
28 509 lakója volt Szentes-
nek a 2011-es országos nép-
számlálás idején. Az elmúlt

egy évtizedben a Csongrád
megyei városok és községek
túlnyomó többségében csök-

kent a lakosok száma: a 60 te-
lepülés közül csupán 9-nek
gyarapodott kisebb-nagyobb
mértékben a népessége. A vá-
rosok közül legnagyobb ará-
nyú vesztesége Szentesnek és
Csanádpalotának volt. A két
város lakosainak megközelítõ-
leg egytizedét veszítette el –

fogalmaz a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) a 2011-es
népszámlás Csongrád megyei
adatait összegfoglaló tanulmá-
nya. A járások többségében –
a szegedit leszámítva, ahol
stagnált, – fogyott a népesség,
legjobban a két legidõsebb né-
pességûben, a szentesiben és a

csongrádiban. A járások közül
a csongrádi és a szentesi kor-
összetétele a legkedvezõtle-
nebb, hiszen arányaiban itt él
a legkevesebb gyermekkorú
és a legtöbb idõskorú – írta a
KSH.

(folytatás a 3. oldalon)
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Lehet menni üdülni
A családok számára nyújt lehetõséget közös pihe-

nésre az önkormányzat két balatoni üdülõje. A

révfülöpi üdülõházba még lehet jelentkezni: a 6 éven

aluliaknak díjmentes, a 6-14 év közöttieknek 1200, a

14 év fölöttieknek 1500 forintba kerül a szállás egy

éjszakára.

5. oldal

Pszichiátriai fejlesztések
Közel 72 millió forintból fejleszti pszichiátriai osz-

tályát a szentesi kórház. A projekt eredményeként 10
ágyas addiktológiai rehabilitációs részleget különíte-
nek el.

A Bereklapos utcába tervezett pszichiátriai otthon-
ban az eddigi 22 gondozó helyett 32 segítõ gondosko-
dik majd az újfajta ellátásról.

Cikkeink a 4. oldalon.

Jól vizsgázott
a Studium Generale

Sikeresnek értékelték a résztvevõk és a szervezõk a

Studium Generale tehetséges diákokat támogató prog-

ramjának elsõ félévét. Az önkormányzat, a Szegedi Tu-

dományegyetem, a Szentes Városért Közalapítvány és

öt helyi vállalkozás kezdeményezésére még négy évig

biztosan van fedezet. 3. oldal

– Nem indokolt a zárt ülés,
nyilvánosan is lefolytathat-
nánk a vitát a kalandparkot
építõ cég bérleti díj hátralé-
kának elengedésérõl - jelen-
tette ki napirend elõtt a kép-
viselõ-testület csütörtöki
rendkívüli tanácskozásán
Horváth István. Indítványát
nem támogatta a többség, de
Sztantics Csaba jegyzõ jelezte,
a grémium zárt ülésen hozott
határozatai nyilvánosak. A
magyartési óvodás gyerme-
kek érdekében kért szót az
ülésen Varga Lászlóné, Nagy-
tõke polgármestere, miután a
testület vita nélkül fogadta el
az Eperjes és Nagytõke ön-
kormányzataival kötendõ
óvodai feladat-ellátási szer-
zõdések 5 éves meghosz-
szabbításáról szóló elõter-
jesztést. A településvezetõ ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy
a magyartési kisgyerekek
Nagytõkére járnak óvodába,
szállításuk éves szinten 280
ezer forintba került a község-
nek, amelyhez eddig állami
normatívát kaptak, de az ál-
lam ettõl az évtõl nem finan-
szírozza az utaztatást. Mivel
a fenti összeg jelentõs terhet
róna Nagytõkére, Varga
Lászlóné azt kérdezte, Szen-
tes önkormányzata hozzá já-
rulna-e költségekhez. Szirbik
Imre erre azt felelte, a város
nem zárkózik el az egyezte-
tésektõl.

(folytatás a 8. oldalon)

Jogi aggály

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Alapításától mostanáig
750 gyermek útját egyenget-
ték a Rigó Alajos Gyermek-
otthonban, amely idén ün-
nepli fennállásának 50. év-
fordulóját. Régen még disz-
nót is vágtak az udvaron,
hogy a gyerekek lássák,
honnan kerül a tányérjukra
a hús, manapság viszont az
iskolakerülés, a drogok és a
bûnözés elleni küzdelemre
kell fókuszálniuk a pedagó-
gusoknak. 

A szeretett személy szere-
tetéért mindenre képesek, ez
a legfontosabb motiváció az
otthonlakó gyermekek szá-
mára – hangzott el a Rigó
Lajos Gyermekotthon fenn-
állásának 50. évfordulója al-
kalmából rendezett múlt
pénteki ünnepségen. A jubi-

leum kapcsán lakásottho-
nokban a gyerekek maguk
festették ki a szobáikat. Ez
volt a felajánlásuk az évfor-
dulóra. Amikor a sajátjukkal
készen voltak, akkor besegí-
tettek a másik lakásotthon-
ban. Emellett gálát rendez-
tek, fotókiállítás nyílt, illetve
emléktáblát is avattak az in-
tézményben, ahol a gyerekek
táncbemutatóval is kedves-
kedtek a meghívott vendé-
geknek. A maguk mögött
hagyott fél évszázadról
Maczelka Lászlóné család- és
utódgondozó elõadásában
elmesélte, hogy 1963. márci-
us elsején érkezett meg az el-
sõ két állami gondozott fiú
az akkori tanyai kollégium-
ba, és õket több mint 740
gyermek követte az évtize-

dek során. A szegényes kö-
rülményeket a gondozók el-
hivatottsága ellensúlyozta: a
nevelõk régen még disznót
is vágtak az udvaron, hogy a
gyerekek lássák, honnan ke-
rül a tányérjukra a hús. A
Deák Ferenc utcából olykor
költöznie kellett az otthon-
nak, így egy idõre például a
mai Páter-ház is menedék-
ként szolgált a szülõk nélkül
maradt fiataloknak, akik
véglegesen 1994-ben vehet-
ték birtokba a nekik emelt
épületegyüttest. A folytonos-
ságot a pedagógusok mellett
Berényi Katalin doktornõ je-
lentette és jelenti, aki már 38
éve segíti a gyengélkedõ
gondozottak gyógyulását.

(folytatás a 3. oldalon)

Szeretettel a szeretetért
küzdenek már 50 éve
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Csongrád megye városai közül Szentesen csökkent a legna-
gyobb arányban a népesség az elmúlt tíz évben – állapítja meg
KSH. A 2011-es népszámlálás területi összesítése szerint tanult
népség a szentesi, a megyében itt a harmadik legmagasabb a
foglalkoztatottak aránya, a többség „hitetlen” és több mint 15
nemzetiség, de egyetlen kínai sem él nálunk.
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Szeretnénk köszönetet
mondani a Koszta József
Múzeum igazgatójának, Bé-
res Máriának és múzeum-
pedagógusának, Oroszné Ró-
nyai Évának, hogy részt ve-
hettünk a múzeumpedagógi-
ai órákon ebben a tanévben.

Sok érdekességgel egészí-
tették ki a tananyagban meg-
ismert történelmi olvasmá-
nyainkat, kedvességükkel,
tudásukkal, érdekes és emlé-
kezetes órákat tartottak. Na-
gyon tetszett, hogy tárgyakat
foghattunk meg, sõt még ko-
rabeli ruhákat is felölthet-
tünk. Tanúi lehettünk lovag-
gá ütésnek is!

Köszönjük Mód Lászlónak a

néprajzos órákat. Nagy se-
gítség volt a farsangi felké-
szülésünkhöz, hogy a disz-
nóvágást eredeti rigmusok-
kal egészíthettük ki. Sok ér-
dekességet tudtunk meg a
húsvéti ünneprõl is.

Köszönjük Labádi Lajosnak
a helytörténeti órát, melyben
Szentes történetérõl tudtunk
meg érdekes dolgokat. 

Már nagyon várjuk az új
tanévet, amikor a következõ
történelmi korokkal ismer-
kedhetünk meg. 

Segítõink munkájához sok
sikert kívánunk!

A Koszta József Általános
Iskola 3. C osztálya

Olvasónk írja

A szarmatáktól
a defterig

A felsõpárti városrészben
található; a város legrégebbi
utcája, amely a Tóth József
és a Boros Sámuel utcákat
köti össze. Eredetileg a
Kurcaparti utca része volt,
amely három mai utcát fog-
lalt magába: a Tóth József,
Sima Ferenc és Boros Sámuel
utcákat. (A nép Nagy utcá-
nak is nevezte.) A városi
adószedõ 1731-ben 1. sor-
ként tüntette fel (a Kurcától
számítva). 1745-ben már
Kurtza sorként szerepel, de
gyakran változott az írás-
mód: 1750-ben Kurtza elsõ
sor; 1765-ben Kurcza sor;
1838-ban Kurtza út; 1857-tõl
Kurcaparti utca. Az 1906. évi
városrendezéskor az utca el-
sõ szakaszát Tóth József
(1823–1870) színészrõl ne-
vezték el; a Batthyány utcá-
tól északra folytatódó része
továbbra is Kurcaparti utca
maradt. Ezt a szakaszt 1932-
ben Gróf Tisza István utcára
keresztelték át, megemlékez-
ve Magyarország 1903–1905
és 1913–1917 közötti minisz-
terelnökérõl. 1945-ben a Ti-
sza István utcát kettéosztot-
ták: a Céhház utcától a Bat-
thyány utcáig, ill. a Kórházig

terjedõ szakaszt Sima Ferenc
(1853–1904) országgyûlési
képviselõrõl nevezték el, az
utca folytatása pedig meg-
kapta Boros Sámuel
(1787–1866) jegyzõ, fõbíró,
polgármester nevét. – Sima
Ferencrõl tudni kell, hogy
Nagykõrösön született 1853.
december 3-án. Apja Sima
Lajos asztalosmester. 17 éves
korában elhagyta a szülõi
házat. Beiratkozott a helyi
tanítóképzõbe, amelyet ma-
gánúton végzett el. Kántor-
tanítói oklevéllel a zsebében
1873-ban Szentesre érkezett,
ahol a felsõpárti református
leányiskola segédtanítója
lett. A tanítás mellett cikke-
ket írt a Szentesi Lap számá-
ra, s hamarosan bekapcsoló-
dott a város politikai életébe
is. 1875 tavaszán az újonnan
alakult Szentesi Függetlensé-
gi Párt jegyzõjévé választot-
ták. 1875 októberében meg-
házasodott; nõül vette az
alig 17 éves Donát Juliannát,
Donát István helybeli föld-
birtokos lányát, akitõl 12
gyermeke született. 1876
nyarán a város szolgálatába
lépett: elõbb levéltárnok, vá-
rosi képviselõ, majd gazda-

sági tanácsnok, utóbb ár-
mentesítési szakaszigazgató.
Közben átvette a Szentesi
Lap szerkesztését; 1878-ban
a Szentesi 48-as Népkör,
majd a Függetlenségi Párt el-
nökévé választották. Hama-
rosan õ számított a városi és
megyei függetlenségi 48-as
ellenzék vezérének. 1892–
1899 között elõbb a tápéi ke-
rület, majd Szentes város or-
szággyûlési képviselõje. Po-
litikai ellenfelei csõdeljárást
kértek ellene, emiatt elvesz-
tette mandátumát. 1901 nya-
rán Amerikába emigrált; az
Ohio állambeli Cleveland-
ban telepedett le, ahol meg-
hívták a Magyar Hírmondó
címû magyar újság szerkesz-
tõségébe. Hosszas betegség
után, a Cleveland melletti
Fairport nevû faluban hunyt
el, 1904. június 1-jén.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (114.)

Sima Ferenc utca

A szentesi evangélikus
templomban június 20-án,
csütörtökön, 17 órától tanév-
zárót tartanak, ahol Kiss Gab-

riella pszichológus nemez-
mesefiguráinak kiállítása
nyílik „Tündérek, manók és
a többiek...” címmel. Ezt kö-
vetõen Seres Krisztián és gitá-
ros tanítványai lépnek fel, és
Hrncsjár Zitát hallhatjuk még
énekelni.

Erre az alkalomra nagy
szeretettel várunk minden
érdeklõdõt. Az eseményre a
belépés ingyenes, de szere-
tettel fogadunk el adomá-
nyokat a koncert megszerve-
zésének költségeire.

Veres-Ravai Réka

Tanévzáró az
evangélikus
templomban

130 éve: a Szentesi Lap,
1883. június 9-diki számában
az alábbi örvendetes közle-
ményt olvashatták a szente-
siek: Megyénk országútjai-
nak jó karba hozatala érde-
kébõl nagyban, s eddig még
soha nem tapasztalt ered-
ménnyel folynak a munkála-
tok. Valóban teljes elismerés-
sel kell megemlékeznünk
azon praktikus eljárásról,
melyet Pünkösdy Ferenc me-
gyei államépítészeti fõmér-
nök országútjaink járható ál-
lapotba hozatala végett al-
kalmazásba vett. Eddig
ugyanis a megyei közmunka
felhasználásánál az volt az
eljárási mód, hogy akik ter-
mészetben szolgálták le a
közmunkát, kiküldtek annyi
napra, ahányra kellett, egy
gyermeket, vagy egy mun-

kaképtelen embert, kit már
más munkára használni nem
lehetett, s az ott a napot lop-
va, leszolgálta a megyei köz-
munkát. Ily szolgálat mellett
a mi útjaink folytonosan jár-
hatatlan állapotban marad-
tak. Pünkösdy Ferenc me-
gyei fõmérnök azonban,
hogy ezen naplopásnak vé-
get vessen, s mindenki be-
csületesen megszolgáljon a
megyei közmunkában, min-
den közmunka kötelesnek –
ki természetben kívánta le-
dolgozni közmunkáját – a
kirovása arányában az or-
szágútból kimért egy dara-
bot, s azt tartozik a méretek
szerint kiépíteni. Ez a mulat-
ság kezdetben nem igen tet-
szet senkinek, de hiába, csak
le kellett azt szolgálni, s a
dolognak az lett a vége,

hogy már eddig is egy pár
országutunk remekül ki van
építve, amint csak földbõl
országutat építeni lehet. Gra-
tulálunk ezen kiváló ered-
ményért az államépítészeti
fõmérnöknek. Ily eljárás
mellett rövid idõ alatt meg
lesz csinálva megyénknek
minden országútja.

100 éve: a Szentesi Lap
1913. június 26-án megjelent
száma hírt adott egy Szen-
tes–Csongrád közötti bal-
esetrõl, amely szerencsés ki-
menetelûnek mondható. Az
eset lényege: A Csongrádról
2 óra 38 perckor Szentesre
érkezõ vonat kedden elütöt-
te a csongrádi vágóhíd mel-
lett Huszka János csongrádi
gazdálkodót és Huszka
Zsigmond 8 éves kis unoká-
ját. Az eset úgy történt, hogy

nevezettek Csongrádról kife-
lé igyekeztek kocsin, és nem
látták az ott elhúzódó magas
töltéstõl, hogy jön a vonat, és
felhajtottak a sínekre. Már
majdnem egészen átjutottak,
amikor a kocsi hátulját el-
ütötte a vonat. A kisfiú nagy
ívben repül ki a kocsiból, a
lovakon keresztül, és a karját
törte. Az öregembert pedig
maga alá temette a felborult
kocsi, és kisebb agyrázkó-
dást szenvedett, de valószí-
nûleg mégis kiheveri a sérü-
lését. A sérülteket felvette a
vonat, és behozta Szentesre,
ahol a vármegyei közkórház-
ba szállították. A kihallgatott
utasok azt vallották, hogy
Kerekes Károly mozdonyve-
zetõ, mielõtt az átjáróhoz ér-
tek, megadta a szabályszerû
jelzést, de úgy látszik, hogy

a magas töltést és kanyarodó
elvette a hangot, és így nem
lehetett már Huszkáéknak
kellõ idõben megállítani a
lovat.

40 éve: a Szentesi Élet
1973. júniusi száma tudósí-
tott a szentesi diákok „Bo-
londos ballagásáról”. A Fo-
gas Pál által jegyzett írás lé-
nyege: A középiskolások ez
évi ballagására sokan azt
mondták – Szentesen és más
helyeken is –, hogy bolondos
ballagás volt. Új szokásként
az utolsó tanítási napon
maskarába öltöztek fiatalja-
ink, és mókázva járták a vá-
rost. Volt, aki mennyasszo-
nyi fátylat öltött, mások szá-
zad eleji csíkos, hosszú für-
dõnadrágban keltették derû-
re az embereket. Szokatlan
volt a látvány, és barátkozni

kellett vele. Legtöbben azon-
ban kacagva elfogadtuk a
bolondozást, mert gyerme-
keink önfeledt optimizmusát
véltük felfedezni. Jó elõjel
ilyen hangulatban készülni
az érettségire. Másnap a ha-
gyományos ballagás már sa-
játos szomorkás hangulatú
volt. Az egyik középiskola
igazgatója búcsúztató beszé-
dében többek között ezeket
mondta: „Semmi törekvé-
sünk nincs arra, hogy ked-
ves diákjaink hagyományos
ballagási szokásait korlátoz-
zuk. A négyévi iskolai kö-
zösség e hangulatos, és idõn-
ként változó színfoltjai nem
csak a búcsúzó negyedikese-
ké, hanem az egész iskoláé, a
tantestületé és szülõké is. Sõt
ma már a ballagás túlnõtt az
iskolák falán, egy-egy város
eseményévé is vált.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…(32.)  

Elgázolta a vonat a szekeres gazdát

A szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mû-
szaki Ezred katonái több helyszínen is ki-
veszik a részüket a Dunán levonuló árvíz
védekezési munkálatokban.

A kezdeti, Gyõr körüli Duna szakaszon
megérkezõ árhullám elleni védelemre több
mûszaki csoport vonult a helyszínre az alföl-
di városból. A búvárcsoport, a könnyû vízi
mentõcsoport, az áramellátást és világítást
biztosító csoport, az egészségügyi csoport a
kezdetektõl segítették a védekezést. 

Késõbb Tatára, Szentendrére és Budapest-
re vonultak az ezred jól felkészített és kikép-
zett erõi. A nehéz és könnyû vízi mentõcso-
portok, a vízi szállító csoport, a homokzsá-
kokat töltõ lapátos csoport katonáinak mun-
kája fontos segítség a védekezés során. A
PTSZ-M lánctalpas kétéltû gépjármûvek a
korábbi árvizek során is bizonyították nélkü-
lözhetetlenségüket, és most is jelentõsen se-
gítik a védekezést.

Az árhullám levonulására készülve, a Du-
na déli szakaszának védelmére Kalocsán, a
volt Miskei úti laktanyában bázispontot tele-
pítettek. A MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûsza-
ki Ezred kapta feladatul egy, az ezer fõt meg-
haladó tábor felépítését, melyre június 7-én
és 8-án vonult ki az ezred állománya, és
kezdte meg a munkálatokat, együttmûködve
a helyszínt biztosító MH Logisztikai Ellátó
Központ  állományával, akik lehetõség sze-
rint minden segítséget biztosítottak. A tábori
vaságyak sorakozva visszakerültek a régi há-
lókörletekbe. Megépültek a tábori konyhát
biztosító sátrak, és tovább épülnek a szállás-
helyek biztosítására. A mûszaki katonák, a
bevonultatott és kivezényelt önkéntes mûve-
leti tartalékosok szorgos munkájának ered-

ményeként a tábor folyamatosan épül. A tá-
bori ellátó pont ad helyszínt Kulcs községtõl
a déli határszakaszig tartó 4. számú körzet
védekezési munkálataira nagy létszámban
idevezényelésre kerülõ katonák ellátásának.
Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred
parancsnoka, Nyers József ezredes felel a 4.
számú körzet védekezési munkálataiért, az
ellátó pont fenntartásáért és folyamatos üze-
meltetéséért a teljes idõszak alatt. A tábor ké-
szül és várja a védekezési munkákra érkezõ
katonákat, hogy számukra kulturált körül-
ményeket és megfelelõ ellátást biztosítson.

Gyõr környékén 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság állományából négyen – a HU-
NOR mentõszervezet tagjaként –  Tátrai János
tû. alezredes, Kálmán Rajmund parancsnok,
Balázs Csaba törzszászlós és Fülöp Gábor zász-
lós vettek részt az árvíz elleni védekezésben
Gyõr-újfalu térségében. A szentesi katasztró-
favédelmi kirendeltségen dolgozó Nagy Sán-
dor õrnagy és Molnár Csaba százados is a
helyszínen segített a mentés irányításában.

Június 9-én, vasárnap 14 szentesi tûzoltó
indult útnak, Dunaföldvár térségében vesz-
nek részt az árvíz elleni védekezésben.

Szentesi önkéntesek is voltak a gátakon. A
Fidesz szentesi szervezete felhívására mint-
egy 100 fõ jelentkezett, hogy segítsen az ár-
víz sújtotta területeken. Június 9-én, reggel
Farkas Sándor országgyûlési képviselõ veze-
tésével indult két busz Szentesrõl, a buszál-
lomástól Báta községbe, és dolgozott a Duna
mentén, az árvízveszélyes területeken. Több-
ségében szentesiek, de a kistérségbõl,
Fábiánsebestyénbõl, Sándorfalváról is érke-
zett önkéntesek alkották a csapatot.

Szentesiek a gátakon
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(folytatás az 1. oldalról)
Amíg a visszaemlékezést

hallgattuk, két olyan mondat
is megütötte a fülünket, ami
minden jellemzésnél beszé-
desebben árulkodott arról,
milyen szívfacsaró tud lenni
a munka és a lét egy gyer-
mekotthonban. Épp a fent
már idézett szeretetéhségrõl
volt szó, amikor egy közel-
ben ülõ dolgozó azzal sóhaj-
tott fel, hogy „nap mint nap
próbálták szeretni a lakókat,
de õk nem mindig hagyták”.
Aztán amiatt kellett félbesza-
kítani a szakmai elõadást,
mert telefonhívás érkezett,
hogy 18 külföldi kiskorút
azonnal el kellene helyezni
az otthonban, de szabad fé-
rõhely a 66 gyermeket ellátó
otthonban egy sincs.

– Csökken a 3 év alatti
gondozottak száma, és ez jó,
mert az elsõ és legfontosabb
kötõdések ebben a korban
alakulnak ki – kezdte elõadá-
sát Dávid Zoltán, az otthon
szakmai vezetõje, aki ezzel a
megállapítással szinte végére
is ért a pozitívumok felsoro-
lásának. – Az elmúlt évtized-
ben duplájára nõtt a bûncse-
lekménnyel gyanúsított ott-
honlakó, és ötszörösére emel-
kedett a szökött gyermekek
száma. A 66 gondozottunk

közül 49-et a családból emel-
ték ki, 14 pedig a nevelõszü-
lõktõl került vissza az ott-
honba. A legtöbben pszichi-
átriai kezelés alatt állnak,
csupán negyven százalékuk
nem küzd problémákkal. A

Rigó lakóinak harmada volt
már gyanúsított büntetõeljá-
rásban, de ezeknek az ügyek-
nek csak töredéke vagyon el-
leni bûncselekmény. Leg-
többjüknek azért lesz priu-
sza, mert szóváltás után el-
csattan egy-egy pofon, és a
garázdaságot a törvény szi-
gorúan bünteti. Szinte min-
dennapos feladatot jelent az
intézmény 39 dolgozójának
az iskolakerülés és a drogok
elleni küzdelem, ami nagyon
nehéz, hiszen például a
dizájner drogok többsége

nincs tiltólistán, ezért hiába
fordulunk a rendõrséghez,
végül rendre magunkra ma-
radunk – mondta Dávid Zol-
tán. Hozzátette, a 19 éves
épület sem felel már meg a
szakmai elvárásoknak: oly-
kor káoszt eredményez, hogy
az otthon lakóinak más okta-
tási intézménybe kell járniuk,
és a szabadidõ hasznos eltöl-
téséhez sincsenek meg a fel-
tételek, mert a szûk, kibeto-
nozott udvar közösségi prog-
ramokra nem alkalmas. 

Bíró Dániel

Sikeresnek értékelték a
résztvevõk és a szervezõk a
Studium Generale tehetsé-
ges diákokat támogató
programjának június 14-én
befejezõdött elsõ féléves
kurzusait. Az önkormány-
zat, a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Szentes Városért
Közalapítvány és öt helyi
vállalkozás fogott össze a
tehetséges, továbbtanulni
vágyó fiatalok érdekében.
Még négy évig biztosan van
rá anyagi fedezet.

Az érettségi vizsgák ered-
ményesebbé tételéhez, s a
felsõoktatási intézményekbe

nem csak a bejutáshoz, de az
azok elvégzését követõ
helytálláshoz is segítséget
nyújt hosszabb távon a
Studium Generale. A szente-
si középiskolákban 11. és 12.
évfolyamon tanuló fiatalok
jelentkezhettek a különbözõ
tantárgyakban meghirdetett
kurzusokra, amelyekben heti
több délutánon, eltérõ létszá-
mú csoportokban helyi kö-
zépiskolák szaktanáraival
készülhettek az elõttük álló
megmérettetésekre. Az elõ-
készítést levezénylõ Tóth Ti-
bor gimnáziumi tanártól vet-
te át a program vezetését
Bácskainé Fazekas Márta idén
januárban. Mint a hétfõn a
megyeházán tartott félévösz-
szegzõ kerekasztal-beszélge-
tésen a pedagógus elmondta,
100 tanulóval indult a prog-
ram, s volt ugyan egy kis le-
morzsolódás, de csak a szer-
zõdés aláírásáig, onnantól
mindenki nagyon komolyan
vette a feladatot. Valóban, a
diákokkal tanulószerzõdést
kötöttek, akiknek óránként –
ahogyan elõzetesen megfo-
galmazták, egy gombóc fa-
gyi árát – 150 forintot kellett
fizetniük. Azonban a befek-
tetés megtérülhet, mert az
összeg egy elkülönített
számlára kerül, az alapít-
vány ösztöndíjrendszert hoz
létre. Vagyis, ha majd eljut-
nak oda, hogy beiratkoztak a
felsõoktatási intézmények 3.
félévére, a Studium Gen-
erale-programban részt vevõ
majdani hallgatók ösztöndí-
jat igényelhetnek a várostól.

Szirbik Imre polgármester
azt hangsúlyozta, az csak a
minimális cél, hogy bejussa-
nak a felsõoktatásba a diá-
kok, azt is fontosnak tartja,
hogy használható, piacképes
tudáshoz jussanak, amellyel
talán egyszer a várost gazda-
gíthatják. A Studium Gen-
erale üzenetét úgy fogalmaz-
ta meg a diákoknak, hogy fe-

lelõsek a jövõjükért. A pol-
gármester azt is hozzátette,
kevés dologról mondható el
manapság, hogy évekre
megvan a finaszírozása, erre
a programra viszont még
legalább négy évig van fede-
zet.

Homoki Nagy Mária, az
SZTE oktatási rektorhe-
lyettese a szegedi egyetemen
továbbtanulni szándékozó
diákokat külön is meg akarta
ismerni, mert mint mondta,
egyfajta hálót szeretnének az
elsõ évesek köré fonni az
egyetemen, a kezdõ lépései-
ket támogatni. 

Az elsõ, azaz a „ tanuló”
félév értékelésénél negatí-
vum jóformán nem is vetõ-
dött fel, hacsak az nem, hogy
– a hetékonyságot növelendõ
- lehetõleg péntek délután ne
legyenek órák, egy másik ja-
vaslat pedig arra irányult,
hogy meghívhatnának elõ-
adást tartani egyetemi okta-
tókat, illetve a tanulók is szí-
vesen tennének látogatást
egyetemi órákra. Elhangzott,
hogy jelentõs javulás tapasz-
talható tanulmányaikban,
volt, aki az érettségin teljesí-
tett jól, más pedig nekivágott
a nyelvvizsgának.

Kiemelték még a program
dícséreteként a gyakorlati is-
meretszerzést a kémia és bio-
lógiaórákon, hiszen erre az
iskolákban kevesebb lehetõ-
ség van. Négy helyi középis-
kolából és az SZTE-rõl össze-
sen nyolc pedagógus vezette
a tanórán kívüli foglalkozá-
sokat: Mucsi Gabriella (Pol-
lák) matematikát, H. Szabó
Réka (HMG) angolt, Sebesné
Kulcsár Ágnes (Boros) gazda-
sági ismereteket, Balázsné
Szabó Erzsébet (Zsoldos) fizi-
kát, Volosin Vlagyimir (HMG)
matematikát, Papp Anita
(HMG) biológiát, Kupcsik Éva
(Boros) matematikát, Lantos
Ferenc (SZTE mezõgazdasági
kar) pedig biológiát és kém-
iát tanított.

A Boros diákja, Bugyi Atti-
la közgazdaságra, angolra és
matekra is járt. Úgy gondol-
ja, a tanárok sokat tettek
hozzá a program sikeressé-
géhez, köszönet érte. Szintén
a Borosban tanul Farkas Szil-
via, aki szerint közvetlenebb
kapcsolatuk alakult ki Kupc-
sik tanárnõvel, iskolai szü-
netben is bátrabban mehet-
nek oda hozzá. Ha kifórja
magát a program, nagyon
hasznos lesz -állapította meg
a diáklány.

Darók József

(folytatás az 1. oldalról)
Ami a nemek szerinti el-

osztást illeti: 2011-ben 13 463
férfi és 15 046 nõ élt váro-
sunkban. A 15 éves és annál
idõsebb szentesi népesség
családi állapotára jellemzõ,
hogy már a 10 ezret sem éri
el a házasságban élõk száma.
Emellett 3592 elváltat és 2943
élettársi kapcsolatban élõt je-
gyeztek fel. A 7 éves és idõ-
sebb népesség legmagasabb
befejezett iskolai végzettsége
tekintetében jók a mutató-
ink: diplomával 3749, érett-
ségivel 7397, szakmunkás
oklevéllel 5452 szentesi ren-
delkezik, és csupán 256-an
vannak azok, akik még az ál-
talános iskola elsõ osztályát
sem végezték el. Ami a gaz-
dasági aktivitást illeti, érde-
mes megjegyezni, hogy Sze-

ged és Mórahalom után
Szentesen a legmagasabb a
foglalkoztatottak aránya, a
munkanélküliek aránya pe-
dig csak Mórahalmon volt
alacsonyabb, mint nálunk. 

Több mint 15 nemzetiség
él a Kurca partján: magyar-
nak 24 460-an, bolgárnak tí-
zen, cigánynak 483-an, gö-
rögnek 16-an, horvátnak 9-
en, lengyelnek 6-an, német-
nek 93-an, örménynek né-
gyen, románnak negyvenen,
ruszinnak nyolcan, szerbnek
19-en, szlováknak 24-en, uk-
ránnak 27-en, arabnak heten,
orosznak 38-an, egyéb nem-
zetiségûnek pedig 159-en
vallották magukat, kínai és
vietnámi nemzetiségût vi-
szont egyáltalán nem re-
gisztráltak Szentesen.

A hitélettel kapcsolatban a

tanulmány szerzõi úgy fo-
galmaznak: az egyházhoz
nem tartozók a szentesi já-
rásban képviseltették magu-
kat a legszámottevõbb mér-
tékben. Csak a települési
adatokat nézve 6790 szentesi
katolikusnak, 37-en ortodox
kereszténynek, 4130-an re-
formátusnak, 285-en evangé-
likusnak, 5-en izraelitának,
239-en pedig más vallási kö-
zösséghez tartozónak vallot-
ták magukat. 17 203 szentesi
viszont nem válaszolt a kér-
désre, illetve felekezethez
nem tartozónak vagy ateistá-
nak vallotta magát.

Ami a családokat illeti:
6042 családot és élettársi kap-
csolatot számoltak össze, eb-
bõl 2640 családban nincs
gyermek. 1773 olyan szülõ –
1559 anya és 219 apa – él

Szentesen, aki egyedül neveli
gyermekét vagy gyermekeit.

A városban 12 182 háztar-
tást számoltak össze. A ta-
nulmány szerzõi szerint a la-
kott lakások aránya a szente-
si járásban volt a legnagyobb
(91 százalék), a mórahalmi
járásban a legkisebb (80 szá-
zalék) 2011-ben. Hogy még
pontosabbak legyünk: Szen-
tesen 12 734 lakást tartanak
nyílván, ebbõl 1099 lakatlan.
A megye 6,2 ezer önkor-
mányzati bérlakásának jelen-
tõs része, majdnem kéthar-
mada Szegedre koncentráló-
dott. A második és harmadik
legtöbb önkormányzati tulaj-
donban lévõ lakás Hódme-
zõvásárhelyen és Szentesen
található, elõbbiben csaknem
12 százalék, utóbbiban 7,1
százalék, hányaduk mindhá-
rom városban meghaladta a
megyei átlagot. Ugyanakkor
az egyszobás lakások aránya
a szentesi, a kétszobásoké a
csongrádi járásban volt a
legnagyobb. A megye járásai
közül messze a szegedi járás
lakásállománya a legkorsze-
rûbb. Itt 2011-ben már több
mint 95 százalékos volt az
összkomfortos, illetve kom-
fortos lakások aránya, míg
az e szempontból második
helyen álló hódmezõvásár-
helyiben 86, a harmadik
szentesiben pedig csak 84
százalék volt ez az érték – ál-
lapította meg a KSH.

Bíró Dániel

Jól vizsgázott a Studium Generale

Túl a „tanuló”
féléven

A jóslat

Már nyugdíjas, de táncot oktatni még mindig visszajár
a gyermekotthonba Lakos Ferencné, aki az ünnepség
táncbemutatója elõtt egy meseszerû történettel kedveske-
dett az érdeklõdõknek. Elmondta, hogy fiatal korában
jósnál járt, aki azt jövendölte neki, hogy egy férfi fogja
meghatározni az életét. Pár évvel késõbb egy úriember
megállította az utcán, hogy van már egy nevelõotthon
Szentesen, és azt kérdezte, tanítaná-e táncra a lakóit. Pi-
roska igent mondott, és ennek már 40 éve. Az úriember
pedig az otthon névadója, Rigó Alajos volt.

Felülvizsgálat

Az önkormányzat májusban jelezte a megyei kormány-
hivatal illetékeseinek, hogy a Rigóban elhelyezett speciá-
lis szükségletû fiatalokkal kapcsolatosan egyre több
probléma jelentkezik. Azt kérték, a hivatal vizsgálja felül
a megszüntetett speciális szükségletû gyermekek ellátá-
sát biztosító intézmények újbóli beindítását. Rákérdez-
tünk, és a megyei kormányhivatal szóvivõjétõl azt a vá-
laszt kaptuk, hogy a jelzést megkapták, a probléma meg-
oldásával összefüggésben a hatáskörükbe tartozó intéz-
kedéseket megteszik. Hangsúlyozta, hogy a szolgáltató
tevékenység ellenõrzését a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Szociális és Gyámhivatala a feladatkörében meg-
határozott módon évente elvégezi, de ez az ellenõrzés a
jogszabály szerint csak személyi és tárgyi feltételek (pl. a
munkavállalók képzettsége, a gyermekek elhelyezése)
vizsgálatára terjed ki. A speciális szükségletû gyermekek
ellátására a Dél- alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében
mûködõ gyermekotthonokban van lehetõség.

Gálamûsort is adtak az otthon lakói.

Szeretettel a szeretetért
küzdenek már 50 éve

A katolikus felekezethez tartoznak a legtöbben Szentesen. (Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)

Dolgos, tanult népség a miénk
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Közel 72 millió forintból
fejleszti pszichiátriai osztá-
lyát a szentesi kórház. A
projekt eredményeként 10
ágyas addiktológiai rehabi-
litációs részleget különíte-
nek el, hogy segítsék a
szenvedélybetegek vissza-
vezetését a társadalomba és
a munkahelyekre. 

Jelenleg 70-75 százalékos
kihasználtsággal mûködik a
rehabilitációs és az aktív
pszichiátriai ellátás a szente-
si kórházban, ahol összesen
50 beteget tudnak kezelni.
Az aktív ellátáshoz 20, míg a
rehabilitációshoz 30 ágy áll
rendelkezésre. A járóbetegel-
látásban mûködõ szentesi
Addiktológia és Drogambu-
lancia viszont száz százalé-
kos kihasználtságú: érkez-
nek oda betegek nemcsak
Csongrád, hanem Békés me-
gyébõl is. Mint megtudtuk,
2010-ben a pszichiátriai osz-
tály által ellátott betegek ne-
gyedét addiktológiai diagnó-
zissal vették fel.

A Szegedi Tudományegye-
tem Klinikai Központja által
vezetett 11 tagú regionális
konzorcium összesen 2 milli-
árd 360 millió forint uniós

támogatást nyert arra a pro-
jektre, amelynek a pszichiát-
riai rehabilitáció keretein be-
lül az addiktológiai rehabili-
tációs foglakoztatás fejleszté-
se a legfõbb célja. A Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház ebbõl a keretösszeg-
bõl tervei megvalósítására 71
815 089 forintot kap – tájé-
koztatta lapunkat Várkonyi
Katalin fõigazgatónõ. Hozzá-
tette, a beruházás révén a
pszichiátriai-addiktológiai

rehabilitációhoz szükséges
megfelelõ helyiségek kialakí-
tására nyílik lehetõség, így a
különbözõ terápiás techni-
kák elvégzéséhez az ideális
környezetet biztosított lesz.
Mindezek mellett a szakmai
program megvalósulásával
az Addiktológia és Drogam-
bulancia által gondozott be-
tegek rehabilitációja is meg-
oldhatóvá válik. 

A meglévõ, közel 100 éves
épületben területleválasztás-
sal egy foglalkoztató termet
hoznak létre.  Ebbõl a rész-
bõl nyílik a jövõben az új
addiktológiai szárny, ahol el-
különítõt, 2 darab 3 ágyas,
saját vizesblokkos kórtermet,
tornatermet, betegfogadót,
akadálymentesített szociális
blokkot alakítanak ki. A pro-
jekt eredményeként a meglé-

võ 30 ágyból 10 ágyas addik-
tológiai rehabilitációs részle-
get különítenek el. Az új
addiktológiai szárnyban ki-
alakított 6 ágyas fekvõbeteg
részleg, az elkülönítõ, vala-
mint a sikeres terápiás tevé-
kenységhez nélkülözhetetlen
foglalkoztató és tornaterem
együttese az eddiginél jobb
kihasználtsággal mûködtet-
hetõ. Ezen kívül az addik-
tológiai rehabilitációhoz
szükséges tárgyi eszközök
(többek között kombinált le-
játszó készülék, vizsgáló ágy,
defibrillátor, PC munkaállo-
mások, kórtermi ágyak, stb.)
is beszerzésre kerülnek a
projekt keretében.

Az addiktológiai rehabili-
tációs foglakoztatás meg-
nyitja az utat és átmenetet je-
lent a kórházi kezelés és a

mindennapi életben való el-
helyezkedés között. Fõ célja
a szenvedélybeteg visszave-
zetése a társadalomba és a
munkahelyre. Ehhez szüksé-
gesek az olyan jellegû foglal-
koztatók, melyek munkate-
rápiás lehetõséget biztosíta-
nak, és elõsegítik a szenve-
délybetegek önállóságát –
fogalmazott lapunknak az
intézményvezetõ. – Ahhoz,
hogy a kiscsoportos és nagy-
csoportos foglalkoztató he-
lyiségeket és a kiszolgáló he-
lyiségeket kialakítsuk, feltét-
lenül fontos a meglévõ épü-
let bõvítése. Az addiktoló-
giai rehabilitációs részleg ki-
alakításával elérhetõvé válik
az akut pszichiátriai betegek
szükségszerû elkülönítése a
rehabilitációra szoruló szen-
vedélybetegektõl. Az addik-
tológiai rehabilitáció fejlesz-
tésével már az osztályos ke-
reteken belül el lehet indíta-
ni a szenvedélybetegek rein-
tegrációját szûkebb környe-
zetükben, a családban, a kö-
zösségben és a társadalom-
ban. A foglalkoztatásokra a
már a társadalomba részben
visszaintegrált betegek a ké-
sõbbiekben is visszajárhatná-
nak, egészen addig, amíg tel-
jes önállóságot nem nyernek
– részletezte a fõigazgatónõ,
aki szerint a fejlesztés révén
az osztály mûködtetése gaz-
daságosabbá válik, a rehabi-
litációs foglalkoztatás feltét-
elei megteremtõdnek, a ki-
használtság nõ, a bentfekvõ
betegek számára a mozgás
lehetõsége biztosítottá válik
egy korszerû épületben, és
az elbocsátott betegekkel va-
ló kapcsolattartás keretei is
megvalósulnak.

B.D.

A bizonytalanság jellemzi
a jelenleg bentlakásos tö-
megintézményekben ellá-
tott fogyatékkal élõk önálló
életvitelhez segítését. A ma-
mut intézmények kitagolá-
sával az ellátott lakók egy
része kis létszámú házba
költözhetne, ahol támogató
mentor segítené a minden-
napi életét. Az otthonok ki-
alakítására 1 milliárd forint
uniós támogatás áll rendel-
kezésre.

Nagyon nehéz és félelme-
tes feladat elõtt állnak a pszi-
chiátriai otthon munkatársai
az újfajta ellátási típus létre-
hozásával – hangzott el a na-
pokban egy szakmai fóru-
mon. A Sima Ferenc utcai
szociális intézményben je-
lenleg 90 lakó él, 22 gondozó
segítségével. A tervek szerint
2015 tavaszától két 15 férõ-
helyes lakásotthon, egy 25
férõhelyes lakócentrum, egy

4-5 fõ részére lakhatást nyúj-
tó önálló lakás és nappali
foglalkoztató fogadhatja
majd a fogyatékkal élõket a
város több részén. A lakó-
centrum és foglalkoztató a
Bereklapos utcában épül
meg, a lakást a Csongrádi út
egy ingatlanában alakítják
ki. A bizonytalanság oka,
hogy az új ingatlanok finan-
szírozására még nem rendel-
keznek aláírt szerzõdésekkel
a fenntartóváltások miatt. A
Csongrád Megyei Intéz-
ményfenntartó Központtól
ugyanis a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fõigazgatóság-
hoz került az otthon március
31-tõl. Most folyik a támoga-
tó mentorhálózat kiválasztá-
sa, a jelöltek már jártak a
pszichiátriai otthonban és a
héten történt részükre egyez-
tetés a fõvárosban. A mento-
rok feladata a dolgozók,
ápolók felkészítése az új fel-

adatokra és a fogyatékkal élõ
segítése az önálló életvitel
kialakításában.

A szakemberek tapasztala-
ta szerint az ellátottak egyre
fiatalabbak és egyre több do-
logban szorulnak segítségre.
A helyzetet súlyosbítja, hogy
általában az önálló életre
képtelen emberek kerülnek
be a pszichiátriai otthonba.
A legnagyobb kihívás, hogy
míg eddig az ápolók mond-
ták meg, mit, mikor és ho-
gyan csináljon a beteg, addig
a jövõben meg kell tanítani
az önállóbb életre, hogy ne
igényelje mindenben a gon-
dozó segítségét. Az eddigi 22
gondozó helyett 32 segítõ
gondoskodik majd az újfajta
ellátásról. A szakemberek re-
mélik, hogy a kormány célja-
ihoz hamarosan megszület-
nek a megfelelõ jogszabály-
ok is.

BG

Új kihívás a
pszichiátriai otthonban

A Központi Statisztikai Hivatal 2013. június
1. és 30. között – az Európai Parlament és
a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK,
138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek
megfelelõen – mezõgazdasági Gazdaságszer-
kezeti Összeírást hajt végre. Célja, hogy nyo-
mon kövesse a mezõgazdaság szerkezetében
bekövetkezett változásokat, illetve pontos és
hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazda-
ságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére.

Az összeírás során a mezõgazdasági tevé-
kenységhez használt földterületrõl és vetés-
területrõl, állat-, épület- és gépállományról,
továbbá a munkaerõvel kapcsolatos adatok-
ról, illetve néhány kiegészítõ információról
kell adatot szolgáltatni.

A KSH által megbízott összeíró fogja az
érintett lakosokat felkeresni június 1 és 30.
között.

Gazdaságszerkezeti összeírás

Csongrád Megye Közokta-
tásáért Díjjal tüntették ki múlt
pénteken Keller Jánosnét
(képünkön) a Jövõnkért Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény alapítóját. Pedagógus
pályafutását Szentesen óvó-
nõként kezdte, majd a Koszta
József Általános Iskolában ta-
nított, ahol igazgatóhelyettes
lett. 1999-ben megalapította a
mûvészeti iskolát, ahol több
száz növendéke a képzõ- és
iparmûvészet, szín- és báb-
mûvészet és táncmûvészet
különbözõ tanszakain része-
sül képzésben.

Az õ és egyben az iskola
hitvallása és célja, a kreatív
személyiségformálás mellett,
a gyerekek, fiatalok és felnõt-
tek mind szélesebb körében a
mûvészetek iránti fogékony-
ság, a tehetséggondozás, a ha-
gyományok ápolása, népi kul-
túránk értékeinek továbbvite-
le. Ehhez kapcsolódóan az is-
kola a népi, kézmûves mester-
ségek szakmai képzését vál-
lalja fel. 

Hagyományt teremtett a
„Kurca Fátyla” színjátszó ta-
lálkozóval, a „Nyári Modern-
tánc Esttel” és a nagyszabású
karácsonyváró rendezvénye-
ikkel. 

KitüntettékVisszavezetnék a szenvedély-
betegeket a társadalomba

Hétfõn kezd az új fõigazgató

Május 8-án jelentették be, hogy eredményes volt a kór-
ház vezetõi pályázata, de azóta sem történt változás az in-
tézmény élén, ezért megkérdeztük a fenntartót, mikor lép
munkába az új vezetõ. A GYEMSZI-tõl azt a választ kap-
tuk, hogy Kalmár Mihály fõigazgatói kinevezése a szentesi
Dr. Bugyi István kórház élén 2013. június 15. napjától él. A
gazdasági igazgatói pályázat pedig elõkészítés alatt van.  

A 100 éves épületben területleválasztással egy foglalkoztatótermet hoznak létre.
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A Szentesi Mûvelõdési Központ és a Szentesi Fotókör szervezésében az országban egye-
dülálló, 17. aktfotó biennáléval mutatkozott be a felújított Tokácsli Galéria június 8-án. A
kiállítóhely új formájában várta a látogatókat, a festék is éppen csak megszáradt, de ami
nem volt új: a mûvészi képekre való rácsodálkozás, a gyönyörködés, a gondolat-olvasás.
Szûcs Lajos alpolgármester adta át a díjakat az alkotóknak, köztük a helybeli Kozma Ani-
tának. Július 6-ig 90 alkotás – egyik-másik az esztétikusságával, némelyik inkább a meg-
hökkentõ mivoltával segít elmélyülni a mûfajban.

A Nemzeti Színház szente-
si születésû, 19. századi osz-
lopos tagjáról szól Kruzslicz
Pál új kötete, Tóth József
emlékének idõszaki kiállí-
tással is emléket állítanak,
ami nyár végéig látogatható
az ifjúsági házban.

Múlt héten jelent meg
Kruzslicz Pál immáron hato-
dik könyve, melyet az 1800-as
évekbeli pesti színjátszás
nagy formátumú, szentesi
származású alakjának szentel. 

A könyvbemutatón tisztele-
tét tette Tóth József ükunoká-
ja és családja is, unokatestvé-
rével, Topán Eszterrel, akik
ápolják a hírneves rokonuk
eszmeiségét, gondolatiságát.
Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban született, de néhány
éve már Budapesten üzletem-
berként dolgozó Czirják László

Tóth József legnagyobb karri-
ert befutott, Imre nevû gyer-
mekének a dédunokája. Tóth
Imre a színpadon követte ap-
ját, a Nemzeti Színház rende-
zõje, hosszú ideig igazgatója
is volt. Az õ László fia újság-
író lett, akinek így érünk el
unokájáig, Czirják Lászlóig. 

A magyarul enyhe akcen-
tussal beszélõ üzletember pár
éve ismerte meg ükapja szen-
tesi kötõdését. Mint a bemu-
tatón fogalmazott, nagyon
fontos a család, s mindig elõre
kell nézni, de tudni kell azt is,
mi történt a múltban. Kérdé-
sünkre, hogy színész találha-
tó-e a családban, azt válaszol-
ta, mindhárom gyermeke
„színész”, õ maga pedig a
gimnáziumban volt diákszín-
játszó.

D. J.

Tóth József emléke Változatos kínálattal, oly-
kor könnyedebb, olykor ko-
molyabb mondanivalót hor-
dozó elõadásokkal várja a
mûvelõdési központ idén is
a nyári szabadtéri színházba
a közönséget. 

–  A nyári színházzal való-
ban minden réteget meg tu-
dunk szólítani – vallja Var-
róné Szabó Ildikó, a mûvelõdé-
si központ igazgatója. Kicsit
emeltek a belépõdíjakon,
mert jól futó elõadások szere-
pelnek az idei programban.
Mivel a helyszín befogadóké-
pessége korlátozott, minden
kedves nézõt arra biztatnak,
ha választott, ne várjon az
elõadásig, szerezze be elõre
belépõjegyét, amelyeket már
árusítanak a Babilon Köny-
vesházban és az ifjúsági ház-
ban.

Az elsõként mûsorra tûzött
darab július 2-án, (esõnap: 3-
án) a Rózsák háborúja Détár
Enikõvel és Rékasi Károllyal kí-

nál remek szórakoztást, hi-
szen egy vérbõ fekete komé-
diáról van szó. Ugyanakkor
az egy házasság széthullását
elmesélõ történet sajnálatos
aktualitást is hordoz, mivel  -
mint a hírekbõl tudjuk - a
népszerû színészházaspárt is
érinti.

Július 10-én már biztosan
felhõtlenül (reméljük meteo-
rológiai értelemben is) tud
kacagni a szentesi publikum,
hiszen a szentesi származású
nevettetõ, Badár Sándor önálló
humorestjét rendezik – rossz
idõ esetén a sportcsarnokban. 

Július 13-án a városunkban
is ismert szegedi író, Bene
Zoltán drámája kerül színre a
Móra Ferenc Népszínház elõ-
adásában. A Bujdosók címû
elõadás Mikes Kelemen egy
rodostói napját meséli el.

15-én még jobban megélén-
kül a színpad, hiszen a
Happy Junior Band 120 har-
mónikással tölti be a színpa-
dot. 

Az idei nyáron, úgy tûnik,
igazi nagyszínházi darabokat
láthatunk, ugyanis 23-án kö-
vetkezik a Made in Hungária
címû musical, a Pannon Vár-
színházból több mint 20 fõs
társulat táncolja és énekli el
Fenyõ Miklós életét. (Esõnap:
24-én.)

Augusztus 3-án a színpa-
don (rossz idõ esetén az ifjú-
sági házban) a már hagyomá-
nyos népzenei találkozóra
kerül sor, több népdalkör
és citerazenekar muzsikál
együtt a Pengetõ Citerazene-
karral. 

Augusztus 6-án (esõnap: 7-
én) Ábrahám Pál sikeres

revüoperettje kerül színre, a
Bál a Savoyban.

Sûrû a program, mert 9-én
a 12. Nemzetközi Megyejáró
Fesztivál Szentesre érkezik,
egy baszkföldi (Udaberri) és
egy lengyel (Sadeczoki)
együttes szórakoztatja népi
táncával a közönséget.

Augusztus 14-én Szeretni
bolondulásig címmel ismét,
ám új mûsorral üdvözölhet-
jük a szabadtéri színpadán
Szulák Andreát. De nem csu-
pán õt, hiszen a népszerû
énekesnõt egy hattagú zene-
kar, a Szulák Andrea Quintet
kíséri: közös CD-jükrõl ad-
nak elõ ismert melódiákat
dzsesszes hangzásban.

Az Ifjúsági fúvószenekari
találkozó zárja a nyári szín-
házat augusztus 18-án, ami-
kor is a makói és a csengelei
együttesek mellett Szentes
város fúvósai is színre lép-
nek.

D. J.

Nyári színház

A szombati ballagásokat
követõen elkezdõdik a nyá-
ri szünet. A szülõnek sok-
szor gondot jelent, ki vi-
gyázzon a gyermekére, hol
tudná biztonságban ezek-
ben a hetekben. A gyerekek
számos térítéses nyári tábor
közül választhatnak, míg a
családok számára nyújt le-
hetõséget közös pihenésre
az önkormányzat két bala-
toni üdülõje.

Az önkormányzat a Bala-
ton északi partján található
szigligeti és révfülöpi üdülõ-
jében pihenhetnek a csalá-
dok. A révfülöpi üdülõházba
a Városellátó Intézménynél
lehet jelentkezni személye-
sen vagy telefonon a 63/510-
381 számon Mátyás Sándor-
nénál. Az ügyintézõ lapunk-
nak elmondta, hogy nagy az
érdeklõdés a szállásra, az
idén külön meg sem hirdet-
ték az üdülõt. Többen ta-
valyról visszatérõ pihenõk,
akik már februárban lefog-
lalták a szállást. A nyári sze-
zonra már csak július 29-tõl,
valamint augusztus 24-tõl
fogadnak jelentkezést. A 6
éven aluliaknak díjmentes, a
6-14 év közöttieknek 1200, a
14 év fölöttieknek 1500 fo-
rintba kerül a szállás egy éj-
szakára. Általában szombat-
tól-szombatig, egy vagy két
hetes idõtartamra adnak
szállást családok, baráti tár-
saságok számára. Összesen
négy szoba áll a vendégek

rendelkezésére. Ágynemû
huzatról és az ellátásról min-
denkinek magának kell gon-
doskodnia, a nyaralás végén
az általuk használt helyisé-
geket kitakarítva, tisztán kell
átadni. A fõzési lehetõséget
külön faházban, jól felszerelt
konyha biztosítja. 

Szigligeten április 26-án
kezdték az idei szezont, az
ELTE fizikus hallgatóinak
szaktáborával – tudtuk meg
Kiss Tibor üdülõvezetõtõl.
Ha az idõjárás is engedi, ak-
kor az októberi süllõfesztivá-
lig fogadnak vendégeket. Fa-
házakban 80, az üdülõház
szobáiban 34 fõt tudnak el-
helyezni. A 4, 8 és 10 férõhe-
lyes, emeletes ágyakkal, kö-
zös vizesblokkal ellátott fa-
házakat elsõsorban gyermek
és ifjúsági csoportoknak
ajánlják. Családok, felnõtt
csoportok számára az üdülõ-
házban 2, 3, 4 és 5 ágyas
mosdós vagy fürdõszobás,
televíziós szobák állnak ren-
delkezésre teljes és félpanzi-
ós ellátással is. Kiss Tibor ta-
pasztalata szerint jelentõsen

csökkent az osztálykirándu-
lások és az iskolák által szer-
vezett tematikus táborok
száma, és a táborozások
hossza is 3-4 éjszakára rövi-
dült. Elsõsorban a szentesi-
eknek ad helyet az üdülõ,
azonban a szabad helyek ér-
tékesítésével, a jobb kihasz-
náltság érdekében társintéz-
ményekkel közösen is szer-
veznek programokat. Ilyen a
már hagyományos népdal-
körvezetõk országos felké-
szítõ tábora, amit a Vass La-
jos Népzenei Szövetség ren-
dez. Évek óta a budapesti
Hagyományok Háza által
szervezett népi mestersé-
get oktatók tanfolyamának
egyik állomása a szigligeti
üdülõ. A szabad helyekkel
kapcsolatban tájékoztató
adatokat találhatnak az üdü-
lõ saját honlapján, a részletes
lehetõségekrõl Kiss Tibor
üdülõvezetõ ad felvilágosí-
tást a 70/459-27-61 számon
vagy a szentesiudulo@
invitel.hu címen.

Besenyei

56 éves, ennek ellenére fáradhatatlan, mi
több: hiperaktív! Az 1957-ben alakult Benkó
Dixieland Band-rõl beszélek, amelynek a (re-
méljük, még nagyon sokáig tartó) létezése
nagyobb csoda, mint az abház öregeké! Ha
már itt tartunk: vannak emberek, akik az
egész életükhöz nem kapnak ennyi idõt a
sorstól, nem hogy a zenéléshez!

56 év. Ehhez ugye, túl kellett élni a rock
különféle stílusainak robbanásait, mindenko-
ri közönség-elszívó hatását, túl a diszkó-kor-
szakot, meg ki tudja, mennyi divathullám-
verést, és tessék. Még mindig a színpadon
állnak, és Szentesen lesznek újra! Igaz, a ré-
giek közül csak hárman: Nagy Jenõ virtuóz
bendzsó-játékát immár kizárólag a  lemeze-
ken élvezhetjük. Fiatalodik tehát a csapat (a
korral járó különös jelenség). A zenekar vál-
tozatlanul toronymagas nívójára a klariné-
tos-zenekarvezetõ Benkó Sándor személye a
garancia. És, a kitartó munka, az elmélyült
muzsikálás abban a stílusban, amit – némi ál-
talánosítással – tradicionális jazznek nevez-
nek.

Néhány kérdés nem hagy nyugton. Vajon
milyen Benkóék értékrendje, magyarán: mi
jelent többet a számukra? Két amerikai elnök
okleveles elismerése („diplomája”), amelyek
voltaképp arról szólnak, hogy a banda ame-
rikaibb majd' az összes amerikainál, vagy a
komoly pénzjutalommal járó Kossuth-díj? A
lemezeik, amelyek kötetnyi diszkográfiáját
Simon Géza Gábor jazzkutató állította össze
(volt szerencsém látni és ámulni rajta), vagy
a zajos sikerek a világ legrangosabb koncert-
termeiben? Érdekes lenne tudni a válaszai-
kat. Talán egyszer felteszi valaki helyettem
az iménti kérdéseket.

A legfontosabb mégis az, hogy Benkó Dixi-
eland Band-koncert lesz Szentesen június 21-
én, pénteken 19 órakor a megyeháza udva-
rán, a Zene Ünnepe alkalmából, ha úgy vesz-
szük, a Zene-Világ-Zene koncertek talán leg-
sikeresebb évada megkoronázásául, a soro-
zat bónusz elõadásként. Esõnap nem lesz,
rossz idõ esetén a városi sportcsarnokba köl-
tözik a dixie-show.

Olasz Sándor

Két év után ismét Benkóék

Táborozásban csak arra egészségileg alkalmas gyerek ve-
het részt. Míg korábban orvosi igazással lehetett közösség-
be menni, az utóbbi idõben elégséges a táborozást megelõ-
zõ négy napon belül kiállított szülõi nyilatkozat a táboro-
zásban részt vevõ gyermek megfelelõ egészségi állapotáról.
A dokumentumban fel kell tüntetni, hogy a gyermeken
nem észlelhetõek láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bõrki-
ütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bõrelváltozás, bõrgennye-
dés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás tü-
netei, illetve, hogy a gyermek tetû- és rühmentes.

Még lehet az üdülõkbe jelentkezni Táborok
Számos szervezet, intézmény nyújt nyáron nap-

közbeni táborlehetõséget a gyerekek részére. 
Tücsök tábor június 17-21. és július 1-5. 3 éves

kortól 12 éves korig a Dózsa-ház Közösségi térben.
Információ: Kozma Edit 20/806-6543, zomka.
edit@gmail.com.

Kalandtábor június 24-28. és július 15-19.
7.00-16.00 óráig 7-14 éves gyerekeknek a Dózsa
Ház Közösségi Térben. Információ: Szentesi Csa-
ládsegítõ Központ Németné Székely Szilvia, Homo-
ki Szabó Edvárd 63-444-600.

Néptánc tábor június 24-28. 7.30-16-00 óráig a
Gólyás Házban. Információ: Kálmánné Szabó Er-
zsébet, 63-311-493, e-mail: muvsuli@vipmail.hu.

Nemzetközi kézmûves, honismereti, sport és
kulturális komplex gyermektábor 10-14 éves gye-
rekek számára július 1-6 között, 8.00-16.00 óráig a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Információ:
Léhi Gábor, Árpád Szabadidõs Sportklub 63/314-
399, 30/468-87-69.

Sportválasztó tábor 7-12 éves gyerekeknek jú-
nius 24-28. és július 8-12. között a Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnokban. Információ: Rakk Lász-
ló 70/250-4668. 

Mesés jógatábor óvodásoknak, kisiskolások-
nak július 8-12. 9.00-11.30 óráig a Dózsa-házban.
Információ: Rácz Ilona, retica3@gmail.com.

Sakktábor július 8-12. 8.00-16.00 óráig a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. A tábort
Kõhalminé Forrai Julianna, pedagógus, sakkoktató
vezeti. Jelentkezni elõleg befizetésével a helyszínen
lehet. Információ: Kõhalminé Forrai Julianna 63-
311-765.

Fafaragó alkotótábor július 8-12. 7.30-16-00
óráig a Gólyás Házban. Információ Kálmánné Sza-
bó Erzsébet, 63-311-493, e-mail: muvsuli@
vipmail.hu 

„Utazás a föld körül” Hétszínvirág játszótábor
5-12 éves gyermekeknek július 15-19. és július
22-26. a Kiss Bálint Református Általános Iskolá-
ban.  Információ: Mészáros Ágnes, Ágostonné
Szabó Tünde 30/482-6836, Czuczi Zsuzsanna
30/310-3315, Gyõri Gyuláné 70/387-1196.

VI. Kalandtábor kirándulással, sporttal, moz-
gásfejlesztõ játékokkal július 8-12.  és július 22-
26.között 8.00-16.00 óráig a Móricz Zsigmond

Mûvelõdési Házban. Információ: Gáspárné Edina,
20/933-6237.

Vízimanó nyári napközis sport és életmód tá-
bor egyhetes turnusokban a strandon június 17-
21., június 24-28., július 1-5. július 8-12., július
15-19., július 22-26., július 29-augusztus 2., au-
gusztus 5-9. és augusztus 12-16. között. Informá-
ció: Szentesi Üdülõközpont 63-400-122.

Kerámia és kézmûves alkotótábor július 1-5.,
július 22-26. és augusztus 5-9. között 7.30-16-00
óráig a Gólyás Házban. Információ Kálmánné Sza-
bó Erzsébet, 63-311-493, e-mail: muvsuli@
vipmail.hu 

Kreatív gondolkodást és érzelmi intelligenciát
fejlesztõ mesetábor óvodásoknak és alsó tagoza-
tos gyerekeknek július 15-19., augusztus 5-9. és
augusztus 12-16. a Koszta József Múzeum – Péter
Pál Polgárházban. Információ Szûcs Ildikó 70/589-
1352; mesetabor.szentes@gmail.com

Ki játszik ilyet? tábor ének, játék, mese, tánc,
kézmûvesség, kirándulás 5-10 éves gyermekek ré-
szére július 8-12. és augusztus 12-16. 8-16 óráig
az ifjúsági házban. Információ: Hankóné Márti
06/30 317- 7094, e-mail: zoldag2011@gmail.com

Gyermekhorgásztábor július 29 - augusztus 02.
között a Kurca mentettréti szakaszán, a „Német ta-
nyában”. Elhelyezése saját sátrakban, tisztálkodás
és étkezések fedett kõépületben. Jelentkezni a hor-
gász egyesület Ady Endre utca 12 szám alatti szék-
házában lehet.

Mini manó mesetábor 2-3 éveseknek naponta
8-16 óráig kirándulások, kreatív foglalkozások, ve-
télkedõk, sportprogramok, pancsolás a MetalCom
Zrt. telephelyén kialakított strandon. A táborokat
minimum 10 fõ jelentkezõ esetén indítják. Rajz– és
festészet tehetséggondozó tábor június 24-28. 5
éves kortól-14 éves korig. Kis felfedezõk termé-
szetkedvelõ, játékos tábora július 1-5. 3-6 évesek-
nek. Nagy felfedezõk természetvédõ, kísérletezõ tá-
bora július 8-12, 7-10 éveseknek.

Játék– és állatvilág tábor 3-8 éveseknek július
15-19. Mini manó mesetábor 2-5 éveseknek, Her-
cegnõk és mesehõsök tábora 4-8 éveseknek au-
gusztus 5-9. Varázsláda kézmûves tábor 3-6 éve-
seknek és 7-10 éveseknek augusztus 12-16. Sulira
hangoló, iskolára elõ- és felkészítõ tábor 5-6 éve-
seknek és 7-9 éveseknek. Információ Vitálcenter,
30/224-5160 és 63/787-741

(Fotó: Vidovics)
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Véget ért a pontvadászat a
megyei másodosztályú lab-
darúgó-bajnokságban. A
Szentesi Kinizsi csapata az
utolsó mérkõzésén az ezüst-
érmes Székkutast is legyõz-
te, így 77 ponttal fejezték be
a bajnokságot a mieink. Az
aranyérmeket június 22-én
veszik át a szentesi labdarú-
gók.

Elsõsorban a vendég
székkutasiak csipkedték ma-
gukat a Pusztai László Sport-
telepen megrendezett mér-
kõzésen, ami érthetõ volt, hi-
szen õk még „harcban” áll-
tak a Makóval a dobogó má-
sodik helyéért, ami egyben a
feljutást is jelentette volna
számukra. Gólt mégis a mie-
ink szereztek, Páger szabad-
rúgását Polyák Csaba fejelte
csodálatosan az ellenfél ka-
pujába.  Fordulás után nem
sokkal a vendégek egyenlí-
tettek, de késõbb, a Szarvas
Zsolt ellen elkövetett sza-
bálytalanság ért büntetõt,
amit a másodosztály idei
gólkirálya, Mihály Róbert ér-
tékesített.  – Felforgatott vé-
delemmel álltunk ki ezen a

mérkõzésen, de azok, akik
eddig kevesebbet bizonyít-
hattak, most megmutatták,
hogy lehet rájuk számítani –
mondta Bozóki Zoltán, a Kini-
zsi vezetõedzõje. 

A Kinizsi így összesen 77
pontot gyûjtve, 25 gyõzelem
és két döntetlen mellett
mindössze három vereséget
szenvedve nyerte meg a baj-
nokságot, 19 ponttal elõzve
meg a második helyezettet.
A gárda gólkülönbsége is
imponáló, 104 lõtt gól és csu-
pán 18 kapott találat az idei
mérleg…A Szentes mindösz-
sze két vereséget szenvedett
el tavasszal, hazai pályán pe-
dig valamennyi mérkõzését
megnyerte. – Külön öröm,
hogy a klub fennállásának
100. évfordulóján sikerült
bajnoki címet nyernünk –
mondta Bozóki Zoltán. – A
srácok most néhány hetes pi-
henõt kapnak, majd július
elején megkezdjük a felké-
szülést a megyei elsõ osztá-
lyú küzdelmekre.

Hv

35 csapat közel 400 ifjú
labdarúgója lépett pályára a
HSZATÁK Junior FC által
szervezett III. Szentesi Fut-
ballfesztiválon az elmúlt
hétvégén.

Három korosztályban, az
U7-es, az U9-es és az U11-es
korosztályban zajlottak a küz-
delmek a szentesi sportpá-
lyán, csodálatos labdarúgó
idõben. Városunkat a legki-
sebbeknél és a 11 éveseknél
kettõ – kettõ, a kilenc eszten-

dõs korcsoportban egy csapat
képviselte. A legeredménye-
sebben az elsõ számú U11-es
csapatunk szerepelt (a fenti
képen), õk hatalmas bravúrt
végrehajtva megnyerték a tor-
nát, míg a másik gárda nyol-
cadik lett. A hét éveseknél egy
8. és egy 4., a kilenc évesek-
nél egy 10. hely jutott a
HSZATÁKNAK.  – Mindig
június elsõ hétvégéjén szer-
vezzük ezt a tornát, szezonzá-
ró jelleggel – nyilatkozta la-

punknak Kovács László, az
egyesület szakmai vezetõje. –
Örömteli, hogy már most
akadt olyan egyesület, amely
jelezte részvételi szándékát az
õszi rendezvényünkre, ami
azt mutatja, hogy szeretnek
idejárni ezek a csapatok.
Olyan nagy utánpótlás-neve-
lõ egyesületekrõl van szó,
mint pl. a Szolnok, a Szeged
vagy a Békéscsaba.

Az egyesületet szerdán és
csütörtökön három labdarúgó

képviselte a Debrecenben
megrendezésre kerülõ két na-
pos futballtornán – az Újpest-
ben, kölcsönjátékosként lép-
tek pályára a szentesi srácok,
míg a többiek amolyan leve-
zetõ edzéseken vesznek részt
június végéig. Az egy hóna-
pos pihenõt követõen au-
gusztus elsején kezdik meg a
felkészülést a következõ baj-
noki idényre a HSZATÁK Ju-
nior FC labdarúgói.

hv

Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a
Ferobox Event lehetõséget biztosít a június
15-i szeghalmi élõ tévéközvetítéses bokszgá-
lán a szentesi Nagy „Lütyõ“ Imrének. A fiatal-
ember, akit már Hungerites Rocky-ként is
emlegetnek, az elsõ szentesi profi ökölvívó

lehet, aki egyenes adásban mutathatja meg
küzdeni tudását a tévénézõknek. A Sport1
csatorna élõ közvetítése szombaton este 8
órakor kezdõdik, Lütyõ közvetlenül Bedák
Zsolt mérkõzése elõtt lép ringbe.

Lütyõ a Sport1-en bokszol

Túl van egy sikeres vi-
lágkupán és országos baj-
nokságon, s már biztosan
tagja az augusztusi világ-
bajnokságra utazó váloga-
tottnak Rácz Nikolett (ké-
pünkön), a Szentes Városi
Úszó Club parasportolója.

Május 23-36. között Ber-
linben remekelt a mozgás-
korlátozott úszók világku-
páján Niki, aki 200 méteres
mellúszásban a felnõtt dön-
tõben 2. helyen ért célba,
ezt megtoldotta még az ifik-
nél 50 és 100 mellen, illetve
200 vegyesen 1-1 ezüst-
éremmel, és a 100 pillangón
nyert bronzéremmel, s to-

vább faragott egyéni leg-
jobb idõeredményein. A fel-
nõtt mezõnyben szerzett 2.
hely elõrelépés a legutóbbi
világkupán elért 4. helyhez
képest, tudtuk meg edzõjé-
tõl, Kovács Brigittától. 

Azóta lezajlott az orszá-
gos bajnokság is Egerben,
ahol a fiatal úszó 2 arany-,
1-1 ezüst-és bronzérmet
nyert, s nagyjából megismé-
telte a világkupán elért idõ-
it, az egyiken még javított
is. Az eredményekhez hoz-
zájárult a Tesco négy éves, a
riói paralimpiáig tartó ösz-
töndíja, valamint az is,
hogy Hajdúszoboszlón re-

mek körülmények között
edzõtáborozhatott Niki a
szentesi klub versenyzõivel. 

Most a vb-felkészülés zaj-
lik, napi kétszeri úszóedzés-
sel, amit kísér még napi
egy-másfél órás kondizás is
a szentesi uszodában. A tré-
ningeket jótékonyan egészí-
ti ki heti egy jógaóra is, mi-
vel Niki izomzata sajnálato-
san eléggé kötött, s a nyúj-
tás önmagában nem bizo-
nyult elégnek. 

Július 14-tõl 27-ig edzõtá-
bor vár a szentesi kiváló-
ságra, a vásárhelyi 50 méte-
res uszodában a par-
aválogatott egy részével ké-
szülhet az augusztusi fõver-
senyre. Ez pedig nem más,
mint a kanadai Montreál-
ban, augusztusban rende-
zendõ világbajnokság, ame-
lyen a szövetségi kapitány
hivatalos bejelentése alap-
ján ott lesz Rácz Niki is. S
hogy mi várható? 

Elképesztõen megerõsö-
dött a mezõny paraúszás-
ban, s rengeteg fiatal ver-
senyzõ jelent meg, de a par-
alimpára való kijutás is ne-
hezebb lesz az edzõ szerint.

Biztató viszont Niki for-
mája, aki a többieknél egy
héttel korábban befejezhette
elsõ gimnáziumi tanévét,
hogy az edzésekre tudjon
koncentrálni. Az is jó hír,
hogy a szintén megfiatalí-
tott magyar csapat most
elõször ki tud állítani egy
vegyesváltót a világbajnok-
ságra, amelyben a szentesi
lány mellúszásban jut sze-
rephez, s jó esélyük lehet
döntõt úszni.

D.J.

Világkupa ezüsttel a vb-re

Júliustól
készülnek

a megyeegyre

Három bajnoki címmel
tértek haza a szentesi általá-
nos iskolások a Sulipóló ví-
zilabda-bajnokság százha-
lombattai országos döntõjé-
rõl. A Koszta iskolának ket-
tõ, a Kiss Bálint iskolának
egy elsõség jutott.

Három iskola képviselte
városunkat a Százhalombat-
tán megrendezésre kerülõ
Sulipóló vízilabda-bajnokság
fináléjában. A Koszta József
Általános Iskolából az elsõ
és második korcsoportos lá-
nyok, a Kiss Bálint Reformá-
tus Iskolából a harmadik
korcsoportos fiúk és lányok,
míg a Szent Erzsébet Katoli-
kus Iskolából a második kor-
csoportos fiúk jutottak to-
vább a regionális döntõbõl
az ország legjobb csapatai
közé. Mint ahogy azt Oltyán
Gyulától, a Szentesi Vízilab-
da Klub edzõjétõl, a Koszta
József Általános Iskola test-
nevelõ tanárától megtudtuk,
nagyszerû szentesi eredmé-
nyek születtek az idei ver-
senysorozatban. A Koszta
mindkét csapata, valamint a
Kiss Bálint iskola lány gár-
dája aranyérmet, a Kiss Bá-
lint iskola fiú tanulói máso-
dik helyezést, míg a Szent

Erzsébet iskola fiúcsapata
bronzérmet szerzett a tor-
nán. – A szövetség idén más
korcsoportokban írta ki a
versenyt, ami azt jelentette,
hogy medencébe szállhattak
már a legkisebbek, vagyis az
elsõsök is, a nyolcadikosok
viszont kimaradtak ebben a
tanévben a Sulipólóból –
mondta Oltyán Gyula. – A
sportág reklámozása az el-
sõdleges célja a Sulipólónak,
hiszen olyan gyerekek is
részt vehetnek ebben a baj-
nokságban, akik nem vízi-
labdáznak versenyszerûen,
de talán kedvet kapnak eh-
hez a sportághoz, és a késõb-
biekben vízilabdázó válik
majd belõlük. 

A válogatott Gémes Alexa, a
felnõtt csapat kapujában is
bizonyító Balázs Adrienn
vagy a gyermekbajnokság
legfrissebb ezüstérmesei,
Makai Edit, Tolnai Kira és
Lekrinszki Gina is a Sulipóló
bajnokság korábbi nagy
szentesi felfedezettjei közé
tartoztak, talán ebben a tan-
évben is felbukkant néhány
új tehetség, akikre a késõbbi-
ek során érdemes lesz majd
odafigyelni.

hv

Sulipólós
aranyérmek

A szurkolókkal is játszanak

A Szentesi Kinizsi felnõtt csapata mellett a fiatalok is

nagyszerû teljesítményt nyújtottak ebben a szezonban. A

legkisebbek, az U16-os korosztály ezüstérmet szerzett,

míg az ifjúsági együttes harmadik helyezettként fejezte

be a bajnokságot. Az érmek átadására, és a felnõtt gárda

köszöntésére június 22-én kerül sor a Pusztai László

Sporttelepen, ahol igazi futball-fieszta várja a labdarúgás

szerelmeseit, hiszen a felnõttek megmérkõznek majd a

szurkolók csapatával, az ifjúságiak pedig a Szentesi Kini-

zsi egykori legendás labdarúgói ellen lépnek pályára.

A 48. Savaria Nemzetközi
Táncverseny keretében idén
WDSF tíztánc Európa-bajnokságot
rendeztek június 8-án, Szombat-
helyen – természetesen magyar
párossal,  a Szilver TSE bajnokai-
val. 

A kontinensbajnokság egyik
legfiatalabb párosa volt a Hegyes
Bertalan János-Kis Violetta kettõs,
akik egyébként ebben az évben
léptek át a felnõtt korosztályba.
„Szorgalmasan dolgoztak, jól si-
került a felkészülésük. Hazai par-
ketten lesznek, bízom benne,
hogy sikerül nekik a középdöntõ”
– bizakodott a megméretés elõtt a
világjátékokra készülõ László Csa-
ba, a páros egyik felkészítõ tréne-
re. 

A kitûzött célt elérte a páros, hi-
szen bejutottak a középdöntõbe,
végül a 12. helyen végeztek.

Hegyes-Kiss:
12. hely az Eb-n

A cselgáncs diákolimpia orszá-
gos döntõjében a bajai városi
sportcsarnokban diák „C” korcso-
portban 3. helyen végzett Németh
Bernadett, diák „B”-ben Nagy Be-
atrix 5. lett, diák „C”-ben Grósz
Bence Erik a 7. helyen zárt.

A Bácska Kupa nemzetközi ju-
do versenyen Gálfi Ádám 7. lett.

Judo-sikerek

Az utóbbi évek legjobb
eredményét érték el az atlé-
ták a diákolimpián az orszá-
gos döntõbe jutással. A
Koszta József Általános Isko-
la leány négy próba csapata
minimális pontszámmal le-
csúszva a dobogóról, a 4. he-
lyen végzett. Az egyéni ver-
senyekben a Koszta iskola 3.
korcsoportban induló 4x100
méteres leány váltója az 5.
helyet érte el 55.31 másod-
perces idõvel. Edzõjük
Merza Sándor.

Kosztások a
diákolimpián

FFFFuuuuttttbbbbaaaallll llll ffffeeeesssszzzztttt iiiivvvváááállll
ttttoooorrrrnnnnaaaaggggyyyyõõõõzzzzeeeelllleeeemmmmmmmmeeeellll
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Több száz kerékpárost állítottak meg jó szándékú útonál-
lók kedden: a Bringázz Szentes elnevezésû programnak a ke-
rékpározás népszerûsítése volt a célja. Az önkormányzat
szervezésében lebonyolított egész napos programsorozat az
egészséges életmódra és a kerékpáros turizmus helyi lehetõ-
ségeire is felhívta a figyelmet. A szemléletformálás része volt
a Koszta József Általános Iskolában rendezett KRESZ-okta-
tás, ami után a gyerekek ügyességi pályán is kipróbálhatták a
tudásukat. A legügyesebbeknek a Varga-Bringa kerékpár-
szaküzlet ajánlott fel jutalmat. Több oktatási intézményben,
illetve munkahelyen (a Hungerit Zrt.-nél, a Legrand Zrt.-nél,
MetalCom Zrt.-nél, a DélKerTész-nél, valamint a HK-
CERAM Kft.-nél) ajándékkal kedveskedtek azoknak, akik
bringával érkeztek célállomásukra. Akik drótszamaráukkal a
Kossuth tér felé közlekedtek, azokat dudaszó figyelmeztette
arra, hogy biztonságuk érdekében érdemes egy percre meg-
állni. A Szent Jupát SE sportolói – a manapság már kötelezõ-
en használandó – borostyánsárga színû fényvisszaverõ priz-
mával ajándékozták meg a bicikliseket, akik nagyon örültek
a meglepetésnek. A prizma mellé egy üveg ásványvizet és
egy térképet is kaptak, amin a helyi kerékpárút-hálózaton túl
azt is feltüntették, mire kell leginkább ügyelnünk, ha nyereg-
re pattanunk. Stílszerûen Szirbik Imre polgármester is két ke-
réken érkezett a fõtérre, ahol maga szerelte fel az elsõ kerékre
a küllõprizmát. A bringás nap a Csongrádi úti skateparkban
zárult, ahol város legügyesebb extrém sportolói tartottak be-
mutatót az érdeklõdõknek. Munkatársunktól
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Már javában tartania kel-
lene az idei fagyiszezon-
nak, de a hideg, zivataros
idõ és a hirtelen meleg sû-
rûn váltogatta egymást, így
most már a fagylaltárusok
is nagyon bizakodnak,
hogy beindult végre a sze-
zon. Ennek alapján alakult
ezidáig a kereslet is fagyi-
ban Szentesen, pedig a kí-
nálatra nem lehet panasz.
Találkoztunk különlegessé-
gekkel: zöld teás, sárkány-
gyümölcsös fagyival, sõt
gondolnak az érzékenyebb
torkúakra és létezik gyerek-
fagyi is.  

Kétszáz forintba is kerül
egy két adaggal is felérõ csa-
vart fagyi Szentesen, legol-
csóbban 80 forintért jutha-
tunk hozzá egy gömbhöz a
fagyos finomságból.

– Össze sem lehet hasonlí-
tani a régi idõket a maival –
mondja Füsti Molnár Lajos. A
Füsti Cukrászda Kiss Zsig-
mond utcai üzletében be-
szélgetünk, miközben a kora
délelõtti napsugarak már be-
csalogatnak pár fagyizni vá-
gyót. A cukrászmester elége-
detten szemléli, hogy egysz-
ercsak kisebb csoportosulás
verõdik össze a fagyispult
elõtt, de rögtön meg is jegy-
zi: – Bár mindig így lenne!

Mert nincs mindig így, a
múltidézés is – amire kértük
– ide kanyarodik el végül. –
Mások az eszközök, az anya-
gok, a lehetõségek is. Nem
minden jó a szervezetünk-
nek, amit a mai világban
adalékanyagok formájában
próbálnak belénk tömni.
Ezeket igyekszünk kiküsz-
öbölni – magyarázza Füsti
Molnár Lajos. Régen a fagy-
latot ún. mélytégelybõl vette
ki az eladó, a vendég csak a
tölcsérben láthatta elõször. 6-
12 tégelyes választékot kí-

náltak a korabeli fagyiáru-
sok, de a fagylaltozás meny-
nyiségi fogyasztása mégis
magasan jobb volt, mint ma,
mondja a cukrászmester. – A
kapacitás nõtt, a forgalom
viszont ezt nem hálálja meg
– vélekedik.  1972-ben, tehát
idén már 41. éve lesz, hogy
megnyitotta üzletét, még
nem a mai helyén, a Kiss
Zsigmond utcában, hanem a
Bocskaiban. A városrendezés
miatt néztek új helyiség
után, s '77-tõl a jelenlegi he-
lyén mûködött tovább az üz-
let, kényszermegoldásként,
mert egy lakás nappalijában
rendezték be, s itt alakították
ki a mûhelyt is. Hosszú éve-
ken át egyedül, illetve a fele-
ségével dolgozott Füsti Mol-

nár Lajos, majd jöttek a tanu-
lók, fokozatosan fejlõdtek.

Eleinte 50 fillérért adtak
Füsti mesterék egy 2 és fél
dekás kisgombócot, majd a
nagyobb gömböt, ami már 5
dekás volt, 1 forintért árul-
ták. – A gombóc változatlan,
az árak elszálltak, ma egy
gömb 150-szer annyiba kerül
– mondja a mester. Ennek
magyarázata, hogy az alap-
anyagok, s az energia ára is
igen magas, s ha kint szakad
az esõ, a pultban akkor is
ugyanazt a hõmérsékletet
kell fenntartani.

Akkoriban a hagyomá-
nyos ízeket készítették és
árusították, friss gyümölcs-
bõl, majd gyümölcsvelõbõl.
A klasszikusokhoz csatlako-

zott a karamell, ma pedig
már csak a cukrász fantáziá-
ja szab határt az ízek variáci-
óinak és az elnevezéseknek.
Amit bõ húsz éve a színével,
ízvilágával a pisztácia, ma a
trópusi gyümölcsökbõl ké-
szült fagyik jelentik. S per-
sze, különlegességekkel a
mester üzletében is találkoz-
hatunk: a kellemesen sa-
vanykás sárkánygyümölcs-
csel, a néhány hete piacra
került mogyorós nápolyival,
a zöld teás fagyival, vagy az
egyik cukrász fia kreációjá-
val, a Scambriával. Csökken-
tett kalóriatartalmú finomsá-
gokat is kínálnak több ízben.
Régen a világot járták
Füsiték, fõleg Olaszország-
ból hozták az ötleteket, de

ma már idehaza is hozzáfér-
hetõ minden, mondja.

Az elmúlt években a szen-
tesi fagyi palettát a Szin-es
Cukrászda is színesíti, igaz,
nem helyben készült fagy-
lalttal. Itt 170 forintért vehe-
tünk egy gömböt. – Nálunk
alapvetõen a klasszikusok
mellett markáns egyízû
temékek vannak, mint pél-
dául mangó, kókusz, pisztá-
cia. A pultban egyszerre 12-
féle fagyit tudunk bemutat-
ni, de közel 30-félét váltoga-
tunk – tudtuk meg Molnár
Lívia üzletvezetõtõl. Az idei
év újdonsága a ZÉRÓ 3 fagy-
lalt, amely glutén-, cukor- és
tejmentes, így az erre érzéke-
nyek is fogyaszthatják, en-
nek az ára 190 Ft gömbön-
ként. Továbbra is sláger az
étcsokoládé fagylalt. A
Talmácsi Cukrászat, ahon-
nan a hideg édességek ér-
keznek, kirukkolt egy nem
mindennapi újdonsággal, a
citromos sör fagylalttal,
mely alkoholt is tartalmaz. –
A pultban mindig van kis-
gyermekek részére is fagy-
laltunk. A fagyihoz termé-
szetesen kiegészítõket is kí-
nálunk: színes tölcsér, hely-
színen készített igazi tejszín-
hab, öntetek. A gömbös
fagyin kívül kapható olasz
csavart fagyi, mely kevésbé
hideg, így nagyon kedvelt a
gyerekek és a hidegre érzé-
kenyebb torkúak körében –
részletezték a Szin-es cuk-
rászdában, ahol most, hogy
jó idõ van, már a fagyi is job-
ban fogy.

D. J.

40 év alatt százötvenszeresére nõtt egy gömb ára

Késett a fagylaltszezon
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

Városi könyvtár
Város - Hangulat - Rekonst-

rukció címmel Pusztai Virág
könyvillusztrációiból készült kiál-
lítás látható. 

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Kis László kiskunfélegyházi fo-

tós tárlata július 1-ig tekinthetõ
meg.

Tokácsli Galéria
A 17. Szentesi Aktfotó Bien-

nálé zsûrizett alkotásait láthatják
az érdeklõdõk július 6-ig, nyitva-
tartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
„Nézzéttek, az álmot játszom!”

Tóth József színmûvész élete do-
kumentumokban. A levéltár anya-
gából összeállított válogatás au-
gusztus 30-ig várja a látogatókat,
nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Június 13-17.
17.30 óra Merida, a bátor -

amerikai animációs kalandfilm,
20 óra  A kolónia - kanadai

akcióthriller.
Június 20-24.
17.30 óra Zambézia – dél-afri-

kai animációs film,
20 óra The Master – amerikai

filmdráma
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 14-tõl

Kos
A meglévõ kapcsolata átbil-
len a nehéz ponton, és jó

irányba megy. A valóság az, hogy leg-
többször azokat a dolgokat nem vesz-
szük észre, melyek az orrunk elõtt van-
nak. 

Bika
Szakmai téren egy önhöz
közelálló személlyel közös

projektet ötlenek ki, ami hosszú távú, jó
együttmûködést jelentene, vagy párjá-
val kitalálnak valami közös vállalkozást,
ami elég jól prosperálna a jövõben. 

Ikrek
A hét mottója: a bátraké a
szerencse. Egyik családtag-

ja miatt átmenetileg borús lehet a han-
gulata. A halogatott dolgai egyre sürge-
tõbbé vállnak: foglalkozzon velük és te-
gye rendbe õket. 

Rák
Még önnek is meg kell fon-
tolnia az elképzeléseit ah-

hoz, hogy szilárdan dönthessen arról,
hogy mi az, amit szeretne. Egyik idõ-
sebb rokona meglátogatásakor készítse
fel magát egy alapos beszélgetésre. 

Oroszlán
Az ismerõsei körében vala-
kinek, aki önhöz közel áll,

érzelmi válsága van. Most nagy szük-
sége lenne az ön támogatására ebben a
nehéz helyzetben. Egy új ismerõssel
hozza össze a sors, akivel feltûnõen
sok közös gondolatuk van. 

Szûz
Ez az új hét szakmailag hoz
önnek új lehetõségeket, vi-
szont anyagi téren felmerül-

hetnek nehézségek. Családtagjai a mér-
téken túli kiadásokba kergethetik igé-
nyeikkel. 

Mérleg
Ezekben a napokban a legin-
telligensebb magatartásra lesz

szüksége, hogy meg tudja tartani az
egyensúlyt. Ne alkosson véleményt azok-
ról, akiket nem ismer eléggé, különben
kellemetlen meglepetésekben lehet része. 

Skorpió
Ezen a héten a sikerhez egye-
nes út vezet önnek. Használja

kapcsolatait és kitûnõ üzleti érzékét, így
lépés elõnybe lesz a többiekhez képest.
Bizonyos tényeket képtelen teljesen meg-
változtatni. 

Nyilas
Egy kevésbé ismerõs sze-
mély mindenféle kitalált dol-

gokkal vádolhatja, ami az ön fülébe jut. A
környezetében mindenki az ön pártját
fogja, így semmi ok nincs az idegesség-
re. 

Bak
Változásokat eszközöl ki,
amiért a környezete nem iga-

zán rajong. Kénytelen lesz kompromis-
szumokat kiötleni, hogy az álláspontok
közelebb kerüljenek egymáshoz. Az üzleti
életben vannak dolgok, amikrõl már nincs
annyira meggyõzõdve, mint a legelején.

Vízöntõ
Egy pénzügyi meglepetés vár
önre ezen a héten. Igen nagy

a valószínûsége, hogy az elkövetkezendõ
idõben egy nagyobb összeggel ajándé-
kozza meg önt a sors. Szívügyekben ez
nem mondható el.

Halak
Sok lehetõség adódik ebben
a periódusban anyagi helyze-

tének mérlegét helyre igazítani. A család-
jával a kapcsolata is rendezõdni látszik.
Fontos figyelnie arra, hogy a baráti kap-
csolataiban törések mutatkozhatnak. 

Június 15-21.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA bíró lefúj egy vitatható szabályta-
lanságot, mire az egyik játékos dü-
hösen odakiált:
- Bíró úr, maga teljesen vak?
- Mit mondott? - kérdez vissza a bí-
ró mérgesen.
Erre a játékos:
- Jézusom, ráadásul még süket is!

Vállalkozó üti a falat a börtönben:
- Az ügyvédemmel akarok beszélni!
- Semmi gond, de a másik falon ko-
pogjon, az ügyvéd úr abban a cellá-
ban ül!

A tanár magyaráz:
- Az araboktól vannak a számaink, a
kínaiaktól a porcelán, a naptár a ró-
maiaktól. Valaki tud még ilyen pél-
dát mondani?
Pistike jelentkezik.
- Tanár úr, nekünk a poharak a sarki
kocsmából, a tányérok az étterem-
bõl, ahol a mama dolgozik, a bor a
szomszéd pincéjébõl, paprika a hát-
só szomszéd kertjébõl, a kisöcsém
pedig a postástól.

Az elfoglalt szülõk helyett Móricka
nagymamája vesz részt a szülõin.
A tanárnõ panaszkodik Mórickára:
- Az Ön unokája több tantárgyból is
kettest fog kapni, fizikából pedig
meg is fog bukni.
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a
nagymama.
- De lesz, magatartásból. Mert
egyébként nagyon aranyos, szófo-
gadó kis gyerek - mondja a tanárnõ.
- Na látja: amire én tanítom abból 5-
ös, amire pedig önök, abból megbu-
kik!

Kopogtatnak a Mennyország kapu-
ján. Szent Péter kikiált:

- Na,mi az?
- Nem mi az, hanem: ki az, fiacs-
kám!
- Atyaúristen! Megint egy tanárnõ!

Amikor a követségi fogadáson a ze-
nekar elkezdett játszani, Lord Geor-
ge Brown odafordult a szomszédjá-
hoz:
- Gyönyörû hölgyem, ebben a szép
vörös ruhában! Jöjjön, táncoljunk
erre a valcerre egyet!
- Semmi esetre sem! - jön a válasz.
- Elõször is: maga tökrészeg!
Másodszor, ez nem valcer, hanem
Venezuela himnusza! Harmadszor:
én nem
vörös ruhás nõ vagyok, hanem a bí-
boros!

Minden ember életében van két jó
év. Ezeket a sírköve tünteti fel.

Hallom, drágám, meghalt a férjed!
- Képzeld, drágám, alig négy nappal
az esküvõ után...
- Szegény ember! Legalább nem
szenvedett sokat!

Mivel az okos enged, már rég a hü-
lyék uralkodnak.

Ketten támasztják a pultot a kocs-
mában.
- Látom üres a poharad. Kérsz még
egyet?
- Dehogy kérek! Mit kezdjek két üres
pohárral?!

Gazdag fickó új, szuper órájával
megy a partira. Megkérdezi tõle egy
szõke bombázó:
- Hú, de szép óra, miket tud?
- Mindent megmond, amit csak aka-
rok. Például, most azt mondja ne-
kem, hogy rajtad nincs bugyi. Mire
a szõke:
- De rajtam van bugyi.
- Affene, már megint siet egy órát!

Hõguta

(Fotó: Vidovics)
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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

Elhunyt: Gombos Imréné Tóth Julianna (Mezõ u. 12.),
Csernus-Lukács Etelka (Szegfû u. 1.), Varga Bálintné Piti Mária
(Nyár u. 5.), Valkai Gáborné Sonkolyos Etelka (Kováts K. u. 3.).

Családi események

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétán-
kon az alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 25-30 Ft/db, óvöröshagyma 250 Ft/kg, fokhagyma
1000 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg,  petrezselyem- , zeller-
zöld és kapor 50 Ft/csomó, zeller 250 Ft/db, karfiol 350-
450 Ft/kg, bab 700-900 Ft/kg, fehér- és erõs paprika 80
Ft/db vagy 650 Ft/kg, paradicsom 250-300 Ft/kg, kígyó-
uborka 250-300 Ft/kg, kovászolni való uborka 150 Ft/kg.
Új fejeskáposzta 150 Ft/db vagy 380 Ft/kg, kelkáposzta
380 Ft/kg, spenót, sóska 150 Ft/csomó.

Fõzõhagyma 250 Ft/csomó, piros retek 150 Ft/csomó,
jégcsap retek 100-150 Ft/db, zöldhagyma 120 Ft/csomó,
karalábé 100-150 Ft/db, ókrumpli 200-250 Ft/kg, új-
krumpli 100-270 Ft/kg, saláta 100-150 Ft/db, ógyökér és
sárgarépa 450 Ft/kg, újgyökér és répa 60-80 Ft/szál vagy
100-280 Ft/csomó, gomba 450-500 Ft/kg.

Zöldborsó 350-400 Ft/kg, zöldbab 600 Ft/kg, fõzõtök,
cukkini 390 Ft/kg, padlizsán 450 Ft/kg, fõzni való kuko-
rica 140 Ft/db. 

Cseresznye és meggy 350-400 Ft/kg, õszibarack 550
Ft/kg, sárgabarack 900 Ft/kg, ribizli 680 Ft/kg, málna
1200 Ft/kg, egres 480 Ft/kg, földieper 1000-1500 Ft/kg, al-
ma 350-450 Ft/kg. Dióbél 2800 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, csi-
ramálé 200-250 Ft/doboz. Citrom 580-600 Ft/kg, banán
350-400 Ft/kg, kivi 450 Ft/doboz.

Álló-, futó és angolmuskátli 300-350 Ft/db, petúnia 800
Ft/db, pénzecske-, dinka- és árvácska virágpalánták 100-
120-150 Ft áron kapható. 
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Az elmúlt héthez hasonló-
an ezúttal is szeméremsértés
miatt indított büntetõeljárást
ismeretlen személy ellen a
Szentesi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya. A rendõr-
ség keresi azt a 20 év körüli,
vékony testalkatú férfit, aki a
feje tetején csíkban hidrogé-
nezett szõke hajú, szemöldö-
kében pedig fényes, hegyes,
fém testékszert visel. A férfi
május 29-én, Szegváron, a
kora esti órákban szólított le

egy helybéli lányt, aki elõtt
nadrágját letolta, majd nemi
szervét mutogatta. Aki bár-
milyen információval segíte-
ni tudja az esettel kapcsolat-
ban a rendõrség munkáját,
az bejelentését megteheti a
107-es vagy az 561-310-es te-
lefonszámon.

Beje lentés  érkezett  az
egyik szentesi szórakozó-
helyrõl június 4-én, az éjsza-
kai órákban, hogy az egyik
vendég a bárszéket a radiá-

torhoz vágta és agresszívan
viselkedik. A kiérkezõ rend-
õrök elõállították az ittas fér-
fit, aki késõbb elmondta,
hogy sokallta a számla ösz-
szegét, ezért lett haragos.

Két személyt loptak meg
az egyik helyi általános isko-
la tornaöltözõjében. A nyitott
öltözõbõl pénztárca és mo-
biltelefon tûnt el az idõ alatt,
amíg tulajdonosaik sportol-
tak.

hv

Újabb szatírt keresnek

Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
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(folytatás az 1. oldalról)
Ha jogutód nélkül szûnik

meg a városellátó, akkor szá-
mos engedélyt újra be kell
szereznie a feladatellátásra
alapított non profit cégnek,
és ez milliós kiadást jelent az
új társaságnak – figyelmezte-
tett a társaság élére ügyveze-
tõnek választott Varga Sán-
dor, amikor a jogi bizottság
által módosított elõterjesz-
tésrõl tárgyalt a testület. De-
meter Attila hangsúlyozta, a
jogszabályok szerint egy in-
tézményt elõbb meg kell

szüntetni, aztán lehet céget
alapítani. Szirbik Imre pol-
gármester végül azt kérte, a
jogi aggályok ellenére az ere-
deti javaslatot s ne a módosí-
tottat fogadják el a képvise-
lõk, nehogy a kukák ott ma-
radjanak a házak elõtt. Javas-
latát megszavazta a grémi-
um. Arról is döntöttek, hogy
pályázati úton próbál Szen-
tes forrást nyerni jövõ évi
Télbúcsúztató Karnevál, va-
lamint az április 30-i Népze-
nei sokadalom és Utcabál el-
nevezésû rendezvényeinek
lebonyolítására, illetve a
sporttelep öltözõinek felújí-
tására.

B.D.

Jogi aggály

A gyermekkönyvtárban június
17-én, hétfõn 14 órakor Lackfi Já-
nos József Attila-díjas költõ Apám
kakasa címmel tart író-olvasó ta-
lálkozót.

A városi könyvtárban ezen a
napon 17 órakor Lackfi Jánossal
Poszler György tanár beszélget,
Milyenek a magyarok? címmel.

Programok

A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület harmadik éve szervezi
meg az egyre népszerûbb városi
körsétáit. Június 22-én, szomba-
ton kerékpártúrát szerveznek a
Termál-tóhoz, ahol a környék nö-
vény- és állatvilágával ismerked-
hetnek meg az érdeklõdõk 12 órá-
ig. Helyszíni kalauz Õze Péter, a
Körös-Maros Nemzeti Park mun-
katársa. A kirándulni vágyókat a
szervezõk a Dózsa-háznál várják 8
órakor, ha jó idõ lesz.

Kerékpártúra
a Termál-tóhoz

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

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

Gyógyszertári ügyelet: június 17-ig Szent Damján  Gyógyszertár (Sima F. u.
38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Június 17-július 1. Dr. Bugyi István Gyógyszer-
tár (Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20 óráig. Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 15-16-án
Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251.

Összesen 21 általános- és középiskolás ta-
nuló, 20 mûvészeti iskolában tanuló növen-
dék kapott díjat, valamint 12 csoportos elis-
merést adtak át csütörtökön a megyeházán,
ahol a tanulmányi versenyeken eredménye-
sen szereplõ szentesi diákokat és tanáraikat
köszöntötte az önkormányzat és a fenntartó.

Beszédében Szirbik Imre polgármester ki-
emelte, sokat kell tenni a kiváló eredménye-
kért, ami valójában a csapatmunka gyümöl-
cse: kell hozzá a diák és a pedagógus hasz-
nos együttmûködése. Az ünnepségen 43 pe-
dagógus tehetséggondozó és felkészítõ mun-
káját is elismerték.

Jó tanulókat köszöntöttek

Az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságban a  Szen-
tesi Spartacus Szabadidõs Sport Egyesület B kategóriás csapata és az A
50 kategóriában a Szentes 2 csapata a harmadik, az A 60 kategóriában a
Szentes 4 nevû csapata a 4. helyezést érte el az idei szezonban. Barát
László egyéniben a 3. helyen áll a bajnokságban.

A tájékozódási túraverseny népszerûsítésére és az éjszaki versenyzési
lehetõség megismerése céljából a Spartacus SE Éjszakai tájékozódási tú-
raverseny rendez július 6-án Ópusztaszeren sportág kedvelõi számára. A
Spartacus Kupa túraverseny egyben az Országos Természetjáró Tájékozó-
dási Csapatbajnokság VII. fordulója is.

Tájékozódási futás

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü június 17—21.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Csontleves és

cherry meggyleves
A menü: Marhapörkölt,

pirított tarhonya, saláta
B menü: Trappista rántva,

párolt rizs, saláta
Kedd: Francia hagymaleves és

joghurtos burgonyaleves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Rakott cukkini vagy

nutellás derelye
Szerda: Tojásleves és

paradicsomleves
A menü: Budapest szelet, párolt rizs
B menü: Tiszai sült keszeg

petrezselymes burgonyával v.
pozsonyi kocka

Csütörtök: Frankfurti leves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Hentes tokány, kukoricás rizs
B menü: Mustáros csirkemell, tészta
Péntek: Lencsegulyás és vegyes

gyümölcsleves
A menü: Csemege sertéssült,

meggymártás
B menü: Grill csirkecomb,

sült burgonya
www.galeriakavehaz.hu (X)

Bõven lesz dolga a szentesi kórház hétfõn
munkába álló új fõigazgatójának. Az intézmény
presztízsét sok ügy tépázta az elmúlt hónapok-
ban.

A legutóbbi az interneten gerjesztett indulato-
kat. Június 4-én a Praxisblogon A szentesi kórház
csak egy hullaház címmel jelent meg egy írás,
amelyben a névtelenség mögé bújó szerzõ egy
közeli hozzátartozójának a 2011-es halálesetét
írja le jegyzõkönyvszerû részletességgel.  Rövid
idõ alatt — pro és kontra — több mint 160 hozzá-
szólás érkezett a cikkhez, amelyben egyebek
mellett azt írta az elhunyt rokona: „Mindenki azt
mondja, hogy a szentesi kórház egy temetõ. Ha
valaki bemegy egy rutin mûtéttel, hullazsákban
jön ki. Rengeteg embert ismerek. Nagyon sokat,
akiket a szentesiek tettek el láb alól. A figyelmet-
lenségükkel, a hozzá nem értésükkel.“ Szerinte
az „a legfelháborítóbb, hogy még mindig nem
tesznek komolyabb lépéseket az ügyben, hogy
ez ne így legyen. Börtönviselt orvosokat vesznek
vissza praktizálni. Azon felül, hogy a tv tele van
a szentesi mûhibákkal, nem tesznek semmit.
Nem javítanak a munkamorálon.“ A szerzõ azt
írta, kérdéseivel és aggályaival megkereste az il-
letékes szerveket — a kórházat is —, de háromból
csak egy válaszolt, a szakdolgozói kamara sze-
rint az ápolók semmilyen módon nem sértették
meg az etikai szabályokat.

Az írás kapcsán az alábbi közleményt kaptuk
az intézménytõl: „A szentesi kórház csak egy
hullaház c. internetes bejegyzésre reflektálva a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház az ol-
vasók tudtára adja, hogy a bejegyzésben olvas-
ható állítások nem fedik a valóságot. A bejegy-
zésben leírt betegellátással, konkrét betegüggyel
kapcsolatosan beható vizsgálatot végzett a Ma-
gyar Orvosi Kamara és az Etikai Bizottság. A té-
nyeken alapulva pedig döntést hoztak, miszerint
nem terheli felelõsség az ügyben a szentesi kór-
házat, szakmai és etikai vétség nem történt. Ter-
mészetesen a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórházzal, valamint annak munkatársaival szem-
ben is indítottak az elmúlt években pert, tettek
betegpanaszt, azonban ez minden magyarorszá-
gi egészségügyi intézményre igaz. A szentesi kór-
ház és munkatársaival kapcsolatban indított pe-
rek döntõ többségét megnyerte a kórház, illetve a
panaszkivizsgálások is azzal zárultak az elmúlt
idõszakban, hogy az intézmény dolgozói nem
követtek el súlyos vétséget. Az az állítás sem fedi
a valóságot, hogy a média tele van a szentesi
mûhibákkal. A sajtós híradások döntõ többsége a
szentesi kórház egy-egy baleset kapcsán történt
betegellátásáról ad hírt, ami az intézmény beteg-
ellátásban betöltött helyét, szerepét jeleníti meg.“

Egy biztos, a megbecsülés visszanyerése idõ-
és munkaigényes feladat lesz. Bíró Dániel

Mi lesz a presztizzsel?

(Fotó: Vidovics)

Három éves szerzõdést kö-
tött a Dunaújváros nõi vízi-
labdacsapatával Miskolczi
Kitti, aki múlt héten tagja
volt a pekingi világligán ne-
gyedik helyen végzett ma-
gyar válogatottnak.

A szentesi nõi pólócsapat
másik meghatározó játékosa,
Anastasia Kotova Volgográd-
ba igazolt, úgy tudjuk, két
éves megállapodást kötött az
oroszokkal.

A vízilabda klub új elnök-
sége – Magyar József, Tóth
Gyula, Pásztor Antal, Zentai
Ákos és Barna Zsolt – egyelõre
tárgyal a nõi vezetõedzõi
poszt jelöltjével.

Eligazoltak


