
Jogerõsen három év vég-
rehajtandó fogházbüntetés-
re ítélt kedden a Szegedi
Törvényszék egy szentesi
szülészorvost, akinek egy
páciense 2008 nyarán, há-
rom héttel a mûtét után
meghalt. Az orvos ügyvédje
szerint megalapozatlan íté-
let született, ezért a Kúriá-
hoz fordulnak. 

A bíróság halált okozó,
foglalkozás körében elköve-
tett szándékos veszélyezte-
tés bûntettében mondta ki
bûnösnek Loboda Fábiánt –
adta hírül kedden az MTI. A
szabadságvesztés büntetés
mellett a bíróság a jelenleg
Békés megyében háziorvos-
ként praktizáló orvost öt év-
re eltiltotta a szülész-nõgyó-
gyászi tevékenység gyakor-
lásától is. 1 millió 276 ezer
098 forint bûnügyi költséget
kell viselnie az orvosnak. Az
ítélet szerint a 31 esztendõs
asszonyon egy abbamaradt
vetélést követõen a vádlott –
aki választott orvosa volt –

2008. július 1-jén egészség-
ügyi kaparást hajtott végre,
a mûtét során azonban –
mint utóbb kiderült – átlyu-
kasztotta a beteg méhfalát, s
két helyen a vékonybelét is
megsértette. A páciens már
ébredéskor is hasi fájdal-
makra panaszkodott, szoba-
társai elmondása szerint éj-
szaka nem tudott aludni,
vergõdött, fájdalomcsillapí-
tóért könyörgött. Az orvos
azonban személyesen nem
vizsgálta meg, csupán tele-
f o n o n  re n d e l t  s z á m á r a
gyógyszereket. A vádlott,
amikor átadta a pácienst az
ügyeletes orvosnak, a beteg
állapotát jobbnak tüntette
föl a valóságosnál, s az eset-
rõl nem referált megfelelõen
feletteseinek. A mûtét más-
napján a vádlott egy kollé-
gája a páciensen végzett ult-
rahangvizsgálat során rend-
ellenességeket fedezett föl,
ezért azonnal hasfeltáró mû-
tétet javasolt. A vádlott
azonban a vizsgálati ered-

ményt és a javaslatot is eltit-
kolta felettesei elõl. Az asz-
szonyt – egy újabb ultra-
hangvizsgálatot követõen,
július 3-án mûtötték meg,
ekkor derült fény a sérülé-
sekre, s arra, hogy a páciens-
nél hashártyagyulladás ala-
kult ki. A beteg július 5-én
az intenzív osztályra került,
vérmérgezést kapott, életét
az intenzív kezelés és két
újabb mûtét ellenére sem
tudták megmenteni, július
23-án elhunyt.

Az MTI-nek Ábrahám Lász-
ló mûhibaügyekre szakoso-
dott ügyvéd – aki a sértett
jogi képviseletét látta el a
perben – elmondta, az el-
múlt csaknem tíz esztendõ-
ben a Szegedi Törvényszék
ítélete az elsõ, amikor orvost
foglalkozás körében elköve-
tett szakmai szabályszegés
miatt végrehajtandó szabad-
ságvesztés büntetéssel súj-
tott a bíróság Magyarorszá-
gon.

(folytatás a 4. oldalon)
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Nem kell visszasajtolni
Az Országgyûlés megszavazta a termálvíz visszasajtolási kötelezett-

ség megszüntetését – adta hírül közösségi oldalán Farkas Sándor.
Szentes és térsége országgyûlési képviselõje hozzátette: térségünk és a
Kárpát-medence nagy lehetõsége, végre a magyar embereket szolgálja.

A parlament internetes oldalán megtalálható vízgazdálkodásról szóló
elõterjesztésbõl eltûnt a visszasajtolást tartalmazó szakasz. Az elfoga-
dott módosítás szerint: a termálvíz kizárólag energiahasznosítás céljá-
ból történõ kitermelésére vonatkozó létesítési engedélyben rendelkezni
kell a kitermelt víz elhelyezésének módjáról.

Árulás, lemondás
Jóváhagyta kedden a képviselõ-testület

az Alföldvíz Zrt.-vel kötendõ bérleti és
üzemeltetési szerzõdést, ami azt jelen-
ti, hogy a Szentes-Víz Kft.-t bekebelez-
heti a békescsabai székhelyû óriás köz-
mûszolgáltató 2014-tõl. Benyújtotta
lemondását a Szentesi Üdülõközpont
Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

3. oldal

Olcsóbb
vonatjegy
Orosházáig

A Szentes-Orosháza vasút-
vonalon is életbe lép június-
tól a 15 százalékos menetdíj-
csökkentés. Már alig van utas,
aki élhet a kedvezménnyel.

4. oldal

Új edzõk érkezhetnek a
Szentesi VK két felnõtt vízi-
labdacsapatához: Lukács Dé-

nesnek és Zantleitner Kriszti-

nának megköszönték eddigi
munkájukat – értesült la-

punk. Magyar József klubel-
nöktõl megtudtuk, Szentes-
rõl elszármazott szakembere-
ket szeretnének a kispadra
ültetni. Úgy tudjuk, az egyik
kiszemelt az elmúlt években

Franciaországban dolgozó
Fülöp Tibor, aki a férfiakat irá-
nyítaná. Lapunk megjelenése
napján közgyûlést is tart az
egyesület, az elnökségben is
személyi változások lesznek.

Edzõváltások a pólósoknál

A szokottnál késõbb kez-
dõdhet meg a strandszezon
a tiszai partfürdõn, amely-
nek üzemeltetését az üdülõ-
tulajdonosok által fizetett
bérleti díjból fedezi az ön-
kormányzat. Épp ez képezi
vita tárgyát, hiszen a nyara-
lók gazdái azt szeretnék,
hogy az üdülõterület rende-
zésére és fejlesztésére költ-
sék az innen származó be-
vételeket. 

Az aszfaltozott utakról
már eldúrták az árhullám
után maradt hordalékot, de
még korántsem fogadókész
a tiszai partfürdõ, ahol álta-
lában június elején kezdõdik
a strandszezon. Az iszap-

talanítás és a takarítás is
folytatódhat, ha az idõjárás
engedi – tudtuk meg Kiss Fe-
renctõl. A városellátó munka-
társa elmondta, jelenleg a
partfürdõ engedélyezési eljá-
rása zajlik. Idén is az Erika
és Béla Bt. fogja mûködtetni
a partfürdõt: nekik kell biz-
tonsági szolgálatot és úszó-
mestereket alkalmazniuk
a nyári hónapokban. A
szabadstrand üzemeltetésére
a telekbérletekbõl származó
bevételeit fordítja a város, de

az innen befolyó évi 1,8 mil-
lió forint sem elegendõ oly-
kor. 

Régóta folyik azon a vita,
miért a partfürdõ élvez el-
sõbbséget az üdülõterülettel
szemben. A nyaralók gazdái
azt szeretnék, hogy az üdü-
lõterület rendezésére és fej-
lesztésére költsék az innen
származó bevételeket, mert
õk nem használják a stran-
dot, azt a fürdõzni vágyók
látogatják inkább.

(folytatás a 3. oldalon)

Késik a szezon-
kezdet a Tiszán

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Három év alatt jutott el ad-
dig a Kurca rehabilitáció má-
sodik üteme, hogy megkez-
dõdhet a kivitelezés. A prog-
ramra – amely a város fölötti
részen a Bikaistállói és Zu-

hogói tiltó közötti 3 kilomé-
teres mederszakasz teljes, il-
letve a Szentes-Szegvár kö-
zötti 7 kilométeres szakasz
részleges kotrását, továbbá
3 vízkormányzó mûtárgy

(Mindszentnél az Albert-
csõszházi, Szegvárnál a T-3
jelû, és Szentes alatt a Talomi
tiltó) átépítését foglalja ma-
gába – még 2010-ben nyert
685 millió forint uniós támo-
gatást az Ativizig. Szerdán, a
projekt nyitórendezvényén
Jászné Gyovai Ágnes, a szente-
si vízügyi szakaszmérnökség
vezetõje elmondta, a rehabi-
litáció Öcsödtõl Mindszentig
1135 négyzetkilométernyi te-
rület vízelvezetését javítja
majd.

(folytatás a 4. oldalon)

Már kezdenék
a kotrást a Kurcán

Rohamtempóban kell elvégezni a kotrást a Kurcán,
amelynek két szakaszát iszaptalanítják december közepéig.
Az engedély szerint július 15. után kezdhetik a munkát, de
a Felsõ-Kurcán, az 1-es és 2-es zsilip közötti 3 kilométeres
szakaszon már júniusban hozzálátnának, ha a szakhatósá-
gok rábólintanak. 

(Fotó: MTI)

A védelem szerint a bíróság mellõzte a perdöntõ
orvosszakértõi véleményt

Precedens: Loboda
doktort elítélték
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Valamikor a '90-es évek
második felében olvastam a
Szentesi Élet egyik számá-
nak címlapján a nagyszerû
hírt: Fellélegezhet a város, el-
kelt a Petõfi! És tényleg el-
kelt. Egy budapesti cég vette
meg és ígéretet is tett rá,
hogy hamarosan régi fényé-
ben pompázik majd az egy-
kor szebb napokat látott
épület. Aztán telt-múlt az
idõ, de a munkások csak
nem akartak megjelenni a
szálloda körül, a felújítás
„csúszott" (milyen praktikus
magyar szó ez, sok mindent
eltakar). Szóval csúszott,
csúszkált a felújítás, amit egy
idõ után meguntak a város
akkori vezetõi, és komoly lé-
pésre szánták magukat:
hosszú pereskedésbe kezd-
tek, hogy visszavegyék a tu-
lajdonjogot. Ha jól emlék-
szem, úgy 7-8 év alatt ez si-
került is, ám hogy mibe ke-
rült ez a városnak, arról jobb
nem tudni. De fellélegezhet-
tünk, mert újból a miénk lett
a rom. Alig telt el 1-2 év és új
vevõ jelentkezett. Újból egy
pesti cég. A fõnökük min-
denkit megnyugtatott: „bele-
szerettem a városba" meg,
hogy „ötcsillagos szállodát
fogunk építeni Szentesen." A
józanabbak mosolyogtak, a
még józanabbak meg már
látták a szomorú jövõt. Még
hogy ötcsillagos szálloda!
Ahhoz elõbb ötcsillagos ide-
genforgalom kellene, az pe-
dig (mezõváros lévén) nem
volt soha Szentesen. Aztán
újból telt-múlt az idõ. A
munkások megint csak nem

jelentek meg a szálló
körül…, azaz dehogynem,
megjelentek, és körbe is pa-
lánkozták. Na, végre csinál-
ják! – gondoltuk sokan. De
korai volt az öröm. Bár a
bontási munkálatok is meg-
kezdõdtek és minden moz-
dítható értéket kibontottak,
és annak rendje módja sze-
rint el is szállítottak... a fel-
újítás csak nem akart elkez-
dõdni. „Októberben munka-
terület átadás lesz!" (2010)
szólt az újabb ígéret, de el-
múlt az október és az egész
év is, és bár szegény munka-
terület már nagyon várta,
hogy õt átadják, de bele kel-
lett törõdnie, hogy magá-
nyos marad. Aztán a polgár-
mester úr is megunta: „meg-
feneklett a projekt, új megol-
dást keresünk". És láss cso-
dát, újból megjelent egy gaz-
dag cégcsoport. A változa-
tosság kedvéért ezúttal Ang-
liából. Õk is ámulatba estek:
„mindent megadnának a
londoniak, ha olyan nyugodt
helyen tölthetnék a nyarat,
mint Szentes." Hurrrráááá!!!
Végre egy tõkeerõs cég, aki
fantáziát lát bennünk. 40
milliárdot hoznak ide! Turis-
taparadicsom lesz Szentes-
bõl! Ez az! Még az sem ront-
hatta el az örömünk, hogy
„közvetítési díjként" a város
rögtön leszurkolt egy közve-
títõ cégnek 11,7 milliót. Se-
baj, mi ez ahhoz, amit nye-
rünk. Aztán megint telt-múlt
az idõ.... Tavaly már arról ol-
vastunk e lap hasábjain,
hogy a város közel 100 milli-
ót fordított a „szálló felújítá-

sának elõkészületeire". Hir-
telen alább hagyott a hurrá
hangulatom még nekem is.
Hát, nem arról volt szó,
hogy õk hoznak 40 milliár-
dot??? Aztán ez azzal kezdõ-
dik, hogy mi adunk elõleget?
Közel 100 milliót? Ennyibõl
már ki lehetett volna cserélni
az egész tetõt. „Hagyjad
már, Jenõ – mondta a felesé-
gem, ne szólj bele a felnõttek
dógába!” Nem szólok, de
mégis bosszantott a dolog.
Aztán a következõ hír: „csú-
szik" a projekt. Hova? Med-
dig? És különben is, bár
rossz idõ van, azért fagy
nincs, hát ne csúszkáljon az a
projekt. És most itt tartunk.
Petõfi szálló, te drága, „ki
tudja merre, merre visz a
végzet: Göröngyös úton, sö-
tét éjjelen..." Van egy rémál-
mom. 2032 egy zivataros
õszi napján (ha megérem)
ülök otthon és veszem elõ a
Szentesi Életet. Rögtön meg-
üti a szemem az elsõ oldal
fõcíme: Fellélegezhet a vá-
ros: megkapta a Petõfi a bon-
tási engedélyt. A cikk arról
szól, hogy a város szégyen-
foltja végre valahára, hosszú
procedúra után, sok-sok mil-
liós elõkészületek után meg-
kapta az engedélyt. Egy pes-
ti cég már vállalta is, hogy
potom 400 millióért minden
uniós követelményt és sza-
bályt betartva lebontja a még
megmaradt falakat. A város
már át is utalta az összeg fe-
lét, csak egy baj van: a lebon-
tási projekt valamiért „csú-
szik".

S. Zarándi Jenõ

Olvasónk írja

Petõfi, te drága!

Tanárnak lenni nehéz és
szép feladat. „A tanítás az op-
timizmus legnemesebb meg-
nyilvánulása.” Ez a pálya
életre szóló hivatás.

Egy gyermek egész életpá-
lyáját meghatározza a peda-
gógus, „akinek a szelleme vi-
lágos, a tudása nagy és a szí-
ve jó.” Fontos, hogy egy tan-
tárgy rejtelmeibe milyen mó-
don vezeti be diákjait, hogyan
inspirálja, segíti õket.

Az én unokámnak szeren-
cséje van, mert az általános is-
kola utolsó évében Szemerédi
András, a gimnáziumban
Cseh Lajos tanár úr szerettette
meg vele a földrajzot. Az el-
múlt két év során 6 országos
versenyre készítette fel, úgy,

hogy minden versenyen do-
bogós helyezést ért el. 

Önzetlenül, energiáját, sza-
badidejét, szívét-lelkét bele-
adva, nagy tudásával segítet-
te hozzá a szép eredmények-
hez, melynek jutalmas a diák
részére sok értékes könyv,
kül- és belföldi utazás, tábor.
A felkészítõ tanáré a köszön-
jük, s talán egy oklevél. Töb-
bet érdemelne! Mert a diák ta-
nár nélkül nem tud teljesíteni,
különösen ilyen alapos tudást
kívánó versenyeken. Termé-
szetesen szorgalmas, küzdeni
tudó, akaró diákokkal tudja
ezt tenni.

A tanár úr folyamatosan
pályázik, különórákon készíti
fel diákjait, saját autóján viszi

õket a versenyekre, mert uno-
kámon kívül számos diákja is
indult és szerepelt eredmé-
nyesen országos versenye-
ken.

Elismerjük, amit tud, sze-
retjük azért, a kapcsolatért,
ami kialakult tanár és tanít-
vány között. Mert ez a kap-
csolat alapozza meg gyerme-
keinknek, unokáinknak a tu-
domány és a tudás iránti sze-
retetét.

Cseh Lajos tanár úr mind-
ezt a tudást-átadást önzetle-
nül teszi. Köszönjük neki és a
munkájukat hasonló lelkese-
déssel végzõ pedagógusok-
nak.

Kozák Lászlóné
és családja

Olvasónk írja

Köszönet Cseh Lajos
tanár úrnak

Ez a tavasz – a rendkívüli
pápaválasztás miatt – az
egész világ figyelmét Rómá-
ra irányította. Miközben a té-
vések szinte már otthonosan
mozogtak a pápai rezidenci-
án, fölmerült az emberben a
kérdés, köti–e Szentest vala-
mi közelebbi is a Vatikán-
hoz. És akkor bizton mond-
hatjuk, hogy igen: 1941. má-
jus 7–én XII. Pius pápa leve-
let küldött Szentesre.

A míves betûkkel készült
latin nyelvû irat megszólítá-
sa: „Delecti Fili”. A záradék
is a szeretett fiúnak, Carolo
Csergö-nek szól. Az apostoli
áldás mellett a levél arról ér-
tesít, hogy a pápa a címzettet
kiemeli a polgárok közül és
besorolja a Nagy Szent Ger-
gely Lovagi Rendjébe.

A részletes indoklás fordí-
tása helyett nézzük meg, ki
is ez a lovag. Csergõ Károly
Szegvár szülötte volt, ahol
édesapja az akkor ott mûkö-
dõ megyei hivatalban dolgo-
zott. A család 12 gyermeke
közül csak 3 nõtt fel, a többit
elragadta a gyilkos torok-

gyík. A gyermek Károly
1890-tõl a szentesi gimnázi-
um szorgalmas diákja lett.
Alig 18 éves, amikor elveszti
édesapját, ettõl kezdve a ma-
ga emberségére kellett ha-
gyatkoznia. Dolgozik és jo-
got kezd tanulni a kolozsvári
egyetemen. Így került az ak-
kor már Szentesre költözött
megyéhez. Végigjárta a hiva-
tali ranglétrát, 1925-ben lett
alispán. Ezt a tisztséget töl-
tötte be nyugdíjazásáig,
1937-ig. Munkájában mind-
végig az egészségügyet és a
szociális gondokat tartotta
legfontosabbnak. Oroszlán-
része volt abban, hogy Szen-
tesen is telekhez és egészsé-
ges otthonhoz jutott kö-
zel kétszáz munkáscsalád.
(ONCSA). Saját példáján
okulva figyelt a szegény csa-
ládok tehetséges gyermekei-
re. Még a város határán is
túllátott. Õ járta ki például a
megyei ösztöndíjat az Ipar-
mûvészeti Fõiskolán az elsõ
világháborúból sebesülten
leszerelt Drahos Istvánnak.

Erre a több évtizedes mun-

kára figyelt fel a váci püs-
pökség és javasolta az elis-
merést. Az adománylevélben
jelzett és engedélyezett kül-
sõségeket nem viselte. Ké-
sõbb is csöndesen tûrte a tör-
ténelem õt sem kímélõ viha-
rait, míg 90 évesen örökre el-
hagyta városát.

Érdemes megjegyezni,
hogy XII. Pius pápa koráb-
ban járt Magyarországon,
Budapesten 1938–ban az
eucharisticus kongresszuson
(akkor még mint Pacelli bí-
boros). Pápaként ereje és te-
kintélye nem volt elég a há-
ború borzalmai ellenében. A
most megválasztott Ferenc
pápa elsõ beszédében a béke
ügyére és a szegénység fel-
számolására kérte az isteni
áldást. Ennek a gondolatnak
Csergõ Károly ma is megfe-
lelne. Reméljük, hogy Ferenc
pápa nagyszerû elgondolása
nem marad szép terv, s azok
megvalósulásához nálunk és
a nagyvilágban sok olyan se-
gítõje lesz, mint Nagy Szent
Gergely egykori szentesi lo-
vagja lenne. B.M.E.

Olvasónk írja

A római pápa levele
Szentesre

130 éve: a Szentesi Lap,
1883. május 26-án megjelent
száma egy új szentesi talál-
mányról tudósított „Õrletõk
és malomtulajdonosok” cí-
men. Megtudhatjuk, hogy
ifj. Zsoldos Ferenc helybeli
gõzmalom tulajdonos és
Kiss János molnármester
olyan új õrletési eljárást dol-
gozott ki, amely úgy a ma-
lomtulajdonosra, mint az
õrletõre nézve kiszámítha-
tatlan elõnnyel bír. Az új
módszer jelentõségét és
hasznát a következõkben
foglalhatjuk össze: A talál-
mány a malomkõnek gyors,
könnyû és minden erõsebb
súrlódás nélküli járását se-
gíti elõ, s ezáltal a malom
tulajdonosra nézve azt az
elõnyt eredményezi, hogy

az eddiginél 15–20 %-kal ke-
vesebb erõnek alkalmazása
mellett naponta 15 %-al
több munkát végez, mint a
jelenlegi õrlési módon vé-
gezhetni. A kõ egyszeri vá-
gásra négy annyi ideig
használható, mint eddig. Az
õrletõ elõnye pedig ezen fel-
találás folytán az, hegy
amennyiben ezen találmány
alkalmazása mellett a kövek
erõs összesúrlódása akadá-
lyozva van, õrlés alatt a liszt
a leggyorsabb munka mel-
lett is csaknem teljesen hi-
degen jön a kõ alól, s legfel-
jebb meglanyhul. S ameny-
nyiben mindannyian tud-
juk, hogy a malomkövek
erõs súrlódása következté-
ben kifejlett hõ folytán a
liszt a jelenlegi õrlési mód-

szer mellett erõsen felme-
legszik, nem ritkán megpör-
kölõdik s ez által a liszt táp-
értékébõl rendszerint 5, s
nem ritkán 15–20 % értéket
veszít. Ez a baj és hátrány az
új találmány alkalmazása
mellett teljesen megszüntet-
tetek, s így az õrlõ sokkal
egészségesebb, táplálóbb
lisztet kap. S továbbá, a
mennyiben ezen találmány
segítségével a liszt a korpá-
tól a legfinomabban válasz-
tatik el, minden métermázsa
búzánál 5 kilóval több lisz-
tet produkál. Ezen talál-
mány, amelyet ifj. Zsoldos
Ferenc azóta szabadalmaz-
tatott – a malomipar terén
minden esetre kiszámítha-
tatlan fontossággal bír… 

75 éve: az Alföldi Újság

1938. március 18-diki száma
megrázó történetet tett köz-
zé „Felgyógyult és állást ka-
pott a haláltól megmentett
szentesi boxoló” címen. A
jelzett lap már korábban hírt
adott arról a megrendítõ
hátterû öngyilkossági kísér-
letrõl, amely a napokban
történt Budapesten. Kon-
koly Gábor szentesi sütõse-
géd, amatõr bokszoló – akit
szentesi sportkörökben jól
ismernek – a Vilma királynõ
út egyik fájára felakasztotta
magát. Az öngyilkossági kí-
sérletet szerencsére idejében
észrevették. Egy járókelõ le-
vágta az életunt fiatalem-
bert, akit ezután a mentõk
beszállítottak a Rókus Kór-
házba. Az azóta felgyógyult
sütõsegéd elmondta, hogy

sokáig állás nélkül volt, az
amatõr bokszolás pedig
nem nyújtott számára meg-
élhetést; végsõ kétségbe-
esésében kereste a halált. Az
alig 25 éves fiatalember tra-
gédiája mögött érdekes
részletek húzódnak meg.
Neves bokszoló volt; Szen-
tesen kezdte karrierjét. An-
nakidején sokat írtak róla a
lapok, nagy tehetségnek tar-
tották. 1929-ben kezdett
bokszolni Szentesen. Már az
elsõ évben megnyerte a le-
ventebajnokságot, négy év
múlva a keleti kerületi baj-
nokságot, és többször volt
Csongrád megye bajnoka.
Késõbb Szegeden megsze-
rezte a tréneri képesítést; ezt
szerette volna hasznosítani.
1933–34-ben a szentesi le-

ventéket és csendõröket tre-
nírozta. Felkerült Pestre; azt
remélte, hogy a fõvárosban
karriert tud csinálni. Profi
bokszoló lett. 1935-ben több
meccset nyert, és külföldön
is versenyzett. Bécsben, Prá-
gában, Brünnben minden
mérkõzését megnyerte. En-
nek ellenére szerzõdést nem
kapott. Utoljára 1937 tava-
szán bokszolt, ezzel befeje-
zõdött sportkarrierje. Ettõl
kezdve alkalmi munkákból
élt. Még ’37-ben megnõsült,
de nem tudta eltartani hit-
vesét, ezért különváltak,
majd jött az öngyilkossági
kísérlet. Azóta Konkoly Gá-
bor kifutói állást kapott egy
sajtüzemben, heti 16 pengõ
fizetéssel. Most egyetlen vá-
gya, hogy láthassa feleségét,
akit nagyon szeret, és akit
nagyon szeretne eltartani…
Talán sikerül!

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…(31.) 

Profi bokszoló menekülése a halálból

Fórumot tart a rendõrkapi-
tányság a Berek és Berekla-
pos városrész közbiztonsá-
gáról június 5-én, szerdán
délelõtt 10.30 órakor a Nagy-
örvény utcai idõsek otthoná-
ban. A lakossági fórumon a
városrész közbiztonságáról,
bûnmegelõzésrõl beszélnek a
kapitányság munkatársai.

Rendõri
tájékoztatóFájdalomtól megtört szívvel értesítjük barátainkat, hogy

Lakatos Zoltán testvérünk utolsó leheletét is Urának adta.
Hosszú hetek óta rosszul volt már, amikor a szentesi kór-

házba került. Tudtuk, hogy nehéz küzdelem lesz, de a kórház
dolgozói az utolsó pillanatig küzdöttek, nem adták fel. Végig
segítettek, szakmailag, emberileg segítséget nyújtottak kész-
ségesen mind az urológiai osztály, mind az aneszteziológiai
és intenzív terápiás osztály dolgozói. Orvosok és ápolók egy-
aránt azon fáradoztak, hogy férjem felépülhessen a gyilkos
betegségbõl.

Köszönettel
Lakatos Zoltánné

Nehéz küzdelem volt



(folytatás az 1. oldalról)
A burkolatlan utak állapo-

ta valóban nem megfelelõ,
ezeket igyekeznek kijavítani
a városellátó részérõl, de a
pénzügyi források igencsak
szûkösek. A favágás is kriti-
kus kérdés: telken belül az
üdülõtulajdonosok feladata
lenne, de az is igaz, hogy
egy-egy szükséges csonkolás
jelentõs terhet róna rájuk. 

Évek óta sok a panasz a ti-
szai strandhoz vezetõ út
macskaköves szakaszára,
ahol süllyedések és kitürem-
kedések egyaránt megnehe-
zítik a közlekedõk dolgát. A
bicikliseknek megoldást je-
lenthetne egy külön kerék-
párút, amihez már elkészül-
tek a tervek, de a megvalósí-
tásról még nem döntöttek a
városházán. A macskaköves
útszakasz, mint megtudtuk,
nem a városhoz, hanem az
állami közútkezelõhöz tarto-
zik. A Magyar Közút Non-
profit Zrt. szóvivõje, Pécsi
Norbert Sándor azt írta la-
punknak, hogy a 45319 jelû
szentesi hajóállomáshoz ve-
zetõ út kockakõ burkolata
évtizedek óta deformálódott,
felújítására azonban idén

nincs lehetõségük. Levelé-
ben kiemelte, hogy a teljes
körû rekonstrukciókra vagy
nagyobb volumenû javítási
munkákra szánt források fe-
lett nem társaságuk rendel-
kezik, csupán szakmai javas-
latot tehetnek egy-egy sza-
kasz felújítására. Addig is a
szentesi üzemmérnökség az
üzemeltetési és karbantartási

feladatokat tudja ellátni ezen
az úton is, ami a kaszálást, a
belógó növényzet eltávolítá-
sát, a Tisza levonulása után a
burkolatra és útpadkára ra-
kódott föld és sár letakarítá-
sát jelenti. Az elhúzódó árvíz
és a csapadékos idõjárás mi-
att ezen munkákat június el-
sõ felére ütemezték be. A ko-
rábban kihelyezett „30 kilo-

méter/órás sebességkorláto-
zás-egyenetlen úttest ve-
szélyt” jelzõ táblapár az
egyik oldalról oszlopostól el-
tûnt, amelyet soron kívül pó-
tolni fognak. A lokális hibá-
kat aszfaltkeverékkel fogják
javítani, szintén júniusban.
Az út menti fák vizsgálatát
pedig az elsõ félévre ütemez-
ték.

Bíró Dániel
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Júliustól gazdasági társa-
ságként mûködik a Városel-
látó Intézmény – döntött
keddi rendkívüli ülésén a
szentesi képviselõ-testület.
A Szentes Városellátó Non-
profit Kft. ügyvezetõjének
az eddigi irányítót, Varga
Sándort választották, kine-
vezése 2018. június 30-ig
szól, bére bruttó 600 ezer fo-
rint lesz. A jogszabályválto-
zások és az elõnytelenné
vált finanszírozás miatt a
kistérségi társulás meg-
szüntetésérõl is határozott a
grémium, de teljes szétvá-
lásról szó sincs, ugyanis ön-
kéntes alapon újabb társu-
lást hozott létre Szentes és a
környezõ hét település. A
közös feladatellátás a terü-
letfejlesztésre és a központi
orvosi ügyelet mûködteté-
sére vonatkozik. Utóbbival
kapcsolatban elhangzott,
sokszor panasz volt arra,
hogy órákat várnak a bete-
gek a kistérségbe kihívott
orvosra. Chomiak Waldemar
azt mondta, az ügyeletet
jobban is meg lehetne szer-
vezni, egyben megkérdõje-
lezte, hogy kell-e közösköd-
nie Szentesnek a kistérségi
településekkel. Szerinte az
nem megoldás, hogy az
ügyelet helyett a kórház
sürgõsségi osztályát keresik
fel a betegek, mert ott 11 or-
vosi státusz betöltetlen, az
osztály pedig túlterhelt.
Nem örült a „különutas” fo-
lyamatnak Horváth István,
aki úgy vélte, épp az össze-
fogásé és az együttmûködé-
sé a jövõ, a törvényhozók
mégis az ellenkezõjébe
kényszerítik bele a várost és
szomszédjait. – Nem lehet

szûkkeblû Szentes a kistele-
pülésekkel szemben – fogal-
mazott Szirbik Imre. A pol-
gármester leszögezte, a vá-
ros egyedül is képes lenne e
feladatok ellátására, mégis
segítõ kezet nyújt a kistele-
püléseknek, mert hátrányt
nekünk nem okoz, nekik vi-
szont elõnyös az összefo-
gás. 

Jóváhagyta a testület az
Alföldvíz Zrt.-vel kötendõ
bérleti és üzemeltetési szer-
zõdést, ami azt jelenti, hogy
a Szentes-Víz Kft.-t bekebe-
lezheti a békescsabai szék-
helyû óriás közmûszolgálta-
tó 2014-tõl. Az ügylet elõz-
ményeirõl a polgármester
elmondta: a szavazatvásár-
lásnak tekinthetõ rezsicsök-
kentés és a vezetékhálózat
hossza után fizetendõ köz-
mûadó terheit még talán el
tudta volna viselni a városi
szolgáltató cég, amely ed-
dig a lakossági igényeknek
megfelelõen és nyeresége-
sen mûködött, de az új sza-
bályozás lehetetlen helyzet-
be sodorta a társaságot. Az
érintett Csongrád megyei
települések hiába próbáltak
nekik tetszõ megoldást ta-
lálni, közös szolgáltatót ala-
pítani, egy politikai döntés
keresztülhúzta számításai-
kat. – Két város elárult ben-
nünket – utalt Szirbik Imre
Sándorfalva és Kistelek ki-
hátrálására. Annyit tudtak
elérni az Alföldvíz Zrt.-nél,
hogy megmarad a telefonos
ügyelet és a hibajavító rész-
leg Szentesen, illetve garan-
ciát adott a békési társaság,
hogy továbbfoglalkoztatja a
Szentes-Víz Kft. dolgozóit.

B.D 

Késik a szezonkezdet a Tiszán

– Kezedben az életed! –
életmódprogramok a szentesi
kistérségben – ez a címe an-
nak a pályázatnak, amelyet a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház nyújtott be si-
kerrel. A pályázattal – mint
ahogy a nevébõl is kiderül –
nemcsak a szentesieket, ha-
nem a környékben élõket is
szeretnénk megszólítani, s
egészséges életmódra, élet-
módváltásra sarkallni – nyi-
latkozta lapunknak Várkonyi
Katalin .  A projektben az
egészségügyi intézmény
partnere a derekegyházi ön-
kormányzat.

A pályázatban számos

program szerepel azon felül,
hogy Egészségfejlesztési Iro-
da mûködik majd a kórház
rendelõintézetében, aminek
munkatársai a betegirányítást
segítik elõ. A megvalósítás 18
hónapjában ezen felül a pre-
venció és életmód területén
számos program szerepel. A
folyamatos szakmai progra-
mok közé tartozik testmoz-
gás tanácsadás, alma-cigi cse-
re, Nord walking sétakör,
szülõklub, baba-mama és
életmód klub, de külön fog-
lalkoznak alkoholproblémák-
kal küzdõ, krízishelyzetben
lévõ kliensek azonosításával,
rendeznek betegklubot szív-

és érrendszeri problémákkal
küzdõk számára, valamint
daganatos betegek számára.
Ezen felül létrehoznak alko-
hol- és dohányzásmegelõzõ
önsegítõ csoportot, tartanak
étrendi és testmozgás tanács-
adást. Budapestrõl érkeznek
azok a speciális képzettséggel
rendelkezõ szakemberek,
akik burn out tréningeket tar-
tanak az egészségügyi alapel-
látásban és a kórházban dol-
gozó szakemberek számára,
amelynek során segítséget
kapnak a munkavégzés során
fellépõ krónikus megterhelé-
sek, stresszek következtében
fellépõ mentális, fizikális ki-

merülés állapotának megelõ-
zéséhez és kezeléséhez.

Szintén a pályázat részét
képezi a kistérség 7 település-
re tervezett szûrõnapsorozat,
míg Szentesen, a kórházban 3
alkalommal rendeznek szû-
rõnapot, amelyen 5 betegség-
típus szûrését végzik el. Köz-
tük a keringési, az érzékszer-
vi, a mozgásszervi betegsé-
gek, valamint a dohányzás és
a szájüregi daganat szûrését. 

– A pályázat keretében
Derekegyházán BeFITT park
is épül, egy felnõtt játszótér,
egy szabadtéri kondicionáló
terem, ahol a felnõttek és ti-
nédzserek saját súlyuk hasz-
nálatával tudnak edzeni térí-
tésmentesen, a friss levegõn –
mondta el Várkonyi Katalin.

Cs.L.I.

125 millió forintot nyert életmódprogramra a kórház

Kezedben az életed!

Csongrád megyében ti-
zenhét helyszínen nyílik
kormányablak év végéig,
ahol egyablakos ügyinté-
zéssel fogadják az ügyfele-
ket. A kormányhivatalban
január elsejétõl több mint
kétezer hatósági ügyet lehet
intézni egy helyen, míg jú-
lius 1-tõl százötvenre bõvül
a jelenlegi hatvanhárom
ügykör.

A növekvõ feladat és a
gyorsabb ügyintézés érdeké-

ben az év második felében
megkezdõdik a kormányab-
lak kialakítása a járási hiva-
talokban. Országos szinten
az elsõ száz kormányablak
között indul el az egyabla-
kos ügyintézés a Szentesi Já-
rási Hivatalban. A közel har-
mincmilliós beruházás során
a Városháza épületének aka-
dálymentesítése is a tervek
között szerepel. A liftet kap
az épület iskola felõli olda-
lon a jelenleg használaton kí-

vüli lépcsõházban. A mun-
kálatok várhatóan három hó-
napot vesznek igénybe és év
végére befejezõdnek. A fel-
újítás során az épület egyik
szárnyában az irodák válasz-
falait elbontják és egy közös
légteret alakítanak ki közvet-
len összeköttetésben a jelen-
legi folyosóval. Az ügyfelek
így ajtónyitás nélkül mehet-
nek ügyeiket intézni a kor-
mányablakban kialakított ti-
zenegy munkaállomás vala-
melyikéhez. A földszinti fo-
lyosókon felújítják a padló-
burkolatot és új ügyfélhívó
rendszert alakítanak ki. Az
ügyfeleket természetesen az
átalakítás ideje alatt is fogad-
ják.

Tóth Flórián, a járási hiva-
tal vezetõje lapunknak el-
mondta, hogy a kormányab-
lak építészeti átalakítására
munkaállomásonként 2,5
millió forintot, vagyis össze-
sen 27,5 millió forint áll ren-
delkezésre. A berendezése-

ket, számítógépeket a köz-
ponti költségvetés biztosítja
részükre. 

A kormányablak hétköz-
napokon reggel 8 órától este
20 óráig fogadja az ügyfele-
ket. A hivatal létszámbõví-
tést nem tervez a növekvõ
feladat és hosszabb ügyfélfo-
gadási idõ ellenére sem, a
feladatokat a jelenlegi appa-
rátussal kívánják ellátni. A

Járási Hivatal létszáma a
szakigazgatási szervekkel
együtt nyolcvannégy fõ, kö-
zülük harmincegy munka-
társ dolgozik a városháza
épületében. A hivatalvezetõ
tájékoztatása szerint a tava-
lyi hasonló idõszakhoz ké-
pest másfélszeresére emelke-
dett az ügyfélforgalmuk, az
ország más részérõl is felke-
resik az okmányirodát a ha-
gyományosan gyors ügyin-
tézés miatt.

Besenyei

Kormányablak nyílik év végén

Elárulták Szentest

Minden év június elsõ hét-
végéjén rendezik meg a váro-
si gyermeknapot. A Szentesi
Mûvelõdési Központ tájé-
koztatja a lakosságot, ameny-
nyiben június 2-án, vasárnap
rossz idõ lesz, a délutáni
gyermeknapi programokat a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban rendezik meg.

Nem marad el
a gyereknap

Elõjegyzés alapján fogadja
a betegeket Lajos Judit fõor-
vos a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház szemé-
szeti szakrendelésén, minden
hétfõn és csütörtökön 9 és 15
óra között. Az elõjegyzésre,
idõpontegyeztetésre a 63/
313-244-es központi telefon-
számon van lehetõség hétfõn
és csütörtökön reggel 7-9
óráig.

Bejelentkezés
a szemészetre

Lemondott a strandvezetõ

Benyújtotta lemondását a Szentesi Üdülõközpont Non-
profit Kft. ügyvezetõje – értesült lapunk. Információnk
szerint Szûcs Szabolcs közös megegyezéssel szeretne tá-
vozni posztjáról, amit 2011 augusztusa óta tölt be. Szirbik
Imre megerõsítette információnkat. Úgy tudjuk, az ügy-
vezetõnek a megkezdõdött fedett uszoda beruházással
kapcsolatban volt kérése a városvezetés felé. Az érintett
nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A járási hivatal még januárban kérte a város, mint tu-
lajdonos hozzájárulását a gimnázium és a közgazdasági
szakközépiskola energetikai korszerûsítésére benyújtan-
dó KEOP pályázat benyújtásához. Tóth Flórián járási hi-
vatalvezetõ tájékoztatása szerint az energetikai korszerû-
sítés tervei elkészültek mindkét tanintézmény esetében.
Jelenleg várják a központi költségvetési szervek számára
kiírandó pályázat megjelenését. Amennyiben a feltételek
lehetõvé teszik, akkor mind a két iskola korszerûsítésére
beadják pályázati igényüket az illetékes tankerületekkel
együttmûködve. A hivatalvezetõ elmondta, a nyertes pá-
lyázat nyílászárócserét és fûtéskorszerûsítést tenne lehe-
tõvé. Tóth Flórián tisztában van azzal is, hogy további
felújításokra is égetõ szükség lenne, azonban csak pályá-
zatokból juthatnak anyagi forráshoz az intézmények.

Csak hibajavításra futja idén.
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Kifejtette: az elmúlt évek alatt az erõs fel-

iszapolódás következtében jelentõsen lecsök-
kent és lelassult vízmozgás a csatornában,
mely kedvezõ életfeltételeket teremtett a vízi
növényzet megtelepedésének, elburjánzásá-
nak. Így a fõcsatorna funkcióját jelenleg csak
alacsony hatásfokkal tudja betölteni, vala-
mint mûtárgyai is leromlott állapotban van-
nak. Ez az állapot csapadékvíz levezetési
problémákat, illetve magas talajvízállást
okoz. A Kurca vízszállító kapacitása 25 szá-
zalékra csökkent.   

A meglévõ engedélyek alapján július 15-tõl
lehet kezdeni a kotrást, de mint Megyeri Ta-

más projektmenedzser elmondta, egy hónap-
pal hamarabb szeretnének hozzálátni az
iszaptalanításhoz, mert különben szûk lesz
az idõ a december 15-i befejezési határidõig.
Ezért felvették a kapcsolatot a szakhatósá-
gokkal. A munkát közbeszerzésen fõvállal-
kozóként az In-Situ Kft. nyerte el. A meglévõ
vízkormányzó-tiltó mûtárgyak részben el-
bontásra kerülnek. Helyükbe kettõ-, illetve
háromnyílású betétpallós és acélelzáró szer-
kezettel ellátott vasbeton tiltós monolit mû-
tárgyak fognak épülni. A zsilipeknél már jö-
võ héten, június 5-én megkezdõdik a kivite-
lezés, és október 15-ig kell befejezni a fejlesz-
tést. B.D. 

A Szentesi Mûvelõdési Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

2 fõ mûvelõdésszervezõ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ 
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Tóth József u. 10-14.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: fõiskola, mûvelõdésszervezõ szak
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2013. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15.
Helye: 6600 Szentes, Tóth József u. 10-14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklõdni lehet
a 63/314-211-es telefonszámon.

Nyolcadik alkalommal szervezte meg az
iskolások számára a Közbiztonsági napot a
polgármesteri hivatal, a helyi rendõrkapi-
tányság és a családsegítõ központ Közössé-
gi-tér munkatársaival közösen. Az utóbbi
években kétnaposra bõvült program elsõ ré-
szében hat általános iskola csapata mutatta
be a város egy-egy testvértelepülését a Dó-
zsa-házban. A Szent Erzsébet-iskola a német
Markröningen, a Koszta-iskola a romániai
Újszentes, a Deák-iskola a finnországi
Kaarina, a Klauzál- iskola a német Sankt
Augustin, a Rigó-iskola Topolya, a Kiss Bá-
lint-iskola a lengyel Skierniewice település-
rõl beszélt. 

Szirbik Imre polgármester, a zsûri elnöke
értékelõjében elmondta, az elõadásokból a
közönség bepillantást kaphatott az országok
és települések életébe. Az internet segítségé-
vel ma már bárki találhat ismerõst, barátot a
testvértelepüléseken, míg kézzel fogható
kapcsolat kialakítására ad alkalmat a június

eleji testvérvárosok kulturális fesztiválja. Az
elsõ helyezettnek járó oklevelet és mellé ki-
rándulást a szarvasi arborétum és az ott ta-
lálható Mini Magyarország meglátogatására
a Deák iskola csapata kapta. Az elõadásokat
követõen Orosz Katalin õrnagy, a rendõrkapi-
tányság bûnmegelõzési referense hívta fel a
figyelmet a leggyakrabban elõforduló bûn-
cselekményekre és megelõzési lehetõségük-
re.

Másnap öt iskola csapata közbiztonsági
akadályversenyen vett részt a strandon és
környékén. Az elméleti és gyakorlati felada-
tok sikeres teljesítésekor egy számjegyet kap-
tak, melybõl végül egy telefonszámot hívhat-
tak. A leggyorsabban telefonáló Kiss Bálint-
iskola csapata nyerte a szarvasi kirándulást.
A Közbiztonsági nap célja, hogy az iskolai
bûnmegelõzési foglalkozásokon hallottakról
játékos formában adjanak számot a diákok.

B.G.

Játékos bûnmegelõzés

(folytatás az 1. oldalról)
– Felülvizsgálati kérelem-

mel fordulunk a Kúriához –
nyilatkozta lapunknak a
szentesi nõgyógyász jogi
képviselõje. Demeter Attila
érdeklõdésünkre kifejtette,
álláspontjuk szerint az elsõ-
fokú bíróság nem indokolta
kellõképpen az ítéleti tényál-
lását, a másodfokú bíróság
pedig arra a meggyõzõdésre
jutott, hogy egy az egyben
átemelheti, és határozata
alapjaként elfogadhatja az el-
sõfokú bíróság tényállását.
Az ügyvéd leszögezte, sze-
rintük az ítélet megalapozat-
lan és mindkét bíróság téve-
dett. A tárgyalások során a
védelem azt kérte, hogy a
Loboda Fábiánt elsõdlegesen
bûncselekmény hiányában,
másodlagosan bizonyított-
ság hiányában a bíróság
mentse fel. 

– A sértett életveszélyes ál-
lapotban volt, amit egy ab-
bamaradt vetélés idézte elõ.

Nem lökõdött ki az elhalt
magzat, és ez olyan irányú
elváltozásokat hozott létre a
nõ szervezetében, amelyek
esetenként a normális élettel
biológiailag összeférhetetlen.
Hogy foglalkozási szabály-
szegés nem történt, az biz-
tos, hiszen védencem azon-
nal hozzákezdett az életmen-
tõ mûtéthez. A beavatkozás-
sal nem a sértett életét hozta
veszélyes helyzetbe, hanem
az akkor már közvetlen élet-
veszélyben lévõ nõ életét
igyekezett menteni. A mûtét
ideje alatt probléma nem
volt, és késõbb sem utalt arra
semmi, hogy a bélperforáció
bekövetkezett. Számunkra
értethetetlen volt, hogy vé-
delem által hivatkozott ta-
núk tanúvallomásai nem let-
tek figyelembe véve a tény-
állás megállapításánál. Há-
rom orvosszakértõi véle-
mény is egyezett abban,
hogy már a mûtétkor bekö-
vetkezhetett a szövõdmény,

és annak következtében az a
vérmérgezéses állapot, ami
miatt a vádlott terhére rótt
bûncselekmény nem állhat
meg. Vagyis nem õ követte
el a bûncselekményt, hanem
egy külsõ ok játszott szere-
pet. Az is fontos körülmény,
hogy Loboda Fábiánnak –
mivel ügyeletben volt elõzõ-
leg – július 2-án el kellett
hagynia a kórházat. Belegon-
dolni is rossz, hogy egy
orvoscsapat 24 órán át nem
szól a kezelõorvosnak, hogy
probléma lehet. Loboda Fá-
bián egyértelmûen állította
az ártatlanságát, és mondta,
hogy nem vette észre a per-
forációt. A sértett betegtársai
sem észlelték, hogy baj lehet.
Szerintünk a bíróság ítéleté-
nek indoklásában logikai hi-
ba történt. A perdöntõ jelen-
tõségû pécsi orvosszakértõi
véleményt – ami egyezett a
szegedi és debreceni szakvé-
leménnyel – indoklás nélkül
mellõzte a bíróság, és csak a

budapesti szakvéleményt fo-
gadta el, méghozzá az in-
doklás szerint azért, mert a
fõvárosi orvosok több évtize-
des szakmai múlttal rendel-
keznek, ezért álláspontjuk
meggyõzõbb volt. Ez nem
indok – mondta Demeter At-
tila.

Az ügyvéd hozzátette,
Loboda Fábián sajnálatát fe-
jezte ki a sértett hozzátartói-
nak, jogkövetõ állampolgár-
ként pedig tudomásul vette
a döntést. Folytatja házior-
vosi munkáját Orosházán, és
amikor az ítélet letöltésérõl
értesítést kap, bevonul. – Ab-
ban az országban, ahol erõ-
szakos bûnözõk arcát kita-
karja a média, védencem ki-
állt a nyilvánosság elé, és fel-
vállalta, hogy volt egy ese-
mény, amiben lehet, hogy hi-
bázott, de hogy szándékosan
nem követte el a bûncselek-
ményt, az biztos – szögezte
le Demeter Attila.

Munkatársunktól

A Szentes-Orosháza vas-
útvonalon is életbe lép júni-
ustól a 15 százalékos menet-
díjcsökkentés. Már alig van
utas, aki élhet a kedvez-
ménnyel. 

Nagyvonalú a kormányzat
a Szentes és Orosháza között
vasúton ingázókkal – akik
nagyon kevesen vannak.
Hétfõn jelentették be, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium a szolgáltatással ará-
nyos tarifák szélesebb körû
alkalmazása érdekében 15
alacsonyabb mûszaki szintet
nyújtó vasútvonalon 15 szá-
zalékos díjcsökkentést vezet
be 2013. június 1-jétõl. A
szaktárca szerint az intéz-
kedés közlekedésszakmai
szempontból is fontos elõre-
lépés, hiszen a vasút elsõbb-
ségét erõsíti a regionális for-
galomban. A kedvezményes
árú jeggyel igénybe vehetõ
vonalak körérõl a MÁV-
START Zrt. javaslata alapján
döntött a minisztérium. Az
is szerepel a közleményben,

hogy leromlott mûszaki álla-
potú szakaszokon elörege-
dett jármûvek közlekednek a
lassújelek miatt hosszú me-
netidõkkel.

A leírás pontosan illik a
Szentes-Orosháza vonalra,
amely be is került a minisz-
térium által kijelölt 15 ked-
vezményes tarifájú vasútvo-
nal közé. Csongrád megyé-
ben még a Röszkét Szeged-
del összekötõ sínpárt sorol-
ták be a tizenötök közé. A
Szentes és Orosháza közötti
vasúti közlekedést szinte le-
nullázta a tavalyi járatritkí-
tás, aminek eredményekép-
pen manapság közvetlen
már csak 2 járatpár ingázik.
A 40 kilométeres utat 75 perc
alatt teszik meg a vonatok,
amiknek alig van utasa. A
2011 végi utasszámlálás ada-
tai szerint a Szentesrõl haj-
nalban induló 88 ülõhelyes
szerelvénynek mindössze 6
utasa volt, a délutáni 100
ülõhelyesnek pedig 17. Oros-
házáról Szentesre, két jára-

ton mindössze 12-en utaz-
tak.  

Kedden délután 9 utas
szállt fel az orosházi vonatra.
Egyikük, Béla, aki a szentesi
mezgében tanul, lapunk ér-
deklõdésére elmondta, reg-
gelente Fábiánsebestyénbõl
busszal jár be Szentesre, vas-
úton leginkább hazafelé köz-
lekedik, de nem túl sûrûn.
Tapasztalatai szerint legfel-
jebb 10-12 felszálló veszi
igénybe ezen a járaton a
MÁV szolgáltatásait. Hozzá-
tette, még nem hallott a kor-
mányzat díjcsökkentési dön-
tésérõl. Sokat nem veszít, il-
letve nem is nyer vele, mert
a teljes árú menetjegy 745 fo-
rint, vagyis egy oda-visszaú-
ton 223 forintot spórol meg
az az utas, aki júliustól vo-
natra száll busz helyett. A
két város között egyébként
tucatnyi buszjárat közleke-
dik, a menetjegy 745 forint, a
menetidõ 50-60 perc. 

B.D.

LLLLaaaassssssssúúúú,,,,    ddddeeee    oooollllccccssssóóóóbbbbbbbb
aaaa    vvvvoooonnnnaaaatttt    OOOOrrrroooosssshhhháááázzzzaaaa    ffffeeeelllléééé

Precedens: Loboda doktort elítélték

Ünnepi könyvhetet rendeznek a városi
könyvtárban. Június 6-7-én 10-18, június 8-án
9-13 óra között a könyvhétre megjelent köny-
vek vására lesz, szombaton a helyi kiadvány-
ok 50 százalékos akciója. 

Június 6-7-én, 14-17 óra és június 8-án 10-

13 óra között Kruzslicz Pál: „Nézzétek, az ál-
mot játszom” címû könyvét, június 7-én 15-
17 óra között Paulovics Tamás: A hajnalról és
alkonyatról Szentes szép városában címû
könyvét dedikálja.

Könyvhét a könyvtárban

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület legnépszerûbb programja, a
június 2-ra, vasárnapra meghirdetett toronylátogatás a református
nagytemplomban mûszaki okok miatt elmarad. Minden érdeklõdõtõl
elnézést kérünk.

Elmarad a toronyséta

MMMMáááárrrr    kkkkeeeezzzzddddeeeennnnéééékkkk
aaaa    kkkkoooottttrrrráááásssstttt    aaaa    KKKKuuuurrrrccccáááánnnn

A Kurca vízszállító képessége jelenleg 25 százalékos.
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Saját verseivel jelentke-
zett a versmondóként és
úszóedzõként ismert Pau-
lovics Tamás (a képen jobb-
ra). Krúdys hangulatban
telt ez az este a városi
könyvtárban. 

Paulovics Tamást A hajnal-
ról és az alkonyatról Szentes
szép városában címmel, ma-
gánkiadásban megjelent
versekötetérõl Bene Zoltán
író, a Szegedi Lap fõszer-
kesztõje és Vágvölgyi Zoltán
könyvtáros kérdezte. Utóbbi
úgy jellemezte, természete-
sen, markánsan mond ver-
set, idegen tõle a színészke-
dõs, patetikus hangvétel -
miután elõször hallotta, meg
is hívta a könyvtárba szente-
si szerzõk mûveit felolvasni. 

A városunkba 1995-ben
Tiszaföldvárról úszóedzõ-
ként érkezett Paulovics Ta-
más  általános iskolás kora
óta írogat, hosszabb-rövi-
debb szünetekkel. A Szegedi
Lap fõszerkesztõjénél már
levetkõzte gátlásait, s be-
küldte költeményeit. Bene
biztatta, így kerekedett to-
vább a történet. 

A könyvbemutatón a hall-
gatóság ízelítõt kapott a
versgyûjteménybõl, a hetve-

nes években íródott mûvek-
tõl egészen a kötet megjele-
nése óta készültekbõl is. Ta-
más Szentesen otthon érzi
magát, a város szépsége vi-
láglik ki verseibõl. Szavakba
öntötte például: a liget pla-
tánfái még cserje korukban
hogyan találkoztak a Szen-
tesre látogató Klapka tábor-
nokkal, de versírásra kész-
tette egy hõsi halottakra em-
lékezõ szentesi öreg baka is.
Derültséget váltott ki, aho-
gyan versbe álmodta, milyen

az, amikor Attila, a hun ve-
zér bevásárolni megy a Hu-
nor Co-op egyik szentesi üz-
letébe, azok a sorok szin-
túgy, melyek a Tamást is a
tagjai között tudó Krúdy
Gyula Baráti Körnek szóltak.

Bene Zoltán úgy látja, tisz-
teletre méltó alázat árad ab-
ból, ahogyan Tamás verset
mond, és ugyanezt a hozzá-
állást tapasztalta nála, mint
szerzõnél.

Amikor a Szegedi Lap le-
közölte egyik versét, Tamás

felfigyelt a kulturális portá-
lon a megyeszékhelyet ábrá-
zoló kollázsokra. Nos, ekkor
kiderült, Bene Zoltán felesé-
ge készítette a kollázsokat, s
így született az ötlet, hogy
Tamás kötetének lapjait is
Pusztai Virág – immáron
Szentesrõl – alkotott mûvei
díszítsék. A szegedi mûvész
rajzaiból nyílt kiállítást Máté
Zsuzsanna ajánlotta a közön-
ség figyelmébe.

D. J.

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban a Vincent
és a tenger címû német fil-
met vetítik június 4-én, ked-
den 18 órakor. Ajánló a film-
bõl:

Vincentnek meghalt az
édesanyja. A fiú megígérte
neki, hogy teljesíti az utolsó

kívánságát, hogy még egy-
szer lássa a tengert. A prob-
léma az, hogyan juttatja el a
hamvait oda, Vincent ugyan-
is idegrendszeri betegség-
ben, Tourette-szindrómában
szenved. Az apja ezért be-
dugja egy klinikára. Az
anorexiás Marie-nak köszön-

hetõen Vincentnek és a rög-
eszmés személyiségzavarban
szenvedõ szobatársának,
Alexnek sikerül meglógnia
egy viharvert autóval és
Olaszországba, a tengerhez
indulnak a mama ham-
vaival…

Filmklub: Vincent és a tenger
Az iparosokat is sújtja a

válság, kevés a megrendelé-
sük és csökken a taglétszám
is. Az éves iparosgyûlésre
kevesen mentek el, aminek
a megszokottól eltérõ idõ-
pont is oka lehetett.

A hagyományos õszi idõ-
pont helyett tavasszal várták
iparosgyûlésre a helyi vállal-
kozókat, mivel most idõsze-
rû az éves mérlegbeszámoló
elfogadása és benyújtása. Ta-
lán ez is az oka, hogy gyér
érdeklõdés mellett, családias
hangulatban zajlott a Szentes
és Vidéke Ipartestület köz-
gyûlése. Az összejövetelen a
tavaly újjáválasztott megyei
és országos vezetés sem kép-
viseltette magát. Nehéz hely-
zetben van a fogyatkozó ipa-
ros társadalom. Stagnál a
gazdaság, kevés a munka az
iparosok számára, ráadásul
rontotta a helyzetüket a kö-
telezõ kamarai regisztráció is
– hangzott el az elnök beszá-
molójában. Várdai Béla be-
szélt az ipartestület anyagi
helyzetérõl is. – A kiadásaink
meghaladták a bevételeket, a
438 ezer forintos hiányt az

elõzõ évek eredménytartalé-
kából fedeztük. Bérleti díj
bevételt jelent, hogy ismét
mûködik a Dél-alföldi Jog-
pont Hálózat irodája a szék-
házban. Az ingyenes jogse-
gélyszolgálatot a városban
élõ minden munkavállaló
igénybe veheti. Elhangzott,
hogy azoknak az iparosok-
nak, akiknek a bevallását az
ipartestület végzi el, térítés-
mentesen elkészítik az ipar-
ûzési adóbevallásukat és a
szakképzési hozzájárulás be-
vallást is. A felügyelõ bizott-
ság elnöke, Kis-Rácz Antal
beszámolójában elmondta,
hogy a tagság közel fele, 25
fõ nem fizette be a tagdíját.
Az ipartestület takarékosan
gazdálkodott a tavalyi év-
ben, mégsem sikerült veszte-
ség nélkül zárni az évet. A
napirend szerint szervezet
könyvelését is végzõ Török
Gabriella irodavezetõ a tava-
lyi év mérlegbeszámolóját is-
mertette, majd megválasz-
tották a tisztújító választást
elõkészítõ bizottság tagjait.

A számadatokból kiderült,
hogy folyamatosan csökken

az ipartestület taglétszáma.
Az iparosgyûlésen megje-

lent mintegy tíz vállalkozó
nosztalgiával emlékezett
azokra az idõkre, amikor ki-
csinek bizonyult az Arany
János utcai székház egy-egy
taggyûlés alkalmával. Az
1989 júliusi megalakulásakor
729-en voltak, egy évvel ké-
sõbb, a kötelezõ tagság meg-
szüntetésével közel 300-zal
csökkent a létszám. Majd az
1994-es kötelezõ kamarai
tagság bevezetését követõen
– az irreálisan magasra sza-
bott tagdíjak miatt – még to-
vább fogyott a tagság. 2010
évben 86 tagja volt a helyi
ipartestületnek, ami mára 57
fõre apadt. A megyében hat
ipartestület mûködik, az or-
szágos szövetségnek 209
ipartestület a tagja.

Várdai Béla elnök felhívta
a figyelmet, hogy a www.
iptszentes.5mp.eu internetes
címen honlapot indítottak,
hogy minél több ember elér-
hesse õket, és ahol minden
iparos ingyenesen bemutat-
hatja vállalkozását.

Besenyei

„Király Csaba hihetetlenül
gyors tanulási képessége, az
emberi teljesítõképesség ha-
tárait súroló manuális tudá-
sa, a külsõ nehézségeken fe-
lülemelkedni képes zenei in-
díttatása, az újdonságok és
ritkaságok iránti fogékony-
sága révén minden körülmé-
nyek között egyedi élmény-
ben részesíti közönségét.”

Több mint két évtizedes
tanítási tapasztalatával, elõ-
adóként több mint 1000 kon-
certet maga mögött hagyva
kivételes tehetségével vált
díjnyertes elõadómûvésszé
és népszerû pedagógussá.

Az 1965-ben született mû-
vész, zongora- és orgonamû-
vészi diplomát szerzett a bu-
dapesti Zeneakadémián.
Négy magyar verseny elsõ
helyezettje és Olaszország-
ban, USA-ban nyert elsõ dí-
jat. Hangversenyezett Euró-
pa szinte minden országá-
ban, Japánban, Egyesült Ál-
lamokban, Kanadában, Dél-
Koreában.

Világszerte tart mesterkur-

zusokat, ennek ellenére szû-
kebb pátriájában, Pécsett él
és tanít.

Kritikusai a legnagyobb el-
ismeréssel írnak hangverse-
nyeirõl:

„Király Csaba ismét bizo-
nyította, hogy korunk legna-
gyobb elõadómûvészei közé
tartozik és legújabb vállalko-
zásával alkotóként, az átirat-
készítõk nagymesterei közé
is beírta nevét”, írták a
MÜPÁ-ban adott hangverse-
nye után.

A göteborgi Liszt hangver-
senye után írták 2011-ben:
„Micsoda est volt és teljesen
Liszt szellemében”.

Egy ilyen kiemelkedõ
hangversenynek lehetünk ré-
szesei a Szent Anna templom
felújított orgonáján június 9-
én, vasárnap 19 órakor. A
mûsor felöleli az orgonairo-
dalom széles repertoárját J.
S. Bachtól, Liszten át a fran-
cia M. Dupréig, a legnépsze-
rûbb mûvekbõl válogatva.

N-s

Orgonavirtuóz
hangversenye

A múlt héten lapunkban megjelent a Nem-
zeti Együttmûködési Alap pályázatán nyer-
tesek listájában elírás történt. A megjelent
számok az igényelt összegeket mutatják,
azonban az elnyert támogatás ennél minden
esetben kevesebb.

Az Együtt Nagycsaládosok Egyesülete 400
ezerbõl 300 ezer, a Szentesi Kiséri Óvodáso-
kért Alapítvány 1,24 millióból 250 ezer, a TÖ-
RÕDÉS Szentesi Gyermek és Diák Alapít-
vány 610 ezerbõl 300 ezer és 700 000 ezerbõl
500 ezer, az Árpád Szabadidõs Sportklub
2,92 millió forintból 250 ezer, a Kurca Vidéke
Polgári Egyesület 3,29 millióból 3 millió, a
Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesület

1,09 millióból 600 ezer, a St. Jupát Sportegye-
sület 420 ezerbõl 300 ezer, a Szentesi Delfin
Egészségmegõrzõ Sport Club 832 ezerbõl 250
ezer, a Szentesi Farkasok Utánpótlás Sport-
egyesület 300 ezerbõl 250 ezer, a Szentesi Ke-
resztény Pedagógus Társaság 500 ezerbõl 300
ezer, a Szentesi Kosárlabda Klub 657 ezerbõl
250 ezer, a Szentesi Vasutas SC összesen
1,830 millióból 950 ezer, a Szilver Táncsport
Egyesület 8 millióból 3,850 millió, a VE-GA
Gyermek és Ifjúsági Szövetség 3,250 millió-
ból 1,220 millió forint vissza nem térítendõ
támogatáshoz jut, forrás rendelkezésre állása
esetén. A várólistán további 21 pályázat neve
szerepel.

Helyreigazítás

Kevesebb pénzt nyertek

Csökkenõ iparos létszám

Amikor Attila bevásárol a Hunornál
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A szentesi vízilabdázás jelenlegi
ikonja, Horváth Tamás több mint 350
OB I-es mérkõzésen õrizte a Szentes
kapuját. Egy esztendõ kivételével,
amikor Valenciában légióskodott, ki-
zárólag Szentesen játszott, bár akad-
tak ajánlatai más együttesektõl is.
Mindezek ellenére nem biztos, hogy a
következõ szezont is városunk csapa-
tában kezdi.

1996-ban mutatkozott be a hazai él-
vonalban Horváth Tamás, aki azóta
több mint 350 elsõ osztályú mérkõzé-
sen védett szentesi színekben. Csakis
szentesi színekben. Merthogy Tamás,
bár voltak ajánlatai Szolnokról és Pécs-
rõl is, végig kitartott a Szentes mellett.
Mint mondta, lokálpatrióta lévén úgy
érezte, elõrébb egyik csapattal sem len-
ne, ráadásul messzire kerülne az ottho-
nától és szeretteitõl, így maradt Szente-
sen. – Egy esztendõnyi spanyolországi
légióskodást követõen hazatértem, hi-
ányzott a barátnõm, aki most már a fe-
leségem. Neki fel kellett volna adnia az
itthoni állását, ezt nem szerettük volna,
viszont még egy évet nem bírtam vol-
na ki nélküle – mesélte Horváth Tamás.
– 2004 februárjában eldõlt, hogy egy
esztendõ után hazatérek Valenciából,

és azóta is a Szentesben védek. 
A szentesi hálóõr szülei rábeszélésé-

re kezdett el vízilabdázni, de nem ízlett
neki a sok úszás, így egy esztendõre
abbahagyta az edzéseket. – A mai na-
pig nem szeretek úszni, így ez volt az
egyik oka annak, hogy – miután egy év
kihagyást követõen visszatértem az
uszodába - a kapuba állítottak. Ráadá-
sul hosszú karjaimmal is kitûntem a
többiek közül. 

16 esztendõsen mutatkozott be az él-
vonalban, de hogy ki volt az ellenfél,
arra Tamás már nem emlékszik, arra
viszont igen, hogy elõször Pozsgay
Zsolt szavazott neki bizalmat a felnõtt
együttes mérkõzésén. És ettõl kezdve
nem volt megállás, azóta elképzelhetet-
lenné vált nélküle városunk csapatá-
nak kezdõ hetese. – Legemlékezete-
sebb mérkõzéseim egyike az volt, ami-
kor idehaza 6-2-re vertük a késõbbi baj-
nok Honvédot, és ugyancsak ennyivel
bizonyultunk jobbnak a Magyar Kupa
elõdöntõben a Szegednél, akikkel
szemben a visszavágón hosszabbítást
követõen maradtunk alul. 

Tamás mintegy 8 edzõvel dolgozott
együtt pályafutása alatt, elmondása
szerint mindenkivel ki tudott jönni, ko-

moly konfliktusa egyikükkel sem volt.
EÉs, hogy mit hoz a jövõ? Nos, a szur-
kolók egyik legnagyobb kedvence egy-
elõre nem tudja, hogy hol kezdi a kö-
vetkezõ szezont. Évek óta az utolsó pil-
lanatokban állapodnak meg a játéko-
sokkal itt Szentesen, és valószínûleg
így lesz ez idén is. Az biztos, hogy
Horváth Tamás szerzõdése lejár május
végén, és vele egyelõre nem tárgyalt
senki a folytatásról. – Úgy gondolom,
hogy egy-két bajnoki szezon még ben-
nem van, de azzal is tisztában vagyok,
hogy az élsport szépen lassan felõrli a
testemet, így lassan szembe kell néz-
nem azzal, hogy elérkezik a vége –
mondta a hálóõr. – Korábban öt eszten-
dõn keresztül kapusedzõként már ki-
próbáltam magam, szeretnék OB I-es
felnõtt gárdát is trenírozni, viszont
utánpótlás-csapat irányítására nem
lenne affinitásom, így a felnõtt kispad
is távol van tõlem egyelõre. Van két
csodálatos fiam, van egy nagyszerû fe-
leségem, az õ jövõjüknek a biztosítása
az elsõdleges célom. Elindítottam egy
vállalkozást, így ha véget ér a vízilab-
dázó pályafutásom, lesz mire támasz-
kodnom.

Horváth Tamás szerint, bár igazán
kiugró eredményt sosem ért el, mégis
büszke a maga mögött hagyott évekre.
- Korábban talán volt, de ma már nincs
hiányérzetem. Erre voltam képes, amit
tudtam, megtettem a csapatomért,
minden mérkõzésemet végighajtottam,
talán nem is rosszul. Bízom benne,
hogy egy ilyen mentalitású kapusként
maradok meg a szurkolók emlékezeté-
ben.

H. V.

Inkább csak a szurkolótá-
borok hangpárbaja miatt
volt rangadó az elmúlt heti
Makó – Szentesi Kinizsi me-
gyei másodosztályú labda-
rúgómérkõzés. A Kinizsi,
akárcsak az õsszel, ezúttal is
kiütötte ellenfelét.

Nem is akárhogyan. A ta-
lálkozó Mihály Róbertrõl, a
Szentes csatáráról szólt. A 37.
percben az õ két góljával ve-
zetett magabiztosan a Kinizsi,
amely addig is irányította a
játékot. A szünet elõtt a haza-
iak is betaláltak Szél Bence há-
lójába, ám fordulás után gya-
korlatilag kiütötte ellenfelét a
bajnok. Mihály újabb két gólt
szerzett, majd Lekrinszki is
eredményes volt, így már 5-1-
re is vezetett a csapat. Az 5-2-
es végeredmény a 88. perc-
ben alakult ki, amikor szépí-

tettek a házigazdák. – Azt
gondolom, jól játszottunk,
megérdemelt gyõzelmet arat-
tunk még ilyen arányban is -
mondta Bozóki Zoltán, a Kini-
zsi vezetõedzõje. – Külön kö-
szönettel tartozunk lelkes
szurkolótáborunk tagjainak,
akik szép számban elkísérték
a srácokat Makóra, sokat se-
gített a buzdításuk.

A gárdára még két hazai
összecsapás vár ebben a baj-
noki szezonban. Június else-
jén, 17 órai kezdettel a
Csengele vendégszerepel a
Pusztai László Sporttelepen.
Õsszel 2-2-es döntetlent ját-
szott egymás ellen a két gár-
da, és most is remek össze-
csapásra van kilátás, hiszen a
vendégek jelenleg a hatodik
helyen állnak a táblázaton.

hv

A 17. alkalommal rende-
zett Óvodától az olimpiáig
elnevezésû kétnapos, nem-
zetközi úszóversenyen a
Szentes Városi Úszó Club is-
mét jó házigazdának bizo-
nyult, de ezúttal is megnyer-
ve a ponttáblázatot, itthon
tartotta a Mars Magyaror-
szág Kft. vándorserlegét.

A névadó szponzor kupájá-
ért a ligeti uszodában ezúttal
13 -  köztük két határon túli,
Aradról és Marosvásárhely-
rõl érkezett – egyesület kö-
zött folyt a versengés, bár a
részt vevõ csapatok közül
évek óta kiemelkedik a vásár-
helyi Hód Úszó SE és a szen-
tesiek külön versenye az elsõ
helyért. Végül az utánpótlás

korú versenyzõink 15 arany-,
32 ezüst- és 27 bronzérem-
mel, valamint 94 pontszerzõ
hellyel bõven maguk mögé
utasították a vetélytársakat.

A múlt hétvégén az elsõ
versenynapon nem kisebb
személyiségtõl, mint a két-
szeres olimpiai ezüstérmes
Güttler Károlytól, a sportág
utánpótlás bizottságának el-
nökétõl vehették át a gyere-
kek az érmeket. 

Színfolt a versenynaptár-
ban a szentesi esemény, a 10-
szer 33-as gyorsváltó igazi
kuriózum – jellemezte a tor-
nát Ádándi-Kiss Gyula, a me-
gyei szövetség elnöke. - A 33-
as medence behatárolja, hogy
komoly szintidõket lehessen

úszni, ennek ellenére például
a 133 és 1/3 méteres vegye-
sen a gyerekek kipróbálhat-
ják, milyen a vegyes úszófor-
duló. Nagyon sokan az idõ-
sebb versenyzõk is itt úszták
életük elsõ vegyesúszását –
mondta az elnök, aki a ver-
seny fõszervezõjének, Pau-
lovics Tamásnak is nagy tiszte-
lõje.

Sajnos, vasárnapra annyira
elromlott az idõ, hogy a ha-
gyományos zárószámot, a kí-
gyóúszást nem tudták meg-
rendezni, de a csokikat, ami-
ért végigúsztak volna min-
den hosszat a medencében,
mégis kiosztották a résztve-
võk között.

D. J.

Legenda a kapuban

Szentes Junior FC néven
folytatja tevékenységét a
HSZATÁK Junior FC labda-
rúgóklub. A kizárólag után-
pótlás-neveléssel foglalko-
zó egyesület közel száz iga-
zolt játékosa öt korcsopor-
tos bajnokságban szerepel.
Az új és a leköszönõ elnök
is fontosnak tartja az össze-
fogást a sportág lehetõsége-
inek javítására.

A cégbíróság elõtt fekszik
a klub névváltoztatásáról
szóló kérelem, egyben új el-
nök irányítja a Junior FC
munkáját. Tavaly kereste
meg az egyesület az elnöki
poszt felajánlásával Szabó
Zoltánt, akit az fogott meg,
hogy a klubnál mindenki
szívvel lélekkel dolgozik és
ért ahhoz, amit csinál. Az új
elnök elmondta, az operatív
irányítás az elnökség kezébe
kerül, õ maga képviselõi, ko-
ordinátori szinten kívánja se-
gíteni az egész szentesi fut-
ballt. A sportági összefogás
megteremtése érdekében
minden együttmûködésre
nyitott az egyesület, amely-
ben a közös munka sport-

szakmai alapokon szervezõ-
dik.

A Junior FC-nél - az edzõ-
ket kivéve – mindenki társa-
dalmi munkában dolgozik.
Prozlik István technikai vezetõ
és Kovács László szakmai ve-
zetõ mellett öt edzõ foglalko-
zik 95 gyerekkel, óvodás kor-
tól kezdve, öt korcsoportban.
Négy csapatuk az Inter-
ligában, míg az U12 a megyei
bajnokságban szerepel. Ko-
vács László elmondta, hogy a
jövõben is indítanak csapato-
kat a bajnokságban, az
Interligában és a Bozsik prog-
ramban is. Szeretnének éven-
te 30 gyereket leigazolni és

játszatni.  Erre minden esély
megvan, hiszen az egyesület
által megkezdett ovi-foci foci
program, valamint az oktatá-
si intézményekkel kialakított
együttmûködés kiszélesítette
az egyesületi utánpótlás bázi-
sát. Terveik szerint egy na-
gyobb, fõvárosi klubbal dol-
goznának együtt, így lenne
jövõképe a náluk nevelt gye-
rekeknek a felsõbb szintre ju-
táshoz.

A látványsportok társasági
adó jóváírásból származó
támogatására az egyesület
benyújtotta sportfejlesztési
programját a sportági szak-
szövetséghez. Az MLSZ a
Szentes Junior FC esetében
több mint tízmillió forintos
támogatási keretet határo-
zott meg. Ezt a keretet az
egyesület feltöltötte. A TAO-
s támogatás utánpótlás neve-
lésre, képzésre, eszközfej-
lesztésre fordítható.

Besenyei

Új név, új elnök, régi elvek

Mihály:
négy gól Makón

Nem várt vereséget szenvedett a Szentesi Kinizsi SZITE
NB III-as asztalitenisz-csapata az idei szezon utolsó hazai
bajnoki mérkõzésén a Gyula együttesétõl. 

12-6-ra kapott ki a Gyula gárdájától a már bajnoki ezüstér-
mes Szentesi Kinizsi az NB III-as bajnokság utolsó elõtti for-
dulójában. Az már korábban biztossá vált, hogy a Szentes
ezüstérmesként zárja az idei pontvadászatot, valószínûleg
ennek hatására is teljesített ezúttal halványabban a csapat. –
Ráadásul felsõbb osztályból is voltak „visszajátszói” a Gyulá-
nak, ezek a játékosok pedig túlságosan is erõs ellenfeleknek
bizonyultak – mondta Hegedûs Gábor, a Kinizsi szakosztály-
vezetõje. – Igyekszünk az utolsó fordulóban javítani, és mél-
tóképpen búcsúzni a jól sikerült szezonunktól.

Erre komoly esély van, hiszen az õsszel hazai pályán 12-6-
ra nyert a Kinizsi a Mezõtúr ellen, és ha a játékosok azt a for-
májukat mutatják, amit a szezon nagy részében, akkor ide-
genben sem jelenthet gondot begyûjteni a bajnoki pontokat.

hv

Gyõzelemmel
búcsúznának

Világbajnokkal játszott

A 33 esztendõs hálóõr a legjobb
eredményének a LEN-kupa 16 közé
jutást és a Magyar Kupa bronzérmet
tartja. Valenciában együtt játszha-
tott Salvador Gomezzel, a világ-, és
olimpiai bajnokkal, de védhetett
volna Törökországban is, a Galata-
sarayban, ahová Torday Árpáddal
együtt igazoltak volna. 

Mûfüves pálya építését tervezi az önkormányzat. Az
MLSZ pályaépítési programjának keretében egy nagy
méretû, 105x68 méteres pályát alakítanának ki a Csongrá-
di úti sporttelep területén. A több mint százmilliós beru-
házás anyagi fedezetéhez szükséges önrészt az önkor-
mányzat biztosítja, az építést - sikeres pályázat esetén - a
szövetség által kijelölt cég végzi. A fejlesztés megvalósí-
tása során a helyi labdarúgó klubok, mint együttmûködõ
szakmai partnerek szerepelnek a pályázati eljárásban. A
mûfüves pálya megvalósításával kapcsolatos pályázat be-
adásáról a képviselõ-testületnek kell döntést hoznia.

A sportbizottság pótpályázatot írt ki az elsõ körben ki-
maradt egyesületek támogatására. Döntése alapján a
HSZATÁK FC, a Honvéd Rákóczi SE és a Kossuth DSK
Kiss Bálint Kötélugró Klub egyaránt 150 ezer, a Szentesi
Delfin ESC 160 ezer, a Spartacus SK 20 ezer, a HIKO
Honkyokushin Alapítvány 1,5 millió forint támogatásban
részesült. 

A múlt és a jövõ
olimpikonjai az uszodában

(Fotó: Vidovics)



A május több éve az atléti-
ka hónapja a diáksportban.
Az idén nemcsak a városi
versenyek voltak eredménye-
sek, de a megyei több próba-
bajnokság csapat és egyéni
versenyein is kiváló eredmé-
nyek születtek. Végre, hosszú
idõk óta elõször, több próbá-
ban két csapat, egy váltó és
két egyéni versenyzõ is kép-
viselheti a várost a Budapes-
ten megrendezésre kerülõ or-

szágos diákolimpián. A lá-
nyoknál a Koszta József Álta-
lános Iskola, a fiúknál a Klau-
zál Gábor Általános Iskola 3.
korcsoportos csapata állhatott
a dobogó legmagasabb foká-
ra. 

Országos döntõbe jutott
(54,5 m-es eredményével) kis-
labda hajításban Tési-Vass
Gergõ a Klauzál-iskolából
(testnevelõ: Molnárné Szalai
Edit), a Koszta-iskola 4x100

m-es lány váltója, csapatta-
gok: Andrikó Anett, Balla Dor-
ka, Czuczi Anna, Gedai Csenge,
és összetett egyéniben Stráma
Klaudia (testnevelõ: Janiga
Lászlóné, edzõ: Merza Sándor). 

További megyei eredmé-
nyek: 1500 m futás 2. hely Ha-
lász Ákos (Merza Sándor), több-
próba egyéni összetett 3. hely
Orgona Gergõ (Koszta, Janiga
Lászlóné, Merza Sándor); 60
m síkfutás 2. hely Böszörményi
Ákos (Szt. Erzsébet, Benedek
Tibor).

A megyei verseny gyõztes
csapattagjai: Andrikó Anett,
Szabó Fiometta, Czuczi Anna,
Gedai Csenge, Tóth Fanni,
Balla Dorka (Janiga Lászlóné,
Merza Sándor), Majzik Mar-
cell, Puhala Alex, Púj Ernõ, Pé-
ter József, Varga Pál Erik, Varga
Tamás (Molnárné Szalai Edit,
Szemerédi Andrea, Szöllõsi Fe-
renc).

Kuruczné Szabó Anikó
mk. vezetõ
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Akár érdekes jelzésnek is
felfoghatjuk: éppen Tóth
József pesti tartózkodásá-
nak évében szervezték meg
a Nemzeti Színházat. Aki
még emlékezik a 2000-es év
fordulója elõtti és utáni
évek bonyodalmaira és ese-
ményeire a Nemzeti felépí-
tése kapcsán, nekik elárul-
juk: semmi új nem történt a
nap alatt.

Az 1800-as évek elejétõl
húsz-harminc évig szervez-
tek, veszekedtek, adományt
gyûjtöttek elõdeink. A hely-
szín kiválasztásakor ádáz
szócsatákat vívtak, és csak
hosszú évek alatt egyeztek
meg a Kerepesi úti építke-
zésben, amit egyébként ide-
iglenesnek tekintettek.
Számtalan tervezési, pénz-
ügyi, szervezési problémán
kellett átküzdeni magukat a
közremûködõknek. A 2300
férõhelyes Pesti Magyar
Színházat végül százféle po-
litikai, személyi és és szerve-
zeti csatározás és átalakítás
után 1837. augusztus 22-én
megnyitották.

Az egyik legfontosabb elem
a színházak életében: a színé-
szek játéka és tehetsége. Ese-
tenként egy-két próbával, na-
ponta mindig mást játszani –
nem lehetett könnyû feladat!

Ebbe a különös – furcsa vi-
lágba került 1841-ben Tóth
József.

A vándorló színészéletet
Miskolc után 1842-43-ban
Gyõrött folytatta, 43-44-ben
Kolozsvár következett, 44-
45-ben a Komlóssy, Hege-
dûs, majd három évig (45-
46-47-ben) Hetényi József
társulatában szerepelt, 47-
48-ban Kilényiékkel vándo-
rolt. Gyõrben érte utól 1851-
ben a Nemzeti Színház titká-
rának, Szigligeti Eduárdnak
a levele. 

A meghívás után a Nem-
zeti Színház 1851. április 6-i
plakátján Szigligeti: A rab cí-
mû, három részes darabját
hirdette. A plakáton felirat:
„TÓTH, új szerzõdött tag, a
kijelölt szerepben elõször
lesz szerencsés föllépni.”

A rendezõk becsülték, a
közönség szerette a nagyon
tehetséges és karakteres
megjelenésû mûvészt. Elsõ-
sorban a komikus és az intri-
kus szerepekben alakított fi-
gurák megformálását emelte

ki a korabeli kritika.
Megjelenése, hangja, test-

tartása tökéletesen illett az
önzõ agglegények, a zsarnok
cselszövõk megformálásá-
hoz. Sovány, alacsony testal-
kata, kemény járása, hosszú-
kás, kifejezõ arca, a mélyen
ülõ kék szem, és a kissé ér-
des hang sokat segített az
ábrázolt személy megjelení-
tésében. Hangja nem volt
erõs, ezért jól beosztotta a le-
vegõt, és szinte lassan, von-
tatottan, de igen hatásosan
beszélt.

A feljegyzések összesítet-
ték Tóth József szerepeit,
amit a közel húsz éves Nem-
zeti Színházi tagsága alatt el-
játszott: összesen 267 színpa-
di figurát elevenített meg.
Egyértelmû, hogy 1851 és
1870 között a nemzet színhá-
zának egyik mûvészi tartó-
pillére lehetett Tóth József,
miközben azt is tudjuk: éle-
tének utolsó két-három évé-
ben – gégebetegsége miatt –
csak kevés szerepet vállalt.

Shakespeare és Moliére

darabokban játszott szerepe-
iért különösen sokat dicsérte
a kritika Tóth Józsefet, de a
közönség is kedvelte az is-
mert klasszikus színmûvek-
ben nyújtott alakításait.

Közel tíz éves szünet után
Tóth József úgy döntött: a
soros jutalomjátékán 1858.
március 10-én (veszélyesen
közeli nap március 15-höz!)
Biberach szerepében, a lé-
zengõ rittert állítja színpad-
ra. Talán a színház vezetését
lepte meg a legjobban, hogy

a cenzúra engedélyezte a da-
rab bemutatását, igaz, erõsen
megcsonkított szöveggel,
igen sok kihagyással, és he-
lyenként még a szövegen is
változtattak. Ettõl sokkal ne-
vezetesebb lett az elõadás, és
Pest-szerte beszéltek róla a
színházba járók. A legnem-
zetibb tragédiánk szövegvál-
tozatairól Orosz László hosz-
szú tanulmányt írt.

Sokan kedvelték a mû-
vészt, ugyan zárkózott em-
berként ismerték, de jószívû,
becsületes, érzékeny sze-
mélyként megszerették. Jó-
kai Mór, a híres, elismert író
és felesége Laborfalvi Róza
színésznõ igen jó barátságot
ápoltak Tóth Józseffel. 

1870 elején ágynak esett és
több heti súlyos, nehéz szen-
vedés után március elsején,

családja körében, 47 évesen
meghalt.

A Nemzeti Színház plakát-
ján március 1-jén még szere-
pelt: Tóth J. beteg. Március
3-án a plakát alján fekete ke-
retben: „Ma kísérjük az örök
nyugalom helyére Tóth Jó-
zsefet intézetünk egyik volt
büszkeségét. (A menet 4 óra-
kor indul).” Valamennyi új-
ság közölte a szomorú hírt,
és õszinte fájdalommal emle-
gették korai halálát.

Betegsége utolsó heteiben
készített egy feljegyzést,
amiben arra kérte a hozzá-
tartozóit, hogy a sírjára a kö-
vetkezõt írják (most is ezt ol-
vashatjuk nyughelye felett):
„Nézzétek, az álmot ját-
szom”.

Kruzslicz Pál

Második alkalommal szervezett családi na-
pot a Kiss Bálint Kötélugró Klub a névadó is-
kolában. Az egész napos programra nem
csak kötélugrókat vártak, a gyerekek, szülõk,
pedagógusok számos programon vehettek
részt. Családi csapatjátékok, lufi csata,
rongyfoci, hordólovaglás, barkácsolás, ka-
landpark és természetesen ugróköteles játé-
kok várták a vállalkozó szellemûeket. Gye-
rek frizurakészítõ és fodrászbemutató, vala-
mint vércukor és vérnyomásmérés, illetve sé-
takocsikázás is része volt a családi napnak.
Bemutatót és tagtoborzót is tartott a közel
négy éve mûködõ kötélugró klub, melynek
három tagja kvalifikálta magát a júliusi Dáni-
ában rendezendõ Kötélugró Európa bajnok-
ságra.

A kötélugrás, köznapi nevén ugrókötele-
zés egyre népszerûbb sportág. Megmozgatja
az egész testet, akrobatika, ügyesség, állóké-
pesség és látványos koreográfiák összessége.
A kötélugró klub versenyzõi számos dobo-
gós helyet, érmet, oklevelet szereztek orszá-
gos megmérettetéseken. A heti négy edzés
közül három alapozó, egyen pedig verse-

nyekre, bemutatókra készülnek a Kiss Bálint
Református Általános Iskola tornatermében.
Szívesen vállalnak zenés, egyéni, páros és
csoportos koreográfiákkal kiegészített bemu-
tatókat családi és városi rendezvényeken is.

A szentesi Kiss Bálint Kötélugró Klub ez-
úton köszöni Szentes polgármesterének, al-
polgármesterének és sportbizottságának
sportolóink jelentõs támogatását a nyáron
megrendezésre kerülõ dániai Európa-bajnok-
ságra.

Kötélugró Családi napunk sikeréhez hoz-
zájárultak: Kiss Bálint Református Általános
Iskola, M.I.T. Hungária Kft., Zöld Plasztik
Lakics Kft., Városellátó Intézmény, Wellness
Colosseum, Dancsó Erika Szalon, Foto-Print
Stúdió, Informatikai Szaküzletek Kft.,
Tamáskovitsné Gila Éva, ifj. Tamáskovits Gyula,
Oláh Endre. A Magyar Mesterek Tornáján va-
ló részvételünket a CIB Bank támogatta. A
pályázatírást Bugyáné Számel Éva segítette.
Eseményeinkrõl a Szentes TV, Vidovics Ferenc
és a Szentesi Mozaik tudósítottak. Köszönjük
minden támogatónknak, segítõnknek!

(X)

Toboroztak a kötélugrók
A Leonardo da Vinci-program keretén

belül még április végén a lengyelországi
Bielsko-Biala nevû városba vezetett
utunk a szentesi Bartha János Kertészeti
Szakiskolából. A program célja az euró-
pai országok szakképzõ iskolái közötti
kapcsolat kialakítása, fenntartása és meg-
erõsítése. 

A kint eltöltött idõ alatt szakmai ismere-
tekkel gyarapodtunk, gyakorolhattuk a nyel-
vet, emellett új barátságokat is kötöttünk,
Horváth-Varga Zoltánné és Gál Anikó tanárok
kísértek el. Elsõ nap busszal elvittek minket
a társiskolába, ahol az Europa-Comenius-
kertben minden csapat a szervezõk által kije-
lölt területen kialakította az elõre elkészített
tervek alapján a saját kertjét. A kertépítéshez
szükséges növények listáját hónapokkal a ta-
lálkozó elõtt leadtuk, így azokat a helyszínen
megkaptuk. A beültetések témái az országok
jelképei, jellegzetességei voltak. Mi a kalocsai
és a szegedi szín- és formavilágot vittük el
Lengyelországba. E két tájegységrõl szárma-
zó hímzési motívumokat jelenítettünk meg
az általunk beépített háromszög alakú terü-
leten.

Másnap délelõtt megnéztük Bielsko Biala
jellegzetes részeit. A Your garden elnevezésû
kertészeti kiállítás megnyitója az iskola tor-
natermében volt, ekkor adták át az Europa-
Comminius- kertet ünnepélyesen a nagykö-
zönség számára. Ezután Auschwitzba és
Birkenauba is eljutottunk. Ott magával a bor-
zalommal szembesültünk. Megdöbbentõ és
felkavaró élmény volt.

Krakkóba menet megálltunk egy Garden-
zenterben, ahol csodálatos témakerteket,
ezekben számtalan örökzöldet, évelõ nö-
vényt és díszkutat láthattunk. A kert két na-
gyobb részbõl épült fel, a régebbi egy tízéves
beépített házrész volt. Ott japán, kínai, hol-
land és angolkertet csodálhattunk meg. A
bolt mellett egy ötéves beültetést láthattunk,
egy angol kert, a Télapó domb, az Örökzöld
hegy és számtalan díszfa tette színesebbé a
kertet. Krakkóban elõször az egyetem 1783-
ban alapított botanikus kertjét látogattuk
meg, mely több fõ részbõl áll: évelõk, vízi- és
futónövények, valamint páfrányok és ciprus-
félék díszlettek a kertekben.

Ferenczy Ágnes, Komár Viktor
és Dócza László

Kalocsai hímzésminta a lengyel kertben

Triatlon régiós diákolimpia megyei döntõt
és nyílt versenyt rendeztek Hódmezõvásár-
helyen, melyen a város és a Honvéd Rákóczi
SE fiatal sportolói is részt vettek. Dobogós
helyet helyezést ért el Pászti Benedek, Pászti
Dániel, Trenke Zsolt, Szaszkó Zorka, Szaszkó
Dominik. A Badár Imre, Badár Máté és Bujdosó

Krisztán alkotta csapat elsõ helyezést ért el,
mellyel kvalifikálták magukat a kecskeméti
triatlon diákolimpia országos döntõjébe. Két
felnõtt, Vidovics Zoltán és Lõrincz Gábor kor-
osztályában az elsõ helyet szerezte meg a
versenyen.

Sikeres triatlon utánpótlás

Az Árpád Szabadidõs Sportklub kis-
pályás felnõtt férfi labdarúgó tornát ren-
dez június 15-én, szombaton 8 órától a
Spartacus-pályán. Nevezni lehet szemé-
lyesen június 5-én, szerdán 17 óráig a
klub Kiss B. u. 3. sz. alatti helyiségében.

Felnõtt foci

Május 26-án, a Miskolcon megren-
dezett veterán magyar bajnokságon
Kuczora István (Pista bácsi) az „F” ka-
tegória 76 kg-os súlycsoportjában az
5. helyen végzett.

Balogh-Sz. Anna, a Dr. Papp László
Birkózó Egyesület versenyzõje és a
Forray Máté Ált. Isk. (Szegvár) tanuló-
ja május 25-én Csepelen a korosztá-
lyos diákolimpián 2. helyezést ért el.

Birkózó sikerek

Életrajzi könyv Tóth Józsefrõl 2. rész

„Nézzétek, az álmot játszom”

Részletet közöltünk a szerzõ „Nézzétek, az álmot ját-
szom”- címû könyvébõl, amelybõl Tóth József életét és
munkásságát részletesebben is megismerhetjük. A könyv
bemutatóját június 5-én, szerdán 18 órakor tartják a volt
megyeháza emeleti termében, ahol a városi kiadású mû-
vet meg is vásárolhatják az érdeklõdõk.

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. A zenegépek története.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szom-
baton 10-16 óráig

Tiszai életképek címmel látható
kiállítás június 15-ig, amely nyit-
va tartási idõben látogatható.

Városi könyvtár
Város - Hangulat - Rekonstruk-

ció címmel Pusztai Virág könyvil-
lusztrációiból készült kiállítás lát-
ható.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Kis László kiskunfélegyházi fo-

tós tárlata július 1-ig látogatható.
Õze Lajos Filmszínház
Május 30-június 3.
17.30 óra Párizs-Manhattan –

francia romantikus vígjáték,
20 óra A nyomorultak – angol

zenés dráma.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 31-tõl

Megyei bajnokok atlétikában



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Egy alsóréti tanya gyü-
mölcsöskertjébe ment be egy
férfi néhány nappal ezelõtt,
majd ott lebontotta a kültéri
illemhelyet, és annak fém
vázát a kertben talált utánfu-
tóra helyezte, és megpróbál-
ta eltolni azt. A tolvajt nem
sokkal késõbb elfogták a
rendõrök.

Az egyik szegvári lakóház
udvarán található vasanya-
got értékesítette egy illetõ
néhány napja. A probléma az
volt, hogy az árus csak bérel-
te a lakóházat, így a fém sem
az övé volt.

Két darab alumínium tetõ-
fedõ-lemezt próbált ellopni
három személy az Attila ut-
cai, egykori MÉH-teleprõl,
de a rendõrök õket is elfog-
ták.

Gépjármû-kulcs, okiratok
és készpénz tûnt el az egyik
szentesi vendéglátó-helyrõl.
A tolvaj a nyitott öltözõbõl

vitte magával zsákmányát.
Kivágták a fóliát, majd 5

millió forint értékû vegysze-
reket tulajdonítottak el a tol-
vajok az egyik berki tanya
bekerített kertjébõl.

Az egyik szentesi szórako-
zóhely elõtt kapta ki egy
hölgy kezébõl annak telefon-
ját egy férfi, majd elfutott a
mobillal. Késõbb elfogták az
elkövetõt a nyomozók, aki
már nem volt ismeretlen
elõttük, mert több, vagyon
elleni bûncselekmény miatt
folyik eljárás vele szemben.

Két fiatalkorú és egy fel-
nõtt korú elkövetõvel szem-
ben indított büntetõeljárást a
Szentesi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya rablás mi-
att. A két fiatalkorú május
22-én, a városi sportcsarnok-
nál állított meg egy férfit,
akitõl pénzt kértek. A férfi
erre nem volt hajlandó, erre
a két fiatal egy kerékpársze-

relõ-kulccsal és egy kerékpár
kormányoszloppal verést
ígért be neki. A férfi erre át-
adta a nála lévõ 200 forintot.
A fiatalok a pénzt átvették,
majd elmenekültek a hely-
színrõl. Három nappal ké-
sõbb az egyik fiatalkorú és a
felnõtt korú ismerõse a pos-
tánál, az ott lévõ építkezési
palánk mögé tuszkolták ki-
szemelt áldozatukat, majd õt
is a nála lévõ értékek átadá-
sára kényszerítették. Ettõl a
sértettõl 750 forintot vettek
el a bûnözõk. Az elkövetõket
elfogták a rendõrök, a gya-
núsítottakkal szemben - õri-
zetbe vételük mellett - rablás
miatt folyik eljárás. A két fia-
talkorú egyike egy hónapja
szabadult az elõzetes letar-
tóztatásból, amit szintén rab-
lás miatt rótt ki rá a bíróság,
míg társa ellen jelenleg is
több büntetõeljárás van fo-
lyamatban. hv

Született: Molnár Zoltán
és Czakó Erikának (Vécsey
K. u. 7.) Zita, László Ádám
és László Nikoletta Ilonának
(József A. u. 2.) Flórián, Ba-
logh Gábor és Parai Móniká-
nak (Vásárhelyi út 44.) Gábor,
Székely Zsolt és Almási Éva
Editnek (Gógány u. 2.) Mira
Fanni nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kispál
Szabolcs Illés (Sima F. u.
32/A) és Kiss Anikó (Kis-
kunhalas, Árpád u. 24.),
Surányi Imre (Csongrád, Al-
ma u. 5.) és Peguero Santana
Mary Noemi (Apponyi tér L
ép.), Kovács Lajos (Jókai u.
32/A) és Szécsi Anett (Új-
szentiván, Május 1. u. 32.).
Valkai Máté Dömötör (Hód-
mezõvásárhely, Kanyargós
u. 13.) és Horváth Anna Ani-
ta (Bihari sor 6.), Mayer
Márk (Csongrád, Pacsirta u.

23.) és Bölcskei Henriett
(Honvéd u. 66.), Molnár Zol-
tán Csaba (Farkas M. u. 11.)
és Sárközi Tünde Teréz
(Csanytelek, Szent L. u. 7.),
Nagy Attila István (Kecske-
mét, Petõfi u. 12.) és Suti Eri-
ka (Orosházi út 28.), Gulyás
Gábor (Huszár u. 31.) és Fa-
ragó Noémi (Rákóczi u. 43.),
Sáreczky Péter (Dunakeszi,
Bocskai u. 3/A) és Urbán
Alíz (Erdei F. u. 11.), Dobos
Ferenc (Boros S. u. 56.) és
Fûri Ildikó Julianna (Csany-
telek, Pusztaszeri u. 10/A).

Elhunyt: Tóth Lajos (Lõ-
rinc u. 27.), Valkai Pálné Sza-
mosközi Eszter (Nagyhegy
266.), Kovács Antalné Meleg
Katalin Erzsébet (Sima F. u.
6-10.), Gáspár Mihályné
Orosz Franciska (Szûrszabó
u. 10.).

Családi események

Utcai fosztogatókat,
tolvajokat fogtak

Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
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Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
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GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü június 3—7.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Csontleves és rumos hideg

szilvaleves
A menü: Csemege sertéssült,

sárgaborsófõzelék
B menü: Édes-savanyú csirke currys

rizzsel v. kajszilekváros
gombóc

Kedd: Paradicsomleves
betûtésztával és joghurtos
burgonyaleves

A menü: Rózsa Sándor
aprópecsenyéje, sült
burgonya, saláta

B menü: Zúzapörkölt, nokedli, saláta
Szerda: Rakott zöldbab vagy resztelt

máj köményes burgonyával
A menü: Zöldbabos sertéspörkölt,

tészta
B menü: Csirkecomb parasztosan,

pirított tarhonya
Csütörtök: Lencseleves virslivel és

zöldborsóleves vajas
galuskával

A menü: Spagetti carbonara vagy
chilisbab

B menü: Tiszai szárnyas
aprópecsenye, tészta

Péntek: Scsí és csirkegulyás
A menü: Karaj ropogós bundában,

finomfõzelék
B menü: Sült hekk remoulade

mártással és párolt rizssel v.
spenótos rakott kocka

www.galeriakavehaz.hu (X)

Kiütéssel gyõzött leg-
utóbbi mérkõzésén Nagy
Imre (a képen jobbra). A
Lütyõ becenévre hallgató fi-
atalember túlsúlya miatt,
barátja hatására ment elõ-
ször edzõterembe. Az ököl-
vívással öt éve foglalkozó
bunyós hét profi mérkõzé-
sébõl négyet nyert meg, je-
lenleg az országos ranglista
7. helyén áll. Papírforma
szerint akár Bedák Zsolt el-
len is ringbe szállhat legkö-
zelebb.

Legutóbb Kecskeméten lé-
pett szorítóba Nagy Lütyõ
Imre, a Ferobox Event boksz-
istálló második nagyszabású
rendezvényén. Meglepetésre
már a második menetben
gyõzött kiütéssel a nyíregy-
házi Váradi Pál ellen. Az
egyik szakmai internetes ol-
dalon „hungerites Rocky”-
nak elnevezett Lütyõ 4. gyõ-
zelmét szerezte a profik kö-
zött, és ezzel az országos
ranglista 7. helyére lépett.
Nagy Imre elõször öt évvel
ezelõtt, 17 éves korában
ment le az edzõterembe.
Mint lapunknak elmondta,
közel 90 kilogramm volt

akkoriban és mindenképp
fogyni szeretett volna. Ha-
verja, Faur Csaba – aki azóta
csapattársa is – csábította el
egy ökölvívó edzésre a
sportcsarnokba. Megtetszett
neki ez a sport, ráadásul le-
fogyott közel 30 kilogram-
mot, és edzõje Bertók Róbert
látott benne fantáziát. Egy-
ben a Ferobox Event bokszis-
tálló egyik tulajdonosa is,
ezért fordulhatott elõ, hogy
Lütyõ amatõr múlt nélkül,
egybõl a profik világában ta-
lálta magát. Bertók Róbert
szerint példamutató szorgal-
ma és  lelkesedése viszi elõre
pályáján a fiatal öklözõt.
– Míg más panaszkodik,
Lütyõ minden edzésmunkát
elvégez, mentálisan és szív-
vel küzd a ringben – mondta
az edzõje. Bertók reményei
szerint még nagyobb ered-
ményt is el tud majd érni.

Imre hetente hat napon
edz, vasárnap a pihenõnap.
Felváltva technikai és erõnlé-
ti edzést tart,  hétfõn ütõ-
edzéssel kezdi a hetet és
szombaton 8-10 kilométer
futással, majd súlyzózással
fejezi be programját. Mind-

emellett délelõttönként dol-
gozik anyagmozgatóként
a Hungerit Zrt.-nél. Mint
mondja, kollégái, közvetlen
fõnökei is járnak a mérkõzé-
seire, szurkolnak neki.

A jelenleg 59 kilogrammos
Nagy Imre nem szállt el a
gyõzelemtõl. Nem tartja ma-
gát annyira jó bokszolónak,
hogy profiként megélhessen
ebbõl a sportból. Mint la-
punknak elmondta, nincse-
nek hosszú távú tervei a
sportággal kapcsolatban, de
még az sem merült fel ben-
ne, hogy abbahagyná. Papír-
forma szerint, ha a ranglista
elsõ hat helyezettje nem vál-
lalja a mérkõzést Bedák
Zsolt ellen, akkor akár Lütyõ
lehet a következõ ellenfél a
június 15-ki Szeghalmon ren-
dezendõ gálán.

A másik szentesi profi
bokszoló, az elmúlt hóna-
pot Kovács „Tomi Kid” Tamás
szlovákiai edzõtáborában
töltõ Faur Csaba legutóbbi
mérkõzésén Lõdi Tamástól
szenvedett kiütéses veresé-
get.
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Baranyi Antal már Finn-
országban kerekezik, s elin-
dult megkeresni Rovani-
emibe a Mikulást.

Viccesen meg is jegyezte,
reméli ott lesz, nincs dolga.
Elõtte azonban, még Litváni-
ában zûrös dologba kevere-
dett, 40 centiméter hosszúsá-
gú kézi fûrésszel támadták
meg, de megmenekült. Majd
Lettország után Észtorszá-
gon tekert át, hogy eljusson
az északi országba, s annak
fõvárosába, Helsinkibe. Ad-
dig azonban még vikingha-
jón is utazott.

Ezt a közlekedési eszközt
választotta ugyanis, hogy
Tallinból eljusson Helsinki-
be, ahol Majzik Alexandrá-
éknál töltötte az estét, s vég-
re egy jót vacsorázott. Húsle-
ves, babgulyás és házi ke-
nyér volt a menü, s megnéz-
te a várost. 

Mint írta, úgy érzi, hogy
kezd szerelmes lenni a le-
nyûgözõ tájba, a vadregé-
nyes helyekbe, ezért lassan
teker. A medvecsengõt éjsza-
ka a fejénél tartja, mert ha
fõz, félõ, hogy medve tá-
madja meg, hiszen ezek az

állatok 50 kilométerrõl kisza-
golják az ételt. Egy kis egész-
ségügyi problémája is volt,
valami megmarta a jobb lá-
bát és feldagadt egy kicsit
térdhajlatnál. 

Az emberek közvetlenül
fogadták. – Kértem egy házi-
kónál vizet. Mondták, hogy
menjek utánuk a lakáson át.
Furcsa volt, meglepõ, hogy
az idegenekkel hogyan visel-
kednek. Amíg én vízzel fel-
pakoltam, hoztak jégkrémet.
Aranyosak voltak – írta
Toncsi.

Cs. L. I.

Toncsi a Mikulást keresi

Május 31-én, pénteken 21.30 órától Black Five élõ koncert
és buli a Felsõpárti Sörözõben. A zenekar 2011 nyarán alakult
Szentesen, azzal a szándékkal, hogy olyan együttest
hozzanak létre, amely magas színvonalú, igényes zenével
képes szórakoztatni a közönségét. Mindemellett repertoárja
mindenki zenei ízlését tükrözi.

Black Five koncert

A Szívügy klub legköze-
lebbi összejövetele június 5-
én, szerdán 5 órakor lesz az
ifjúsági házban. Levetítik a
Plitvicei tónál és a szlovén
úton készült filmet. Ezen kí-
vül  egészségmegõrzõ elõ-
adásra is sor kerül abban az
esetben, ha legalább 15-en
részt vesznek a találkozón.

Szívügy
A Napfény kupáért küz-

döttek a cselgáncsozók Sze-

geden, ahol a sûrû mezõny-

ben, hangulatos, pörgõ ver-

senyen a diák 2005-ben szü-

letettek között a 3. helyen

végzett Bozsoki Levente a

Pollák DSE sportolója.

Judo

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén 7
órától 7 óráig (24 órás) a Sima Fe-
renc utca 29–33. szám alatt (men-
tõállomás) tartanak ügyeletet. Tele-
fon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvégén
és ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Si-
ma F. u. 31–33. (mentõállomás),
rendelési idõn kívül az ellátás a kór-
ház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: június 3-
ig Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13
óráig. Június 3-10-ig Rákóczi
Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hét-
fõ-péntek 8-18, szombat 8-12 órá-
ig.  Készenléti telefon: 70/563-
5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) június 1-2-
án Petz János, Klauzál u. 21., tele-
fon: 30/549-09-07.

(Fotó: Vidovics)


