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Sport és szórakozás Fábiánsebestyénben

Fesztivál, díjátadások
Fábiánsebestyénben tizenegyedik alkalommal rendezik
meg a falufesztivált. A sport
és kulturális programsorozat
augusztus 12-én délután veszi
kezdetét és 14-én vasárnap éjfélig tart. A programokról FARAGÓ FERENC , a falufesztivál
fõszervezõje tájékoztatta la punkat.
Pénteken délután nagypályás labdarúgó mérkõzések lesznek a községi futballpályán. A kevesebb
mozgásra vágyók pedig
benevezhetnek a faluházban párhuzamosan
zajló teke és biliárd versenybe. A szabadtéri
színpadon este amatõr
zenekarok mutatkoznak
be a közönségnek.
A XI. Falufesztivál
második, szombati napján nem marad el a hagyományos kirakodóvásár és horgászverseny. A
település vezetõi nagy
hangsúlyt helyeznek a fiatalok egészséges életmódjára, a sok testmozgásra, sportra. Szombaton délelõtt a Fesztivál Kupáért a meghívott gyermek csapatok rúgják majd a labdát.
Délután viszont a pálya a felnõtteké lesz. A gyerekeket
KARDA BEÁTA szórakoztatja
nekik szóló dalaival, játékkal.
A rendezvény teljes ideje alatt
folyamatosan mutatja be mûsorait a szegedi Desperadó
Mûvészeti Iskola, amely a helyi általános iskolában is tart

kihelyezett foglalkozásokat a
gyerekeknek. 20 órakor kerül
sor a hivatalos megnyitóra,
amikor DR. KÓS GYÖRGY polgármester kitüntetéseket, elismeréseket ad át és kihirdeti a
folyamatosan zajlott Borák
Kupa eredményét. Mint eddig
minden évben, ezúttal is kiosztják a “Fábiánsebestyénért” díjat, a posztumusz kitüntetéseket, elismerik a leg-

virágosabb, legszebben gondozott lakóingatlanok tulajdonosait és közintézményeket. Mint képünk is tanúsítja,
a fábiániak lelkesen készülnek
a megméretésre. Az elismerõ
cím mellé ugyanis rendkívül
hasznos tárgyjutalmakat lehet
hazavinni. Rend szerint olyanokat, amelyek késõbb megkönnyítik a szépen kialakított
virágágyások további gondo-

Nyitva: h-p: 9-17; szo: 8-12.
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Névnapra, születésnapra, lakodalomra: Étkezõ,
tálaló, evõeszköz- és edénykészletek
Befõzéshez: befõzõ edények, befõttes üvegek, tetõk
Fõzéshez: rozsdamentes és zománcos edények
Sütéshez: tepsik, szeletsütõk, sütemény-sütõformák
Minden máshoz konyhai kiegészítõ eszközök.
MINDEN, AMIRE A KONYHÁBAN SZÜKSÉGE LEHET!

Szentes, Petõfi u. 7.

A ‘la carte
gyorsétterem
Családi, baráti,
céges
összejövetelek,
Hidegtálak.
Tel: 06-70/941-3847
06-70-364-4494

Július 21-24. között Szarvason lovas világtalálkozót
rendeztek. Az ünnepségsorozat második napjára a szentesi “MOSOLYGÓSABB RÉGIÓÉRT”
EGYESÜLET is ellátogatott.
Mivel a barátnõmmel, Erzsikével nagy természetimádók vagyunk, a délelõtti órákban sétáltunk egy nagyot az arborétumban,
amit sétahajózással fejeztünk be a holt-Körösön. Friss levegõvel, a
természet adta szépségekkel feltöltõdve az Erzsébet ligeten keresztül
hamar a sportpályára
értünk. Ebéd közben
már a lovasbemutatót
néztük. Négyes, ötös
fogatokat, gyönyörû lovakat, a lovakon ülve
csinos, elegáns lányokat, szépszál legényeket, paraszti lakodalmast, lóesküvõt vonultattak fel a megyék, és a
nemzetközi delegációk.
Kávézás, fagyizás után
elfoglaltuk helyünket a
tribünön.
Már késõ délután
volt, amikor a mûsorvezetõ
bejelentette, hogy jönnek a kozákok! Nagy izgalommal vártam, mert korábban olvastam
róluk. Megszólalt a kozák
muzsika, s közben a mûsorközlõ ismertette természetüket, s hogy a könnyûlovasság
egy hadban álló néphez tartozott. Egy nép, amely a saját ál-

Pengetõék
jubilálnak

Szentesen
az Ady Endre
utcai zöldséges
mellett!

GALÉRIA
K Á V É H Á Z ÉS
ÉTTEREM

zását.
Az este folyamán népdalkörök találkozója, meglepetés
sztárvendég és Geri Betli bál
mulattatja a lakosokat, és a faluba látogató vendégeket.
Vasárnap délelõtt a felnõtt
labdarúgó csapatok mérkõzéseivel párhuzamosan kerül
sor a hagyományos Székely
Sándor Sakk Emlékversenyre,
lesz továbbá kutyaszépség-

S egyre jöttek
a kozákok...

Változatos menüvel várjuk a
gyorsétteremben nyáron is. Vakációban gyermekmenü 300
Ft/adag. Elõfizetéses felnõtt menü
450 Ft. Vendég menü 500 Ft.
Minden nap választhat vörös- és
fehérhúsból készült ételeinkbõl.

Augusztus 6-án 21.00

ROUGE KONCERT

verseny, fõzõverseny, tûzoltó
bemutató. Délután kihirdetik
a versenyek eredményeit,
majd a szurkolók a megyei II.
osztály soron következõ, s
egyben meghatározó labdarúgó mérkõzését izgulhatják végig. A gyerekek délután az
igazságtevõ nyuszi történetét
ismerhetik meg a fõvárosi
Kincses Színház elõadásaként,
majd BMX ügyességi bemutatót láthatnak.
20.00 órától egy órán át
NAGY BANDÓ ANDRÁS poénjai
ültetik a színpad elé az érdeklõdõket, és megkezdõdik a finálé. Gyõri mûvészek operett
összeállítással kedveskednek
a fábiániaknak, ezután AUTH
CSILLA énekel. A rendezvény
a 23.00 órakor kezdõdõ tûzijátékkal zárul.
A községi önkormányzat
még számos meglepetés
programmal készül az idei falufesztiválra. Minden vendéget szeretettel várnak.

Kép és szöveg: dt.

Citera muzsikától, népdaloktól lesz hangos Szentesen az ifjúsági park augusztus
13-án 18 órától.
A Pengetõ Citerazenekar
tíz éves jubileumát ünnepli.
Tíz év alatt számtalan kitüntetést, elismerést gyûjtöttek
be, ilyen a többszörös Arany
minõsítés, vagy az Arany Páva díj. Most gálára hívnak
minden népzenét kedvelõt.
Közel kétszázötvenen lépnek
a szabadtéri színpadra, hogy
együtt köszöntség ezt a jeles
ünnepet. Többek között itt
lesz a Nagymágocsi Citera és
Népdalkör, az eperjesi, földeáki, kisteleki, apátfalvi, hortenziai citerazenekar. Fellép a
tiszakécskei Legényes zenekar, a szegvári Dobbantó
együttes, a hódmezõvásárhelyi Boróka népdal együttes.
A Pengetõ citerazenekar
mûsorát rögzítette már a temesvári és a Magyar Rádió,
több televízió társaság is. Gratulálunk az egész csapatnak
kitartó és odaadó munkájukhoz.
- dm -

Belföldi és nemzetközi
személyszállítás
16-20 fõs buszokkal, reális áron!
Vállaljuk iskolák, egyesületek,
sportolók csoportjainak utaztatását,
munkásjáratok lebonyolítását.
Érdeklõdésüket
köszönjük:

Augusztus 13-én 21.00

SZ-TRANS BT.

SERESS
FORMÁCIÓ

Szentes
Telefon:
06-30/9456-426

lamában is függetlenségre törekedett. Aztán megjelentek a
bejáratnál
népviseletben,
egyesével ügetõ menetben
tiszteletkört tettek a pályán,
így köszöntve a több ezres közönséget. A második lovas fiatal, kicsi, pehelysúlyú lány
volt. A lábán piros csizma, raj-

nök elé ért, kifordult a nyeregbõl, és a ló oldalán vízszintes
helyzetben lógva suhant tovább. Majd egy pillanat alatt
újból a nyeregbe pattant, és
integetve vágtázott. Vágtázott? Repült, a lába sem érte a
földet.
Amikor az elsõ lovas kiKozák lovas. fotó: dite

ta feszes fehér nadrág, és egy
lobogó, tûzpiros blúz. A fején
virágkoszorú, amelybõl sokszínû szalagok szálltak a szélben. A fiúk öltözetét nehezen
tudom leírni, emlékeim szerint haragoszöld buggyos
nadrág volt rajtuk. A tiszteletkör után megjelent az elsõ lovas vágtázva. Amikor a tribü-

vonult, jött a kislány. Nõiesen
kecsesen fordult a ló egyik oldaláról a másikra, vízszintesen, majd keresztbe fordult a
vágtató lovon, a pillanat töredéke alatt vissza, s õ is finom
mozdulattal üdvözölte a közönséget.

Folytatás a 3. oldalon.

A Saragossa Band Medgyesegyházán

Dinnyefesztivál

Medgyesegyháza a dinynyetermelõk fõvárosa. Az
évek óta hagyományos dinyn y e f e s z ti v á l re n g e te g e m b e r
számára jelent kikapcsoló dást. Az idén augusztus 1214. között rendezendõ programokról dióhéjban:
A három nap fõszereplõje
a dinnye. Ezt a finom csemegét versenyben dobozolják,
pakolják, súlyra saccolják,
eszik, sõt zsonglõrködnek is
vele és figurákat faragnak belõle. Az ínyencek tovább feldolgozzák valamilyen ételkülönlegességet varázsolva a terített asztalra. A kiállítás és
vásár, valamint a szakmai elõadások is dinnyeközpontúak.
Van dinnyelovagrend, a “legtökösebb dinnyés” pedig
minden évben az a termelõ,
aki a legnagyobb dinnyét helyezi a mérlegre.
A további szórakoztató
programokról: pénteken délután zenés felvonulás, fesztiválnyitó, 20.00 órától DEÁK
BILL koncert, majd a napot a
DESPERADO élõ koncertje
zárja.
Szombaton délelõtt kerül

sor a fentebb már írt játékos
vetélkedõkre, valamint a
nemzetközi néptánc fesztivál
bemutatóira. Számos újabb
szórakoztató mûsor után 19
órától ÉLES ISTVÁN , majd
ARADSZKY LÁSZLÓ, az INFLAGRANTI és a dinnyeünnep vi l á g s z t á r v e n d é g e , a SARAGOSSA BAND (22 órakor)
szórakoztatja a nagyközönséget.
A vasárnap délelõtt a
gyermekeké, a színpadi mûsorok nekik szólnak. 14.30-kor
divatbemutató, majd operett
mûsor, moderntánc és koncert
következik.
20. órakor kerül sor a DUMA’ SZÍNHÁZ mûsorára. 21.00
órakor MÁRIÓ lép a színpadra.
Dr. Nagy Béla polgármester
zárszava után 22 órától CHARLIE koncert és éjfélkor TÛZIJÁ TÉK zárja a már hagyományos
dinnyefesztivált Medgyesegyházán.
További információk a
www.dinnyefesztival.hu és a
w w w. c o f f e e l i n g . h u / v i s szhang honlapon. Sok-sok
dinnye, kilóra olcsón, de kóstolóra is lesz, már akinek jut.

Tamás Kata

Szûrõprogram a referencia rendelõben

Festmény a Vatikánba
A Nyugalom Galéria a
nyár folyamán a környezõ te lepüléseken rendez kiállításo kat. HORVÁTH ZOLTÁN a Munkácsy tárlatról is beszámol. Elmondja továbbá, hogyan került el egyik képük a Vatikánba. Hétfõn a Közéleti kávéház
vendége Bucsány Gyuri bácsi
volt. DR. DOBOS ANDRÁS az ál latorvosi rendelõ újabb fej lesztéseirõl beszél.
Tombol a nyár, ami nem
hat jól kis kedvenceinkre sem.
Dr. Dobos András rendelõjét
fokozatosan a felmerülõ igények szerint fejleszti. Új EKGt, ultrahangos fogkõ eltávolító
készüléket, röntgent és ultrahangos sebészkést helyezett
üzembe. Utóbbi forradalmasítja a kisállat-gyógyászatban
egyre gyakrabban elõforduló
életmentõ beavatkozásokat.
Mint említi, rendelõje referencia rendelõ. A fiatal állatorvos
kollégák itt ismerkednek a
korszerû készülékek használatával.
A teljes körû szolgáltatások elõnyeit kihasználva most
zsûrõvizsgálatokat szervez a
Sáfrán Mihály utca 43. szám
alatti rendelõben. Szombaton
és vasárnaponként délelõtt (911 óráig) bejelentkezés nélkül
lehet a gazdiknak megvizsgál tatni kisállataikat. Különösen
fontos élni ezzel a lehetõséggel ezekben a forró és kullancsveszélyes napokban, hetekben. A vizsgálatot étkezési
tanácsadás, s ha szükséges, a
kedvenc kezelése követi
- Az EKG és a szájüreg
vizsgálat elsõsorban az idõs
állatoknál nélkülözhetetlen. A
helytelen táplálásból adódóan
számos betegség kialakulását
lehet idõben felismerni. A helyes táplálkozási szokások kialakításával megelõzni.

András tapasztalatai szerint a kullancs csípése az állatok több mint húsz százalékánál vezet szövõdményhez.
Amirõl fel lehet ismerni, hogy
nagy a baj! A csípés környékén két nap után olyan piros
folt keletkezik, amelynek az
udvara fehér. Tíz napos kúrával az állat rendbe hozható.
A betegségek megelõzése
szempontjából azonban továbbra is figyelmeztet a védõoltásokra.
S végül szóljunk a röntgen
szerepérõl. Ez a készülék az
idõsödõ kedvencek izomzatának, csontállományának
szûrésére használatos. Senki
ne
gondolja,
hogy a kutyusok,
cicusok
nem szenvednek ilyen betegségekben.
Az embereket
sújtó “nyavalyák”
szinte
mindegyike az
állatok esetében is jelentkezik.
A hathónapos Töpszli esete sem egyedülálló. Az ultrahangos sebészkésnek
köszönhetõen
most már túl van a nehezén,
ugyanis daganatot kellett a
nyelõcsövérõl eltávolítani,
ami csak ezzel az apró, finom
kis mûszerrel volt lehetséges.
Horváth Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést, most
már a téma a Munkácsy kiállítás. A Nemzeti Galériában
kétszáz Munkácsy festményt
néztek meg. Köztük van most
olyanok, akiknek semmi sem jó.
Folytatom a telepítési tájékoztatómat azzal, hogy teljesen váratlan ajánlatot kaptunk, és ki
is használtuk azt: mégpedig a
Pó folyóról ideszállított 5-12
kilogramm közötti pontyok
telepítésével. Ez 1050 kilogramm halat jelent.
Látom, és sokan látjuk a
Kurca állapotát. Tehetetlenek
vagyunk. Ahhoz, hogy megmozduljon a víz a Kurcában,
10 millió köbméter további
vízre van szükség. Ennek
költsége egyesületünk költségvetésének másfélszerese,
és még akkor sem folyik a víz
folyamatosan.
Az esõs idõjárás miatt
nincs szükség öntözõvízre,
így meg sem mozdul a víz, s
már lassan a város alatti részen is összeér a két partot elborító vízi növényzet.
A vezetõség július 21-én
megtartott ülésén elemezte az

már az utóbb elõkerült Golgota, amelynek a kedvéért még
egyszer fellátogatnak Pestre.
Közben voltak a Hiltonban, a
várban, a galéria baráti köre jó
nagyot szippantott a fõvárosi
levegõbõl.
Csépán nem mindennapi
dolog történt velük, - mondja.
Vatikáni egyházi személyiség
is megfordult ott, aki egyenesen az egyházi magyar gyûjtemény számára vásárolt festményt. Csépa után Szegvárra
készülnek, ahol a Castellum
étteremben nyílik tárlat au-

Varrt az illegalitásban Szentesen és környékén tartózkodó
Bethlen Istvánnak, de Csete
György Kossuth-díjas építészünk édesapjának is.
Hajdan az evangélikus
templom mögött állt egy elemi iskola, Gyuri bácsi (72) itt
tanult, majd elvégezte a
nyolcosztályos gimnáziumot,
amelynek az újbóli bevezetését nagyszerû dolognak tartja.
Három pálya, a lelkészi, a színészi és a pedagógusi közül
alig tudott választani, így lett
egy kicsit mindhárom. Magyar nyelv és történelem szakos középiskolai tanárként
elõbb Csomán, Csurgón,
Kecskeméten tanított. Szülõvárosába 1959-ben tért újra

A hathónapos Töpszli a
sebészkésnek köszönheti az életét.

Fruit Café (Fru kávé)
A gyümölcskávé természetes zamata,
valódi gyümölcsízek keveréke.
Hagyományos kávéfõzõn kell átfõzni.
Flavonoid: szív-, és érrendszer támogatója.
Egészséges ital.
- spice: fûszeres (szegfûszeg, fahéj)
- coffee: alacsony koffeintartalom
- aloe: aloe vera tartalom
- ginger: gyömbér - memória javító
- green: zöld tea, egészséges frissesség
- il silenzio: komlóvirággal, könnyed pihenés
kapható: BOLT

AZ EGÉSZSÉGHEZ ÜZLET
Szentes, Kossuth u. 22.

VÁLTSON ÁT A
HAGYOMÁNYOSRÓL A GYÜMÖLCSKÁVÉRA!

Néprajzi
gyûjtõpályázat
Szenyéri Dániel születésének 120. évfordulója tiszteletére a
Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület három részbõl álló
programsorozatot szervez. Második elemként a napokban került sor néprajzi gyûjtõpályázat eredményhirdetésére a Koszta
József Múzeumban. A pályázatra beérkezett pályamunkákat
zsûrizték: ZSÍROS KATALIN és SZÛCS JUDIT helyi, valamint a zsûri
elnökeként HANKÓCZI GYULA néprajzkutatók. Különdíjban részesült: Hankó Györgyné Szentesi vendéglõk muzsikusai a
XIX-XX. században c. munkája. 3. Balogh Szabó Katalin Szenyéri Dániel munkásságát feldolgozó pályázata. Balla Tibor
népmûvész öcsödi citerás család életútját dolgozta fel, második
lett, míg a pályázatot megnyerõ Csiszár Endre (Horváth Mihály Gimnázium 2. évfolyamos tanuló) szintén Szenyéri Dániel pályájával foglalkozott.
A pályázatokból lapunk következõ számától folyamatosan
szemelvények jelennek meg. Támogatók: Szentes Önkormányzata, Mihály Béláné, Kossuth téri könyvesbolt, Árkád Galéria,
Ludányi Mihályné, Tirpák Jánosné, Team Számítástechnika, Vidovics Ferenc, Szentesi Élet, Szuperinfo, Városi Visszhang, Rádió Szentes és a Koszta József Múzeum.

A csatornabekötésrõl...
gusztus közepén.
A Közéleti kávéház követBUCSÁNY
kezõ
vendége
GYÖRGY ny. tanár volt.
Gyuri bácsi varázslatos
személyisége nem csak be,
meg is töltötte a cukrászdát.
Szeretettel mesélt családjáról,
úri szabó édesapjáról, akinek
cégtábláján az “úri” szó arra
utalt, hogy mérték után dolgozik, nem konfekciót készít.

vissza. A mezõgazdasági iskolában 35 évet tanított, ez alatt
háromszor volt osztályfõnök.
1969-tõl 1995-ig igazgatóhelyettesként az intézmény mindenese is. Büszke tanítványaira, s azok mind a mai napig
végtelenül szeretik és tisztelik
õt. Ez bizonyított. S mesélt a
helytörténész, a helyi irodalmi emlékek kutatója. Hallgatni rendkívüli élmény volt.
- te -

Olasz ponty a Kurcában

Horgászhírek

Kedves Horgásztársaim!
A július hónap eseményei között szinte szenzációként szerepelt az elõzõ számban meghirdetett afrikai harcsatelepítés. Igazi horgászélmény a fogása, így nem csoda, hogy hatalmas lelkesedés fogadta az
50 kilogramm halat. Voltak
ugyan ellendrukkerek is, ám

Városi Visszhang 2. oldal

elsõ félévi gazdálkodásunkat,
ahol megállapíthattuk, hogy
az idõarányosan a tervezettnek megfelelõen alakult.
Döntött a vezetõség arról
is, hogy a Gerecz tavon au gusztus 1-tõl megtiltja az 5 ki logrammnál nagyobb ponty
elvitelét. Teszi ezt azért, hogy
a Pó folyóról vásárolt pontyoknak esélyük legyen a jövõ
tavasszal leívni, ezáltal hatalmas mennyiségû szaporulattal gazdagodhat a tó.
A jelölõ bizottság dolgozik, gyûjti a javaslatokat a
tisztújító közgyûlésre. Továbbra is várják a tisztségviselõkre a javaslataikat. Már jó
elõre tájékoztatom önöket,
hogy a tisztújító közgyûlésen
a jelölõ bizottság javaslatára
lehet dönteni. Tehát kérek

mindenkit, hogy javaslatát
november 30-ig tegye meg.
A székházunk üvegfalát a
napokban cserélik ki, és dupla
ablakot raknak a helyére. Ezáltal biztonságosan és jobban
szigetelt lesz a ház.
Elkészült a szennyvízcsatornába való bekötés. Köszönet KARASZ ZOTÁNnak, BALLA
ISTVÁN nak és segítõiknek,
hogy rövid idõ alatt, és igen
költségkímélõen megoldották
a feladatot. A jogi része is
rendben van, be van a földhivatalnál is a szolgalmi jog jegyezve.
További kellemes nyarat,
szerencsés horgászatot kívánok minden horgásztársamnak!
Füsti-M. Lajos
elnök

A város lakossága - tapasztalataink szerint - elkötelezettje környezetünk védelmének, tisztán és rendben tartásának. Bizonyítják ezt mindazok a szerény anyagiakkal
bíró, nem ritkán egyedül élõ
(idõs) nõk, férfiak is, akiknek
az anyagi hozzájárulásával a
csatornahálózat épül.
A Szentesi Csatornamû
Társulat levelében kéri a tulajdonosokat, hogy a belsõvezetéket ez év október 31-ig építtessék ki. Mindez kertes, növényekkel, szõlõvel, telepített,
virágos, parkosított területeken valósulhat meg sok helyen! A munka és a növényzet

Irodalmi kör
A “Mosolygósabb Régióért” Kulturális Közhasznú
Egyesület irodalmi köre kö vetkezõ összejövetelét au gusztus 21-én vasárnap 16
órakor tartja a Petõfi cukrászdában. A költészetet szeretõ
és mûvelõ közösség önképzõ-

garanciával!!!

BEHR pohártartós székek
akciós áron is!
SPRO pergetõ szett12.990 Ft.
SPRO és Top Mix feederbotok
8.500 Ft-tól.
2db Special elektromos kapásjelzõ
4.990 Ft.
Maros Mix, Top Mix és Kazy
csali etetõenyagok teljes választéka kapható!
A Teleszák Horgászbolt a Haldorádó csoport tagja.
Szentes, Apponyi tér 3. (A Feketebárány mellett)
Tel: 06-20/586-2438

kör formájában az “Így írunk
mi rímekbe szedve”, avagy a
rímek szerepe a kortárs költészetben c. témakört verseken
keresztül dolgozzák fel.
Összejövetelükre az ünnepi hétvégén minden érdeklõ dõt szeretettel várnak.

NEW YORK KÁVÉHÁZ

A
szeretettel várja vendégeit a

Szentes, Horváth Mihály u.
12/A. szám alatt.
Minden szombaton zenés parti.

Pl. Karaoke Nigth, minden
második szombaton a városban
egyedülálló szórakozás énekelni
vágyóknak.

Olcsó árak.
Kellemes környezetben töldheted el a szombat estédet!
Nyitva tartás:
hétköznap 10.00-23.00, pénteken - szombaton 10.00-05 óráig.
Internet lehetõség.

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

károsul, veszendõbe megy.
Javasoljuk, hogy a termések zavartalan betakaríthatósága miatt a határidõt ez év
december tizenötig hosszabbítsák meg. Ez az idõpont
szakmailag alaposabb munkát tesz lehetõvé. Ahol nincsenek akadályozó tényezõk, bizonyára a csatorna bekötését
hamarabb elvégzik.
Szerkesztõségi, levelezõ
jellegû írásainkban az évek folyamán többször állást foglaltunk közösségünk érdekében,
környezetünk védelme okán.
Úgy véljük, most is ezt teszszük.
K. F. - D. T.

MDSL
Internet AKCIÓ!

EGÉSZ NYÁRON FÉL ÁRON!!

Egyszeri
díj és havidíjak
50% kedvezménnyel.

Új elõfizetés esetén, 1, vagy 2 év
hûségszerzõdéssel 2005. aug.
31-ig fél áron internetezhet
Csongrád megye északi
Hívja ügyfélszolgálatunkat
részén. Teljes körû,
Szentesen a 30 254 1496-os
szélessávú Internet
Csongrádon a 30 538 9775-ös
kapcsolat már
bruttó 2500
Mindszenten a 30 625 0255-ös
Ft-ért!
telefonszámon, és felkeressük Önt!

Tanet Kft. - Helyben vagyunk!

Tovább bõvült a Hunor Coop Rt.

Bográcsra fel!
Szentesen és Kiszomboron immár Hunor Coop színekben erõsít két további régi-új
üzlet. Cél a vásárlók megtartása, hiszen a multinacionális áruházláncok is terjeszked nek. A vásárlóközpontúságot hangsúlyozva a cég továbbra is fejleszt, és a vevõközönség szórakoztatására idén is megrendezi a lecsófesztivált.
- Ez az idõszak sem volt
kevésbé küzdelmes, mint az
elõzõ. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a kosár értéke
csökken, a fogyasztók pénzére

szerény az a számokban is kifejezhetõ nyereség, amit a cég
kétszázötven dolgozója realizálni tudott. S hogy ennek ellenére is sikerült bõvülni, ez

egyre többen pályáznak. Évekkel ezelõtt elhatároztuk,
hogy meg akarjuk állni a helyünket ezen a piacon. Ezért
nagyon sokat kellett, és kell
tennünk, - halljuk MÉSZÁROS
ZOLTÁNtól, a szentesi székhelyû Honor Coop Részvénytársaság elnök-vezérigazgatójától.
- Mennyire értékeli eredményesnek az eltelt idõszakot?
- A mögöttünk hagyott
esztendõ a küzdelmeivel együtt is megerõsített bennünket. Nem dicsekedhetünk ugyan kimagasló eredményekkel, de talpon vagyunk. Igen

optimistává tesz bennünket.
- Bõvültek, hiszen új bol tokat integráltak.
- Már az elmúlt évben is
fejlesztettünk, bõvítettünk,
berendezéseket cseréltünk.
Igyekeztünk mindezt pályázati pénzekbõl megvalósítani.
Idén is az új környezetvédelmi szabványoknak megfelelõen a hálózatba hûtõkamrákat,
egyes bolti berendezéseket
cseréltünk ki. Ez a kisebbik
rész, viszont a hálózat fejlesztése életbevágóan fontos. A tavalyi meghatározó bõvítés
után, amikor Makó tizenegy
áruháza csatlakozott a társa-

Út Milánóba
LAKATOS BÉLA szentesi
zongoramûvész szeptember
közepén az olaszországi Milánóba utazik a nemzetközi
Ettore Pozzili zongoraversenyre. Jelenleg szabadságát tölti, horgászik, mivel
ez a kedvenc hobbija. Legutóbb sikerült egy szép
nagy méretes halat fognia a
Kurcából. Most barátnõjével tölt el egy hetet hazánk
egyik szép vidékén, hogy
újra zongorájához üljön és
készüljön a nagy megméretésre.
- Összesen hány mûvel
vesz részt a versenyen? kérdeztem a mosolygós
mûvész urat.
- Tizennégy mûvet viszek a versenyre. Ezek között szerepelnek Liszt, Chopin, Beethoven mûvek és
Schumann a-moll zongoraversenye.
- A verseny után mik a
tervei?

- Több versenyen szeretnék részt venni és koncertezni.
- A nemzetközi versenyen
mire számít?

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

-20% kedvezmény

Kék lagúna kezelés,
vakáció a bõrnek!
Ugye Ön is tudja
... hogy a bõr hidratálása nem
azonos a hám feláztatásával.
... hogy a letapadt szarulapocskák lecsiszolása
sokszorosára növeli a hatóanyagok felszívódását.
... hogy a Hydro-Flavon krém használatakor a bõr
folyamatosan képes raktározni és
adagolni a vizet...
Hiszen ezt nem is Önnek kell tudnia,
hanem egy Hydro-Flavon
kezelésnek a Babortól.
Mert nem csak Ön, bõre is szomjazik!

ságunkhoz, most a helyi Napsugár Áruházat vette át a
COOP üzletlánc. Igyekeztünk
az üzletet olyan színvonalon,
választékkal és árakkal megjeleníteni,
hogy
kedvelt célpontja
legyen a vásárlóknak. Sõt a napokban a makói térségben a kiszombori nagy ábécét
is sikerült társaságunkba vonni.
- Egyebekben
mik a terveik?
- Fejlesztési
terveink idénre
töretlenek. Õszintén meg kell mondani: pályázati kiírásokra várunk.
A szentesi Kála és
a makói Maros
áruházat tovább
szeretnénk bõvíteni. A tervezési
szakaszban lévõ
beruházáshoz
uniós forrásokat próbálnánk
bevonni. További két községi
üzletben alapterület bõvítésre
készülünk. Így is szeretnénk
felkészülni a multinacionális
cégek érkezésére.
- Az óriások kísértõ fenyegetése oly hosszas, hogy
hagynak idõt önöknek a felkészülésre. Jól látom?
- Mi olyan gazdagságot
nem tudunk ugyan felmutatni, mint õk, de az õszinteséget, becsületességet, az elvárható tisztaságot és udvariasságot, sok-sok mosolyt oda
tudjuk tenni a kereskedelmi
mint zongoramûvészt.
- Ki a felkészítõ tanára?
- Felkészítõ tanárom
PÉTERINÉ DUNDA MÁRIA, akinek sokat köszönhetek. Õ készített fel a Zenemûvészeti
Fõiskolára, és a Szekszárdi
Zenetanárok Országos Zongoraversenyére, ahol elsõ helyezést értem el.
- A versenymûsoron kívül tanul-e most mûveket?
- Természetesen újabb
mûveket is tanulok, amíg a
koncertképes darabok érnek
(egy-három nap) addig lehet
újabb mûveket, darabrészleteket tanulni.
- Tulajdonképpen ez
rendszeres munkát jelent az
ön számára?
- Igen, rendszeres munkát igényel, persze a hétvégék, a vasárnap kivételt jelent.
- Mint zongoramûvész
mi a véleménye mûvész társairól?
- Azt a mûvészt tisztelem, aki nem a mûvészetben
önmagát szereti, hanem a mûvészetet önmagában.
Lakatos Bélának sok sikert kívánunk Milánóban!

Kép és szöveg:
Dömsödi Mihály

Nyereményjátékon nyert

Hajdu mosógép
(legújabb típusú, elöltöltõs,
automata,
vasaláskönnyítõ program,
energiatakarékos stb.)

1 év garanciával
bontatlan állapotban
á r o n a l u l eladó.
Nagyon jó állapotú

hûtõszekrényt
beszámítok.

Ili Kozmetika
25 éves cég
63/313-346

Érdeklõdni:
06-70/22-14-677

fogásaink közé. Kereskedõ
optimista kell, legyen. Sportemberekhez is lehet minket
hasonlítani, aki mindig gyõzni akar. Meg akarja nyerni a
vásárlókat. Mi is ezen vagyunk.
- Idén is lesz Lecsófeszti vál. Az elõkészületek idõszakában mi-mindent árulna el a
rendezvényrõl?
- Szeptember harmadikán
szombaton lesz a rendezvény
a már megszokott helyen. Hatalmas az érdeklõdés. Egyre
több nevezés érkezik, már
nem csak a városból és környékérõl, de országosan, sõt
nemzetközi léptékben is.
Igyekszünk ennek legjobb tudásunk szerint megfelelni. Az
elmúlt évekhez hasonlóan folyamatos rendezvényekkel,
színpadi fellépõkkel is fogjuk
szórakoztatni a közönséget.
Az elmúlt három évet illetõen
csak pozitív visszajelzések
voltak. Szeretnénk tovább
erõsíteni, öregbíteni a fesztivál jó hírét. Jó kedvet és hangulatot ígérünk. Minden
résztvevõ élezze a kését, melegítse elõ a bográcsát, mert
hatalmas verseny várható.
Igazi nagy családias lecsófesztivál lesz, ahova mindenkit
nagyon sok szeretettel várunk. Hozzák el a legjobb tudásuk és fantáziájuk szerinti
ételeket, - hívogat mindenkit
Mészáros Zoltán.
A versenyre a társaság kereskedelmi
osztályán
a
63/562-232-es telefonon lehet
jelentkezni. A csapatoknak a
részvénytársaság az asztalt,
padokat, alapanyagokat és tûzifát a továbbiakban is biztosítja. S hogy ezt megtehetik,
ebben a helyi TÉSZ nyújtja a
legnagyobb segítséget.
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S egyre jöttek...
Folytatás az 1. oldalról.
S így jöttek egymás után a
fiúk, markánsan, férfiasan,
fordultak a ló egyik oldaláról
a másikra, kerültek hátulról a
ló hasa alá. Vágtáztak és repültek a zene ütemére. Bemutatójukat többször ismételték,
új elemekkel bõvítették. Így a
kislányt is többször láthattuk.
Az egész jelenségnek volt valami különös vadsága, ami in-

volt az ostorpattogtatás szerepe. Ostorpattogatási párbajt is
rendeztek. Megcsodáltuk a
bemutatónak azt a részét is,
hogy a lovas és a ló milyen
kapcsolatban van egymással.
A ló engedelmeskedik lovasának: lefekszik, lovasa a hátára
állhat, hogyan tud a lovas fekvõ lovára ülni, a ló feláll és
máris vágtatnak. Képes a csikós a lovat olyan ülõhelyzetre
rávenni, mint a kutyaülésnek

Pusztaötös (fotó: dite)
telligenciával, szépséggel, s a
döbbenettel keveredett. Többször elakadt a lélegzetem, elvarázsolt a látvány. A tájékoz-

nevezett póz, s közben gyönyörködtünk a jóképû lovasokban, a kecsesen ügetõ lovakban.

Kép és szöveg:
Dömsödi Teréz

Nagytõkén

Falunap
Augusztus tizenharmadikán Nagytõke elsõ embere,
STABERECZ FERENC és csapata
mindenkit szeretettel vár az
egész napos falunapra. Reggel már a szentesi Lajtha
László Zeneiskola fúvószenekara ébreszti a község apraját
és nagyját. Fellépnek az óvodások, az általános iskola
nyolcadik osztályosai táncprodukciót mutatnak be. Keresik Nagytõke erõs embereit
is. Autós ügyességi verseny,
rádiós kívánságmûsor, utcabál, zenei mûsorok, tûzijáték
és más színes program szórakoztatja a nagyérdemût (tojás-, palacsintaevõ és sörivó
verseny). Pacalpörköltet és
frissen sültet rendelhetnek az
Italboltban. 63/450-011 telefonon már most elõre. - dm. -

Western lovasok postakocsival. (fotó: dite)
tatásból azt is megtudtuk,
hogy sok országba hívták
már, és hívják õket. Magyarországon most voltak elõször.
A mûsor befejeztével a pálya
közepén egymás mellé felsorakoztak, a kislányt középre
vették, mint ha védelmeznék,
és integetve elhagyták a pályát. Olyan csend lett. Jó lett
volna néhány perc szünetet
tartani, hogy magunkhoz térjünk. A közönségbõl egy férfi
felkiáltott: “Ezt nem lehet felülmúlni”. A mûsor ment tovább szünet nélkül.
Jöttek a magyar csikósok.
Ez a bemutató más mûfaj volt.
A magyar puszták egyes táját
képviselték a megfelelõ népviseletbe öltözve. A csikósok a
ménest terelgették, a legszebb, legjobb, leggyorsabb
lovat választva. Bemutatták a
régi puszta életét. Azt is, mi

Ilyen szépnek, okosnak a
lovakat én igazán most láttam
elõször a Szarvasi Lovas Világtalálkozón.
Hegyaljai Valdemárné

A lovas világtalálkozót ötévenként rendezik meg. Az
elsõnek Kecskemét, a másodiknak Szilvásvárad adta a
helyszínét. Szarvason húsz
nemzet mintegy hatszáz lova
és lovasa mutatkozott be.
Csongrád megyét többek között a hódmezõvásárhelyi
Kéktó lovasai, a szentesi
Szilvási Zsuzsa tanítványai,
fábiánsebestyéni csikósok, valamint a ruzsai lóesküvõ képviselte. A bandériumot Kucsora István vezette. A megyében huszonegy szakosztály mûködik. Innen történik
a legtöbb vidéki sportlóbejelentés is.
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Szentesiként Bajorországban Pályázatunkra

Minden páratlan évben
Németországban, a bajorországi Neudrossenfeldben az
Európa Napokon arra érdemes személyeknek IV. Károly
Érdemérmeket adnak át. Az
idén Horn Gyula, Habsburg
Ottó és Hans - Dietrich Genscher vette át ezt a díjat a Nürnberg és Bayreuth közötti Majna parti kastélyban. A kétnapos eseményen az EU országai vesznek részt, ahol ezúttal
Magyarország volt a díszvendég.
A Magyarország gasztronómiáját, népi, kézmûves hagyományait bemutató kiállításon részvételre egy fõvárosi
fesztiválszervezõ cég kérte fel
a székely népi kisbútorokat
festõ szentesi KOVÁCS IVÁNNÉt. Munkásságáról egy szegedi kiállítás, illetõleg megjelent katalógusa útján tájékozódtak. A megtiszteltetést
örömmel elfogadta, és megkezdte - férjével - kiutazásuk
megszervezését. (Kovács Iván
készíti felesége számára a
megfestendõ kisbútorokat.)
Városunkból ehhez sokan
nyújtottak segítséget nekik.
Szentes város polgármestere
fizette a kiállítás helyszínének
“standdíját”. Az útra egy algyõi szõnyegszövõ családdal
olyan transzporter gépkocsit
béreltek, amelyben bemutatandó tárgyaik elfértek. Így
utaztak el a 980 kilométerre
lévõ helyszínre.
Neudrossenfeld kis lélekszámú falu, ahol hatalmas,
igen jól felszerelt iskola található. A környezõ vidékeken
magányos, 2-5 lakóházból álló házcsoportok vannak, amelyekhez jól kiépített utak vezetnek. Az itt élõ gyermekeket
minden reggel otthonuk kapujában iskolabusz veszi fel
és viszi a falucska iskolájába,
majd késõ délután haza.
Az elsõ nap a díjátadó ünnepség után a kitüntetettek
felkeresték az iskola hatalmas
tornatermében berendezett
magyar kiállítást. Horn Gyula

Egy szentesi fiatalember,
HEGYALJAI ZSOLT annak a zenekarnak a szólógitárosa,
amelyik a “Mosolygósak” nevet választotta. Zsoltiról azt
kell tudni, hogy a zene megszállottja. Az együttes tagjai val együtt sokat dolgoznak
azért, hogy a zenekar sikereket érjen el. Jellemzõ rá, hogy
a zenélés mellett, verseket, novellákat írt, pályázatokon is
részt vett. Ilyen volt a “Falvak
Kultúrájáért” Nemzetközi Al kotó Közösség által 1999-ben
kiírt pályázat.
Petõfi Sándor halálának
150. évfordulójára is volt egy
pályázat “a költõ utóélete a
költõutódok verseiben” témakörben. Zsolti a “Szebb holnap” címû versével vett részt
ezen a pályázaton. A pályázatokat nemzetközi szakmai
zsûri értékelte, akik versét
ezüst díszoklevéllel ismerték
el. A vers kötetben is megjelent. Ahogy ilyenkor lenni
szokott sajtó, rádió foglalkozott az ifjú tehetséggel, aztán
elfelejtették. Az írást õ is hanyagolni kezdte. A zene lett az
élete nagy álma. Álmai megvalósítása érdekében nagyon
sok áldozatot hozott, és hoz
napjainkban is. Azért dolgozik már gyermekkora óta,
hogy a legmodernebb hangszereket szerezze be magának.
- Mondd, Zsolti! Hány éves
lehettél, amikor elõször gondoltál
arra: zenész szeretnék lenni?

és kísérete Kovácsné Pirike
népmûvészeti tárgyait is megtekintette, vele is kezet fogott
és elbeszélgetett. A vendégek
láthattak még más kiállítóktól
csikós kalapokat, nádudvari
fekete kerámiát, mezõkövesdi
matyó népviselet és hímzést,
szõnyegszövést, festett bútorokat, fafaragók és keramikusok munkáit. Ezen a napon talán a rossz
idõjárás miatt
- nagyon gyér
volt a látogatók
száma.
Egyszer a kiállító kézmûvesek közül
az egyik férfi a
maga kedvére
elõvette citeráját, és játszani kezdett rajta. Hamarosan a sok jó
hangú
magyar férfi kiállító összeállt,
és együtt énekelték a népdalokat. Az
éppen ott tartózkodó nézelõdõk ezáltal ízelítõt kaptak a
magyar hangulatból.
Természetesen nagy sikerrel mutatkozott be a fesztiválon több mûvészeti csoport is.
A Magyarországról érkezettek
közül láthatták az egri mazsorett, néptánc csoportok, valamint citerazenekar mûsorát.
Rajtuk kívül felléptek ír, holland és lengyel táncosok is.
A gasztronómiai udvarban nyolc féle pörköltet fõztek
a magyar szakácsok, amelyeknek a vendégek között hatalmas sikere volt. Bográcsaik
elõtt a korántsem ingyen osztogatott adagokért ötvenenszázan álltak sorba türelmesen. Hasonló érdeklõdés volt
a magyar italok iránt is. Részt
vett a kiállításon Magyarország egyetlen Pálinka Lovagrendje, amely 2004-ben Gyu-

lán alakult. Képviselték magukat leghíresebb borvidékeink. Voltak borok Szekszárdról, Egerbõl, Sopronból és Tokajból. Jelen volt még a szegedi paprika (elsõsorban a csípõset keresték), és a szalámi
is. Frissen sütött kürtõs kalácsot, lángost árultak honfitársaink. Nagy keletje volt a ma-

helyzet változásának is betudható, hogy csak kisebb ajándékokat, pl. nyakláncot, mézeskalácsot, kulcstartót vásároltak tõlük (is) a nézelõdõk, átlagosan 1-2 euróért. Szívesen
fogadták viszont a Szentes várost német nyelven ismertetõ
kiadványt. Érdeklõdtek az itteni strand és kemping iránt.

gyar méznek.
A második napra kivirult
az idõ, s talán ennek is köszönthetõen hatalmas tömeg
kereste fel a szentesi sportcsarnok méretû iskolai tornateremben megrendezett kiállítást.

Az Európa Napok két
napja keretében történt díjátadásról és a díszvendég Magyarország bemutatkozó kiállításáról két helyi újságban és
televízióban is jelent meg képes beszámoló. Kovács Ivánné a bajorországi hazaérkezésüket követõen e-mailben a
szervezõktõl egy olyan megköszönõ levelet kapott, melyben felajánlották részére,
hogy hat hónapon keresztül
ingyenes hirdetési lehetõséget
kap kézmûves termékei ismertetése céljából egy németországi internetes honlapon.
Itthoni sikereként említette még, hogy a 2004-ben zsûrizett alkotásai közül egyik festett ékszeres ládikáját Budapesten az Iparmûvészeti Múzeum galériájában lehetett
megtekinteni az „Élõ népmûvészet” címû országos kiállításon.
Paksi Márta

Kovács Ivánné az általuk
kiállított népmûvészeti tárgyakról az érdeklõdõknek német nyelven elmondta pl.,
hogy mi volt régen nálunk a
piros, írókázott mézeskalács
szív jelentõsége. Szerelmi
ajándék, vásárfia volt; a legény vette és adta a kiválasztott lánynak szerelme jeléül.
Kovácsék festett kisbútorai közül a bölcsõ volt a legkedveltebb. Nagyon praktikusnak találták a helybeliek
az öt doboz gyufát tartalmazó
fából készült gyufatartó mûködését.
Talán az ottani gazdasági

Mosolyt szeretnének fakasztani, örömet adni

A zene szerelmesei
- Hetedik osztályos voltam, amikor elhatároztam,
hogy én gitáros leszek. A gitárba szinte szerelmes voltam
és arról álmodoztam, hogy én
egyszer világhírû gitáros leszek. A szüleimtõl tizenkettedik születésnapomra kaptam
az elsõ hangszert.
- A Zsoldos Ferenc szakközépiskolában is már ko moly feladatokat kaptál az iskolai ünnepségek megszervezésekor. Mik voltak ezek?
- Az iskolán belül elsõsorban OMBÓDI CSILLA, a diákszínpad vezetõje adott arra
felkérést, hogy írjak verseket,
novellákat. Én ezeket örömmel vállaltam. A verseket meg
is zenésítettem. Olyan alkalmakkor, mint karácsony, szalagavató, elõ is adtam õket.
Az iskola befejezése után úgy
éreztem, hogy a zenélés áll
hozzám a legközelebb. A
Seress Formációval kezdtem
el a fellépéseket, nekik nagyon sokat köszönhetek, mert
velük szoktam meg a színpadot, amiért hálás vagyok. Nagyon jó barátok lettünk, és vagyunk azóta is. Figyelemmel
kísérjük egymás munkáját, és
örülünk egymás sikereinek.
Azért váltam ki, mert én valami mást akartam, bár még azt
sem tudtam, hogy mit.
- Mikor döntöttél arról,
hogy saját zenekart hozol létre?

- Nagyon jól emlékszem a
napra: 2003. újév reggelén kimentem a folyosóra. Akkor
kelt fel a nap. Az égbolt olyan
gyönyörû színekben pompázott, hogy teljesen elvarázsolt.
Nagy boldogságot éreztem.
Akkor jött az ötlet, hogy én
egy zenei együttest alapítok.
Hogyan, miként, akkor még
nem tudtam, de februárban
húsz fõvel megalakult a Mosoly Csoport. A nagymamámnál jöttünk össze elõször, azután a szüleim lakásán. A többség diák volt, és akkor még
nagyon lelkes. A legkitartóbb,
legtehetségesebb fiatalokból,
sok viszontagságot átélve alakult meg a zenekar. Õk vállalták velem együtt sokszor fáradtan is a rendszeres munkát. Összecsiszolódtunk. Nem
volt ez zökkenõmentes, megkínlódtunk érte.
- A zenekar tagjait mutasd be!
- Én vagyok a szólógitáros, SZABÓ MÁTÉ gitáros és dobos, KUCZORA FERENC gitáros,
és az énekesek: KENYERES ERIKA , H RJÖNCSÁR ZITA ÉS PINTÉR
DÓRA. Az együtteshez tartozik
GULLAI GÁBOR, akitõl nagyon
sok segítséget kapunk. Szállít
bennünket, anyagilag áldoz
ránk, segít a hangszereink beállításában és lelkesít bennünket.
Köztudott, hogy a zenekar
mûködéséhez modern hang-

szerekre van szükség. Mindnyájan megdolgoztak az áráért. A legmodernebb gitárt,
erõsítõt vásárolták meg részletre, a lányok saját mikrofonokat vettek, szintén a keresetükbõl. Szabó Máté szintén
munkával hozta össze a dobfelszerelés árát. A hangszernek mindenki csodájára jár.
- Úgy érzem, hogy olyan
zenei eszköztárral rendelkezünk, hogy azzal bármelyik
színpadon, zárt helyiségben
vagy szabadtéren felléphetünk. Most már ez is összeköt
bennünket. Több felkérést
kaptunk már a város különbözõ rendezvényeire, jótékonysági koncerten is részt vettünk, sõt néhányszor külföldre is kaptunk meghívást.
- Kik segítettek nektek,
hogy ezt a fejlõdést elérjétek,
és tovább tudjatok lépni?
- Elõször is a “Mosolygósabb Régióért” Egyesület,
amelynek tagjai vagyunk, s
annak elnöke, Dömsödi Teréz.
A Tiszti Klub igazgatója, Túri
Andrea, Rákász Béla vállalkozó, s nem utolsó sorban a
nagymamámnak is köszönöm, hogy mindig hitt bennünk és biztatott.

érkezett
Tripolszki Csilla

Ars Poétika
Néha több a fény a papíron.
A gombák már csak a gombaházakban nõnek.
Az idõ hol elõre, hol vissza jár,
két lábon, vagy száz lábon.
Nyomot nem hagy,
és mégis.
Porszemek átrendezõdnek.
A cserép marad.
A macska füle mozgásban,
sosem pihen.
A rönkök állnak,
de belül bomlanak.
A fák meg csak nõnek, egészen föl.
No, nem az égig, azért oda nem,
csak a legelsõ felhõig.
A bab karóstól verseny fut vele.
Ki így, ki úgy.
Nem történik semmi.
Minden most történik.
József Attila születésének 100. évfordulója tiszteletére
meghirdetett versíró pályázatunk II. helyezettje
22 éves, a Vajdaságból, Zentáról küldte verseit.

Bajnóczi Zoltán

Hirtelen aláhull
akit sorokba szorít az élet
olyat még éltet a hiány melege
meg-megcsukló szemekben
elguruló neszekben
otthagyott percekben
kilyukadt zsebekben
honnan
hirtelen aláhull
akit sorokba
szorít az
élet - olyat még
éltet a hiány
melege meg-megcsukló
szemekben elguruló
neszekben otthagyott
percekben kilyukadt
zsebekben
honnan
életlen
aláhull
mint a rég látott arcok
így evõdik szét minden
meg nem rágott mondatok
tegnapból lett holnapok
elvonszolt sebek
bennük tükörképünk
mint a rég látott arcok
hirtelen aláhull
23 éves, Egervárról küldte verseit. III. helyezett.

Az Édes presszóban...
...továbbra is bõvülõ árukészlettel,
kedvezõ árakkal várjuk
kedves ve ndégeinket!

- Édességek, sütemények, fagylalt,
- palackozott italok kaphatók.
Új nyitva tartási rend:
Hétköznap: 10-18 h-ig.

Hétfõ szünnap!
Minden csütörtökön, ha fagyizik,
három gömb után a negyedik ingyen van!

Szentes, Farkas A. u. 33. (Kisér)

NYÁRI AKCIÓ!
- 25x40 falicsempe -15%
- 20x30 falicsempe -20%
- 20x25 falicsempe -20%
- 30x30 fagyálló
padlóburkoló
-25%
- fagyálló ragasztó,
850,-/zsák
25 kg.
2.160,-/zsák
- Flexibilis ragasztó, 25 kg.

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

Folytatás az 5. oldalon.

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

Folytatás a 4. oldalról.
- Mik a további terveitek?
- Szeretnénk egy önálló
estet létrehozni. Személyes
kapcsolatba kerültünk a helyi
kisebbségi önkormányzat zenész fiataljaival, szeretnénk
velük is közös mûsort. Kapcsolataink szélesítése mellett
önálló lemez és fellépések,
természetesen...
Kívánok nektek sok sikert, a közös zenéléshez sok
örömet. Ezt az örömet adjátok
át a közönségnek is. S személyesen neked, hogy váljék valóra a gyermekkori álmod.

A zene szerelmesei

Papp Irén
Fotó: dt.
Örömzene a posta melletti
téren ez év július 24-én az
Euroatlanti Nyári Egyetem
megnyitója estéjén. Balról
jobbra a fiúk: Máté, Zsolti, Feri, a lányok: Erika, Zita és Dóri.
Szentesen a tavasszal
kezdte meg tevékenységét a
TÁMASZ Támogató Szolgálat, amirõl már korábban beszámoltunk. A rászoruló em berek bizalmáért augusztus
elsejétõl egy másik társaság is
versenybe szállt. Ezúttal a
NOSZA Támogató Szolgálatot mutatjuk be.
- A törvény értelmében
tízezer lakosonként van létjogosultsága egy-egy támogató
szolgálatnak. Ez magyarázza,
hogy mi létrehozhattuk a NOSZA 2005 Szociális Alapellátó
KHT-t, - említi GILA ERZSÉBET
ügyvezetõ.
- Amikor Gellérfy úrral
találkoztam, azon gondolkodtunk mindketten, hogyan lehetne a szociális szférában segíteni az embereken. Mindkettõnk lételeme ugyanis a segítés.
- Tevékenységük hatóköre
csak Szentesre terjed ki?
- Egyelõre csak Szentes
közigazgatási
területében
gondolkodunk. A késõbbiekben azonban nyitni szeretnénk a kistérség felé is.
- Milyen szolgáltatásokat
nyújtanak a rászorulóknak?
- Személyi segítés, szállítás, információ adás, tanácsadás a feladatunk. A támogató
szolgálat személyi jármûvével
tudjuk a rászorulókat szállítani, illetve a házi segítségnyújtás, házi gondozás keretében
a fürdetéstõl a mentálhigiénés
szociális ellátáson át a kertszépítésig minden tevékenységet ellátunk.
- A gondozási központban kapva helyet, ez jelenti
azt is, hogy az õ vállukról
vesznek le terheket?

NOSZA, menjünk, csináljuk!

Új támogató szolgálat
- A NOSZA támogató szolgálat
neve pozitív
kicsengésû,
jól
megjegyezhetõ és
mindenkit
valamiféle
segítésre sarkalló kifejezés, - veszi át
a szót GEL LÉRFY LÁSZLÓ
non-profit
szakértõ.
Menjünk,
gyerünk, csináljuk! Ebben a
szférában ki
segít egy fogyatékkal élõn, vagy egy idõs
magányos emberen, az majdnem mindegy. A fontos az,
hogy valaki segítsen. A segítés
egyik formája a gondozási
központ. Egy más fajtája erre
ráépülve, a kettõ együtt mûködve, a támogató szolgálat.
A gondozási központban itt
van egész nap egy idõs ember,
akit mi reggel ide hozunk,
délután elvisszük haza. Akit
hét közben elviszünk egy
gyógykezelésre, közben kiváltjuk a gyógyszereit, bevásárolunk neki, elintézzük a
napi dolgait. Õ egyébként pedig jól érzi magát napközben
a gondozási központban.
Ezért jó, hogy itt lehetünk. S
hogy sikerült ezt a helyet

megkapnunk, az a gondozási
központ és az önkormányzat
jóindulatán múlott. Mindenki
belátta ugyanis, hogy ez a tevékenység egymásra épül.
- Csak a gondozási központon keresztül juthatnak el
Önökhöz az érintettek?
- Egyrészt a gondozási
központon keresztül, ám személyesen is felkereshetnek
bennünket, hiszen az irodánk
Szentesen a Horváth Mihály
utca 10. szám alatt hétfõtõl
péntekig folyamatosan nyitva
tart. Telefonszámunk: 63/401384/20/5562-970. De a háziorvosokon, civil szervezeteken, szakszolgálatokon keresztül is eljuthat hozzánk
bármely személyi segítésre

szoruló embertársunk, mondja Erzsébet.
- Nagyon fontos, hogy a
szolgáltatások jelentõs része
nem kerül pénzbe, tevékenységünk nagy részét állami forrásokból fedezzük. A szállítás
Szentes belterületén ingyenes.
A személyi segítés díjköteles,
de nagyon méltányos, - teszi
hozzá Gellérfy László.
A szolgálatnál két szakalkalmazott, szakápoló, gépkocsivezetõ dolgozik, mindanynyian közalkalmazottak. A
cég több lábon állva, hosszú
távra próbálja tevékenységét
megalapozni.
Forduljanak
hozzájuk bizalommal!

Kép és szöveg: dite

Ilyen még nem volt!

Dobrai Tápboltok
(Szentes, Mátyás király u. 5.
Szegvár, Petõfi u. 1.
Tel: 06-20/943-6811)
...ha takarmányát tõlünk kapja!

Zöldségfelvásárlás - Szentes, Zrínyi u. 15.
A Csanytelek, Tömörkényi

Tüzép Telepen

úti
fa-, tüzelõ- és építõanyagok
gazdag választéka.

Meglévõ riasztóját most
ingyen kötjük be a legkorszerûbb
rádiós figyelõszolgálatunkba.
Ráadásul egy hónapig
díjmentesen õrizzük!
Szentesen, Csongrádon
saját vonulószolgálat.

Ha még nincs riasztója,
most kedvezménnyel kiépítjük.

3V VAGYONVÉDELEM
63/400-134, 30/9285-090
www.v-v-v.hu

Városi Visszhang 5. oldal

Szakiskolások is érettségiznek a Barthában

Törõdésközpontú
oktatás
A Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskola a tanulói
létszámot tekintve a kisebb
középiskolák közé tartozik
m é g S z e n te se n i s. Az o n b a n
ennek a ténynek több az elõnye, mint a hátránya. Jobban
tudnak törõdni a gyerekekkel,
s a magas színvonalú képzés
feltételeit biztosítva emberi
tartást és szakmai biztonságot
tudnak nyújtani számukra.
Nagyon fontos ez ma, bizonytalanságoktól övezett vilá gunkban. Az iskola végzõseinek többsége folytatja tanulmányait.
- Szakiskolai szinten kertész, dísznövénykertész, virágkötõ- berendezõ szakokat
indítunk a következõ tanévben. Utóbbi, valamint a vincellérképzés érettségihez, 12
évfolyam elvégzéséhez kötött,
halljuk CSIKAI MIKLÓSNÉ igazgatónõtõl.
- Érettségihez kötött szakmák továbbá a technikusi szakok: a parképítõ, fenntartó, és
a természetvédelmi technikus
szak. Utóbbit két éve folyamatosan oktatjuk. A parképítõ és
fenntartó szakot most szeretnék beindítani. Komoly szakmai anyagot kell felvonultatni
a képzéshez, de ezek olyan területek, amelyekre a városiasodás fejlõdésével szükség
van. A technikus tanulók településfejlesztési részlegekben,
nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken helyezkedhetnek el. Ezek a szakok is szorosan kapcsolódnak
az alapképzésünkhöz. Ajánlom a figyelmébe más iskolákban végzett tanulóknak is. Pozitívum, hogy egyre növekszik az ilyen végzettségû
szakemberek iránti igény, mondja.
- Az idén végzett diákok a
továbbtanulást, vagy az elhelyezkedést választották in kább, és milyen sikerrel?
- Hetven diákunk végzett
az idén. Több mint hatvan
százalékuk továbbtanul. A jelentkezõk mintegy hetven
százalékát fel is veszik a felsõfokú intézményekbe. Tõlünk
egyenes út vezet a kecskeméti
fõiskola kertészeti szakára.
Legjobb diákjaink pedig a Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészeti Karára, ill. a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemre mehetnek, de szóba jön
Debrecen, vagy a szarvasi fõiskola is. Újdonság, hogy a
szakiskolát végzettek részére
helyben lesz esti szakközépiskolai képzés, tehát ezután nálunk leérettségizhetnek.
- A beiratkozó tanulók mi lyen fegyelemi követelmé nyekre számíthatnak?
- A háromszáz tanuló elle-

nére is az egyik legkisebb középiskola vagyunk Szentesen.
Ennek az az elõnye viszont
megvan, hogy személyesen
ismerünk szinte minden családot. Nagyon komolyan
vesszük az ifjúságvédelmet.
Ez egyrészt megnyilvánul az
egyes támogatásokban, másrészt, ha tudja a gyerek, hogy
az osztályfõnöke szinte napi
kapcsolatot tart fenn a szüleivel, akkor kisebb a mulasztások lehetõsége. Úgy érzi a diák, hogy itt tényleg törõdünk
vele. Olykor - sajnos - talán
még többet is, mint amit otthon elvárhat.
- Van még egy speciális
képzésük, amirõl eddig nem
esett szó.
- Valóban. A baromfihúsfeldolgozó végzettséget szerzett diákok részére a Hungerit
Rt. garantált felvételt biztosít.
Elõzetesen a tanulókkal szerzõdést köt a cég, s már a szakmai gyakorlatot is ott végzik.
Tanulmányi eredményüktõl
függõen részesíti ösztöndíjban õket. Még ennek ellenére
is viszonylag kevesen választják ezt a képzést. Ma már pedig komoly technikai berendezéseken
dolgozhatnak.
Idén mindössze öt tanuló szerezte meg a szakképesítést.
- Az i ntézmény komol y
nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezik. Milyen elõnyök
származnak ebbõl?
- Jelenleg Bécsben és Münchenben van egy-egy kertész
és virágkötõ iskola. A müncheni a régebbi kapcsolatunk.
Évente pályázunk a Leonardo
alapítványnál, nyolc éve folyamatosan cseregyakorlatokat szervezünk, amelynek tartama három-három hét. A mi
tanulóink farmokon dolgoznak Németországban, de általában egy farmon vagy egy
növénnyel, vagy egy növénykörrel találkoznak. Vagy csak
szabadföldi zöldségtermesztés van, vagy csak cserepes virág. Két gyermek általában a
müncheni botanikus kertben
kap munkát. Az ide jövõ német, vagy osztrák gyerekek a
szentesi termálvízfûtésû zöldséghajtatást tanulmányozzák,
ezért általában januárban, februárban érkeznek. Rend szerint 8-10 gyerek utazik egy tanárral. A tanár kolléga autóval megy, és tartja a kapcsolatot a vendéglátókkal. Idén pályáztunk elõször tanári útra
is, így a nyár folyamán egy
szaktanári csoport látogat ki
Münchenbe. Most formálódik
az ausztriai Linz városi szakiskolával a harmadik ilyen
kapcsolatunk, - tájékoztatta
lapunkat az igazgatónõ.
- dite -

Akció!
Ínyenc (gesztenyés)
700 Ft/kg.
pulykamell
Fagyasztott kövérliba mell
890 Ft/kg.
A KÉSZLET EREJÉIG!
Szentes Attila utca 3. és
Ady Endre utcai Jérce Mintabolt.
Telefon: (63) 510-651, (63) 317-347

37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár

Városi Visszhang 6. oldal

Töretlen fejlõdés,
Ejtõernyõsök sorsa
NATO RÉGIÓ
új kihívások
1. rész

A haderõ átalakításával
kapcsolatban két éve indultak
el a fejlesztések, aminek egyik
szerencsés részese a szentesi
37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár. Szervezete tovább
korszerûsödik. Új technikai
eszközöket kaptak. A fejlesztésekrõl, és az azokhoz kapcsolódó új feladatokról KOVÁCS ISTVÁN dandártáborno kot kérdeztük.
- Az egyik, hogy a világszínvonalú víztisztító századunk hat nagy teljesítményû
víztisztító eszközzel rendelkezik, amely óránként képes öt köbméter hagyományos
szennyezettségû vizet
tisztítani. Emellett
képes atom, vegyi,
bakterologiai
fegyverekkel
szennyezett vizet
is tisztítani, tengervizet sótlanítani. Ebben az esetben teljesítménye
2,5 köbméter óránként. Várhatóan a
jövõ év folyamán
még két ilyen eszközt kapunk, s így
lesz teljes a víztisztító század eszközellátottsága.
- A megtisztított víz új rahasz nosítása hogyan
történik?
- Mindegyik eszközhöz
tartozik egy zacskózó berendezés, amely fél, ill. egyliteres
zacskókba tudja a vizet csomagolni. A tisztított víz mintegy egyharmadát tudjuk zacskózni. Ha az igény olyan, egy
víztisztító gépre négy zacskózót tudunk kapcsolni, s akkor
a teljes mennyiséget tudjuk
zacskózni. Ennek nagy jelentõsége van a katonai alkalmazás mellett a különbözõ katasztrófavédelmi feladatok ellátásában is.
- Milyen az állomány gépjármû ellátottsága?
- A századnak folyamatban van az új gépjármû technikával való felszerelése Mercedes terepjáró gépkocsikkal,
ill. Rába és MHN konténerszállító gépjármûvekkel. Tehergépjármûvei H14-es Rába

delkezünk, de az õsz folyamán megkapjuk a többit is.
- Az állomány elhelyezési
körülményeit érintõ fejlesztések merre tartanak?
- Az állomány elhelyezési
körülményei is folyamatosan
javulnak. Januárban egy újabb
felújított legénységi épület átadása történt meg, amely 153
fõ elhelyezésére alkalmas. A
szerzõdéses állomány nagyon
korszerû körülmények között
dolgozik és pihen. Szeptember végén a kábeltelevízió, ill.
internet hozzáférés is meg
lesz minden szobában. A szer-

fogságba esett. Ott ólombányában dolgozott és csak
1954-ben jöhetett haza. “Kinti” munkájáról alig beszélt. Az
ott kapott tüdõbetegségével a
budapesti szovjet kórházban
kezelték, ill. ellenõrizték.
PAKSI SÁNDOR (Szentes,
1921 - Szentes, 2000) kõmû-

Balról, elsõ Darabos Imre, negyedik Paksi Sándor.

Víztisztító berendezés
zõdéses állománynak Szentes
helyõrségben 300 fõ erejéig tudunk nagyon korszerû feltételeket biztosítani. Ez a Magyar
Honvédség átlagánál valamivel jobb. De a munkafeltételeket is tovább javítjuk. Most fejezõdött be egy épületrész felújítása, itt helyeztük el a személyügyi fõnökséget. A többi
részen irodakapacitás bõvülés miatt javulnak a munkafeltételek.
A laktanya rekonstrukció
tehát tovább folyik, ami újabb
épületek felújításával jár
majd. Korszerû telephely építése várható 2010 környékén.
- Mekkora most a dandár
létszáma?
- Jelenleg a dandár létszáma mintegy ezer fõ. Költségvetési létszámunkra száz százalékban fel is vagyunk tölt-

Európa-híd
jármûvek. Az elmúlt másfél
évben az alakulat több mint
negyven új gépjármûvet kapott. Az univerzális földmunkagépeink száma is folyamatosan növekszik. Nagyon fontos továbbá a híradó berendezések korszerûsítése. Az új
eszközökbõl az elsõ szállítmány már hazánkba érkezett.
Egyes berendezésekkel ren-

mutatkozik a hídépítõ technikai eszközeink iránt. Ezekbõl
az eszközökbõl inkurenciában
igen tetemes mennyiség van,
ezért azt tervezzük, hogy nem
a hadi anyagot használnánk
fel a különféle építési feladatokhoz, megbízásokhoz, hanem miniszteri engedéllyel az
inkurenciát. Ez bevételt is
hozna a szaktárcának. A bevételt pedig az egyes fejlesztésekre fordíthatnánk.
- Hogyan vannak jelen a
nemzetközi kapcsolatokban?
- Más országok mûszaki
alakulataival együttmûkö-

DARABOS IMRE (Szentes,
1921 - Szentes, 2003) hentes és
mészáros szakmunkás életútját így vázolta 2001-ben “1942ben Pápán ejtõernyõsnek képeztek ki Paksi Sándor és
Kispál János szentesi bajtársaimmal. 1945-ben a Dunántúlon fogságba kerültem.

ve. Március elsejével a szerzõdéses állomány várhatóan 6070 fõvel növekszik. 2010-ig
évente 40-60 fõvel fog tovább
növekedni a létszám a tárca
anyagi, illetve a várható feladatok függvényében.
- Mi mondható el most a
hídépítõ részlegrõl?
- Az elõre betervezett gyakorlatok mellett nagy igény

dünk. Ebben az évben már fél
évig együtt dolgoztunk a holland 101-es mûszaki zászlóaljjal. Várhatóan az év második
felében angol mûszakiakkal
fogunk közös feladatot végrehajtani. 2006-tól ismét fél éves
közös tevékenységre fog sor
kerülni az angolokkal. Kiemelt feladatunk továbbra is a
Tisza Többnemzetiségû Mûszaki Zászlóaljban való részvétel. Idén a szlovákok adják
a parancsnokságot. Szeptemberben lesz egy törzsbevetési
gyakorlat, ahol a mi parancsnoki állományunk is részt
vesz. Õsz elején vár ránk egy
gyakorlat, amikor a mûszaki
dandár az elõkészítésben és a
mûszaki szakfeladatok végrehajtásában fog közremûködni.
- A dandár - jogelõdeit tekintve - nagy múltra
tekint vissza, ezért
fontos szerepe van a
hagyományápolás nak.
- Valóban lényeges a mûszaki hagyományok ápolása. A
mûszaki
csapatok
napján egy szerény
emlékparkot alakítottunk ki a laktanyában,
amellyel emléket állítottunk az egykori
elõdöknek. Hosszú
idõ után most sikerült
ezt megvalósítani a
szaktárca, a Honvéd
Szakszervezet, érdekvédelmi szervezetek
és egy gazdasági társaság közremûködésével. A nyugdíjas
mûszakiak is nagy örömmel
vették ezt. A kis emlékoszlopokat a megszûnt mûszaki
csapatok utolsó parancsnokai
készítették. Ápoljuk továbbá a
huszárokkal a kapcsolatot.
Októberben az egykori huszár
osztály volt tiszai harcainak a
napjára emlékezve rendezzük
meg a Huszártalálkozót.
NATO-RÉGIÓ rovat folyt.

Megszöktem. Katonai szolgálatom miatt a szentesi vágóhídon alig dolgozhattam. Ezért
a mezõgazdaságban, majd késõbb búvárként, nyugdíjas
koromig a Hídépítõ Vállalatnál tevékenykedtem. Néhányan, hajdani ejtõernyõsök,
1998. október 3-án összejöttünk Szolnokon.”
Darabos Imre személyérõl
olvashattunk a Városi Visszhang 2001. március hetediki
számában.
KISPÁL JÁNOS (Szentes,
1921 - Szentes, 1974) ács-, állványozó életútját a testvére,
Antal vázolja: “A bátyám
1943-ban a Szovjetunióban

ves. Kezdõ szakmunkás korában az építõk szakszervezete
dalárdájában, és a Szociáldemokrata Pártban tevékenykedett Szentesen. Közéleti tevékenységét 1945-46-ban a
SZIM (Szakszervezetek Ifjúmunkások Szövetsége) vezetõségi tagjaként folytatta.
Székhelyük a Kurca partján
lévõ “Dózsa házban” volt.
1947-48-ban
szarajevói
építkezéseken, majd az Állami Építõipari Vállalat szentesi
vállalatánál kõmûvesként alkalmazták. Szociális ügyek
irányításával bízták meg. Becsületesen, lelkesen tevékenykedett, ám a második világ-

háborús ejtõernyõs szolgálata
“káderlapjára került!”. Olyan
emberek váltották le, akik
“megúszták a háborút”, és
egy hódmezõvásárhelyi “politikailag megbízhatóbb embert”, szakmája szerint sütõipari szakmunkást neveztek
ki helyette. Paksi Sándor csalódott, zárkózott
ember lett. Oprea
Péter építész technikus irányításával
Szentes járás területén mezõgazdasági
építkezéseken dolgozott. Az 1960-as
évek elejétõl a
MÁV Szentesi Építési Fõnökségén helyezkedett el (Szeged, Cegléd, Szolnok, Kelebia). Az
ingázást megunva
az 1970-es évektõl
nyugdíjazásáig
Szentesen, a Városi
Tanács karbantartó
részlegénél kõmûvesként dolgozott. Irodákat, lakásokat,
utcai járdákat javítgatott. Sok
épület õrzi keze nyomát Szentesen és vidéken.
Darabos Imre, Kispál János, Paksi Sándor sorsát váztoltam. Õket és bajtársaikat:
MIKECZ SÁNDORT, VITÉZ TÓTH
JÁNOST - ejtõernyõsöket - bátorságukért korosztályok tisztelték. Az ejtõernyõsök sorsát
iskoláskori, munkatársi, baráti ismeretség alapján írtam.
Paksi Sándor lánya, Márta
édesapja és bajtársai fényképével dokumentálta a történteket.
Kátai Ferenc

Amatõr alkotók tárlata
Bokroson július 11én nyílt a VIII. Tisza Vi déki Amatõr Alkotók
tárlata. A pályázaton a
Tokácsli Lajos képzõmûvészeti szakkör tagjai is
részt vettek. Közülük
ketten, ANDRIKÓ ISTVÁNNÉ és RÓNYAI ÁGNES kü löndíjban részesültek.
Az elmúlt idõszak a
kör tagjai számára igen
mozgalmasan alakult.
Több helybeli és vidéki
kiállítás után érkeztek
Bokrosra, s készülnek az
újabb kihívásokra.

TINÉ
Fotó: Török Ida

A+
EURO-PAY

Euro-parkett a

Az

SZIVÁRVÁNY
SZÕNYEGBOLTBAN

Szentes, Mátyás király u. 5.

* 6 mm-es, 23-as
1400 Ft/m2
* 6 mm-es, 31-s
1590 Ft/m2
* 7 mm-es, pattintós
1890 Ft/m2
* 8 mm-es, 31-es
2000 Ft/m2

Szegõléc, szõnyegek
* 4-5 m széles, mintás
890 Ft/m2-tõl
* 4-5 m széles, nyomott
mintás 1400 Ft/m2-tõl
* Futószõnyegek
925 Ft/fm-tõl

PVC
* 2 m széles 690 Ft/m2-tõl
* 3-4 m széles 890 Ft/m2-tõl
Továbbá közép-, összekötõ
szõnyegek, mûanyag és faszegõk ragasztók, szõnyegszegés, burkolat kivitelezés.

Tel.: 63/318-719, 30/3992965 Nyitva tartás: h.-p.:
9-17, szo.: 9-12.

Középiskola és
Kollégium
6640 Csongrád Fõ u. 64.
***

várja 8. évfolyamot végzettek
jelentkezését 2005. szeptemberétõl
induló szakközépiskolai képzésére,
amely emelt szintû számítástechnikai és
angol nyelvi képzést is
magába foglal
(0. évfolyam), valamint érettségizettek
jelentkezését 2 éves OKJ emelt szintû
szakképzõ évfolyamaira.
***

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

NATO RÉGIÓ

EU-NATO kapcsolat
A VII. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem elõadóját, dr.
Bánlaki György nagykövetet, a Magyar Atlanti Tanács
elnökét elõször arra kértem, ismertesse számunkra, laikusok
számára a NATO és az EU-tagság jelentõs összefüggéseit.
Mikor gondolkodunk helyesen, ha a Transz-atlanti labirintusban el szeretnénk igazodni:
- Mindkét szervezetnek a
tagjai vagyunk, ezért számunkra
nagyon
fontos,
ugyanakkor új helyzet. Ez
szimbólum kell, legyen valamennyiünknek, a mûvelt
nyugathoz való tartozás szimbóluma. - mondta.
- Már az 1999-es NATO
csatlakozás óta is hihetetlen
változások következtek be a
világban. Vadonatúj kérdésekkel kell megbirkóznunk.
Ilyen pl. a terrorizmus. Elszomorító, hogy a kérdések jelentõs részére - attól félek - nem
léteznek jó válaszok, csak
rosszak és kevésbé rosszak.
Nagyon fontos a NATO-ban,
de különösen az EU-ban,
hogy ami lehetõséget a tagság
kínál, ha azt ügyesen ki tudjuk használni, elõre tudunk
lépni, fel tudunk zárkózni. Felelõsség, hogy valamennyi beleszólásunk van a dologba.
Nem mi fogjuk támasztani a
Passat-szelet, de bizonyos
mértékben a véleményünk ott
van a végleges döntésekben.
Fontos, hogy helyzetalakító
ország legyünk tehát. Ez nem
könnyû. Nem az van, hogy
vagyunk mi, és van a NATO
vagy az Európai Unió, hanem
mi vagyunk a NATO és az
Unió is, - tette hozzá.
- Ön szerint a kibõvült
Európai Unió kapcsolata a
NATO-val mennyiben módo sulhat, változhat-e?
- A világ leegyszerûsített
volt a hidegháború éveiben,

ÁLLATORVOSI

amikor két oldal volt. A valós
vagy vélt veszély miatt mind
a két oldalon igen jelentõs fegyelemre volt szükség. A világ - javára - megváltozott, az
a fajta szembenállás immár
nincs. Ez nem jelenti azt mint látjuk -, hogy a világ
egyszerûbbé vált volna. Sok
kérdésben nézeteltérés van pl.
az európaiak egy része és az
USA között. De ezeknek az ellentéteknek egy jelentõs része
az EU-tagállamok között is
fennáll. Nekünk lavíroznunk
kell kicsit, és a saját érdekeinknek megfelelõen befolyásolni, hogy az EU milyen
irányban alakuljon, hiszen
most sorsdöntõ kérdések várnak eldöntésre. Hogy az Európai Unió világméretekben
védelmi, biztonsági tényezõ
legyen, nem áll arányban azzal a politikai eltökéltséggel,
hogy az ehhez szükséges eszközöket hozzá is rendelje.
Megítélésem szerint jelentõs
magyar érdek, hogy az európai szerep ne egy versenyzõ
szerep legyen a NATO-val és
az Egyesült Államokkal, hanem egy együttmûködõ, egymást kiegészítõ szerepet jelentsen.
Szerk: Dömsödi Teréz

A rovat a
Külügyminisztérium
támogatásával
KÉszül.

RENDELÉS FOLYAMATOSAN .

Szentes, Sáfrán Mihály u. 43.

Tel: (63)401-420
06-30/357-4468

Vérvizsgálat,
Ultrahang, Mikrochip,
Kisállat útlevél, stb...
Dr. Dobos András
Med. Vet. Spec .

A

JOKER

Kerékpárszaküzletek
nyári akciói:
Minõségi kerékpárok:
Schwinn, Hauser, Power,
Kellys, Merida, elérhetõ áron,
óriási választékban csak nálunk!
Kerékpáralkatrészek a két évvel ezelõtti áron, csak nálunk!
Hitelügyintézéssel, egészségpénztár kiszolgálással,
szervizzel, és nyári akciók egész sorával várjuk
kedves vásárlóinkat:
Készpénzes engedménnyel, ajándék AKCIÓVAL, használt,
roncs kerékpár beszámítással.
Nálunk kulturált körülményekkel, teljes körû szolgáltatással, és továbbra is a legkedvezõbb árakkal várjuk!
Gyõzõdjenek meg róla személyesen!

Szentes, Rákóczi F. u. 16/a.
Tel./fax: 63/400-735. József A. u. 8/A.
Tel: 63/444-505.
Kunszentmárton, Kossuth u. 9. Tel: 56/462-187
*SPECIÁL MÛSZAKI* HÁZTARTÁSTECHNIKAI

SZAKÜZLET és SZERVIZ
Varrógépek
Háztartási gépek,
Szerszámgépek
Szivattyúk

Forgalmazása,
Garanciális és Fizetõ Javítások
Motortekercselés,
(állórész-forgórész)
Tûk, Ollók, Alkatrészek,
Tartozékok, Kellékek
Gombbehúzás, Patentozás, Kulcsmásolás
Szentes, Szûrszabó u. 3. Tel./fax: 63/314-123.
Nyitva tartás: Hétfõtõl-Péntekig 9-12, 14-17 óráig
specialmuszaki@freemail.hu

Cenzúrázott
egészség

Valószínûleg mindannyi an éreztük már magunkat ki szolgáltatottnak betegségünk
miatt. S közben eszünkbe sem
jut, hogy alapjában véve betegnek sem kellene lennünk.
DR. LENKEI GÁBOR „Cenzúrázott egészség” c. könyve
valószínûleg sokakban kelt
komoly megdöbbenést. Olyan kérdésekre
keresi a választ,
mint például
„Miért élünk
feleannyi ideig,
mint lehetne?
Kik irányítják
az egészségrõl
alkotott fogalmainkat? Hogyan lehet sok
pénzt keresni
gyerekeken,
egy kitalált betegséggel? S talán a legfontosabb: Tudja, milyen egyszerû
lenne egészségesnek maradni?„
Ezekre, s még számos más
fontos kérdésre ad rendkívül
egyszerû választ az a könyv,
amely vaslogikával vezeti végig, hogy a különbözõ érdekek, a pénz által mozgatott világunkban miként mérgezik
emberek milliárdjait végsõ soron fölöslegesen adagolt
gyógyszerekkel. S hogy mi a
kézenfekvõ megoldás? A vitaminok, nyomelemek, ásványi
anyagok - testünk építõkövei
- folyamatos pótlása.
A szerzõt - aki maga is jóhiszemû, ám már az egyetemen megtévesztett orvosként
kezdte pályáját - számos orvos kereste meg a könyv elolvasását követõen. Egyre többen beépítik munkájukba az
olvasottakat, úgymond „felébredt lelkiismeretük” a tényekkel szembesülve.
Rejtvényünk helyes megfejtõi között a rendkívül sikeres könyv egy-egy példányát
sorsoljuk ki.
Beküldési határidõ: au gusztus 15. Címünk: Városi
Visszhang
Szerkesztõsége
6600 Szentes, Nagyörvény u.
58.
Vízszintes: 1. Személyes
névmás, 3. A könyv alcímének elsõ része. 9. Elektromos
vezetés, 10. Bródi Sándor mûve, 12. Torreádorok vezényszava. 13. Becézett férfi név,
14. Egészségesen megúszni az
elején. 15. Sajog. 16. Málnatõ
páratlan hangzói. 17. Olaszország a gépkocsikon. 18. Plútó
betûi keverve. 20. Röntgen,
szekundum, neptúnium. 22.

Serdülõ lányokat. 24. Azonos
hangzók. 25. Ételízesítõ viszszafelé. 26. Kicsi vég nélkül.
27. Kén. 28. ... Hungary, 30.
Háziállat névelõvel. 31. Település Zala megyében. 36. Téli
sport.
Függõleges: 1. Duplán
Komárom megyei település.
2. Tökéletes. 3.
Állandó fizetési kötelezettség. 4. Duplán
újszülött 5. Keleti világtáj. 6.
Állóvíz széle.
7. Alsó tagozatos tanuló. 8.
Gél betûi keverve. 11. ... az
isten fényeket.
(József Attila)
14. Lélegzek.
15. A könyv alcímének második része. 16.
Fõvárosi foci
klub. 19. Térfogategység és
argentum. 21. Égi jelenség becézve. 23. Kiejtett betû. 26. Basa neve. 28. Ritka nõi név. 29.
Elismerés. 30. Barna közepe.
32. Katonai rangok jelzõje. 33.
Libahang. 34. Idõszámításunk
elõtt, vissza. 35. Angström.
Elõzõ rejtvényünk a III.
Szarvasi Lovas Világtalálkozóról szólt. A feladvány. Kuruc életképek. Népies fogatparádé. A programbelépõket
és az utazást nyerték: JÉRI IBOLYA , Kossuth u. 32., SZABÓ
LÁSZLÓNÉ Koszta J. u. 10. és
SZABÓNÉ BODOR MÁRIA Muskátli u. 13. szám alatti szentesi lakosok.

Pokoraczki Mariann

Városi Visszhang 7. oldal

Mosoly és könnyek

Az emberi agy
titkai nyomán II
1543: Andreas Vesalius a
Reneszánsz éveinek anatómusa. Az emberi test mûködése
címû gazdagon illusztrált
könyve úttörõ munkának számított. Az agyat, mint az emberi test legmagasabb szintû,
gondolkodásáért felelõs, legjelentõsebb szervet határozta meg.
16. század Decartes, a híres francia filozófus és matematikus egyik munkájában az
emberi agy elemzésével foglalkozva, annak mûködését
egy gép mûködésével hozta
párhuzamba.
Luigi Galvani olasz fizikus 1791-ben békát ingerelt
elektromos árammal egyik kísérlete során, figyelve ezzel a
mozgató idegek mûködését.
Az idegek ingerület átadását
vizsgáló feltételezése fontos
lépésnek számított a késõbbiekben mindazon kutatók számára, akik az agyban lévõ
idegek ingerátadó mechanizmusát kívánták elemezni.
1808. Francz Joseph Gall
német anatómus speciális embercsoportokat (bûnözõk, papok) vizsgálva állította fel teóriáját, amit phenology névvel
címkézett fel. Szerinte, minden egyén karakterét és személyiségét jelentõsen agyának formája határozza meg.
Körülírt továbbá az agyban,
annak kérgi részén, harmincegy olyan területet, ami ezeket a jegyeket egészíti ki. Hipotézise erõsen megosztotta
kora agykutatóinak körét.
Emil Kreapelin gyakorló
orvos a modern tudomány
vezetõ alakja 1896-ban határozott meg az agyban, egymástól elkülöníthetõ helyen felismerhetõ, két komoly idegrendszeri betegséget, a mánia
depressziót, és a skizofréniát.
Az álom életének meghatározása címû Sigmund Freud által 1900-ban publikált
könyv mérföldkõ volt az agykutatás, orvostudomány és a
pszichológia számára egyaránt. Tudományos módszere, pszichoanalízise, vagy
ahogy nevezte, álommunkája
során pacienseit képessé tette
arra, hogy a tudattalan álom
állapotában megjelenõ vágyak és motivációk felidézõdése, segítse az egyén önmegértését. Módszerét napjainkban is alkalmazzák.
1929. Hans Berger bemutatta az elsõ olyan mûszert,
ami az élõ emberi agyat képes
munkája során elemezni. Az

Hagyományos fõzött,
tejmentes gyümölcs-,
és olasz
fagylaltkülönlegességek

JOHANNA
CUKRÁSZDA

Szeentes, Honvéd u. 109.
Zolnay u. 25.

VÁROSI
Visszhang

Nagy Zoltán
cukrászmester
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SZENTES ÉS TÉRSÉGE FÜGGETLEN LAPJA
E-mail: visszhang@szentesinfo.hu
WEB: www.coffeeling.hu/visszhang
Megjelenik havonta Szentesen
postaládákba, a környezõ településeken
forgalmas üzletekbõl terjesztve.

EEG Electroencephalograph
nevû készülék segítségével
rutin vizsgálatok lettek azok a
tájékozódó jellegû felmérések,
amelyek alapján az ideggyógyász szakemberek biztos
diagnózisok felállítására váltak képessé, segítve mindezzel tökéletes gyógymódok
meghatározását.
1936: az USA-ban elsõként
végzete el a lobotomy (homlok-agylebeny
eltávolítás)
mûtétet W. Freeman.
Valter Rudolf Hass kutató
kapott Nobel-díjat 1949-ben.
A tudományos világ ezzel a
legmagasabb szintû elismeréssel honorálta az agy kutatása területén tett elévülhetetlen tevékenységért. Munkája
bebizonyította, hogy az agy
hypothalamus része a felelõs
a sub- és part-thalamus bevonásával a test belsõ szerveinek koordinálásáért.
1974. Üzembe helyezték
az elsõ PET készléket. Phelp Hoffman - Ter által megalkotott Positron - Emission-Tomography nevû gép látható
információkat tudott adni az
agyban végbemenõ folyamatokról. Használata során részletes kép jelenítõdik meg pl.
az agyi erek véráramlásáról,
az oxigénmozgásról, átadásáról, és egyéb olyan változásokról, amelyek feltérképezése ráirányíthatja a szakemberek figyelmét több olyan idegrendszeri elváltozásra, amire
a PET megléte elõtt nem volt
lehetõség. Napjainkban szinte
elengedhetetlen része lett
több korfüggõ betegség, pl. az
Alzheimer,s (AD) állapot felmérésének.
1990-tõl kezdõdõen lett
meghirdetve egy tíz éves
program Az agy évtizede jegyében. George Buschnak, az
Amerikai Egyesült Államok
elnökének kezdeményezése a
társadalom legszélesebb rétegét kívánta megszólítani.
2000. évben az orvosi Nobel-díj három olyan kutatónak (A. Carlsson - P. Greengland - E. Kandal) lett ítélve,
akik fontos összefüggéseket
állapítottak meg az agyi idegsejtek közti üzenet átadásában.
Az agy körüli történelmi
utazás szakaszait bejárva bizton állítható, hogy az út közel
sem véges. E szervünk tökéletes megismeréséig még professzionális szakembereknek,
gyógyítani akaróknak kell töretlenül kutatni, elemezni,
vizsgálódni, hogy a gyógyulni vágyók, hozzátartozóik,
vagy ismeretre igényt tartók
számára tudjanak beszámolni
alkalmazható eredményekrõl,
hatékony gyógymódokról,
gyógyszerekrõl.
(Folytatása következik.)
Susan T. de Buzna dr.
USA, St. Petersburg
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Kerékpártúra
négy országon át
A St. Jupat SE kerékpárosai ismét útra keltek. Ez az euró pai utazás más lesz, mint az olimpiai volt. Amellett, hogy a hét
fiatalember egy nem mindennapi önként vállalt sport próbát
teljesít, történelmi és kulturális ismereteiket is bõvítik. A huszonhárom napos túra 2359 kilométeres útvonalát ugyanis ebbõl a szempontból is nagyon izgalmasan állították össze.
A legfiatalabb fiú, DANDÉ
DÁNIEL mindössze 13 éves.
FÜSTI M. GERGELY, OLASZ BALÁZS és PAPP DÁNIEL (15) szintén a ”hetesfogat” tagja. VALKAI ZSOLT (39) az olimpiai csapat vezetõje, és társai, VINCZE
MIHÁLY (20) és DÖMSÖDI GÁBOR (23) a mostani túra ta-

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

méter széles jégfolyamát láthatják. Ezután már, túl az út
felén és a legnehezebb hegyi
utakon Klagenfurt érintésével
hazafelé veszik az irányt. Lenti, Siófok és újra Szentes, augusztus 21-én.
A három országot átívelõ
kerékpártúrájuk alatt átlagosan naponta 102,57 kilométert
kell teljesíteniük.
A csoportvezetõ Valkai
Zsolt megerõsíti, a teljes túraidõ alatt mindössze egyszer,
Passau után Kelheimnél a Dunán átkelve hat kilométeres
szakaszt tesznek meg hajóval.

Balról jobbra: Vincze Mihály, Olasz Balázs, Füsti M. Gergely, Papp Dániel, Dandé Dániel,
Dömsödi Gábor, Valkai Zsolt.
pasztalt vezetõi lesznek.
Valkai Zsolt elmondta,
hogy nem sokáig pihentek a
tavalyi kihívás teljesítése
után. A folyamatos tréningek
része volt az idén egy négyszer négy napos hegyi felkészítõ kerékpározás, aztán július 30-án felkerekedtek.
A túra Budapestrõl indult,
Esztergom, Bécs, Linz elhagyása után Passauba a hatodik napon szeretnének érkezni. S közben megnézik a Bõsi
Vízlépcsõt, de Pozsony óvárosát is. A szlovák állomás után
már Ausztria, Bécs belvárosa
ígér számukra értékes látnivalókat. A várkert, a parlament
és a városháza környékét,
majd a willendorfi világhírû
Vénusz szobor másolatát nézik meg.
A mindössze 11 centis
szobrocskáról érdemes tudni,
hogy korát 35 ezer évesre be-
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roznak Mauthausenen is, ahol
a háború idején három koncentrációs tábor volt, mintegy
húszezres emberáldozattal.
Az itteni emlékhelyet szintén
látni szeretnék.
Valkai Zsolt felhívta a figyelmünket a túra egyik legizgalmasabb pontjára. Ez a
Duna-áttörés erdõkkel, sziklafalakkal övezett gyönyörû természeti kincsvilága, amely II.
Lajos hohenschwangeu-i birodalmába vezeti õket. Itt már
folyamatosak az emelkedõk, a
túra útvonalának legmagasabb pontját, az Edelweiss
Haus kilátót, 2577méter magasságban a tizenötödik napon szeretnék elérni. A tizennegyedik-tizenhatodik nap
lesz útjuk legnehezebb része.
De tovább menve ugyancsak
csodálatos élményre készülnek, amikor a Fraz Josef Höle
9 kilométer hosszú, 1,2 kilo-

Az útvonalon sehol sem várja
õket ismerõs segítség, teljesen
magukra lesznek utalva.
A St. Jupát SE. sportolóinak négy országot átszelõ túrájukhoz sok sikert kívánunk.
Útjukról
a www.coffeeling.hu/visszhang folyamatosan tudósít, illetõleg a hazaérkezésük utáni beszámolót lapunkban olvashatják.

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

A Szentesi Tenisz Klub
hatvan teniszezõnek nyújt
rendszeres sportolási lehetõséget. BAKOS LÁSZLÓ vezetõedzõ örömmel újságolja, hogy
a mûködésük feltételei biztosítottak. Az elmúlt idõszakban számos versenyen értek
el sportolóik szép sikereket.
A tenisz elegáns és szép
sport. Ám mégis, - mondja Bakos László, igen nehéz a gyerekeket megnyerni e sportág
számára is. Az országos szövetség támogatásával azonban jól mûködik a Mini Tenisz
program. A Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola tanára, VARJÚ ATTILA vállalta
fel, hogy télen az iskolában,
nyáron a pályán foglalkozik a
gyerekekkel.
De gondoltak a felnõttekre is. RÁKÓCZI ANDREA vezeti a
tanfolyamokat, aki a nõi csapat edzõje, és versenybíró is
egyben.
Tízen versenyeznek rendszeresen. A versenyigazgatás
SZÉNÁSZKI EDINA feladata, míg
a versenyzõk felkészítésében
DR. ZSIGA LÁSZLÓ vállal oroszlánrészt. A versenyzés sok áldozatot igényel sportolótól,
szülõtõl egyaránt. Bakos
László elmondja, hogy a klub
az ütõk húrozását, a versenyzõk utazási, szállás és étkezési
költségeit, valamint a nevezési díjakat állja.
Következzenek az elsõ félév eddigi eredményei: Min-

Tenisz: a vidék kilencedik legjobbjai

Nõk, és az OB. I.
den februárban megrendezik
a Sátor Kupát. Itt F14 kategóriában SZENTESI DÁVID II. helyezést ért el. A Vásárhely Kupa áprilisban zajlott a névadó
városban, ahol szintén Szentesi Dávid szerepelt a legjobban, III. lett.
Májusban az Algida Kupának Szentes adott otthont.
L14: I. GUNDL VIKTÓRIA, L16: I.
Gundl Viktória, F14: III. Szentesi Dávid. (A programot az
Algida és a Hollóházi Márkabolt támogatta.)
Júniusban Hódmezõvásárhelyen rendezték a Hód
Kupát. Nõi 2. kategóriában
MÉSZÁROS EMESE a dobogó
harmadik fokára állhatott. Ebben a hónapban volt a hazai
tenisz élet egyik legfontosabb
versenye Balatonbogláron. Az
Országos Korosztályos Vidék
Bajnokságon a 16 éves lányok
(L16) csapata, Gundl Viktória,
KANÁSZ N. ANNA, a III. helyen
végzett. A lányok a Tordas SC.
és a Forest ZTE. lányait utasítva maguk mögé, bravúrosan
szerepeltek. Párosban, L18:
KISS ANIKÓ - FRICSKA FANNI
III., F12: VIRÁG MÁTÉ - AJKAY
NORBERT (SZVTK) III., L14:
Gundl Viktória - ZELLER VIVIEN (SZVTK) II. lett. Ám rajtuk
kívül fontos pontokat szerzett
Mészáros Emese, BREZOVAI JU-

Konyha
Töltött dinnye
Hozzávalók: 2 kis sárgadinnye, 10 dkg. rumos meggy, 1
õszibarack, fél citrom. 1 pohár tejszín, 1 csomag vaníliás cukor,
1 nagydoboz jégkrém.
A dinnyéket megmossuk, félbevágjuk, a magját kiszedjük, a
rumos meggy levébõl egy keveset belecsöpögtetünk a belsejébe.
Az õszibarackot meghámozzuk, fölszeleteljük, citromlével
meglocsoljuk. A tejszínt a vaníliás cukorral kemény habbá verjük. A jégkrémbõl fagylaltos kanállal, vagy evõkanállal golyókat szedünk ki, vagy késsel kockákra vágjuk. Akárhogyan is tálaljuk, fontos, hogy a tálalóeszközt használat elõtt forró vízbe
mártsuk (a kanalakat minden újabb golyó elõtt) így nem ragad
a jégkrém. A jégkrémmel töltött fél dinnyéket a lecsöpögtetett
rumos meggyel, õszibarackszeletekkel és tejszínhabbal díszítjük. Ugyanezt elkészíthetjük ananászból is.

Jó tudni, hogy...
- ha a csöves kukoricát forró vízbe tesszük fel fõni, akkor 20
perc alatt megfõ.
- a töltésre szánt gyenge tököt megóvhatjuk a szétfövéstõl,
ha a hámozás után rövid idõre ecetes vízbe tesszük.
- ha a kiskertbõl behozott zöldségeink megfonnyadnak, ecetes vízben áztatva, amelyben 2 szem kockacukrot is feloldottunk, újra frissek lesznek.

DIT és VOLOSIN MÁRTON is. Az
ötvenhét szakosztályból így
az összesített pontversenyben
az elõkelõ kilencedik helyen
végeztek. Az utóbbi évtizedek legszebb tenisz eredménye ez, nyugtázza Bakos
László. Tavaly ugyanis csak
huszonnegyedikek voltak. A
nõi csapat veretlenül áll az
õszi forduló elõtt, melynek
tétje az OB. I. alsó ága.
Ebben a hónapban a Milli
Kupának szintén Szentes volt
a házigazdája. F14: Szentesi
Dávid II., N3: Brezovai Judit
I., L16: Brezovai Judit II., Kanász N. Anna III. L12: HOSSÓ
GLÓRIA IV.
A szolnoki Tisza Kupán
pedig Gundl Viktória Zeller
Viviennel az oldalán L14 páros mérkõzéssorozatban lett II.
Július végén rendezték
meg a Nike Junior Tourt Szegeden, ahol Gundl Viktória
FRICSKA ANETtel (Kiskunfélegyháza) párban volt III.
Július utolsó hétvégéjén
Ludányi András jóvoltából
kerülhetett sor Szentesen a
Gravo-Mix Kupa teniszversenyre. A rendkívüli hõség ellenére az ország különbözõ
pontjairól sokan eljöttek, és
szép eredmények születtek.
L12 kategóriában Hossó Glória III., a 14 éves lányok közül
Gundl Viktória II., Kanász
Nagy Anna III., N3 korcsoportban Gundl Viktória II.,
Brezovai Judit III., a 14 éves
fiúk között Szentesi Dávid II,
Virág Máté III.-ként erõsítette
a csapat hírnevét. F3 korcsoportban BEREZVAI ÁRPÁD
(Szentesi Kinizsi) szerepelt kiválóan, ezzel a II. helyet szerezte meg. Az eredményekhez gratulálunk!
A már felsorolt támogatókon kívül a Sportközpontnak,
a pályát gondozó pályamunkásoknak is jár az elismerés.
Munkájuknak köszönhetõen
országos hírûek a szentesi
versenyfeltételek. Augusztusban a mérkõzés sorozat tovább folytatódik.

- dite -

Hogy
töbször ne
legyen több SZÕR!
Végleges eljárás IPL
lézer villanófénnyel.
Eredményes módszer a
hajszálerek felszá molására (arcra, testre).

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

Az FVM Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola
szakképzései, érettségi utáni képzései:

Szakképzés:
-

dísznövénykertész
kertész
vincellér
virágkötõ-berendezõ

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

Érdeklõdni és jelentkezni
a 63/562-265-ös telefonon,
vagy személyesen:
Szentes, Kossuth u. 45. szám alatt lehet.

Jukka
Mûhely

Szentes,
Kossuth u. 11.

