helyet szereztük meg – nyilat-
kozta a vezetőedző. 

Bár verseny már nem lesz, a munka nem állt 
meg, hétfőtől ugyanis az egyesület három sporto-
lója Szarvason edzőtáborozott jutalomból, a kiseb-
bek pedig levezető edzéseken vettek részt a nyá-
ri szünet előtt.

Hering Viktor

Kalandosan, fordulatosan 
alakul Sztanó György paralim-
piai fekvenyomónk idei esz-
tendeje. Korábban lapunk is 
beszámolt arról, hogy Gyu-
ri könyökműtét előtt áll, és 
valamennyi idei versenyé-
ről kénytelen lesz lemondani, 
egészen késő őszig. Azóta ki-
derült, hogy a műtét elmarad, 
és egyelőre azt sem lehet tud-
ni pontosan, hogy mikor ke-
rül rá sor. 

A junior világbajnok parafek-
venyomó így továbbra is edzés-
ben maradt, különösen azért, 
mert a szövetség benevezte őt 
a júliusban, Kazahsztánban ren-
dezendő parafekvenyomó vi-
lágbajnokságra. – Egy hónappal 
előtte még semmilyen értesítést 

nem kaptam a versennyel kap-
csolatban, így érdeklődni kezd-
tem a szakágvezetőnél, aki el-
mondta, hogy nem vagyok tagja 
a világbajnokságra utazó csapat-
nak – mondta lapunknak Sztanó 
György. – Indoklásképpen annyit 

mondott, hogy azok utazhatnak, 
akiknek esélyük lehet kijutni a 
tokiói paralimpiára. Nos, a Du-
baiban megrendezett világkupa 
előtt szintén ezzel magyarázták 
a távolmaradásomat, aztán végül 
kiderült, hogy az 59 kilogrammos 

felnőtt kategóriában ezüstérmet 
szerezhettem volna a jelenlegi 
tudásommal. 

Gyuri elmondta, hogy nem is 
a szövetségi kapitány dönt ar-
ról, hogy kik lehetnek a tagjai a 
világversenyekre utazó keret-
nek, hanem a Magyar Erőemelő 
Szövetség és a Magyar Paralim-
piai Bizottság. Egy biztos, kíván-
csian várom a júliusi kazah világ-
bajnokságot, azon belül is a saját 
súlycsoportomat, hiszen kíváncsi 
vagyok arra, hogy hazai és nem-
zetközi riválisaim mire lesznek ké-
pesek.

Gyuri továbbra is edzésben 
marad, augusztusban az ép és 
mozgássérült sportolókat felvo-
nultató viadalon indul Siófokon, 
ezt követően pedig az épek világ-
bajnokságára utazhat ki Szlováki-
ába októberben.

Sebők Tamás

A junior korosztályos atléták 
országos bajnokságát rendez-
ték meg az elmúlt hétvégén a 
fővárosban. Férfi diszkoszve-
tésben Dudás Vencel képvisel-
te a szentesi Maximus SE-t és 
első U19-es versenyén 10. he-
lyen végzett. 

Magyarország Junior és Után-
pótlás Atlétikai Bajnokságának 
adott otthont a budapesti Ikarus 
Atlétikai Pálya június 15 és 16. kö-
zött. Városunkból Dudás Vencel, a 
Maximus SE diszkoszvetője telje-
sítette az előzetesen kiírt szintet 
így első junior versenyén vehe-
tett részt a 18 éves sportoló. 

– Azt meg kell említeni, hogy 
Vencel tavaly még utánpótlás-
korú versenyző volt, kora alapján 
most ért be a junior korosztályba. 
ez mind azt jelenti, hogy nála 2 
és 3 évvel idősebbekkel verseny-
zett együtt, úgy nézett ki, mint a 

törpe az óriások között. Nagyon 
jól helytállt, a 10. helyet szerezte 
meg. Sajnos a csúcsát nem dön-
tötte meg, azonban ha ez sike-
rült volna neki, akkor sem végzett 
volna előkelőbb helyen. Az min-
denképp öröm számunkra, hogy 
mindenkit megvert, aki hasonló 
szintet képviselt, így úgy érzem, 
sikeres hétvégén vagyunk túl – 
nyilatkozta lapunknak a Maximus 
SE elnöke, Benkő István.

Vencel jövőre nagyobb esély-
lyel indul a rangos eseményen, 
hiszen számos idén még dobó-
körbe állt versenyző öregszik ki a 
junior korosztályból, így – ahogy 
Benkő István mondta – 2020-ban 
az éremért utaznak Budapestre. 

Dudás Vencel általános isko-
lás kora óta a Maximus SE atlé-
tája, fiatal kora ellenére nagyon 

kitartó. Benkő István zárásként 
rámutatott, ha a jövőben is meg-
marad a fiatal sportoló kitartá-
sa és céltudatossága, a magyar 
atlétika egyik reménysége lehet 
belőle. 

A szentesi atléták a közeljövő-
ben újabb hazai és nemzetkö-
zi színtéren rendezett versenyen 
is dobókörbe állnak, eredménye-
ikkel folyamatosan jelentkezünk 
lapunkban.

Kecskeméti idényzáró

Lemaradt a világbajnokságról Gyuri

„Törpe” volt az óriások között
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Sebők Tamás

A Magyar Olimpiai Bizottság 
által meghirdetett a Nők Sport-
jáért Emlékműdíjjal tüntették 
ki a közelmúltban Dr. Szécsé-
nyiné dr. Fekete Irént a Horváth 
Mihály Gimnázium korábbi 
pedagógusát, a hazai ritmikus 
gimnasztika és aerobik meg-
alapozóját.

Dr. Szécsényiné dr. Fekete Irén 
a május 24-i MOB gyűlésen ve-
hette át a Nők Sportjáért Emlék-
műdíjat. A nyírbátori születésű 
egykori sportoló korábban nép-
táncolt, úszott és atletizált. Utób-
bi tevékenység által ismerte meg 
későbbi férjét, a világhírű disz-
koszvetőt, dr. Szécsényi Józsefet. 
A Horváth Mihály Gimnázium 
pedagógusaiként tevékeny részt 
vállaltak a helyi sportéletben, 
Irén az 50-es évek végén megala-
pította a ritmikus sportgimnasz-
tika szakosztályt, majd 1960-ban 
első osztályú csapatot indított az 
országos bajnokságon. Később 
férjével együtt a TF-en dolgoz-

tak, Irén több mint három évtize-
den át. Tíz évig a Táncművésze-
ti Főiskola tanári karának is tagja 
volt és több nemzetközi bizott-
ság munkáját segítette. Pályafu-
tása során 5 szakmai tankönyvet 
írt és számtalan szaklapban jelen-
tek meg publicisztikái.

A Nők Lapjának adott életútjá-
ról szóló interjúban az alábbiakat 
fogalmazta meg:

– 1981-ben kint voltam a hú-
gomnál Amerikában, akkoriban 
indult hódító útjára az aerobik. 
Elmentem Jane Fonda iskolájá-
ba, hogy megnézzem, mi is ez 
az egész. Elsőre azt gondoltam, 
hogy viszonylag leszűkült, zárt 
mozgásanyagot tanítanak. Fon-
da klasszikus balettozott fiatal 
korában, így főleg balettre épü-
lő gyakorlatokat használt, a tala-
jon végzett mozgás hasonlított 
jobban a gimnasztikára. A mód-
szerében az volt az újdonság, 
hogy nagyobb ismétlésszám-
mal oktatott zenére. Kritikusan 
figyeltem, és egy hónapig eljár-

tam az órákra. Hazajöttem, és azt 
gondoltam, hogy a mi módsze-
rünk gazdagabb, mi jobban tud-
juk a téridő dinamikai tényező-
ket felhasználni a gimnasztikai 
gyakorlatsorok összeállításánál. 
Elkezdtem a gyerekek edzése-
in a saját mozgásanyagunkat 
az aerobikkal kombinálni. 1983-
ban felkeresett a Színészek és 
Újságírók Rangadójának főren-
dezője, hogy a Népstadionban 
megrendezett hatalmas érdek-
lődéssel kísért esemény szüne-
tében lépjünk fel. Kiválogattam 
tizenkét gyereket, összeállítot-

tam egy tízperces műsort. La-
tinovits, Ruttkai, Kabos és ren-
geteg más híres színész adta a 
műsort, mi voltunk a zárószám. 
A stadion állva tombolt. Másnap 
a TF minden tanszékén izzottak a 
telefonok, az egész ország aero-
bikozni akart. A kollégák kérdez-
ték, hogy mit csináltam én elő-
ző nap a Népstadionban, mert 
egyszerűen nem lehetett a sok 
érdeklődőtől dolgozni. Az egye-
tem továbbképző intézete úgy 
döntött, meghirdetjük az aero-
bikoktatói továbbképzést, ami-
re tömegével jelentkeztek.

Sebők Tamás

Némi szerencsével ugyan, 
de megszerezte az előzetesen 
kitűzött célt, a bajnoki tabel-
la 8. pozícióját a Szentesi Kini-
zsi SZITE felnőtt labdarúgó csa-
pata a megyei I. osztályban. A 
felemásra sikerült szezont a 
csapat vezetőedzője, Némethy 
László értékelte lapunknak. 

– A 2018-2019-es szezon elején, 
de még a téli szünet alatt is azt nyi-
latkoztad, hogy a végső cél a 8 közé 
jutás. Ez sikerült, elégedett vagy? 

– A kitűzött célt teljesítettük, 
de ennél több volt a csapatban, 
főleg egy ilyen meglepően jó ősz 

után. Nagyon jó mérkőzéseket 
hoztunk, olyan csapatok ellen, 
akik a szezon végére megelőz-
tek bennünket. Elaltattuk ma-
gunkat, ami rányomta a bélyegét 
a tavaszra. Statisztikáim azt mu-
tatják, hogy az edzéslátogatott-
ság merőben jobb arányú volt az 
ősszel, mint tavasszal és egyértel-
mű, hogy ennek tudható be a for-
mánk romlása. 

– Milyen területeken mutatko-
zott meg az edzéshiány? 

– Statisztikailag minden mu-
tatónk romlott a tavaszi fordulók 
során. Nagyon sok gólt kaptunk, 
kevesebb pontot szereztünk, 
kevesebb mérkőzést nyertünk. 

Ezekből muszáj tanulnunk. 
– Mi lehet a megoldás? 
– Igazolnunk kell. Nem a csa-

tárainkon múlt ez a szereplés, de 
muszáj még támadót igazolnunk, 
mert nincs variációs lehetőség. 
A védelmünk szinte gyengélke-
dett tavasszal, 11 góllal többet 
kaptunk, mint ősszel. A közép-
pályán érzem leginkább a stabi-
litást. Kiss-Kása Konrád a szezon 
elején érkezett vissza a csapatba, 
azt gondolom, kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújtott, mostantól 
pedig bekapcsolódik az egyesü-
let életébe utánpótlás-edzőként. 
Lőrincz Bence sérüléssel küzdött 
a bajnokság elején, ám az utóbbi 
mérkőzéseken úgy láttam, meg-
találta korábbi formáját, stabil já-
tékos a középpályán.

– Vannak már újabb kiszemel-
tek?

Továbbra is törekszünk arra, 
hogy helyi labdarúgókkal tölt-
sük fel a csapatot. Nem titok, 
hogy folynak a tárgyalások Bar-
tucz Péterrel, a Csongrád szente-
si támadójával, úgy érzem pozi-
tív beszélgetéseken vagyunk túl, 
vele erősödhetne a csapat. Köte-
les Bence neve is felmerült. Úgy 
gondolom mindketten erősítést 
jelentenének. Nem szabad szó 
nélkül elmenni az idén bajnok ifi 
csapatunk mellett sem, vannak 
feltörekvő fiatalok: Péter József, 
Varga Albert, Bertók Martin meg-
értek a felnőtt játéklehetőségre, 
ezt Bozóki Zoltánnal közösen fog-
juk megtárgyalni.

– Mit lehet tudni a bajnoki rajtól?
– Augusztusban startol majd 

a pontvadászat, a csapat pedig a 
szokásos hathetes alapozást fog-
ja elvégezni, amit júliusban kez-
dünk meg. A bajnokság rajtját 
megelőzően pedig több edző-
mérkőzéssel zárnánk a felkészü-
lést.

Nívós elismerést kapott a korábbi szentesi pedagógus

Egy felemás szezon értékelője

2018. számokban: 6 nyert mérkőzés, 4 vesztett mérkőzés, 20 ta-
lálat, 15 kapott gól. Szerzett pontok: 25 - Pozíció az idény végén: 4.

2019. számokban: 4 nyert mérkőzés, 7 vesztett mérkőzés, 16 ta-
lálat, 26 kapott gól. Szerzett pontok: 15 - Pozíció az idény végén: 8.

A házi góllövőlista élén Bertók Gábor végzett 13 találattal. 

A legtöbb szabálytalanságot a Juhász, Szabó, Szeles, Vincze kvar-
tett gyűjtötte be, mindnyájan 6 sárgát kaptak a szezon során, míg 
Kiss-Kása, Kovács, Prozlik és Szeles 1-1 piros kártyát is begyűjtött. 
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Sebők Tamás

Több mint két évtizede vált 
a küzdősportok rabjává Lan-
tos Lehel (képünkön jobbról), 
aki ma már edzőként a fiatal 
felnőtteknek adja át oly’ sok 
éven át szerzett tudását, ta-
pasztalatait. Aktív sportoló-
ként és trénerként is ugyanaz 
az ars poeticaja: Kitartással és 
szorgalommal bármit el lehet 
érni. Az Immortals csapat ala-
pítójával beszélgettünk pálya-
futásáról.

– Több mint húsz éve kezdődött 
minden, de mégis hogyan? Miért 
pont a küzdősportok?

– Öt évesen kezdődött minden. 
Keresztapámnál, Shihan Brezovai 
Sándornál kezdtem karatézni. 
Nem is volt más opció. Ezt nem 
úgy értem, hogy bele lettem kény-
szerítve, inkább úgy fogalmaznék, 
hogy ebbe születtem. Nyilván 
próbálkoztam labdajátékokkal, 
de nem voltam tehetséges ben-
nük. Ami talán meglepő, hogy a 
karatéban sem voltam ügyes. Gye-
rekként számos versenyre jártam, 
de a sikerek igazából akkor jöttek, 
amikor abba a szakaszba értem, 
hogy a szorgalom felülmúlta a te-
hetséget. Ez nagyjából a serdülő 
korra tehető. Igazából ez alapoz-
ta meg az egész jövőmet. A szor-
galom és a kitartás.

– Mikor tudtad azt, hogy ez a te 
utad? 

– Az első sikerélményeknél. 
Olyasfajta szemléletet formált 
meg bennem, hogy még in-
kább eltökélt lettem. Megérez-
tem, hogy ez jó, és ezért jó érzés 
küzdeni. Ez a középiskolás éveim 
alatt odáig fajult, hogy csak ta-
nultam és edzettem. Hajnalban 
keltem, elmentem futni, majd 
bementem az iskolába. Suli vé-
gén edzés, majd egy kis kondite-
rem, és aztán irány haza tanulni. 
Így teltek a napjaim.  

– Serdülőként azért elég sok té-
nyező van, ami elvonja a sportról 
egy fiatal figyelmét. Neked volt, 
amikor kicsit alábbhagyott a lel-
kesedés?

– Azt gondolom, hogy ez egy 
többtényezős dolog. Hál’isten-
nek olyan baráti körbe tartoz-
tam, akik nem vezettek engem 
másik útra. Mindezek mellett pe-
dig a szüleim támogatták a spor-
tolói karrierem – amit ezúton is 
szeretnék megköszönni nekik. Ez 
nem volt kis feladat, így felelőssé-
get éreztem ez iránt és lelkiisme-
retesen edzettem mindig, hogy 
a támogatásuknak meglegyen a 
gyümölcse. Nagyon nagy hálával 
tartozom nekik ezért.

– Hajtott az a tény, hogy az 
edződ a nagybátyád? Milyenek 
voltak az elvárások?

– Nagyobbak! Egyébként so-
sem érződött az edzésen, hogy 
családi kapcsolat van kettőnk kö-
zött. Kivételezés soha nem volt, 
de tudtam, hogy nagyobbak az 
elvárásai irányomba. Én viszont 
mindig is úgy voltam ezzel, hogy 
nem az edzőmnek akartam bi-
zonyítani, hanem magamnak. 
Csak az hajtott, hogy a kitartás-
sal és a szorgalommal bármit el 
tudok érni.

– Hozott változást ebben a 
szemléletben a felsőoktatás?

– A közgében érettségiztem, 
majd az akkor még Nemzetvédel-
mi Egyetemre adtam be a jelent-
kezésem. Ezt sajnos elutasították, 
mert sportszívem (szívnagyob-
bodás) van és azt mondták, ez 
kizáró tényező. Így jött a TF, ott 
viszont nem volt karate, szóval 
választanom kellett a birkózás és 
a dzsúdó között. Az előbbit vá-
lasztottam. Úgy éreztem, hogy 
tradicionális harcművészetet már 
próbáltam – és persze a birkózás 
mellett ugyanúgy karatéztam – 
ezért inkább egy klasszikusabb 
küzdősport mellett döntöttem. 

– Jó döntés volt? 
– Abszolút! Nagyon megsze-

rettem. Nem is voltam ügyetlen, 
és mindmáig megmaradt a birkó-
zás iránti szeretetem.

– Hogy lett végül vegyes harcmű-
vészet?

– A TF után elkerültem Sze-
gedre. Itt a jogi karon végeztem 
a munkaügy és társadalombiz-

tosítási igazgatást, mellette aktí-
van karatéztam és az egyik bará-
tom hatására az ökölvívással és 
a kick-box-szal is megismerked-
tem. Egy kis garázsban edzet-
tünk. Miután végeztem az egye-
temen és hazaköltöztem, akkor 
fogalmazódott meg bennem 
a gondolat, hogy a különböző 
küzdősportok összemosásával 
szeretnék komolyan foglalkoz-
ni. Azt láttam, hogy a tradicio-
nális küzdősportok Szentesen 
utánpótlás szinten igen szépen 
működnek. A fiatal felnőttek-
nek viszont nem igazán volt le-
hetősége küzdősportra. Így elin-
dítottam az Immortals-t. Kiváló 
kapcsolatot építettem ki a helyi 
küzdősportok vezetőivel, edzői-
vel, legyen az ökölvívás, dzsúdó, 
birkózás, vagy brazil jiu-jitsu.

– Tanultál is tőlük? 
– Azt gondoltam, hogy ak-

kor tudom ezt maximális szin-
ten végezni, ha belelátok ezekbe 
a sportokba. Így fogtam magam 
és elmentem az edzéseikre. Ez 
amúgy a mai napig így van, ha 
van időm, beugrok egy-két egye-
sülethez egy tréningre. Így szinte 
legitimmé vált az Immortals ve-
gyesharcművészet, hiszen szá-
mos alkalommal hívjuk meg őket 
vendég-edzősködni és a klubok 
közötti átjárás is elkezdett mű-
ködni.

– Gyerekekkel is foglalkozol?
– Nem. Ezt szeretném meg-

hagyni a kluboknak. Én 14 év fe-
lett foglalkozom fiatalokkal. Ez 
abból a szempontból jó, hogy 
abban a korban a srácok már el 
tudják dönteni, hogy hova akar-

nak járni, milyen sportot akarnak 
űzni. Mellettük pedig nagyon sok 
felnőtt jár hozzám, 30 év felettiek, 
akik úgy gondolták, belevágnak 
a hangulat, a mozgás és a sport 
szeretete miatt. 

– Figyelemmel követem a közös-
ségi hálón a tevékenységeteket, és 
azt látom, hogy ez nem csak az 
edzésről szól.

– Ez egy egészséges közös-
ség. Fiatalok közössége. Ez nem 
csak kizárólag az edzésről szól, 
hanem a közösségi programok-
ról. Arról hogy elmegyünk közös 
edzőtáborba, vagy egy kemény 
edzés után levezetünk egy üdítő 
vagy az idősebbekkel sör mellett. 
Több éve már hogy megrendez-
zük a Medvebált is, ami szintén 
népszerű. 

Mindezek igazából a saját ta-
pasztalataimból születtek meg. 
Úgy éreztem, hogy ezek hiányoz-
nak nekem, és ha nekem hiány-
zik, akkor valószínűleg másnak is.

– Mi a célja ennek az egésznek?
– A hovatartozás. A közösség-

hez való tartozás, ehhez a város-
hoz való tartozás. Manapság egy-
re több fiatal hagyja el Szentest, 
úgy gondolom azért, mert nincs 
meg az a dolog, ami „ideláncol-
ná” őket. Azt szeretném, ha az Im-
mortals egy ilyen tényező lenne. 
Nyilván ez nem egy hatalmas sú-
lyú dolog, de szerintem az ember 
életében számít az, ha szeret va-
lamit, és tartozik valahová. Ami-
kor felvesszük a saját pólónkat, 
pulóverünket, akkor azt büszkén 
hordjuk, mert tudjuk, hogy egy 
közösségbe tartozunk, ebben a 
városban.

Kitartó és céltudatos fiatalokat nevel




