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„Néha keménynek kell lenni, de jó szakmai háttérrel
dolgozom, nincsenek konfliktusok”
– interjú Gógné Nagy Katalin boltvezetővel 8. oldal
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Kiegyensúlyozottan működnek az önkormányzati társaságok
Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak július végéig kellett benyújtaniuk a féléves gazdasági beszámolóikat az önkormányzat felé. A beszámolókat és a társaságok működését a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke,
Móra József (képünkön) értékelte.

Majzik Attila
– Ezek a beszámolók úgynevezett pénzügyi információk, nem
a klasszikus év végi mérlegbeszámolók, de ezekből is lehet
már következtetni a gazdasági

társaságok működésére. Főként
az önkormányzati források felhasználására térnek ki, ugyanis nagyon sok olyan gazdasági
társaság van, melynek működése különböző periódusokhoz
kötött. Például a Szentesi Városi Szolgáltató Kft.-nek inkább a
második félévben van bevétele, mivel a fűtési szezon miatt a
távfűtési részleg akkor jut komolyabb bevételekhez, ugyanakkor az üdülőközpontnál a nyári
időszak a fő bevételi forrás – tájékoztatta lapunkat Móra József.
A gazdasági társaságok által

nemrég benyújtott információk
azért fontosak az önkormányzatnak, hogy amennyiben szükséges, időben be tudjon avatkozni,
mint tulajdonos, nehogy valamelyik társaságnak likvid problémája legyen, és ebből olyan
nehézségek támadjanak, amiket később sokkal nehezebb orvosolni.
A féléves beszámolókból az
derül ki, hogy nincsenek komoly gondok, a gazdasági társaságok viszonylag egyensúlyban
vannak, mindössze az üdülőközpontnál jelentkezett prob-

léma. – Ennél az intézménynél
volt némi gond, de ez is megoldódott. Az elmúlt időszakban
egyrészt nem volt elég bevétele, másrészt olyan fizetési kötelezettségei voltak, amiknek eleget
kellett tenni, így gyakorlatilag az
önkormányzatnak muszáj volt
beavatkoznia – értékelte a helyzetet a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság elnöke.
Móra József lapunknak elmondta, a korábbi évek tapasztalatai alapján sok információt le
lehet szűrni a benyújtott féléves
beszámolókból. Hangsúlyozta,
az önkormányzati támogatások
összegei az elmúlt évek tényadataihoz alkalmazkodnak, és azok,
valamint a feladatok szerint próbálja a testület beosztani a rendelkezésre álló forrásokat.

Sorsforduló a szentesi feketekerámia történetében
Rozgonyi Ádám
Szentes a Kárpát-medence
jeles fazekasközpontjai közé
tartozik, ahol az agyagiparosok nemcsak mázas kerámiával, hanem fekete edények
készítésével is foglalkoztak.
Utóbbit mára egyetlen szentesi feketekerámia-készítő mester, Bors Károly műveli, aki rövidesen lebontja kemencéjét.
Egy kisebb műhelyt alakít ki,
és ugyan lassabb munkatempóban, de dolgozni fog. Vajon
így ér véget a szentesi feketekerámia története?
A Kurca-parti város utolsó feketekerámiát is készítő anyagművese 25-30 éve hajtja a fazekaskorongot. Bese Laci bácsit
tartja mesterének, az égetést is
tőle tanulta. Károly eredeti szakmája finommechanika műszerész, de dolgozott órásként is.
Fiatal korában jelentős hatást
gyakorolt rá a fazekasság művészete; műhelyt, korongot, kemencét épített. – Örömet okoz
az embernek, csak jó fantázia
és kézügyesség kell. A feketekerámia a mindenem – mondta
könnyes szemekkel. Persze, kitartás is szükséges, hiszen először egyszerűnek is tűnhet a ko-

rongozás – folytatta –, de a mai
napig gyakorol, s a kihívásokat
keresi. – Szeretek különlegesebb
dolgokat készíteni, most is vannak új ötleteim – mondta. Érdeklődését az kelti fel leginkább, ha
valamiben kihívást lát. Elmondta, sosem méri a munkát időben, nem órabérben dolgozik,
ilyenkor szinte elveszik az idő.
– Amikor van valami elképzelésem, amit meg szeretnék csinálni, teljesen mindegy, hogy éjjel
vagy nappal van – fogalmazott,
hozzátéve, hogy ez egyfajta belső kényszer számára, a tettvágy
motiválja, és nem szeret sok egyforma munkát készíteni. Mosolyogva hozzátette, felesége türelemmel viselte a hóbortos
alkotómunkát, amikor az éjszaka
közepén kelt fel és agyagos kézzel fogta meg a kilincset. Mint
elmondta, a feketekerámiának
nehéz funkciót találni, dísztárgyak, alapvetően nem vízállóak.
Van, akinek nem tetszik, változik
a divat, azonban ritka az olyan
nagyszülői ház, ahol ne lógna
egy-egy fekete dísztányér a falon, és vannak akik ma is gyűjtik a máztalan cserépedényeket.
A legutóbbi, ünnepi gasztro- és
kézműves piacra két-három kerámiát hozott magával és egy

nyers edényt, hogy megmutassa
az érdeklődőknek, hogy készül
a feketekerámia. Károly jelenleg
a hajléktalanszállón tanítja a korong nélkül is végezhető kerámiázást. Négyen dolgoznak együtt,
házszámtáblát is készítettek már,
de karácsony közeledtével virágtálak is formálódhatnak a kezek
alatt. – A szállónak elektromos
kemencéje is van, kiégethetem a
fazekas termékeimet. Jó a társaság, jó érzéssel tölt el, hogy átadhatom a tudásomat – fogalmazott Bors Károly.
– A fazekasság olyan szakma, amely belülről kell, hogy fakadjon – állapította meg, amikor arról beszéltünk, hogy csak
az anyagi haszonszerzés nem le-

het motiváció. Úgy fogalmazott,
összenőtt a kemencéjével, amelyet saját kézzel épített. Azonban
jövő áprilisban le kell bontania,
mert Tóth József utcai műhelye
egészségügyi okok miatt felszámolás alatt áll. Egy kisebb műhelyt alakít ki, és ugyan lassabb
munkatempóban, de dolgozni
fog. – Lelkiismeret-furdalásom
van, mert lassan abbahagyom a
feketekerámia-készítést és nincs
utánpótlás. Sajnálom, mert a városnak hagyományai voltak a feketekerámia terén. Unokámban,
Zsoltikában bízom, megvan a
kézügyessége hozzá, látok benne fantáziát – osztotta meg érzéseit, hozzáfűzve, ha még ereje
engedi, új kemencét épít.
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Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
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Az egyik közösségi hírportálon nagy vihart kavart egy
kép, mely a Szentesi Sportés Üdülőközpont bejáratánál
készült a kígyózó tömegről,
akik a hétvégi kánikulában
az uszodát választották. Sokan felháborodtak a rugalmatlanság és a várakozási idő
miatt. Az egyik hírportálon
szembesült a hétvégén kialakult helyzettel, dr. Szabó Andrea (képünkön) önkormányzati képviselő.
– Őszintén, én is fel lennék háborodva, ha a nyár utolsó napjaiban, igazi strandidőben arra kellene várnom hosszasan, hogy vajon
mikor és hogyan tudok belépni a
komplexumba. Elvárható lenne,
hogy az üdülőközpont rugalmasan és gyorsan kezelje a látogatók bejutását. Ne csodálkozzunk
azon, ha türelmetlenek voltak az
uszodába látogatók – mondta el
dr. Szabó Andrea, önkormányzati
képviselő, aki hangsúlyozza, hogy
nem a dolgozókkal van a gond, hiszen ők azokat a feladatokat teljesítik, melyeket rájuk bíztak, mely
a munkaköri leírásukba szerepel.
A felügyelőbizottság elnökeként
azt is hozzátette, hogy nemcsak
ez az egyetlen eset, amely kétségbe vonja a vezetés alkalmasságát.
– A legfontosabb az lenne,
hogy a vezető a látogatók érdekeit tartsa szem előtt, nekik kellene elsősorban megfelelnie. Ez
az eset is csak rávilágított hiá-

Szeptember 5-9.
Hétfő

Zöldbab leves
A menü: Zöldborsós tokány,
rizs köret
B menü: Paradicsomos rakott
tészta, csirkemell csíkokkal
C menü: Kijevi töltött borda,
rizs köret, savanyúság

Kedd

Csontleves
A menü: Burgonya főzelék,
fasírozott
B menü: Rántott gomba,
burgonya, tartármártás
C menü: Holstein szelet,
burgonya, savanyúság

Szerda

Pirított tésztaleves
A menü: Sobri pulykaragu,
galuska
B menü: Natúr halfilé, citrommártással, rizs köret
C menü: Csáki töltött borda,
vegyes köret

nyosságokra, melyekkel kapcsolatban továbbra sem történtek
változások, pedig támogatást
bőven kapott az intézmény –
meséli dr. Szabó Andrea.
A Fidesz-frakció javaslata volt
a kedvezményes jegy bevezetése, mellyel az élményrészleg is
látogathatóvá vált.
– Elgondolkodtató számomra,
hogy az üdülőközpont jelenlegi
vezetése alkalmas-e arra, hogy a
továbbiakban hatékonyan, sikeresen lássa el feladatát. Dr. Szabó Andrea, a Felügyelőbizottság elnöke azt is kiemelte, hogy
nemrég többen egyeztettek egy
tárgyaláson Márton Máriával, a
Szentesi Sport- és Üdülőközpont
ügyvezetőjével, amelyen ismét
likviditási problémákról számolt
be a vezető. A 2016-os üzleti tervéhez képest, 35 millió forintos
kiesés már a félével beszámolóban megmutatkozik, ezt pedig
azzal magyarázta, hogy az előző évhez képest rosszabb volt
a nyár, nem volt jó idő. Dr. Szabó Andrea nem tudta elfogadni az indoklást, hiszen 2015-ben
még javában zajlottak a munkálatok az üdülőközpont területén, mégis magasabb árbevételt
hoztak.
– Megkérdőjelezem a vezetés hozzáértését. Szentesen sokan várják a strand fellendülését,
ugyanis szép számmal vannak
lokálpatrióták, akiket boldoggá tesz, ha fejlődik a városunk.
A vezető személye gyakran tel-

Csütörtök

Meggyleves
A menü: Gombás töltött borda, vegyes köret, savanyúság
B menü: Palermói sertésszelet, vegyes köret, savanyúság
C menü: Rántott sajt,
rizs köret, tartármártás
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Csak ússzuk meg!

jes mértékben meghatározza
egy-egy intézmény működését.
Sajnos ilyen hozzáállással nem
éppen sikerek sorozata az üdülőközpont élete.
– Elfogadom azt, hogy vannak gondok, de van egy határ,
melyet az önkormányzat már
nem képes átlépni, a támogatás mértékét illetően. Úgy gondolom, hogy eddig minden segítséget megadtunk, erőn felül,
és úgy tűnik, hogy ez még mindig nem elég. A szentesiek továbbra is türelemmel várják,
hogy végre rend legyen a szentesi uszodában. Ha valamit magunkénak érzünk, akkor a sajátunkként gondoskodunk róla,
mindenki a legjobb tudása szerint. El kell fogadnunk, hogy van,

akiben nincs meg az a plusz, ami
talán pont most válna szükségessé, ilyen nehéz helyzetben.
Úgy gondolom, hogy a polgármester úrnak ezt látni kellett volna, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ne kelljen ismét,
súlyos milliókkal kisegíteni az intézményt – tette hozzá dr. Szabó Andrea. – A város költségvetését veszélyezteti már az, hogy
lassan 200 millió forintnál tart
az üdülőközpont támogatásának mértéke. A kritikákon felül,
el kell gondolkozni egy más vezetői szemléleten. Az idő, az önkormányzat számára nagyon sok
pénzbe kerül, és ha továbbra is
így halad, akár csődközeli állapot is kialakulhat – magyarázza
a felügyelőbizottság elnöke.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében
vásárolni, mert jók az akciók és mindig friss
áru kapható.”
– Papné Szín Ilona

Péntek

Gulyás leves
A menü: Grízes tészta
B menü: Tepertős pogácsa
C menü: Rántott szelet,
burgonya, savanyúság
C menü kérhető csirkehúsból
is, ára 950 Ft/menü
A és B menü ára heti előfizetéssel 700 Ft, aznap vásárolva, vagy kiszállítva 750 Ft.
C menü frissensült 850 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel
csak 490 Ft/nap.
Szentes Kossuth tér 5.
Tel.: 63/788-968, 06-70/9426658, 06-70/414-7446

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD
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Nem mindegy, hogyan élünk

Halupa Eszter
Első alkalommal tartott a
Repülőklubnál Hevér Lajos
emlékére egy kis megemlékezést a család és a barátok. Külföldről hazafelé tragikus motorbalesetben 2015. július
25-én hunyt el a férj. Özvegye,
Anikó így emlékezett vissza az
együtt töltött majd negyven
évre, a közös emlékekre.
– Amikor összekerültünk, átvitt Kiskunfélegyházára repülni, és akkor rá kellett jönnöm,
hogy vagy így elfogadom, ezzel a megszálltsággal, vagy sehogy. Nála fegyelmezettebb pi-

A magyar kabaré csúcspontjait idézték meg a megyeháza
szabadtéri színpadán a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének színészei augusztus 30án. Ráadásul minőségi borok
társaságában. A vidám nyárbúcsúztató est bevételéből
a szervező Szentes-Csongrád
Rotary Club a Partiumban élő,
hátrányos helyzetű, tehetséges, fiatalokat támogatja.
A 20-as, 30-as évek orfeumának világát, a magyar kabaré
legszebb időszakát hozta el kabarétréfákkal és zenés-táncos betétekkel színesített műsorában a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a megyeháza udvarára. A társulat már nem először lépett fel
városunkban, s nem is teljesen véletlenül: vezetőjük, Horváth Zol-

tam, hogy baj van. Már 19. alkalommal ment el Spanyolországba. Akármi is történt, mindig az
volt az első, hogy szól nekem.
Még most is csak úgy tudok gondolkozni, hogy mit tudok tenni,
ami neki tetszene, aminek örülne. Most itt vannak a volt évfolyamtársai, barátai, modellezők,
repülősök és motorosok, akikkel mindig is szerettünk együtt
lenni. Akik itt vannak, szerintem
egyetértenek abban, hogy rá
és a társaira tényleg fel lehetett
nézni. Volt, hogy verseny közben megállt segíteni a társának,
ha gondja volt a repülővel. Mindent beleadva, a legjobb tudása szerint, szenvedéllyel élt. Nem
mindegy, hogyan éljük az életünket. Ezt biztosan megtanultam tőle. Öt-hét híján, negyven
évet éltünk le együtt. Meg kell
emlékezni azokról, akik nincsenek közöttünk, ezért is vagyunk
ma itt. Legyen ez egy olyan nap,
amikor leülünk és beszélgetünk.
Azt hiszem, hogy ez tetszik neki.

is. Végül szépen olajosan, maszatosan mentünk az első találkozásra. Anyuka mondta is, hogy
látom, fiam, hogy a reptér közelében jártál, és Apuka hozzátette, hogy te lehetsz az Anikó, ha
ilyen olajos vagy – nevetett hangosan. Erről szólt az életünk, nagyon szerettük egymást – érzékenyül el a hangja és felidézi
az utolsó napot. Mindig együtt
voltak, külön nem is léteztek. –
Reggel, mikor indult Spanyolországba és osztogattam neki a
vitaminokat, úgy néztünk egymásra, mint az első napon – eleveníti fel a fájó emlékeket Anikó. – A balesete előtt felhívott,
hogy elindul haza, még egy pár
órahosszáig világos van. Hiába
mondtam, hogy Apuci, inkább
reggel indulj el. – Nem, hiányozlótát nem is ismertem. A repülés tok, szeretnék otthon lenni – így
a szabadságot jelentette számá- szólt. Reggel már hiába hívtam,
ra. Mi nem tudtunk úgy seho- nem vette fel. Akkor már tudvá menni, hogy ne mesélt volna
Hevér Lajos, repülési naplója szerint 1958-ban kezdett Kisa repülési kalandjairól. Mindig kunfélegyházán a repülőtérre járni. Ahogy betöltötte a 16.
bütykölte a motorokat. Amikor életévét, vitorlázó repülő elméleti majd gyakorlati vizsgát
bemutatott először a szüleinek... tett, 20 éves koráig 341 felszállása, ebből hat teljesítményre– mosolyog – ki nem állhatta az pülés volt. Évtizedekig folyamatosan képezte magát és veröltönyöket – már nevet. – Mégis senyekre is járt. Többször ért el nemzetközi versenyen is dosikerült választanunk egy kékes�- bogós helyezést, de sosem érdekelték az eredmények igazán
szürke öltönyt, remekül nézett ki – csak maga a repülés volt a fontos számára. Legeredményerajta. Elindultunk, persze először sebb éve 1985 volt, amikor elnyerte az év legsikeresebb férfi
a reptér felé, és mit látunk lent vitorlázó sportrepülője címet. Aranykoszorús vitorlázórepülő
vannak a sárkányrepülők. Ennek pilóta és sárkányrepülő volt. Több évtizedig repülőmodelleaz lett a vége, hogy csupa olajos zett, rendszeresen kijárt a modellezőkkel is a repülőtérre, nélett az ing, az új öltöny. Csak be hányan közülük a legjobb barátai. Az egész élete a repülésről,
is kellene repülni, két személlyel majd később már a motorozásról szólt.

Tehetségekre koccintottak
Darók József

2016. szeptember 2.

tán itteni származású, a szentesi
gimnáziumból a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre ment, ahol
ma már docens. Édesapja pedig a
jól ismert gyógyszerész, lokálpatrióta, s a helyi Rotary klub oszlopos tagja, dr. Horváth György. Másik szentesi vonatkozása is volt a
műsornak, mert beugróként színpadra lépett Mészáros Zoltán,
szintén a Rotary prominens tagja.
Az egyesület egyik célja, hogy fiatal tehetségeket kutassanak fel,
ugyanakkor felnőtt színészeikkel
zenés nagyelőadásokat is bemutatnak. A legújabbat, a Hair-t szívesen elhoznák ide is.
Ahogyan a fellépők a színpadon, úgy az előadás előtt és után
a meghívott csongrádi borászok
is számítottak a közönség „ítéletére”. Díjnyertes kékfrankosát kínálta a nézőknek Gulyás Ferenc, Bodor László bioborokkal érkezett.

A Szentes-Csongrád Rotary
Club ismert karitatív tevékenységéről: tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalokat támogat
a szervezet, a Partium területén
élő diákok számára táborokat is
tartanak, valamint a Gift of Life
– Ajándékozz életet! – programban szintén a határon túli magyar gyerekek gyógyítására gyűjtenek. Ezt a nemes célt szolgálta
a mostani rendezvényük is, árulta el lapunknak Nagypéter Sán-

dor, a két város Rotary klubjának
soros elnöke. Bizakodtak, hogy sikeres lesz az est, de felülmúlta elképzeléseiket, köszönhetően a
tagok toborzó munkájának is, tette hozzá az elnök. Október 4-én a
könyvtárban egy hasonló, nyitott
irodalmi estet szerveznek, beszélgetős borozgatással egybekötve,
akkor a Svédországból hazatelepült filmrendező-előadóművész
Kemecsei Ferencet látják vendégül.
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Pályázati forrásokból újul meg a Petőfi Szálló
Majzik Attila
Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a város sikeresen pályázott a Norvég
Alapnál, emellett a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program több szentesi eleme
is érinti a Petőfi Szálló épületét. Az egykori patinás épület
részben ezen pályázatok segítségével nyerheti vissza régi
fényét.
Szentes életében örök kérdés
a városközpont arculatát jelenlegi állapotában elcsúfító épület
sorsa, és valószínűleg az is marad, amíg el nem készül.
– Nagyon sok elképzelése volt
már a városnak a Petőfivel kapcsolatban, de már sokszor megégettük magunkat ezzel az épülettel. A Fidesz-frakció tenni akar a
Petőfiért: elsősorban funkcionálisan használhatóvá szeretnénk
tenni az épületet, a régi pompájában szeretnénk látni. A nyertes
norvég pályázatnak köszönhetően a külső homlokzatrész újul
meg, a földszinti rész pedig szecessziós házként fog újjáépülni,
Halupa Eszter
Az előző lapszámunkban
Bujdosó Tamás önkormányzati képviselő felháborodását fejezte ki a város által szervezett
programokkal kapcsolatban.
A Művelődési-, Ifjúsági- és
Sportbizottság tagjai mellett,
a közösségi oldalon is elégedetlenségüket fejezték ki a
lakosok a programok színvonalát illetően. A képviselő
hangsúlyozta, hogy a jövő évi
költségvetésben átgondolják
a városi rendezvények támogatását, hiszen egy kis kreativitással, ötlettel, tenni akarással látogatott eseményeket
lehet kínálni.

ezt nekünk kell majd tartalommal megtöltenünk; ha felújítunk,
rendbe rakunk egy épületet, akkor ahhoz funkciókat is kell találnunk. Konkrét elképzelések kellenek, az ötletelések ideje lejárt
– szögezte le Antal Balázs Tibor
(képünkön), a Városfejlesztési Bizottság elnöke.
Az említett Norvég Alap pályázat mellett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
szentesi terveiben is szerepel a
Petőfi Szálló, a megyei fejlesztési keretből egymilliárd százötvenmillió forintra számít a város.
A jelenleg elbírálás alatt álló pályázatok segítségével a színháztermet lehetne megvalósítani
2019-re, így a tető, a homlokzat
és a földszinti rész rendbehozatalával már pár éven belül funkcionálissá válhatna az épület.
– Tudjuk jól, hogy ez az épület
nem arra született, hogy makettként álljon a város közepén, de
nem biztos, hogy a városnak
minden eszközzel és költségvetési forrással fel kell vállalnia, hanem lehet, hogy külső tőkét kell

bevonni. Igenis, ha valakinek van
elkötelezettsége a város és a Petőfi iránt, és tőkét sem sajnálna
rá, akkor lehet, hogy a város saját
befektetési részt adna az épületből. Én egyértelműen azt látom,
afelé haladunk, hogy szükséges
lesz külső tőke bevonása, erről
azonban a képviselő testületnek
kell meghoznia a döntést – vázolta a Petőfivel kapcsolatos elképzeléseket Antal Balázs Tibor.
Az első látványos munkála-

tokat már idén láthatják a szentesiek, hiszen a díszbádogozást
legkésőbb 2017. április 30-ig be
kell fejezni az épületen. Antal Balázs Tibor lapunknak elmondta,
jövő tavasszal már jelentős változások várhatóak, addigra már
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati eredményei is kiderülnek. Ha
sikeresen pályázott a város, tovább folytatódhat a Petőfi megújulása.

Az ünnep legyen a miénk!
Sipos Kitti (képünkön), aki
ugyancsak az említett bizottság
tagja, szintén kiemelte, hogy a
jövőben mindenképpen megoldást jelenthet bekérni a tervezett
programokat, megnézni, hogy kiket szeretnének meghívni, és a
költségvetést ahhoz igazítani.
– Valóban, máshogy kell elosztani a pénzt. Vannak olyan rendezvények Szentesen, melyre
már nem kíváncsi a város lakossága, ezért csekély mértékben
látogatják. Véleményem szerint
újakat kellene kitalálni, és olyan
programokat szervezni, melyek
az eddig megszokott korosztá-

lyon kívül, másokat is képesek
megszólítani. Ha történetesen
az augusztus 20-ai programra
gondolunk, akkor azt jól érzékelhettük, hogy a környező települések, akár a környező falvak is
képesek voltak arra, hogy vonzó
programokat valósítsanak meg,
nemcsak az idősebb és a középkorú lakosság számára, hanem
a fiatalok részére is. Számtalan
olyan fiatal volt, aki átment augusztus 20-án Hódmezővásárhelyre, és ott szórakozott, nem
pedig Szentesen. Tették ezt talán azért, mert városunkban
este 8 órakor indult be a rendezvény – meséli Sipos Kitti, aki szerint a cél az lenne, hogy próbálják itt tartani a fiatalokat, mert
így a város megtartó ereje is nőhet. Ha valaki máshol jobban érzi
magát, akkor elvágyakozik innen, pont ezért lenne jó itt tartani őket. – De nemcsak a fiatalok
érintettek a kérdésben, hanem a
negyven évesek is, akik mondjuk
péntek vagy szombat estét szánnának egy kis kikapcsolódásra,
de a városban nem találnak lehetőséget. Az lenne talán a legfontosabb, hogy a jelenleg ezzel
foglalkozó emberek a művelődé-

si központnál, próbáljanak olyan
programokat találni, rendezvényeket szervezni, melyek megcélozzák a város lakosságát, és nem
elintézik annyival, hogy Szentesen erre van igény. Ezt is letudtuk – emelte ki Sipos Kitti.
– A bizottságnak nem volt ellenőrző szerepe a programok
szervezésében, de a történtek
után élünk azzal a lehetőséggel,
hogy bekérjük a tervezett forgatókönyvet és megvitatjuk, hogy
kiket hívnak meg, és amennyiben szükséges, megpróbálunk
változtatni – folytatta Sipos Kitti. – Eddig az volt a megszokott,
hogy nem kellett a bizottsággal
egyeztetni, csak a polgármester tudta, hogy a rendezvények
hogyan állnak össze, kik lesznek a meghívott előadók, vagy,
hogy egyáltalán lesznek-e. Ha a
legutóbbi augusztus 20-ai rendezvényt nézzük, akkor előadók
sem voltak. A jövőbeni terv tehát az, hogy az elkövetkezendő
nagyobb ünnepekre, mindenképpen megnézzük a terveket,
és próbálunk segíteni a rendezvényszervezőknek, hátha hasznos tanácsokkal tudjuk ellátni
őket.
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Sztanó György az első paralimpikonunk

Hering Viktor, Darók József
Városunkból elsőként utazhat sportoló paralimpiára. Az
orosz sportolók eltiltása miatt felszabaduló helyek egyike
riói kvótát ért a parafekvenyomó Sztanó Györgynek, akinek
a célja, hogy beverekedje magát az első tíz helyezett közé,
és országos rekorddal térjen
haza az olimpiáról.
Szeptember 7-én kezdődnek
Rio de Janeiróban a Paralimpiai
Játékok, melyen a szentesi Sztanó György parafekvenyomó is a
magyar színeket képviseli majd.
A 43 tagú magyar paralimpiai
csapatba Gyuri szinte az utolsó

pillanatban kapott meghívót, a
felszabaduló plusz kvótás helyek
egyike lett az övé. – Amikor legutóbb júniusban beszélgettünk,
akkor is mondtam, hogy edzésben kell maradnom, hiszen tartalékként bármikor behívhatnak
a válogatottba – mondta a fiatal
paralimpikon. – Ez így is történt,
az elmúlt héten Tatabánya felé
vonatoztam edzeni, amikor jött
a hívás, hogy utazom Rióba. Hetente kétszer edzettem a válogatott tagjaival, a többi napon itthon készültem konditeremben.
Gyuri a – 54 kg-os kategóriában versenyez majd, szeptember 9-én, magyar idő szerint 18
órától zajlanak majd súlycso-

portjának küzdelmei. – Igazából
Tokióba szerettem volna eljutni, az volt az első számú célom,
de ha már így alakult, akkor irány
Rio. Minden papírom, útlevelem
rendben van, szombaton indulunk Brazíliába. Legfontosabb
cél, amit megfogalmaztam magamnak, hogy országos csúcsot
érjek el, ez a mi szabályaink szerint 125 kg-ot jelent. Ha az első
tíz közé kerülnék, az már nagyon
jó eredmény lenne. Tanulmányoztam már a startlistát, az ellenfeleket, egy biztos: én leszek
a legfiatalabb közülük.
Szeptember 3-án indul útnak
a magyar küldöttséggel közösen, s végig kint is marad, szeptember 18-án tér haza Rióból.
A sportolótól azt is megtudtuk, hogy a nyár folyamán három alkalommal is doppingvizsgálaton kellett részt vennie, de a
szervezetében semmilyen tiltott
szert nem találtak a doppingügynökség munkatársai.
Az ifjú erős ember egyelőre
egy fővárosi egyesületben (Power Station SE) versenyez, de
szerinte elképzelhető, hogy Rio
után itteni klubban folytatja. A

2016. szeptember 2.
csapat zászlaját a nyitóünnepségen a hetedik paralimpiájára készülő, kétszeres paralimpiai bajnok úszó, Ráczkó Gitta
viszi. Szabó László, a magyar Paralimpiai Bizottság elnöke tíz
érmet remél a küldöttségtől.
A fogyatékkal élő sportolók seregszemléjén 43 fős magyar versenyzői delegáció vesz részt,
melynek erőemelő csapatában
Tunkel Nándor, Sas Sándor és Mezei Katalin mellett indul Sztanó
György is. Ekkora létszámú egyéni versenyzői csapat soha nem
indult még Magyarországról. A
játékok küzdelmeit az M4 és az
M5 televízió közvetíti.
A szerelem is erőt ad neki
A sportoló magánéletében
is kedvezően alakultak a dolgok mostanában: két hónapja él boldog párkapcsolatban.
Molnár Anikóval az iskolából ismerték már egymást, s a lány
azonnal elfogadta a törpenövésű Gyurit olyannak, amilyen,
valamint családjaik, barátaik is örülnek nekik. – Rengeteget buzdít, hogy mindennap
jobb legyek, s ő az, aki megmutatja, hogy mindenért küzdeni kell az életben – mondta
a sportoló.

A talajok pusztulása spirituális probléma
Palicska Irén
A talajok világméretű pusztulása elsősorban nem környezeti, hanem spirituális
probléma – állítja Baranyai
Vitália, a Maryland-i Egyetemen végzett szentesi talajtudós. Milyen a Föld jelenlegi
állapota? Meddig lehet még
kizsákmányolni, és mindez
hogyan függ össze az egészségünkkel? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a környezetmérnökkel.
– Az elmúlt másfél évszázad mezőgazdasági iránya hatalmas talajpusztuláshoz vezetett, amely
csak egyre fokozódik. A talajok leromlása, szikesedés, savanyodás,
erózió elképesztő hatással van az
egészségünkre.
– A talaj mikrobiológiai populációja nagyon súlyosan leromlott, és ettől nagy részben függ a
növények egészsége, és így közvetve a mi és az egész táplálékháló egészsége. Ez elsősorban a
talaj bolygatásának, a különféle kemikáliáknak a hatására történik, és az erózió is közrejátszik
ebben. Paradigmaváltásra van

szükség, rá kell ébrednünk arra,
hogy szerves részei vagyunk ennek a történetnek, nem vagyunk
a természet urai. És ha ezen nem
változtatunk kollektíve, akkor nagyon nagy bajba sodorjuk magunkat.
– Mennyi időnk van még? Milyen
a talaj állapota, és meddig lehet
még kizsákmányolni a Földünket?
– Addig, amíg élelmet tudunk
előállítani, ami egyre nehezebb
és egyre silányabb minőségű.
Rendkívüli betegségekben szenvedünk, amelyek összefüggésbe hozhatóak az élelmiszerrel, a
környezeti ártalmak, és a stressz
mellett. Hogy mennyi időnk van
még, az attól függ, hogy hajlandóak vagyunk-e ma cselekedni,
és megváltoztatni az életünket,
vagy várjuk, hogy mindezt majd
valaki megoldja helyettünk.
– Te személy szerint milyen jó
példával jársz elöl?
– Elég nehéz helyzetben vagyunk, ami az élelmiszereket illeti. Egész egyszerűen nem jutunk tiszta élelmiszerhez ebben
a városban. Elsősorban a piacon
vásárolunk, de sajnos azoknak a

zöldségeknek a jelentős része is
vegyszeres. Van egy régi gyümölcsösünk, amit nyilván nem kezelünk vegyszerrel, ezért hol van
termésünk, hol nincs. A természettel osztozunk. Alap zöldségeket, paradicsomot, fűszernövényeket termelünk.
– Úgy véled, hogy a talajok világméretű pusztulása nem környezeti, hanem spirituális probléma.
Mit jelent ez?
– Annak érdekében, hogy valamilyen pozitív változást érjünk el
ebben a világban, három terüle-

ten van szükség változásra. A talaj, (a föld) a lélek és társadalom
szintjén. És ezek szervesen ös�szefüggenek egymással. Addig,
amíg belül nem vagyunk rendben, amíg nem tudjuk rendezni a kapcsolatainkat a családunkkal, az ismerőseinkkel és persze
elsősorban saját magunkkal, addig nagyon nehéz lépni. Ha felismernék azt, hogy nem vagyunk
különállóak a természettől, hanem a részei vagyunk, akkor valójában nem akarnánk ártani saját magunknak.
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25 éves a Piramis
Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám
Negyedszázados
Szentes
egyik legkedveltebb családi
vállalkozása, amely a közelmúltban esett át az első generációváltáson.
Sándor Imréné, a szakma „Ica
nénije” 1991-ben indította magánvállalkozását, az akkor még
80 négyzetméteres Piramis Méteráru Üzletet. Először férje, Imre
sietett segítségére, aki a vasipart cserélte a textil-kereskedelemre. Iskolái elvégzése után
1993-ban Melinda lányuk csatlakozott a céghez, akinek első
perctől természetes volt, hogy
szülei nyomdokaiba lép. Hat évvel később Ildikó is belépett a
családi vállalkozásba, aki fiatal
évei hivatását, a tanári pályát is
szerette, ám vonzotta a kihívás,
amit a családi vállalkozás újdonsága, sokoldalúsága jelentett
számára.
Először méterárutval kereskedtek, majd rövidesen függönnyel, lakástextillel, szőnyeggel, parkettával és PVC-vel
bővült a kínálat. Gyarapodtak
az üzletek, bővült a választék. A
vállalkozás időközben 880 négyzetméteresre nőtte ki magát, s

ma már 14-en várják a kedves
vásárlókat.
Ica néni két éve nyugdíjba vonult, azóta két lánya igazgatja az
áruházat, Imre bácsi a parketta
és szőnyeg részleget vezeti.
– A rendszerváltás idején sokkal egyszerűbb volt a cégalapítás – meséli a kezdetekre visszaemlékezve Ica néni.
– Azért ehhez hozzátartozik,
hogy anyukánk kitartása és határozottsága három férfiével is
felér – teszi hozzá nevetve Ildikó.
– Miben rejlik egy családi vállalkozás sikere? – tette fel lapunk
a kérdést.
– Az összetartásban. Egyet
akarunk, egy szekeret húzunk.
Vannak kisebb-nagyobb viták,
de ezeket mindig megoldottuk
– válaszolt elsőként Sándor Imréné.
– Erősségünk abban rejlik,
hogy jól megosztjuk egymás között a feladatokat. Tudjuk kinek,
mi a dolga, ugyanakkor, ha kell,
besegítünk, helytállunk a másik helyett. A stratégiai döntéseket azonban mindig közösen
hozzuk meg. Szüleinktől kitartást, elhivatottságot, és magát
a szakmát tanultuk meg. Az első

években elsajátítottam mindent
az anyagokról, az eladásról, a beszerzésről, majd azt, hogyan kell
irányítani a céget. Húgomtól a
könyvelést, a bérszámfejtést, a
„háttérmunkát” lestem el – fogalmazott Ildikó.
– Tudom, hogy honnan indultak szüleink. Amit elértek, azt a
két kezük és a verejtékük árán
érték el. Nagyon büszke vagyok
rájuk. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy folytassuk életük művét. Reméljük bizonyítani tudunk nekik, s talán
majd gyermekeink még tovább
viszik a céget – szólt a köszönet
hangján Melinda. Nővérének a
webáruház létrehozását köszöni, amely mára az áruforgalom

nagy részét bonyolítja.
Ica néni büszke arra, hogy két
unokája is kereskedelem és marketing szakon tanul. Sőt, idősebbik unokájának menyasszonya is
ezzel a területtel foglalkozik. Talán a szakértelem is örökletes.
Elmondta azt is, hogy jelenleg
is több fiatalt foglalkoztatnak –
hangsúlyozta, akiknek komoly
szakmai tudást kell elsajátítaniuk, ami mellett az is fontos, hogy
milyen emberek.
Ildikó és Melinda úgy folytatták édesanyjuk gondolatát,
hogy olyan munkavállalókat
foglalkoztatnak, akik nemcsak
tudják, de szeretik is a szakmájukat, s ami ugyanilyen fontos, az
embereket.
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Jó csapat, ambiciózus vezető a siker záloga

Rozgonyi Ádám
„Aki nem tud mosolyogni,
ne nyisson boltot” – tartja a
közmondás. A kedves kiszolgálás, odafigyelés jó érzéssel
tölti el a vásárlót. Az eladók
figyelmessége, pozitív kisugárzása erőt adnak egy nehéz
nap kezdetén vagy végén. Jó
csapat, ambíciózus vezető a siker záloga. Gógné Nagy Katalin (képünkön jobbról) személyében egy ilyen boltvezetőt
ismerhetünk meg.
A Kála Áruház üzletvezetője Csongrádon kezdte a pályáját
tanulóként, ahol Almási Sándor-

nétól tanulta meg az alapokat.
Szakoktatója tanácsára végezte el a szakmájához kapcsolódó tanfolyamokat, s a ranglétrát végigjárva lett boltvezető.
Csongrádról jár át dolgozni, így
egy óra mindennap utazással telik. Azonban ez az idő sem múlik
el kihasználatlanul, hiszen ezalatt átgondolja a napi teendőket.
A műszak hajnalban kezdődik,
időbe telik, amíg a friss pékáru,
az illatos kenyér, a felvágottak
és a húsok a polcokra kerülnek.
Kora reggel már teljes árukínálat várja a fogyasztókat. – Jó beszállítók, kollégák, egy csapat
kell, amely a hátteret biztosítja,

és minden egyes vevői kérést,
információt továbbít. Így gördülékenyebben oldjuk meg a feladatokat, a vevői igényt jobban
fel tudjuk mérni – hangsúlyozta
Gógné Nagy Katalin, hozzátéve,
hogy aki emberekkel dolgozik, s
több kolléga tartozik hozzá, nagyon oda kell figyelnie. – Néha
keménynek kell lenni, de jó szakmai háttérrel dolgozom, nincsenek konfliktusok – mondta a vezetői felelősségről, amely, ahogy
fogalmazott, 150 százalékos teljesítményt kíván az embertől.
Hősünk mindig arra törekszik,
hogy a maximumot nyújtsa. Ezt
otthonról hozza az ember – teszi
hozzá. – Csak szívvel-lélekkel lehet csinálni. Szeretni kell az emberekkel való foglalkozást. Mindig új kihívások, célok vannak,
amelyeket teljesíteni kell. A fogyasztók igényes kiszolgálása a
legfontosabb cél, amellett, hogy
arra is törekszünk, hogy minden hónapban megszerezzük a
„legjobb bolt” címet – folytatta, kiegészítve azzal, hogy az is
fontos, a csapat jól érezze magát együtt. Ugyanakkor a vevő
és vásárló közötti jó kapcsolat is
nélkülözhetetlen. – Nagyon örülünk annak, hogyha nevén szólítja a vásárló a dolgozót – jegyzi
meg. Az áruházban 14-en dol-

goznak, és jelenleg is van egy
betanuló munkatárs. Közösségszervező erővel bír, amikor – a
kiemelkedő teljesítmény elismeréséül – a jól megérdemelt
jutalom színházi előadást vagy
mozifilmet nézik meg együtt a
dolgozók, akik egymáshoz és főnökükhöz is bizalommal fordulhatnak, munkaidőn kívül is. –
Olyan nincs, hogy valamiben ne
tudjak segíteni. Ha megakadok,
én is felhívom a kollégáimat szabadnapjukon – meséli Katalin,
aki egy szívéhez közel álló történetet is megosztott lapunkkal.
– Az elmúlt évben megtudtuk,
hogy egy vásárlónk hozzátartozója 100 éves lett. Egy csomagot küldtünk neki. A gondozója
azóta is hozzánk jár, mindig üdvözöl minket, és továbbítja jókívánságainkat. Az interjúkészítés
napján több elégedett vásárlóval is találkoztunk, akik arról számoltak be, egyik üzletben sem
kapnak akkora figyelmet, mint a
Kála Áruházban. Ne feledd a mosolyt! – ez a jó tanács többször
is elhangzik egy nap a boltban,
amelynek vezetői munkáját oklevéllel is elismerte múlt évben a
nemzetgazdasági miniszter. Katalin megosztotta lapunkkal, jólesett számára, hogy sokan gratuláltak az elismeréséhez.

Három kenuval várják a túrázni vágyókat
Sebők Tamás
A Szentesi Családsegítő Központ és a Sportközpont ös�szefogásával, valamint két civil szervezet, az Életjel KSE és
a Benignus Közhasznú Egyesület bevonásával mostantól
túrakenu kölcsönző áll a lakosság rendelkezésére a Közösségi Tér – Dózsa-háznál.
A három darab négyszemélyes túrakenu ettől a héttől áll a
lakosság rendelkezésére, melyek
kölcsönzése a Dózsa-házban
történik. A Sportközpont vezetője, Rakk László elmondta, hogy
a korábban jól megszokott stég
veszélyessé válása, majd kiemelése után eszméltek rá a létesítmény hiányára. Tavaszra három
intézmény összefogásából megépült az új stég, most pedig, a jó
idő beköszöntével több túrázni
vágyó vette észre a sportegyesületek, valamint iskolák flottá-

ját a Kurca-parton. Ezeket nem
bocsájthatták az érdeklődők
rendelkezésére, azonban a nagy
igényre való tekintettel úgy döntöttek, hogy kenu kölcsönzőt
alakítanak ki. – Már a nyári szezon végén járunk, és körülbelül
egy-másfél hónapig lehet csak
kenuzni. Ez nekünk olyan szempontból pozitív, hogy ezt az időszakot egy próbaidőként betudva vonhatjuk le a konklúziót,
arról, hogyan is működik a kölcsönző – tette hozzá Rakk László
Gál Antal, a Családsegítő Központ igazgatója a bemutató során elmondta, hogy a kenuk
megvásárlásában városunk bizottságaihoz fordultak segítségért. Az egyik hajó megvásárlásában az Egészségügyi és Szociális
Bizottság, a másikban pedig a
Művelődési-, Ifjúsági- és Sportbizottság támogatta az intézményeket, valamint az Életjel KSE
is az érdeklődők rendelkezésére

bocsájtotta az egyik kenuját, így
3 hajóval tudnak egyszerre túrázni a természetbe vágyók. – Ezzel
már hangsúlyozottan a lakosság
igényeit próbáljuk kielégíteni. A
kölcsönzést úgy terveztük, hogy
ne jelentsen komoly anyagi terhet senki számára, a befolyt ös�szeget pedig erre a célra szeretnénk visszaforgatni, tehát a már

meglévő kenuk karbantartását,
de a flotta bővítését is tervezzük,
esetleg más típusú hajókkal, kajakokkal is. A kölcsönzés szentesi diákoknak 500 Ft/kenu/óra,
felnőtteknek pedig ennek duplája. Azt fontos megemlíteni, hogy
csak 18 év feletti személynek adható ki a hajó – zárta gondolatait Gál Antal.
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Palicska Irén
Plagizáltam! Na, jó, csak kölcsönvettem a lap szlogenjét a
mai íráshoz, és annyival egészíteném ki, hogy olvasottnak lenni is jó! Ezért hát beiratkoztunk
a gyermekkönyvtárba. Otthon is
van elég könyve Gergőnek, Öreg
néne őzikéjétől a mese- és ismeretterjesztő kiskönyvekig mindenféle, egy fél könyvtárnyit még
a nyáron is örököltünk, de jó néha
újítani. Bár észrevettem, hogy a
régi kedvenceknek mindig megörül, amikor újból előkerülnek,
megismeri a képeket. Mindkét
mamánál kialakítottunk neki saját könyvtárat. Ez azért mondjuk
enyhe túlzás, a lényeg, hogy három helyen is tud válogatni az
olvasni és lapozgatni valók közül, nem kell cipelni minden utazás alkalmával. Apropó, lapozgatás. Néhány hónapos korában
még olvashattam neki bármilyen könyvből, ma már csak a kemény lapú jó, mert a többit gyűri és tépkedi. Egyszóval könyvtár
tagok lettünk, még babaolvasójegyet is kapott Gergő. Nem mi
vagyunk a legfiatalabbak a bő 11
hónapunkkal, a legifjabb olvasó
mindössze fél éves.
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Baba a fedélzeten

„Tájékozottnak lenni jó!”

Nosztalgikus érzés volt újra
elmenni a szentesi könyvtárba,
anno még a szakdolgozatomat
is itt írtam. Meglepődtem, men�nyi gyerekkönyv, mese,
regény foglal helyet
a polcokon. A legkisebbeknek is
kialakítottak
külön részleget, innen
próbáltam
meg
választani a
gyereknek.
Elsősorban Anna,
Peti és Gergőt kerestünk,
mert
sok jót hallottam erről a sorozatról, azokból az
időkből, amikor még
Bartos Erika nem írta meg a Bogyó és Babócát. Kíváncsi lettem,
miért rajonganak a gyerekek és
mit utálnak a felnőttek? Jelen-

tem: Anna, Peti és Gergő hiánycikk! Mind a boltokban, mind a
könyvtárban. Épp a héten hallottam, hogy a kiadó nem nyomtatja újra a sorozatot, így
nagyon keresett lett,
az interneten akár
hétezer forintot
is megadnak
egy-egy kötetért. Jó ezt
hallani és
leírni, hogy
kelendőek a könyvek,
veszik, viszik
a gyerekeknek is. Hiszen az olvasó gyermekből
lesz irodalom- és
könyvbarát, olvasó
és gondolkodó felnőtt.
Olvasottnak és tájékozottnak
lenni tehát jó! Választottunk Bogyó és Babócát, Marék Veronika Boribonját, amelyből kiderül,

milyen közlekedési eszközöket
használ Boribon, a játék mackó.
Egyelőre a legnépszerűbb a fiamnál: Búúú Boci és barátai.
A könyvtárban először szétnéztünk, majd leültettem Gergőt
egy kényelmes, színes fotelbe és
könyveket adtam a kezébe. Lehet, hogy nem jót választottam,
mert útnak indult. A polcok között kúszó olvasót szerintem ritkán látnak, így nem kis derültséget okoztunk a könyvtárosok és
a látogatók körében. A játéksarok már jobban lekötötte a gyerek figyelmét. Mellénk szegődött
a 10 éves Kitti is, aki videózni és
olvasgatni jött el a nyári szünet
utolsó napjaiban. Nagyon kedves és segítőkész volt minden
könyvtárosnő. Egyikük még kézbe is vette a fiamat, majd megmutatta neki a katicás telefont,
amit húzni is lehet, és csattog a
szárnyaival. Elmondtak mindent
a kölcsönzés rendjéről, megkérdezték, láttuk-e a teknőst? Megnéztük Gergővel, de elfelejtettük
megkérdezni a nevét. Most találtam rá a Facebookon, Tóbiás,
a teknős is várja a látogatókat a
gyermekkönyvtárban.

Programajánló
Koszta József Múzeum
Nyárbúcsúztató múzeumi családi matiné. Szeptember 3-án,
szombaton kézműves foglalkozással várják a családokat 10-12
óráig a megyeházán.
Szentesi Művelődési Központ
Szeptember 8-án, csütörtökön 19-21 óráig a Korok és alkotások az irodalomban című
sorozat következő előadásán
Anatole France: Jeanne d’Arc
élete című művéről beszélgethetnek Poszler György előadó-

val az Ifjúsági Házban.
Tokácsli Galéria
Szeptember 8-án, csütörtökön 17 órakor Pósa Ede és Pósa
Buba festőművész Párban című
kiállítására várják az érdeklődőket. Formabontó megnyitót tart
Kruzslicz Pál rádiós újságíró. Közreműködik: Csiszár György és
Varga Márta – furulya
Filmklub
Szeptember 13-án, kedden a
Városi Könyvtárban: Van valami
furcsa, megmagyarázhatatlan –
90 perces magyar film.

HIRDESSEN INGYEN
KISPATÉI úton 3000 m2-es telek,
rajta két ágy horganyzott fóliával, vagy
külön-külön is eladó. Telefon: 30/8550989
SAMSUNG LCD TV 65 cm képátmérőjű, kitűnő állapotban eladó. Ár:
35.000 Ft. Ugyanitt kerti dísznövények
eladók. Telefon: 63/ 312-522
AMERIKAI típusú, 170 négyzetméteres ház, 26 millió forintért eladó.
Tel.: 70/506-6162
BONTOTT építőanyag, fa, cserép, tégla, ajtó, ablak stb. eladó. Tel.:
20/480-2527

SZOBAFESTÉST, homlokzati hőszigetelést, gipszkartonozást vállalok.
Tel.: 30/967-2809
SZENTESEN régi építésű parasztház eladó. Telefon: 30/362- 8632
SZEMES kukorica eladó. Ugyanitt
paradicsom támvasak eladók. Telefon:
30/350-5483
HELÓTA biokert-szentes. Műtrágya és vegyszermentes bio zöldségek,
paprika és paradicsom (több -féle) 500
Ft/kg. Fűszeres paradicsomlé 600 Ft/l
(cukor és tartósítószer mentes) Szabó
Csaba 20/453-5350
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Trendi Trend vagy hagyomány?

Csepeli Dóra
Az utóbbi időben reneszánszukat élik a magyaros
minták: ruhadarab, táska, cipő
díszeként, vagy akár ékszer,
tetoválás formájában köszön
vissza ránk a népi magyar hímzés. Aki figyelemmel követi a
divatot, tudja, hogy a divatter-

Csepeli Dóra

vezők gyakran a népi hagyományokhoz nyúlnak vissza, ha
valami különlegeset szeretnének létrehozni.
A magyaros trend az elmúlt
években meghódította Európát. Egyre több helyen ismerhetjük fel nagyanyáink hímzéseinek motívumait, persze modern
szabásvonallal ötvözve. A magyaros minták népszerűségéhez
valószínűleg az is hozzájárult,
hogy a Forma–1 sztárjai, Button
és Hamilton is viselték a 2011-es
Magyar Nagydíjon a Kalmár István által tervezett kalocsai mintás overált, Iker Casillas, spanyol
futballista pedig kalocsai-matyó
mintás kesztyűt kapott egy magyar tervezőtől, aki a kapus kesztyűtervező pályázatának első

helyezettje lett. Ez a figyelem középpontjába helyezte a „magyaros” motívumkincset, s később
hollywoodi hírességek is megjelentek hasonló díszítésű ruhákban, így a magyar népi hímzéssel ékesített, dekorált ruhák
hamar világhírűvé és keresetté
váltak.
Az ó kalocsai hímzések egyszínűek voltak. Eleinte csak tiszta
fehér hímzőfonalat használtak az
ágynemű, párnavég, asztalnemű
díszítésére. Az ágyruhát gyakran
fehér lyukhímzéssel varrták ki a
korai időkben. Saját használatú
holmikra hímeztek kék-vörös, fekete pamutfonallal is. A régi egyszínű színes hímzések
általában kifakult zöldet mutatnak. Ennek
oka az volt, hogy nem
tudtak színtartó fonalat készíteni, beszerezni a korai időszakban.
A huszadik század
első harmadától kezdve igen színessé vált
a kalocsai hímzés. A
legismertebb, alkalmazott sajátos, helyi
elnevezésű színek: tulipiros, lángszín, borszín, libazöld, irigysárga, fecskenyakvörös,
vadgalambkék, gálickék, bársonykék. Nap-

Walt Disney: L'ecsó

A L’ecsó című Walt Disney mesét 2007-ben játszották a mozikban. Öt Oscar-díjra és egy animációs filmnek járó elismeGolden Globe-díjra jelölték; réssel gazdagodtak az alkomindkét díjátadón a legjobb tók. A könyvváltozat legalább
annyira leköti a kicsiket, hisz
Remy, a patkány egy idős hölgy
házának padlásán él Párizs közelében, számos társával, köztük apjával és bátyjával. Kifinomult szaglással rendelkezik és
fajtájától eltérően szokatlanul
ínyenc. Remy álma, hogy híres
francia szakács legyen. Végzete Párizs csatornáiba sodorja, –
pontosan híres szakács példaképe, August Gusteao étterme
alá. Anton Ego, a szigorú és ellenszenves ételkritikus azonban
egy alkalommal csúnyán lehúz-

jaink ruhatárát újra ezek a színek
díszítik.
A népies stílus igazán sosem
megy ki a divatból. Az egész világon mindig is előszeretettel viselték az emberek a hagyományaikat és szokásaikat egyetlen
sajátos öltözetbe sűrítve, hisz a
nemzeti hovatartozás egyik legjobb kifejezője.

ételkritikust, akiben gyermekkora ízei és elfelejtett emlékei
derengenek fel. Miután megismeri az igazi séfet, fantaszza a Gusteau's éttermet, ami mi- tikus dicsérő kritikát ír a Gusatt a hely elveszít egyet öt csil- teau's-ról, azonban a történet
lagából. Ez olyannyira megviseli itt még nem ér véget…
a restaurant tulajdonosát, hogy
belehal bánatába. Ezzel a Gusteau's újabb csillagot veszít.
Remy barátságot köt a kétbalkezes mosogatófiúval és annak
ellenére, hogy mennyire nem
kívánatos vendég egy jó hírű
francia étterem konyháján, főzés iránti szenvedélyével hamarosan teljesen felforgatja Párizs
gasztronómiai világát. Anton
Ego ismét visszatér az étterembe, ahol lecsót készítenek - de
nem akármilyet. Az étek egyszerűen elvarázsolja a kőszívű

A Trendi támogatója
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120 éve született dr. Filep Aladár igazgató-főorvos, egyetemi magántanár

Újszülöttek világra segítője – Asszonyok ezreinek gyógyítója
Labádi Lajos
Az idősebbek még emlékezhetnek a Filep családra, amelynek több tagja országos hírnevet szerzett magának és
városunknak. Ezúttal a szentesi ág megalapítójának, első jeles
tagjának életútját és munkásságát idézzük fel születésének évfordulóján.
Dr. Filep Aladár Nagyszebenben (Erdély) született 1896. július elsején. Édesapja – Filep Aladár – MÁV főmozdonyvezető
volt Nagyszebenben. 1920 után
– a román impérium alatt – a
Hortobágy-völgyi Helyiérdekű
Vasút fűtőházának vezetője lett.
Édesanyja – Karádi Nagy Etelka
– szintén vasutas családból származott; édesapja Kolozsvárra telepedett mozdonyvezető volt.
Az ősök Kővárvidékről származtak; 1686-ban I. Lipót királytól címeres nemeslevelet nyertek. A
család utóbb több ágra szakadt,
és Erdély különböző részein telepedett le. Az apai ág – amely
a „remetei” előnevet viselte – a
XVIII–XIX. század fordulóján került Nagyszebenbe.

Dr. Filep Aladárék kilencen
voltak testvérek, de csak hatan
élték meg a felnőtt kort. Aladár az akkoriban 34 ezer lakosú, szász többségű Szebenben
kezdte meg az iskoláit. A gimnázium elvégzése után 1914-ben
beiratkozott a Kolozsvári Tudományegyetem Orvosi Karára. Két
év elvégzése után, 1916 nyarán
katonai szolgálatra jelentkezett.
A székelyudvarhelyi k.u.k közös
82. székely gyalogezredbe vonult be. 1916–1918 között 27
hónapos frontszolgálatot töltött
a különböző frontokon. 1916
őszén, a román csapatok erdélyi betörése után alakulatát vis�szavezényelték Erdélybe. Az Ojtozi-szoros előterében hosszabb
időt töltött. Itteni szolgálata
alatt súlyos gyomorbetegséget
kapott, ezért kórházi kezelésre szorult: Kolozsvárra, majd Budapestre szállították. Betegsége
alatt részt vehetett a Budapesti
Belgyógyászati Klinika előadásain, ahol 1921-ben megszerezte
orvosi diplomáját, majd hamarosan szülészeti- és a nőgyógyászati szakvizsgát tett. 1923-ban

Megrongálta
az autómosót
Jármű önkéntes elvétele és ittas vezetés miatt indított büntetőeljárást egy szentesi férfi ellen
a Szentesi Rendőrkapitányság. A
férfi az egyik ismerősének a motorkerékpárját vette magához
a tulajdonos engedélye nélkül,
ráadásul ittas állapotban. A férfi
nem sokkal később a járművel
balesetet szenvedett, és nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett. Az elmúlt napokban
három személy ellen is járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indult büntetőeljárás a
városban, noha továbbra is zéró
tolerancia van érvényben a hazai
jogszabályokban.
Még augusztus 19-én történt,
hogy betörtek a Vecseri illetve a Szekfű utca egy-egy ingatlanába. A rendőröknek sikerült
beazonosítaniuk az elkövetőt,
aki ellen lopás bűntette miatt folyik az eljárás.
Csalás és sikkasztás miatt indult büntetőeljárás egy helybéli
fiatalember ellen, aki ismerősei-

től keverőpultot és erősítő berendezést szeretett volna megvásárolni, el is hozta tőlük a
műszaki berendezéseket, ám az
árát nem adta oda az eladóknak.
A nyomozóknak gyakorlatilag
24 óra alatt sikerült felgöngyölíteniük az ügyet, amely során kiderült, hogy a műszaki cikkeket
a gyanúsított szinte azonnal eladta, az árát pedig eltette magának.
Egészen szokatlan eset miatt
indított büntetőeljárást ismeretlen személy ellen a rendőrség.
A gyanúsított férfi az egyik autómosóba tért be, ahol a mosás
elindítása után a mosópisztol�lyal a vizet a tisztítóberendezés
elektromos részébe fújatta, aminek következtében tönkrement
a gép elektronikája. A rendőrség elemzi a rendelkezésre álló
videofelvételeket, de a gépjármű rendszáma is segítséget jelenthet majd a tettes beazonosításában.

a Szegedi Tudományegyetem
Szülészeti, Nőgyógyászati Klinikáján vállalt gyakornoki, majd
tanársegédi állást.
1935-ben elnyerte a szentesi
vármegyei közkórházban újonnan rendszeresített nőgyógyászati „osztályos főorvosi” állást.
A mindennapos gyógyító munka mellett tudományos és szakmódszertani eredményeit folyamatosan publikálta. Szaktudását
a Szegedi Orvosi Kar azzal ismerte el, hogy 1946-ban habilitálták,
s címzetes egyetemi magántanárként 1948–51 között ő oktatta a nőgyógyászati patológia
című tárgyat a szegedi egyetemen. Egyik legjelentősebb eredménye volt, hogy kezdeményezésére önálló szülészeti osztályt
szerveztek a TBC-vel fertőzött
szülő nők számára, amely akkoriban egyedülállónak számított
az országban. 1945-47 között
– dr. Bugyi István távollétében
– átmenetileg Filep Aladárt nevezték ki a szentesi kórház igazgatójává. Ebben a minőségében
megvalósította az önálló Gyermekosztály felállítását, hogy ne
kelljen a súlyosabb betegeket a
Szegedi Gyermekklinikájára szállítani.
Filep doktor 1967-ben – 71
éves korában – vonult nyugalomba. Nyugdíjasként 1969-ig

Dr. Filep Aladár osztályvezető
főorvos (1935)
még kisegítőként továbbra is
részt vett az SZTK szakrendelőjének munkájában. Ekkor felesége
betegsége miatt Budapestre költöztek. Ott hunyt el 1987. április
20-án, életének 91. esztendejében. Gyászjelentésében a következő tömör jellemzés olvasható:
„Egész életét az orvoslás, a tudományos munka és népe feltétlen
szolgálata töltötte ki. Nemzedékek sorát segítette világra, as�szonyok ezreit gyógyította. Tevékenységével, emberségével
példát adott a nyomában járóknak!” Hamvait 1987. május 29én helyezték örök nyugalomra a
Farkasréti temetőben.

Moziműsor
Péntek (szeptember 2.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A barátságos óriás
18:15 Haverok fegyverben
20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
22:15 A zátony
Szombat (szeptember 3.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D Elliott, a sárkány
18:15 Haverok fegyverben
20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
22:15 A zátony
Vasárnap (szeptember 4.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D A barátságos óriás
18:15 Haverok fegyverben
20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
Hétfő (szeptember 5.)
16:00 3D Elliott, a sárkány
18:15 Haverok fegyverben

20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
Kedd (szeptember 6.)
16:00 3D A barátságos óriás
18:15 Haverok fegyverben
20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
Szerda (szeptember 7.)
16:00 3D Elliott, a sárkány
18:15 Haverok fegyverben
20:30 A mestergyilkos - Feltámadás
Csütörtök (szeptember 8.)
16:15 Kilenc élet
18:00 Florence - A tökéletlen hang
20:15 Sully - Csoda a Hudson folyón
Péntek (szeptember 9.)
14:30 3D A kis kedvencek titkos élete
16:15 Kilenc élet
18:00 Florence - A tökéletlen hang
20:15 Sully - Csoda a Hudson folyón
22:15 Vaksötét
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Nyerjen a Szentesi Életben!
Múlt heti nyertesünk Négyesi Csanád
(Szentes, Alkotmány u. 31/A). Nyereménye a Szentesi Mozi páros belépője. Ezen
a héten 4 db páros belépőt sorsolunk ki a
Richter Flórián Cirkusz szeptember 6-i és
7-i produkciójára. Helyes megfejtéseiket
a 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesielet@gmail.com
internetes címre várjuk szeptember 5-én,
(hétfő) 12 óráig.
Vízszintes: 1. Seneca bölcs mondásának
második sora. 14. Kiskabát. 15. Spanyol folyó.
16. Efelé. 17. Származnak. 19. Családtagom.
21. Németország sportjele. 22. Névelővel:
Kolumbia fővárosa. 23. Holland hírügynökség. 24. Továbbá. 25. Szamóca. 26. Nitrogén és rénium vegyjele. 28. Akol. 29. Men�nyiség. 31. Égéstermék. 33. Bölcsészhallgató.
40. A sivatag hajója. 42. Európai Labdarúgó
Szövetség, röv. 44. Magyar Televízió, röv. 45.
1
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F
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52
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53
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54
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66
70
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71
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B menü: Csirkebecsinált leves,
Rántott csirkemell, zöldborsó főzelék
Hétfő
Csütörtök
A menü: Joghurtos burgonyaleA menü: Húsleves házi tésztával,
ves, Chilis bab
Lecsó szelet, tészta
B menü: Sárgaborsóleves,
B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Túrós gombóc, vanília sodóval
Milánói lasagne
Kedd
Péntek
A menü: Lebbencsleves,
A menü: Paradicsomleves,
Fokhagymás sertéssült, tört burgonya
Makói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Brokkolikrémleves
B menü: Gölödin leves,
Csirkefalatok, tejszínes kapros mártásban
Rántott cápaharcsa, kukoricás rizs
Szerda
Szentes, Petőfi u. 7/a.;
A menü: Gulyásleves,
www.galeriakavehaz.hu
Bácskai rizseshús
info@galeriakavehaz.hu

Heti menü
szeptember 5-9.
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Ékezethiány: huncut, csibész. 47. Közepén
tombol! 49. Fénymáz. 51. Faszeszben van!
52. Ázsiai állam, Szanaa a fővárosa. 54. Égtáj.
55. …mann – artistacsoport tagja. 57. Orosz
motorkerékpár. 58. Pásztori költemény. 60.
Emberkerülő, aszkéta. 62. Elektromosan
semleges, nehéz elemi részecske, az atommag egyik összetevője. 64. Általában ilyenek
a kisvárosi, falusi házak. 66. Tenyér. 67. Mely
személyre? 68. Inas, mócsingos hús. 70. Pest
megyei település. 72. Az FTC válogatott játékosa (Zoltán).
Függőleges: 1. Seneca bölcs mondásának
első sora. 2. Becézett Károly. 3. Azonos időben született testvérpár. 4. Vízben élő rágcsáló. 5. Tömegközlekedési járművek tolvajai. 6. Felöltőre. 7. Hamis. 8. Királyok fejéke.
9. Érzéki, izgató. 10. Dezodor röv. 11. Női
név.12. Uralkodik. 13. Szegény, mint a …
(mondás). 18. Fényt és meleget adó égitest.

20. Veszteség, ártalom. 25. Épületszintek. 27.
Valóságos, tényleges. 30. Túloldalra. 32. Római ötvenegy. 34. India határai! 35. Litván,
macedóniai, és cseh gépkocsik nemzetközi jelzése. 36. D… - település és tengerszoros Angliában. 37. Ukk kétharmada. 38. Folyami kaviccsal beszór. 39. Alányúl (szél). 41.
Összeölt. 43. Kerek szám. 46. Népiesen hangzó férfinév. 48. Bór, neon és indium vegyjele. 50. Árusít. 51. Névelővel: szigetlakó nép.
52. Emberség, jólelkűség. 53. Tagadás. 56. Kirándulás. 59. Végtelenül lenéző! 61. Ön. 63.
Oregon fele! 65. Egri sportklub. 69. Mássalhangzó kiejtve. 71. Este közepén!
Beküldendő a függőleges 1. és a vízszintes 1. számú sorok megfejtése.

72

E

Központi konyha

Menü szeptember 5-9.
Hétfő – Májgaluska leves
A menü: Csikós tokány, párolt rizs
B menü: Tengeri hal zöldségágyon
Kedd – Tarhonyaleves
A menü: Zöldborsófőzelék,
csirkeropogós
B menü: Rakott burgonya, céklasaláta
Szerda
A menü: Húsleves,
Főtt hússzelet, vadasmártás, makaróni
B menü: Csontleves tésztabetéttel,
Csirkemell roston,
fokhagymamártás, kuszkusz

Csütörtök – Cseresznyeleves
A menü: Fokhagymás pulykaapró,
tört burgonya
B menü: Hortobágyi palacsinta
Péntek
A menü: Palócleves,
Ferdinánd tekercs, vaníliasodó
B menü: Jókai bableves,
Töltött paprika, főtt burgonya

Ár: A menü: 750 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

2016. szeptember 2.
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Családi

Született:
Bari Zoltánnak és Lakatos Fatimének (Magyari I.u.12.) Amira,
Polyák Péternek és Deák Boglárkának ( Brusznyai stny.13. 4/12.)
Gréta nevű gyermeke.
Házasságot kötött:
Héjja Péter (Somogyi B.u.11.)
és Poszler Katalin (Lázár V.u.1.),
Sörös József és Brezovai Judit
(Bálint u. 21.) – képünkön.

Nyári tejfölös zöldbableves

Amíg van friss zöldbab, én tejfölösen készítem a bablevest, kicsit
savanykás íze igazán jól esik a nyári melegben. Ha van sárga és zöld
színű bab, akkor vegyesen teszek a levesbe, mert igazán jól mutat a tányérokon.
Hozzávalók: 60 dkg zöldbab, 2 evőkanál olaj, 1 evőkanál liszt
1 kicsi fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 1,5 dl tejföl, petrezselyem, 1-2 evőkanálnyi ecet, pirospaprika, só,1,5 l víz.
Elkészítés: A zöldbabot megtisztítom, és kb. 2 centis darabokra vágom, majd sós vízbe főni teszem.
Közben az olajjal és a liszttel zsemleszínű rántást készítek, ebbe
előbb belekeverem a finomra vágott vöröshagymát és petrezselymet,
Elhunyt:
az összezúzott fokhagymát, valamint az őrölt pirospaprikát, majd a
dr. Gilicze Lászlóné Várady
rántást felöntöm egy kevés hideg vízzel, és simára keverem. A levesErzsébet,
Cseuz Ferenc (Munkás
hez adom. Jól összeforralom, sóval és ecettel ízesítem, majd ízlés szeu.
88.),
Czombos Istvánné
rint tejfölt adok hozzá.
(Brusznyai Á. stny. 11.5/13.).

Egészségügyi ügyelet
Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás)
a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged:
62/474-374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: szeptember 5-12. Pingvin Patika (Szentes, Rákóczi F.u.12.)
hétfőtől -péntekig 7.30-18.30 óráig, szombaton 7.30 órától -12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139
Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, szombaton: 20 órától
másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 óráig.

Szeptember 2-9.

HETI HOROSZKÓP
KOS
A hét eleje szerelmes találkozást ígér. Ha már van társad, felerősödhet közöttetek a viszony.
BIKA
Eddig se panaszkodhattál a szerencsédre, de ezen a héten még jobb hír vár
rád. A szerencse ott van a szemed előtt, csak vedd észre!
IKREK
Szerencsésen indulhat a heted, de ez szerdától megváltozik. Vigyázz otthonodra és szeretteidre!
RÁK
A szeptember eleje kedvező lehet, ha tanuló vagy, de ha nem, akkor itt az
ideje, hogy valami újba vágj.
OROSZLÁN
Meghátrálás jellemzi a hét első napjait, azonban ne ijedj meg! Bátran menj
előre és vágj bele új dolgokba!

Véradás

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház és a Magyar Vöröskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és
szerdán délelőtt 7.30-12 óráig, és csütörtök délután 14-17 óráig tart véradást
Szentesen a Vérellátó Állomáson.
Ezen felül a Hungerit Zrt. orvosi rendelőjében szeptember 5-én, hétfőn 10
órától 15 óráig nyújthatják karjukat a segíteni kívánó, 18. életévüket betöltött
egészséges személyek.

SZŰZ
Egy jelentős eseményre kerülhet sor a héten. Rendkívül kritikus leszel ezekben a napokban, próbálj meg uralkodni magadon!
MÉRLEG
Melléd szegődik a szerencse a héten és ez a teljesen feldob. A hétvégén légy
óvatos, mert balesetet jeleznek a bolygók!
SKORPIÓ
Az összes kiadásodat meg kell gondolnod, ha nem akarsz mínuszba kerülni rögtön hónap elején!
NYILAS
Ébernek kell lenned egész héten, mert folyamatosan lesz valami a munkahelyeden, amit meg kell oldanod.
BAK
Úgy érzed, sok megoldani való feladat áll előtted, azonban légy nyugodt és
visszafogott. Ne menj fejjel a falnak!
VÍZÖNTŐ
Sok jó eseménnyel kezdődik a heted, örömteli hangulatban leszel, de vigyázz a kiadásaiddal a hét második felében.
HALAK
A szerelmi életed intenzív és izgalmas lesz ezen a héten. Kedden hátrálni
kezd a Merkúr, ami régi szerelmet hozhat vissza.

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822
Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü: Szeptember 12-18.
Hétfő: Szárazbab leves
A menü: Bakonyi pulykaragu, párolt rizs
B menü: Bácskai rizseshús
C menü: Párizsi csirkemell
Kedd: Pirított tésztaleves
A menü: Húsos káposzta
B menü: Dubarry sertésszelet,
petrezselymes burgonya
C menü: Szezámmagos rántott
sertésszelet, petrezselymes burgonya
Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Rakott burgonya
B menü: Csirkepörkölt, pirított burgonya
C menü: Rántott szárnyas máj,
ráczos burgonya
Csütörtök: Marha csontleves
A menü: Borsos tokány, tészta köret
B menü: Húsgombóc, paradicsom szósz
C menü: Rántott csirkecomb,
csőben sült zöldségek
Péntek: Kertészleves
A menü: Kolbászos lecsó
B menü: Derelye
C menü: Rántott sajt, rántott zöldségek
Szombat: Galuskaleves
Sült oldalas, hagymás tört burgonya
Vasárnap: Olasz zöldségleves
csirkemell csíkok, sajtmártásban, rizibizi
A megadott ár tartalmazza a
kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,
800 Ft/menü, csomagolás díja
100 Ft/menü.

PIAC
Új burgonya 100-130 Ft/kg, új répa
150-200 Ft/cs, új gyökér 200 Ft/cs, zeller 100-150 Ft/db, petrezselyem 50100 Ft/csomó, hegyes erős paprika 50
-70 Ft/db, fehér paprika 200-300 Ft/
kg, paradicsom 200-300 Ft/kg, vöröshagyma 100-180 Ft/kg, tojás 30-35 Ft/
db, kapor 50-100 Ft/cs, cukkini 250 Ft/
kg, új tök 250 Ft/kg, csemege kukorica
50-100 Ft/db, újhagyma 150 Ft/cs, sárgadinnye 200 Ft/kg, görög dinnye 90
Ft/kg, alma 200 Ft/kg, őszibarack 250280 Ft/kg, nektarin 250-280 Ft/kg, szilva 100-150 Ft/kg, ringló szilva 100-150
Ft/kg, szőlő 350 Ft/kg.

Tájékozottnak lenni jó!
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Több mint ezer fiatal rúgta a bőrt

Sebők Tamás
A 20-20-20 programsorozat keretein belül hatodik
alkalommal rendezték meg
augusztus 27-én a Szentesi Kinizsi SZITE szokásos családi és
futballfesztiválját. A rendezvényen 55 utánpótláscsapat,
köztük külföldiek is képviseltették magukat, így a nemzetközire nőtt fesztiválon több
mint ezer gyermek rúghatta a
bőrt a Pusztai László Sporttelepen.

Némethy László, a Szentesi Kinizsi SZITE szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket augusztus 27-én a Kinizsi családi,
szabadidő és futball fesztiválon
nem sokkal 9 óra után, a Pusztai László Sporttelepen. A megnyitó során kitért arra, hogy ez
a fesztivál a gyerekekről, a jövő
labdarúgóiról szól. Városunk alpolgármestere, dr. Demeter Attila nyitotta meg a rendezvényt,
aki beszédében azzal buzdította
a fiatal reménységeket, hogy az

alázatos és kitartó munka meghozza a gyümölcsét és egyszer
majd magukra húzhatják a címeres mezt, példaként a szintén
Kurca-parti városból indult későbbi válogatottak, Pusztai László és Gujdár Sándor nevét emelte ki.
A Szentesi Kinizsi SZITE elnöke, Szabó Zoltán lapunknak elmondta: hat éve azzal a céllal
hozták létre a rendezvényt még
a Szentesi Junior Futball Klubbal, hogy összefogják a szülőket,
a vezetőket, az edzőket és a játékosokat. Akkoriban 15-20 csapattal indult el a fesztivál, olyan
résztevőkkel, akik kapcsolatban álltak a Kinizsivel a Bozsik
Programban, vagy más bajnokságokban. Mára az egyesületek
összeolvadva, Szentesi Kinizsi
SZITE néven nagyobb lehetőségek előtt állnak, így nemzetközi fesztiválok rendezése sem
volt akadály, hiszen szombaton
városunkba látogatott az Atletico Arad és CSS Arad utánpótlás csapata is, akikkel az Interligában már sokszor játszottak
a szentesiek. Mindezek mellett
olyan intézmények sportolói is

ellátogattak hozzánk, mint többek között a Grosics Akadémia,
az FTC, a SZEOL SC, Makó UFC,
Békéscsaba LA, vagy a Szolnoki MÁV. A mérkőzések Csongrád
megyében egyedülálló módon
4 nagyméretű pályán zajlottak,
de mivel U7, U8, U9, U10, U11es korosztályú labdarúgók játszottak, a szervezők negyedelték a pályákat, ami egyszerre 16
mérkőzés lebonyolítását tette lehetővé. Szabó Zoltán szerint nagyon sokat segített a magyarországi utánpótlás helyzeten a
labdarúgó válogatott sikeres Eb
szereplése is. – Ami a jövő és a
szentesi sport szempontjából
is kiemelten fontos, hogy eljussunk arra a szintre, hogy több
napos tornákat, kupákat, versenyeket rendezzünk, ehhez viszont tudnunk kellene elszállásolni az ide látogató sportolókat.
A Szentesi Kinizsi SZITE-nél is
tervben van a fesztivál bővítése,
de ez addig igen nehézkes, amíg
nem tudjuk megoldani az itt-tartózkodásukat – zárta a beszélgetést az elnök.

Nyáron sem pihentek a birkózók
Hering Viktor
Már az őszi erőpróbákra készülnek a Dr. Papp László Birkózó Egyesület fiataljai. Rónyai Zoltán vezetőségi taggal,
edzővel, a Magyar Birkózó
Szövetség elnökségi tagjával
a nyáron elvégzett feladatokról, az őszi tennivalókról, és az
elmaradt riói birkózóérmekről
beszélgettünk.
– Nem sokat pihentek, munkával teltek versenyzőik számára a
nyári hónapok.
– No, azért volt idő kikapcsolódásra is, de valóban, szinte mindig történt esemény a klub háza
táján. A vakáció kezdetekor, július első hetében, majd augusztus 8-a és 12-e között öt-öt fős
szentesi csapat utazott Zánkára,
az Erzsébet táborba, ahol a pihenés mellett a birkózásra is jutott idő. Július első hétvégéjén
remek környezetben rendeztük
meg a Körös-torokban az országos strandbirkózó bajnokságot,
majd augusztus elején a városi
sportcsarnokban diák és serdülő korosztályú válogatott kerettagoknak tartottunk edzőtábort,

ahol közel 110 birkózó vett részt
a foglalkozásokon, köztük szentesiek is. Egy héttel ezelőtt pedig az észak-keleti országrészből hozzánk ellátogató, nálunk
edzőtáborozó sportolókat láttuk
vendégül.
– Mikor folytatódik a munka a
versenyzőik számára?
– Szeptemberben már edzünk,
szokásos bázisunkon, a Klauzál
iskolában, ahol hétfőn, csütörtökön és pénteken vannak az
edzésnapjaink, de szeretnénk
újabb időpontokat is kérni, mivel óvodás és kisiskolás birkózóinknak az idősebbektől eltérő
időpontban igyekszünk foglalkozásokat tartani. A hónap közepén már felkészülési versenyen veszünk részt Tázláron,
októberben pedig kezdődik a
diákolimpia, 21-én a diák kettes
korosztály diákolimpiai országos döntőjét rendezzük a városi sportcsarnokban, melyen tavaly 230 versenyző vett részt.
Másnap a hölgyeké a főszerep,
ekkor női országos bajnokságot
rendezünk.
– Az olimpiáról érem nélkül tért

haza a magyar küldöttség. Ez, illetve a furcsa bírói ítéletek men�nyire rontották itthon a sportágba vetett bizalmat?
– A szülők részéről is kérdésként fogalmazódtak meg ezek a
nehezen értelmezhető ítéletek,
Lőrincz Viktortól valóban elvették
a bronzérmet, az ezt követő hangulat pedig rányomta a bélyegét a többiek szereplésére is. Azt
gondolom, klubszinten, az egyesületben az a legfontosabb, hogy

jó közösségben legyen a gyerek,
az edzésen érezze jól magát, fejlődjön, ügyesedjen, erősödjön.
Szövetségi szinten természetesen foglalkozunk az olimpiával,
értékeljük az ott történteket, és
szükség esetén javaslatokat teszünk a nemzetközi szövetség
felé, hogy ha kell, változtasson
azokon a szabályokon, melyek
rontják a sportág megítélését,
amelyek kérdőjelessé teszik egyegy mérkőzés eredményét.
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Idén is megrendezik a Sipos Edit Emléktornát
Sebők Tamás
Második alkalommal rendezik meg városunkban a Sipos
Edit Emléktornát a Sport- és
Üdülőközpontban. A szeptember 16-án, Edit napon startoló
háromnapos női utánpótlás
vízilabda viadalon idén 5 csapat vesz részt, így állítva emléket városunk egyik legsikeresebb sportolójának.
– Edittel való találkozásom a
főiskolai tanulmányaimhoz köthető. Dolgozatot kellett írnunk
beteg sportolókról, és mivel a
fiam Szentesen vízilabdázott,
és magam is sokat dolgoztam a
városban, így Editre esett a választásom. Természetesen belement az interjúba és nagyon jó

barátok lettünk, annak ellenére, hogy ez az egész pár hónappal a halála előtt történt. Amikor
elment, úgy éreztem, hogy őriznem kell az emlékét, és így jött
tavaly az I. Sipos Edit Emléktorna
megrendezésének ötlete – mesélte Szokolayné Farkas Mária, a
Csúcsrajárók Alapítvány elnöke,
a torna szervezője. Hozzátette,
hogy szeretnék a kiváló vízilabdázó szellemiségét továbbadni az utánpótlásnak, ezért is egy
női utánpótlás vízilabdatorna
keretein belül emlékeznek meg
róla, melynek megrendezéséhez
ifj. Tóth Gyula, a felnőtt női vízilabda csapat edzője is nagyban
hozzájárult.
A 11-szeres magyar-, valamint

1-szeres világ- és Európa-bajnok szentesi sportoló emlékékére szervezett tornán a Szentes, a
BVSC, a Tatabánya, a Dunaújváros és a Zenta csapata vesz részt,
melyet szeptember 16-18. között rendeznek meg a szentesi
Sport- és Üdülőközpont 33 méteres medencéjében. Szokolayné Farkas Máriától megtudtuk, a
pénteki napon két mérkőzéssel
indul a verseny, majd szombaton reggel Sipos Edit szobránál
tartanak egy koszorúzással egybekötött megnyitót. Ezt követően hat mérkőzést rendeznek
meg. Szombaton este a résztvevő gyerekekkel egy hangulatos, sé téve a tornát, mely vasárnap
zenés szalonnasütést tartanak a a két mérkőzést követő ünnepéKurca partján, így emlékezetes- lyes eredményhirdetéssel zárul.

Magabiztos győzelem az első hazai mérkőzésen
A hódmezővásárhelyi idegenbeli idénynyitón szerzett 1 pont
után a Szentesi Kinizsi SZITE péntek kora este lejátszotta első
hazai mérkőzését is a megyei labdarúgó bajnokság második
fordulójában, ahol nagyarányú győzelmet aratott az UTC csapata ellen.

Sebők Tamás
Már a mérkőzés elején látszott a hazai csapat erőfölénye,
számos veszélyes helyzet után
a 20. percben Páger György ka-

páslövésével szerezte meg a vezetést a Kinizsi. A kapáslövéshez Koncz Zsolt, játékos-edző
kedve is megjött, a 34. percben
egy szöglet után növelte csapata előnyét. A 42. percben a balszárnyon indított szép támadás
után Bordács László is gólt szerzett, így beállítva a félidei 3-0-ás
eredményt. Az első félidő egyik
fontos történése volt még egy
újszegedi büntető, amit Gömöri
Zoltán bravúrosan védett.
Ahogy az első félidőben a ven-

dégeknél, úgy a másodikban a
hazaiaknál is adott volt a lehetőség büntetőből előnyt növelni, azonban a Kinizsi is kihagyta a maga tizenegyesét. Ez nem
szegte a csapat kedvét, az 59.
percben Lekrinszki Ariel góljával
már 4-0-ra vezetett a Szentes. Az
UTC is építgette támadásait, főleg a kontra játékra álltak rá, és
a 75. percben sikeresen szépítettek az eredményen. A mérkőzés
hajrájában Mihály Róbert és Orovecz Sándor góljaival állította be

Siker a Szegvár-Takarék Kupán
Hering Viktor
A Szentesi Vízilabda Klub
2005-ös korosztályú csapata nyerte az elmúlt hétvégén
az első alkalommal kiírt Szegvár-Takarék Kupa elnevezésű
vízilabda-tornát.

A tíz együttes részvételével
rendezett három napos viadalra
a házigazdákon kívül Kassáról,
Békéscsabáról, Szegedről, Miskolcról, Csongrádról és Szombathelyről érkeztek ifjú vízilabdázók a városunkba. A tornát
végül a szentesi 2005-ös korosztályú fiúkból álló gárda, a
Szentes I. nyerte meg, miután
a döntőben legyőzték a szombathelyieket. – Összesen három szentesi csapat vett részt
a tornán – mondta lapunknak
a győztes együttes egyik vezetőedzője, Torday Árpád. – A kizárólag 2005-ös korosztályú fiúkból álló csapatunkat Czirok

Csaba kollégámmal irányítottuk, a srácok kiválóan szerepeltek, megnyerték a tornát. A másik csapatunkat is beneveztük,
itt egészen fiatalok is lehetőséghez jutottak, akadt, aki 2008ban született. Egy lány együttest is indított a klub, őket Hevesi
Anita dirigálta.
Torday Árpád elmondta, bár
megnyerték a tornát, és örül annak, hogy a kicsik is mérkőzéseket játszhattak, szerette volna még erősebb ellenfelekkel
szemben látni a tanítványait, kíváncsi lett volna arra, hogy mire
képesek jelenleg, hol tartanak
a felkészülésben játékosai. – Az

a 6-1-es végeredményt a csapat, mely a következő fordulóban a Szőreg csapatához utazik
idegenbe.
– Nagyon jó első félidőt zártunk, látványos gólokat szereztünk, irányítottuk a mérkőzést
és a labdabirtoklás is fölényesen a mi oldalunkra billentette
a mérleg nyelvét. A második félidővel már nem vagyok annyira megelégedve, voltak hibák
és a cserék sem lendítették előre a csapatot. Ezt az első edzésen
megbeszéltük, hiszen mindenki a hibákból tanul – értékelte a
mérkőzést Koncz Zsolt, aki arra
is kitért, hogy a Szőreg otthonából is el kell hoznia a 3 pontot a
Kinizsinek.
alapozás közepén vagyunk, arra
mindenképpen jó volt ez a torna, hogy megtörje a monotonítást, és végre játszhassanak
a gyerekek. A győztes csapatból kiemelném Tarpai Máté kapusunk játékát, végig nagyszerű teljesítményt nyújtott, de a
center Busi Barnabás és Báthory Balázs is nagyszerűen játszott.
A másik együttesben Melkuhn
Máté, Égető Kende és Ludányi Lóránt emelkedett ki, de valamen�nyi játékosunkkal elégedettek
voltunk, különösen azért, mert
volt, aki most játszotta első mérkőzését – összegezte a látottakat Torday Árpád.
A csapat folytatja az alapozást, és a bajnoki szezon novemberi kezdéséig számost mérkőzést játszanak majd a fiatalok.

