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2005. augusztus 3.     Ingyenes havi újság

Belföldi és nemzetközi
személyszállítás

16-20 fõs buszokkal, reális áron!
Vállaljuk iskolák, egyesületek,

sportolók csoportjainak utaztatását,
munkásjáratok lebonyolítását. 

Érdeklõdésüket
köszönjük:

SZ-TRANS BT.
Szentes
Telefon:

06-30/9456-426

GGAALLÉÉRRIIAA
KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ ÉÉSS

ÉÉTTTTEERREEMM
Szentes, Petõfi u. 7. 

A ‘la carte 
gyorsétterem 

Családi, baráti,
céges 

összejövetelek, 
Hidegtálak.

Tel: 06-70/941-3847
06-70-364-4494

MMeeddggyyeesseeggyyhháázzaa  aa  ddiinnyy--
nnyyeetteerrmmeellõõkk  ffõõvváárroossaa..  AAzz
éévveekk  óóttaa  hhaaggyyoommáánnyyooss  ddiinnyy--
nnyyeeffeesszzttiivvááll  rreennggeetteegg  eemmbbeerr
sszzáámmáárraa  jjeelleenntt  kkiikkaappccssoollóó--
ddáásstt..  AAzz    iiddéénn  aauugguusszzttuuss  1122--
1144..  kköözzöötttt  rreennddeezzeennddõõ  pprrooggrraa--
mmookkrróóll  ddiióóhhééjjbbaann::  

A három nap fõszereplõje
a dinnye. Ezt a finom cseme-
gét versenyben dobozolják,
pakolják, súlyra saccolják,
eszik, sõt zsonglõrködnek is
vele és figurákat faragnak be-
lõle. Az ínyencek tovább fel-
dolgozzák valamilyen ételkü-
lönlegességet varázsolva a te-
rített asztalra. A kiállítás és
vásár, valamint a szakmai elõ-
adások is dinnyeközpontúak.
Van dinnyelovagrend, a “leg-
tökösebb dinnyés” pedig
minden évben az a termelõ,
aki a legnagyobb dinnyét he-
lyezi a mérlegre. 

A további szórakoztató
programokról: pénteken délu-
tán zenés felvonulás, feszti-
válnyitó, 20.00 órától DDEEÁÁKK

BBIILLLL koncert, majd a napot a
DDEESSPPEERRAADDOO élõ koncertje
zárja. 

Szombaton délelõtt kerül

sor a fentebb már írt játékos
vetélkedõkre, valamint a
nemzetközi néptánc fesztivál
bemutatóira. Számos újabb
szórakoztató mûsor után 19
órától ÉÉLLEESS IISSTTVVÁÁNN, majd
AARRAADDSSZZKKYY LLÁÁSSZZLLÓÓ,, az IINNFFLLAA--
GGRRAANNTTII és a dinnyeünnep vvii--
lláággsszzttáárr  vveennddééggee,, a SSAARRAA--
GGOOSSSSAA  BBAANNDD (22 órakor)
szórakoztatja a nagyközönséget.

A vasárnap délelõtt a
gyermekeké, a színpadi mû-
sorok nekik szólnak. 14.30-kor
divatbemutató, majd operett
mûsor, moderntánc és koncert
következik. 

20. órakor kerül sor a DDUU--
MMAA’’  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ mûsorára. 21.00
órakor MMÁÁRRIIÓÓ lép a színpadra.
Dr. Nagy Béla polgármester
zárszava után 22 órától CCHHAARR--
LLIIEE koncert és éjfélkor TTÛÛZZIIJJÁÁ--
TTÉÉKK zárja a már hagyományos
dinnyefesztivált Medgyes-
egyházán.  

További információk a
www.dinnyefesztival.hu és a
www.coffee l ing .hu/vis -
szhang honlapon. Sok-sok
dinnye, kilóra olcsón, de kós-
tolóra is lesz, már akinek jut.

TTaammááss  KKaattaa

AA  SSaarraaggoossssaa  BBaanndd  MMeeddggyyeesseeggyyhháázzáánn

Dinnyefesztivál

SSzzeenntteesseenn  
aazz  AAddyy  EEnnddrree

uuttccaaii  zzööllddssééggeess
mmeelllleetttt!!

NNyyiittvvaa:: h-p: 9-17; szo: 8-12.     63/401-363 

Névnapra, születésnapra, lakodalomra: Étkezõ,
tálaló, evõeszköz- és edénykészletek 
Befõzéshez: befõzõ edények, befõttes üvegek, tetõk
Fõzéshez: rozsdamentes és zománcos edények
Sütéshez: tepsik, szeletsütõk, sütemény-sütõformák
Minden máshoz konyhai kiegészítõ eszközök. 

MMIINNDDEENN,,  AAMMIIRREE  AA  KKOONNYYHHÁÁBBAANN  SSZZÜÜKKSSÉÉGGEE  LLEEHHEETT!!

S egyre jöttek 
a kozákok...

Július 21-24. között Szar-
vason lovas világtalálkozót
rendeztek. Az ünnepségsoro-
zat második napjára a szente-
si ““MMOOSSOOLLYYGGÓÓSSAABBBB RRÉÉGGIIÓÓÉÉRRTT””
EEGGYYEESSÜÜLLEETT is ellátogatott. 

Mivel a barátnõmmel, Er-
zsikével nagy természetimá-
dók vagyunk, a délelõtti órák-
ban sétáltunk egy na-
gyot az arborétumban,
amit sétahajózással fe-
jeztünk be a holt-Körö-
sön. Friss levegõvel, a
természet adta szépsé-
gekkel feltöltõdve az Er-
zsébet ligeten keresztül
hamar a sportpályára
értünk. Ebéd közben
már a lovasbemutatót
néztük. Négyes, ötös
fogatokat, gyönyörû lo-
vakat, a lovakon ülve
csinos, elegáns lányo-
kat, szépszál legénye-
ket, paraszti lakodal-
mast, lóesküvõt vonul-
tattak fel a megyék, és a
nemzetközi delegációk.
Kávézás, fagyizás után
elfoglaltuk helyünket a
tribünön. 

Már késõ délután
volt, amikor a mûsorvezetõ
bejelentette, hogy jönnek a ko-
zákok! Nagy izgalommal vár-
tam, mert korábban olvastam
róluk. Megszólalt a kozák
muzsika, s közben a mûsor-
közlõ ismertette természetü-
ket, s hogy a könnyûlovasság
egy hadban álló néphez tarto-
zott. Egy nép, amely a saját ál-

lamában is függetlenségre tö-
rekedett. Aztán megjelentek a
bejáratnál népviseletben,
egyesével ügetõ menetben
tiszteletkört tettek a pályán,
így köszöntve a több ezres kö-
zönséget. A második lovas fia-
tal, kicsi, pehelysúlyú lány
volt. A lábán piros csizma, raj-

ta feszes fehér nadrág, és egy
lobogó, tûzpiros blúz. A fején
virágkoszorú, amelybõl sok-
színû szalagok szálltak a szél-
ben. A fiúk öltözetét nehezen
tudom leírni, emlékeim sze-
rint haragoszöld buggyos
nadrág volt rajtuk.  A tisztelet-
kör után megjelent az elsõ lo-
vas vágtázva. Amikor a tribü-

nök elé ért, kifordult a nyereg-
bõl, és a ló oldalán vízszintes
helyzetben lógva suhant to-
vább. Majd egy pillanat alatt
újból a nyeregbe pattant, és
integetve vágtázott. Vágtá-
zott? Repült, a lába sem érte a
földet. 

Amikor az elsõ lovas ki-

vonult, jött a kislány. Nõiesen
kecsesen fordult a ló egyik ol-
daláról a másikra, vízszinte-
sen, majd keresztbe fordult a
vágtató lovon, a pillanat töre-
déke alatt vissza, s õ is finom
mozdulattal üdvözölte a kö-
zönséget. 

FFoollyyttaattááss  aa  33..  oollddaalloonn..

Pengetõék 
jubilálnak

Citera muzsikától, nép-
daloktól lesz hangos Szente-
sen az ifjúsági park aauugguusszzttuuss
1133--áánn  1188  óórrááttóóll..

A Pengetõ Citerazenekar
tíz éves jubileumát ünnepli.
Tíz év alatt számtalan kitün-
tetést, elismerést gyûjtöttek
be, ilyen a többszörös Arany
minõsítés, vagy az Arany Pá-
va díj. Most gálára hívnak
minden népzenét kedvelõt.
Közel kétszázötvenen lépnek
a szabadtéri színpadra, hogy
együtt köszöntség ezt a jeles
ünnepet. Többek között itt
lesz a Nagymágocsi Citera és
Népdalkör, az eperjesi, földe-
áki, kisteleki, apátfalvi, hor-
tenziai citerazenekar. Fellép a
tiszakécskei Legényes zene-
kar, a szegvári Dobbantó
együttes, a hódmezõvásárhe-
lyi Boróka népdal együttes. 

A Pengetõ citerazenekar
mûsorát rögzítette már a te-
mesvári és a Magyar Rádió,
több televízió társaság is. Gra-
tulálunk az egész csapatnak
kitartó és odaadó munkájuk-
hoz.

--  ddmm  --

SSppoorrtt  ééss  sszzóórraakkoozzááss  FFáábbiiáánnsseebbeessttyyéénnbbeenn

Fesztivál, díjátadások
FFáábbiiáánnsseebbeessttyyéénnbbeenn  ttiizzeenn--

eeggyyeeddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezziikk
mmeegg  aa  ffaalluuffeesszzttiivváálltt..  AA  ssppoorrtt
ééss  kkuullttuurráálliiss  pprrooggrraammssoorroozzaatt
aauugguusszzttuuss  1122--éénn  ddéélluuttáánn  vveesszzii
kkeezzddeettéétt  ééss  1144--éénn  vvaassáárrnnaapp  ééjj--
fféélliigg  ttaarrtt..  AA  pprrooggrraammookkrróóll  FFAA--
RRAAGGÓÓ FFEERREENNCC,,  aa  ffaalluuffeesszzttiivvááll
ffõõsszzeerrvveezzõõjjee  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaa--
ppuunnkkaatt..

Pénteken délután nagypá-
lyás labdarúgó mérkõzé-
sek lesznek a községi fut-
ballpályán. A kevesebb
mozgásra vágyók pedig
benevezhetnek a falu-
házban  párhuzamosan
zajló teke és biliárd ver-
senybe. A szabadtéri
színpadon este amatõr
zenekarok mutatkoznak
be a közönségnek. 

A XI. Falufesztivál
második, szombati nap-
ján nem marad el a ha-
gyományos kirakodóvá-
sár és horgászverseny.  A
település vezetõi nagy
hangsúlyt helyeznek a fi-
atalok egészséges élet-
módjára, a sok testmoz-
gásra, sportra. Szomba-
ton délelõtt a Fesztivál Kupá-
ért a meghívott gyermek csa-
patok rúgják majd a labdát.
Délután viszont a pálya a fel-
nõtteké lesz. A gyerekeket
KKAARRDDAA BBEEÁÁTTAA szórakoztatja
nekik szóló dalaival, játékkal.
A rendezvény teljes ideje alatt
folyamatosan mutatja be mû-
sorait a szegedi Desperadó
Mûvészeti Iskola, amely a he-
lyi általános iskolában is tart

kihelyezett foglalkozásokat a
gyerekeknek. 20 órakor kerül
sor a hivatalos megnyitóra,
amikor DDRR..  KKÓÓSS GGYYÖÖRRGGYY pol-
gármester kitüntetéseket, elis-
meréseket ad át és kihirdeti a
folyamatosan zajlott Borák
Kupa eredményét. Mint eddig
minden évben, ezúttal is ki-
osztják a “Fábiánsebestyén-
ért” díjat, a posztumusz ki-
tüntetéseket, elismerik a leg-

virágosabb, legszebben gon-
dozott lakóingatlanok tulaj-
donosait és közintézménye-
ket. Mint képünk is tanúsítja,
a fábiániak lelkesen készülnek
a megméretésre. Az elismerõ
cím mellé ugyanis rendkívül
hasznos tárgyjutalmakat lehet
hazavinni. Rend szerint olya-
nokat, amelyek késõbb meg-
könnyítik a szépen kialakított
virágágyások további gondo-

zását. 
Az este folyamán népdal-

körök találkozója, meglepetés
sztárvendég és Geri Betli bál
mulattatja a lakosokat, és a fa-
luba látogató vendégeket.

Vasárnap délelõtt a felnõtt
labdarúgó csapatok mérkõzé-
seivel párhuzamosan kerül
sor a hagyományos Székely
Sándor Sakk Emlékversenyre,
lesz továbbá kutyaszépség-

verseny, fõzõverseny, tûzoltó
bemutató. Délután kihirdetik
a versenyek eredményeit,
majd a szurkolók a megyei II.
osztály soron következõ, s
egyben meghatározó labdarú-
gó mérkõzését izgulhatják vé-
gig. A gyerekek délután az
igazságtevõ nyuszi történetét
ismerhetik meg a fõvárosi
Kincses Színház elõadásaként,

KKoozzáákk  lloovvaass..  ffoottóó::  ddiittee

majd BMX ügyességi bemuta-
tót láthatnak. 

20.00 órától egy órán át
NNAAGGYY BBAANNDDÓÓ AANNDDRRÁÁSS poénjai
ültetik a színpad elé az érdek-
lõdõket, és megkezdõdik a fi-
nálé. Gyõri mûvészek operett
összeállítással kedveskednek
a fábiániaknak, ezután AAUUTTHH

CCSSIILLLLAA énekel. A rendezvény
a 23.00 órakor kezdõdõ tûzijá-
tékkal zárul. 

A községi önkormányzat
még számos meglepetés
programmal készül az idei fa-
lufesztiválra. Minden vendé-
get szeretettel várnak. 

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::    ddtt..

Változatos menüvel várjuk a
gyorsétteremben nyáron is. Vaká-

cióban gyermekmenü 300
Ft/adag. Elõfizetéses felnõtt menü

450 Ft. Vendég menü 500 Ft.
Minden nap választhat vörös- és
fehérhúsból készült ételeinkbõl.

AAuugguusszzttuuss  66--áánn  2211..0000
RROOUUGGEE  KKOONNCCEERRTT
AAuugguusszzttuuss  1133--éénn  2211..0000

SSEERREESSSS
FFOORRMMÁÁCCIIÓÓ



MDSL 
Internet AKCIÓ!

EGÉSZ NYÁRON FÉL ÁRON!!
Egyszeri Új elõfizetés esetén, 1, vagy 2 év 
díj és havidíjak hûségszerzõdéssel 2005. aug. 
50% kedvezménnyel. 31-ig fél áron internetezhet

Csongrád megye északi
Hívja ügyfélszolgálatunkat részén. Teljes körû, 
Szentesen a  3300  225544  11449966-os         szélessávú Internet
Csongrádon a 3300  553388  99777755-ös             kapcsolat mmáárr
Mindszenten a 3300  662255  00225555-ös             bbrruuttttóó  22550000
telefonszámon, és felkeressük Önt! FFtt--éérrtt!!

Tanet Kft. - Helyben vagyunk!

Városi Visszhang 2. oldal

*Horgászok, Figyelem!*
SPRO nyeletõfékes orsók egyet fizet, kettõt kap
akcióban ismét!
SPRO nyeletõfékes orsók már 4.550 Ft-tól 3 év
garanciával!!!

BEHR pohártartós székek 
akciós áron is!

SPRO pergetõ szett12.990Ft.
SPRO és Top Mix feederbotok
8.500 Ft-tól.
2db Special elektromos kapás-
jelzõ        4.990 Ft.
Maros Mix, Top Mix és Kazy
csali etetõenyagok teljes választéka kapható!

A Teleszák Horgászbolt a Haldorádó csoport tagja.
Szentes, Apponyi tér 3. (A Feketebárány mellett) 

Tel: 06-20/586-2438

Néprajzi 
gyûjtõpályázat

Szenyéri Dániel születésének 120. évfordulója tiszteletére a
Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület három részbõl álló
programsorozatot szervez. Második elemként a napokban ke-
rült sor néprajzi gyûjtõpályázat eredményhirdetésére a Koszta
József Múzeumban. A pályázatra beérkezett pályamunkákat
zsûrizték: ZZSSÍÍRROOSS KKAATTAALLIINN és SSZZÛÛCCSS JJUUDDIITT helyi, valamint a zsûri
elnökeként HHAANNKKÓÓCCZZII GGYYUULLAA néprajzkutatók. Különdíjban ré-
szesült: HHaannkkóó  GGyyöörrggyynnéé Szentesi vendéglõk muzsikusai a
XIX-XX. században c. munkája. 3. BBaalloogghh  SSzzaabbóó  KKaattaalliinn Sze-
nyéri Dániel munkásságát feldolgozó pályázata. BBaallllaa  TTiibboorr
népmûvész öcsödi citerás család életútját dolgozta fel, második
lett, míg a pályázatot megnyerõ CCssiisszzáárr  EEnnddrree  (Horváth Mi-
hály Gimnázium 2. évfolyamos tanuló) szintén Szenyéri Dáni-
el pályájával foglalkozott. 

A pályázatokból lapunk következõ számától folyamatosan
szemelvények jelennek meg. Támogatók: Szentes Önkormány-
zata, Mihály Béláné, Kossuth téri könyvesbolt, Árkád Galéria,
Ludányi Mihályné, Tirpák Jánosné, Team Számítástechnika, Vi-
dovics Ferenc, Szentesi Élet, Szuperinfo, Városi Visszhang, Rá-
dió Szentes és a Koszta József Múzeum. 

A NEW YORK KÁVÉHÁZ
szeretettel várja vendégeit a
Szentes, Horváth Mihály u.
12/A. szám alatt.
Minden szombaton zenés parti.
Pl. Karaoke Nigth, minden
második szombaton a városban
egyedülálló szórakozás énekelni
vágyóknak. 

Olcsó árak.
Kellemes környezetben töld-
heted el a szombat estédet!

Nyitva tartás: 
hétköznap 10.00-23.00, pén-
teken - szombaton 10.00-05 óráig. 

Internet lehetõség.

Kedves Horgásztársaim!
A július hónap eseményei kö-
zött szinte szenzációként sze-
repelt az elõzõ számban meg-
hirdetett afrikai harcsatelepí-
tés. Igazi horgászélmény a fo-
gása, így nem csoda, hogy ha-
talmas lelkesedés fogadta az
50 kilogramm halat. Voltak
ugyan ellendrukkerek is, ám

olyanok, akiknek sem-
mi sem jó.

Folytatom a te-
lepítési tájékoztató-
mat azzal, hogy tel-
jesen váratlan aján-
latot kaptunk, és ki
is használtuk azt: mégpedig a
Pó folyóról ideszállított 5-12
kilogramm közötti pontyok
telepítésével. Ez 1050 kilo-
gramm halat jelent.

Látom, és sokan látjuk a
Kurca állapotát. Tehetetlenek
vagyunk. Ahhoz, hogy meg-
mozduljon a víz a Kurcában,
10 millió köbméter további
vízre van szükség. Ennek
költsége egyesületünk költ-
ségvetésének másfélszerese,
és még akkor sem folyik a víz
folyamatosan. 

Az esõs idõjárás miatt
nincs szükség öntözõvízre,
így meg sem mozdul a víz, s
már lassan a város alatti ré-
szen is összeér a két partot el-
borító vízi növényzet. 

A vezetõség július 21-én
megtartott ülésén elemezte az

elsõ félévi gazdálkodásunkat,
ahol megállapíthattuk, hogy
az idõarányosan a tervezett-
nek megfelelõen alakult. 

Döntött a vezetõség arról
is, hogy a GGeerreecczz  ttaavvoonn  aauu--
gguusszzttuuss  11--ttõõll  mmeeggttiillttjjaa  aazz  55  kkii--
llooggrraammmmnnááll  nnaaggyyoobbbb  ppoonnttyy
eellvviitteelléétt..  Teszi ezt azért, hogy
a Pó folyóról vásárolt pon-
tyoknak esélyük legyen a jövõ
tavasszal leívni, ezáltal hatal-
mas mennyiségû szaporulat-
tal gazdagodhat a tó. 

A jelölõ bizottság dolgo-
zik, gyûjti a javaslatokat a
tisztújító közgyûlésre. To-
vábbra is várják a tisztségvise-
lõkre a javaslataikat. Már jó
elõre tájékoztatom önöket,
hogy a tisztújító közgyûlésen
a jelölõ bizottság javaslatára
lehet dönteni. Tehát kérek

mindenkit, hogy javaslatát
nnoovveemmbbeerr  3300--iigg tegye meg.

A székházunk üvegfalát a
napokban cserélik ki, és dupla
ablakot raknak a helyére. Ez-
által biztonságosan és jobban
szigetelt lesz a ház. 

Elkészült a szennyvízcsa-
tornába való bekötés. Köszö-
net KKAARRAASSZZ ZZOOTTÁÁNNnak, BBAALLLLAA

IISSTTVVÁÁNNnak és segítõiknek,
hogy rövid idõ alatt, és igen
költségkímélõen megoldották
a feladatot. A jogi része is
rendben van, be van a földhi-
vatalnál is a szolgalmi jog je-
gyezve. 

További kellemes nyarat,
szerencsés horgászatot kívá-
nok minden horgásztársam-
nak!

FFüüssttii--MM..  LLaajjooss  
eellnnöökk

OOllaasszz  ppoonnttyy  aa  KKuurrccáábbaann

Horgászhírek

Fruit Café (Fru kávé)

A gyümölcskávé természetes zamata, 
valódi gyümölcsízek keveréke.

Hagyományos kávéfõzõn kell átfõzni. 
Flavonoid: szív-, és érrendszer támogatója. 

Egészséges ital. 
- spice: fûszeres (szegfûszeg, fahéj)
- coffee: alacsony koffeintartalom

- aloe: aloe vera tartalom
- ginger: gyömbér - memória javító

- green: zöld tea, egészséges frissesség
- il silenzio: komlóvirággal, könnyed pihenés

kapható: BOLT AZ EGÉSZSÉGHEZ ÜZLET
Szentes, Kossuth u. 22. 

VVÁÁLLTTSSOONN  ÁÁTT  AA  
HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOSSRRÓÓLL  AA  GGYYÜÜMMÖÖLLCCSSKKÁÁVVÉÉRRAA!!

A csatorna-
bekötésrõl...
A város lakossága - ta-

pasztalataink szerint - elköte-
lezettje környezetünk védel-
mének, tisztán és rendben tar-
tásának. Bizonyítják ezt mind-
azok a szerény anyagiakkal
bíró, nem ritkán egyedül élõ
(idõs) nõk, férfiak is, akiknek
az anyagi hozzájárulásával a
csatornahálózat épül. 

A Szentesi Csatornamû
Társulat levelében kéri a tulaj-
donosokat, hogy a belsõveze-
téket ez év október 31-ig épít-
tessék ki. Mindez kertes,  nö-
vényekkel, szõlõvel, telepített,
virágos, parkosított területe-
ken valósulhat meg sok he-
lyen! A munka és a növényzet

károsul, veszendõbe megy. 
Javasoljuk, hogy a termé-

sek zavartalan betakarítható-
sága miatt a határidõt ez év
december tizenötig hosszab-
bítsák meg. Ez az idõpont
szakmailag alaposabb mun-
kát tesz lehetõvé. Ahol nincse-
nek akadályozó tényezõk, bi-
zonyára a csatorna bekötését
hamarabb elvégzik. 

Szerkesztõségi, levelezõ
jellegû írásainkban az évek fo-
lyamán többször állást foglal-
tunk közösségünk érdekében,
környezetünk védelme okán.
Úgy véljük, most is ezt tesz-
szük. 

KK..  FF..  --  DD..  TT..  

AA  ““MMoossoollyyggóóssaabbbb  RRééggiióó--
éérrtt””  KKuullttuurráálliiss  KKöözzhhaasszznnúú
EEggyyeessüülleett  iirrooddaallmmii  kköörree  kköö--
vveettkkeezzõõ  öösssszzeejjöövveetteelléétt  aauu--
gguusszzttuuss  2211--éénn  vvaassáárrnnaapp  1166
óórraakkoorr  ttaarrttjjaa  aa  PPeettõõffii  ccuukkrráásszz--
ddáábbaann..  AA  kkööllttéésszzeetteett  sszzeerreettõõ
ééss  mmûûvveellõõ  kköözzöösssséégg  öönnkkééppzzõõ--

kköörr  ffoorrmmáájjáábbaann  aazz  ““ÍÍggyy  íírruunnkk
mmii  rríímmeekkbbee  sszzeeddvvee””,,  aavvaaggyy  aa
rríímmeekk  sszzeerreeppee  aa  kkoorrttáárrss  kkööllttéé--
sszzeettbbeenn  cc..  ttéémmaakköörrtt  vveerrsseekkeenn
kkeerreesszzttüüll  ddoollggoozzzzáákk  ffeell..  

ÖÖsssszzeejjöövveetteellüükkrree  aazz  üünnnnee--
ppii  hhééttvvééggéénn  mmiinnddeenn  éérrddeekkllõõ--
ddõõtt  sszzeerreetteetttteell  vváárrnnaakk..  

Irodalmi kör

AA  NNyyuuggaalloomm  GGaalléérriiaa  aa
nnyyáárr  ffoollyyaammáánn  aa  kköörrnnyyeezzõõ  ttee--
lleeppüülléésseekkeenn  rreennddeezz  kkiiáállllííttáássoo--
kkaatt..  HHOORRVVÁÁTTHH ZZOOLLTTÁÁNN aa  MMuunn--
kkááccssyy  ttáárrllaattrróóll  iiss  bbeesszzáámmooll..  EEll--
mmoonnddjjaa  ttoovváábbbbáá,,  hhooggyyaann  kkee--
rrüülltt  eell  eeggyyiikk  kkééppüükk  aa  VVaattiikkáánn--
bbaa..  HHééttffõõnn  aa  KKöözzéélleettii  kkáávvééhháázz
vveennddééggee  BBuuccssáánnyy  GGyyuurrii  bbááccssii
vvoolltt..  DDRR..  DDOOBBOOSS AANNDDRRÁÁSS aazz  ááll--
llaattoorrvvoossii  rreennddeellõõ  úújjaabbbb  ffeejj--
lleesszzttéésseeiirrõõll  bbeesszzééll..

Tombol a nyár, ami nem
hat jól kis kedvenceinkre sem.
Dr. Dobos András rendelõjét
fokozatosan a felmerülõ igé-
nyek szerint fejleszti. Új EKG-
t, ultrahangos fogkõ eltávolító
készüléket, röntgent és ultra-
hangos sebészkést helyezett
üzembe. Utóbbi forradalma-
sítja a kisállat-gyógyászatban
egyre gyakrabban elõforduló
életmentõ beavatkozásokat.
Mint említi, rendelõje referen-
cia rendelõ. A fiatal állatorvos
kollégák itt ismerkednek a
korszerû készülékek haszná-
latával. 

A teljes körû szolgáltatá-
sok elõnyeit kihasználva most
zsûrõvizsgálatokat szervez a
Sáfrán Mihály utca 43. szám
alatti rendelõben. SSzzoommbbaattoonn
ééss  vvaassáárrnnaappoonnkkéénntt  ddéélleellõõtttt  ((99--
1111  óórrááiigg))  bbeejjeelleennttkkeezzééss  nnééllkküüll
lleehheett  aa  ggaazzddiikknnaakk  mmeeggvviizzssggááll--
ttaattnnii  kkiissáállllaattaaiikkaatt..    Különösen
fontos élni ezzel a lehetõség-
gel ezekben a forró és kul-
lancsveszélyes napokban, he-
tekben. A vizsgálatot étkezési
tanácsadás, s ha szükséges, a
kedvenc kezelése követi

- Az EKG és a szájüreg
vizsgálat elsõsorban az idõs
állatoknál nélkülözhetetlen. A
helytelen táplálásból adódóan
számos betegség kialakulását
lehet idõben felismerni. A he-
lyes táplálkozási szokások ki-
alakításával megelõzni. 

András tapasztalatai sze-
rint a kullancs csípése az álla-
tok több mint húsz százaléká-
nál vezet szövõdményhez.
AAmmiirrõõll  ffeell  lleehheett  iissmmeerrnnii,,  hhooggyy
nnaaggyy  aa  bbaajj!!  A csípés környé-
kén két nap után olyan piros
folt keletkezik, amelynek az
udvara fehér. Tíz napos kúrá-
val az állat rendbe hozható. 

A betegségek megelõzése
szempontjából azonban to-
vábbra is figyelmeztet a védõ-
oltásokra. 

S végül szóljunk a röntgen
szerepérõl. Ez a készülék az
idõsödõ ked-
vencek izomza-
tának, csontál-
l o m á n y á n a k
szûrésére hasz-
nálatos. Senki
ne gondolja,
hogy a kutyu-
sok, cicusok
nem szenved-
nek ilyen be-
tegségekben.
Az embereket
sújtó “nyava-
lyák” szinte
mindegyike az
állatok eseté-
ben is jelentke-
zik. 

A hathóna-
pos Töpszli e-
sete sem egye-
dülálló. Az ult-
rahangos se-
bészkésnek köszönhetõen
most már túl van a nehezén,
ugyanis daganatot kellett a
nyelõcsövérõl eltávolítani,
ami csak ezzel az apró, finom
kis mûszerrel volt lehetséges.

Horváth Zoltánnal foly-
tatjuk a beszélgetést, most
már a téma a Munkácsy kiállí-
tás. A Nemzeti Galériában
kétszáz Munkácsy festményt
néztek meg. Köztük van most

már az utóbb elõkerült Golgo-
ta, amelynek a kedvéért még
egyszer fellátogatnak Pestre.
Közben voltak a Hiltonban, a
várban, a galéria baráti köre jó
nagyot szippantott a fõvárosi
levegõbõl. 

Csépán nem mindennapi
dolog történt velük, - mondja.
Vatikáni egyházi személyiség
is megfordult ott, aki egyene-
sen az egyházi magyar gyûjte-
mény számára vásárolt fest-
ményt. Csépa után Szegvárra
készülnek, ahol a Castellum
étteremben nyílik tárlat au-

gusztus közepén. 
A Közéleti kávéház követ-

kezõ vendége BBUUCCSSÁÁNNYY

GGYYÖÖRRGGYY ny. tanár volt.

Gyuri bácsi varázslatos
személyisége nem csak be,
meg is töltötte a cukrászdát.
Szeretettel mesélt családjáról,
úri szabó édesapjáról, akinek
cégtábláján az “úri” szó arra
utalt, hogy mérték után dol-
gozik, nem konfekciót készít.

Varrt az illegalitásban Szente-
sen és környékén tartózkodó
Bethlen Istvánnak, de Csete
György Kossuth-díjas építé-
szünk édesapjának is. 

Hajdan az evangélikus
templom mögött állt egy ele-
mi iskola, Gyuri bácsi (72) itt
tanult, majd elvégezte a
nyolcosztályos gimnáziumot,
amelynek az újbóli bevezeté-
sét nagyszerû dolognak tartja.
Három pálya, a lelkészi, a szí-
nészi és a pedagógusi közül
alig tudott választani, így lett
egy kicsit mindhárom. Ma-
gyar nyelv és történelem sza-
kos középiskolai tanárként
elõbb Csomán, Csurgón,
Kecskeméten tanított. Szülõ-
városába 1959-ben tért újra

vissza. A mezõgazdasági isko-
lában 35 évet tanított, ez alatt
háromszor volt osztályfõnök.
1969-tõl 1995-ig igazgatóhe-
lyettesként az intézmény min-
denese is. Büszke tanítványai-
ra, s azok mind a mai napig
végtelenül szeretik és tisztelik
õt. Ez bizonyított. S mesélt a
helytörténész, a helyi irodal-
mi emlékek kutatója. Hallgat-
ni rendkívüli élmény volt. 

--  ttee  --

SSzzûûrrõõpprrooggrraamm  aa  rreeffeerreenncciiaa  rreennddeellõõbbeenn

Festmény a Vatikánba

AA  hhaatthhóónnaappooss  TTööppsszzllii  aa
sseebbéésszzkkééssnneekk  kköösszzöönnhheettii  aazz  éélleettéétt..



Városi Visszhang 3. oldal

-20% kedvezmény

Kék lagúna kezelés,
vakáció a bõrnek!

Ugye Ön is tudja
... hogy a bõr hidratálása nem
azonos a hám feláztatásával.

... hogy a letapadt szarulapocskák lecsiszolása 
sokszorosára növeli a hatóanyagok felszívódását. 
... hogy a Hydro-Flavon krém használatakor a bõr
folyamatosan képes raktározni és 
adagolni a  vizet...

Hiszen ezt nem is Önnek kell tudnia,
hanem egy Hydro-Flavon 
kezelésnek a Babortól.
Mert nem csak Ön, bõre is szomjazik!

Ili Kozmetika
25 éves cég
63/313-346

- Ez az idõszak sem volt
kevésbé küzdelmes, mint az
elõzõ. Nap mint nap tapasz-
taljuk, hogy a kosár értéke
csökken, a fogyasztók pénzére

egyre többen pályáznak. É-
vekkel ezelõtt elhatároztuk,
hogy meg akarjuk állni a he-
lyünket ezen a piacon. Ezért
nagyon sokat kellett, és kell
tennünk, - halljuk MMÉÉSSZZÁÁRROOSS

ZZOOLLTTÁÁNNtól, a szentesi székhe-
lyû Honor Coop Részvénytár-
saság elnök-vezérigazgatójá-
tól.  

--  MMeennnnyyiirree  éérrttéékkeellii  eerreeddmméé--
nnyyeessnneekk  aazz  eelltteelltt  iiddõõsszzaakkoott??

- A mögöttünk hagyott
esztendõ a küzdelmeivel e-
gyütt is megerõsített bennün-
ket. Nem dicsekedhetünk u-
gyan kimagasló eredmények-
kel, de talpon vagyunk. Igen

szerény az a számokban is ki-
fejezhetõ nyereség, amit a cég
kétszázötven dolgozója reali-
zálni tudott. S hogy ennek el-
lenére is sikerült bõvülni, ez

optimistává tesz bennünket. 
--  BBõõvvüülltteekk,,  hhiisszzeenn  úújj  bbooll--

ttookkaatt  iinntteeggrráállttaakk..
- Már az elmúlt évben is

fejlesztettünk, bõvítettünk,
berendezéseket cseréltünk.
Igyekeztünk mindezt pályá-
zati pénzekbõl megvalósítani.
Idén is az új környezetvédel-
mi szabványoknak megfelelõ-
en a hálózatba hûtõkamrákat,
egyes bolti berendezéseket
cseréltünk ki. Ez a kisebbik
rész, viszont a hálózat fejlesz-
tése életbevágóan fontos. A ta-
valyi  meghatározó bõvítés
után, amikor Makó tizenegy
áruháza csatlakozott a társa-

ságunkhoz, most a helyi Nap-
sugár Áruházat vette át a
COOP üzletlánc. Igyekeztünk
az üzletet olyan színvonalon,
választékkal és árakkal megje-

leníteni, hogy
kedvelt célpontja
legyen a vásárlók-
nak. Sõt a napok-
ban a makói tér-
ségben a kiszom-
bori nagy ábécét
is sikerült társasá-
gunkba vonni. 

--  EEggyyeebbeekkbbeenn
mmiikk  aa  tteerrvveeiikk??

- Fejlesztési
terveink idénre
töretlenek. Õszin-
tén meg kell mon-
dani: pályázati ki-
írásokra várunk.
A szentesi Kála  és
a makói Maros
áruházat tovább
szeretnénk bõví-
teni. A tervezési
szakaszban lévõ
b e r u h á z á s h o z

uniós forrásokat próbálnánk
bevonni. További két községi
üzletben alapterület bõvítésre
készülünk. Így is szeretnénk
felkészülni a multinacionális
cégek érkezésére. 

--  AAzz  óórriiáássookk  kkíísséérrttõõ  ffeennyyee--
ggeettééssee  oollyy  hhoosssszzaass,,  hhooggyy
hhaaggyynnaakk  iiddõõtt  öönnöökknneekk  aa  ffeellkkéé--
sszzüüllééssrree..  JJóóll  llááttoomm??

- Mi olyan gazdagságot
nem tudunk ugyan felmutat-
ni, mint õk, de az õszintesé-
get, becsületességet, az elvár-
ható tisztaságot és udvarias-
ságot, sok-sok mosolyt oda
tudjuk tenni a kereskedelmi

fogásaink közé.  Kereskedõ
optimista kell, legyen. Sport-
emberekhez is lehet minket
hasonlítani, aki mindig gyõz-
ni akar. Meg akarja nyerni a
vásárlókat. Mi is ezen va-
gyunk. 

--  IIddéénn  iiss  lleesszz  LLeeccssóóffeesszzttii--
vvááll..  AAzz  eellõõkkéésszzüülleetteekk  iiddõõsszzaa--
kkáábbaann    mmii--mmiinnddeenntt  áárruullnnaa  eell  aa
rreennddeezzvvéénnyyrrõõll??

- Szeptember harmadikán
szombaton lesz a rendezvény
a már megszokott helyen. Ha-
talmas az érdeklõdés. Egyre
több nevezés érkezik, már
nem csak a városból és kör-
nyékérõl, de országosan, sõt
nemzetközi léptékben is.
Igyekszünk ennek legjobb tu-
dásunk szerint megfelelni. Az
elmúlt évekhez hasonlóan fo-
lyamatos rendezvényekkel,
színpadi fellépõkkel is fogjuk
szórakoztatni a közönséget.
Az elmúlt három évet illetõen
csak pozitív  visszajelzések
voltak. Szeretnénk tovább
erõsíteni, öregbíteni a feszti-
vál jó hírét. Jó kedvet és han-
gulatot ígérünk. Minden
résztvevõ élezze a kését, me-
legítse elõ a bográcsát, mert
hatalmas verseny várható.
Igazi nagy családias lecsófesz-
tivál lesz, ahova mindenkit
nagyon sok szeretettel vá-
runk. Hozzák el a legjobb tu-
dásuk és fantáziájuk szerinti
ételeket, - hívogat mindenkit
Mészáros Zoltán.  

A versenyre a társaság ke-
reskedelmi osztályán a
6633//556622--223322--eess  telefonon lehet
jelentkezni. A csapatoknak a
részvénytársaság az asztalt,
padokat, alapanyagokat és tû-
zifát a továbbiakban is bizto-
sítja. S hogy ezt megtehetik,
ebben a  helyi TÉSZ nyújtja a
legnagyobb  segítséget.

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::
DDöömmssööddii  TTeerréézz  

TToovváábbbb  bbõõvvüülltt  aa  HHuunnoorr  CCoooopp  RRtt..  

Bográcsra fel!
SSzzeenntteesseenn  ééss  KKiisszzoommbboorroonn  iimmmmáárr  HHuunnoorr  CCoooopp  sszzíínneekkbbeenn  eerrõõssíítt  kkéétt  ttoovváábbbbii  rrééggii--úújj

üüzzlleett..  CCééll  aa  vváássáárrllóókk  mmeeggttaarrttáássaa,,  hhiisszzeenn  aa  mmuullttiinnaacciioonnáálliiss  áárruuhháázzlláánnccookk  iiss  tteerrjjeesszzkkeedd--
nneekk..  AA  vváássáárrllóókköözzppoonnttúússáággoott  hhaannggssúúllyyoozzvvaa  aa  ccéégg  ttoovváábbbbrraa  iiss  ffeejjlleesszztt,,  ééss  aa  vveevvõõkköözzöönn--
sséégg  sszzóórraakkoozzttaattáássáárraa  iiddéénn  iiss  mmeeggrreennddeezzii  aa  lleeccssóóffeesszzttiivváálltt..  

S egyre jöttek...
FFoollyyttaattááss  aazz  11..  oollddaallrróóll..

S így jöttek egymás után a
fiúk, markánsan, férfiasan,
fordultak a ló egyik oldaláról
a másikra, kerültek hátulról a
ló hasa alá. Vágtáztak és re-
pültek a zene ütemére. Bemu-
tatójukat többször ismételték,
új elemekkel bõvítették. Így a
kislányt is többször láthattuk.
Az egész jelenségnek volt va-
lami különös vadsága, ami in-

telligenciával, szépséggel, s a
döbbenettel keveredett. Több-
ször elakadt a lélegzetem, el-
varázsolt a látvány. A tájékoz-

tatásból azt is megtudtuk,
hogy sok országba hívták
már, és hívják õket. Magyar-
országon most voltak elõször.
A mûsor befejeztével a pálya
közepén  egymás mellé felso-
rakoztak, a kislányt középre
vették, mint ha védelmeznék,
és integetve elhagyták a pá-
lyát. Olyan csend lett. Jó lett
volna néhány perc szünetet
tartani, hogy magunkhoz tér-
jünk. A közönségbõl egy férfi
felkiáltott: “Ezt nem lehet fe-
lülmúlni”. A mûsor ment to-
vább szünet nélkül.

Jöttek a magyar csikósok.
Ez a bemutató más mûfaj volt.
A magyar puszták egyes táját
képviselték a megfelelõ nép-
viseletbe öltözve. A csikósok a
ménest terelgették, a leg-
szebb, legjobb, leggyorsabb
lovat választva. Bemutatták a
régi puszta életét. Azt is, mi

volt az ostorpattogtatás szere-
pe. Ostorpattogatási párbajt is
rendeztek. Megcsodáltuk a
bemutatónak azt a részét is,
hogy a lovas és a ló milyen
kapcsolatban van egymással.
A ló engedelmeskedik lovasá-
nak: lefekszik, lovasa a hátára
állhat, hogyan tud a lovas fek-
võ lovára ülni, a ló feláll és
máris vágtatnak. Képes a csi-
kós a lovat olyan ülõhelyzetre
rávenni, mint a kutyaülésnek

nevezett póz, s közben gyö-
nyörködtünk a jóképû lova-
sokban, a kecsesen ügetõ lo-
vakban.

Ilyen szépnek, okosnak a
lovakat én igazán most láttam
elõször a Szarvasi Lovas Vi-
lágtalálkozón.

HHeeggyyaalljjaaii  VVaallddeemmáárrnnéé

A lovas világtalálkozót öt-
évenként rendezik meg. Az
elsõnek Kecskemét, a máso-
diknak Szilvásvárad adta a
helyszínét. Szarvason húsz
nemzet mintegy hatszáz lova
és lovasa mutatkozott be.
Csongrád megyét többek kö-
zött a hódmezõvásárhelyi
Kéktó lovasai, a szentesi
Szilvási Zsuzsa tanítványai,
fábiánsebestyéni csikósok, va-
lamint a ruzsai lóesküvõ kép-
viselte.  A bandériumot Ku-
csora  István vezette. A me-
gyében huszonegy szakosz-
tály mûködik. Innen történik
a legtöbb vidéki sportlóbeje-
lentés is. 

PPuusszzttaaööttööss  ((ffoottóó::  ddiittee))

WWeesstteerrnn  lloovvaassookk  ppoossttaakkooccssiivvaall.. ((ffoottóó::  ddiittee))

LLAAKKAATTOOSS BBÉÉLLAA szentesi
zongoramûvész szeptember
közepén az olaszországi Milá-
nóba utazik a nemzetközi
Ettore Pozzili zongoraver-
senyre. Jelenleg szabadsá-
gát tölti, horgászik, mivel
ez a kedvenc hobbija. Leg-
utóbb sikerült egy szép
nagy méretes halat fognia a
Kurcából. Most barátnõjé-
vel tölt el egy hetet hazánk
egyik szép vidékén, hogy
újra zongorájához üljön és
készüljön a nagy megmére-
tésre.

--    ÖÖsssszzeesseenn  hháánnyy  mmûûvveell
vveesszz  rréésszztt  aa  vveerrsseennyyeenn?? -
kérdeztem a mosolygós
mûvész urat.

-  Tizennégy mûvet vi-
szek a versenyre. Ezek kö-
zött szerepelnek Liszt, Cho-
pin, Beethoven mûvek és
Schumann a-moll zongora-
versenye.

--  AA  vveerrsseennyy  uuttáánn  mmiikk  aa
tteerrvveeii??

- Több versenyen szeret-
nék részt venni és koncertez-
ni.

--  AA  nneemmzzeettkköözzii  vveerrsseennyyeenn
mmiirree  sszzáámmíítt??

- Az embert mindig érik
meglepetések, és mindenkinél
van jobb. Természetesen nyer-
ni szeretnék. Ha nem sikerül,
akkor is nyertem. Tizennégy
mû kézben van, és jegyeznek,

Nyereményjátékon nyert
HHaajjdduu  mmoossóóggéépp  

(legújabb típusú, elöltöltõs,
automata, 

vasaláskönnyítõ program, 
energiatakarékos stb.) 
11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall  

bontatlan állapotban
áárroonn  aalluull  eellaaddóó..  

Nagyon jó állapotú 
hhûûttõõsszzeekkrréénnyytt  

beszámítok. 

ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  
0066--7700//2222--1144--667777

mint zongoramûvészt.
- KKii  aa  ffeellkkéésszzííttõõ  ttaannáárraa??
- Felkészítõ tanárom

PPÉÉTTEERRIINNÉÉ DDUUNNDDAA MMÁÁRRIIAA,, aki-
nek sokat köszönhetek. Õ ké-
szített fel a Zenemûvészeti
Fõiskolára, és a Szekszárdi
Zenetanárok Országos Zon-
goraversenyére, ahol elsõ he-
lyezést értem el.

--  AA  vveerrsseennyymmûûssoorroonn  kkíí--
vvüüll  ttaannuull--ee  mmoosstt  mmûûvveekkeett??

- Természetesen újabb
mûveket is tanulok, amíg a
koncertképes darabok érnek
(egy-három nap) addig lehet
újabb mûveket, darabrész-
leteket tanulni.

--  TTuullaajjddoonnkkééppppeenn  eezz
rreennddsszzeerreess  mmuunnkkáátt  jjeelleenntt  aazz
öönn  sszzáámmáárraa??  

- Igen, rendszeres mun-
kát igényel, persze a hétvé-
gék, a vasárnap kivételt je-
lent.

--  MMiinntt  zzoonnggoorraammûûvvéésszz
mmii  aa  vvéélleemméénnyyee  mmûûvvéésszz  ttáárr--
ssaaiirróóll??

- Azt a mûvészt tiszte-
lem, aki nem a mûvészetben
önmagát szereti, hanem a mû-
vészetet önmagában.

Lakatos Bélának sok si-
kert kívánunk Milánóban!

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  
DDöömmssööddii  MMiihháállyy

Út Milánóba
Augusztus tizenharmadi-

kán Nagytõke elsõ embere,
SSTTAABBEERREECCZZ FFEERREENNCC és csapata
mindenkit szeretettel vár az
egész napos falunapra. Reg-
gel már a szentesi Lajtha
László Zeneiskola fúvószene-
kara ébreszti a község apraját
és nagyját. Fellépnek az óvo-
dások, az általános iskola
nyolcadik osztályosai tánc-
produkciót mutatnak be. Ke-
resik Nagytõke erõs embereit
is. Autós ügyességi verseny,
rádiós kívánságmûsor, utca-
bál, zenei mûsorok, tûzijáték
és más színes program szó-
rakoztatja a nagyérdemût (to-
jás-, palacsintaevõ és sörivó
verseny). Pacalpörköltet és
frissen sültet rendelhetnek az
Italboltban. 63/450-011 telefo-
non már most elõre. --  ddmm..  --

NNaaggyyttõõkkéénn

Falunap



Városi Visszhang 4. oldal

Pályázatunkra
érkezett

TTrriippoollsszzkkii  CCssiillllaa

AArrss  PPooééttiikkaa
Néha több a fény a papíron.
A gombák már csak a gombaházakban nõnek.
Az idõ hol elõre, hol vissza jár,
két lábon, vagy száz lábon.
Nyomot nem hagy,
és mégis.
Porszemek átrendezõdnek.
A cserép marad.
A macska füle mozgásban,
sosem pihen.
A rönkök állnak,
de belül bomlanak.
A fák meg csak nõnek, egészen föl.
No, nem az égig, azért oda nem,
csak a legelsõ felhõig.
A bab karóstól verseny fut vele.
Ki így, ki úgy.
Nem történik semmi.
Minden most történik. 

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  sszzüülleettéésséénneekk  110000..  éévvffoorrdduullóójjaa  ttiisszztteelleettéérree
mmeegghhiirrddeetteetttt  vveerrssíírróó  ppáállyyáázzaattuunnkk  IIII..  hheellyyeezzeettttjjee
2222  éévveess,,  aa  VVaajjddaassáággbbóóll,,  ZZeennttáárróóll  kküüllddttee  vveerrsseeiitt..

BBaajjnnóócczzii  ZZoollttáánn

HHiirrtteelleenn  aallááhhuullll
akit sorokba szorít az élet
olyat még éltet a hiány melege
meg-megcsukló szemekben
elguruló neszekben
otthagyott percekben
kilyukadt zsebekben
honnan
hirtelen aláhull
akit sorokba 
szorít az 
élet - olyat még
éltet a hiány
melege meg-megcsukló
szemekben elguruló
neszekben otthagyott
percekben kilyukadt
zsebekben 
honnan
életlen
aláhull
mint a rég látott arcok
így evõdik szét minden
meg nem rágott mondatok
tegnapból lett holnapok
elvonszolt sebek
bennük tükörképünk
mint a rég látott arcok
hirtelen aláhull

2233  éévveess,,  EEggeerrvváárrrróóll  kküüllddttee  vveerrsseeiitt..  IIIIII..  hheellyyeezzeetttt..  

Minden páratlan évben
Németországban, a bajoror-
szági  Neudrossenfeldben  az
Európa Napokon arra érde-
mes személyeknek  IV. Károly
Érdemérmeket adnak át. Az
idén Horn Gyula, Habsburg
Ottó és Hans - Dietrich Gensc-
her  vette át ezt a díjat a Nürn-
berg és Bayreuth közötti Maj-
na parti kastélyban. A kétna-
pos  eseményen az EU orszá-
gai vesznek részt, ahol ezúttal
Magyarország volt a dísz-
vendég. 

A Magyarország gasztro-
nómiáját, népi, kézmûves ha-
gyományait bemutató kiállítá-
son részvételre egy fõvárosi
fesztiválszervezõ cég kérte fel
a székely népi kisbútorokat
festõ szentesi KKOOVVÁÁCCSS IIVVÁÁNN--
NNÉÉt. Munkásságáról egy sze-
gedi kiállítás, illetõleg megje-
lent katalógusa útján tájéko-
zódtak. A megtiszteltetést
örömmel elfogadta, és meg-
kezdte - férjével - kiutazásuk
megszervezését. (Kovács Iván
készíti felesége számára a
megfestendõ kisbútorokat.)
Városunkból ehhez sokan
nyújtottak segítséget nekik.
Szentes város polgármestere
fizette a kiállítás helyszínének
“standdíját”. Az útra egy al-
gyõi szõnyegszövõ családdal
olyan transzporter gépkocsit
béreltek, amelyben bemuta-
tandó tárgyaik elfértek. Így
utaztak el a 980 kilométerre
lévõ helyszínre.

Neudrossenfeld kis lélek-
számú falu, ahol hatalmas,
igen jól felszerelt iskola talál-
ható. A környezõ vidékeken
magányos,  2-5 lakóházból ál-
ló házcsoportok vannak, ame-
lyekhez jól kiépített utak ve-
zetnek. Az itt élõ gyermekeket
minden reggel otthonuk ka-
pujában iskolabusz veszi fel
és viszi a falucska iskolájába,
majd késõ délután haza.

Az elsõ nap a díjátadó ün-
nepség után a kitüntetettek
felkeresték az iskola hatalmas
tornatermében berendezett
magyar kiállítást. Horn Gyula

és kísérete Kovácsné Pirike
népmûvészeti tárgyait is meg-
tekintette, vele is kezet fogott
és elbeszélgetett. A vendégek
láthattak még más kiállítóktól
csikós kalapokat, nádudvari
fekete kerámiát, mezõkövesdi
matyó népviselet és hímzést,
szõnyegszövést, festett búto-
rokat, fafaragók és keramiku-
sok munkáit. Ezen a napon -
talán a rossz
idõjárás miatt
- nagyon gyér
volt a látoga-
tók száma.
Egyszer a ki-
állító kézmû-
vesek közül
az egyik férfi a
maga kedvére
elõvette cite-
ráját, és játsza-
ni kezdett raj-
ta. Hamaro-
san a sok jó
hangú ma-
gyar férfi kiál-
lító összeállt,
és együtt éne-
kelték a nép-
dalokat. Az
éppen ott tar-
tózkodó néze-
lõdõk ezáltal ízelítõt kaptak a
magyar hangulatból.

Természetesen nagy siker-
rel mutatkozott be a fesztivá-
lon több mûvészeti csoport is.
A Magyarországról érkezettek
közül láthatták az egri maz-
sorett, néptánc csoportok, va-
lamint citerazenekar mûsorát.
Rajtuk kívül felléptek ír, hol-
land és lengyel táncosok is.

A gasztronómiai udvar-
ban nyolc féle pörköltet fõztek
a magyar szakácsok, amelyek-
nek a vendégek között hatal-
mas sikere volt. Bográcsaik
elõtt  a korántsem ingyen osz-
togatott adagokért ötvenen-
százan álltak sorba türelme-
sen. Hasonló érdeklõdés volt
a magyar italok iránt is. Részt
vett a kiállításon Magyaror-
szág egyetlen Pálinka Lovag-
rendje, amely 2004-ben Gyu-

lán alakult. Képviselték ma-
gukat leghíresebb borvidéke-
ink. Voltak borok Szekszárd-
ról, Egerbõl, Sopronból és To-
kajból. Jelen volt még a szege-
di paprika (elsõsorban a csí-
põset keresték), és a szalámi
is. Frissen sütött kürtõs kalá-
csot, lángost árultak honfitár-
saink. Nagy keletje volt a ma-

gyar méznek.
A második napra kivirult

az idõ, s talán ennek is kö-
szönthetõen hatalmas tömeg
kereste fel a szentesi sport-
csarnok méretû iskolai torna-
teremben megrendezett kiállí-
tást.

Kovács Ivánné az általuk
kiállított népmûvészeti tár-
gyakról az érdeklõdõknek né-
met nyelven elmondta pl.,
hogy mi volt régen nálunk a
piros, írókázott mézeskalács
szív jelentõsége. Szerelmi
ajándék, vásárfia volt; a le-
gény vette és adta a kiválasz-
tott lánynak szerelme jeléül.

Kovácsék festett kisbúto-
rai közül a bölcsõ volt a leg-
kedveltebb. Nagyon prakti-
kusnak találták a helybeliek
az öt doboz gyufát tartalmazó
fából készült gyufatartó mû-
ködését.

Talán az ottani gazdasági

helyzet változásának is betud-
ható, hogy csak kisebb ajándé-
kokat, pl. nyakláncot, mézes-
kalácsot, kulcstartót vásárol-
tak tõlük (is) a nézelõdõk, át-
lagosan  1-2 euróért. Szívesen
fogadták viszont a Szentes vá-
rost német nyelven ismertetõ
kiadványt.  Érdeklõdtek az it-
teni strand és kemping iránt.

Az Európa Napok két
napja keretében történt díját-
adásról és a díszvendég Ma-
gyarország bemutatkozó kiál-
lításáról két helyi újságban és
televízióban is jelent meg ké-
pes beszámoló. Kovács Iván-
né a bajorországi hazaérkezé-
süket követõen e-mailben a
szervezõktõl egy olyan meg-
köszönõ levelet kapott, mely-
ben felajánlották részére,
hogy hat hónapon keresztül
ingyenes hirdetési lehetõséget
kap kézmûves termékei is-
mertetése céljából egy német-
országi internetes honlapon.

Itthoni sikereként említet-
te még, hogy a 2004-ben zsûri-
zett alkotásai közül egyik fes-
tett ékszeres ládikáját Buda-
pesten az Iparmûvészeti Mú-
zeum galériájában  lehetett
megtekinteni az „Élõ népmû-
vészet” címû országos kiállí-
táson. 

PPaakkssii  MMáárrttaa

Szentesiként Bajorországban

NNYYÁÁRRII  AAKKCCIIÓÓ!!
--  2255xx4400  ffaalliiccsseemmppee    --1155%%
--  2200xx3300  ffaalliiccsseemmppee  --2200%%
--  2200xx2255  ffaalliiccsseemmppee  --2200%%
--  3300xx3300  ffaaggyyáállllóó
ppaaddllóóbbuurrkkoollóó      --2255%%
--  ffaaggyyáállllóó  rraaggaasszzttóó,,  

2255  kkgg.. 885500,,--//zzssáákk
--  FFlleexxiibbiilliiss  rraaggaasszzttóó,,  2255  kkgg.. 22..116600,,--//zzssáákk

ZALAKERÁMIA FÜRDÕSZOBA ÉS
BURKOLÓLAP SZAKÜZLET
Szentes, József Attila u. 20. 

Tel./fax.: (63)318-726 E-mail: noveker@vnet.hu

EEggyy  sszzeenntteessii  ffiiaattaalleemmbbeerr,,
HHEEGGYYAALLJJAAII ZZSSOOLLTT aannnnaakk  aa  zzee--
nneekkaarrnnaakk  aa  sszzóóllóóggiittáárroossaa,,
aammeellyyiikk  aa  ““MMoossoollyyggóóssaakk””  nnee--
vveett  vváállaasszzttoottttaa..  ZZssoollttiirróóll  aazztt
kkeellll  ttuuddnnii,,  hhooggyy  aa  zzeennee  mmeegg--
sszzáálllloottttjjaa..  AAzz  eeggyyüütttteess  ttaaggjjaaii--
vvaall  eeggyyüütttt  ssookkaatt  ddoollggoozznnaakk
aazzéérrtt,,  hhooggyy  aa  zzeenneekkaarr  ssiikkeerree--
kkeett  éérrjjeenn  eell..  JJeelllleemmzzõõ  rráá,,  hhooggyy
aa  zzeennééllééss  mmeelllleetttt,,  vveerrsseekkeett,,  nnoo--
vveelllláákkaatt  íírrtt,,  ppáállyyáázzaattookkoonn  iiss
rréésszztt  vveetttt..  IIllyyeenn  vvoolltt  aa  ““FFaallvvaakk
KKuullttúúrráájjááéérrtt””  NNeemmzzeettkköözzii  AAll--
kkoottóó  KKöözzöösssséégg  áállttaall  11999999--bbeenn
kkiiíírrtt  ppáállyyáázzaatt..  

Petõfi Sándor halálának
150. évfordulójára is volt egy
pályázat “a költõ utóélete a
költõutódok verseiben” téma-
körben. Zsolti a “Szebb hol-
nap” címû versével vett részt
ezen a pályázaton. A pályáza-
tokat nemzetközi szakmai
zsûri értékelte, akik versét
ezüst díszoklevéllel ismerték
el. A vers kötetben is megje-
lent. Ahogy ilyenkor lenni
szokott sajtó, rádió foglalko-
zott az ifjú tehetséggel, aztán
elfelejtették. Az írást õ is ha-
nyagolni kezdte. A zene lett az
élete nagy álma. Álmai meg-
valósítása érdekében nagyon
sok áldozatot hozott, és hoz
napjainkban is. Azért dolgo-
zik már gyermekkora óta,
hogy a legmodernebb hang-
szereket szerezze be magá-
nak. 

-- MMoonndddd,,  ZZssoollttii!!  HHáánnyy  éévveess
lleehheettttééll,,  aammiikkoorr  eellõõsszzöörr  ggoonnddoollttááll
aarrrraa::  zzeennéésszz  sszzeerreettnnéékk  lleennnnii??

- Hetedik osztályos vol-
tam, amikor elhatároztam,
hogy én gitáros leszek. A gi-
tárba szinte szerelmes voltam
és arról álmodoztam, hogy én
egyszer világhírû gitáros le-
szek. A szüleimtõl tizenkette-
dik születésnapomra kaptam
az elsõ hangszert. 

--  AA  ZZssoollddooss  FFeerreenncc  sszzaakk--
kköözzééppiisskkoolláábbaann  iiss  mmáárr  kkoo--
mmoollyy  ffeellaaddaattookkaatt  kkaappttááll  aazz  iiss--
kkoollaaii  üünnnneeppssééggeekk  mmeeggsszzeerrvvee--
zzéésseekkoorr..  MMiikk  vvoollttaakk  eezzeekk??

- Az iskolán belül elsõsor-
ban OOMMBBÓÓDDII CCSSIILLLLAA,, a diák-
színpad vezetõje adott arra
felkérést, hogy írjak verseket,
novellákat.  Én ezeket öröm-
mel vállaltam. A verseket meg
is zenésítettem. Olyan alkal-
makkor, mint karácsony, sza-
lagavató, elõ is adtam õket.
Az iskola befejezése után úgy
éreztem, hogy a zenélés áll
hozzám a legközelebb. A
Seress Formációval kezdtem
el a fellépéseket, nekik na-
gyon sokat köszönhetek, mert
velük szoktam meg a színpa-
dot, amiért hálás vagyok. Na-
gyon jó barátok lettünk, és va-
gyunk azóta is. Figyelemmel
kísérjük egymás munkáját, és
örülünk egymás sikereinek.
Azért váltam ki, mert én vala-
mi mást akartam, bár még azt
sem tudtam, hogy mit. 

--  MMiikkoorr  ddöönnttööttttééll  aarrrróóll,,
hhooggyy  ssaajjáátt  zzeenneekkaarrtt  hhoozzooll  llééttrree??

- Nagyon jól emlékszem a
napra: 2003. újév reggelén ki-
mentem a folyosóra. Akkor
kelt fel a nap. Az égbolt olyan
gyönyörû színekben pompá-
zott, hogy teljesen elvarázsolt.
Nagy boldogságot éreztem.
Akkor jött az ötlet, hogy én
egy zenei együttest alapítok.
Hogyan, miként, akkor még
nem tudtam, de februárban
húsz fõvel megalakult a Mo-
soly Csoport. A nagymamám-
nál jöttünk össze elõször, azu-
tán a szüleim lakásán. A több-
ség diák volt, és akkor még
nagyon lelkes. A legkitartóbb,
legtehetségesebb fiatalokból,
sok viszontagságot átélve ala-
kult meg  a zenekar. Õk vállal-
ták velem együtt sokszor fá-
radtan is a rendszeres mun-
kát. Összecsiszolódtunk. Nem
volt ez zökkenõmentes, meg-
kínlódtunk érte. 

--  AA  zzeenneekkaarr  ttaaggjjaaiitt  mmuuttaassdd  bbee!!
- Én vagyok a szólógitá-

ros, SSZZAABBÓÓ MMÁÁTTÉÉ gitáros és do-
bos, KKUUCCZZOORRAA FFEERREENNCC gitáros,
és az énekesek: KKEENNYYEERREESS EERRII--
KKAA,,  HHRRJJÖÖNNCCSSÁÁRR ZZIITTAA ÉÉSS PPIINNTTÉÉRR

DDÓÓRRAA.. Az együtteshez tartozik
GGUULLLLAAII GGÁÁBBOORR,, akitõl nagyon
sok segítséget kapunk. Szállít
bennünket, anyagilag áldoz
ránk, segít a hangszereink be-
állításában és lelkesít bennün-
ket. 

Köztudott, hogy a zenekar
mûködéséhez modern hang-

szerekre van szükség. Mind-
nyájan megdolgoztak az árá-
ért. A legmodernebb gitárt,
erõsítõt vásárolták meg rész-
letre, a lányok saját mikrofo-
nokat vettek, szintén a kerese-
tükbõl. Szabó Máté szintén
munkával hozta össze a dob-
felszerelés árát. A hangszer-
nek mindenki csodájára jár.

- Úgy érzem, hogy olyan
zenei eszköztárral rendelke-
zünk, hogy azzal bármelyik
színpadon, zárt helyiségben
vagy szabadtéren felléphe-
tünk. Most már ez is összeköt
bennünket.  Több felkérést
kaptunk már a város különbö-
zõ rendezvényeire, jótékony-
sági koncerten is részt vet-
tünk, sõt néhányszor külföld-
re is kaptunk meghívást. 

--  KKiikk  sseeggíítteetttteekk  nneekktteekk,,
hhooggyy  eezztt  aa  ffeejjllõõddéésstt  eelléérrjjéétteekk,,
ééss  ttoovváábbbb  ttuuddjjaattookk  llééppnnii??

- Elõször is a “Mosolygó-
sabb Régióért” Egyesület,
amelynek tagjai vagyunk, s
annak elnöke, Dömsödi Teréz.
A Tiszti Klub igazgatója, Túri
Andrea, Rákász Béla vállalko-
zó, s nem utolsó sorban a
nagymamámnak is köszö-
nöm, hogy mindig hitt ben-
nünk és biztatott.

FFoollyyttaattááss  aazz  55..  oollddaalloonn..

MMoossoollyytt  sszzeerreettnnéénneekk  ffaakkaasszzttaannii,,  öörröömmeett  aaddnnii

A zene szerelmesei
Az Édes presszóban...

......ttoovváábbbbrraa  iiss  bbõõvvüüllõõ  áárruukkéésszzlleetttteell,,  
kkeeddvveezzõõ  áárraakkkkaall  vváárrjjuukk  

kkeeddvveess  vveennddééggeeiinnkkeett!!
--  ÉÉddeessssééggeekk,,  ssüütteemméénnyyeekk,,  ffaaggyyllaalltt,,

--  ppaallaacckkoozzootttt  iittaallookk  kkaapphhaattóókk..  
Új nyitva tartási rend:

HHééttkköözznnaapp::  1100--1188  hh--iigg..
HHééttffõõ  sszzüünnnnaapp!!

MMiinnddeenn  ccssüüttöörrttöökköönn,,  hhaa  ffaaggyyiizziikk,,  
hháárroomm  ggöömmbb  uuttáánn  aa  nneeggyyeeddiikk  iinnggyyeenn  vvaann!!

Szentes, Farkas A. u. 33. (Kisér)



Dobrai Tápboltok
(Szentes, Mátyás király u. 5. 

Szegvár, Petõfi u. 1.
Tel: 06-20/943-6811)

...ha takarmányát tõlünk kapja!
Zöldségfelvásárlás - Szentes, Zrínyi u. 15. 

A Csanytelek, Tömörkényi 

úti Tüzép Telepen
fa-, tüzelõ- és építõanyagok

gazdag  választéka. 

Városi Visszhang 5. oldal

SSzzaakkiisskkoolláássookk  iiss  éérreettttssééggiizznneekk  aa  BBaarrtthháábbaann

Törõdésközpontú
oktatás

AA  BBaarrtthhaa  JJáánnooss  KKeerrttéésszzeettii
SSzzaakkkkééppzzõõ  IIsskkoollaa  aa  ttaannuullóóii
llééttsszzáámmoott  tteekkiinnttvvee  aa  kkiisseebbbb
kköözzééppiisskkoolláákk  kköözzéé  ttaarrttoozziikk
mméégg  SSzzeenntteesseenn  iiss..  AAzzoonnbbaann
eennnneekk  aa  ttéénnyynneekk  ttööbbbb  aazz  eellõõ--
nnyyee,,  mmiinntt  aa  hhááttrráánnyyaa..  JJoobbbbaann
ttuuddnnaakk  ttöörrõõddnnii  aa  ggyyeerreekkeekkkkeell,,
ss  aa  mmaaggaass  sszzíínnvvoonnaallúú  kkééppzzééss
ffeellttéétteelleeiitt  bbiizzttoossííttvvaa  eemmbbeerrii
ttaarrttáásstt  ééss  sszzaakkmmaaii  bbiizzttoonnssáággoott
ttuuddnnaakk  nnyyúújjttaannii  sszzáámmuukkrraa..
NNaaggyyoonn  ffoonnttooss  eezz  mmaa,,  bbiizzoonnyy--
ttaallaannssáággookkttóóll  öövveezzeetttt  vviilláá--
gguunnkkbbaann..  AAzz  iisskkoollaa  vvééggzzõõsseeii--
nneekk  ttööbbbbssééggee  ffoollyyttaattjjaa  ttaannuull--
mmáánnyyaaiitt..

- Szakiskolai szinten ker-
tész, dísznövénykertész, vi-
rágkötõ- berendezõ szakokat
indítunk a következõ tanév-
ben. Utóbbi, valamint a vin-
cellérképzés érettségihez, 12
évfolyam elvégzéséhez kötött,
halljuk CCSSIIKKAAII MMIIKKLLÓÓSSNNÉÉ igaz-
gatónõtõl.

- Érettségihez kötött szak-
mák továbbá a technikusi sza-
kok: a parképítõ, fenntartó, és
a természetvédelmi technikus
szak. Utóbbit két éve folyama-
tosan oktatjuk. A parképítõ és
fenntartó szakot most szeret-
nék beindítani. Komoly szak-
mai anyagot kell felvonultatni
a képzéshez, de ezek olyan te-
rületek, amelyekre a városia-
sodás fejlõdésével szükség
van. A technikus tanulók tele-
pülésfejlesztési részlegekben,
nemzeti parkokban, termé-
szetvédelmi területeken he-
lyezkedhetnek el. Ezek a sza-
kok is szorosan kapcsolódnak
az alapképzésünkhöz. Aján-
lom a figyelmébe más iskolák-
ban végzett tanulóknak is. Po-
zitívum, hogy egyre növek-
szik az ilyen végzettségû
szakemberek iránti igény, -
mondja.

--  AAzz  iiddéénn  vvééggzzeetttt  ddiiáákkookk  aa
ttoovváábbbbttaannuulláásstt,,  vvaaggyy  aazz  eellhhee--
llyyeezzkkeeddéésstt  vváállaasszzttoottttáákk  iinn--
kkáábbbb,,  ééss  mmiillyyeenn  ssiikkeerrrreell??

- Hetven diákunk végzett
az idén. Több mint hatvan
százalékuk továbbtanul. A je-
lentkezõk mintegy hetven
százalékát fel is veszik a felsõ-
fokú intézményekbe. Tõlünk
egyenes út vezet a kecskeméti
fõiskola kertészeti szakára.
Legjobb diákjaink pedig a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem
Kertészeti Karára, ill. a Gödöl-
lõi Agrártudományi Egyetem-
re mehetnek, de szóba jön
Debrecen, vagy a szarvasi fõ-
iskola is. Újdonság, hogy a
szakiskolát végzettek részére
helyben lesz esti szakközépis-
kolai képzés, tehát ezután ná-
lunk leérettségizhetnek. 

--  AA  bbeeiirraattkkoozzóó  ttaannuullóókk  mmii--
llyyeenn  ffeeggyyeelleemmii  kköövveetteellmméé--
nnyyeekkrree  sszzáámmíítthhaattnnaakk??

- A háromszáz tanuló elle-

nére is az egyik legkisebb kö-
zépiskola vagyunk Szentesen.
Ennek az az elõnye viszont
megvan, hogy személyesen
ismerünk szinte minden csa-
ládot. Nagyon komolyan
vesszük az ifjúságvédelmet.
Ez egyrészt megnyilvánul az
egyes támogatásokban, más-
részt, ha tudja a gyerek, hogy
az osztályfõnöke szinte napi
kapcsolatot tart fenn a szülei-
vel, akkor kisebb a mulasztá-
sok lehetõsége. Úgy érzi a di-
ák, hogy itt tényleg törõdünk
vele. Olykor - sajnos - talán
még többet is, mint amit ott-
hon elvárhat.

--  VVaann  mméégg  eeggyy  ssppeecciiáálliiss
kkééppzzééssüükk,,  aammiirrõõll  eeddddiigg  nneemm
eesseetttt  sszzóó..

- Valóban. A baromfihús-
feldolgozó végzettséget szer-
zett diákok részére a Hungerit
Rt. garantált felvételt biztosít.
Elõzetesen a tanulókkal szer-
zõdést köt a cég, s már a szak-
mai gyakorlatot is ott végzik.
Tanulmányi eredményüktõl
függõen részesíti ösztöndíj-
ban õket. Még ennek ellenére
is viszonylag kevesen választ-
ják ezt a képzést. Ma már pe-
dig komoly technikai beren-
dezéseken dolgozhatnak.
Idén mindössze öt tanuló sze-
rezte meg a szakképesítést. 

- AAzz  iinnttéézzmméénnyy  kkoommoollyy
nneemmzzeettkköözzii  kkaappccssoollaattookkkkaall
rreennddeellkkeezziikk..  MMiillyyeenn  eellõõnnyyöökk
sszzáárrmmaazznnaakk  eebbbbõõll??

- Jelenleg Bécsben és Mün-
chenben van egy-egy kertész
és virágkötõ iskola. A mün-
cheni a régebbi kapcsolatunk.
Évente pályázunk a Leonardo
alapítványnál, nyolc éve fo-
lyamatosan cseregyakorlato-
kat szervezünk, amelynek tar-
tama három-három hét. A mi
tanulóink farmokon dolgoz-
nak Németországban, de álta-
lában egy farmon vagy egy
növénnyel, vagy egy növény-
körrel találkoznak. Vagy csak
szabadföldi zöldségtermesz-
tés van, vagy csak cserepes vi-
rág. Két gyermek általában a
müncheni botanikus kertben
kap munkát. Az ide jövõ né-
met, vagy osztrák gyerekek a
szentesi termálvízfûtésû zöld-
séghajtatást tanulmányozzák,
ezért általában januárban, feb-
ruárban érkeznek. Rend sze-
rint 8-10 gyerek utazik egy ta-
nárral. A tanár kolléga autó-
val megy, és tartja a kapcsola-
tot a vendéglátókkal. Idén pá-
lyáztunk elõször tanári útra
is, így a nyár folyamán egy
szaktanári csoport látogat ki
Münchenbe. Most formálódik
az ausztriai Linz városi szak-
iskolával a harmadik ilyen
kapcsolatunk, - tájékoztatta
lapunkat az igazgatónõ. 

--  ddiittee  --

SSzzeenntteesseenn  aa  ttaavvaasssszzaall
kkeezzddttee  mmeegg  tteevvéékkeennyyssééggéétt  aa
TTÁÁMMAASSZZ  TTáámmooggaattóó  SSzzoollggáá--
llaatt,,  aammiirrõõll  mmáárr  kkoorráábbbbaann  bbee--
sszzáámmoollttuunnkk..  AA  rráásszzoorruullóó  eemm--
bbeerreekk  bbiizzaallmmááéérrtt  aauugguusszzttuuss
eellsseejjééttõõll  eeggyy  mmáássiikk  ttáárrssaassáágg  iiss
vveerrsseennyybbee  sszzáálllltt..  EEzzúúttttaall  aa
NNOOSSZZAA  TTáámmooggaattóó  SSzzoollggáállaa--
ttoott  mmuuttaattjjuukk  bbee..  

-  A törvény értelmében
tízezer lakosonként van létjo-
gosultsága egy-egy támogató
szolgálatnak. Ez magyarázza,
hogy mi létrehozhattuk a NO-
SZA 2005 Szociális Alapellátó
KHT-t, - említi GGIILLAA EERRZZSSÉÉBBEETT

ügyvezetõ.
-  Amikor Gellérfy úrral

találkoztam, azon gondolkod-
tunk mindketten, hogyan le-
hetne a szociális szférában se-
gíteni az embereken. Mind-
kettõnk lételeme ugyanis a se-
gítés.

--  TTeevvéékkeennyyssééggüükk  hhaattóókköörree
ccssaakk  SSzzeenntteessrree  tteerrjjeedd  kkii??

- Egyelõre csak Szentes
közigazgatási területében
gondolkodunk. A késõbbiek-
ben azonban nyitni szeret-
nénk a kistérség felé is. 

--  MMiillyyeenn  sszzoollggáállttaattáássookkaatt
nnyyúújjttaannaakk  aa  rráásszzoorruullóókknnaakk??

- Személyi segítés, szállí-
tás, információ adás, tanács-
adás a feladatunk. A támogató
szolgálat személyi jármûvével
tudjuk a rászorulókat szállíta-
ni, illetve a házi segítségnyúj-
tás, házi gondozás keretében
a fürdetéstõl a mentálhigiénés
szociális ellátáson át a kert-
szépítésig minden tevékeny-
séget ellátunk. 

--    AA  ggoonnddoozzáássii  kköözzppoonntt--
bbaann  kkaappvvaa  hheellyyeett,,  eezz  jjeelleennttii
aazztt  iiss,,  hhooggyy  aazz  õõ  vváálllluukkrróóll
vveesszznneekk  llee  tteerrhheekkeett??

- A NO-
SZA támoga-
tó szolgálat
neve pozitív
kicsengésû,
jól megje-
gyezhetõ és
m i n d e n k i t
v a l a m i f é l e
segítésre sar-
kalló kifeje-
zés, - veszi át
a szót GGEELL--
LLÉÉRRFFYY LLÁÁSSZZLLÓÓ

n o n - p r o f i t
szakértõ.  

- Men-
jünk, gye-
rünk, csinál-
juk! Ebben a
szférában ki
segít egy fo-
gyatékkal élõn, vagy egy idõs
magányos emberen, az majd-
nem mindegy. A fontos az,
hogy valaki segítsen. A segítés
egyik formája a gondozási
központ. Egy más fajtája erre
ráépülve, a kettõ együtt mû-
ködve, a támogató szolgálat.
A gondozási központban itt
van egész nap egy idõs ember,
akit mi reggel ide hozunk,
délután elvisszük haza. Akit
hét közben elviszünk egy
gyógykezelésre, közben ki-
váltjuk a gyógyszereit, bevá-
sárolunk neki, elintézzük a
napi dolgait. Õ egyébként pe-
dig jól érzi magát napközben
a gondozási központban.
Ezért jó, hogy itt lehetünk. S
hogy sikerült ezt a helyet

megkapnunk, az a gondozási
központ és az önkormányzat
jóindulatán múlott. Mindenki
belátta ugyanis, hogy ez a te-
vékenység egymásra épül. 

--  CCssaakk  aa  ggoonnddoozzáássii  kköözz--
ppoonnttoonn  kkeerreesszzttüüll  jjuutthhaattnnaakk  eell
ÖÖnnöökkhhöözz  aazz  éérriinntteetttteekk??

- Egyrészt a gondozási
központon keresztül, ám sze-
mélyesen is felkereshetnek
bennünket, hiszen az irodánk
Szentesen a HHoorrvváátthh  MMiihháállyy
uuttccaa  1100.. szám alatt hétfõtõl
péntekig folyamatosan nyitva
tart. TTeelleeffoonnsszzáámmuunnkk::  6633//440011--
338844//2200//55556622--997700.. De a házi-
orvosokon, civil szervezete-
ken, szakszolgálatokon ke-
resztül is eljuthat hozzánk
bármely személyi segítésre

szoruló embertársunk, mond-
ja Erzsébet. 

- Nagyon fontos, hogy a
szolgáltatások jelentõs része
nem kerül pénzbe, tevékeny-
ségünk nagy részét állami for-
rásokból fedezzük. A szállítás
Szentes belterületén ingyenes.
A személyi segítés díjköteles,
de nagyon méltányos, - teszi
hozzá Gellérfy László.

A szolgálatnál két szakal-
kalmazott, szakápoló, gépko-
csivezetõ dolgozik, mindany-
nyian közalkalmazottak. A
cég több lábon állva, hosszú
távra próbálja tevékenységét
megalapozni. Forduljanak
hozzájuk bizalommal!

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  ddiittee

NNOOSSZZAA,,  mmeennjjüünnkk,,  ccssiinnáálljjuukk!!

Új támogató szolgálat

AAkkcciióó!!
ÍÍnnyyeenncc  ((ggeesszztteennyyééss))
ppuullyykkaammeellll  770000 FFtt//kkgg..
FFaaggyyaasszzttootttt  kköövvéérrlliibbaa  mmeellll  

889900 FFtt//kkgg..

AA  KKÉÉSSZZLLEETT  EERREEJJÉÉIIGG!!

SSzzeenntteess  AAttttiillaa  uuttccaa  33..  ééss  
AAddyy  EEnnddrree  uuttccaaii  JJéérrccee  MMiinnttaabboolltt..
TTeelleeffoonn::  ((6633))  551100--665511,,  ((6633))  331177--334477

Ilyen még nem volt!
Meglévõ riasztóját most 

ingyen kötjük be a legkorszerûbb 
rádiós figyelõszolgálatunkba. 

Ráadásul egy hónapig 
díjmentesen õrizzük!

Szentesen, Csongrádon 
saját vonulószolgálat. 

Ha még nincs riasztója, 
most kedvezménnyel kiépítjük.

33VV  VVAAGGYYOONNVVÉÉDDEELLEEMM

63/400-134, 30/9285-090
wwwwww..vv--vv--vv..hhuu

FFoollyyttaattááss  aa  44..  oollddaallrróóll..  

--  MMiikk  aa  ttoovváábbbbii  tteerrvveeiitteekk??
- Szeretnénk egy önálló

estet létrehozni. Személyes
kapcsolatba kerültünk a helyi
kisebbségi önkormányzat ze-
nész fiataljaival, szeretnénk
velük is közös mûsort. Kap-
csolataink szélesítése mellett
önálló lemez és fellépések,
természetesen...

Kívánok nektek sok si-
kert, a közös zenéléshez sok
örömet. Ezt az örömet adjátok
át a közönségnek is. S szemé-
lyesen neked, hogy váljék va-
lóra a gyermekkori álmod.

PPaapppp  IIrréénn
FFoottóó::  ddtt..

Örömzene a posta melletti
téren ez év július 24-én az
Euroatlanti Nyári Egyetem
megnyitója estéjén. Balról
jobbra a fiúk: Máté, Zsolti, Fe-
ri, a lányok: Erika, Zita és Dóri.

A zene szerelmesei



Az A+
EURO-PAY
Középiskola és

Kollégium 

6640 Csongrád Fõ u. 64. 

* * *
várja 8. évfolyamot végzettek 

jelentkezését 2005. szeptemberétõl
induló szakközépiskolai képzésére,

amely emelt szintû számítástechnikai és
angol nyelvi képzést is 

magába foglal 
(0. évfolyam), valamint érettségizettek
jelentkezését 2 éves OKJ emelt szintû

szakképzõ évfolyamaira. 

* * *

Bõvebb felvilágosítás a helyszínen, 
vagy a 63/570-110 telefonszámon.

BBookkrroossoonn  jjúúlliiuuss  1111--
éénn  nnyyíílltt  aa  VVIIIIII..  TTiisszzaa  VVii--
ddéékkii  AAmmaattõõrr  AAllkkoottóókk
ttáárrllaattaa..  AA  ppáállyyáázzaattoonn  aa
TTookkááccssllii  LLaajjooss  kkééppzzõõmmûû--
vvéésszzeettii  sszzaakkkköörr  ttaaggjjaaii  iiss
rréésszztt  vveetttteekk..  KKöözzüüllüükk
kkeetttteenn,,  AANNDDRRIIKKÓÓ IISSTTVVÁÁNN--
NNÉÉ ééss RRÓÓNNYYAAII ÁÁGGNNEESS kküü--
llöönnddííjjbbaann  rréésszzeessüülltteekk..  

AAzz  eellmmúúlltt  iiddõõsszzaakk  aa
kköörr  ttaaggjjaaii  sszzáámmáárraa  iiggeenn
mmoozzggaallmmaassaann  aallaakkuulltt..
TTööbbbb    hheellyybbeellii  ééss  vviiddéékkii
kkiiáállllííttááss  uuttáánn  éérrkkeezztteekk
BBookkrroossrraa,,  ss  kkéésszzüüllnneekk  aazz
úújjaabbbb  kkiihhíívváássookkrraa..  

TTIINNÉÉ
FFoottóó::  TTöörröökk  IIddaa

Amatõr alkotók tárlata

Ejtõernyõsök sorsa
DDAARRAABBOOSS IIMMRREE (Szentes,

1921 - Szentes, 2003) hentes és
mészáros szakmunkás életút-
ját így vázolta 2001-ben “1942-
ben Pápán ejtõernyõsnek ké-
peztek ki Paksi Sándor és
Kispál János szentesi bajtársa-
immal. 1945-ben a Dunán-
túlon fogságba kerültem.

Megszöktem. Katonai szolgá-
latom miatt a szentesi vágóhí-
don alig dolgozhattam. Ezért
a mezõgazdaságban, majd ké-
sõbb  búvárként, nyugdíjas
koromig a Hídépítõ Vállalat-
nál tevékenykedtem. Néhá-
nyan, hajdani ejtõernyõsök,
1998. október 3-án összejöt-
tünk Szolnokon.” 

Darabos Imre személyérõl
olvashattunk a Városi Vissz-
hang 2001. március hetediki
számában. 

KKIISSPPÁÁLL JJÁÁNNOOSS (Szentes,
1921 - Szentes, 1974) ács-, áll-
ványozó életútját a testvére,
Antal vázolja: “A bátyám
1943-ban a Szovjetunióban

fogságba esett. Ott ólombá-
nyában dolgozott és csak
1954-ben jöhetett haza. “Kin-
ti” munkájáról alig beszélt. Az
ott kapott tüdõbetegségével a
budapesti szovjet kórházban
kezelték, ill. ellenõrizték. 

PPAAKKSSII SSÁÁNNDDOORR (Szentes,
1921 - Szentes, 2000) kõmû-

ves. Kezdõ szakmunkás korá-
ban az építõk szakszervezete
dalárdájában, és a Szociálde-
mokrata Pártban tevékenyke-
dett Szentesen. Közéleti tevé-
kenységét 1945-46-ban a
SZIM (Szakszervezetek Ifjú-
munkások Szövetsége) veze-
tõségi tagjaként folytatta.
Székhelyük a Kurca partján
lévõ “Dózsa házban” volt. 

1947-48-ban szarajevói
építkezéseken, majd az Álla-
mi Építõipari Vállalat szentesi
vállalatánál kõmûvesként al-
kalmazták. Szociális ügyek
irányításával bízták meg. Be-
csületesen, lelkesen tevékeny-
kedett, ám a  második világ-

háborús ejtõernyõs szolgálata
“káderlapjára került!”. Olyan
emberek váltották le, akik
“megúszták a háborút”, és
egy hódmezõvásárhelyi “poli-
tikailag megbízhatóbb em-
bert”, szakmája szerint sütõ-
ipari szakmunkást neveztek
ki helyette. Paksi Sándor csa-

lódott, zárkózott
ember lett. Oprea
Péter építész tech-
nikus irányításával
Szentes járás terüle-
tén mezõgazdasági
építkezéseken dol-
gozott. Az 1960-as
évek elejétõl a
MÁV Szentesi Épí-
tési Fõnökségén he-
lyezkedett el (Sze-
ged, Cegléd, Szol-
nok, Kelebia). Az
ingázást megunva
az 1970-es évektõl
n y u g d í j a z á s á i g
Szentesen, a Városi
Tanács karbantartó

részlegénél kõmûvesként dol-
gozott. Irodákat, lakásokat,
utcai járdákat javítgatott. Sok
épület õrzi keze nyomát Szen-
tesen és vidéken. 

Darabos Imre, Kispál Já-
nos, Paksi Sándor sorsát váz-
toltam. Õket és bajtársaikat:
MMIIKKEECCZZ SSÁÁNNDDOORRTT,, VVIITTÉÉZZ TTÓÓTTHH

JJÁÁNNOOSSTT - ejtõernyõsöket - bá-
torságukért korosztályok tisz-
telték. Az ejtõernyõsök sorsát
iskoláskori, munkatársi, bará-
ti ismeretség alapján írtam.
Paksi Sándor lánya, Márta
édesapja és bajtársai fényké-
pével dokumentálta a történ-
teket.

KKááttaaii  FFeerreenncc
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BBaallrróóll,,  eellssõõ  DDaarraabbooss  IImmrree,,  nneeggyyeeddiikk  PPaakkssii  SSáánnddoorr..

Euro-parkett a

SZIVÁRVÁNY
SZÕNYEGBOLTBAN

SSzzeenntteess,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uu..  55..  
* 6 mm-es, 23-as 

1400 Ft/m2
* 6 mm-es, 31-s 

1590 Ft/m2
* 7 mm-es, pattintós 

1890 Ft/m2
* 8 mm-es, 31-es 

2000 Ft/m2
Szegõléc, szõnyegek

* 4-5 m széles, mintás
890 Ft/m2-tõl

* 4-5 m széles, nyomott
mintás 1400 Ft/m2-tõl

* Futószõnyegek 
925 Ft/fm-tõl

PVC
* 2 m széles 690 Ft/m2-tõl
* 3-4 m széles 890 Ft/m2-tõl

Továbbá közép-, összekötõ
szõnyegek, mûanyag és fa-
szegõk ragasztók, szõnyeg-
szegés, burkolat kivitelezés.

Tel.: 63/318-719, 30/399-
2965 Nyitva tartás: h.-p.:
9-17, szo.: 9-12.  

3377..  IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  MMûûsszzaakkii  DDaannddáárr

Töretlen fejlõdés, 
új kihívások

- Az egyik, hogy a  világ-
színvonalú víztisztító száza-
dunk hat nagy teljesítményû
víztisztító eszközzel rendelke-
zik, amely órán-
ként képes öt köb-
méter hagyomá-
nyos szen-
nyezettségû vizet
tisztítani. Emellett
képes atom, vegyi,
b a k t e r o l o g i a i
f e g y v e r e k k e l
szennyezett vizet
is tisztítani, ten-
gervizet sótlaníta-
ni. Ebben az eset-
ben teljesítménye
2,5 köbméter órán-
ként. Várhatóan a
jövõ év folyamán
még két ilyen esz-
közt kapunk, s így
lesz teljes a víz-
tisztító század esz-
közellátottsága. 

--  AA  mmeeggttiisszzttíí--
ttootttt  vvíízz  úújjrraahhaasszz--
nnoossííttáássaa  hhooggyyaann
ttöörrttéénniikk??

- Mindegyik eszközhöz
tartozik egy zacskózó beren-
dezés, amely fél, ill. egyliteres
zacskókba tudja a vizet cso-
magolni. A tisztított víz mint-
egy egyharmadát tudjuk zacs-
kózni. Ha az igény olyan, egy
víztisztító gépre négy zacskó-
zót tudunk kapcsolni, s akkor
a teljes mennyiséget tudjuk
zacskózni. Ennek nagy jelen-
tõsége van a katonai alkalma-
zás mellett a különbözõ ka-
tasztrófavédelmi feladatok el-
látásában is. 

--  MMiillyyeenn  aazz  áálllloommáánnyy  ggéépp--
jjáárrmmûû  eellllááttoottttssáággaa??

- A századnak folyamat-
ban van az új gépjármû tech-
nikával való felszerelése Mer-
cedes terepjáró gépkocsikkal,
ill. Rába és MHN konténer-
szállító gépjármûvekkel.  Te-
hergépjármûvei H14-es Rába

jármûvek. Az elmúlt másfél
évben az alakulat több mint
negyven új gépjármûvet ka-
pott. Az univerzális földmun-
kagépeink száma is folyama-
tosan növekszik. Nagyon fon-
tos továbbá a híradó berende-
zések korszerûsítése. Az új
eszközökbõl az elsõ szállít-
mány már hazánkba érkezett.
Egyes berendezésekkel ren-

delkezünk, de az õsz folya-
mán megkapjuk a többit is. 

--  AAzz  áálllloommáánnyy  eellhheellyyeezzééssii
kköörrüüllmméénnyyeeiitt  éérriinnttõõ  ffeejjlleesszzttéé--
sseekk  mmeerrrree  ttaarrttaannaakk??

- Az állomány elhelyezési
körülményei is folyamatosan
javulnak. Januárban egy újabb
felújított legénységi épület át-
adása történt meg, amely 153
fõ elhelyezésére alkalmas. A
szerzõdéses állomány nagyon
korszerû körülmények között
dolgozik és pihen. Szeptem-
ber végén a kábeltelevízió, ill.
internet hozzáférés is meg
lesz minden szobában. A szer-

zõdéses állománynak Szentes
helyõrségben 300 fõ erejéig tu-
dunk nagyon korszerû feltéte-
leket biztosítani. Ez a Magyar
Honvédség átlagánál valami-
vel jobb. De a munkafeltétele-
ket is tovább javítjuk. Most fe-
jezõdött be egy épületrész fel-
újítása, itt helyeztük el a sze-
mélyügyi fõnökséget. A többi
részen  irodakapacitás bõvü-
lés miatt javulnak a munkafel-
tételek. 

A laktanya rekonstrukció
tehát tovább folyik, ami újabb
épületek felújításával jár
majd. Korszerû telephely épí-
tése várható 2010 környékén.

- MMeekkkkoorraa  mmoosstt  aa  ddaannddáárr
llééttsszzáámmaa??

- Jelenleg a dandár létszá-
ma mintegy ezer fõ. Költség-
vetési létszámunkra száz szá-
zalékban fel is vagyunk tölt-

ve. Március elsejével a szerzõ-
déses állomány várhatóan 60-
70 fõvel növekszik. 2010-ig
évente 40-60 fõvel fog tovább
növekedni a létszám a tárca
anyagi, illetve a várható fel-
adatok függvényében. 

--  MMii  mmoonnddhhaattóó  eell  mmoosstt  aa
hhííddééppííttõõ  rréésszzlleeggrrõõll??

- Az elõre betervezett gya-
korlatok mellett nagy igény

mutatkozik a hídépítõ techni-
kai eszközeink iránt. Ezekbõl
az eszközökbõl inkurenciában
igen tetemes mennyiség van,
ezért azt tervezzük, hogy nem
a hadi anyagot használnánk
fel  a különféle építési felada-
tokhoz, megbízásokhoz, ha-
nem miniszteri engedéllyel az
inkurenciát. Ez bevételt is
hozna a szaktárcának. A bevé-
telt pedig az egyes fejleszté-
sekre fordíthatnánk.

--  HHooggyyaann  vvaannnnaakk  jjeelleenn  aa
nneemmzzeettkköözzii  kkaappccssoollaattookkbbaann??

- Más országok mûszaki
alakulataival együttmûkö-

dünk. Ebben az évben már fél
évig együtt dolgoztunk a hol-
land 101-es mûszaki zászlóalj-
jal. Várhatóan az év második
felében angol mûszakiakkal
fogunk közös feladatot végre-
hajtani. 2006-tól ismét fél éves
közös tevékenységre fog sor
kerülni az angolokkal. Ki-
emelt feladatunk továbbra is a
Tisza Többnemzetiségû Mû-
szaki Zászlóaljban való rész-
vétel. Idén a szlovákok adják
a parancsnokságot. Szeptem-
berben lesz egy törzsbevetési
gyakorlat, ahol a mi parancs-
noki állományunk is részt
vesz. Õsz elején vár ránk egy
gyakorlat, amikor a mûszaki
dandár az elõkészítésben és a
mûszaki szakfeladatok végre-
hajtásában fog közremûköd-
ni. 

--  AA  ddaannddáárr  --  jjooggeellõõddeeiitt  ttee--
kkiinnttvvee  --  nnaaggyy  mmúúllttrraa
tteekkiinntt  vviisssszzaa,,  eezzéérrtt
ffoonnttooss  sszzeerreeppee  vvaann  aa
hhaaggyyoommáánnyyááppoollááss --
nnaakk..

- Valóban lénye-
ges a mûszaki hagyo-
mányok ápolása. A
mûszaki csapatok
napján egy szerény
emlékparkot alakítot-
tunk ki a laktanyában,
amellyel emléket állí-
tottunk az egykori
elõdöknek. Hosszú
idõ után most sikerült
ezt megvalósítani a
szaktárca, a Honvéd
Szakszervezet, érdek-
védelmi szervezetek
és egy gazdasági tár-
saság közremûködé-
sével.  A nyugdíjas

mûszakiak is nagy örömmel
vették ezt. A kis emlékoszlo-
pokat a megszûnt mûszaki
csapatok utolsó parancsnokai
készítették. Ápoljuk továbbá a
huszárokkal a kapcsolatot.
Októberben az egykori huszár
osztály volt tiszai harcainak a
napjára emlékezve rendezzük
meg a Huszártalálkozót.

NNAATTOO--RRÉÉGGIIÓÓ  rroovvaatt  ffoollyytt..  

AA  hhaaddeerrõõ  ááttaallaakkííttáássáávvaall
kkaappccssoollaattbbaann  kkéétt  éévvee  iinndduullttaakk
eell  aa  ffeejjlleesszzttéésseekk,,  aammiinneekk  eeggyyiikk
sszzeerreennccssééss  rréésszzeessee  aa  sszzeenntteessii
3377..  IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  MMûûsszzaa--
kkii  DDaannddáárr..  SSzzeerrvveezzeettee  ttoovváábbbb
kkoorrsszzeerrûûssööddiikk..  ÚÚjj  tteecchhnniikkaaii
eesszzkköözzöökkeett  kkaappttaakk..  AA  ffeejjlleesszz--
ttéésseekkrrõõll,,  ééss  aazz  aazzookkhhoozz  kkaapp--
ccssoollóóddóó  úújj  ffeellaaddaattookkrróóll  KKOO--
VVÁÁCCSS IISSTTVVÁÁNN ddaannddáárrttáábboorrnnoo--
kkoott  kkéérrddeezzttüükk..

VVíízzttiisszzttííttóó  bbeerreennddeezzééss

EEuurróóppaa--hhíídd

NATO RÉGIÓ
1. rész



EE--mmaaiill::  vviisssszzhhaanngg@@sszzeenntteessiinnffoo..hhuu
WWEEBB::  wwwwww..ccooffffeeeelliinngg..hhuu//vviisssszzhhaanngg
MMeeggjjeelleenniikk  hhaavvoonnttaa  SSzzeenntteesseenn

ppoossttaallááddáákkbbaa,,  aa  kköörrnnyyeezzõõ    tteelleeppüülléésseekkeenn
ffoorrggaallmmaass  üüzzlleetteekkbbõõll  tteerrjjeesszzttvvee..  

KKiiaaddóó::  „„MMoossoollyyggóóssaabbbb  RRééggiióóéérrtt““  
KKuullttuurráálliiss  KKöözzhhaasszznnúú EEggyyeessüülleett

FFeelleellõõss  sszzeerrkkeesszzttõõ,,  kkiiaaddóó  ééss  ddeessiiggnn::
DDöömmssööddii  TTeerréézz  
0066--2200//99883377--222266
SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  

66660000  SSzzeenntteess,,  NNaaggyyöörrvvéénnyy  uu..  5588..
AA  llaappoott  nnyyoommjjaa::

HHuunnggáárriiaa--PPlluusszz  NNyyoommddaa  RRtt..  BBéékkééssccssaabbaa
FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  

KKeeppeennyyeess  JJáánnooss  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóó
HHUU IISSSSNN  11221155--88443377

VÁROSI
Visszhang

SZENTES ÉS TÉRSÉGE FÜGGETLEN LAPJA
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*SPECIÁL MÛSZAKI* HÁZTARTÁSTECHNIKAI

SZAKÜZLET és SZERVIZ
Varrógépek

Háztartási gépek,
Szerszámgépek

Szivattyúk

Forgalmazása, 
Garanciális és Fizetõ Javítások
Motortekercselés, 

(állórész-forgórész)
Tûk, Ollók, Alkatrészek, 

Tartozékok, Kellékek
Gombbehúzás, Patentozás, Kulcsmásolás

Szentes, Szûrszabó u. 3. Tel./fax: 63/314-123.
Nyitva tartás: Hétfõtõl-Péntekig 9-12, 14-17 óráig

specialmuszaki@freemail.hu

ÁÁLLLLAATTOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÉÉSS FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN..
SSzzeenntteess,,  SSááffrráánn  MMiihháállyy  uu..  4433..  
TTeell::  ((6633))440011--442200  
0066--3300//335577--44446688

VVéérrvviizzssggáállaatt,,
UUllttrraahhaanngg,,  MMiikkrroocchhiipp,,
KKiissááll llaatt  úútt lleevvéé ll ,,   ssttbb.. .. ..

DDrr..  DDoobbooss  AAnnddrrááss    
MMeedd..  VVeett..  SSppeecc ..

Hagyományos fõzött,

tejmentes gyümölcs-,

és olasz
fagylaltkülönlegességek

Szeenntteess,,  HHoonnvvéédd  uu..  110099..
ZZoollnnaayy  uu..  2255..

Nagy Zoltán
cukrászmester

JJOOHHAANNNNAA

CCUUKKRRÁÁSSZZDDAA

A JOKER
Kerékpárszaküzletek

nyári akciói:
Minõségi kerékpárok:

Schwinn, Hauser, Power,
Kellys, Merida, elérhetõ áron,
óriási választékban csak nálunk!

Kerékpáralkatrészek a két év-
vel ezelõtti áron, csak nálunk!

Hitelügyintézéssel, egészségpénztár kiszolgálással, 
szervizzel, és nyári akciók egész sorával várjuk 

kedves vásárlóinkat:
Készpénzes engedménnyel, ajándék AKCIÓVAL, használt,

roncs kerékpár beszámítással. 
Nálunk kulturált körülményekkel, teljes körû szolgáltatás-

sal, és továbbra is a legkedvezõbb árakkal várjuk! 
Gyõzõdjenek meg róla személyesen!

Szentes, Rákóczi F. u. 16/a.
Tel./fax: 63/400-735.  József A. u. 8/A.

Tel: 63/444-505. 
Kunszentmárton, Kossuth u. 9. Tel: 56/462-187

MMoossoollyy  ééss  kköönnnnyyeekk

Az emberi agy
titkai nyomán II

1543: Andreas Vesalius a
Reneszánsz éveinek anatómu-
sa. Az emberi test mûködése
címû gazdagon illusztrált
könyve úttörõ munkának szá-
mított. Az agyat, mint az em-
beri test legmagasabb szintû,
gondolkodásáért felelõs, legje-
lentõsebb szervet határozta meg. 

16. század  Decartes, a hí-
res francia filozófus és mate-
matikus egyik munkájában az
emberi agy elemzésével fog-
lalkozva, annak mûködését
egy gép mûködésével hozta
párhuzamba.

Luigi Galvani olasz fizi-
kus 1791-ben békát ingerelt
elektromos árammal egyik kí-
sérlete során, figyelve ezzel a
mozgató idegek mûködését.
Az idegek ingerület átadását
vizsgáló feltételezése fontos
lépésnek számított a késõbbi-
ekben mindazon kutatók szá-
mára, akik az agyban lévõ
idegek ingerátadó mechaniz-
musát kívánták elemezni.

1808. Francz Joseph Gall
német anatómus speciális em-
bercsoportokat (bûnözõk, pa-
pok) vizsgálva állította fel teó-
riáját, amit phenology névvel
címkézett fel. Szerinte, min-
den egyén karakterét és sze-
mélyiségét jelentõsen agyá-
nak formája határozza meg.
Körülírt továbbá az agyban,
annak kérgi részén, harminc-
egy olyan területet, ami eze-
ket a jegyeket egészíti ki. Hi-
potézise erõsen megosztotta
kora agykutatóinak körét.

Emil Kreapelin gyakorló
orvos a modern tudomány
vezetõ alakja 1896-ban határo-
zott meg az agyban, egymás-
tól elkülöníthetõ helyen felis-
merhetõ, két komoly ideg-
rendszeri betegséget, a mánia
depressziót, és a skizofréniát.

Az álom életének megha-
tározása  címû Sigmund Fre-
ud által 1900-ban publikált
könyv mérföldkõ volt az agy-
kutatás, orvostudomány és a
pszichológia számára egy-
aránt. Tudományos módsze-
re, pszichoanalízise, vagy
ahogy nevezte, álommunkája
során pacienseit képessé tette
arra, hogy a tudattalan álom
állapotában megjelenõ vá-
gyak és motivációk felidézõ-
dése, segítse az egyén ön-
megértését. Módszerét napja-
inkban is alkalmazzák. 

1929. Hans Berger bemu-
tatta az elsõ olyan mûszert,
ami az élõ emberi agyat képes
munkája során elemezni. Az

EEG Electroencephalograph
nevû készülék segítségével
rutin vizsgálatok lettek azok a
tájékozódó jellegû felmérések,
amelyek alapján az ideg-
gyógyász szakemberek biztos
diagnózisok felállítására vál-
tak képessé, segítve mindez-
zel tökéletes gyógymódok
meghatározását. 

1936: az USA-ban elsõként
végzete el a lobotomy (hom-
lok-agylebeny eltávolítás)
mûtétet  W. Freeman.

Valter Rudolf Hass kutató
kapott Nobel-díjat 1949-ben.
A tudományos világ ezzel a
legmagasabb szintû elisme-
réssel honorálta az agy kuta-
tása területén tett elévülhetet-
len tevékenységért. Munkája
bebizonyította, hogy az agy
hypothalamus része a felelõs
a sub- és part-thalamus bevo-
násával a test belsõ szervei-
nek koordinálásáért. 

1974. Üzembe helyezték
az elsõ PET készléket. Phelp -
Hoffman - Ter által megalko-
tott Positron - Emission-To-
mography nevû gép látható
információkat tudott adni az
agyban végbemenõ folyama-
tokról. Használata során rész-
letes kép jelenítõdik meg pl.
az agyi erek véráramlásáról,
az oxigénmozgásról, átadásá-
ról, és egyéb olyan változá-
sokról, amelyek feltérképezé-
se ráirányíthatja a szakembe-
rek figyelmét több olyan ideg-
rendszeri elváltozásra, amire
a PET megléte elõtt nem volt
lehetõség. Napjainkban szinte
elengedhetetlen része lett
több korfüggõ betegség, pl. az
Alzheimer,s (AD) állapot fel-
mérésének.

1990-tõl kezdõdõen lett
meghirdetve egy tíz éves
program Az agy évtizede je-
gyében. George Buschnak, az
Amerikai Egyesült Államok
elnökének kezdeményezése a
társadalom legszélesebb réte-
gét kívánta megszólítani.

2000. évben az orvosi No-
bel-díj három olyan kutató-
nak (A. Carlsson - P. Greeng-
land - E. Kandal) lett ítélve,
akik fontos  összefüggéseket
állapítottak meg az agyi ideg-
sejtek közti üzenet átadásában. 

Az agy körüli történelmi
utazás szakaszait bejárva biz-
ton állítható, hogy az út közel
sem véges. E szervünk tökéle-
tes megismeréséig még pro-
fesszionális szakembereknek,
gyógyítani akaróknak kell tö-
retlenül kutatni, elemezni,
vizsgálódni, hogy a gyógyul-
ni vágyók, hozzátartozóik,
vagy ismeretre igényt tartók
számára tudjanak beszámolni
alkalmazható eredményekrõl,
hatékony gyógymódokról,
gyógyszerekrõl.  

((FFoollyyttaattáássaa  kköövveettkkeezziikk..))

SSuussaann  TT..  ddee  BBuuzznnaa  ddrr..    
UUSSAA,,  SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg

Cenzúrázott
egészség

VVaallóósszzíínnûûlleegg  mmiinnddaannnnyyii--
aann  éérreezzttüükk  mmáárr  mmaagguunnkkaatt  kkii--
sszzoollggáállttaattoottttnnaakk  bbeetteeggssééggüünnkk
mmiiaatttt..  SS  kköözzbbeenn  eesszzüünnkkbbee  sseemm
jjuutt,,  hhooggyy  aallaappjjáábbaann  vvéévvee  bbee--
tteeggnneekk  sseemm  kkeelllleennee  lleennnnüünnkk..  

DDRR..  LLEENNKKEEII GGÁÁBBOORR „Cen-
zúrázott egészség” c. könyve
valószínûleg sokakban kelt
komoly meg-
döbbenést. O-
lyan kérdésekre
keresi a választ,
mint például
„Miért élünk
feleannyi ideig,
mint lehetne?
Kik irányítják
az egészségrõl
alkotott fogal-
mainkat? Ho-
gyan lehet sok
pénzt keresni
g y e r e k e k e n ,
egy kitalált be-
tegséggel? S ta-
lán a legfonto-
sabb: Tudja, milyen egyszerû
lenne egészségesnek marad-
ni?„ 

Ezekre, s még számos más
fontos kérdésre ad rendkívül
egyszerû választ az a könyv,
amely vaslogikával vezeti vé-
gig, hogy a különbözõ érde-
kek, a pénz által mozgatott vi-
lágunkban miként mérgezik
emberek milliárdjait végsõ so-
ron fölöslegesen adagolt
gyógyszerekkel.  S hogy mi a
kézenfekvõ megoldás? A vita-
minok, nyomelemek, ásványi
anyagok - testünk építõkövei
- folyamatos pótlása. 

A szerzõt - aki maga is jó-
hiszemû, ám már az egyete-
men megtévesztett orvosként
kezdte pályáját - számos or-
vos kereste meg a könyv elol-
vasását követõen. Egyre töb-
ben beépítik munkájukba az
olvasottakat, úgymond „fel-
ébredt lelkiismeretük” a té-
nyekkel szembesülve. 

Rejtvényünk helyes meg-
fejtõi között a rendkívül sike-
res könyv egy-egy példányát
sorsoljuk ki. 

BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddõõ::  aauu--
gguusszzttuuss  1155..  CCíímmüünnkk::  VVáárroossii
VViisssszzhhaanngg  SSzzeerrkkeesszzttõõssééggee
66660000  SSzzeenntteess,,  NNaaggyyöörrvvéénnyy  uu..
5588..  

VVíízzsszziinntteess:: 1. Személyes
névmás, 3. A könyv alcímé-
nek elsõ része. 9. Elektromos
vezetés, 10. Bródi Sándor mû-
ve, 12. Torreádorok vezény-
szava. 13. Becézett férfi név,
14. Egészségesen megúszni az
elején. 15. Sajog. 16. Málnatõ
páratlan hangzói. 17. Olaszor-
szág a gépkocsikon. 18. Plútó
betûi keverve. 20. Röntgen,
szekundum, neptúnium. 22.

Serdülõ lányokat. 24. Azonos
hangzók. 25. Ételízesítõ visz-
szafelé. 26. Kicsi vég nélkül.
27. Kén. 28. ... Hungary, 30.
Háziállat névelõvel. 31. Tele-
pülés Zala megyében. 36. Téli
sport. 

FFüüggggõõlleeggeess::  1. Duplán
Komárom megyei település.

2. Tökéletes. 3.
Állandó fizeté-
si kötelezett-
ség. 4. Duplán
újszülött 5. Ke-
leti világtáj. 6.
Állóvíz széle.
7. Alsó tagoza-
tos tanuló. 8.
Gél betûi ke-
verve. 11. ... az
isten fényeket.
(József Attila)
14. Lélegzek.
15. A könyv al-
címének máso-
dik része. 16.
Fõvárosi foci

klub. 19. Térfogategység és
argentum. 21. Égi jelenség be-
cézve. 23. Kiejtett betû. 26. Ba-
sa neve. 28. Ritka nõi név. 29.
Elismerés. 30. Barna közepe.
32. Katonai rangok jelzõje. 33.
Libahang. 34. Idõszámításunk
elõtt, vissza. 35. Angström. 

Elõzõ rejtvényünk a III.
Szarvasi Lovas Világtalálko-
zóról szólt. A feladvány. Ku-
ruc életképek. Népies fogat-
parádé. A programbelépõket
és az utazást nyerték: JJÉÉRRII IIBBOO--
LLYYAA,, Kossuth u. 32., SSZZAABBÓÓ

LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ Koszta J. u. 10. és
SSZZAABBÓÓNNÉÉ BBOODDOORR MMÁÁRRIIAA Mus-
kátli u. 13. szám alatti szente-
si lakosok.

PPookkoorraacczzkkii  MMaarriiaannnn  

EU-NATO kapcsolat

- Mindkét szervezetnek a
tagjai vagyunk, ezért szá-
munkra nagyon fontos,
ugyanakkor új helyzet. Ez
szimbólum kell, legyen vala-
mennyiünknek, a mûvelt
nyugathoz való tartozás szim-
bóluma. - mondta.

- Már az 1999-es NATO
csatlakozás óta is hihetetlen
változások következtek be a
világban. Vadonatúj kérdé-
sekkel kell megbirkóznunk.
Ilyen pl. a terrorizmus. Elszo-
morító, hogy a kérdések jelen-
tõs részére - attól félek - nem
léteznek jó válaszok, csak
rosszak és kevésbé rosszak.
Nagyon fontos a NATO-ban,
de különösen az EU-ban,
hogy ami lehetõséget a tagság
kínál, ha azt ügyesen ki tud-
juk használni, elõre tudunk
lépni, fel tudunk zárkózni. Fe-
lelõsség, hogy valamennyi be-
leszólásunk van a dologba.
Nem mi fogjuk támasztani a
Passat-szelet, de bizonyos
mértékben a véleményünk ott
van a végleges döntésekben.
Fontos, hogy helyzetalakító
ország legyünk tehát. Ez nem
könnyû. Nem az van, hogy
vagyunk mi, és van a NATO
vagy az Európai Unió, hanem
mi vagyunk a NATO és az
Unió is, - tette hozzá. 

--    ÖÖnn  sszzeerriinntt  aa  kkiibbõõvvüülltt
EEuurróóppaaii  UUnniióó  kkaappccssoollaattaa  aa
NNAATTOO--vvaall  mmeennnnyyiibbeenn  mmóóddoo--
ssuullhhaatt,,  vváállttoozzhhaatt--ee??

- A világ leegyszerûsített
volt a hidegháború éveiben,

amikor két oldal volt. A valós
vagy vélt veszély miatt mind
a két oldalon igen jelentõs fe-
gyelemre volt szükség. A vi-
lág - javára - megváltozott, az
a fajta szembenállás immár
nincs. Ez nem jelenti azt -
mint látjuk -, hogy a világ
egyszerûbbé vált volna. Sok
kérdésben nézeteltérés van pl.
az európaiak egy része és az
USA között. De ezeknek az el-
lentéteknek egy jelentõs része
az EU-tagállamok között is
fennáll. Nekünk lavíroznunk
kell kicsit, és a saját érdeke-
inknek megfelelõen befolyá-
solni, hogy az EU milyen
irányban alakuljon, hiszen
most sorsdöntõ kérdések vár-
nak eldöntésre. Hogy az Eu-
rópai Unió világméretekben
védelmi, biztonsági tényezõ
legyen, nem áll arányban az-
zal a politikai eltökéltséggel,
hogy az ehhez szükséges esz-
közöket hozzá is rendelje.
Megítélésem szerint jelentõs
magyar érdek, hogy az euró-
pai szerep ne egy versenyzõ
szerep legyen a NATO-val és
az Egyesült Államokkal, ha-
nem egy együttmûködõ, egy-
mást kiegészítõ szerepet je-
lentsen.

SSzzeerrkk::  DDöömmssööddii  TTeerréézz

A rovat a 

Külügyminisztérium

támogatásával

KÉszül. 

NATO RÉGIÓ

AA  VVIIII..  TTiisszzaaii  EEuurrooaattllaannttii  NNyyáárrii  EEggyyeetteemm  eellõõaaddóójjáátt,,  ddrr..
BBáánnllaakkii  GGyyöörrggyy  nnaaggyykköövveetteett,,  aa  MMaaggyyaarr  AAttllaannttii  TTaannááccss
eellnnöökkéétt  eellõõsszzöörr  aarrrraa  kkéérrtteemm,,  iissmmeerrtteessssee  sszzáámmuunnkkrraa,,  llaaiikkuussookk
sszzáámmáárraa  aa  NNAATTOO  ééss  aazz  EEUU--ttaaggssáágg  jjeelleennttõõss  öösssszzeeffüüggggéésseeiitt..
MMiikkoorr  ggoonnddoollkkoodduunnkk  hheellyyeesseenn,,  hhaa  aa  TTrraannsszz--aattllaannttii  llaabbiirriinn--
ttuussbbaann  eell  sszzeerreettnnéénnkk  iiggaazzooddnnii::



Az FVM Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola

szakképzései, érettségi utáni képzései:

Szakképzés:
- dísznövénykertész
- kertész
- vincellér
- virágkötõ-berendezõ

Technikus képzés:
- kertész- és növényvédõ
technikus
- parképítõ- és fenntartó technikus
- természetvédelmi technikus

Érdeklõdni és jelentkezni
a 63/562-265-ös telefonon,

vagy személyesen:
Szentes, Kossuth u. 45. szám alatt lehet.

Kerékpártúra 
négy országon át

A legfiatalabb fiú, DDAANNDDÉÉ

DDÁÁNNIIEELL mindössze 13 éves.
FFÜÜSSTTII MM..  GGEERRGGEELLYY,,  OOLLAASSZZ BBAA--
LLÁÁZZSS és PPAAPPPP DDÁÁNNIIEELL (15) szin-
tén a ”hetesfogat” tagja. VVAALL--
KKAAII ZZSSOOLLTT (39) az olimpiai csa-
pat vezetõje, és társai, VVIINNCCZZEE

MMIIHHÁÁLLYY (20) és DDÖÖMMSSÖÖDDII GGÁÁ--
BBOORR (23) a mostani túra ta-

pasztalt vezetõi lesznek.
Valkai Zsolt elmondta,

hogy nem sokáig pihentek a
tavalyi kihívás teljesítése
után. A folyamatos tréningek
része volt az idén egy négy-
szer négy napos hegyi felké-
szítõ kerékpározás, aztán júli-
us 30-án felkerekedtek. 

A túra Budapestrõl indult,
Esztergom, Bécs, Linz elha-
gyása után Passauba a hato-
dik napon szeretnének érkez-
ni. S közben megnézik a Bõsi
Vízlépcsõt, de Pozsony óváro-
sát is. A szlovák állomás után
már Ausztria, Bécs belvárosa
ígér számukra értékes látniva-
lókat. A várkert, a parlament
és a városháza környékét,
majd a willendorfi világhírû
Vénusz szobor másolatát né-
zik meg. 

A mindössze 11 centis
szobrocskáról érdemes tudni,
hogy korát 35 ezer évesre be-

csülik. 1908-ban egy vasútépí-
tés során találtak rá a kõkori
leletre a helyiek, amit féltve,
széfben õriznek mind a mai
napig. Aztán az ötödik napon
már a melki Apátságnál sze-
retnének járni, tudjuk a fiúk
által elõzetesen elkészített út-
vonaltervbõl. De átkerékpá-

roznak Mauthausenen is, ahol
a háború idején három kon-
centrációs tábor volt, mintegy
húszezres emberáldozattal.
Az itteni emlékhelyet szintén
látni szeretnék. 

Valkai Zsolt felhívta a fi-
gyelmünket a túra egyik leg-
izgalmasabb pontjára. Ez a
Duna-áttörés erdõkkel, szikla-
falakkal övezett gyönyörû ter-
mészeti kincsvilága, amely II.
Lajos hohenschwangeu-i biro-
dalmába vezeti õket. Itt már
folyamatosak az emelkedõk, a
túra útvonalának legmaga-
sabb pontját, az Edelweiss
Haus kilátót, 2577méter ma-
gasságban a tizenötödik na-
pon szeretnék elérni. A tizen-
negyedik-tizenhatodik nap
lesz útjuk legnehezebb része.
De tovább menve ugyancsak
csodálatos élményre készül-
nek, amikor a Fraz Josef Höle
9 kilométer hosszú, 1,2 kilo-

méter széles jégfolyamát lát-
hatják. Ezután már, túl az út
felén és a legnehezebb hegyi
utakon Klagenfurt érintésével
hazafelé veszik az irányt. Len-
ti, Siófok és újra Szentes, au-
gusztus 21-én. 

A három országot átívelõ
kerékpártúrájuk  alatt átlago-
san naponta 102,57 kilométert
kell teljesíteniük.

A csoportvezetõ Valkai
Zsolt megerõsíti, a teljes túra-
idõ alatt mindössze egyszer,
Passau után Kelheimnél a Du-
nán átkelve hat kilométeres
szakaszt tesznek meg hajóval.

Az útvonalon sehol sem várja
õket ismerõs segítség, teljesen
magukra lesznek utalva.  

A St. Jupát SE. sportolói-
nak négy országot átszelõ tú-
rájukhoz sok sikert kívánunk.
Útjukról  a www.coffee-
ling.hu/visszhang folyamato-
san tudósít, illetõleg a hazaér-
kezésük utáni beszámolót la-
punkban  olvashatják. 

A fiúk köszönik a szentesi
önkormányzat, a Csongrád
Megyei Közgyûlés, a Herba
Mix Kft, a Linea-H Bt., a
VAUDE, a Kvíz-2000 Bt., Dan-
Aqua Öntözéstechnikai Kft.
támogatását. A legnagyobb
segítséget azonban természe-
tesen most is, mint minden
hasonlóan nagy utazásnál, a
családjuktól kapták, hiszen õk
szurkolnak értük a legjobban.

DDöömmssööddii  TTeerréézz

AA  SStt..  JJuuppaatt  SSEE  kkeerréékkppáárroossaaii  iissmméétt  úúttrraa  kkeelltteekk..  EEzz  aazz  eeuurróó--
ppaaii  uuttaazzááss  mmááss  lleesszz,,  mmiinntt  aazz  oolliimmppiiaaii  vvoolltt..  AAmmeelllleetttt,,  hhooggyy  aa  hhéétt
ffiiaattaalleemmbbeerr  eeggyy  nneemm  mmiinnddeennnnaappii  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  ssppoorrtt  pprróóbbáátt
tteelljjeessíítt,,  ttöörrttéénneellmmii  ééss  kkuullttuurráálliiss  iissmmeerreetteeiikkeett  iiss  bbõõvvííttiikk..  AA  hhuu--
sszzoonnhháárroomm  nnaappooss  ttúúrraa  22335599  kkiilloomméétteerreess  úúttvvoonnaalláátt  uuggyyaanniiss  eebb--
bbõõll  aa  sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss  nnaaggyyoonn  iizzggaallmmaassaann  áállllííttoottttáákk  öösssszzee..  

Hogy 
töbször ne

legyen több SZÕR!
VVéégglleeggeess  eelljjáárrááss  IIPPLL
lléézzeerr  vviillllaannóófféénnnnyyeell..

EErreeddmméénnyyeess  mmóóddsszzeerr  aa
hhaajjsszzáálleerreekk  ffeellsszzáá--

mmoolláássáárraa  ((aarrccrraa,,  tteessttrree))..

Érdeklõdjön:

06-20/426-1177 
(63) 313-346

Jukka 
Mûhely
Szentes,

Kossuth u. 11.

BBaallrróóll  jjoobbbbrraa::  VViinncczzee  MMiihháállyy,,  OOllaasszz  BBaalláázzss,,  FFüüssttii  MM..  GGeerrggeellyy,,  PPaapppp  DDáánniieell,,  DDaannddéé  DDáánniieell,,
DDöömmssööddii  GGáábboorr,,  VVaallkkaaii  ZZssoolltt..
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TTööllttöötttt  ddiinnnnyyee
HHoozzzzáávvaallóókk:: 2 kis sárgadinnye, 10 dkg. rumos meggy, 1

õszibarack, fél citrom. 1 pohár tejszín, 1 csomag vaníliás cukor,
1 nagydoboz jégkrém.

A dinnyéket megmossuk, félbevágjuk, a magját kiszedjük, a
rumos meggy levébõl egy keveset belecsöpögtetünk a belsejébe.
Az õszibarackot meghámozzuk, fölszeleteljük, citromlével
meglocsoljuk. A tejszínt a vaníliás cukorral kemény habbá ver-
jük. A jégkrémbõl fagylaltos kanállal, vagy evõkanállal golyó-
kat szedünk ki, vagy késsel kockákra vágjuk. Akárhogyan is tá-
laljuk, fontos, hogy a tálalóeszközt használat elõtt forró vízbe
mártsuk (a kanalakat minden újabb golyó elõtt) így nem ragad
a jégkrém. A jégkrémmel töltött fél dinnyéket a lecsöpögtetett
rumos meggyel, õszibarackszeletekkel és tejszínhabbal díszít-
jük. Ugyanezt elkészíthetjük ananászból is.

JJóó  ttuuddnnii,,  hhooggyy......
- ha a csöves kukoricát forró vízbe tesszük fel fõni, akkor 20

perc alatt megfõ.
- a töltésre szánt gyenge tököt megóvhatjuk a szétfövéstõl,

ha a hámozás után rövid idõre ecetes vízbe tesszük.
- ha a kiskertbõl behozott zöldségeink megfonnyadnak, ece-

tes vízben áztatva, amelyben 2 szem kockacukrot is feloldot-
tunk, újra frissek lesznek.

KKoonnyyhhaa

AA  SSzzeenntteessii  TTeenniisszz  KKlluubb
hhaattvvaann  tteenniisszzeezzõõnneekk  nnyyúújjtt
rreennddsszzeerreess  ssppoorrttoolláássii  lleehheettõõ--
ssééggeett..  BBAAKKOOSS LLÁÁSSZZLLÓÓ vveezzeettõõ--
eeddzzõõ  öörröömmmmeell  úújjssáággoolljjaa,,  hhooggyy
aa  mmûûkkööddééssüükk  ffeellttéétteelleeii  bbiizzttoo--
ssííttoottttaakk..  AAzz  eellmmúúlltt  iiddõõsszzaakk--
bbaann  sszzáámmooss  vveerrsseennyyeenn  éérrtteekk
eell  ssppoorrttoollóóiikk  sszzéépp  ssiikkeerreekkeett..  

A tenisz elegáns és szép
sport. Ám mégis, - mondja Ba-
kos László, igen nehéz a gye-
rekeket megnyerni e sportág
számára is. Az országos szö-
vetség támogatásával azon-
ban jól mûködik a Mini Tenisz
program. A Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola ta-
nára, VVAARRJJÚÚ AATTTTIILLAA vállalta
fel, hogy télen az iskolában,
nyáron a pályán foglalkozik a
gyerekekkel.  

De gondoltak a felnõttek-
re is. RRÁÁKKÓÓCCZZII AANNDDRREEAA vezeti a
tanfolyamokat, aki a nõi csa-
pat edzõje, és versenybíró is
egyben.  

Tízen versenyeznek rend-
szeresen. A versenyigazgatás
SSZZÉÉNNÁÁSSZZKKII EEDDIINNAA feladata, míg
a versenyzõk felkészítésében
DDRR..  ZZSSIIGGAA LLÁÁSSZZLLÓÓ vállal orosz-
lánrészt. A versenyzés sok ál-
dozatot igényel sportolótól,
szülõtõl egyaránt. Bakos
László elmondja, hogy a klub
az ütõk húrozását, a verseny-
zõk utazási, szállás és étkezési
költségeit, valamint a nevezé-
si díjakat állja. 

Következzenek az elsõ fél-
év eddigi eredményei: Min-

den februárban megrendezik
a Sátor Kupát. Itt F14 kategó-
riában SSZZEENNTTEESSII DDÁÁVVIIDD II. he-
lyezést ért el. A Vásárhely Ku-
pa áprilisban zajlott a névadó
városban, ahol szintén Szente-
si Dávid szerepelt a legjob-
ban, III. lett. 

Májusban az Algida Ku-
pának Szentes adott otthont.
L14: I. GGUUNNDDLL VVIIKKTTÓÓRRIIAA,, L16: I.
Gundl Viktória, F14: III. Szen-
tesi Dávid. (A programot az
Algida és a Hollóházi Márka-
bolt támogatta.)

Júniusban Hódmezõvá-
sárhelyen rendezték a Hód
Kupát. Nõi 2. kategóriában
MMÉÉSSZZÁÁRROOSS EEMMEESSEE a dobogó
harmadik fokára állhatott. Eb-
ben a hónapban volt a hazai
tenisz élet egyik legfontosabb
versenye Balatonbogláron. Az
Országos Korosztályos Vidék
Bajnokságon a 16 éves lányok
(L16) csapata, Gundl Viktória,
KKAANNÁÁSSZZ NN..  AANNNNAA,, a III. helyen
végzett. A lányok a Tordas SC.
és a Forest ZTE. lányait utasít-
va maguk mögé, bravúrosan
szerepeltek. Párosban, L18:
KKIISSSS AANNIIKKÓÓ --  FFRRIICCSSKKAA FFAANNNNII

III., F12: VVIIRRÁÁGG MMÁÁTTÉÉ --  AAJJKKAAYY

NNOORRBBEERRTT (SZVTK) III., L14:
Gundl Viktória - ZZEELLLLEERR VVIIVVII--
EENN (SZVTK) II. lett. Ám rajtuk
kívül fontos pontokat szerzett
Mészáros Emese, BBRREEZZOOVVAAII JJUU--

DDIITT és VVOOLLOOSSIINN MMÁÁRRTTOONN is. Az
ötvenhét szakosztályból így
az összesített pontversenyben
az elõkelõ kilencedik helyen
végeztek. Az utóbbi évtize-
dek legszebb tenisz eredmé-
nye ez, nyugtázza Bakos
László. Tavaly ugyanis csak
huszonnegyedikek voltak.  A
nõi csapat veretlenül áll az
õszi forduló elõtt, melynek
tétje az OB. I. alsó ága. 

Ebben a hónapban a Milli
Kupának szintén Szentes volt
a házigazdája. F14: Szentesi
Dávid II., N3: Brezovai Judit
I., L16: Brezovai Judit II., Ka-
nász N. Anna III. L12: HHOOSSSSÓÓ

GGLLÓÓRRIIAA IV.  
A szolnoki Tisza Kupán

pedig  Gundl Viktória Zeller
Viviennel az oldalán L14 pá-
ros mérkõzéssorozatban lett  II.

Július végén rendezték
meg a Nike Junior Tourt Sze-
geden, ahol Gundl Viktória
FFRRIICCSSKKAA AANNEETTtel (Kiskunfél-
egyháza) párban volt III. 

Július utolsó hétvégéjén
Ludányi András jóvoltából
kerülhetett sor Szentesen a
Gravo-Mix Kupa teniszver-
senyre. A rendkívüli hõség el-
lenére az ország különbözõ
pontjairól sokan eljöttek, és
szép eredmények születtek.
L12 kategóriában Hossó Gló-
ria III., a 14 éves lányok közül
Gundl Viktória II., Kanász
Nagy Anna III., N3 korcso-
portban Gundl Viktória II.,
Brezovai Judit III., a 14 éves
fiúk között Szentesi Dávid II,
Virág Máté III.-ként erõsítette
a csapat hírnevét. F3 korcso-
portban BBEERREEZZVVAAII ÁÁRRPPÁÁDD

(Szentesi Kinizsi) szerepelt ki-
válóan, ezzel a II. helyet sze-
rezte meg. Az eredmények-
hez gratulálunk!

A már felsorolt támogató-
kon kívül a Sportközpontnak,
a pályát gondozó pályamun-
kásoknak is jár az elismerés.
Munkájuknak köszönhetõen
országos hírûek a szentesi
versenyfeltételek. Augusztus-
ban a mérkõzés sorozat to-
vább folytatódik.  

--  ddiittee  --

TTeenniisszz::  aa  vviiddéékk  kkiilleenncceeddiikk  lleeggjjoobbbbjjaaii

Nõk, és az OB. I.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

