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„Nagyon boldog vagyok, mert itt sokat lehet tanulni
és fejlődni.” – Interjú a Legrand Zrt. munkatársával,
Touni Hesham-mel, aki nyitottságának és tudásvágyának
köszönhetően fokozatosan lép előre a ranglétrán. 8. oldal
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Kilencven évesen is ízig-vérig nő

Palicska Irén
Kerek születésnapot ünnepeltek a Gondozási Központ
II. számú Idősek Klubjában július 17-én. A 90 éves Konkoly
Mihálynét köszöntötték a klubtársak és a munkatársak. Az
önkormányzat nevében dr.
Demeter Attila alpolgármester
mondta el születésnapi köszöntőjét, és adta át a miniszterelnök oklevelét a szépkorúnak.

Marika néni életútját Szabó Tiborné, Marcsi gondozónő ismertette. Konkoly Mihályné 1929.
július 17-én született, tanyán
élt, egyszerű, mezőgazdasággal foglalkozó szüleivel. Három
fiútestvére volt, akik egyedüli lányként nagyon elkényeztették. 1959-ben ismerkedett meg
férjével, akivel 47 évig élt boldog
házasságban. Gyermekük sajnos nem született. Marika néni

a háziiparban dolgozott, nagyon
szerette a munkáját, onnan is
ment nyugdíjba. Férje halála
után a házi gondozók tanácsára
ment be a II. számú klubba, hiszen látták, hogy társaságra lenne szüksége. 2009 óta aktív tagjuk, részt vesz a klub életében,
nagyon szeret szerepelni, kirándulni. Az ünnepelt elmondása
szerint itt talált egy második családot. A klub vezetője, Szatmári
Nagyné Barna Edit sajnos nem
tudott jelen lenni a köszöntésen, de rímekbe szedte Marika
néni náluk töltött tíz évét, amelyet Szabó Tiborné tolmácsolt.
Marcsi hozzátette, hogy Marika
néni 90 évesen is ízig-vérig nő,
minden reggel úgy jelenik meg
a klubban, hogy ki van sminkelve. A születésnap reggelén
azonban nagy baj történt, mert
elfogyott a rúzsa, ezért azt ajándékozott neki.
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FELHÍVÁS!
Szentes Városellátó Nkft.
tájékoztatja
a tisztelt lakosságot,
közlekedőket, hogy
a Kertvárosi ABC
felújításához
kapcsolódóan,
azzal egy időben
az ABC környezetében
levő járdák is felújításra
kerülnek, melynek során
az érintett járdák és
a mellettük levő parkolók
lezárásra kerülnek.
Megértésüket,
szíves türelmüket kéri
a kivitelező:
Szentes Városellátó Nkft.

Hét év után elhallgatott a Rádió 451
Nem újította meg a Rádió
451 médiaszolgáltatási jogosultságát az NMHH Médiatanácsa. Az adót üzemeltető
Kultúr-Média Kft. 2012 júniusában nyerte el a szentesi
106,1 MHz-es helyi kereskedelmi frekvencia használati jogát, ami hét év után, idén június 28-án lejárt. A Rádió 451
2012. augusztus 3-án kezdte
meg adását Szentesen és 35 kilométeres körzetében. 2016ban új programigazgató, Molnár Balázs érkezett az adóhoz,
akinek vezetésével megújult a
rádióműsor és zenei struktúrája, valamint vizuális és hangzó
arculata is. A rádió tulajdonosa, a Kultúr-Média Kft. ügyvezetője Muhari Márton ezekkel
a sorokkal köszönt el az utolsó napon.
Kedves Hallgatóink!
A Rádió 451 egy időre nem
lesz hallható, a sugárzás ezen a
frekvencián megszűnik.
Nagyon büszke vagyok arra,
hogy egy „iskola rádióból” egy

valódi rádió alakult ki, mely eredményt a hallgatottsági adatok is
alátámasztják. Sokan megszerettek bennünket, mely legfőképpen a fáradhatatlan kollégáknak,
szerkesztőknek köszönhető, akik
energiát nem kímélve keresték a
közönség óhajait, vágyait és végül meg is találták azt. Köszönöm minden egyes kollégának,
hallgatónak, Facebook olvasónak, kommentelőnek, betelefonálónak, minket elutasítóknak
és minket szeretőknek, hiszen
mindenki hozzátett ahhoz, hogy
fejlődjünk, tanuljunk.
Külön köszönet jár Bozó Zoltánnak, aki a rádió megalapításában nagy szerepet vállalt és
ugyancsak külön köszönet jár
Szirbik Imre polgármester úrnak,
aki idővel elfogadta és támogatta is jelenlétünket. Nélkülük nem
jött volna létre ez a produkció,
köszönöm szépen!
Kiemelt köszönet és elismerés
jár Molnár Balázsnak és csapatának, akik egy frenetikus rádiót
hoztak létre, egy mesterművet
tettek le az asztalra, azaz szór-

tak ki az éterbe. Jól szólt, MolnárBé! Remélem fogunk még
együtt dolgozni, egymásról hallani... Legvégül minden általunk
megbántott embertől bocsánatot kérek magam és Kollégáim
nevében is, rossz szándék biztosan nem vezérelt bennünket sohasem.

Kedves Mindenki!
Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
Muhari Márton
Ps: A Facebook oldalunk nem
szűnik meg, hírekkel, újdonságokkal fogunk szolgálni, egy ilyen jó
közösséget bűn lenne feloszlatni.

A Rádió 451 2012. augusztus 3-án kezdte meg adását Szentesen

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com
WEB: www.szentesielet.hu • Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.
Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.
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Virágos Magyarország, virágos Szentes
Halupa B. Eszter
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben 26. alkalommal indította útjára hazánk
legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezését, a
Virágos Magyarország versenyt, amelyre az önkormányzatok nevezhetnek. Az 1994
óta töretlenül sikeres megmérettetés évente több mint
300 települést mozgat meg,
amelyhez idén először Erdélyből is csatlakozhattak. Csongrád megye települései közül
Szentes mellett Sándorfalva
nevezett. A verseny bírálóbizottsága július 11-én látogatott városunkba.
A jelenlegi verseny célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés
szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők
összefogásának ösztönzése,
életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és
szemlélet erősítése, valamint a
természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.
A Magyar Turisztikai Ügynökség
és a verseny szervezőbizottsága
a környezetszépítő kezdeményezésen keresztül is szeretne nyitni
a határon túli magyarlakta települések felé, így 2019-ben először, hagyományteremtő szándékkal erdélyi települések is
nevezhetnek, és a tervek szerint
a következő években folyamatosan bővítik a részvételi lehetőséget a többi magyarlakta régió felé is.
– Városunkban köszönthettük a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny bírálóbizottságát. A Városfejlesztési- és
Idegenforgalmi Bizottság elnökeként végigkísértem a zsűritagokat a belvárosban, az üdülőközpontban, majd a városkapuk
kialakítását tekintettük meg. Re-

méljük, hogy sok-sok második és
különdíj után a megyénket képviselő két település (Sándorfalva
és Szentes) közül városunk javít
eddigi pozícióján – nyilatkozta
Antal Balázs Tibor önkormányzati képviselő, aki a zsűritagoknak
mutatta be a nyitott és szabad
szellemű Szentest, a virágok, a
víz és a napfény városát. Hozzátette, bízik abban, hogy a zsűri
tagjai már Szentesre érkezésükkor érezték – amit mi nap mint
nap –, hogy egy virágzó helyre
jöttek, amelyet a helyiek tisztelnek, ápolnak és szeretnek. Megköszönte az önkormányzatnak,
a lakosságnak, a civil szervezeteknek és a helyi vállalkozóknak
a helytállását is, kiemelve Berezvai Csilla és kollégái munkáját,
akik minden nap azon dolgoznak, hogy a zöldfelületek, parkok, virágültetések által megőrizzük turisztikai és kulturális
értékeinket. A Városfejlesztésiés Idegenforgalmi Bizottság elnöke kiemelte, hogy hatalmas
élmény volt 2018-ban Magyarországról első városként részt
venni a Communities in Bloom

nemzetközi versenyen Kanadában, ahol ezüst fokozattal díjazták Szentest.
A zsűri a szakmai értékelésekor fokozottan figyel a település
gondozottságára, tisztaságára,
egységes képére, a fenntarthatósági és fejlesztési tervekre, a
zöldfelületi programjára, fejlődésére, a közösségi részvételre,
a lakosság és a civil szervezetek
bevonására. Hangsúlyt fektet a

település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát szemléletére,
az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására. Emellett
a nevelési-oktatási intézmények
környezettudatos programjaira
és eredményeire, valamint a korszerű hulladékgazdálkodásra és
megújuló energiafelhasználásra
is kíváncsiak voltak.

Tájékozottnak lenni jó!

4
Kaiser László

Családja, barátai, kollégái
és tisztelői vettek végső búcsút Labádi Lajos levéltár
igazgatótól, helytörténésztől,
a Szentesi Élet munkatársától
július 5-én, pénteken a szentesi Kálvária Temetőben. A temetésen búcsúbeszédet mondott Tánczos Roland, a Szentesi
Levéltár igazgatója, és a Nagy
István Baráti Kör nevében
Kaiser László.
Tisztelt Gyászoló Család, Rokonok, Barátok, Kollégák, Pályatársak! Tisztelt Gyászolók! Tisztelt
Egybegyűltek, aki egyek voltunk,
vagyunk és leszünk Labádi Lajos
szeretetében!
Egyik nagy írónk úgy fogalmazott, amikor a halálba kezdtek távozni barátai, kortársai,
hogy tüzelnek föntről, egyre jobban tüzelnek. Magam s korosztályom ezt kezdtük el megélni az
utóbbi időben és éljük folyamatosan, tudva tudván, hogy az elmúlás elkerülhetetlen, a tüzelés
megállíthatatlan s a lőszer sosem
fogy el… Döbbenetünk, nekünk,
barátoknak most mégis kivételesen óriási, szomorúságunk
szinte béklyózó. Nem csupán
azért, mert fiatalságunk Atlantisza süllyedt megint egy nagyot
a könyörtelen tempusban, hanem Labádi Lajoshoz való kivételesen erős kötődésünk miatt,
mint ahogy tudtuk, éreztük, ő is
mennyire kötődik hozzánk; fogalmazzunk egyértelműen, egykori
tanárunk, Nagy István, „Nagypista” szeretete volt a meghatározó
kötőanyag, mit kötőanyag, teremtő és megtartó erő, fluidum
mindebben. És mivel a Nagy István Baráti Kör nevében, bizonyos
értelemben a történelem tanszék
hajdani hallgatói nevében is szólok: ott vagyunk az emberi lét
legfontosabb alappilléreinél: barátság, tanulás, tevékenység, kapcsolatok.
Hadd kezdjem a tanulással, hiszen számunkra ott kezdődött
minden. A szegedi évek a főiskolán, ahol Labádi Lajos első perctől kezdve tanulással készült
arra, amivé lett: történész, helytörténész, levéltáros. És szülővárosának, a rajongásig hűségesen
szeretett Szentesnek kutatója s krónikása, tágabb öleléssel
Csongrád megyének is, még tágabban nézve: a helyi ízek és tények jelenben születő, múltakat
megörökítő, jövőnek okulást s
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Utolsó útjára kísértük
Labádi Lajost
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kiadvány és persze cikkek garmadája bizonyítja, nem beszélve az
előadásokról s másokról. Engedtessék meg egy furcsa szóhasználat. Labádi Lajos nem csupán
végigdolgozta, de végig „kapcsolatápolta” életét. És itt családjára
is gondolok, vagy talán a családjára elsősorban… Mennyi nemes
munka, mennyi értékes kapcsolatápolás lehetett volna még, ha a
sors és a betegség nem szól közbe végzetszerűen…
Remek ember, „motorember”
volt Labádi Lajos. Mert alapítója és motorja, legtöbbször házigazdája az 1990-ben létrehozott
Nagy István Baráti Körnek. Ameddig lehetett, szerettük, tiszteltük
az évente összejövő Körben Nagy
Istvánt. Aztán már csak az emlékét ápolhattuk, leginkább úgy,
hogy találkoztunk, mi, volt tanítványai továbbra is. És nem csalódtunk egymásban, viták ide,
viták oda, a politikai különbözőségek, harsány polémiák ellenére sem. Miért is csalódtunk
volna? Egyik versemben írtam:
„A barátságban nincs csalódás,
csak árulás.” És ha elárultuk volna egymást, valójában Nagy Istvánt és Nagy István szellemiségét
árultuk volna el. Hadd idézzek az
1990-ben induló Baráti Kör alapítószövegéből: „Összejövetelünk
részben a tanszékhez, részben a
levéltárhoz, de lényegében ahhoz a fészek-meleghez kötődik,
amely miatt felejthetetlen számunkra a tanszék, a diákkör. Kívánjuk, hogy (…) a közös munka
mellett megszületett barátságot,
a formálódó emberséget, a tökéletesedő magyarságot sikerüljön megőriznünk, s hivatásunk
szerint tovább adnunk azoknak,
akik ezt fogadni képesek.” Ehhez
mit tehetnék hozzá? Így legyen a
továbbiakban is!
Mondják: valakinek a fontosságára a hiánya figyelmeztet
igazán. Most még fölmérni sem
tudjuk Labádi Lajos hiányát. Vigaszunk, hogy ha rá emlékezünk:
egy teljes életre emlékezünk. És
barátságára. Barátságunkra, barátságainkra. Így talán képesek
leszünk túl lépni a szomorúság
béklyóján. Élni kell, dolgozni kell!
Működni és működtetni.
A Nagy István Baráti Kör nevében búcsúzom, búcsúzunk Tőled, Lajos!

tanulságot szolgáló megörökítése. Mondjuk ki: az igazi helytörténész a maga felelősségével a legegyetemesebb történész. Hiszen
ha az alul levő alapkövek bizony-

tés – gyarlóságainkkal, esendőségeinkkel együtt. Még egyszer:
lumpenizálódásra hajlamos korunkban: működni és működtetni minőségileg…

talanok, az égbolt szakad ránk.
És mondjuk ki azt is: hogy még
egyáltalán megvagyunk s megmaradtunk, mármint az ország,
a haza, a nemzet, kultúránk – elsősorban a helyi működéseknek
és működtetéseknek köszönhető, és csak másodsorban a mindenkori nagypolitika hangjának,
tetteinek, netán hangzavarának
és tettzavarának. Nagy igazság
az, hogy korunk a jól informált
tudatlanság kora. S bár bizonyos
értelemben minden információ,
de a végső lényeg nem lehet más,
mint az információmennyiségen
túlmutató, kultúrára, kulturáltságra alapuló magatartás, ember
és ember közti emberségnövesz-

Ilyen működtető volt Labádi
Lajos mindennapjaiban is: kapcsolatteremtésekben, kapcsolatépítésekben. Azok a felejthetetlen szegedi évek: tanulások,
vizsgák, bulik, borozások, egészséges kocsmázások, viták, beszélgetések. Okosságok és marhaságok. Később találkozások Pesten
és Szentesen, néha Szegeden.
Családi összebarátkozások. Lajos
maradt, aki volt, legföljebb a tudományos ranglétrán, pozíciókban került följebb, de mindig volt
ideje másokra, tapadva a kapcsolat szóhoz, a kapcsolatápolásra. És közben folyamatosan dol(Elhangzott 2019. július 5-én a
gozott és dolgozott, hihetetlen
munkabírása volt, számos könyv, szentesi Kálvária temetőben.)
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Újabb fejlesztés a Kertvárosban
Halupa B. Eszter
Számos új fejlesztés történt az utóbbi időben a Kertvárosban, a körzet látványosan szépül. A legfrissebb hír
a körzetben található iskolát érinti, hiszen elkészült a
Koszta József Általános Iskola új bejárata.
– Így nézett ki a felújítás előtt
és alatt a Koszta iskola bejárata.
Önkormányzatunk közel 6 millió forinttal járult hozzá a felújításhoz. Mindent megteszek,

Halupa B. Eszter
Immár 13. alkalommal rendezték meg a nagysikerű Palacsintafesztivált július 10. és 14.
között Derekegyházon, ahol a
község apraja-nagyja szorgoskodott, 5 napon át sütötték a
házi lekváros, fahéjas, vagy
épp kakaós finomságot.
Kígyózó sor állt Derekegyházon csütörtökön, alig lehetett
parkolóhelyet találni a 13. Palacsintafesztiválon, hiszen a finom
desszert nem véletlenül koronázza meg az étkezések végét. A
község lakói nagy lelkesedéssel

hogy a tornatermen és a nyílászárókon kívül más is megújuljon – emelte ki a rekonstrukció
kapcsán dr. Chomiak Waldemar, a Kertváros önkormányzati képviselője, aki 2002 óta
él és dolgozik, 2010 óta pedig
önkormányzati képviselője ennek a városrésznek. Kifejezetten büszke arra, hogy 2017-ben
55 millió forintból felújították
az intézmény tornatermét. –
Közel hatszáz diák jár ebbe az

iskolába, amely kiemelkedően teljesít. Az épület már harminchét éves, mégsem újítottak semmit ez idő alatt rajta.
Megjegyezte, hogy a Zöld város program keretében a Hősök
erdejében egy futópályát alakítottak ki, amit nemcsak a szabadidejükben sportolni vágyók
használhatnak, hanem az iskola
tanulói is a testnevelés órákon.
Emellett elkészült a kerékpárút
is a városrészben.

Palacsintából sosem elég

pulttól, vagy épp ételhordókkal,
dobozokkal rukkol elő a sátorhoz érve. Mindenki annyit visz,
amennyit szeretne. Ahogy beértünk a faluba, a fesztiválhangulatot már a megszokott szalmabálák is jelezték, amelyeket
idén a gyerekek nagy örömére
a Hupikék törpikék ihlettek. Színes programokkal, fellépőkkel
szórakoztatták a nagyérdeműt,
akik közül sokan felpattantak a
padokról a palacsintatánc hallatán, ami elengedhetetlen eleme
az eseménynek, és amelynek koreográfiáját bárki könnyen elsajátíthatta a helyszínen.

vettek részt az öt napon át tartó sütésben, tekerésben, kiszolgálásban, és szerencsére a környező települések, egyesületek,
civil szervezetek is besegítettek
a munkafolyamatokba. Nemcsak
a környékről, de az országból is
számos vendég érkezett, ki négy,
ki két keréken. Igaz, volt, akinek
majd egy órát kellett sorban állnia, hogy megkóstolhassa a házi
lekváros, vagy épp fahéjas, kakaós finomságot, de megérte.

Akik tekerték a palacsintát, közben még az ujjaikat is fújni kellett, annyira sütött a tészta. Voltak, akik kérdezgették, hogy
mennyibe kerül, majd megdöbbentek, amikor érkezett a válasz,
miszerint becsületkassza működik. Évről-évre egyre nagyobb
az érdeklődés a fesztivál iránt,
a szervezők pedig készülnek a
nagyobb létszámra, viszont nehéz kalkulálni, amikor valaki közel 50 palacsintával távozik a
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Hetven év (kézi)munkája a 80. születésnapon

Darók József
Bensőséges, megható esemény színhelye volt július 13-án délelőtt a
Dózsa-ház Közösségi Tér, ahol Bugyi Istvánné Erzsikét különleges születésnapi köszöntés várta, a 80. életévébe lépve egy élet (kézi)munkájából nyílt kiállítása. Azon tanakodtak, mivel lepjék meg, hiszen mindene
megvan, a kézimunkázás pedig mindennél többet jelent neki, jött az ötlet, hogy szervezzenek számára egy szép, gyűjteményes kiállítást, árulta el Erzsike néni lánya, Polyák Jánosné. A 80. születésnapra a termékeny
élet legszebb munkadarabjait válogatták, s bőven volt is miből, összesen
173 kézimunka került a falakra.
Azért ez a szép gesztus már nem melyre szintén a családja és ismerőaz első alkalom volt, hiszen lapunk is sei beszélték rá. s milyen jól tették,
beszámolt arról 12 évvel ezelőtt, hogy azóta már számos tárlaton szerepelt
Erzsike 68. születésnapján mutatta keze munkájával az idős hölgy. Mégbe a közönség számára kézimunkáit, is könnyekig meghatódott a legutóbaz volt ráadásul élete első kiállítása, bi alkalommal. Révész János mondott

beszédet, aki a kézimunkázás jelentőségéről is szólt, Wass Albertet idézve,
ez az utolsó szent örökségünk, amit
senki tőlünk el nem vehet: népművészetünk ősi titka. A hímzés ezen felül
jótékony hatással van magára az alkotó emberre is, védi mentális egészségét, valóságos öngyógyító terápia.
Erzsike néni éppen előző nap töltötte be a 80. életévét. Egyszerű,
szorgalmas szülők egyedüli gyermeke, aki kisiskolás korától a hímzés elkötelezettje. Ez a tevékenység adott
neki mindig erőt ahhoz a sok-sok fárasztó munkához, amit a Kurca-parti üvegházaiban a dísznövények termesztésével hosszú évtizedeken át
végzett. Ez szórakoztatta, ez pihentette és tette boldoggá otthon – mondta Révész János.
A szép számú vendégsereg még citeramuzsikát is hallhatott: Petesné Trupulai Erzsébet és a Pengető Citerazenekar néhány zenésze rábaközi és
kalotaszegi népdalcsokorral is megörvendeztette a hallgatóságot, az ünnepeltet pedig megajándékozták az
együttes legújabb CD-jével is.
– Tanyasi kertes házban lakom, természetes, hogy mindenhol kézimunka van, az ablakon, ajtón, mindenütt
terítő, terítő hátán, ez a velejáró-

ja – mondta Erzsike néni. Nem bánja, hogy a családban nincs követője,
ő ellátja az egész famíliát hímzésekkel, akár ruhára is. – Ezt tudom adni,
én készítettem, megmarad emlékbe
– tette hozzá.
Ma már költséges hobbi egyébként a kézimunkázás. – Volt idő, amikor 8 forintba került egy motringfonál, ma ugyanaz 400-ért kapható, de
hírül sincs olyan minőségű, nekem
azonban van még 8 forintos is, amíg
élek, biztos nem varrom el, annyi fonalam van.
Különböző hímzések több-kevesebb időt igényelnek, de mindenekelőtt türelmet. Van, amit két télen
varrt, abban 32 motringfonál van,
másokat egy hét alatt befejez. Attól
függ, mennyi a minta, mennyire töltéses, magyarázta.
Az ünnepség váratlanul érte, semmit sem tudott előre. – Most műtöttek,
gondoltam, nem is lesz megtartva,
mert kórházban voltam, csípőprotézissel, s alig tudok még mozogni. Túl
vagyok rajta, ez vigasztal.
Újabb kiállítást nem tervez, már ezt
se akarta, a munka viszont megy tovább, nem lehet abbahagyni. – A mai
napot lehet, hogy kihagyom, de nagyon hamar felveszem a fonalat.

Szentes, Kossuth tér 5. (Fehérház emelet)

Locskai Jocó

Bujdosó Kriszti

Funkcionális köredzés Funkcionális köredzés
hétfő, szerda, péntek
19.30-20.30 óra

Crosscore

hétfő, péntek
17-18 óra (kezdő),
18.15-19.15 óra (haladó)

kedd, csütörtök
17.15-18.15, 18.30-19.30
+36-20/278-91-98

Kádár Viki

Tóth Marianna

Alakformáló torna

Pilates

szerda, csütörtök
17-18 óra

Szeptembertől
várja újra a pilates
iránt érdeklődőket!

Preventív gerinctorna
és nyújtás
szerda, csütörtök 18-19 óra

+36-30/296-96-95

+36-30/533-40-40

+36-30/244-52-05
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Mi fán terem a kreatív város?

Kondor Katalin
Tombol a nyár és kísérő jelenségként a szúnyogok is. Mi több,
már megérkeztek az első nyaralási botrányok is, a minap például
a Tunéziából hazatérő, valamint
oda utazni szándékozó magyar
turisták egy-egy csoportját hagyta cserben az észak-afrikai ország
idegenforgalmi irodája. Arról már
írtam e lapba, hogy nem könnyű
manapság eldönteni, hol van az
hely, ahol biztonságosan és kellemesen nyaralhatunk.
Nyáridőben nem feltétlenül
okos dolog az olvasót a tudomány eredményeivel, találmányaival terhelni, most mégis ezt
teszem. A Kőszegen működő Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében ugyanis az elmúlt években
kidolgoztak egy olyan régió-fejlesztési koncepciót, amely elsősorban a kisebb-, és közepes városok vonzóbbá tételét tűzte ki
célul. Szerintük ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy ne csak
gazdasági és technikai szempontból fejlődjön a régió, hanem
a települések kulturális örökségét
is sokkal erősebben tudatosítsák
az emberekben, mint ahogy azt
eddig tették. Az intézet kutatói ugyanis arra az egész Európában mutatkozó jelenségre reagáltak – mondta egy nemrég
megjelent interjúban a főigazgató – hogy a kisebb és a közepes városok többsége nem elég

vonzó ahhoz, hogy megtartsák
a fiatalokat, s emiatt elveszítik a
fejlődésükhöz szükséges potenciált és dinamizmust, ezért elszürkülnek és kiszolgáltatottakká válnak. Ehhez már én teszem
hozzá, hogy magam roppant károsnak és élhetetlennek tartom
a vég nélkül terjeszkedő, túlzsúfolt, örökös közlekedési gondokkal küszködő, veszélyes helyeket,
kerületeket „kitermelő” nagyvárosokat. Mellesleg a bűnözés melegágyait.
Kérdés tehát, miképp lehet a
kis és közepes városokat vonzóbbá tenni – legalábbis a kutatók
szerint. Nos, ők a legfontosabbnak az identitás megerősítést
tartják, magyarán azt, hogy tudassák minden lakossal, milyen
volt a távoli és közeli múltjuk,
mivel büszkélkedhetnek, mi a
feltétlenül megőrzendő kulturális örökségük, amire építkezni lehet, s amire büszke lehet mindenki, aki ott él. Hogy e téren bizony
vannak hiányosságaink, arra rengeteg példát tudok mondani magam is. Most csak egyet említek,
szülővárosomban, Debrecenben
nem egy emberrel találkoztam,
aki nem tudta, hogy az éppen
most 140 éve született Móricz
Zsigmond Légy jó mindhalálig
című csodálatos regényének főhőse, Nyilas Misi a debreceni kollégium diákja volt. Nos, a kőszegi kutatók azt állítják, szociológiai
szakszóval élve az identitás erősí-

tésével újra lehet teremteni a kis, és közepes városok kreativitását,
kisugárzását, vonzerejét.
Kőszegen – mintaadóként – el
is indítottak egy könyv-sorozatot,
amely a Beszélő városok címet viseli. Az első Kőszegről szól, persze
bárki mondhatja, s igaza lesz, a
tüneményes nyugati határ-menti
városka múltja oly gazdag, hogy
van mit elmesélni, van mire építkezni, ha az ott élők büszkeségére apellálunk. Elég, ha csak a
Festetics családot, avagy Jurisics
– törökverő - Miklóst emlegetjük.
No de Magyarország valamennyi
településének oly színes, érdekes,
és persze sajnos sokszor szívfájdítóan tragikus a történelme, hogy
mindenütt van mire büszkének
lenni. A sorozat elindítói mindenesetre abban bíznak, hogy
ez a kezdeményezés a helyi közösségek összekovácsolásában
is segít, megszüntetheti az elhanyagoltság-érzést, amely sokszor
bizony jogosan bántja a „vidéki”
embereket.
Idézek a könyv bevezetőjéből:
„A kis- és középvárosok képesek
megőrizni azt a meghittséget, ami
az érzelmi és intellektuális boldogság élmény kiváltója és táplálója, s
ami egyre kevésbé található meg a
hektikus és túlfejlesztett nagyvárosok betonteknőiben. Ezért képesek
egy emberi léptékű jövőt elénk vetíteni a romantizálás és ideológiai
ráolvasás veszélye nélkül. Nem vé-

letlenül erősödik szakmai körökben az a felismerés, hogy ezek a
városok megtestesítik a fenntarthatóság princípiumait.”
Az intézet főigazgatójától,
Miszlivetz Ferenc szociológustól
tudom, hogy jön majd a zenélő
városok és a mesélő városok sorozat is. Jöjjön. Úgy gondolom,
Magyarország kis és közepes városainak bőven van mit mesélniük. Olyasmiket is, amikről az ott
lakók többsége sem hallott. Csak
meg kell szólítani a beszélő kedvű embereket és szakembereket,
társadalomkutatókat, mérnököket, építészeket. Biztosan lesznek
ötleteik.

Családi események
Született: Busi Bálintnak és Karácsony
Alexandrának (Szentes) Bálint Milán, Kuti
Ferencnek és Szirbik Ágnesnek (Szentes)
Adél, Szanka Gábornak és Urbán Evelinnek
(Szentes) Zalán, Héjja Róbertnek és Berényi
Gabriellának (Szentes) Lilla, Ludányi Mátyás
Zsoltnak és Mata Dominikának (Szentes)
Flóra, Fűri Attilának és Hajdú Juliannának
(Csongrád) Zoltán, Papp Attilának és Boros
Adriennek (Csongrád) Nadin, Pesti Gergőnek
és Szepesi Dórának (Csongrád) Szofi, Atkári Józsefnek és Jakobey Editnek (Csongrád)
Zselyke, Hajdú Gábornak és Pusztai Adriennek (Csongrád) Marcell nevű gyermeke.
Házasságot kötött: Tóth Sándor (Szentes)
és Baksa Éva (Nagymágocs), Tóth Tamás Gábor (Sáp) és Váczi Mónika (Kunszentmárton).
Elhunyt: Majorné Túri Mária (Szentes),
Kotvics-Varga Lajosné (Szentes), Bubori Ferenc (Szentes), Győri Mihályné (Szentes),Virágos Imre (Szentes), Bárkai Imre Péterné
(Szentes).

Busi Bálint Milán

Ludányi Flóra

Szanka Zalán

Héjja Lilla
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„A nulláról kezdtem,
és folyamatosan építettem a tudásomat”
Palicska Irén
Modernkori mesébe illő az
egyiptomi származású, Szentesen élő Touni Hesham története. Az angoltanár valamint
informatikus végzettségű fiatalember mindössze néhány
éve költözött Magyarországra, feleségével az interneten
ismerkedett meg. Két éve a
Legrand Zrt. munkatársa, nyitottságának és tudásvágyának
köszönhetően fokozatosan lép
előre a ranglétrán. Kézi szerelőként kezdett el dolgozni
a cégnél, majd gépkezelő lett,
s jelenleg gépbeállítóként segíti a gyártási folyamatokat.
Közvetlen, barátságos, kön�nyen megtalálja a hangot kollégáival.
A 29 éves Touni Hesham Egyiptomban született, angol nyelvés irodalomtanár, valamint informatikus, magyar feleségével
2011-ben ismerkedtek meg a
Facebookon, azt mondja, szerelem volt első látásra, és beszélgetésük még inkább megerősítette abban, hogy egymáshoz
valók, szinte azonnal meg is kérte a lány kezét. Hosszú hónapokig
ismerkedtek, majd két év elteltével Kairóban megesküdtek. A fiatalok először Egyiptomban éltek
egy évig, de a feleségének erős
honvágya volt, hiányoztak neki
a rokonai és a barátai, ezért úgy
döntöttek, hogy Magyarországra
költöznek. A fiatalember semmit
nem tudott az országunkról, csak
követte a szerelmet és a szerelmét. Úgy gondolta, könnyen talál majd végzettségének megfelelő munkát, hiszen hazájában 3-15
éves gyerekeket oktatott angolul,
és nagyon szeretett tanítani.
Hesham egyáltalán nem tudott magyarul, a mindennapi beszélgetésekből és a kommunikációból tanulta meg a nyelvet,
emellett beszél arabul, angolul
és keveset franciául is. Itthon először angol nyelvű munkát keresett, Budapesten talált is volna
magának, de nem tartotta jó ötletnek a költözést, nem jött jókor.
Először közmunkásként tudott elhelyezkedni fél évig, majd kulturális programszervező lett Árpádhalmon a Művelődési Házban,

később Szentesen, a városházán. Nyelvtudása folyamatosan
fejlődött, ezek után más munkát
szeretett volna, és tovább keresgélt. A Legrandnál dolgozó felesége hívta fel a figyelmét a cégre,
azt mondta, hogy próbáljon meg
egy fordítói állást. Amikor jelentkezett, nem volt ilyen lehetőség,
viszont felajánlottak neki egy kézi
szerelő munkát, amit elfogadott,
gondolta első lépésnek tökéletesen megfelel. Körülbelül fél év
után a főnökei itt is meglátták
benne a lehetőséget, és felajánlottak neki egy másik pozíciót,
gépkezelő lett. A különböző ös�szeszerelő gépek kezelése, karbantartása volt a feladata.
– Nagyon boldog voltam, mert
itt már sokat lehetett tanulni és
fejlődni, amit fontosnak tartok és
szeretek. Megtudtam, hogy mit
gyártunk, és hogyan működik
egy-egy gép. Rövid időn belül ismét megkerestek a főnökeim, és
egy másik lehetőséget, gépbeállító munkát ajánlottak. Ezt még
jobban szeretem, mert mélyebbre kell menni a munkafolyamatokba, sokat tanultam a kollégáimtól is. Nagyon jólesik, hogy a
nulláról kezdtem, és folyamatosan építethettem a tudásomat.
Ha beállítom valakinek a gépét,
tudom, hogy milyen nehéz feladatot végez, tiszteletben tartom
mindenkinek a munkáját, aki napi
nyolc órában teljesít.
Hesham három műszakban
dolgozik. Amit nehezen szokott
meg, az az éjszakás műszak, ezt

még nem tudta tolerálni a szervezete, de szerencsére csak akkor
kell vállalni, ha helyettesít valakit. Műszakonként három beállító dolgozik az üzemben, folyamatosan figyelni kell a gépeket,
és készenlétben állni, nem nagyon szoktak leülni, elég nagy a
terület, amit ellátnak. A feladat
az, hogy ha gyártás közben bármilyen probléma adódik, akkor
azonnal reagáljanak, megoldják,
és megjavítsák a gépet, hogy minél hamarabb folytatódhasson
a munka. Referenciaváltáskor a
gépkezelőnek is segítenek a beállításnál. – Ha sokat áll a gép, az
sem a gyártásnak, sem a dolgozóknak nem jó, hiszen őket a teljesítmény alapján értékelik, ha nem
sietünk, az ő idejükből veszünk el.
Megpróbáljuk minél gyorsabban
megjavítani és beállítani a gépet, hogy a gyártás is megfelelő
legyen és a munkatárs is tovább
tudjon dolgozni – hangsúlyozta.
A fiatalember továbbra sem
pihen a babérjain, előbbre szeretne lépni a cégnél, ahol gyártástervezőnek jelentkezett, ez
azonban egyelőre nem sikerült.
Az angol nyelvtudása megvan az
álláshoz, mert az Európán belüli
országokkal kellene kommunikálni és tartani a kapcsolatot, egyedül a logisztikai tudása bizonyult
kevésnek. A főnöke tudja, hogy
szeretne fejlődni, és továbbra is
próbálkozik a cégen belül, mert
itt szeretné hasznosítani a tudását. Szívesen tanul új és hasznos
dolgokat.

– Azért szeretek a Legrandnál dolgozni, mert mindenkinek
megadják a lehetőséget, aki tanulni és fejlődni szeretne – mondta.
Hesham közvetlen, nyitott, barátságos, könnyen megtalálja a
hangot a munkatársaival. Vicces
embernek tartja magát, amit én
is megtapasztaltam, és megállapítottam, hogy jó a humorérzéke. Miután megdicsértem, hogy
szinte akcentus nélkül, gyönyörű kiejtéssel beszél magyarul, ő
is visszabókolt – Te is jól beszélsz
magyarul. (Mindketten felnevettünk.) Szereti a kollégáit, és úgy
érzi, hogy ők is elfogadták. Ami viszont kicsit hiányzik neki, hogy az
emberek lehetnének egymáshoz
kedvesebbek és türelmesebbek.
– Mindenki azért dolgozik, hogy
pénzt keressen a családnak. Én
próbálok mindig jókedvű lenni,
sokat viccelődöm és kedvesebben szólok a munkatársaimhoz.
Nekem nagyon sokat jelent a másik, akivel dolgozom. Ugyanolyan
vagyok, mint ők. Úgy beszélek és
viselkedek az emberekkel, ahogy
én szeretném, hogy velem viselkedjenek. A legjobbat próbálom
tenni, hogy én is azt kapjam vis�sza. Próbálok ember lenni.
Néhány nappal az interjú után
érkezett a hír, miszerint Hesham
lehetőséget kapott egy új munkakörben, mint export bonyolító.
Egy újabb lépcső, újabb lehetőség a fejlődésre, ahol nyelvtudását és az egyetemi végzettségét
hasznosítani tudja.
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Célkeresztben a 2020-as nyelvvizsga-törvény

Sokan nem akadályként,
célként tekintenek a nyelvvizsgára
Sebők Tamás

Egy 2014 decemberében elfogadott
kormányrendelet szerint 2020-tól a felsőoktatási felvételi kötelező eleme lesz
a legalább közép-, B2-es szintű általános komplex nyelvvizsga vagy az azzal
egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi oklevél. A kérdés azóta is ott
motoszkál az emberek fejében: akkor ez
most áldás vagy átok? A témát Banka-Török Edittel, a Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pedagógusával jártuk körbe.
– Nos, kezdjük a fent említett kérdéssel! Áldás vagy átok az új nyelvvizsga-törvény?
– Nyilván, mint angoltanár, nem tartom
rossz ötletnek. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam már, akinek bennragadt
diplomája van. Főleg a 30-40-es korosztály érintett itt, akik valamikor elvégezték
a tanulmányaikat, akár el is helyezkedtek
a szakmájukban, ám egy időszak elteltével
úgy érzik, hogy csak kellene az a nyelvvizsga, kellene a diploma az előrelépés érdekében. Onnantól kezdődően azonban, hogy
kiestek a tanulás ritmusából, gyakorlatából
– dolgoznak, családjuk van – nagyon nehéz visszaállni arra, hogy napi rendszerességgel tanuljanak nyelvet. Azt veszem észre,
hogy minél inkább kitolja valaki a nyelvtanulást, annál nehezebb lesz megszerezni a
nyelvvizsga-bizonyítványt. Szumma-szummárum, nem tartom rossz ötletnek, hogy 18
éves korig egy diák megszerezze a középfokú nyelvvizsgát.
– Mennyire szerencsés, hogy ezt a felsőoktatási felvételi követelményévé teszik?
– Vannak olyan tanulók, nálunk is, akik
diszgráfiával, vagy diszlexiával küzdenek.
Számukra ez nyilván nehéz, hiszen őket
nyelvvizsgán csak kismértékben segítik azzal, hogy időhosszabítást adnak nekik. A
hosszabb idő mellett sem tudnak úgy írni,
mint akinek nincs ilyen részképesség zavara.
Érdekes, hogy ezzel szemben egy középszintű érettségin az igazgató a szakszolgálat által kiadott szakvélemény alapján felmentheti a diszlexiás/gráfiás tanulót a teljes írásbeli
rész alól, nyelvtudásukat ekkor elegendő két
szóbeli tétellel bemutatniuk. Felmerül a kérdés, hogy akkor a nyelvvizsgán miért nem
működhet így az értékelés? Szerintem egy
diszlexiás, vagy diszgráfiás diák bármilyen

Véradás

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és
a Magyar Vöröskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán délelőtt 7.30 és 12
óra között, és csütörtök délután 14 és 17 óráig

egyetemet, vagy főiskolát elvégezhet a nehézségei ellenére, mert lehet, hogy például
kiváló műszaki érzéke van, és abban maximálisan ki tud teljesedni.
– A középiskolai idegennyelvórákon megszerezhető az a tudás, mely elegendő a B2-es
nyelvvizsga abszolválásához?
– Tanítottam általános iskolában, ezt követően most középiskolában és korábban számos fiatalt készítettem fel nyelvvizsgára magántanárként, így mondhatjuk, hogy rálátok
a szentesi helyzetre. Az egésznek az alapja
az általános iskolai nyelvoktatás, ami szerintem rendkívül jó a városban. Évről-évre azt
látom, hogy nagyon jó képességű gyerekek
jönnek az általános iskolákból, mondhatjuk,
hogy egy B1-es alapjuk van. Ez nyilván nem
100 százalékos mutató, de általánosságban
elmondható. A középiskolában 10. évfolyam végére rendelkeznek azzal a tudással,
amivel megszerezhetik a B2-t. A Pollákban
ilyen szempontból kiemelt figyelmet fordítunk erre: nyelvvizsgateszteket töltenek ki a
haladó szintű diákok és célunk, hogy 10-11.
évfolyamban megszerezzék a nyelvvizsgát.
Ez már évek óta bevált módszer nálunk. A
most végzett 12. évfolyamosok fele úgy vág
neki az életnek, hogy rendelkezik angolból
B2 komplex nyelvvizsgával.
– Felmerül a kérdés, mi a helyzet a pedagógusokkal?
– Megvannak a lehetőségek. Azt tapasztalom, hogy angoltanárként válogathatunk a
lehetőségek közül Magyarországon. Ha egy
pillantást veszünk a közigállás oldalra, láthatjuk, rengeteg angol nyelvtanárt keresnek. Mondhatjuk, hogy hiány van. Nagyon
kapós lett, főleg az angol tanító szakma. Ez
arra enged következtetni – és azt látom –
hogy már első osztálytól szeretnék tanítani
az idegen nyelvet a gyerekeknek. Szentesi
viszonylatban pedig inkább telített a pálya.
Sok angoltanár van és jórészt fiatalok.
– A törvény bevezetésével mondhatjuk,
hogy csökken egy B2-es nyelvvizsga értéke?
– Nagyon sokat változott az évek folyamán. Én rendszeresen figyelem, hogy milyen
újdonságok jönnek a nyelvvizsga-rendszerben. Ha abból indulok ki, hogy nekem anno
milyen nyelvvizsgát kellett tenni – akkor
még csak a Rigó utcai nyelvvizsga volt – és
ezt összevetem a mostanival, akkor óriási a
különbség. Sokkal könnyebb most a középfokú nyelvvizsga, és ez az enyhülés folyama-

tos tendenciát mutat. Ezt egy európai rendszer szabályozza, így egy B2-es nyelvvizsga
minden országban ugyanazt a tudást jelenti.
Ugyanaz a szint Magyarországon, mint Hollandiában. Öt évvel ezelőtt egy BME tesztben volt például nyelvtanra épülő feladatsor,
mára kivették, ezzel is ösztönözve a diákokat
arra, hogy merjenek idegen nyelven megnyilvánulni, beszélni, írni, és inkább elnézik
a nyelvtani helytelenséget.
– A törvény úgy határoz, hogy B2-es szintű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű emelt
szintű idegen nyelvi érettségi bizonyítvány
szükséges a felsőoktatású felvételihez. Valóban egyenértékű a kettő?
– Az a tapasztalatom, hogy a nyelvvizsga
könnyebb, mint az emelt szintű érettségi. Kipróbáltam egy már nyelvvizsgával rendelkező diákommal, és kevesebb sikerélménye
volt az emelt szintű érettségin. Valahogy közelebb állnak hozzájuk a nyelvvizsga típusú feladatok.
– Mi várható a jövőben?
– Úgy gondolom, a nyelvtanároknak, a diákoknak és a szülőknek is fokozott figyelmet
kell fordítaniuk a nyelvtanulásra. Célként
már nem elég kitűzni egy magas százalékot
elért középszintű érettségit, alap kell, hogy
legyen a nyelvvizsga is. Sőt, ha valaki plusz
pontot akar szerezni a felvételin, minél hamarabb le kell tenni az első idegen nyelvből
a nyelvvizsgát, hogy aztán egy másikból is
szerezhessen egyet. Örömmel látom azt is,
hogy a helyzet komoly elhatározottsággal
töltött fel jó néhány tanulót, több 9. évfolyamos diákom jelezte már, hogy ő jövőre,
10.-ben szeretné megszerezni a B2-t. Beindult egy folyamat, és már sokan nem akadályként, hanem célként tekintenek a nyelvvizsgára.

tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson.
A Szentesi Vérellátó és a Magyar Vöröskereszt
Szentesi és Csongrádi vezetősége további kiszállásos véradást tart:
• Árpádhalmon a Művelődési Házban július
20-án, szombaton 10 és 13 óra között.

• Csongrádon a Városi Galériában július 23-án,
kedden 14 óra 30 és 18 óra között.
• Szegváron a Művelődési Házban július 30án, kedden 15 és 18 óra között.
• Felgyőn a Községi Könyvtárban július 31-én,
szerdán 14 és 16 óra között.
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Versekkel és mesékkel gyógyít Kovács Erzsó

Palicska Irén
A versek és mesék szeretete
gyermekkorától kezdve elkísérte Kovácsné Berki Erzsébetet. A nagypapa köteteit már
tizenéves korában felfedezte,
mert „jó volt az illatuk”. Szavalt kiállításmegnyitókon, kórházban betegeknek és a Szent
Anna-templomban az éjféli misén. Sokat olvasott, mert gyógyításra szorult a lelke, de közben rájött, hogy ő is gyógyíthat
és adhat az általa elmondott
költeményekkel. Legutóbb a
Nemzeti Színház és a Magyar
Versmondók Egyesülete által
meghirdetett versmondó és
versklip versenyen továbbjutott a középdöntőbe.
– Erzsó, bár sokan ismernek, hiszen itt születtél, mesélj egy kicsit
magadról!

– Szentesen élek és itt is születtem ebben a csodálatosan szép
városban. Büszke vagyok rá, hogy
szentesi embernek mondhatom
magam. Nagyon szeretem az itt
élő embereket, és bízom abban,
hogy ők is kedvelnek engem. Hálás vagyok az életnek, hogy van
két imádott okos és intelligens
nagyfiam, akik csupaszív gyerekek.
– Minden gyermek szereti a meséket, de nem mindenkinek kísérik
végig az életét.
– A versek és mesék szeretete
gyermekkoromtól kezdve elkísért. Édesapám minden nap mesélt nekünk. Nagyapám verses
köteteit már tizenéves koromban felfedeztem, mert „jó volt az
illatuk”, és úgy gondoltam, hogy
belelapozok. Onnantól kezd-

Csernobili ima
1986. április 26-án kezdődött
Csernobilban minden idők legnagyobb atomerőmű-katasztrófája.
Az akkori szovjet vezetés titkolózása miatt a világ napokig szinte
semmit sem tudott róla.
A Nobel-díjas fehérorosz írónő
két évtizedet szánt a téma feldolgozására. Beszélt olyan emberekkel, akiket rögtön a katasztrófa után

a helyszínre rendeltek, és a legveszélyesebb munkákat végeztették velük. Beszélt az özvegyekkel,
akiknek csak a kitüntetések és az
oklevelek maradtak. Beszélt azokkal, akik az erőmű közelében, a paraszti Atlantisszá vált Poléziában éltek aztán bedeszkázták a kútjukat,
és kitelepítették őket, vagy maradhattak a házukban, de eztán már
úgy éltek, mint egy rezervátum lakói. Megismerjük az áldozatokat,
a felelősöket és a szovjet virtusba
belerokkant vakmerő önkénteseket. Megismerjük azokat, akik számára Csernobil filozófiai probléma,
az atomkorszak utáni ember alapító mítosza, és azokat is, akik a szovjethatalom ellenségeit, a Nyugatot
és az árulókat okolják érte.
Csernobil nemcsak katasztrófa
volt, hanem figyelmeztetés is. És
Alekszijevics szerint minden nemzedéknek olvasnia kell a jövőnek
hagyott jelekből. Csernobil ma is
aktuális. És aktuális lesz még 48
ezer évig.

ve egyre többször vettem a kezembe. Igaza volt édesapámnak,
mert mindig azt mondta, hogy
ahány könyv, annyi jó barát. Évekig szavaltam kiállításmegnyitókon, kórházban betegeknek és a
Szent Anna-templomban az éjféli
misén. Ezek a dolgok nagy örömmel töltötték el a szívem. Nagyon
szerencsés embernek tartom magam, mert az édesapám által írt
verseket is elmondhatom.
– Mit jelentenek számodra a versek és a mesék?
– Felnőtt koromban is sokat
olvastam, mert gyógyításra szorult a lelkem, de közben rájöttem, hogy én is gyógyíthatok és
adhatok az általam elmondott
versekkel örömet, emléket. És ha
egy kis időre is, de megsimogathatom az emberek lelkét, ami rohanó világunkban igazán fontos
dolog, hogy megálljunk, töltődjünk, és nem csak a testi, hanem a
lelki töltődés is elengedhetetlen.
Azt hiszem, hogy a versek pont
erre valók. A mesék birodalma is
egy csodálatos dolog számomra.
Azt gondolom, hogy azok a gyermekek, akik mesén nőnek fel, és
megismerik azt a varázslatos világot, felnőtt korukra őszintén és
szívből tudnak feltétel nélkül sze-

retni és hinni abban, hogy a világ attól szép, hogy minden nap
fel tudjuk fedezni a csodát valami apró dologban, mert a csoda
bennünk van.
– Legutóbb a Nemzeti Színház
és a Magyar Versmondók Egyesülete által meghirdetett versmondó
és versklip versenyen továbbjutottál a középdöntőbe.
– Negyedik alkalommal hirdették meg a Nemzeti VERSenyt,
amelynek védnöke Vidnyánszky
Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. A zsűritagok (többek között Udvaros Dorottya) szavazatai
alapján a 94 fős első fordulóból
hatvanan jutottak tovább egyenes ágon a középdöntőbe, köztük én is József Attila Mama című
versével. Ezzel még nincs vége a
feladatomnak, mert egy versklipet kell készítenem. Bízom benne, hogy ez is elnyeri a zsűri tetszését. Remélem, hogy elérem
a célom, és minél több emberhez eljutnak az általam elmondott versek és gyermekekhez a
mesék. Ha valami tartalmas, szerethető, és maradandó dolgot
tudok alkotni, azzal örömet szerzek, és az számomra már siker. Én
ugyanis akkor vagyok boldog, ha
adhatok!
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Hetven éves a városi könyvtár
Tihanyi Zsóka

csolódást biztosít, de felkerül a
palettára az „egyéb” szépirodalom is. Legkevésbé a szakkönyvek keresettek, ha mégis, akkor az leginkább utazással vagy
egészséges életmóddal kapcsolatos könyvet jelent.

HETI MENÜ:
HÉTFŐ

A menü: Fokhagymakrémleves,
Sült debreceni kolbász szárazbabfőzelékkel
B menü: Zöldborsóleves
Tandori csirkemell zöldfűszeres rizzsel
Napi desszert: Profiterol

KEDD

Július 22-28.

A menü: Lencseleves virslivel
Resztelt sertésmáj tört burgonyával
B menü: Paradicsomleves, Hortobágyi húsos palacsinta vagy Grízes tészta
Napi desszert: Túrókrémes linzerkosárkák

SZERDA

is. Egyéni számítógépes órákat
is vehetnek azok, akik még segítséget igényelnek a gép használatához. A hangoskönyvtárból filmeket, CD-ket, DVD-ket
lehet kölcsönözni, valamint
nyelvi oktatóanyagokat a jól
felszerelt, korszerű idegen nyelvi állományból. Mindkét könyvtárban várják társasjátékok a
gyerekeket, amelyekhez a gyermekkönyvtárban foglalkozásokat is szerveznek a dolgozók.
A könyvtárközi szolgáltatás is
igénybe vehető, de egyre kevésbé szorulnak erre a kölcsönzők,
mivel a könyvtár gazdag állománya szinte minden igényt ki tud
elégíteni.
Fontos megemlíteni az intézmény e-Könyvtárát, amelyet
folyamatosan építenek, digitalizálják és szkennelik a jelentős helytörténeti dokumentumokat, és helyezik el ebben a
könyvtárban.
Évente több mint 300 rendezvényt szerveznek a könyvtár munkatársai. Szeptember
és június között hetente akár
több programot is találhatnak
itt maguknak az olvasók. Legutóbb két különleges kiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők: a honvédség búvártörténeti és a hajómakett kiállítását.
A rendezvények sorát színesítik festők, szobrászok bemutatkozásai, a zenei programok, az
író-olvasó találkozók is. Az idei
tervek között szerepel az elmúlt
évhez hasonlóan, hogy decemberben három programot szerveznek az adventtel kapcsolatban: egy zenei, egy néprajzi és
egy vallási előadást. A nyár két
hónapja alatt azonban nincsenek rendezvények és a létesítmény reggel 8 órától délután 4
óráig várja az olvasni szeretőket.
Elmondható, hogy a kölcsönzők többnyire a szórakoztató
irodalmat keresik, ami kikap-

A menü: Gyümölcsleves
Milánói sertésborda
B menü: Májgaluskaleves
Túrós gombóc vaníliasodóval
Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta

CSÜTÖRTÖK

minden hónap első péntekén,
minden alkalomra meghívva egy-egy szakembert, aki az
adott területéről tart előadást
az anyukáknak. Gyerekjátékok,
a városi közlekedés elsajátítására való játékszőnyeg szórakoztatja a legkisebbeket színes és
vidám környezetben.
Ebben az évben Szentes
adott otthont a Csongrád Megyei Könyvtárosnap rendezvénynek abból az apropóból,
hogy idén 70 éves a Szentesi
Városi Könyvtár. Június 20-án
a megyeházán tartottak ünnepi megemlékezést, majd szakmai nappal folytatódott a találkozó, amit ebéd után városnézés
követett. A szentesi lakosok számára az évforduló megünneplésére majd ősszel, a Könyvtári Héten kerül sor.
Szekeres-Dancsó Mónika igazgatóhelyettes hozzáfűzte, hogy
többféle alapszolgáltatást is
igénybe vehetnek a lakosok.
Így többek között lehetőség
van fénymásolásra, nyomtatásra, internetezésre is, a beiratkozottak számára ingyenesen, alkalomszerű használat esetén
pedig 200 Ft-ért. A wifi-használat mindenki számára ingyenes.
Lehet még szkenneltetni, lamináltatni, spiráloztatni, faxoltatni

A menü: Karfiolleves
Bakonyi tokány tésztával
B menü: Makói vágottas
Rántott csirkemell zöldborsófőzelékkel
Napi desszert: Babapiskótás pudingkehely

PÉNTEK

Jelenleg több mint százezer
dokumentum a Szentesi Városi
Könyvtár állománya. Az önkormányzat biztosítja az új könyvek beszerzéséhez szükséges
anyagi keretet, és ehhez hozzájárul a minisztérium érdekeltségnövelő támogatása is, ami
2019-ben 3 millió 411 ezer forint volt. Ez az igen magas ös�szeg talán köszönhető annak
is, hogy az elmúlt évben az intézmény megszerezte a Minősített Könyvtár címet, tájékoztatta lapunkat Sallainé Gresó
Klára igazgató.
A gyermekkönyvtár állománya is rendszeresen megújul, új
könyvek kerülnek a polcokra –
folytatta Pintérné Horváth Anikó
gyermekkönyvtári csoportvezető. Terveznek „Tinikönyvtárat”,
azaz megpróbálják bevonzani a
14-16 éves korosztályt, akik kicsit „eltűntek”, nem igazán találják helyüket, hiszen a klasszikus
gyermekirodalomból már kinőttek, a felnőtt irodalomba pedig
még nem nőttek bele. Több fórumon is elhangzott, hogy ezeket a fiatalokat érdemes újra
visszavezetni a könyvtár berkeibe. Ennek érdekében átalakítás
alatt van az olvasóterem egyik
fele, ahová majd várják ezen korosztály tagjait. Ebben a helyiségben csak és kizárólag nekik
szóló művekkel találkozhatnak,
saját állomány rendelkezésükre
áll majd, így nem kell keresgélniük a mesekönyvek között. Emellett még más meglepetés is várja a fiatal olvasókat, de ezt majd
az őszi Könyvtári Napok keretében adják át. Nagyon népszerű a gyermekkönyvtárban a Baba-Mama Klub, ami aránylag új
kezdeményezés. Második éve
szervezik ezeket a foglalkozásokat a Védőnői Szakszolgálattal

A menü: Csontleves cérnametélttel
Makói aprópecsenye sült burgonyával
B menü: Rumos szilvaleves
Barbeque csirkecomb kukoricás rizzsel
Napi desszert: Mákos guba

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.;
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU
MENÜ: 950,- Ft DESSZERT: 250,- Ft
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Családi életciklusok - Ne dobjuk ki, javítsuk meg!

A serdülő gyermeket nevelő család

Palicska Irén
Családi életciklusokat bemutató sorozatunkban elérkeztünk a serdülőt, azaz
14 és 18 éves gyermeket nevelő családhoz. Ez mérföldkő a gyerek életében, ennek az időszaknak az a nagy próbatétele,
hogy átrendeződnek a viszonyok, a serdülő egyenrangúvá próbál válni, nekünk
pedig fokozatosan engedni kell, hogy elinduljon a felnőtté válás útján, és partnerként kezeljük őt. Milyen buktatói vannak
ennek az életszakasznak, és milyen válaszokat adhatunk rájuk? Állandó szakértőnket, Gurdonné Kovács Helga tanácsadó
szakpszichológust, családterapeuta-jelöltet kérdeztük.
Ebben az életkorban hihetetlen nagy ugrás figyelhető meg a gyerekek logikai és kognitív (megismerő, a gondolkodáson alapuló)
képességeinek fejlődésében. Képesek lesznek arra, hogy figyelembe vegyék mások
gondolatait, befogadóbbá kezdenek válni, más mintákat is látnak, észreveszik, hogyan működnek más családok, és meglátják
a különbségeket is. Ennek az a következménye, hogy elkezdik megkérdőjelezni azt, amiben felnőttek, és nyilván a szülők felé kisebb
fricskákat, támadásokat tudnak intézni. – A
múltkor beszéltünk róla, hogy a kis kamaszkorban a jó gyerek is ellenállóvá válik, ebben
az életkorban pedig már a tudása is megvan
hozzá. Nem csak azt mondja, hogy nem akarom, hanem kritikákat is megfogalmaz, élesebben látja a szülei gondolkodását és a viselkedését. Ezt nagyon nehezen éli meg az
ember, de közben arról van szó, hogy egyre
jobban megnyílik a gyerek, és okosabbá válik. Ha nem érzelmi alapon próbáljuk megközelíteni a dolgot, hanem racionálisan, hogy a
gyereknek vannak önálló gondolatai, amiket
megbeszélhetünk, akkor ez egy jó időszak is

lehet. A többségnek viszont ilyenkor nagyon
rosszul esik, hogy megkérdőjelezik a nevelési
elveit, és először komoly konfliktusok, majd
pedig elzárkózás is kialakulhat – hangsúlyozza a pszichológus. Azután persze a szülők kifogásolhatják, hogy nem beszél velük a gyerek, és nem tudnak róla semmit. Ha azonban
követni tudnánk őt, meglátnánk, hogy míg
otthon csendes és zárkózott, addig máshol
beszélget, kivirul, és jól érzi magát. Tehát általában a kortárs csoportban találja meg az
új kapcsolatokat, ahol ki tud nyílni. A kiskamaszoknál is beszéltünk róla, hogy ilyenkor
pengeélen táncol a szülő, próbálja megőrizni és kimutatni a szeretetét, miközben folyamatos támadásnak van kitéve.
Ha a szülő jól megtalálja a hangot a gyerekkel, akkor ez egy nagyon jó időszak lehet,
mondja Gurdonné Kovács Helga. A gyerek
ugyanis fokozatosan leválik a családról, nem
kell neki annyi figyelem, át lehet adni a felelősséget, önállósodhat. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy egy kicsit szusszanjon a szülő,
most felszabadul egy csomó ideje, amit magára fordíthat. Fontos, hogy legyenek az embernek tartalékai, például hobbi vagy sport,
amit a gyerek születése előtt csinált, és ilyenkor újra vissza tud térni hozzá, vagy megvalósíthatja azt, amit eddig nem tett, továbbtanulhat, képezheti magát. – El kell fogadni,
hogy a gyerek önálló, a saját kárán tanul, és
néha hibázik, de ezt ne dörgöljük az orra alá,
hogy „Bezzeg én megmondtam, hogy nem
fog sikerülni.” Inkább mondjuk azt, hogy
megpróbáltad, nem sikerült, tanultál belőle,
legközelebb máshogy csinálod. Semmiképp
se hibáztassuk! Fontos, hogy érezze a bizalmunkat, és akkor nagyon hálás lesz – fogalmaz a szakember.
Az okozza a nagy konfliktust, hogy ilyenkor
átrendeződnek a viszonyok, a serdülő egyenrangúvá próbál válni, nekünk pedig fokozatosan engedni kell, hogy elinduljon a felnőtté válás útján. Ennek oda kell kifutni, hogy
18 éves korára nem alá-fölérendeltségben
leszünk, hanem egyenrangú partnerek va-

gyunk. Most már látja az összes hibánkat, nekünk pedig meg kell engedni, hogy ezt el is
mondja nekünk. Mindenképpen ki kell engedni a függésből, mert aztán az lesz a baj,
hogy nem akar önállósodni, és elköltözni, ezt
pedig elő kell készíteni. Ahhoz, hogy el tudja
kezdeni az önálló életet, hátra kell lépnünk.
Ennek az időszaknak ez a nagy próbatétele,
hogy megpróbáljuk egyenrangú partnerként
kezelni őt. Ha ezt megtesszük, olyan erős kötődés tud kialakulni, ami mindenkinek a javára válik.
Mindannyian felépítünk egy ideális családképet. Van egy elképzelésünk, és persze félelmünk is, hogy milyen legyen, és milyen ne
legyen a gyerekünk. Fontos, hogy legyen önbizalma, legyen önálló, találja a meg a számítását, ne kallódjon el, ne keveredjen rossz
társaságba, ne legyen drogos és alkoholista.
Mit tehetünk ennek érdekében – kérdeztem
a szakpszichológust.
Ez nem kifejezetten lázadó korszak, az korábbra tehető. Azok lázadnak igazán, akiket
elnyomnak a családban, ahol minden úgy
van, ahogy a szülő akarja, korlátozzák, és
semmilyen teret nem hagynak neki. Ott még
az is előfordulhat, hogy ahogy betölti a 18-at,
hátat fordít, elmegy és vissza se jön. A korlátokat persze fel kell állítani, de azok is ésszerűek legyenek, magyarázza a családterapeuta-jelölt. Ahol anya és apa is megy a dolga
után, a gyerek meg egyedül van egész nap,
mindenki szereti, csak nincs rá ideje, itt fordul elő leggyakrabban, hogy rossz társaságba keveredik, droghoz vagy alkoholhoz nyúl.
Ugyanis talál egy olyan társaságot, ahol megkérdezik, hogy van, törődnek vele, kíváncsiak rá, és számít a véleménye. Ez egy reális veszély mind az erősen korlátozó, mind pedig az
elhanyagoló családnál. De az a gyerek, aki folyamatosan érzi, hogy fontos a szüleinek, otthon szeretik, és ezt ki is nyilvánítják, nyomon
követik, hogy hol van, mit csinál, beszélgetnek vele, és szükség van rá a családban, azzal nem történhet baj.

2019. július 19.
Szabad ég alatt mindenki
érzi, mennyire elviselhetetlen
a meleg, ezért igyekszik hűs
helyre, légkondicionált körülmények közé. A városokban
párakapukat állítanak fel, vizet osztogatnak, locsolják az
utcákat.
De hogy volt régen?
A légkondit a legyező helyettesítette, a meleg elleni védekezés
tekintetében a nemesek ugyanúgy szalmakalapot viseltek a napsütés ellen, mint a parasztok, csak
díszesebbet. A régi nyílászárók,
ablakok szimplák, egyrétegűek,
ami nem túl jó védelem a külső
hőmérséklet ellen. Ezen segített
a ma is még sok helyen látható
belső spaletta. Később megjelentek a dupla üvegek és a spalettákat a ház külső oldalára tették. És
igen, persze régen is csobbantak,
de abban sem volt mindig köszönet. Valaha a fürdőruhát szalmakalappal, napernyővel, kabáttal
viselték. Ha mégis leégtek vala-

KISCICÁK szerető gazdit keresnek. Telefon: 30/611-7126
ALAPBA, cserép és tégla törmelék
elvihető. Telefon: 30/611-7126
FŰNYÍRÁST vállalok. Telefon:
30/976-8367
SZENTESEN a Kertész utcában,
kertes nagy ház eladó. Kisebb ház
vagy házrész csere érdekel. Telefon:
30/5213525
KITŰNŐ állapotú 4 égős, grillezős
Indezit gáztűzhely, kis képernyős színes tv eladó. telefon: 30/710-4131
OROSHÁZA központi részén 1,5
szobás összkomfortos házrész, pincével, szerelőaknával, tégla építésű
garázzsal, kerttel, melléképületekkel
eladó. Irányár: 7 millió forint. Tel:
70/605-5252, 70/633-1620.
ELEGÁNS férfi ruházat eladó. Érdeklődni: Horváth M. u. 13/A.
MÁTRASZENTIMRÉN hangulatos, tetőteres összkomfortos faház
eladó. Képek: ingatlan.jófogás.hu. Telefon: 20/946-5571
HONDA Tact eladó, kert csere érdekel lehet gondozatlan is. Telefon:
30/9135-560
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Hűsítő nyár
mi csoda folytán, tejjel, tejszínnel
vagy mandulás oldattal enyhítették a fájdalmaikat.
Fagylaltot ettek már az ókorban is, Kínából indult nyugat felé,
Magyarországon a XVIII. században jelent meg a fagyi, jeges lé,
hideg nyalatnak vagy fagyosnak nevezték, az első ismert fagyi recept pedig 1753-ból való:
az eper- és pisztáciafagyi elkészítését írta le.
9 tipp hőség ellen
1. Folyadékfogyasztás
A víz a legjobb szomjoltó, amit
ízesíthetsz citrommal vagy egyéb
gyümölcsökkel.
2. Kerüld a koffeint és az alkoholt
A koffeintartalmú italok és az
alkohol sem alkalmasak a folyadékpótlásra, ugyanis vízhajtó hatásuk van. Az alkohol és a hőség
külön-külön is megterhelő lehet,
együtt viszont óriási mértékben

megviseli a keringési rendszert,
olyannyira, hogy az akár össze is
omolhat.
3. Hőség ellen zuhanyozz le
A langyos víz sokkal frissítőbb,
mint a hideg víz, ugyanis a hideg
víz csak az első pillanatban hűsít,
azután pont ellenkezőleg hat:
élénkíti a vérkeringést és a belső
hőtermelést.
4. Kánikula ellen moss hajat
Egy hajmosás, vagy csak a haj
bevizezése is nagyon frissítő tud
lenni. Semmiképpen se használj
hajszárítót, hagyd, hogy a hajad
magától száradjon meg.
5. Hideg vizes borogatás
A hideg vizes borogatás is jó
szolgáltatot tud tenni kánikula idején, ugyanis a test bizonyos pontjainak hűtésével nagyon hatékonyan csökkenthető
a hőérzet, de a test hőmérséklete is, mivel az itt található erek-

HIRDESSEN INGYEN!

ALKALMI takarítónőt keresek
családi házba. Tel: 70/506-9603

4 csatornás Izom stimulátor eladó.
Izomlazításra, masszázsra stb. 0-10 –
es skáláig. Telefon:30/323-3373.
TENS készülék derék mas�százsra eladó. Övbe beépítve. Telefon:30/323-3373.
SZENTESEN a Sáfrán M. utca
elején nagy telek 1730m2, lebontásra
váró épülettel eladó. Telefon: 63/311604
CSONGRÁDON Bacsa dűlőben
550 négyszögöl szántó nyaralónak is
alkalmas szép kis házzal eladó. telefon:30/304-9777, 63/311-604
VEGYES faanyag tűzifának eladó.
Telefon: 30/6117-126

PUKY (Német) 16’-os fiú kerékpár
újszerű állapotban Szentesen eladó.
(16.000 Ft). Telefon: 30/8524570
HÁROMKEREKŰ kézzel hajtós rokkant kerékpár eladó. Telefon:
30/557-0624
GYALUPAD és felújított Simson
Star motor eladó. Telefon: 70/2796014
NAGYHEGYEN 700 négyszögöl föld eladó, vagy kiadó. Telefon:
30/968-4370
TOSHIBA laptop eladó: Telefon:
20/596-9873

THOMOS szivattyú kihasználatlanság miatt eladó: Tel.: +36-30/3227761

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

ÁTFOLYÓS kéményes gázbojler
C14 E, 7,6-23,5KW-os, 150 cm-es
zománcos új fürdőkád tartozékaival
együtt, háromszárnyas fehérre festett,
üvegezett műanyag redőnyös ablakok,
Minicolor olajkályha eladó. Telefon:
30/9487-134

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

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

ben folyó vér a keringésnek köszönhetően a test többi pontján
is enyhíti a meleget.
6. Kösd fel a hajad
A hosszú haj nagyon zavaró
tud lenni kánikulában, ezért kösd
fel a hajadat, vagy viselj hajpántot.
7. Öltözz szellősen
A szűk ruhadarabok bent tartják a meleget, és nem hagyják a
bőrt lélegezni, ezért nagy melegben lenge, természetes anyagból, például pamutból vagy lenvászonból készült, világos színű
ruhákat vegyél fel.
8. Legyező
Egyszerű és nagyszerű eszköz,
ha nincsen legyeződ, akár egy újság is megteszi.
9. Könnyű ételeket fogyassz
A nagy hőségben nem kívánjuk a nehéz, zsíros ételeket, érdemes kerülni az erős, csípős
fűszereket is mert fokozzák a verejtékmirigyek működését.

SÓS dűlőben 1200 négyszögöl
telepített nyárfaerdő eladó. Telefon:30/468-8736
HORVÁTH Mihály utca 13/A
szám alatti garázsbörzében várom vásárlóimat.
1000 literes vastartály, 500 db paradicsom támvas eladó. Telefon: 30/3505483
ELADO 1961- es évjáratú Pannónia
deluxe TLF váz. Telefon:30/267-7307
DIÓBÉL eladó. Telefon: 30/2677307
GARÁZSDŰLŐBEN 2222m2 területű beépítetlen belterületi ingatlan
vízzel, villannyal és hétvégi házzal eladó. Telefon:30/238-1936
1984-ES Zastawa GTL-55 típusú
gépjármű, 1 éves érvényes műszakival
Szentesen eladó. Telefon: 63/322-708
400 literes fagyasztóláda eladó. Telefon: 30/440-0962
TÖBBGENERÁCIÓS, két külön
bejáratú lakásból álló családi ház eladó a Dózsa Gy. utca elején. Telefon:
70/610-6741
KISKERT gondozót keresek Szentesen. Telefon: 20/428-5211
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Július
PROGRAMAJÁNLÓ
20. szombat
A Magyartési Falunap kínálata:
megnyitó 13 órakor, tűzgyújtás,
kezdetét veszi a Magyartés legfinomabb süteménye verseny.
16 órakor fellép Ágoston Anita,
17 órától a sztárvendég Márió, a
harmonikás, 18 órakor H. Varga
Tamás, 19 órától Horváth Zoltán
húzza a talpalávalót. Egész napos
programok: többek között légvár, palacsintasütés, kutyás, tűzoltóautó és segway bemutatók.

20. szombat
Először rendezik meg Szentesen a Weekend Warriors Terepakadályfutó Sprint Országos Bajnokság, Katonai, Rendvédelmi
és Open futamát.
Helyszín: Hékédi gyakorlótér
Start: 8.00

20. szombat
Kézműves, gasztronómiai,
háztáji piac a Művészetek Házában, a hagyományőrzés szentesi
központjában. Hiteles termelők,
magas minőségű áruk!
Nyitva: 10-14 óráig.

24. szerda
A Szentesi Nyári Szabadtéri
Színházban, a megyeháza udvarán a Varsói melódia című
színmű tekinthető meg 20.30tól. (Esőnap: július 25.)

27. szombat
XII. Lepényváró Fesztivál
Szentes – Lapistó, Orosházi út
17. Május 1. Agrár Zrt. központjában. A programok 14 órakor
kezdődnek. 19 órakor Lepényváró Bankettel zárul Derekegyházán a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Házban a fesztivál.

28. vasárnap
Tánc és Zene Nemzetközi Fesztivál külföldi zenekarok
közreműködésével a megyeháza udvarán 19 órakor.

31. szerda
Dumaszínház a Szentesi Nyári Szabadtéri Színházban. Fellép
Kiss Ádám és Beliczai Balázs.
Kezdés 20.30 órakor a megyeháza udvarán.
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HOROSZKÓP
július 19-26.

KOS Nyár ide vagy oda, hetedben központi szerepet tölt be a
munka. Nagyszerű ötleted támad, ami a főnökség örömére
szolgál. Pároddal a napokban
kompromisszumra kell jutnod egy kérdésben.
BIKA Valakivel, akivel rég nem találkoztál, alkalmad nyílik beszélni
a héten, egy kis közös nosztalgiázásra. Kedveseddel kicsit kevesebb időtök lehet kettesben, de
az minőségi és tartalmas lesz.
IKREK Valaki szívességet kér,
ennek teljesítéséhez azonban
saját szándékod feladni kényszerülsz. Érdemes kicsit matematikáznod, mert végül megtalálhatod a módját, hogy a te érdekeid se
sérüljenek.
RÁK Jó híreket kapsz valami kapcsán, ami számodra hosszú ideje
fontos. Párkapcsolatodban harmónia uralkodhat, ám a csend
nem vihar előtti: érzelmeitek és ti
magatok is kiegyensúlyozottak lehettek.
Hozzávalók: 1 db közepes cukkini, 3 db kifli, 1 db tojás, liszt, 2 geOROSZLÁN Kisugárzásod porezd fokhagyma, 1 ek szezámmag, 10 dkg sajt, 10 dkg zsemlemorzitív és csalogató. Nem csoda,
zsa, só, őrölt bors, őrölt kömény, őrölt pirospaprika, a sütéshez olaj.
ha most mindenki keresi a társaságod. Érződni fog a szereElkészítése: A cukkinit megtisztítjuk, lereszeljük, megsózzuk, majd
lemben is a párod rajongással
állni hagyjuk 10 percig, ezután kinyomkodjuk. Beleütjük a tojást, hoznézhet rád. Most a kezdeti idők
záadjuk a vízben megáztatott és kinyomkodott kifliket, a lereszelt lendülete jön vissza.
sajtot, és megfűszerezzük. Belekeverünk 2 evőkanál zsemlemorzsát,
SZŰZ Végre egy teljesen felhőtlen
majd 1-2 órára hűtőbe tesszük pihentetni.
hét. Most nem várható különösebb
bökkenő sem magánéleti, sem munKözvetlenül sütés előtt rakunk bele egy kevés lisztet, hogy jól forkahelyi fronton. Ha nincs párod, vamázható masszát kapjunk. Korongokat formázunk belőle, ezeket szelakivel izgalmas flörtbe bonyolódzámos morzsába forgatjuk. Végül bő, nem túl forró olajban kisütjük. hatsz, esélyes, hogy a dolog tovább fejlődik.
MÉRLEG Korábbi jó döntésed
Jó étvágyat!
most hozhatja meg a gyümölcsét. Büszke leszel megfontoltságodra és örülsz a belőle származó jónak is. Szerelmed
meglepő viselkedése egészen új színben tünA felnőtt orvosi ügyelet mun- Nyitva tartás: A húsvétot megteti fel előtted.
karendje: hétköznap 15 órá- előző vasárnapon 8-18 óra között.
SKORPIÓ Ötletességed húz ki
Gyógyszertári
ügyelet
ideje:
héttól reggel 7 óráig, hétvégén és
egy megoldandó helyzetből.
köznap
19
órától
20
óráig,
szomünnepnapokon 7 órától 7 óráMagad is meglepődhetsz, miig (24 órás) a Vásárhelyi út 30. baton 18 órától 20 óráig, vasárnap
lyen frappánsan kibújsz a szo8
órától
20
óráig,
ünnepnapokon
szám alatt tartanak ügyeletet.
katlan szituációból. Kedvesed és közted kis féltékenység ébredhet.
Telefon: +36 30/708-7183, +36 9 órától 20 óráig.
Ügyeleti
időben
a
gyógyszeNYILAS Valakiben kellemesen
63/400-712
rész a gyógyszertárban tartózkocsalódsz. Eddigi ellenérzésed
A kiegészítő gyermekorvosi dik, csengetéssel hívható.
utólag talán magad sem értheügyelet munkarendje: hétközted majd. Szerelmed és te köGyógyszertári készenlét ideje:
nap 15 órától 17 óráig, hétvé- hétköznap 20 órától másnap 7:30zösen kaphattok egy jó hírt. Ez lökést, energiát ad nektek, és kellemes hetet is ígér.
gén és ünnepnapokon 9 órától ig, szombaton 20 órától másnap
11 óráig. A fennmaradó ügye- 8 óráig, vasárnap 20 órától másBAK Már-már elengedtél egy álmod, de most egy váratlan forleti időben a Csongrád Megyei nap 7:30-ig (ha vasárnap után ündulat közelebb vihet hozzá egy
Dr. Bugyi István Kórház Gyerme- nepnap következik vagy ünneplépéssel. Az új remény sok erőt
kosztálya látja el a kis betegeket. nap után vasárnap, akkor 9 óráig
adhat. Pároddal egy közeli utazás ad sok közös
tart a készenlét), ünnepnap 20 óráTelefon: +36 63/311-246
témát.
tól másnap 7:30-ig (ha ünnepnap
VÍZÖNTŐ Heted ugyan zsúfolt, de a
Az ügyeletet és készenlétet
után vasárnap következik, akkor 9
szerelem utat törhet magának: Cupiellátó gyógyszertár
óráig).
do fütyül a teendőidre, céloz és lő.
július 22-29.:
Készenléti időben a gyógyszeEgyedülállóként fenekestől felfordulhat minden, de pozitív értelemben.
rész az adott telefonszámon elérhető és indokolt esetben (sürgősHALAK Új munkalehetőség buk(Szentes, Köztársaság u. 29.)
kanhat fel, vagy épp egy jobb poségi osztályról, orvosi ügyeletről
zíció a jelenlegi munkahelyeden.
Készenléti telefon:
érkező betegek esetén) legkésőbb
Az ajánlat kecsegtető lehet. Ha
63/400-095
30 perc múlva érkezik a gyógyszermég szingli vagy az online ismertárba.
20/618-7020
kedés ígéretes.

Sajtos cukkini fasirt

 Egészségügyi ügyelet

Kertvárosi Patika
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Szentesi vészek

Két világháború – hősök és újrakezdés

Darók József
Szentes lakosságának a történelem évszázadai folytán
sokszor kellett nehéz, embert
próbáló feladatokat megoldania az életben maradás, a város
fennmaradása érdekében. Palma sub pondere crescit – tartja a mondás, magyarul annyit
tesz: teher alatt nő a pálma,
mely a város polgárainak dacos
helytállására fokozottan igaz,
többek között ezért is szerepel pálma Szentes címerében.
Szentesi vészeket felvonultató sorozatunkban mutatunk
be néhány példás esetet, amikor elődeink kitartásból, akaraterőből, összetartásból jelesre vizsgáztak.
A Nagy Háborúnak is nevezett
1914-18 közötti hadiesemények
következményei kihatottak Szentes életére is, nagyban befolyásolták, és próbára tették a város
lakosságát, legyen szó a hadba vonultakról és az itthon maradottakról egyaránt. Pedig a dualizmus
korában dinamikus fejlődésnek indult a város, ez megtorpant a háborús és az azt követő évek alatt.
Az első szentesi hadkötelesek 1914. július 27-28-án elindultak Szolnokra, ekkor még a „lehető
legjobb és legemelkedettebb hangulatban”. Az eredetileg villámháborúnak tervezett hadi cselekmények csakhamar elhúzódó háborút
eredményeztek. Az emberveszteséget pótolni kellett, így folyamatossá
váltak a bevonultatások, 1915 végére a szentesi hadbavonultak száma
7 ezerre nőtt, ez a kereső népesség
több mint felét jelentette – foglalta össze a Szentes helyismereti kézikönyve című kötet.
A háború hatása a hátországban
is súlyos terheket rótt a lakosságra.
Az árak hirtelen megemelkedtek, a
harcoló seregek ellátását, valamint
a kereső nélkül itthon maradt családokról való gondoskodást is meg
kellett oldani. Szentesen az 1914.
évi jó termés még biztosította a lakosság gabonaszükségletét. Nem
érződött a munkaerőhiány sem, hiszen a bevonulások aratás után történtek, az őszi szántás-vetés idején
pedig még a lóállomány is a városban volt. De hamarosan szükség
volt a fronton lovakra, 1917 őszéig több mint 4000 lovat szállítottak el a városból. „Megkezdődött a
katonaság ellátása érdekében elrendelt terménybeszolgáltatások

gyakran fegyveres kísérettel történő begyűjtése… 1917 őszétől 1918
áprilisáig négy alkalommal tartottak gabonarekvirálást, katonai segédlettel, rendkívüli szigorúsággal,
majd áprilisban a sertések, június-július folyamán pedig a szarvasmarhák lefoglalására is sor került.
A kötelező igénybevételek miatt a
helyi készletek kimerültek, a központi keretből a város a szükséges
lisztmennyiségnek csak töredékét
kapta meg. Ezért a polgármester
utasítására felére csökkentették a
kenyér- és lisztadagokat, ami azt jelentette, hogy naponta 160 gramm
kenyeret, illetve 120 gramm lisztet
kaptak az ellátatlanok. 1917 januárjától jegyre lehetett kapni a cukrot és a petróleumot, a havonta
beszerezhető tétel cukorból 1/2
kg, petróleumból 1/2 liter volt. Súlyos gondok jelentkeztek a húsellátás terén is; a takarmányrekvirálás
miatt a lakosság nem tudott jószágot hizlalni. Központi intézkedésre
heti két, majd négy hústalan napot
vezettek be” – részletezte a várostörténeti kiadvány.
A háborús viszonyok súlyosan
éreztették hatásukat Szentes gazdasági életének legfőbb területén, a mezőgazdaságban. A termelés visszaesésében azonban az
időjárásnak is nagy szerepe volt;

1918-ban például március végén
egy egyhetes fagy az őszi vetések nagy részét tönkretette. Maga
a város a háború alatt állandó és
növekvő pénzügyi nehézségekkel
küzdött. Mindez azonban nem jelentette azt, hogy néhány új, fontos létesítmény ne keletkezett volna Szentesen az I. világháború
alatt. A békevágy erősödése Szentesen is együtt járt a város és környéke jövőbeni fejlődését jobban
előmozdító reformtervekkel – olvasható a Szentes helyismereti kézikönyvében.
A hősök emlékét 1926 óta az Erzsébet téren felállított emlékmű,
valamint egy több mint 80 esztendeje létesített erdő is őrzi a mai
Kertváros díszeként. 1921-ben fogant meg az ötlet, miszerint ös�szegyűjtik a háborúban elhunyt
szentesiek neveit, emlékművet állítanak, valamint létrehozzák a Hősök erdejét, csak jóval később történt fejlemény: 1932-ben a város
segítséget kapott a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztériumtól a tervek elkészítésére és az erdő
létesítésére. Egy évvel később, Ormos Imre tervei alapján 1015 db
tölgyfát, 1258 db, 3 különböző típusú fát, valamint sövényt is telepítettek az addig üres, majd 7 és fél
hektáros területre; így létrehozva a
Hősök erdejét.

A vágyott béke még váratott magára, mert a háborút követő forradalmak és a közel egy éves román
megszállás következtében a meglévő létesítmények pusztulásnak
indultak, a városi adminisztráció
felbomlott, a település súlyos, öt
millió aranykoronás adóssággal
küzdött, írja a Szentes város évszázadai című kiadvány, a Koszta József Múzeum állandó helytörténeti kiállításának vezetője.
Megtudható belőle, hogy 1919ben dr. Négyesi Imre polgármester
állította meg a további hanyatlást,
sőt, a település ismét elindulhatott a fejlődés útján. Tizenhét éven
át tartó regnálása alatt felépült az
új Központi Református Népiskola, a mai gyermekkönyvtár épületében a Takarékpénztár, korszerű
pályaudvar épült ki, a motorgarázs létesítésével Szentes vasúti
csomóponttá vált, de bővült a
vármegyei közkórház, a posta és
távírda hivatal is.
Hamarosan újabb vészterhes
időszak köszöntött be, a II. világháború. 1944 áprilisában és májusában Szentesen háború-és
rendszerellenes személyeket tartóztattak le és internáltak. Május
9-én a zsidó lakosságot a zsinagóga mögött kialakított gettóba deportálták. Onnan június 16-án egy
szegedi gyűjtőtáborba, majd június 24.-28. között, három csoportban Auschwitzba és Strasshoffba
szállították őket.
Október 6-án indult meg a Vörös Hadsereg támadása. Orosz repülők jelentek meg Szentes felett.
Október 7-én haladt át utoljára vasúti szerelvény a Szentes-Csongrád
közötti Tisza-hídon, másnap a hidat
a németek felrobbantották. Aznap
a Vörös Hadsereg városunkon átvonuló csapatai Szentes határában
komoly harcokat vívtak a tiszai átkelőhelyekért.
A front elvonultával megkezdődött a polgári közigazgatás helyreállítása, az új élet megszervezése. A tanácsrendszer bevezetésével
egy időben, 1950-ben Szentes elvesztette 1883 óta fennálló megyeszékhelyi státuszát, s 1984-ig járási
központként, majd városkörnyéki
székhelyként funkcionált.
A hatvanas évek ipartelepítési
politikája adott jelentős lendületet a város fejlődésének, magával
hozta az ingázás és a tömeges elköltözés megszűnését, megnőtt a
település vonzereje
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Nyerjen a Szentesi Életben!
Múlt heti nyerteseink: Szentesi Mozi páros belépőjét nyerte: Balog Lajos és Tolnai
Tamás, a Szentesi Sport- és Üdülőközpont
családi belépőjét nyerték: Téli Julianna és
Kuczora Tamás. Ezen a héten a Szentesi
Mozi páros belépőjét sorsoljuk helyes megfejtőink között.
Megfejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy
a szentesielet@gmail.com internetes címre.
Vízszintes: 1. John Boyne ír regényírótól idézünk (folytatás a vízszintes 71. számú sorban).
15. Muzsikáló. 16. Szelén és oxigén vegyjele.
17. Agénor föníciai király leánya, akit Zeusz
bika képében rabolt el. 18. … mars! 19. Valódi irányvonal (két szó). 22. Kopasz. 23. Ókori
mezopotámiai nép, a mai Irak középső és déli
részén. 25. A róla elnevezett háború legen-
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2

dás, központi szerepet játszó városa. 27. Tág.
29. Kis tűzhelyek, régiesen. 31. Bacsó Péter
filmszatírája. 32. Tiltás. 33. Máshollét. 35. Tizenkét órára. 36. Felenged, cseppfolyósodik.
38. Nedvszívó, egészségügyi, háztartási vagy
ipari célokra használt puha anyagok. 40. D…
- robbanóanyag. 42. Őrlőüzemben. 46. Népközösségit. 48. Utazásra. 50. Csajkovszkij szerint a hattyúknak is van. 51. Elijed. 53. Szélek
nélküli kőlap! 54. Szálkás húsú pontyféle hal.
56. Tarolása. 58. Zavar, feszélyezettség. 60.
Svéd autómárka.61. Panama határai. 62. Fél
tucat. 63. Nógrád megyei város a Börzsöny
és a Cserhát határán. 65. Formájú, kinézésű.
68. Fél katedrális! 70. Vita közepe! 71. Az idézet második része.
Függőleges: 1. Arbuzov drámája. 2. Szignál.
3. Az ilyen eső veszélyes. 4. Kétharmad jég! 5.
Alkotórészeit. 6. Nyílás a várfalon. 7. Rimánko-
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A Városháza Pinceéttermében is
megvásárolható és elfogyasztható!

Tel.: 63/314-217

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

A
menü

Húsleves csigatésztával,
Sárgaborsófőzelék, párolt
sertésszelet

Sütötök krémleves,
Bakonyi pulykacomb kockák,
orsótészta

Grízgaluskaleves,
Rántott sertésszelet,
burgonyapüré

Pikánsleves,
Milánói makaróni

Erdei gyümölcskrémleves,
Rakott burgonya
kolbásszal

B

Eperkrémleves,
Tanyasi sertésszelet, vegyes
köret, káposztasaláta,
keksztekercs

Tejfölös karalábéleves,
Pulykamell kárpáti módra,
párolt rizs,
Nyárikrémes

Minestrone,
Csülökpörkölt, galuska,
almapaprika, túrós rétes

Csontleves,
Sertéshúskockák bakonyi
módra, szarvacskatészta,
ízes palacsinta

Fejtett bableves
Sajtos-sonkás pulykacomb
érmék, sült burgonya,
paradicsomsaláta, tiramisu

C
menü

Erőleves
húsgombóccal,
Parajjal töltött ravioli,
tejszínes feketekagylóragu

Brokkoli krémleves,
Marhalábszár tseak suvide
pecsenyelével,
héjában főtt burgonya,
mézes paprikasaláta

Zöldségkrémleves
töltött burgonyagombóccal,
Almával, sonkával
töltöttsajttekercs rántva,
pirított burgonya, áfonyamártás

Burgonyakrémleves
bacon ropogóssal,
Haltekercs, káposztába
töltött zöldség rizottó,
paradicsom tatár

hét

menü
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Központi Konyha előfizetéses menüje

Július 22-26.
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dik. 8. Megkevert zeke! 9. Husáng, pálca. 10.
…lgia – idegfájdalom. 11. Önálló, független.
12. Numero, röviden. 13. Dal. 14. Az egyik szülő. 20. Lepusztít. 21. Ez a közelebbi, e helyen
található. 24. Városiasít. 26. Nyári hónapban.
28. Gyilkol. 30. Kékbe játszó. 31. Névelővel: a
Sajó jobb oldali mellékfolyója. 32. Ösztönző
szó. 34. …i – nemi jellegű. 37. Vattázó egynemű hangzói! 39. Mazsola testvére. 41. Apró,
szabad szemmel nem látható élősködő. 42.
Savval éget. 43. Épületet átad. 44. Idegen
mértékegység (1/32 font). 45. Lap (német).
47. Nagy kiterjedésű hegylánc Dél-Szibéria és Közép-Ázsia találkozásánál. 49. Hasad,
szakad. 50. Tótfaluval egyesült település.52.
Osztrák, svéd és gazankului autók jelzése. 55.
Kenyai és osztrák gépkocsik jelzése. 57. Zárkában van! 59. Hajnal fele! 60. Kemencepadka. 64. Ismételt tagadás. 66. Kétell! 67. Káros
az elején! 69. Állóvíz.
Beküldendő a vízszintes 1. és 71. számú
sorok megfejtése.

A menü

800 Ft
B menü

980 Ft

Hagymakrémleves,
C menü
Sertéskaraj roston, pecsenyelé,
900 Ft
gombás karfiol soufle

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

Jelölje be
melyiket választaná!

2019. július 19.
Sebők Tamás
Az egyetemes vízilabda fellegvárában,
Olaszországban rendezték meg július 3. és
14. között a 30. Universiadét, azaz a felsőoktatásban tanulók olimpiáját. A Szentesi Vízilabda Klub két játékosa, Lekrinszki Gina és Pellei Frank, valamint további
két szentesi sportoló, Gémes Alexa (FTC)
és Farkas Tamara (BVSC) is a magyar válogatottat erősítette. A hölgyek arany-, a
férfiak bronzéremmel távoztak a nápolyi
viadalról.
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Szentesi érmek az Universiadéről

Kiélezett küzdelmek után
a csúcson a hölgyek
Mihók Attila és Benczur Márton tanítványai óriási lendülettel kezdték a tornát, a mínusz egyedik napon Franciaországot (17-3),
majd másnap Csehországot (22-5), ezt követően pedig Japánt (18-7) győzték le magabiztosan. A nyolc között már nem volt en�nyire könnyű dolga a lányoknak, Ausztrália
ellen ugrottak medencébe az elődöntő kivívásáért, és bár a nagyszünetben még két góllal az ausszik vezettek, az utolsó két negyedet 6-1-re hozták a magyar lányok, így végül
7-4-es végeredménnyel várhatták az Oroszország legjobbjai elleni elődöntőt. A mérkőzés végig kiélezett küzdelmet hozott 12-12
állt az eredményjelzőn a négyszer 8 perc letelte után. Az ötméteres-párbajban a mieink
bizonyultak nyugodtabbnak, 4-2 után döntőt
játszhatott a magyar gárda, méghozzá a hazai
közönség előtt brillírozó olasz csapat ellenfeleként. A döntetlennel zárult első negyed
után a félidőben már a mieink vezettek, majd
két gólra növelték előnyüket, amit már nem
bírtak behozni a hazaiak, így 7-8-as végeredménnyel aranyérmet szereztek a hölgyek.
Lekrinszki Gina, a válogatott és a Hungerit Szentesi VK kapusa lapunknak elmondta,
az igazán embert próbáló feladatot az egyenes kieséses szakasz hozta a csapat számára. – A csoportok sorsolásánál mellénk állt a
szerencse, nem volt nehéz a négyesünk, ennek megfelelően viszonylag simán hoztuk
az első három meccset. A legemlékezetesebb mérkőzés számomra az ausztrálok elleni volt. Ahogy a csoportmérkőzésen, itt is két
negyedet védtem, és számomra azért felejthetetlen az összecsapás, mert egy gólt sem

Gémes Alexa, Lekrinszki Gina, Farkas Tamara a megérdemelt arannyal a nyakukban
kaptam. Az oroszok elleni meccs nagyon nehéz volt, ötméteresekkel sikerült győznünk,
talán ez volt a legnehezebb párharc. A döntő pedig örök emlék lesz, hiszen a házigazda olaszok ellen, Nápolyban játszottunk úgy,
hogy minden néző nekik szurkolt, de azért a
többi csapat a magyarokat támogatta a partról – emlékszik vissza Gina.
Mezőnyben aztán valósággal brillíroztak a
szentesi lányok, a Ferencváros játékosa, Gémes Alexa a tornán 8 (ebből a fináléban 2),
míg a BVSC-ben vízilabdázó Farkas Tamara
összesen 9 gólt szerzett, ezzel jelentősen kivették részüket a magyar sikerből.

Idegtépő meccs után
bronzérmesek a férfiak
Horváth János és Keszthelyi Tibor együttese csütörtökön kezdte meg menetelését, és
egyből egy igen kellemetlen ellenféllel, Horvátország legjobbjaival mérkőztek meg, és
bár 6-1-re is vezettek, végül háromgólos (1512) győzelmet arattak déli szomszédaink ellen. Az igen sajátos vízilabdát játszó japánok

ellen több hibával is sikerült nyerni a fiúknak (18-12), a házigazda olaszokkal azonban
nem bírtak Pellei Frankék, három góllal (1310) nyertek a hazaiak.
– Megérdemelték a győzelmet az olaszok,
mert nagyon hajtottak, mi pedig erőnkön felül küzdöttünk, de amikor „kellett” a partvonalról közbeszóltak. 20 kontrát ítéltek ellenünk, míg az olaszok ellen 5-öt – nyilatkozta
Frank.
Az utolsó, Ausztrália elleni csoportmérkőzésen már leginkább a gólarány javításáért
küzdött a gárda, 12 góllal (18-6) verte ellenfelét a magyar válogatott, így a csoport második helyét szerezték meg. A negyeddöntőben ismét a kellemetlenül játszó Japán várt a
fiúkra, most azonban esélyt sem adtak a felkelő nap országának, 18-3-al küldték haza őket.
Az elődöntőben aztán Burián Gergő 5 gólja és
Frank eszméletlen bombája sem volt elég a
győzelemhez, az Egyesült Államok legjobbjai 12-9 után jutottak fináléba, míg a mieink a
kvangdzsui vb-ről lemaradó, így a felnőtt válogatott játékosokat is a soraiban tudó orosz
együttessel mérkőztek meg a bronzéremért.
– Ez a meccs az idegek harca volt. A fél
orosz válogatott ellen álltunk ki. Nagyon jól
kezdtünk, de mint már többször ezen a világversenyen, jött egy fordulópont, ahonnan ők
vették át az irányítást. Az utolsó negyedre két
gólos (7-5) orosz vezetéssel fordultunk. Ezután jött a hullámvasút, 8-8-nál visszajöttünk
a meccsbe, aztán a vezetést is átvettük, de
9 másodperccel a vége előtt 10-9 volt nekik.
Időt kértünk, feljött támadásba a kapusunk
is (az új szabályok értelmében ez engedélyezett), de a lövést kihagytuk, sarokdobással jöttünk, 2 másodperccel a vége előtt. Burián Gergő a 8 méteren álló Szatmárinak adta
hátra a labdát, aki kilőtte a hosszú alsó sarkot. 0.09 maradt az órán. Az ötmétereseknél a 3. körben hibáztak az oroszok, így 3-2
megnyertük a meccset – emlékezett vissza
Frank, aki hozzátette, így pár nappal a világesemény után is teljesen az Universiadé hatása alatt van. 
Fotók: MVLSZ
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Szentesi sportlegendák (5. rész) – dr. Filep Aladár

Egy elúszott olimpia után hódította meg a világot

Sebők Tamás
Legendás szentesi sportolók életpályáját felelevenítő
rovatunkban városunk kiváló úszójával és vízilabdázójával beszélgetünk színes és fordulatokkal teli karrierjéről. A
sportolóval, aki a téli mínuszokat is a medencében töltötte élete legnagyobb lehetőségéért, amit a sors végül
elvett tőle, ám ennek ellenére
is örömmel tekint vissza sikerekben gazdag pályafutására.
Beszélgetőpartnerünk dr. Filep Aladár.

„A legjobb időtöltés
az uszoda volt”
A szentesi uszoda hosszú évtizedek óta rendelkezik olyasfajta
sajátos miliővel, ami szinte mágnesként szippantja magához az
embereket, és mint makacs kór,
fertőzi meg őket. Ez nem volt
másképp az ’50-es évek derekán
sem, Aladár egyik napról a másikra megtalálta második otthonát.
– Nádi Antal csábított le ’53
nyarán az uszodába. Idősebb
volt nálam egy-két évvel, nagyon
sportcentrikus életet élt: atléta
volt, úszott, később válogatott
öttusázó lett. Akkoriban Szentesen a legjobb időtöltés az uszoda volt. A ’20-as, ’30-as évektől
kezdődően volt úszás és vízilabda. A másik fontos személy ebből
az időszakból Horváth László ’Rozoga’, aki miután a Budapest Honvéd vízilabdacsapatától hazaigazolt, az edzőm lett. Gyermek és
serdülő vízilabdameccseken,
úszóversenyeken, mindenhol
ott voltunk. Reggel indultunk az
uszodába és csak este mentünk
haza. Nagyon jó volt a társaság.

Ott voltak a Harasztiak: Papa volt
a szakosztályvezető, Tegze pedig
óriási tehetség volt, csak minden
mással foglalkozott, amivel nem
kellett volna. Végül Amerikában
mérnök lett. Az öccse, Zsolt kiváló
úszó lett és nagyon jó barátom, a
Dózsában folytatta a pályafutását
Pesten – emlékszik vissza a kezdetekre Aladár.
A vízből kiszakadva a páston
is megmutatta tehetségét, évekig vívott a csongrádi legenda,
Nemere Zoltán társaságában.
Térdsérülése után középiskolás
korában felhagyott öttusázó reményeivel.

A nagy lehetőség a
nemzeti csapatban
Az igazán nagy lökést a 1961es, Szentesen rendezett Országos Vidék Úszóbajnokság jelentette számára.
– Mártonffy Tamás, egy egri
úszó volt a vetélytársam. Egy tizeddel kaptam ki tőle. A 4x200as gyors váltóban Dobosi Lajossal, Kulcsár Tamással és Haraszti
Zsolttal úsztunk együtt. A verseny nagyon jól sikerült és lehetőségek kapuja is megnyílt előttem. Az viszont érződött, hogy
a fővárosi úszók állóképessége
jobb volt a vidékiekénél. Nyáron
1500 métert úsztam Rozogánál,
télen pedig hóban, fagyban is
próbálkoztam nyitott medencében. Pár száz méter után lefutottam a közeli vendégházba,
ahol volt egy dobkályha. Felmelegedtem, és mentem vis�sza a vízbe. Nagyon nehéz volt.
Ahogy fejlődtem, egyre többet
úsztam, de ez még mindig nem
ért fel a pestiek edzéstervéhez,
ők 8-10 kilométerrel készültek –
mondta.
A taszító körülmények ellenére
Aladár kitartása meghozta gyümölcsét, magyar és vidék bajnokságokon rendre döntőben
úszott, 1962-ben vidéki sporto-

lóként a Budapest bajnokságra is
meghívót kapott.
– Keresték a 4x100 gyorsváltóhoz a válogatott csapatot. Olaszország volt az ellenfél. Korábbi
eredményeimet figyelembe véve
a szövetségi kapitány, Sárosi Imre
azt mondta, megvan a váltó: Dobay Gyula, Szlamka László, Gulrich József és Filep Aladár.

A sors közbeszól…
– Nagyon hajtottam. Már csütörtökön fel kellett utaznom Pestre, az egriekkel voltam egy szállodában. 1963-ban a 4x100-as
gyorsváltónk a világranglista 5.
helyén állt. Szinte karnyújtásnyira volt a tokiói olimpia. A versenyt szombaton és vasárnap
rendezték a Margitszigeten. Puccos megnyitóünnepség felvonulással, minden nagyon nívós
volt. Szombat éjszaka azonban
nagyon belázasodtam, egy percet sem aludtam. Elkaptam egy
fertőzést, aminek következtében egy hónapig a Sportkórházban, majd további egy hónapot a
szentesi belgyógyászaton töltöttem. A betegség következtében
nagyon lefogytam és legyengültem. A váltóban Mártonffy Tamás úszott helyettem. Az úszó,
akit minden magyar bajnokságon megvertem. Új országos csúcsot értek el 5000 ember előtt. A
betegség miatt persze Tokió sem
jött össze, én pedig elengedtem
az úszást. Pontosabban egy szentesi versenyen az egyetemi éveim
alatt ’67-ben vagy ’68-ban még
úsztam egyszer egy igen meglepő 56.8-at.

Vízilabdában is
bajnokok között
Aladár nem csak a szentesi
úszás, de a helyi vízilabdaélet oszlopos tagja is volt. Az ob II-be feljutó, majd ott bajnokságot nyert
csapatban is szerepelt, sőt az első
osztályban is harcba szállt a ma-

gyar vízilabda legnagyobb egyéniségeivel.
– Ott volt három-négy olimpiai bajnok a Szolnokban: Kanizsa
Tivadar, Boros Ottó, a Hasznosok.
Velük rendszeresen játszottunk,
néha mi mentünk kétkapuzni,
volt, amikor ők jöttek hozzánk.
Aztán Pesten is sokat játszottunk,
Kárpáti Gyuri, Gyarmati Dezső is
ellenfelünk volt. Persze ellenük
mindig elhoztam a labdát, ami
nem tetszett nekik. Aztán Rébeli
Jozsó bá’ elkezdett fiatalítani, én
pedig elmentem egyetemre. Az
ob I. után ismét a másodosztályba
került csapatban még néha játszottam, utána viszont a szegedi
egyetemi csapatba hívtak – emlékszik vissza a vízilabdás éveire.

Végül Tokió is
összejött…
Az élet olykor elvesz, de ha elvesz, akkor ad is. Aladár élete legnagyobb lehetőségét, az olimpiát már nem adta vissza, azért a
világ számos pontját bejárta az
úszásnak köszönhetően. A korosztálya bajnokaival ismét ös�szehozta a sors.
– Az orvosi egyetem I. számú Kórbonctani Intézetében
dolgoztam Egerváry Márta Európa-bajnoki bronzérmes és
100-szoros magyar bajnokkal. Egy beteg miatt az egyik
nap felhívott és akkor kérdezte,
hogy úszok-e még. Mondtam,
hogy nem. Akkor mondta, hogy
a TF-en alakul a szenior csapat,
jövő májusban irány Róma! Nagyon jól hangzott, le is mentem
és nagy öröm volt, hogy egykori versenyzőtársaim voltak a
csapatban. Csikány József volt
az alapító. A következő években
beindult a hazai versenyélet is és
a 90-es évektől számtalan helyen
megfordultam. Európa összes
országában úsztam, a Sydney
olimpia helyszínén, Új-Zélandon, Amerikában többször, és
sok évvel később Tokió is összejött, ott, abban az uszodában
állhattam startkőre, ahol annak
idején nem tudtam.
Aladár az interjú végén elárulta, a mai napig lejár az uszodába, mert az úszást nem lehet abbahagyni. Úgy véli, a sport egy
gyönyörű ajándék, mely sajátos
életszemléletet és akaraterőt ad,
az élet számos területére hatással van.
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Az ob a legfontosabb Rakovszky számára
Hering Viktor
Tavaly szinte valamennyi
versenyét megnyerte, idén viszont jóval kevesebb viadalon
állt dobókörbe Rakovszky Tibor, a Maximus SE válogatott
súlylökője. Az idei esztendő
nehézségeiről és az országos
bajnokság fontosságáról is beszélgettünk a szentesi egyesület kiválóságával.
– Tavaly nem volt verseny – a
magyar bajnokságtól eltekintve –,
melyen ne aranyérmet akasztottak
volna a nyakába, idén viszont jóval
rövidebb a dicsőséglista. Mi történt
önnel ebben az esztendőben?
– A tavalyi szezonom valóban
jól sikerült, ám októbertől január
közepéig különböző okok miatt
nem tudtam úgy edzeni, ahogy
kellett volna. A téli, fedett pályás
viadal előtt mindössze öt hetet
készültem, három hét tisztán az
erősítéssel ment el, majd két hét
maradt – az erőfejlesztés mellett

– a technika csiszolására. A verseny előtt talán, ha háromszor
löktem „éleset”, ennek ellenére
megnyertem a versenyt. A téli
bajnokságot február végén rendezték, ezt követően három hónapom a felkészülés szempontjából ismét pocsékba ment, május
közepétől viszont ismét bele tudtam állni a munkába. Az erőm
megvan, az izomzatom azonban
kötött, így fokozott figyelmet
kell, hogy fordítsak az állandó lazításra, nyújtásra. Úgy tűnik, ez az
évem rá is megy erre, ehhez igazodik a felkészülésem is.
– A versenyekből is kevesebbet
vállal az idén, ennek is ez az oka?
– Igen, valóban így van, kizárólag a fontosabb versenyeken
szeretnék elindulni, így a Magyar
Szuper Liga Döntőn és a Magyar
Atlétikai Országos Bajnokságon,
de egyértelműen kijelenthető,
hogy számomra a jövő hétvégi
országos bajnokság a legfontosabb esemény idén.

– Hol készül a viadalokra?
– A fővárosban készülök, Lukács László segít a technikámat
csiszolni. Bár válogatott vagyok,
a szövetségtől semmilyen támogatásban nem részesülök, saját magamnak állítom össze az
edzésterveket, ami így teljesen
rám van szabva, eszerint készülök. Ráadásul mindezt a munkám

mellett teszem, hiszen itthon nagyon nehéz kizárólag az atlétikából megélni.
– Idén elmarad a nyaralás?
– Valószínűleg igen, hiszen a
csonka szezonom után a Szuper
Ligán és az ob-n is szeretném
maximálisan odatenni magam,
ezekre készülök most gőzerővel.

Lengyelországban szerzett aranyérmet Réka
Hering Viktor
Huszonnyolc szentesi fiatallal foglalkozik hétről-hétre
Merza Sándor, aki a HÓDIÁK SE
ifjú atlétapalántáit készíti fel a
különböző korosztályos versenyekre. Az egyesület egyik növendéke, a tizenegy esztendős
Deák Réka május végén az országos diákolimpiai bajnokságon a második korcsoportban
a 60 méteres futásban harmadik helyet szerzett, távolugrásban aranyérmes lett, míg
összetettben a hatodik helyen
végzett.
Teljesítményével meghívást
kapott a korosztályos diákolimpiai válogatottba, melynek tagjaként a Lengyelországban megrendezett, hat nemzet legjobbjait
felvonultató viadalon távolugrásban a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Merza Sándortól megtudtuk, hogy Rékával harmadik
osztályos kora óta foglalkozik, és
már a tavalyi esztendőben remekül szerepelt az országos döntőben, hiszen futásban és ugrásban
is első lett.
– Rékát azóta figyelik a válogatott szakemberei, és mivel idén is
jól teljesített, így meghívást kapott a korosztályos válogatottba. A májusi országos döntőn

447 centimétert ugrott, Lengyelországban pedig ennél is jobbat,
472 centiméter ért el.
Ráadásul Réka felkészülése
nem volt zökkenőmentes, hiszen
a szögescipő használatára is most
tértek rá, ami kezdetben megvi-

selte az ifjú hölgy lábait. No, meg
a betonkemény szentesi salakpálya, ami versenyzésre gyakorlatilag teljesen alkalmatlan, már régen fel kellett volna újítani, hiszen
nem csak az atléták, hanem általános iskolások, középiskolások

is rendszeresen használják testnevelés órákon a sportpályát. De
ez egy másik történet, kanyarodjunk vissza Rékához, aki a Koszta József Általános Iskolába jár,
szeptemberben lesz hatodikos,
és a távolugrás a kedvenc versenyszáma. A lengyel versenyről
elmesélte, hogy négy korosztály
legjobbjai vettek részt a megmérettetésen, és bár sokkal jobban
izgult versenyszáma előtt, mint
az országos döntőben, mégis sikerült megjavítania az addigi legjobbját. – Amióta hazaérkeztem,
azóta pihenek, táborokban voltam és megyek is majd, de amikor nem nyaralunk, akkor lejárok
edzésre, hiszen szeptembertől
folytatódnak a hazai versenyek.
Futásban és távolugrásban szeretnék jó eredményeket elérni,
ezekre koncentrálok elsősorban
– mondta Réka. Merza Sándor
annyit még elárult, hogy a következő szezonban is hasonlóan
jó eredményeket vár Rékától, aki
futásban akár még jobban is teljesíthet. A HÓDIÁK SE versenyzői
közül az elmúlt hétvégén ketten
az újonc és serdülő országos bajnokságon szerepeltek, a többiekre pedig majd szeptemberben
vár az első őszi erőpróba, Szegeden az I. – IV. korosztály számára
rendeznek majd versenyt.

Játsszon és nyerjen
a Szentesi Élettel!

JÁTÉK: azok között, akik magukkal viszik a nyaralásra
a Szentesi Életes strandlabdát, képet készítenek vele, és elküldik
a Facebook oldalunkra, értékes nyereményeket sorsolunk ki.
A fotókat augusztus végéig várjuk, sorsolás szeptember 5-én.
facebook.com/szentesielet www. szentesielet.hu
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