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Az eleven ágyútöltelék 25 méternyi repülés után matracon landol 

Robin, a cirkuszi bombanő 

Robin Valencia huszonöt méterrel tartja a női bombarekordot Fotó: Miskolczi Róbert 

Élő bombatöltelék a Magyar Nemzeti Cirkusz idei sztárvendége 
Szegeden. Robin Valencia tartja a női bombarekordot, nagybátyja 
pedig a férficsúccsal került be a Guinness-rekordok könyvébe. 
Tfcgnap este lapunk meghívására ezer előfizető gyönyörködhetett a 
produkciójában. 

- Lelki egyensúly és szupertech-
nika az ember ágyúból kilövésé-
nek alapja - így kezdte bemutat-
kozását a Szegeden vasárnapig 
vendégeskedő Magyar Nemzeti 
Cirkusz amerikai sztárművésze. 

Robin Valencia, az élő ágyútölte-
lék a való életben is - bombanő. 
Floridában született, felmenői 
tanárok. Húszévesen állt be a cir-
kuszművészek közé. Azóta re-
pül. 

- Eszükbe sem jutott otthon 
a cirkusz. Matematikus és fizi-
kus apám és nagybátyám azt 
számolgatta, mekkorát lőne az 
az ágyú, amellyel embert sze-
retnének messze repíteni -
mosolygott a harmincas nő. Az 
elméletet kísérletek, majd 
„ágyúöntés", végül nagybátyja 
repülése követte. Ő, azaz a vi-
lághírű Dávid Smith hatvanöt 
éves kora ellenére is minden 

K E S Z ! T U Z ! 
^ Robin Valencia világrekordjában 

tegnap este lapunk meghívására 
ezer előfizetőnk is gyönyörködhe-
tett. Megtudtuk, hogy magyar cir-
kuszi sztárok is jeleskedtek az 
ágyúkilövés műfajában. H. Orlóci 
Edit, a Magyar Cirkusztörténeti 
Alapítvány elnöke a Martini mű-
vésznéven fellépő Jovin Mártont 
említette a hatvanas évekből, li-
mit Attila légtornász pedig jelen-
leg Anglia legnagyobb utazócirku-
szában helyettesíti a megsérült 
„ágyúgolyót". 

évben megismétli a Guin-
ness-rekordként regisztrált 65 
méteres lövést. Fiai követték a 
példáját, ők is akrobaták let-
tek, Robin pedig felhagyva főis-
kolai tanulmányaival, szintén 
ágyútöltelék lett. Utazni min-
dig szeretett volna, most egész 
éven át élvezheti a vándoréle-
tet, sőt mindennap repülhet. 
Chilei származású férje a hát-
térben marad: ő a tűzmester, a 
kilövést indítja. 

- Mindent figyelembe vesz, 
rengeteg számítást végez min-
den egyes kilövésem előtt. Az 
ágyútalpat pontosan vízszintes-
be állítja, méri a súlyomat, a le-
vegő páratartalmát, a szél erős-
ségét és a hőmérsékletet. Hiába 
a sátor védelme, egy-két tizedes 
eltérés végzetes veszélyt jelent-
het számomra. Ezután beállítja 
az ágyúcsövet, hogy eltalálja a 
világcsúcs méretűen kicsi, négy-
szer hatméteres matracot, aho-
vá érkezem - mutatta Robin. 

Az ágyúcsőben azonban hét-
pecsétes titok rejlik, oda nem 
pillanthattunk be. Robin be-
vallja, fél a csőben, de nagyon 
koncentrál. Az erős lökés, 
mely kirepíti, óriási fájdalmat 
okozna, ha nem készülne fel 
rá. A bombanő jógával kondi-
cionálja magát, hogy megfelelő 
egyensúlyba kerüljön teste-lel-
ke. A levegőben már élvezi a 
repülést. Kinyitja a szemét, és 
látja a közönséget. - A legjobb 
mégis - földet érni. Amikor 
már biztosan tudom, hogy ép-
ségben megúsztam. Nem dié-
tázom, Szegeden a múzeumlá-
togatás után halászlékóstolást 
tervezünk a lányaimmal. 

DOMBAI T Ü N D E 

A szentesi kórházi szakácsok országos sikere 

Négyszáz forintból 
főztek díj nyertes menüt 
Négyszáznegyven forint nem 
sok pénz, ebből kihozni egy 
egész menüt, ami ráadásul még 
finom is, nem kis feladat. A 
szentesi kórház étkezdéjének 
főszakácsa és kolléganője oly-
annyira jól teljesítette ezt a fel-
adatot, hogy a szakmai zsűri 
első hellyel jutalmazta a párost 
egy országos versenyen. 

A közétkeztetésben résztvevők 
számára írt ki országos versenyt 
a szakmai szervezet: a pályázók 
közül a szentesi kórházban dol-
gozó Dimák Áprdd és Mészáros 
Mónika olyan menüsort készí-
tett, amely bármely szakácsnak 
becsületére vált volna. Négyszáz-
negyven forintba került adagon-
ként az alapanyag a következő, 
első díjjal jutalmazott ebédhez: 
villányi almapüréleves vörösbo-
ros golyókkal, pikáns csirkemell-
rolád lombrad burgonyapürével 
és karottametélttel, desszertként 
pedig csokoládés márciusé vaní-
liamártással. 

A neves szakemberekből álló 
zsűri a szentesi szakácsok mun-
káját ítélte legjobbnak - a páros a 
kórházi menzán főz naponta 
ezerötszáz embernek. Nyilván-
valóan a közétkeztetési szoká-

sokhoz igazodó és a vendégek 
előtt méltán kedvelt ételeket ké-
szítik Szentesen a kórházi dolgo-
zóknak, betegeknek, iskolások-
nak, diétásoknak. A menzán te-
hát nagy a választék, minden 
nap lehet menüt vásárolni, de az 
étlapról is kérhetnek a betérők. 

Árpád azt mondja, a régi arcok 
az étteremből nem tűnnek el, s 
folyton érkeznek új vendégek -
ebből következtet arra, hogy a 
menza a városban népszerű. Az 
étrend összeállításában szerepel 
egy újítás, mely szerint minden 
héten egy-egy nemzet konyhájá-
ra jellemző ételeket főzik, ezen a 
héten francia, az utána követke-
ző hét napban az olasz ízek ke-
rülnek terítékre. 

A séf otthon is főz, ha a család 
gyorsan szeretne finomat enni, 
övé a feladat, hogy varázsoljon 
ízletes étket minél hamarabb. 
Mónika otthonában a háziasabb 
ízek kerülnek előtérbe, nagyszü-
lei receptje alapján süteménye-
ket is süt. A szentesi szakácsok 
sikeréhez gratulált a kórház, a 
vendégek pedig egészen egysze-
rűen értelmezhető módon jelzik 
tetszésüket az kórház éttermé-
ben: újra és újra visszatérnek. 

B. G. 

Dimák Árpád és Mészáros Mónika országos versenyen szereztek 
e l s ő h e l y e t Fotó: Tésik Attila 

Az AGIP Hungaria Rt. szegedi töltőállomásának 
működtetésére üzemeltetőt keres 

Olyan vállalkozót keresünk, aki: 
• 30-45 éves, tapasztalt, vezetői képességekkel és 

vállalkozói szemlélettel rendelkezik 
• Minimum középfokú végzettségű 

(Felsőfokú kereskedelmi végzettség előnyt jelent) 
• Kereskedelmi, üzleti és/vagy vendéglátóipari 

gyakorlattal rendelkezik, képes maximális 
odafigyeléssel aktívan részt venni az általa irányított 
csapat munkájában 

• A töltőállomást hosszú távú családi vállalkozásként 
kívánja üzemeltetni 

Feladat: 
• A töltőállomás teljes körű irányítása és menedzselése 
• Az Agip Hungária előírásainak megfelelő működtetés 
• A meglevő ügyfélkör magas színtű kiszolgálása és 

ezek folyamatos bővítése 
• Szoros együttműködés a központtal 

Feltétel: 
• A működés fedezeteként biztosíték 
• Az üzlet feltöltéséhez szükséges tőke 

Amennyiben az ajánlat felkeltette érdeklődését, a 
megjelenéstől számított 2 héten belül várjuk 

jelentkezését 
munkaidőben a következő telefonszámon: 

Weber Gábor 2C/9559-152 és a 
gabor.weber@agip.hu e-mail c ímen 

Nyílt hétvége: május 7-8. www.toyotahod.hu 

Nagy melegben 
sem hagy cserben 

Egy Toyota Corolla sosem hagyja cserben, még a legnagyobb melegben sem! Erre garancia a legendás minőség és megbízhatóság, valamint a rendkívüli 
alapfelszereltség, amit mostantól minden Corolla-változatban széria légkondicionáló is gazdagít. íme néhány ajánlat szédítő Corolla lee modelljeink közül: 

Corolla Terra lee (1.4 WT-i 97 LE, 3 ajtós Hatchback) 3 4 9 5 0 0 0 Ft 

Corolla Sport Ice (1.6 WT-i 110 LE, 5 ajtós Hatchback) 3 9 6 0 0 0 0 Ft 

Corolla Diesel Terra Ice (1.4 D-4D 90 LE, 5 ajtós Hatchback) 4 0 8 5 0 0 0 Ft 

Toyota Corolla Ice. A minőség varázsa TODAY TOMORROW TOYOTA 

AUTÓSZERVIZ '96 KFT. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 9. • Tel.: 62/551-700 

6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 178. • Tel.: 62/535-700 

Üzemanyag-fogyasztás változattól függóen (1/100 km): országúti. S.J-6.S: városi: 7,8-9,9; kombinált: 6,2-7,7. CO,-kibocsátás változattól loggóen (g/km): 140-256. A képen látható autó illusztráció. 
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