
Szociálisan rászoruló szente-
si nyugdíjasokon segítene egy
helyi kezdeményezés: olyan
adományozók jelentkezését
várják, akik 2-3 idõs ember
számára rendszeresen vásárol-
nának alapvetõ élelmiszereket.

Részletek a 4. oldalon.

Most mi!
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Több ezer érdeklõdõt
vonzott múlt hétvégén a há-
romnapos bor- és pálinka-
ünnep, ahol ezúttal gasztro-
nómiai különlegességek is
várták a látogatókat.

Akinek karcsú volt a bor-
kínálat, egy jóízû kontyalá-
valóval megágyazhatott az
olyan finomságoknak, mint

a kemencés kenyérlángos
vagy az õz szalámi, és ha az
étvágy nem csitult, még
mindig ehetett házi rétest,
válogatott aszalt gyümölcsö-
ket, vagy akár óriás perecet. 

A mûvelõdési központ
szervezésében szombaton
számos gyermekprogram
várta a családokat a fõtéren. 

A Holle Anyó Színház a
legkisebbek arcára is mo-
solyt csalt, Szentes fúvósze-
nekara pedig az idõsebbeket
készítette fel az esti táncra,
ami idén sem maradhatott
el.

A Tücsök Zenekar körül
gyerekhad ropta, a Pumkins
Trió rockabilly koncertjén vi-

szont az is ütemre kezdte ta-
posni a csikket, aki nem do-
hányzott.

Mire bealkonyult, Csipá-
ékat már zsúfolásig meg-
telt Kossuth tér várta: a
Hooligans két órás koncertet
adott, amiért igazán hálás
volt a szépszámú közönség.

Munkatársunktól

Második helyen végzett az oroszországi Cseljabinszkban
rendezett junior Európa-bajnokságon a magyar nõi vízilabda
válogatott, amelyben két szentesi játékos, Miskolczi Kitti és
Gémes Alexa is fontos szerephez jutott, a kispadon pedig –
Mihók Attila segítõjeként – Oltyán Gyula ült.

A tréner szerint mindkét lány hasznos tagja volt a váloga-
tottnak. A szentesi különítmény sokat nem pihenhet, mert
decemberben az ausztráliai Perth-ben rendezik a korosz-
tályos világbajnokságot. Bõvebben a 6. oldalon.

Ezüstot hoztak
az Eb-rõl

Embermagasságú gaz lep-
te el a korábbi kertészeti
kutató közel 11 hektáros
szántóját, ami január óta a
Nemzeti Földalap kezelése
alá tartozik. A közvetlen
szomszédságban mûködõ
magánkertészetek termelé-
sét már veszélyezteti a gaz-
tenger. Az állami szerveze-
tet egy hónapja keresték
meg panaszukkal az érintet-
tek, de semmi nem történt. 

Két méter magasra nõtt a
parlagfû a korábbi kertészeti
kutató állomás szántóterüle-
tén, amit az élelmiszer-minõ-
ségvizsgáló központot mû-
ködtetõ Dabic Kft. mûvelt a
múlt év végéig. Jogszabályi
változások miatt januártól az
addig a Csongrád Megyei
Önkormányzat tulajdonában
lévõ, közel 11 hektáros szántó

a Nemzeti Földalaphoz ke-
rült, amely nem hosszabbítot-
ta meg a Dabic Kft. haszon-
bérleti szerzõdését, pedig a
cég szívesen gazdálkodott
volna még a területen. – Ta-
valy õsszel elmûveltük a föl-
det, de azóta senki nem nyúlt
hozzá – mondta lapunknak
Frank László, a társaság ügy-
vezetõje. A cég nyáron tag-
gyûlést is tartott a gaztenger
miatt, ahol határozatba foglal-
ták, hogy megkeresik a terület
kezelõjét a mielõbbi beavat-
kozás reményében. Egy hó-
napja elküldték a levelet a
Nemzeti Földalapnak, majd
telefonon is többször megke-
resték a szervezet szegedi iro-
dáját, de elõrelépés nem tör-
tént az ügyben, a gaz zavarta-
lanul nõhetett tovább. 

(folytatás a 4. oldalon)

Gaztenger az
állam földjén

Ollainé 18 éve gyûjt ruhát
a rászorulóknak a szociális
bizottság munkájához kap-
csolódóan. Legutóbb a múlt
héten kereshették fel a Kisér
utcai helyiségben, ahol min-

den hónap elsõ szerdáján
várja a rászorulókat. – Ren-
getegen voltak ruháért és so-
kan panaszkodtak a konté-
nerek miatt, mert félnek,
hogy elviszik a városból a

felajánlásokat és nem jut a
város szegényeinek. Úgy tu-
dom az önkormányzat nem
járult hozzá a gyûjtésükhöz,
mert a szociális bizottság el-
utasította a cég kérését. Ez-
után láttam meg a konténe-
reket az élelmiszerboltoknál.
Nem az a baj, hogy más is
gyûjt ruhát, hanem amiért
nem helyben osztják szét –
teszi hozzá.

A mûszaki osztály vezetõ-
je megerõsítette lapunknak,

miszerint a szekszárdi cég
nem kezdeményezte közte-
rület használati engedély
kiadását a város területére.
Czirok Jánosné elmondta, ha
egy vállalkozás a saját üzle-
teinél engedélyezi konténe-
rek elhelyezését, abba a hi-
vatal nem szólhat bele. 

A Szüma Kft. önkormány-
zattól kért területet térítés-
mentes használatra, mivel
azonban több szervezet, – a
Családsegítõ Központ, a vö-
röskereszt, a Máltai Szeretet-
szolgálat és Ollainé képvise-
lõasszony a szociális bizott-
ság keretében – gyûjt ruha-
adományt a városban, ezért
a szociális bizottság nem tá-
mogatta konténerek kihelye-
zését – tájékoztatott Lencséné
Szalontai Mária, a szociális
osztály vezetõje.

Arról, mégis hogyan ke-
rülhettek a konténerek utcá-
ra, Csatordai Lajos a Hunor
Coop Zrt. kereskedelmi igaz-
gatója adott felvilágosítást.

– Fél évvel ezelõtt keresett
meg bennünket a Szüma Kft.
azzal a kéréssel, hogy az üz-
leteinknél elhelyezhessen 6
darab ruhagyûjtõ konténert
– mondta lapunknak. Tudo-
mása szerint az összegyûj-
tött ruhanemût válogatás
után jótékonysági célra, a
használhatatlan részét ener-
getikai célra adják tovább. A
Hunor Coop szerint ez egy
plusz szolgáltatás és jó cél
érdekében teszik, ezért hoz-
zájárult a konténerek kihe-
lyezéséhez.

(folytatás a 3. oldalon)

Nem a szentesieknek
gyûjtenek

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Egy szekszárdi cég gyûjt használt ruhákat a városban.
Több üzlet elõtt helyezett el konténert, amibe bárki bele-
rakhatja a már nem használt ruhanemûit. Ollai Istvánné
képviselõasszony felháborodva kereste fel szerkesztõsé-
günket, mert szerinte így nem a helybeli rászorulók jutnak
ingyen ruházathoz. Az önkormányzat nem járult hozzá a
tevékenységhez, így egy kereskedelmi lánccal egyeztek
meg a szekszárdiak.
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100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1912. augusztus 28-án
hírül adta, hogy a városi
közgyûlés tudomásul vette
Nagy Ferenc kereskedõ és
neje azon, a város forgalmá-
ra nagyjelentõségû elhatáro-
zását, miszerint belvárosi
háztelkükbõl 300 négyszög-
ölet a városnak ajándékoztak
utcanyitás céljára. Az új utca
megnyitásával a fõtérrõl na-
gyobb kitérõk nélkül el lehe-
tett jutni a Vásár térre (va-
gyis a mai Apponyi térre);
továbbá az átadás elõtt álló
Tudományos Mozgószínház
(mozi) is könnyebben meg-
közelíthetõvé vált. A köz-
gyûlés egyúttal kimondta,
hogy az új utcát Nagy Ferenc
utcának nevezi el. (1948–
1990 között a Szabadság utca
nevet viselte, akárcsak a mo-
zi, de 1991-tõl visszakapta a
Nagy Ferenc nevet.)

80 éve: a Szentesi Hírlap
1932. július 2-án címoldalon
adta hírül, hogy „Megépül a
strandfürdõ”. A tudósításból
kiderültek a részletek is: a
szentesi strandfürdõ létesíté-
se ügyében július 1-jén döntõ
jelentõségû értekezlet volt
Farkas Béla fõispánnál, ame-
lyen részt vettek Négyesi
Imre polgármester, Kádár
Árpád a Szentesi Torna Egy-
let, Zsoldos László a Szentesi
Munkás Testedzõ Klub, Nit-
tinger (Náday) Géza a Vas-
utas Sport Club képviseleté-
ben, továbbá a szervezõ bi-

zottság tagjai. Az értekezle-
ten bemutatták a Sportuszo-
da Társaság szerzõdését,
melynek értelmében a me-
gye, a város és a helyi sport-
egyleteken kívül az Orszá-
gos Testnevelési Tanácsnak
és a Nemzeti Sportuszoda
intézményének az érdekelt-
ségbe való bevonása által
biztosított volt  a strandfür-
dõ létesítése. „A szép terv
így valóra válik, és Szentes
város a strandfürdõ felépülé-
sével egy nagyszerû, rendkí-
vül fontos közintézmény lé-
tesülése révén nagy lépést
tesz elõre a haladás útján” –
fejezõdött be a tudósítás.

30 éve: a Szentesi Élet
1982. augusztus havi számá-
ból megtudhatjuk, hogy a
Kontakta Alkatrészgyárban
minden évben meghirdették
az Alkotó Ifjúság pályázatot,
amelynek célja: az újítások
felkarolása és kiszélesítése.
1982-ben a kiírásban három
kategória szerepelt, ame-

lyekre mintegy 20 pálya-
munkát küldtek be a fiata-
lok. Az értékelés után a leg-
jobb találmányokat Buda-
pestre küldték a gyári szintû
Alkotó Ifjúság Kiállításra. A
Kontakta gyáregységei közül
a szentesi fiatalok újításai
aratták a legnagyobb szak-
mai sikert. Elméleti kategóri-
ában Tankó Gyula szerezte
meg az elsõ helyezést, a gyá-
ri zajcsökkentés feladatairól
írt munkájával. A gyakorlat-
ban ugyancsak elsõ lett egy
kollektív alkotás. A fiatal újí-
tók Kovács Sándor vezetésé-
vel elkészítették a menetfúró
gépek törésjelzõ készülékét.
Mûvészeti kategóriában a
zsûri Sárközi Sándornak ítél-
te az elsõ helyezést, második
lett Szabics Ferenc, mindket-
ten fafaragók. Három szente-
si újítást már országos hasz-
nosításra is felajánlottak.

Közreadja:
Labádi Lajos 

Régi szentesi újságok írták…

80 éve döntöttek:
épüljön meg a strandfürdõ Az alsóréti városrészben

található, a Kurcán túl ki-
épült Kertvárosi lakótele-
pen (volt Hámán Kató úti
lakótelep), amely a Veres
Péter és Erdei Ferenc utcá-
kat köti össze. Az 1978-ban
megnyílt utcát a népi írók
mozgalmának egyik ki-
emelkedõ alakjáról, Móricz
Zsigmondról nevezték el,
aki Tiszacsécsén született
1879. júl. 2-án; apja Móricz
Bálint földmûves, építési
vállalkozó, édesanyja Pal-
lagi Erzsébet, egy reformá-
tus lelkész lánya. Elemi
iskoláit Istvándiban és
Prügyön, középiskoláit Deb-
recenben, Sárospatakon
és Kisújszálláson végezte
1891–99 között, majd Deb-
recenben teológiát és jogot
hallgatott. Írásai a Debrece-
ni Híradóban, Debreceni El-
lenõrben  és a Kisújszállás
és Vidékében jelentek meg.
1900 õszétõl a budapesti
egyetem jog- és államtudo-
mányi, majd bölcsészettu-
dományi karának hallgató-
ja, de tanulmányait nem fe-
jezte be. 1902-tõl elõbb óra-
adó tanár Kisújszálláson,
majd tisztviselõ Budapes-

ten. 1903–1909 között Az
Újság c. liberális napilap
munkatársa, de közben
népköltészeti gyûjtõ utakon
járt Szatmár vármegyében.
1908-tól a Nyugat c. folyó-
irat alapító munkatársa. El-
sõ novelláskötetét (Hét kraj-
cár) Ady Endre üdvözölte,
akivel szoros barátságba ke-
rült. 1910-ben a Nemzeti
Színház bemutatta Sári bíró
c. színmûvét. 1915-tõl hadi-
tudósító a fronton. 1919.
jan. 29-én Adyt õ búcsúztat-
ta. 1919 februárjában megír-
ta A földtörvény kiskátéját;
a Tanácsköztársaság idején
az írói direktórium tagja.
Szerepvállalása miatt írásai
egy ideig csak a Nyugatban

és Az Est-lapokban jelentek
meg, színdarabjait levették
a mûsorról. 1927-tõl elõ-
adáskörutakat tartott a Fel-
vidéken, amelynek pozitív
tapasztalatait 1931-ben a
Nyugatban ismertette. A
konzervatív körök heves tá-
madásokat indítottak elle-
ne; magyartalansággal vá-
dolva õt. Csongrád várme-
gye is csatlakozott az üldö-
zõkhöz, képtelen vádakat
szórva Móriczra. Legismer-
t e b b  m û v e i :  S á r a r a n y
(1911), Kerek Ferkó (1913),
Nem élhetek muzsikaszó
nélkül (1916), Légy jó mind-
halálig (1921), Kivilágos ki-
virradtig (1926), Úri muri
(1928), Barbárok, Rokonok
( 1 9 3 2 ) ,  E rd é l y  t r i l ó g i a
(1935), Árvácska (1941), Ró-
zsa Sándor I-II. (1941-42).
Móricz Zsigmond többször
megfordult Szentesen, így
1935. okt. 13–16. között,
majd 1936. máj. 1–7. között,
amikor a Tóth József Szín-
házban elõadták a Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül c.
darabját. Budapesten hunyt
el 1942. szept. 5-én.

Labádi Lajos

A Szentesi Bajtársi Klub szeptember 28-án,
pénteken fél 2-re, az Ady Endre utcai tiszti
klubba várja az érdeklõdõ nyugállományú

katonákat, katonaözvegyeket és volt hon-
védségi polgári alkalmazottakat, az õket
érintõ tájékoztatóra, melyen Kovács Éva Má-
ria érdekvédelmi tiszt ismerteti a törvényi és
jogszabályi változásokat és válaszol a felme-
rülõ kérdésekre. 

Bajtársi klub

Csoda márpedig történhet,
akár még Szentesen is. Meg
is történik, már egy ideje a
Luther téren. Középiskolás
fiatalok csendesen összejön-
nek a díszkút köré, egy vil-
lámcsõdületre, ha úgy tet-
szik flash mobra. Halkan el-
éneklik Nemes Nagy Ágnes

isteni versét, majd szó nélkül
csendben szétszélednek.

Úgy nézek rátok mindig,
kedves fiatalemberek, lá-
nyok és fiúk, ahogy csodára
nézni illik. Áldjon az ég ben-
neteket kedves fiatalembe-
rek. Most és holnap is.

Becsei Sándor

Csoda! Olvasónk írja

Az elsõ mozdony 125 éve
gördült be Szentesre, a je-
les évfordulóra megjelent
könyv feldolgozza a vasút-
vonal megépítése és a he-
lyi vasúti közlekedés törté-
netét. 

Panyik-Tóth János Bede
Andrással közösen jegyzi a
könyvet. 

– Augusztus elején kere-
sett fel bennünket Nagy Jó-
zsef, a Szegedi Vasúttörténeti
Alapítvány kurátora, hogy
idén szeptember 24-én ün-
nepséget rendeznek a Szen-
tes - Kunszentmárton vasút-
vonal megnyitása 125. évfor-
dulójának tiszteletére. A sze-
rény kiadványt  - aminek a
megírására felkértek minket
- ekkor fogják szétosztani –
tudtuk meg Panyik-Tóth Já-
nostól, aki a kötet legelején
az ünnepelt vonalszakasz
építésének történetét dolgoz-
ta fel  a centenáriumi ünnep-
ségig bezárólag. Bede And-
rás a vonal vasúti felépít-
ményének /vágányzat, kité-
rõk, iparvágányok, a vonal-
hoz csatlakozó kisvasutak/
fejlõdését írta le a megépítés-
tõl egészen a mai állapotá-
nak kialakulásáig. – A kiad-
ványban külön fejezet szól a
vonal menetrendjének, vala-
mint a rajta megfordult moz-
donyokról, motorvonatok-
ról, a teherforgalom alakulá-
sáról, és Bárdos Imre jóvoltá-
ból egy-két balesetet is meg-
említünk, ami az évfordulós
vonal vonataival történt. Mi-
vel mind a ketten dolgo-

zunk, így munkaidõn kívül
esténként írtuk meg a kiad-
vány szövegét – tájékoztatott
János. Az összeállításhoz for-
rásként használták fel Rózsa
Gábor mérnök-muzeológus
25 évvel ezelõtt írt munkáit,
Szentesrõl szóló szakirodal-
mak vasúti vonatkozású ré-
szeit, de János egyik ismerõ-
se például régi vasúti menet-
rendjeit bocsátotta rendelke-
zésükre. Az utóbbi évek tör-
ténéseihez viszont már a sa-
ját emlékezetük szolgáltatta
a forrást.

A könyv oldalain hû képet
kaphatunk az eltelt több
mint egy évszázadról a vas-

útvonal megépítésétõl napja-
inkig.

Mint a kivonatos tartalom-
ból kiderül, Szentes közleke-
dési viszonyai a XIX. század
második felének hajnalán
mai szemmel nézve nagyon
fejletlenek voltak. Az elsõ le-
hetõség, hogy Szentesnek
vasútja legyen, 1853-54-ben
adódott. A már megépült
Cegléd – Szeged vonalból
Kiskunfélegyházán kiágaz-
tatva egy szárnyvonal futott
volna be a városba. Szentes a
vasút ügyének elõre vitele
érdekében 1862-ben Vasút-
ügyi Bizottságot alapított.
Az 1880-as évekre az akkor-

ra már Csongrád vármegye
székhelyévé váló Szentesnek
egyre inkább sürgetõbbé
vált, hogy vasúttal rendel-
kezzen. Két nyomvonalterv
versenyzett a megvalósítá-
sért.

1883-ban az Osztrák-ma-
gyar Államvaspálya Társulat
egy elõnyösnek tûnõ ajánla-
tot tett Szentesnek: ha 160
ezer forintot fizet és a város
határában ingyen ad földte-
rületet a vasút számára, ak-
kor a társulat egy év alatt ki-
építi a Szentes – Kiskunfél-
egyháza vasútvonalat. A ter-
vek megvalósítását a kor-
mányzati szervek az építési-

és megvalósítási engedélyek
kiadásának elodázásával
akadályozták meg, mert
nem állt érdekükben a csak
nevében magyar vasúttársa-
ság terjeszkedése.

Kunszentmárton 1884. áp-
rilis 12-én szerezte meg a
Pusztatenyõ /a mai Tisza-
tenyõ/ – Kunszentmárton
HÉV a megvalósítási és építé-
si engedélyeket. Tervezésekor
már számoltak a vasútvonal
Szentes felé való meghosz-
szabbításával. Az Osztrák-
magyar Államvaspálya Tár-
saság egy újabb ajánlatot tett
Szentesnek: a vasútját a Böldi
révig vezeti, ha a város az
oda vezetõ utat és a Tiszán át-
vezetõ hidat megépíti. Végül
is Csongrád Vármegye Tör-
vényhatósága a kunszent-
mártoni vasúti csatlakozást
támogatta. Ezután a szentesi
Vasútügyi Bizottság már a
végleges építési engedélyért
folyamodhatott, amit 1886.
december 15-én kapott meg.
Az engedélyt Baross Gábor, a
Közlekedési Minisztérium ál-
lamtitkára szignózta. Az épí-
tési munkák elvégzésére mû-
vezetõt kellett keresni. Az en-
gedélyes terveket készítõ
Perjatl Márton és Wágner

Emil mérnökök ugyan ajánl-
koztak a munka elvégzésére,
de helyettük Fleismann József
vasútépítésben jártas szakem-
ber kapta meg.

1887. augusztus 8-án a gõ-
zös pontban délre befutott
az épülõ szentesi állomásra,
ezzel végigközlekedett a vo-
nalon az elsõ vonat. Szep-
tember 19-én az utolsó
anyagvonattal Szentesre ér-
kezett az új vasútállomás el-
sõ állomásfõnöke, Kiss Béla.
Kijelölték a hivatalos meg-
nyitó napját: 1887. szeptem-
ber 22-e. A Szentesi Lap kü-
lönszámot jelentett meg a je-
les napra. Az ünnepélyes
megnyitó napjának reggelén
a vasút építõi, a szentesi
Vasútügyi Bizottság tagjai
és a ceremónia résztvevõi
Kunszentmártonba utaztak a
hivatalos vendégek fogadá-
sára. A különvonat 11:30-ra
gördült be Szentesre, ahol
már kora reggel óta tízezres
tömeg várta érkezését. Két
nap múlva, szeptember 24-
én megindulhatott a közfor-
galom: az elsõ menetrend
szerinti vonat 5:36-kor indult
Szentesrõl, ellenirányból pe-
dig 8:16-kor érkezett.

D. J.

Utcáink, tereink névadói (92.)

Móricz Zsigmond utca

125 éve érkezett az elsõ vonat Szentesre

Vonattal és könyvvel ünnepelnek
A Kunszentmárton-Szentes helyiérdekû vasút forga-

lomba helyezésének 125 éves évfordulójára ünnepséget
rendez a MÁV Zrt. Szegedi Területi Igazgatósága a Vasút-
történeti alapítvánnyal, valamint a szentesi, a kunszent-
mártoni és a nagytõkei önkormányzat közremûködésé-
vel. Szeptember 24-én, hétfõn 10 óra 28 perckor érkezik
Szentesre az ünneplõket szállító 7222. számú vonat. Ün-
nepi beszédet mond Szûcs Lajos alpolgármester. Ez alka-
lomból mutatják be az évfordulóra megjelent kiadványt.

A Korsós sori vasúttörténeti gyûjtemény sok érdeklõdõt vonzott múlt hétvégén.
(Vidovics Ferenc archív felvétele.)



Szentes lengyelországi
testvérvárosába, Skierniewi-
cébe látogatott hétvégén a
képviselõ-testület négytagú
küldöttsége: Demeter Attila,
Halmai István, Móra József és
Chomiak Waldemar az év leg-
nagyobb ottani rendezvé-
nyére, a hagyományos zöld-
ség-gyümölcs kiállításra és
vásárra kapott meghívást a
település vezetõitõl, akik
szeptember elején, a lecsó-
fesztiválon is részt vettek. A
delegáció vezetõje, Demeter
Attila lapunk érdeklõdésére
úgy fogalmazott, a testvér-
városi kapcsolatok közül ez
a legérettebb, és mindkét fél
eltökélt abban, hogy kultu-
rális és oktatási területen
is szorosabbra fûzzék az
együttmûködést. A megbe-

szélések során szó esett ar-
ról, hogy hamarosan diák-
csoportok utaznának Skier-
niewicébe, illetve onnan is
jönnének ide lengyel iskolá-
sok. A házigazdák kiemelték,
a termálenergia hasznosítása
terén szívesen tanulnának

tõlünk, hiszen náluk is elter-
jedt a kertészkedés, sõt kü-
lön kutatóállomás segíti a
mezõgazdászok munkáját.
Uniós pályázatokon való kö-
zös részvételrõl is tárgyal-
tak a felek. A nagyszabású
rendezvény szervezettsége,
programkínálata és a vendé-
gek fogadtatása példaértékû
volt a szentesi képviselõk
szerint. Halmai István külön
kiemelte: felemelõ volt, hogy
noha a legfrissebb testvérvá-
rosi kapcsolat a miénk, elsõ-
ként köszöntötték a Kurca-
parti küldöttséget. A fõtéren
az 50 ezres lélekszámú város
apraja és nagyja, különbözõ
jelmezekbe öltözve, illetve
egyedi díszítõ elemekkel fel-
ruházva vonult fel, a látvány
szemgyönyörködtetõ volt. 
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(folytatás az 1. oldalról)
A kereskedelmi igazgató

hangsúlyozta, hogy a szek-
szárdi cég vállalta a szüksé-
ges engedélyek beszerzését
és nem kapnak ezért semmi-
fajta ellenszolgáltatást. 

A szekszárdi székhelyû
kft. 2005 óta foglalkozik la-
kossági ruhagyûjtõ konténe-
rek kihelyezésével valamint
a ruhagyûjtés lebonyolításá-
val, mint a budapesti szék-
helyû ÉTA Szövetség (Értel-
mi Sérülteket Szolgáló Tár-
sadalmi Szervezetek és Ala-
pítványok országos Szövet-
sége) kiemelt támogatója -
tájékoztatott Mautner Márta
ügyvezetõ. Az elmúlt évek-
ben Tolna, Baranya, Bács-
Kiskun megye nagyobb vá-
rosaiban és településein he-
lyeztek ki ruhagyûjtõket és
tapasztalatuk szerint min-
den régióban nagy örömmel
fogadta a lakosság. Ez év ta-
vaszán bõvült a városok kö-
re a dél-alföldi valamint a

közép-alföldi városokkal, és
így jutottak el Szentesre is a
nyár elején.

Általában a településeken
található élelmiszer áruház
láncokkal  kötnek együttmû-
ködési megállapodást, a vá-
rosban Hunor Coop Zrt. en-
gedélyével végzik a ruha-
gyûjtést nyár óta. Heti rend-
szerességgel ürítik a konté-
nereket, és az ügyvezetõ sze-
rint Szentesen még kezdeti
állapotban van a ruhagyûj-
tés. Az emberek szemlélete
még nem alkalmazkodott a
ruhagyûjtõk használatához,
ami talán egy kis idõ múlva
javulni fog. A ruhagyûjtõkbe
bedobált ruhanemû és textí-
lia egy része egyáltalán nem
használható személyes to-
vábbhordásra. Ezért a be-
gyûjtött ruhanemût kiválo-
gatják és a használható ré-
szét az ÉTA Szövetség ren-
delkezésére bocsátják. A
fennmaradó nem használha-
tó rész, ipari feldolgozásra

kerül – nyilatkozta lapunk-
nak Mautner Márta ügyve-
zetõ.

Ollai Istvánné kéri a lako-
sokat, hogy a megunt vagy
már nem használt ruhákat
ne rakják a gyûjtõkonténe-
rekbe, mert így az nem jut-
hat el helybeli rászorulók-
hoz. Ha valakinek van feles-
leges ruhája, hívja a 313-792-
es telefonszámot és a beje-
lentést követõ hétfõn elszál-
lítják a ruhát. Az összegyûj-
tött adományokból minden
hónap elsõ szerda délelõtt a
Kisér utca 29. szám alatti he-
lyiségben tart ruhaosztást a
rászorulók részére Ollainé
képviselõasszony. 

A képviselõ-testület szoci-
ális bizottsága rosszallását
fejezi ki, mert annak ellené-
re, hogy nem járultak hozzá
a konténerek kihelyezéséhez,
azok mégis megjelentek a
városban. 

Besenyei
Az oktatási intézmények

fenntartása volt egyik témája
a legutóbbi rendkívüli testü-
leti ülésnek. Az új Nemzeti
Köznevelésrõl szóló törvény
szerint az állam gondosko-
dik - az óvodai nevelés kivé-
telével - a köznevelési alap-
feladatok ellátásáról, míg az
oktatásra használt épületek
mûködtetése az önkormány-
zat feladata maradhat. Az
önkormányzatnak nyilatkoz-
nia kell, szándékában áll-e
mûködtetni, és anyagilag
fenn tudja-e tartani oktatási
intézményeit vagy átadja
azokat az állami intézmény-
fenntartó központ számára.
A kérdés a Deák, a Klauzál
és a Koszta iskolát, a Köz-
ponti Óvodában a középsú-
lyos értelmi fogyatékos gyer-
mekek csoportját, a Terney
Béla Kollégiumot, a Lajtha
László Alapfokú Mûvészeti
Iskolát, a Horváth Mihály
Gimnáziumot valamint az
Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálatot érinti. 

A mûködtetés körébe tar-
tozik a közterhek, költségek,
díjak viselése, az ingatlan va-
gyonvédelmérõl való gon-
doskodás, a szükséges esz-
közök, taneszközök, anya-
gok, áruk beszerzése, szol-
gáltatások megrendelése, a
technikai berendezések kar-
bantartása. Az önkormány-
zat jelenlegi ismeretei alap-
ján a köznevelési intézmé-
nyek mûködtetésének finan-
szírozása bizonytalan. Az in-
tézmények részére nem tud
normatívát igényelni a jövõ-

ben a város, mert az állami
költségvetési törvény terve-
zet nem tartalmaz ezekre a
feladatokra támogatást. A
városi költségvetés nem szá-
molhat a korábbi mértékû át-
engedett központi adóbevé-
tellel sem, így nemcsak a
köznevelési, hanem más az
önkormányzathoz tartozó
ágazatokban is finanszírozá-
si nehézségek jelentkezhet-
nek 2013-ban. Az adóbevéte-
lek és a normatívák állami
elvonásával összességében
több mint egymilliárd forint-
tal csökken a város bevétele.

Szirbik Imre polgármester
tájékoztatta a képviselõket,
hogy a jelenleg rendelke-
zésre álló adatok alapján,
amennyiben az oktatási in-
tézmények fenntartói felada-
tát vállalja a város, akkor
mintegy 400-450 millió forint
forráshiány keletkezik. A vá-
ros jövõ évi mûködési költsé-
gei az eddigi 5,5 milliárd fo-
rintról négy milliárdra csök-
ken, ezért a forráshiány eléri
a tíz százalékot. 

A város szeretné fenntarta-
ni és mûködtetni oktatási in-
tézményeit a költségvetési
lehetõségeinek határain be-
lül, azonban tárgyalni kíván
az ügyben az állammal a le-
hetséges forrásokról. Mivel a
testület most nincs minden
olyan információ birtokában,
amire gazdaságilag megala-
pozott döntést hozhatna,
ezért októberi ülésén vissza-
tér a témára.

Besenyei

Ragaszkodik
iskoláihoz a város

A legsúlyosabb aszály Szentesen alakult ki az elmúlt hóna-
pok csapadékhiánya következtében az országban. Az április-
tól augusztusig terjedõ idõszakra - lényegében a mezõgazda-
sági évre - vonatkozó aszályindex a térségben 17,7, míg az
országosan 9,3, a megyei átlag 15. Ennél szárazabb idõjárást
1953-ban jegyeztek fel utoljára, ami hasonlóan súlyos aszályt
okozott a megyében. Az elsõ nyolc hónapban leesett csapa-
dékösszeg a térségben 183 mm, ami mintegy fele az átlagos
szintnek - olvasható az integrált vízháztartási tájékoztató
szeptemberi számában. 

A kukorica és a napraforgó betakarítását még nem fejezték
be, de az elõrejelzések alapján a termésátlag jóval elmarad
még az átlagos értékektõl is. Szentesen az elvetett 7 ezer hek-
tár kukoricából 800 hektárt kellett kényszersilózni, mert el-
száradt. Az eddig betakarított 1450 hektár szemeskukorica
termésátlaga 2,3 tonna, ami alig több, mint harmada az el-
múlt évek átlagtermésének. A közel kétezer hektár naprafor-
gónak több mint felét vágták le, két tonnás átlag terméssel.

A csapadékhiány veszélyezteti az õszi vetéseket is. A tala-
jok legfelsõ 0-20 cm-es rétegének nedvességtartalma augusz-
tus végén általában az 25-35% közötti, míg a 20-50 cm közötti
talajréteg nedvességtartalma ennél is alacsonyabb. Az õszi
vetésû növények közül káposztarepcét 450 hektáron vetettek
eddig, de csak öntözhetõ területre. Várhatóan nem is nõ az
elvetett terület aránya. A búza vetésével még várnak a gaz-
dák, ugyanis a jelenlegi száraz talajban kétséges a kelése.

Szakemberek szerint egy átlagosnál csapadékosabb szep-
tember sem sokat segít a kialakult helyzeten. A hosszútávú
idõjárás elõrejelzések átlagosan csapadékos esetleg kissé csa-
padékosabb õszt várnak. Ez véget vethetne az eddigi aszály-
nak, de a kialakult helyenként 100-200 milliméternél is na-
gyobb csapadékhiányt nem képes pótolni. December még az
átlagosnál kissé csapadékosabbnak ígérkezik, majd a téli hó-
napok elõrehaladtával egyre inkább átlagos vagy az alatti
csapadékmennyiség várható. Hõmérséklet szempontjából de-
cember a szokásosnál enyhébbnek ígérkezik, majd a tél má-
sodik fele lehet az átlagosnál hidegebb. 

Besenyei

Rendkívüli aszály
a térségben

Tavaly közel 3000-en vet-
tek részt a kétnapos, máso-
dik alkalommal megrende-
zett Nagy Sportágválasztón.
A program célja minél többe-
ket buzdítani a sportolásra,
egy helyszínen lehetõséget
adva több sportág kipróbálá-
sára. Az idei, immár harma-
dik alkalommal rendezett
sportágválasztón szinte
mindegyik szentesi sport-
egyesület bemutatkozik
szeptember 28-án és 29-én a
sportcsarnokban és környé-
kén. A két nap során nyílt
edzések, sportbemutatók se-
gítenek a legjobban tetszõ
sportág kiválasztására. 

Pénteken a nevelési és ok-
tatási intézmények diákjai
szervezett formában látogat-
nak a rendezvényre, szá-
mukra ingyenes buszjáratot
biztosítanak a szervezõk.
A legnagyobb százalékban
résztvevõ iskolák értékes

nyereményeket kapnak, töb-
bek között uszoda, jégpálya
és sportcsarnok használati
lehetõséget. Nem távoznak
üres kézzel azok a gyerekek
sem, akik a legtöbb sportágat
kipróbálják, pontokat gyûjte-
nek, bedobják a regisztrációs
dobozba és kisorsolásra ke-
rülnek. 

Szombaton egyénileg, szü-
lõkkel, családosan, haverok-
kal, barátokkal érdemes ellá-
togatni a sportágválasztóra.
A sportegyesületek vállalják,
hogy ingyenes vehetnek
részt néhány edzésen mind-
azok, akiknek megtetszett az
adott sportág. A rendezvény
lebonyolításában a gimnázi-
um sporttagozatos osztálya
segít az idei évben. Mindkét
napon 9 és 17 óra között vár-
ják az érdeklõdõket a sport-
csarnokhoz a szervezõk és az
egyesületek képviselõi.

BG

Ismét Nagy
Sportágválasztó

A szentesi vérellátó és a Magyar Vöröskereszt szentesi ve-
zetõsége véradást szervez szeptember 21-én, 13-18 óráig
Szentesen, a Kossuth-téren „megállított“ kamionban. Az ed-
digi tapasztalatok alapján alkalmanként 40-60 véradó ajánlja
fel segítségét. A szervezõk most is minden kedves véradót
szeretettel várnak!

Kamionos véradás

A Gyermekek világnapja tiszte-
letére kulturális fesztivált rendez
az Árpád Szabadidõs SK és társult
szervezetei. A programokat szep-
tember 27-én, csütörtökön 15
órakor tartják a Móricz Zsigmond-
házban.

Nem a szentesieknek gyûjtenekSzorosabbra fûznék
az együttmûködést

Gyermekek világnapja

Ollai Istvánné (a képen jobbra) arra kéri a szentesieket,
hogy a helybeli rászorulókat segítsék.

(Fotó: Vidovics)



Közel 30 tanú meghallga-
tása után az igazságügyi
szakértõk vallomása sem
segített abban, hogy egyér-
telmû választ kapjon arra a
bíróság, kik lehetnek fele-
lõsek Farkas Péter haláláért.

A szentesi fiatalember
2009 augusztusában kerék-
párral hajtott bele a felújítás
alatt álló Tisza-híd egyik
munkagödrébe, és a helyszí-
nen életét vesztette. Hétfõn a
Városi Bíróságon folytató-
dott a márciusban kezdõdött
büntetõper, amelynek vád-
lottjai H. Klára Katalin építés-
vezetõ és társa, V. Róbert mû-
vezetõ – ellenük halált oko-
zó, közlekedés biztonsága el-
leni, gondatlanságból elkö-
vetett vétség miatt indult el-
járás. A csongrádi oldalon
szolgálatot teljesítõ biztonsá-
gi õr több tucat tanú állításá-
val szemben hétfõn azt val-
lotta, hogy három oldalról
keresztbe tett lécekkel voltak
körbekerítve a munkagöd-
rök a híd két oldalán, a mun-
katerületet pedig szalaggal
zárták le. 

Az ügyben kirendelt igaz-
ságügyi szakértõk álláspont-
ja sem egyezett azzal kap-
csolatban, mi lehetett a bal-
eset elsõdleges oka. Litovecz
György szerint a sértett önve-
szélyeztetõ magatartása,
mert enyhe alkoholos befo-
lyásoltság alatt indult útnak
kerékpárjával. Másodlagos
okként a munkagödör elma-
radt körbekerítését, harmad-

lagosként pedig a munkate-
rület szabálytalan lezárását
említette. Hozzátette, bár vi-
deofelvételt nem látott, kellõ
szélességû volt a félpálya ah-
hoz, hogy a jármûvek mellett
kerékpárosok és gyalogosok
egyidejûleg is elférjenek.
Nem értett egyet kollégája
álláspontjával Márkus Zoltán,
aki szerint Farkas Péter szá-
mára túl sok lehetõség nem
volt: amikor a csongrádi ol-
dalon felhajtott a hídra, nem
tudhatta, hogy a forgalom
számára biztosított félpályán
merre szabad éppen haladni,
hiszen a forgalomirányító
jelzõlámpát nem láthatta, azt
ugyanis a töltésen túlra he-
lyezték el. Ha szembõl jött
egy jármû, le kellett térnie. A
szakértõ azt mondta hétfõn a
bíróságon, a tragédia elsõd-
leges oka a munkagödör
nem megfelelõ körbekerítése
volt. Abban viszont egyetér-
tettek, hogy a munkaterüle-
tet a fõút kezelõjének, vagyis
a közútkezelõnek kellett vol-
na megfelelõen lezárnia. 

Lapunk értesülései szerint
további meghallgatásokra
lesz szükség, és a biztonsági
szolgálat által vezetett õr-
napló is terítékre kerülhet,
hogy tisztázódjon néhány
homályos részlet. Ezek után
kerülhet sor a perbeszédek-
re, majd az ítélethirdetésre,
amikkel kapcsolatban nem
biztos, hogy egy nap elegen-
dõ lesz rájuk.
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– Bizonyára Szentesen is
sok olyan nyugdíjas él, aki
önhibáján kívül méltatlan
körülmények között létezik,
és ezeken a körülményeken
érthetõ okokból, önerõbõl
változtatni képtelen. A prog-
ram az õ megsegítésüket cé-
lozná – mondta lapunknak
Ifj. Tar János. – Rengeteg se-
gítséget és odafigyelést kap-

tunk az idõsebb generációk-
tól, szüleinktõl és nagyszüle-
inktõl, ezért magától értetõ-
dõ, hogy ha szorult helyzet-
be kerültek, nekünk kell tá-
maszt nyújtanunk, most mi
következünk – utalt a moz-
galom elnevezésére a vállal-
kozó. A tulajdonában lévõ
élelmiszerbolt például vállal-
ná három szentesi, valóban

rászoruló nyugdíjas eseté-
ben, hogy alapvetõ élelmi-
szereket – liszt, cukor, tészta,
étolaj – díjmentesen juttat el
részükre. – Az elképzelést
megosztottam néhány vállal-
kozó ismerõsömmel, és pozi-
tívan álltak az ügy mellé. Az
ötletbõl megfelelõ nyilvános-
sággal mozgalmat lehetne
szervezni. Remélem, minél
többen csatlakoznak a kez-
deményezéshez – tette hoz-
zá. (Ifj. Tar János elérhetõsé-
ge: 30/216-7432)

Utóbbiban vállal szerepet
szerkesztõségünk is. Lapunk
egy keretes hirdetésben ha-
vonta leközölné az adomá-
nyozó vállalkozók névsorát,

azt is megemlítve, hogy
mennyi szentesi nyugdíjas
mindennapjait segítette az
MMM. Az ötletgazda el-
mondta, a helyi Szuperinfó
mûködtetõje is a kezdemé-
nyezés mellé állt. – Ez a vál-
lalkozások részére egy pozi-
tív kontextusban való megje-
lenést biztosítana a helyi mé-
diában, valamint ez az ada-
kozás egy olyan közvetlen
formája, ahol az adomány
biztosan és hiánytalanul jut
el a célszemélyhez, ráadásul
a személyes kontaktusnak
köszönhetõen pontosan az
illetõ igényeinek megfelelõ-
en lehet összeállítani a cso-
magokat. A felajánlók bevá-
sárolnának, és házhoz vin-
nék az adományt – részletez-
te a vállalkozó, aki polgár-
mesteri hivatalt is tájékoztat-
ta a programról. 

– Nagyon örültünk a kez-
deményezésnek – nyilatkoz-
ta lapunknak Lencséné
Szalontai Mária. A városháza
szociálpolitikai irodájának
vezetõje felajánlotta, hogy a
hivatal közvetít az adomá-
nyozók és a rászorulók kö-
zött, hogy valóban a legel-
esettebbekhez jussanak el a
csomagok. A gondozási köz-
pont közremûködésével
megkérdeznék az érintette-
ket, elfogadnák-e az adomá-
nyokat, és ha nyitottak a
programban való részvétel-
re, összehozzák õket a Most
Mi Mozgalom tagjaival.

Munkatársunktól

Nem tisztázott
a tragédia

elsõdleges oka

(folytatás az 1. oldalról)
A földkezelõ hanyagsága a szántó közvet-

len szomszédságában mûködõ fóliás kerté-
szeteknek és a közeli Klára és Kishát utca la-
kóinak is sok bosszúságot okoz. Frank László
szerint a gyomnövények ilyen fokú elterjedé-
se már veszélyezteti a több tucat gazdálkodó
termelését. Az ügyvezetõ úgy tudja, a polgár-
mesteri hivatalba is futott be panasz a gazten-
ger miatt. Érkezett jelzés – erõsítették meg a
városházán, ahol – mivel belterületrõl van szó
– a jegyzõ a terület nagysága miatt akár milli-
ós nagyságrendû növényvédelmi bírságot is
kiszabhatna a földhasználóra. A mûszaki osz-

tályon megtudtuk, két hetes határidõt szab-
nak a terület rendezésére, és ha a föld kezelõje
nem tesz eleget a kötelezettségének, megindul
a hatósági eljárás, amit már szankció fog kö-
vetni. 

Megkerestük a Nemzeti Földalapot, hogy
megkérdezzük: miért nem mûvelték vagy
mûveltették ezt az értékes területet, mióta az
NFA-hoz került? Arra is kíváncsiak voltunk,
hogy mikor kezdik meg a föld gaztalanítását
és milyen terveik vannak a szóban forgó föld-
darabbal? Lapzártánkig nem kaptunk választ
az állami szervezettõl.

B.D. 

Gaztenger az állam földjén

Mozgalom indul
a rászoruló idõsekér t

Az idõseknek nem kellene boltba járni,
az adományozók házhoz vinnék az élelmiszercsomagot.

Több millió forintos bírságot is kiszabhat a polgármesteri hivatal a Nemzeti Földalappal
szemben, ha pár héten belül nem teszik rendbe a területet. (Fotó: Bíró Dániel)

Szociálisan rászoruló szentesi nyugdíjasokon segítene az
a kezdeményezés, aminek ötlete egy helyi vállalkozó fejé-
bõl pattant ki. A Most Mi Mozgalom (MMM) olyan támo-
gatók csatlakozását várja, akik 2-3 idõs ember számára
rendszeresen vásárolnának alapvetõ élelmiszereket és azt
el is juttatnák a rászorulóknak. A polgármesteri hivatal vál-
lalta, hogy közvetít a támaszra szorulók és a felajánlók kö-
zött. Lapunk is csatlakozik az MMM-hez.

Napraforgót szállító kamion pótkocsijának ütközött egy Hódmezõvásárhely felõl érkezõ
vonat kedden délelõtt Szentes határában. A kamion a 4521-es (szegvári) út irányába tartott
a Schweidel József utca felõl, amikor a sofõr – vélhetõen kellõ körültekintés nélkül – át-
hajtott a vasúti síneken. A kamion még idõben áthajtott a vonat érkezése elõtt, de pótko-
csija már nem, így az érkezõ vonat beleütközött abba. A baleset során négy személy sérült
könnyebben, õket a mentõk kórházba szállították. Valamennyien a vonat utasai voltak.
A rendõrség vizsgálja a baleset valamennyi körülményét.

VVVVoooonnnnaaaattttbbbbaaaalllleeeesssseeeetttt

Muzulmán hacker – számítógépes me-
rénylõ – támadta meg a Szentes és Környé-
ke Vízgazdálkodási Társulat honlapját üze-
meltetõ szervert. 

Hétfõ délelõtt a vgtszentes.hu weboldalon
arab rapzenét lehetett hallani, és fekete hát-
tér elõtt egy zöld betûs, angol nyelvû felirat
hirdette, hogy „Az Iszlám békét jelent. Mi
muzulmánok békét akarunk az egész vilá-
gon...“ A különös felirat fél egykor már nem
volt látható - viszont a honlap eredeti tartal-
ma sem. Délutánra állt helyre a rend. A Gap-
ing néven bemutatkozó hacker szövege egy-
értelmûen arra utalt, hogy az akció egy isz-

lámellenes amerikai filmmel szembeni tilta-
kozás része. Az Innocence of Muslims (A
muszlimok ártatlansága) címû mûrõl van
szó, amely tüntetések sorozatát indította el
világszerte. 

Az nem derült ki, a világ muzulmánjainak
mi a baja a 78 ezer hektárnyi földterület ön-
tözéséért, belvíz-elvezetéséért felelõs szentesi
szervezettel. – Épp frissíttetni akartuk a hon-
lapot, amikor felhívott a delmagyar.hu egyik
újságírója, hogy meghekkelték az oldalunkat
– mondta Ugrai Bálint, a társulat igazgatója a
támadásról.

Munkatársunktól

A dzsihád elérte Szentest

(Fotó: Vidovics)
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Lapunk idei június 1-i, 22.
számában mutattam be –
vállaltan szentesi szemszög-
bõl – Tóth Bagi Csaba együtte-
sének német kiadónál megje-
lent Aved Ivenda (magyarul:
Jön a tél) címû, nemzetközi
mércével mérve is komoly
jelentõségû, egyedi hangú le-
mezét. (Aligha véletlen,
hogy a patinás Enjához
kerülthetett az anyag.) Ak-
kor remélni sem mertem,
hogy Szentes zeneértõ kö-
zönsége élõben is hallhatja
majd, bár tudhatnám, hogy a
Zene-Világ-Zene koncertso-
rozat szervezõje, Kertész
Ákos terveinek, elképzelései-
nek legfeljebb a zenészek
idõegyeztetési problémája
szabhat határt - átmenetileg.

Az idei évad aligha kez-
dõdhetne jobban, szeptem-
ber 28-án pénteken, 19 óra-
kor, a Zeneiskola hangver-
senytermében. Ez a balkáni
alapú world music – jazz fú-
zió úgy is hihetetlenül izgal-
mas és változatos, hogy a le-
mezen szerepló világsztárok
(Al DiMeola, Dave Weckl,
Gumbi Ortiz, Butch Thomas)
mindegyike nem jöhetett
Szentesre. (Valaki mégis.) A
magyar alapzenekar: Tóth
Bagi Csaba – gitár, Kasza
Zsolt – billentyûs hangsze-
rek, Máthé László – basszus-
gitár, bõgõ (játéka a lemezen
is hallható), és persze, Kertész
Ákos – dob. 

A világsztár-vendég pedig,
aki itt lesz, a CD egyik fõsze-
replõje, az olasz tangóhar-

monikás, Fausto Beccalossi! Õ
hosszú évek õta tagja Al
DiMeola zenekarának, és
aképp virtuóz mestere hang-
szerének, hogy játéka érze-
lemgazdag tud maradni
(ahogyan azt a lemezfelvéte-
len ékesen bizonyítja).

Ami a hangversenysorozat
mûsorfüzetébõl kimaradt:
további vendége is lesz a ze-
nekarnak az apai ágon ma-
rokkói magyar népdaléne-
kesnõ, a fiatal Guessous
Majda Mária személyében,
aki rejtélyes módon a Mesi
becenévre hallgat. Nem mel-
lesleg, a Woodland zenekar-
ban együtt játszik Kertész
Ákossal. A Folkbeats orszá-
gos tehetségkutató verseny
gyõztese. Ennek jutalmaként
készült elsõ lemeze, a Szivár-
ványhíd bemutatásakor ezt
találtam írni róla az egyik ze-
nei portálon: „Hangfalakon
átütõ karizmája záros határ-
idõn belül át fogja rendezni a
magyar népdalénekesnõk
vélt vagy valós rangsorát.”
Biztos vagyok benne, hogy a
kisugárzása ezen az estén is
„lejön” a színpadról, hiszen
a számok ismeretében na-
gyon is el tudom képzelni a
helyét és szerepét ebben a
formációban.

Tu d o m ,  t a v a l y  i s  e z t
mondtam, de az igazságtar-
talma változatlan, ezért meg-
ismétlem: ha valamikor,
most aztán érdemes rohamra
indulni a Zene-Világ-Zene
hangversenybérleteiért!

Olasz Sándor

Tóth Bagi Csaba
- világsztárral!

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban az Életre-
valók címû francia vígjátékot
vetítik. A szeptember 25-én,
kedden 18 órától látható
filmbõl adunk ízelítõt:

Az ejtõernyõs baleset után
tolószékbe kerülõ gazdag
arisztokrata, Philippe felfo-
gadja otthoni segítõnek a
külvárosi gettóból jött Drisst.

Azt az embert, aki most sza-
badult a börtönbõl, és talán a
legkevésbé alkalmas a fel-
adatra. Két világ találkozik
és ismeri meg egymást, és az
õrült, vicces és meghatározó
közös élmények nyomán
kapcsolatukból meglepetés-
szerûen barátság lesz, amely
szinte érinthetetlenné teszi
õket a külvilág számára.

Filmklub: Életrevalók

Rendhagyó énekórát tar-
tott a gimnáziumban a Mu-
zsikás együttes, teljesen in-
gyenesen. A programra két
évvel ezelõtt jelentkezett
Tóth Tamás és már igazgató-
ként fogadhatta az együttest.
- Olyan tartalmas progra-
mokkal szeretném megtölte-
ni a gimnázium falait, ami
közösségi élményt ad és a
diákok sokáig emlékeznek
majd rá – fogalmazott la-
punknak az igazgató a ren-
dezvénnyel kapcsolatban.

Évi ötven rendhagyó ének-
órát tart a Muzsikás, amire
akkora az igény, hogy csak
most kerültünk sorra - tette
hozzá Tóth Tamás. A nem-
zetközi színpadokon sem is-
meretlen, közel negyven éve
alakult együttes fontosnak
tartja a kodályi hagyomá-
nyok ápolását. – A népzene
könnyen befogadható, játé-
kosan tanítja fegyelemre a
gyerekeket – fogalmazott
Hamar Dániel, a zenekar tag-
ja. Figyelemfelkeltés és él-

ményadás a célunk, a diá-
koknak igazmondó zenére
van szükségük. A tizenéve-
sek jól fogadják a népzenét,
bár nem ismerik - mondta a
zenész. – Igyekszünk õket
érintõ témákkal, például a
párválasztással foglalkozó
dalokkal teremteni vidám
hangulatot. A zene egyik
legfontosabb szerepe a lélek
karbantartása, mert ha a lé-
lek nincs rendben, akkor a
test sem.

A Muzsikás együttes két-

szer egyórás rendhagyó
énekóráján a népzenén kívül
a népi hangszerekkel is meg-
ismerkedhettek a gimnazis-
ták, és az egykori táncházak-
ban kialakult szokásokról
hallhattak történeteket. Ha-
mar Dániel az énekóra vé-
gén útravalóul adta a gyere-
keknek: – Menjetek külföld-
re, ha kedvetek van, de gyer-
tek haza, mert Magyarország
egy jó hely.

Kép és szöveg:
BG

Malek Andreával (képünkön), Kautzky
Armanddal és Pásztor Erzsivel is találkoz-
hatunk õsztõl a pódiumbérlet elõadásain,
de bérleten kívül „rendel“ Csernus doki is.

A hagyományos nyári színházi estéken is-
mét bebizonyosodott, a szentesi publikum
nagyon vágyik már színházra. Ugyanis a há-
rom nagyszínházi elõadás vonzotta a legtöbb
nézõt, ezekre a darabokra minden jegy el-
kelt, s ide sorolható még e tekintetben a Du-
maszínház is. Bár a tavaly nyári 4500 fõs né-
zõszám idén nem dõlt meg a kevesebb elõ-
adás és az ülõhelyek számának behatároltsá-
ga miatt, egy-egy elõadásra most többen vál-
tottak jegyet, mint egy évvel korábban, tud-
tuk meg Varróné Szabó Ildikótól.

A mûvelõdési központ igazgatója az októ-
berben induló évadról úgy gondolja, bár a
pódiumjellegû elõadások kiválasztásánál na-
gyon behatároltak a lehetõségeik a munka-
társaival, mégis sikerült színvonalas progra-
mokat szervezniük a megyeháza dísztermé-
be, neves színmûvészek közremûködésével.
A bérleteket e héttõl már lehet kapni, a mû-
velõdési központ nem emelt árat.

A pódiumbérletes programsorozat október
24-én indul, ekkor „Kell néha egy kis
csavargás…“ címmel Malek Andrea és id.
Malek Miklós zenés estjét rendezik. Bizonyára
egyiküket sem kell bemutatni. A bensõséges
hangulatú koncerten az énekesnõt édesapja
kíséri zongorán, s mûsorukban elhangzanak
majd az általuk legjobban szeretett dalok,
személyes történetekkel körítve.

November 27-én Latinovits Zoltán-emlék-
est szerepel a pódiumbérletes mûsorban:
Holl Zsuzsa és Végh Péter olvas fel részleteket
az egész életében gyötrõdõ mûvész saját írá-
saiból, illetve az édesanyjához írott levelei-
bõl.

Immár februárban, a Shirley Valentine cí-
mû lírai komédiában Vándor Éva egyszemé-
lyes elõadásával bûvöli el vélhetõen a publi-
kumot.

Márciusban ismét két jól ismert színmû-
vészt köszönthetünk a megyeháza színpa-
dán. A Színes orchideák címû zenés mûsor-
ban Hûvösvölgyi Ildikó Kautzky Armanddal
énekel néhány dalt híres mucicalekbõl
(Macskák, Moulin Rouge), zenés vígjátékok-
ból (Imádok férjhez menni, Charley nénje), s
szép költeményeket is elszavalnak többek
között Wass Alberttõl, Weöres Sándortól.

Áprilisban Kávéházi kabaréval folytatód-
nak a pódiumelõadások. Ebben a kuplékat,
rövid bohózatokat felvonultató mûsorban
Pásztor Erzsi, Csere László, Nyírõ Bea és Ma-
gyar Tímea szerez az itteni közönségnek kel-
lemes perceket.

A mûvelõdési központ bérleten kívüli
programjaiból szemezgetve kiderül: lesz
még idén Dumaszínház Kiss Ádámmal és
Mogács Dániellel, de még elõbb, október 16-
án Csernus doktor is érkezik egy elõadásra.

D. J.

A nemrégiben megkezdõ-
dött új tanév elsõ gólyabálját
a Pollák Antal Mûszaki

Szakközépiskola rendezi. A
korábbi gyakorlattól eltérõen
ezúttal az iskola tornatermé-

be várják az érdeklõdõket,
különösen a jelenlegi és a
volt „pollákosokat“. A bál
szeptember 21-én, 17 órakor
kezdõdik, a belépõdíj 200 Ft.

Báloznak a gólyák

KÖZLEMÉNY
Értesítjük az utazóközönséget, hogy kapcsolódva a nemzetközi

gépjármû nélküli közlekedési nap eseményeihez

EURÓPA AUTÓMENTES NAP
rendezvényt tartunk 2012. szeptember 22-én, szombaton.
Ezen a napon 6-21 óra között a Szentes, Kossuth Lajos utca József
Attila utca és Somogyi Béla közötti szakaszán ideiglenes forgalom-

korlátozás lép életbe. Ekkor az egészségügyi, készenléti- és
mozgáskorlátozottak gépjármûve kivételével a lezárt útszakaszra

gépjármûvel behajtani tilos!
Javasolt terelõútvonal: József Attila-Új u.-Somogyi B. u.-Klauzál u.-

Jövendõ-Horváth Mihály utca. 
A Kossuth Lajos, József Attila, Somogyi Béla utcák keresztezõ-

déseinél ezen idõre az elsõbbségi viszonyok nem változnak, azaz
a Kossuth Lajos utcáról kanyarodó gépjármûnek lesz elsõbbsége.

Mûszaki osztály

Szépségek és értékek a ma-
gyar néphagyományban cím-
mel október 2-án, kedden
12+6 alkalomból álló interak-
tív elõadássorozat indul fel-
nõtteknek a Mûvelõdési és If-
júsági Házban a Zöldág Ha-
gyományõrzõ Szakkör szer-
vezésében. A hagyományos
magyar paraszti élet fõbb sza-
kaszainak (születés kereszte-
lõ, kisgyermekkor, nagylány-
és legénykor, párválasztás
ideje, stb.), valamint a magyar
folklór legfõbb ágainak (nép-
szokások, mondókák, népme-
sék- és dalok, népi gyógy-
ászat, népi hiedelmek, stb.)
segítségével testi és lelki
egészségünk megõrzése érde-
kében kerül sor. A keddi el-
méleti foglalkozásokat nép-
rajzkutatók, történészek mun-
kái alapján tartják. 

Minden második szerdán
17.30-20 óráig kézmûves fog-
lalkozások kapcsolódnak az
aktuális elõadásokhoz. A 12+6
elõadássorozat részvételi díja
2 részletben fizetendõ. Napi
belépõ is váltható. Nyugdíja-
soknak 50 százalék kedvez-
mény! Jelentkezni a helyszí-
nen lehet, vagy a zoldag2011
@gmail.com és a 30/317-70-94
elérhetõségeken.

Õrzik a
hagyományt

A bökényi duzzasztóhoz
szervez kerékpározást a
Koszta József Múzeum szep-
tember 22-én, szombaton. A
túra iránt érdeklõdõket ne-
gyed 9-re várják a múzeum
elõtt. A túra korhatár nélküli,
elõzetes bejelentkezés nem
szükséges. Információ: 313-
352 vagy 70/382-53-83.

Kerekezés 

Már árusítják a
pódiumbérleteket

Igazmondó muzsika a gimiben



Negyvenkettedik alkalom-
mal rendezték meg Gyulán a
szenior úszók nyitott pályás
országos bajnokságát, me-
lyen a hagyományoknak
megfelelõen más nemzetek
úszói is vízbe szállhattak. Ér-
keztek is szép számmal Ro-
mániából, Szlovákiából, Len-
gyelországból, Ausztriából,
Ukrajnából és Szerbiából
versenyzõk. 

A Szentesi Delfin ESC a
szokásosnál kisebb csapattal
tudott részt venni az OB-n,
de így is a 38 egyesület közül
a 4. helyen végzett az össze-
sítésben. 22 egyéni bajnoki
cím mellé még váltóban is
négy alkalommal álltak a do-
bogó legmagasabb fokára. A
pille párbaj gyõztes csapatá-
nak nõi tagja ismét szentesi
versenyzõ volt, Venczel Kin-
csõ, aki a Sprint Fortuna szí-
neiben induló férjével meg-
nyerte a legnehezebb ver-
senyszámot. 

Szentesi éremszerzõk: Fel-
végi Zsuzsanna, Pólyáné Téli
Éva, Pászti Edit, Pengõ Erzsé-
bet, Venczel Kincsõ, Melkuhn
Dezsõ, Bertényi Mária, Szabó
Imre, Tóthné Katalin, Simon
Tamás, Bocskay Zsófia, Lukátsy
Kati, Debreczeni Beáta, Hor-
váth Sándor, Szakács Ernõ, Ko-
vács Attila, Varga-Kis Kata, Tar
János. A váltókban kétszer 1.
helyen, négyszer a 2., kétszer
pedig a 3. helyen végeztek
az úszók.

Maroknyi csapat képvisel-
te a Szentesi Szenior ESC-t a
tótkomlósi nemzetközi ver-
senyen, de õk igazán min-
dent megtettek a jó szereplé-
sért.

Éremszerzõk: Pászti Edit,
Bocskay Zsófia, Debreczeni
Beáta. Varga-Kis Kata, Bod-
nár Istvánné, Lucz Imre, Fer-
ke Gáborné.

Pólyáné Téli Éva

Szenior bajnokok
Harmadik helyen végzett a Szentesi VK

férfi vízilabdacsapata az elmúlt hétvégén, a
ligeti uszodában a Szentes CS&K kupáért
kiírt dr. Rébeli- Szabó József emléktornán.
A Hungerit –Szentesi VK nõi gárdája szin-
tén bronzérmes lett, a hölgyek a szegedi
nemzetközi viadalon végeztek a dobogó
harmadik fokán. A férfiakra ezen a hétvé-
gén újabb erõpróba vár, a Theodora férfi
Magyar Kupa egyik csoportkörének a váro-
si uszoda ad otthont ma délelõttõl.

Hat egyesület vett részt az elmúlt hétvé-
gén a szponzor CS&K és a Szentesi Vízi-
sportért 2006 Alapítvány által szervezett
nemzetközi tornán. A házigazda Szentes
mellett a lengyel válogatott, a Kassa, a Nagy-
várad, a Heliopolis Cairo és az OSC csapatai
szálltak medencébe. A mieink az elsõ napon
17-8-ra verték a lengyeleket, majd kikaptak a
Kassától 11-9-re, szombaton legyõzték az
egyiptomiakat 15-8-ra, majd az OSC-t 13-11-
re, a zárónapon pedig szoros mérkõzésen
szenvedtek vereséget a fél román válogatot-
tat felvonultató Nagyváradtól (13-15). Lukács
Dénes, a Szentesi VK vezetõedzõje szerint
nem játszottak jól, változó teljesítményt nyúj-
tottak, és bár az erõnléttel nem volt gond,
mégis az, hogy kevesen vannak, maghatáro-
zója volt a teljesítményüknek. – Ha a bajnok-
ságban eredményesek szeretnénk lenni, ak-
kor mindenképpen igazolnunk kell egy-két

játékost. A két fiatal, Nagy Márton és Tóth Pé-
ter vitte a hátán a csapatot, a centerek is jó
teljesítményt nyújtottak, de a 9-10 játékos ke-
vés, fõleg úgy,hogy ebbõl négyen még húsz
esztendõsek sincsenek, ráadásul közülük
ketten csere nélkül játszották végig a mérkõ-
zéseket – összegezte a tapasztalatokat Luk-
ács Dénes. – A hétvégi Magyar Kupa-mérkõ-
zések közül a BVSC elleni meccs lesz a döntõ
(ezt pénteken 18 órakor játsszák), ezen dõl el,
hogy bejutunk-e a legjobb nyolc közé. A ku-
pát végül a Nagyvárad nyerte a Kassa, a
Szentes, az OSC, a Cairo és a lengyel váloga-
tott elõtt, a legjobb szentesi játékosnak pedig
Nagy Mártont választották

A Magyar Kupában a mieink ellenfelei az
Ybl Waterpolo Club, az EKF Eger, a ZF Eger
és a BVSC lesznek, a mérkõzéseket pénteken
és szombaton játsszák a ligeti uszodában. A
Szentes pénteken 11.30-kor és 18 órakor,
szombaton 10.30-kor és 15 órakor száll me-
dencébe. 

A felkészülés egyik állomásaként vett részt
a Hungerit-Szentesi VK nõi együttese a sze-
gedi,  III. Taylor&Nash nemzetközi tornán. A
mieink két vereséggel és két döntetlennel
zártak, kikaptak a Izmol-jovotól és az Eger-
tõl, legyõzték viszont a BVSC-t és a Szege-
det.

H.V.

66  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001122..  sszzeepptteemmbbeerr  2211..

Második helyen végzett a
cseljabinszki junior Euró-
pa-bajnokságon a magyar
nõi vízilabdaválogatott. A
nemzeti csapatban két szen-
tesi játékos, Miskolczi Kitti
és Gémes Alexa is fontos
szerephez jutott, a kispadon
pedig – Mihók Attila segítõ-
jeként – Oltyán Gyula ült.
A szentesi trénerrel hazaér-
kezésének másnapján be-
szélgettünk.

– Karnyújtásnyira voltak
az aranyéremtõl…

– Valóban, mindössze
egyetlen gólon múlott. Tud-
tuk, hogy az oroszok nem
a hagyományos vízilabdát
játsszák, nem centerközpon-
tú a játékuk, folyamatos
úszásban vannak, szélekrõl
lövik be középre a labdákat.
Mihók Attila remek taktikát
dolgozott ki, jól tartottuk
magunkat, de a végén több
pontatlanság becsúszott, a fi-
gyelem is lanyhult, és ez
döntõnek bizonyult, kikap-
tunk 11-10-re. Ennek ellenére
azt mondom, büszkék lehe-
tünk az ezüstéremre, kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtot-
tak a lányok, a tavalyi döntõ-
höz képest látványos a csa-
pat elõrelépése, fejlõdése.
Nagyon hasznos volt, hogy
szinte egész nyáron együtt
tudott dolgozni a társaság, a
közös munka ezután sem áll
le, némi pihenést követõen
már a decemberi világbaj-

nokságra hangolunk.
– Kik voltak a legnagyobb

ellenfeleik az Eb-n?
– A csoportmérkõzések so-

rán könnyebben gyõztük le a
németeket és a franciákat,
míg a hollandokkal és a spa-
nyolokkal nagy meccseket
vívtunk, de õket meg tudtuk
verni. Így csoportgyõztes-
ként közvetlenül az elõdön-
tõbe kerültünk, ahol a tava-
lyi bajnok görögöket ütöttük
el a finálétól. 

– Milyen teljesítményt
nyújtott a két szentesi vízi-
labdázó?

– Miskolczi Kitti önmagá-
hoz képest sokat lépett elõre,

játéka nagy segítségére volt a
csapatnak, de jól játszott Gé-
mes Alexa is, mindketten gó-
lokat lõttek, hasznos tagjai
voltak a válogatottnak.

– Hogyan készülnek fel a
világbajnokságra?

– A lányok most pihenõt
kaptak, majd mindenki a sa-
ját klubjával készül a bajnok-
ságra, de egyéni edzésterv-
vel is „felszereltük” õket. A
juniorválogatott tagjai a baj-
nokságban is egy csapatban,
a Heraklész I. együttesében
szerepelnek, hogy az eddig
elsajátítottakat továbbra is
„meccsben” tartsuk.

H.V.

36 csapat és 420 fiatal lab-
darúgó küzdött meg az el-
múlt szombaton a harmadik
alkalommal kiírt Gravo-
Mix Kupáért a szentesi
sporttelepen. A tornát ha-
gyományosan három kor-
osztálynak, az U7, az U9 és
az U11-es „évfolyamnak”
rendezték. A legeredménye-
sebb szentesi csapatnak a
hét évesek korosztálya bi-
zonyult, õk a második he-
lyen végeztek.

Szombaton reggeltõl kora
estig pattogott a labda a
szentesi sportpályán, ahol a
HSZATÁK Junior FC szerve-
zésében immár harmadik al-
kalommal bonyolították le a
Gravo-Mix Kupát. A házi-
gazdákon kívül makói, bé-
késcsabai, szegedi, mezõbe-
rényi és hódmezõvásárhelyi

fiatalokkal népesült be a já-
téktér. – Felemás érzések ka-
varognak bennem, ami a
szereplésünket illeti, hiszen
az U7-esek nagyon szépen
szerepeltek, sajnos az álta-
lam edzett U11-esek valami-
vel halványabbak voltak, de
ettõl függetlenül õket is di-
cséret illeti, hogy helyt álltak
ebben az erõs mezõnyben –
mondta Némethy László veze-
tõedzõ. – A kilenc éveseknek
ez volt az elsõ tornájuk, de
abból a szempontból nagyon
jó volt, hogy ismerkedni tud-
tak a közeggel, a pályamé-
rettel.

Némethy László elmond-
ta, hogy borzasztóan nehéz
másfél-két hónap vár a fiatal
labdarúgókra, hiszen ezen
a hétvégén kezdõdik az
Interliga-bajnokság Mezõ-

berényben, többek között öt
román csapat részvételével,
a hónap végén rajtol a há-
romnegyed pályás-bajnok-
ság, már zajlik az elõkészítõ
bajnokság és az U14-esek is
kezdik a nagypályás pontva-
dászatot. Ha mindez még
nem lenne elég, akkor ott
van még a ma Szentesen
kezdõdõ, a Bozsik-program-
ba illeszkedõ tornasorozat. 

A III.  Gravo-Mix-kupa
szentesi díjazottjai: U7-es
korosztály: 2. HSZATÁK,
legjobb szentesi játékos
Ádász Szabolcs. U9-es korosz-
tály: legjobb szentesi játékos
Józsa Patrik. U11-es korosz-
tály: legjobb kapus Pörneki
Roland, legjobb szentesi játé-
kos: Bessenyei Dávid

hv

Felkészülés – bronzokkal

A Szentesi 91'-esek Rugby
Club  a Bulldogok Fekete Se-
reg csapatával játszik NB I-es
bajnoki mérkõzést szeptem-
ber 23-án, vasárnap 14 óra-
kor a Pusztai László sportte-
lepen (Kinizsi Pálya). Ahogy
tavaly, idén is a legjobb 3
között zárnák az idényt a
rögbisek.

Indul az Interliga

Rögbi-
meccs

Öt meccs, öt gyõzelem. Ez-
zel a hibátlan mérleggel ve-
zeti a megyei másodosztályú
bajnokságot a Szentesi Kini-
zsi labdarúgócsapata. A Kini-
zsi az elmúlt hétvégén Tö-
mörkényrõl hozta el a három
pontot.

Tovább menetel a Szentesi
Kinizsi, legutóbb a Tömör-
kény sem tudta megállítani
Bozóki Zoltán együttesét.
Ahogy tavasszal, most is egy
gól döntött a mérkõzésen, és
ezúttal is a mieink javára. Hi-

das József második percben
szerzett gyõztes gólja azt je-
lenti, hogy – mivel a Makó II.
döntetlent játszott Csengelén
– a Szentes immár kettõ pont
elõnnyel vezeti a táblázatot.
Az ifjúsági együttes sokkal
magabiztosabb gyõzelmet
aratott, a Kinizsi 5-1-re gyõz-
te le a Tömörkényt. A baj-
nokság hatodik fordulójában
a Szentes a Pusztai László
Sporttelepen látja vendégül a
jelenleg negyedik pozícióban
tanyázó Üllés együttesét, a
találkozó szombaton 16 óra-
kor kezdõdik, az elõmérkõ-
zést, 14 órától, az ifjúságiak
játsszák.

hv

Így
tovább,
Kinizsi!

Szeptember 16-án játszot-
ták az NB I-es tekebajnokság
III. fordulóját, ahol a Gázmû-
vek MTE fogadta a Szentesi
TE csapatát. A következõ
eredmény született: a Szente-
si TE csapata ütött 3190 fát,
pontszerzõk: Vígh Ferenc 562,
Török Gábor 527, Kecskés Mik-
lós 548, Kratochwill József–
Mladin István 531. A Gázmû-
vek MTE ütött 3069 fát, és a

plusz 121 fáért járó kettõ
pont a Szentesi TE csapatáé,
így 6–2-re gyõztek.

Az NB I-es ifjúsági ver-
senyzõk eredményei: Piros
Attila 490, Gulyás Tamás 518,
így 1008–834 ütött fa arány-
ban 174 fa különbséggel
gyõztek. Az eddig lejátszott
3 mérkõzésbõl három gyõ-
zelmet arattak, a 2. helyen
állnak. 

Teke: két gyõzelem

Nõi vízilabda

Ezüstöt hoztak az Eb-rõl

A fotó a gyulai OB-n készült,
ahol a csapat nagyobbik része rajhoz állt.

Miskolczi Kitti, Oltyán Gyula és Gémes Alexa legközelebb
az ausztráliai világbajnokságra utazhat.

(Fotó: Vidovics)



Két elfogult apa vetélkedik.
– Az én lányom hatéves és hege-
dül.
– Az én lányom még hároméves
sincs, és már zongorán játszik.
– Na, ne mondja! És mit?
– Fõzõcskét.

Egy férfi vacsorázni viszi újdon-
sült barátnõjét. A második pohár
bor után rátör az õszinteségi ro-
ham:
– Be kell vallanom valamit, drá-
gám.
– Mit?
– Nõs vagyok, és két gyermekem
van.
– Ejnye, de rám ijesztettél! Már
azt hittem, hogy a BMW nem a ti-
éd.

Bemegy egy férfi a kocsmába,
rendel öt konyakot, majd gyors
egymásutánban lehúzza. A csa-
pos együttérzõn megjegyzi:
– Nehéz napja volt, ugye?

– Hajjaj, ma tudtam meg, hogy
homokos a fiam.
Másnap ismét bejön, rendel
megint öt konyakot, megissza
mind. A csapos megkérdi:
– Még mindig a tegnapi dolog mi-
att iszik?
– Nem, ma megtudtam, hogy az
öcsém is a fiúkat szereti.
Harmadnap már eleve részegen
jön, és tíz konyakot rendel. A csa-
pos szánakozva kérdezi:
– Hát maguknál senki sem szereti
a nõket?
– Dehogynem, a feleségem..

– Mi az, hogy leánykereskedõ? –
kérdi Kovácsné újságolvasás köz-
ben a férjétõl.
– Olyan ember, aki nõket ad el
szerelmi célokra.
– Például engem is eladna, ha a

markába kerülnék?
– Ne keverd össze a régiségke-
reskedõvel!

– Fõnök, nem értem, ebben a hó-
napban 3000 forinttal kevesebbet
kaptam, mint ami a havi fizeté-
sem lenne.
– Nos, ez azért van, mert a múlt
hónapban véletlenül 3000-rel töb-
bet kapott, és most azt levontuk.
Érdekes, hogy elõzõleg nem rek-
lamált!
– Hát, egyszeri tévedést még el-
néz az ember, de látja, ez most
már sorozatos hiba!

Egy utas idegesnek tûnik a repü-
lõgépen. A szomszédja megpró-
bálja nyugtatgatni:
– Tudja, a repülés sokkal bizton-
ságosabb, mint az autózás. Egy
ismerõsöm például a minap halt
meg az autójában.
– Miért, mi történt?
– Rázuhant egy repülõgép...

Az elmúlt héten Budapesten rendez-
ték meg a VII. Országos Bûnügyi
Technikai Verseny Vedres Mátyás em-
lékversenyt, ahol a 21 induló csapat
közül a Csongrád Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság csapata az ötödik helyet
szerezte meg. A csapat tagja volt a
szentesi rendõrkapitányság bûnügyi
technikusa Varró Zoltán (képünkön)
rendõr zászlós is. Vele beszélgettünk a
versenyrõl, hivatásáról, a helyszínelõi
munkáról.

– Hogyan lett rendõr, ezidáig milyen
beosztásokban dolgozott?

– 27 éves vagyok, 2006 óta vagyok
rendõr. A rendészeti szakközépiskola
elvégzése után járõrként kezdtem, majd
adódott egy lehetõség, hogy bûnügyi
technikus legyek. Ehhez el kellett vé-
geznem egy tanfolyamot, és 2009 áprili-
sában neveztek ki ebbe a beosztásba.

– Mi késztette arra, hogy ezt a szak-
területet válassza?

– Már újonc rendõr koromban érde-
keltek az ismeretlen elkövetõs ügyek,
az, hogy egy helyszínbõl kiindulva ho-
gyan juthatunk el az elkövetõig. Ebben
a munkában én is részt szerettem volna
venni, ezért orientálódtam a bûnügyi
technikai terület felé.

– A filmekben azt látjuk, hogy a hely-
színen egy rendõr fényképez, csipesszel
megfog egy hajszálat vagy lekapar a fo-
telrõl egy vérdarabot, és elküldi a „la-
borba”. Ennyibõl állna a technikus
munkája?

– Nem, a valóság ennél sokkal ösz-
szetettebb, komolyabb. A helyszínen a
bûnügyi technikus felkutatja és rögzíti
az elkövetõ által a helyszínen hagyott
nyomokat, anyagmaradványokat, az
általa okozott elváltozásokat. Termé-
szetesen ebbe beletartozik a fényképe-
zés, és sok más egyéb eljárás, amit fel-
sorolni is hosszadalmas lenne. A hely-
színelés és az egész nyomozás azon-
ban egy összetett csapatmunka,  en-
nek csak egy, de fontos része a techni-
kus tevékenysége.

– Kedvenc mûsorai közé tartoznak-e
a televízióban vetített helyszínelõs fil-
mek?

– Igen, meg szoktam nézni õket, ha
idõm engedi. Ezekkel kapcsolatban el-
mondható, hogy a filmbéli történetek
csak nagy vonalakban hasonlítanak a
mi munkánkhoz. Mi is használunk
egyes technikákat azok közül, amelye-
ket ott bemutatnak, azonban a történe-
tek egy bizonyos ponton túl elválnak a
valóságtól és különösen a mi munkánk-
tól. 

– A bûnügyi technikai versenyen az
elõkelõ ötödik helyet szerezte meg az
ön csapata. Mit jelent önnek ez a helye-
zés?

– Számomra már az is nagy megtisz-
teltetés volt, hogy egyáltalán be tudtam
kerülni a csapatba. A helyezés pedig el-
ismerése az eddigi munkámnak, és ösz-
tönzõ erõ arra, hogy ezen a szakterüle-
ten tovább dolgozva, tanulva, a követ-
kezõ versenyeken jobb  eredményre tö-
rekedjek.

Kovács Károly

A filmbéli történetek csak nagyvonalakban hasonlítanak a valósághoz

A helyszínelés csapatmunka
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Kos 
Ha teheti, akkor most
legyen barátai segítsé-

gére, mert a legapróbbnak tûnõ
dolognak is nagyon fognak örül-
ni, ez pedig segíti barátságuk el-
mélyülését.

Bika 
Az érzelmek és a szere-
lem válik hangsúlyossá,

emellett ismerõsei igényelhetnek
most fokozott figyelmet. Ha úgy
érzi szükséges, akkor ne legyen
rest segítséget kérni.

Ikrek 
Tervei megvalósulását
most valaki veszélyezte-

ti, de még mielõtt közbelépne,
meghiúsulnak az ártó tervek.
Munkájában történhet néhány ér-
dekes dolog.

Rák 
Arra törekszik, hogy kö-
vetkezõ napok a legjob-

ban teljenek. Persze nem történik
minden úgy, ahogyan azt elkép-
zelte, de összességében mégis
kellemes lesz a hét.

Oroszlán 
Kicsit dolgosabb hét
várható, ezért elõfordul-

hat, hogy alig gyõzi majd, hogy
betartsa a határidõket. Nehezen
tûri, ha irányítják, ezért nézetelté-
résbe keveredhet valakivel.

Szûz 
Munkájában többet ha-
lad elõre, mint az a kí-

vülállók számára látszik. Elég ha
ezt ön tudja, nem kell senkinek
sem bizonygatnia, milyen jó
munkaerõ. Mások is látni fogják
ezt.  

Mérleg 
Most érzékenyebb lehet
a mások által okozott

problémákra, de a látszat ellenére
jobban meg tudja oldani, mint azt
várta volna. Munkájában mintha
instabilabb lenne a környezet.

Skorpió 
Semmi sem indokolja,
hogy tovább halogassa

azt a lépést, amely anyagi helyze-
tén javítana. Bízzon önmagában és
a tehetségében, a segítõ kezek is
megtalálják.

Nyilas 
A kínálkozó lehetõsége-
ket ne szalassza el, de

ne is ugorjon fejest olyan vízbe,
amelyikrõl nem tudja, hogy milyen
mély. Nagyszerû tervek foglalkoz-
tatják, ám a megvalósításukhoz
sok pénz kell.

Bak 
Vegye figyelembe az
egészen aprónak tûnõ

dolgokat is, mert azok késõbb
még komoly szerephez juthatnak.
A szerelmi boldogság is kopogtat,
csak be kell engednie.

Vízöntõ 
Úgy tûnik, hogy magán-
életi konfliktusa megol-

dódni látszik, mivel valaki, akire
nem is gondolt, ügyesen mozgatja
a szálakat. Nem biztos, hogy most
lesz  megoldás.

Halak 
Bár a bizalom hangulata
lengi körül, ugyanakkor

ott leselkednek a vakmerõség, a
harag és a vigyázatlanság ször-
nyei. Ne engedje át magát a sors
negatív erõinek, hanem kapasz-
kodjon partnere szeretetébe. 

Szeptember 22-28.
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Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. Idõszaki kiállítás: A sebe-
sült Görgei. 35 éves a Tájak, ko-
rok, múzeumok mozgalom. Nyit-
va kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben. Idõszaki kiállítás: 

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítá-
sa.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
Döbrõssyné dr. Seres Ilona

festményeit tekinthetik meg az
érdeklõdõk szeptember 27-ig
nyitvatartási idõben.

Mûvészetek Háza
Képzõmûvészeti kiállítás láto-

gatható nyitvatartási idõben. Kéz-
mûves mûhelyek: feketekerámia,
vesszõ, gyékény, gyertya és ne-
mez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek. Nyitva tar-
tás: hétfõtõl szombatig 9–17 órá-
ig.

Tokácsli Galéria
Kollár László festõmûvész al-

kotásait szeptember 29-ig láthat-
ják az érdeklõdõk, keddtõl-pénte-
kig 10-13, 15-18 óráig, szomba-
ton 9-13 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Száz év filmplakátjait bemutató

kiállítás az intézmény nyitvatartá-
si idejében látogatható.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 20-24.
17.30 és 20 óra A csodálatos

pókember – amerikai fantaszti-
kus akciófilm.

Szeptember 27-október 1.
17.30 óra Ted – amerikai víg-

játék,
20 óra Bel Ami – A szépfiú –

angol-francia-olasz filmdráma

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 21-tõl

AUTÓMENTES NAPOT

TARTANAK szeptember 22-

én, szombaton 9-12 óráig a

központi ABC és a Luther-tér

(díszkút) közötti lezárt útsza-

kaszon. Program: Hunyadiak

Örökében Hagyományõrzõk

Egyesület szabadtéri játszó-

tere szivacskardozással, kö-

télhúzással, mocsárjárással,

páncélpróbával, a Szentesi

Kosárlabda Klub szervezésé-

ben kosár klub, nem csak fia-

taloknak, mandalafestés,

hennázás, BMX- és különle-

ges kerékpáros bemutató. A

CIK-sátornál az Önkéntes

Pont, a városi könyvtár és a

Vöröskereszt munkatársai

várják az érdeklõdõket.

Futóverseny

Aznap 10 órától a Szentes-

Csongrád „g”-ÁT futásra ke-

rül sor. A 13 és 7 km-es távra

nevezni a verseny napján le-

het fél 7-fél 10-ig a sportcsar-

nok elõtt. Információ: Takács

László (30/9676-556, Petrity

Rudolf (20/3785-570, Lõrincz

Gábor (20/5647-609).

A Vöröskereszt alapfokú
munkahelyi elsõsegélynyújtó
tanfolyamot szervez váro-
sunkban is. A képzés célja:
olyan elméleti és gyakorlati
ismeretek nyújtása, melyek
birtokában szükség esetén
szakszerûen és eredménye-
sen tudnak a munkavállalók
az arra rászorulóknak elsõse-
gélyt nyújtani. A 12 órás kép-
zés végén a résztvevõk névre
szóló tanúsítványt kapnak,
mely megszerzésével a mun-
káltató eleget tesz a törvény-
ben elõírt kötelezettségének.
Képzés díja: 10 ezer fo-
rint/résztvevõ.

Ismétlõ képzések is indul-
nak. A kiképzett munkahelyi
elsõsegély nyújtók részére
kétévente ismétlõ képzés
szükséges. A részvétel elõfel-
tétele igazolt alapfokú mun-
kahelyi elsõsegélynyújtás is-
merete.

A 6 órás képzés végén a
résztvevõk névre szóló tanú-
sítványt kapnak. Díja: 5 ezer
forint/résztvevõ. Egyedi
egyeztetés alapján a képzése-
ket a munkahelyre is ki tud-
ják szervezni, minimum 10
fõs csoport esetén.

Jelentkezni lehet írásban
vagy telefonon a szentesi Vö-
röskereszt irodájában (Kos-
suth tér 6., 220. szoba) Agócs
Lászlónénál, telefon: 63-510-
342, mobil: 30-313-4606, e-
mail: agocsne@szentes.hu

Elsõsegély-
nyújtó
képzés

2012-ben harmadszor hirdette meg az
Ökotárs Alapítvány az Év Fája versenyt, mely-
re idén 60 fát neveztek közösségek, családok,
magánszemélyek és különbözõ szervezetek. A
nevezettekbõl 13 fát juttatott tovább a döntõbe
az Ökotárs Alapítvány szakmai zsûrije, ame-
lyek közül a közönség nyilvános, online sza-
vazással választhatja meg az Év Fáját. Már le-
het szavazni a döntõs fákra.

A döntõsök közé idén is számos tölgyfa és
platán került, de mellettük szerepel egy hárs-
fa, egy fûz, egy vadgesztenye, egy juharfa és
egy ritkaságszámba menõ, 350 éves körtefa is.
Lapzártánkkor a 2. helyen állt a szentesi Olim-
piai tölgy. A végsõ sorrendet és a verseny
gyõztesét a közönség online szavazatai döntik
el. Szavazni a http://evfaja.okotars.hu/
dontosfak oldalon lehet november 2-áig.

A hazai Év Fája részt vesz a jövõ év elején
rendezendõ európai versenyben is, amelynek
gyõztese az Európai Év Fája címet nyeri el.
Idén 7 ország fái közül a hazai jelölt, a
felsõmocsoládi öreg hárs lett a gyõztes több
mint 11 ezer szavazattal! 

Az Olimpiai tölgy is lehet az Év Fája

Hõguta

Ötödikek lettek és különdíjat kaptak
A VII. Országos Bûnügyi Technikai Verseny  Vedres Mátyás Emlékverseny

szeptember 12-tõl 15-ig került megrendezésre Budapesten. Ezen a 19 megyei
rendõr-fõkapitányság, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság és a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóság egy-egy három fõs csapattal képviseltette magát. A csapa-
tok egy szemlebizottság-vezetõbõl és kettõ bûnügyi technikusból álltak. A
szemlebizottságoknak 11 helyszínen kellett szemlét lefolytatni. A helyszínek
típusai teljesen különbözõek – gépkocsifeltörés, betörés, robbantás, lövöldö-
zés, emberölés stb. – voltak. A gyakorlati megméretés után elméleti feladatok
következtek. A Csongrád megyeiek – Tölgyes Tamás õrnagy, Tetlák Tibor
törzszászlós, Varró Zoltán zászlós – a 21 csapat közül az elõkelõ ötödik helye-
zést érték el. A különbözõ bûnügyi helyszínek között összefüggést kellett ke-
resni és errõl egy verziót felállítani. A mieink teljesítették legjobban ezt a fel-
adatot, ezért egy különdíjat is kaptak. 



Született: Kovács Bálint
Imrének és Kovács Klárának
(Lapistó, Tanya 6.) Szilveszter

nevû gyermeke.

Elhunyt: Kispál Istvánné
Bíró Anna (Somogyi B. u.
42/A), Rúzs-Molnár Sándor
(Deák F. u. 39.).
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Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és
ünnepnap 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán
történik.

Gyógyszertári készenléti ügyelet: Szeptember 24-ig Pingvin Patika
(Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13 óráig, vasárnap-
ünnepnap zárva. Szeptember 24-október 1-jéig Rákóczi Gyógyszertár
(Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig, vasárnap-
ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptember 22-
23-án Molnár Sándor, Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00.

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sé-
tánkon az alábbi árakon kínálták termékeiket az
árusok. 

Tojás 40-42 Ft/db, vöröshagyma 130 Ft/kg, fokhagyma
800 Ft/kg, vagy 70 Ft/db, lila-, fehér- és sonkahagyma 250
Ft/kg, édeshagyma 480 Ft/kg, petrezselyem- és zellerzöld
50 Ft/csomó, zeller 100 Ft/db, karfiol 250-300 Ft/kg, bab
700-960 Ft/kg, fehérpaprika 150 Ft/kg, erõs paprika 60
Ft/db, paradicsom 150-270 Ft/kg, kígyóuborka 100-180
Ft/kg. Káposzta 250-300 Ft/kg, kelkáposzta 350 Ft/kg, fõ-
zõtök 250 Ft/db, cukkini, padlizsán 280 Ft/kg, sonkatök
150 Ft/kg.

Szõlõ 280-350 Ft/kg, szilva 180-250 Ft/kg, körte 250-300
Ft/kg, õszibarack és kopaszbarack 400-450 Ft/kg, sárga-
dinnye 280 Ft/kg, nyári alma 160 Ft/kg.

Zöldbab 350-400 Ft/kg, zöldborsó 500 Ft/kg, karalábé
100 Ft/db, saláta 80-150 Ft/db, krumpli 60-70 Ft/kg, gyö-
kér 150-200 Ft/csomó vagy 450-500 Ft/kg, sárgarépa 150-
180 Ft/kg, kapor 50 Ft/csomó, gomba 350-450  Ft/kg. 

Eltenni való kisdinnye 120-180 Ft/kg, almapaprika 200-
250 Ft/kg, cseresznyepaprika 250 Ft/kg, fûszerpaprika
170-250 Ft/kg.

Birsalma és -körte 250-300 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg,
mák 1000 Ft/kg.
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Feljelentést tett a Szentesi
Rendõrkapitányságon egy
helybéli lakos, aki szeptem-
ber 15-én, hajnali négy óra-
kor arra lett figyelmes,
hogy a Kossuth utcán egy
fiatalember elõbb felrúgott
egy szemeteskukát, majd
megrugdosott egy személy-
gépkocsit úgy, hogy annak
behorpadt az ajtaja. A kiér-
kezõ járõrök a részeg férfit
elõállították, és megindult
az eljárás ellene. A kár pon-
tos összegének megállapítá-
sa folyamatban van, ami
azért lehet lényeges, mert
ha az okozott kár a szabály-
sértési értékhatárt megha-
ladja, akkor nem garázda-
ság, hanem rongálás miatt
indulhat ellene eljárás, ez
pedig súlyosabban bünte-
tendõ bûncselekménynek
minõsül, mintha „csak” ga-

rázdaság miatt lenne eljárás
alá vonva.

Az egyik középiskola mel-
lékhelyiségében felejtette a
mobiltelefonját  egy ott tanu-
ló diák az elmúlt szerdán,
ám mire visszament érte, ad-
digra a készülék eltûnt. A
rendõrség lopás miatt nyo-
moz az ügyben.

Mezõgazdasági gépalkat-
részeket loptak el egy berek-
háti ingatlan udvaráról. A
150 ezer forint értékû beren-
dezések nagy része késõbb
elõkerült, a rendõrség pedig
elõállította a bûncselekmény
elkövetésével alaposan gya-
núsítható személyt is.

Fokozottan ellenõrizte az
elmúlt hét elején a rendõrség
Szentesen és térségében a
biztonsági övek használatát,
illetve, hogy a gyermekek is
az elõírásoknak megfelelõen

vannak-e biztosítva a gépjár-
mûben. Voltak olyanok, akik
nem használták a biztonsági
övet, mások világítás nélkül
közlekedtek segédmotorral,
de ittas jármûvezetõ is fenn
akadt az ellenõrzésen, és
olyan is volt, akit elsõbbség
meg nem adása miatt bün-
tettek meg. Az újabb közúti
akció keretében, amely hét-
fõn kezdõdött és egészen ok-
tóber 28-ig tart, a rendõrök
minden nap legalább hat
órában közterületen lesznek,
és mérnek majd traffipax-
szal, és továbbra is fokozot-
tan ellenõrzik az ún. passzív
biztonsági rendszereket.
Minderre a halálos közúti
balesetek számának csök-
kentése és a sérüléses balese-
tek megelõzése érdekében
van szükség.

H.V.

Október végéig fokozott
ellenõrzés az utakon

A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház Sirály
nevû csapata nyerte a
MESZK által szervezett or-
szágos szakmai verseny
Csongrád megyei elõdöntõ-
jét Szegeden. A szeptember
15-i szakmai vetélkedésben a
kórház 3 csapata indult, a
versenyzõk elméleti és gya-
korlati kérdésekben mérték
össze tudásukat játékos for-
mában, tesztlap, keresztrejt-

vény, puzzle, eszközfelisme-
rés bekötött szemmel egy-
aránt szerepelt a feladatok
között.

A versenyben 86,5 ponttal
nyert a Sirály csapat, amely-
ben az aneszteziológiai és in-
tenzív terápiás osztály mun-
katársai közül Oláhné Miczki
Edit, Antal Erika, Horváth
Zsuzsanna és Varga Annamá-
ria indult. A 2. helyen a szen-
tesi Angyalok csapata vég-

zett (Szamosközi Beáta, Ko-
vácsné Tari Hajnalka, Lõrincz
Tiborné, Cselédes Józsefné),
illetve 7. lett az intézmény
gyógytornászaiból álló csa-
pat (Tóth Csilla Andrea, Keller
Bianka, Papp Emese, Jani
Ivett). 

A gyõztes csapat továbbju-
tott az országos versenyre,
melyet október 25-én Buda-
pesten rendeznek meg.

Cs.L.I.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü zeptember 24-28.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Vegyes zöldségleves és

kókuszleves
kukoricapehellyel

A menü: Paprikáskrumpli
füstölt kolbásszal, saláta

B menü: Hawaii csirkemell,
petrezselymes rizs, saláta

Kedd: Joghurtos krumplileves
és paradicsomleves

A menü: Sertéspörkölt,
tészta, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Sárgaborsógulyás és
gyümölcsleves

A menü: Kolbászos lecsó v.
töltött paprika
paradicsommártással

B menü: Grassalkovich palacsinta,
burgonyapüré, saláta

Csütörtök: Karfiolleves és
sajtkrémleves

A menü: Rántott karaj,
zöldborsófõzelék

B menü: Kókusztejben párolt
csibefalatok, párolt rizs

Péntek: Scsí és csirkegulyás
A menü: Pacalpörkölt, köményes

burgonya, saláta
B menü: Gombapaprikás tésztával

v. túrós rakott puliszka,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Gyõztes kórházi csapat

Radics Géza történész Gon-
dolatok '56-ról, Trianonról és
a magyarságról címû elõadá-
sára várják az érdeklõdõket
szeptember 25-én, kedden 17
órára a Dózsa-házba.

Elõadás

A tolerancia jegyében –
vagyis az egészséges sport-
ember kiáll a fogyatékkal
élõ sportolók mellett – vál-
lalkozott Sinka Zsolt, azaz
Popey egy újabb világre-
kordra. A szegvári és szen-
tesi kötõdésû sportoló ezút-
tal Európa öt országán át, a
londoni paralimpiáig hú-
zott egy kocsit, benne vak
társával. A nemcsak sok
tonnát megmozgató rekord-
jairól, hanem karitatív tevé-
kenységérõl is ismert fiatal-
ember legújabb tettérõl me-
sélt lapunknak.

Sinka Zsolt több Guinness-,
és világrekord megdöntése
után arra vállalkozott, hogy
kocsiban ülõ vak sporttársát,
Karvai Sándort foggal elhúz-
za, összesen 2012 méteren át,
zárásul a londoni paralim-
pián. A születésétõl vak
sportolóról érdemes tudni,
hogy ralliautót is vezetett
már, a Hungaroringen telje-
sítette a fél távot, októberben
pedig a tervek szerint meg-
kísérli a teljes kört levezetni,
ami Guinness-rekord lenne. 

Mondhatni, spontán in-
dult neki az útnak Zsolt és
csapata. A „gerillaakció”
alatt, ahogy Popeye fogalma-

zott, itthonról, feleségétõl ér-
kezett a segítség a szállásfog-
laláshoz. Egyébként pedig az
volt a négy fõs csapat célja,
hogy a mozgáskorlátozott
sportolók legnagyobb sport-
eseményének záróünnepsé-
gén behúzza a stadionba a
gépjármûvet, benne ülõ vak
társával. 

Útjuk során, mely szep-
tember 7-én indult, Budapes-
ten a Westend elõtti parkoló-
ban került sor a „mutat-
vány” elsõ részére, majd
még négy országban húzta
el foggal a kocsit az erõs em-
ber. Mindannyiszor valami-
lyen helyi nevezetesség kö-
zelében került sor az attrak-
cióra, Bécsben egy hatalmas
rendezvény kellõs közepébe
csöppenve, Nürnbergben a
városháza, Brüsszelben az
Atomium elõtt, Londonban
pedig a belváros közepén
állt neki Popey a világre-
kordnak. Hogy a londoni fõ-
városban miért nem a para-
limpia stadionjában? Mint
kiderült, tervük meghiúsult.
Legnagyobb sajnálatukra,
bár elõzetesen a Tolerancia
Tour nevû szervezettõl volt
ajánlólevelük, az információ
a magyar paralimpiai bizott-

sághoz nem ért el,  így
Zsolték végül nem jutottak
be a sportrendezvény záró-
ünnepségére, sem autóval,
sem anélkül. Egy újabb hely-
színt kellett keresniük, ahol
nem tartották fel a forgal-
mat, itt került sor Zsolt erõ-
próbájának végsõ szakaszá-
ra, melyet Sebestyén István hi-
telesített. Ugyanis a Magyar
rekordok regisztrátora is ve-
lük tartott az úton, sõt na-
gyobbrészt õ vezetett, hogy
az erõs ember eleget tudjon
pihenni, Sándort pedig Budai
Zsófia segítette az út során.
Találkoztak paralimpiko-
nokkal, s már idehaza, a
reptéren a sportolók szeme
láttára is elhúzta a kocsit
Popeye. Az akció a toleranci-
áról szólt, de Zsolt egy jövõ
év végi rekordkísérletét is
megalapozta vele, hiszen
2013-ban angliai helyszínen,
Doverben tervez egy újabb
rekordot. Csak annyit árult
el, ehhez nem véletlenül
szükséges egy hosszú, 10 hó-
napos felkészülés: hatalmas
tömeget akar megmozgatni a
Guinness-rekordok szülõ-
földjén, aminek helyszínét
most feltérképezhette.

(darók)

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKK
FFIIGGYYEELLEEMM!!

Szentes központjában
360 m2 területû, kétszintes,
6 szobás, konyhás, 2 fürdõ-

szobás, két utcára kijáratú ház
FÉLÁRON eladó.

Irányár: 25 millió Ft.
Érdeklõdni lehet: 30/9513-200

telefonszámon, illetve Szentes,
Mátyás király utca 25. sz. alatt.

Sinka Zsolt Európán
átívelõ világrekordja


