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A korszerûbb vételre való
átállás térségünkben július
31-én történik meg, attól fog-
va a hagyományos szoba-
vagy tetõantennával és régi

típusú televízióval csak ak-
kor lesznek elérhetõek a je-
lenlegi csatornák, ha a nézõk
egyszeri költséggel beszerez-
nek egy megfelelõ vevõké-

szüléket, úgynevezett set-
top-boxot, melyet az antenna
és a televíziókészülék közé
csatlakoztatva a legrégebbi
típusú tévékészülékkel is
fogható lesz az eddig meg-
szokott adás. A manapság
forgalmazott televíziók nagy
része már eleve beépítve tar-
talmazza ezt a vevõegységet.

(folytatás a 3. oldalon)

Csendes fórum
a Rigóban

Érdektelenség jellemezte a szentesi rendõrkapitányság

Rigó Alajos általános iskola és diákotthonban rendezett

közbiztonsági fórumát. Az otthonban 66 gyermek él, a

kollégisták száma 19, és összesen 5-6 a problémás gyerek

közöttük.

3. oldal

Móricz Zsigmond
naplójából

Az író három alkalommal járt a városban.

Szentes nagy barátjának nevezték a helyiek,

nem ok nélkül. Eddig nem publikált naplói-

ban több szentesi vonatkozású bejegyzés is

szerepel.

2. oldal

Felállítják Csíky
Puskás Öcsi szobrát
Az ország leghíresebb labdarúgójáról ké-

szült szobrot állít a város a Kinizsi SZTE

megalakulásának 100. évfordulója alkalmá-

ból a Dózsa-háznál. Felállítására 7 millió

forintot fordít az önkormányzat.

5. oldal

Sokaknak nehéz
a digitális átállás
Sokaknak nehéz
a digitális átállás

Nem költözik Szentesre,
ingázni fog a kórház új fõ-
igazgatója, aki nem kívánt
nyilatkozni az intézmény
adósságállományáról. La-
punk úgy tudja, ez az ösz-
szeg már több mint egymil-
liárd forint.

– Nehéz feladat lesz a gaz-
dálkodás – mondta csütörtö-
ki bemutatkozó sajtótájékoz-
tatóján Kalmár Mihály
(képünkön), a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház
nemrég kinevezett fõigazga-
tója. – Mérlegre kell majd
tenni, gyógyszert vagy szú-
nyoghálót vásároljon az in-
tézmény. Vannak kiszerve-
zett feladatok, amiket külsõ
vállalkozások végeznek, eze-
ket át kell gondolni, mert azt
vallom, ha valakinek megéri
csinálni, akkor nekünk is. A
legtöbb pénzt a fûtés viszi el.
Az épületegyüttes energiara-
cionalizálásával jelentõs
megtakarítást lehetne elérni,
de ez komoly beruházást
igényel, amit pályázati forrá-
sokból lehet megvalósítani.
Rövid távon a havi hiány

csökkentése a cél – tette hoz-
zá az Orosházán élõ új veze-
tõ, aki a kórház adósságállo-
mány mértékérõl nem kívánt
nyilatkozni. Lapunk más for-
rásból úgy értesült, hogy
már az egymilliárd forintot
is meghaladta ez az összeg:
700 millió forint lejárt határ-
idejû tartozás és a korábbi
fenntartótól, a megyei ön-
kormányzattól kapott 360
milliós kölcsön terheli a bü-
dzsét.

A fõigazgató beszámolt ar-
ról, hogy találkozott a pol-

gármesterrel, a térség or-
szággyûlési képviselõjével és
a járási hivatal vezetõjével.
Érdeklõdésünkre megjegyez-
te, a Szirbik Imrével folytatott
beszélgetésen nem volt szó a
gyógyfürdõ ügyérõl. – Ha a
város át akarja venni a
gyógyfürdõ üzemeltetését,
arról a tulajdonos állammal
kell megegyeznie. A kórház-
nak nincs pénze az ott szük-
séges mûszaki felújításokra.
Az elsõdleges az, hogy év
végéig végleges gyógyvízmi-
nõsítést kapjon a fürdõ ter-
málvize. Nem tudom, mire
lenne elég az a 10 millió fo-
rint, amit az önkormányzat a
külsõ medence vízforgatójá-
ra adna. Ha teljesülnek a jog-
szabályi elõírások, örömmel
várjuk a fürdõbe a 14 éven
aluliakat – mondta a fõigaz-
gató, aki azt szeretné, hogy
az ápolási és az orvosigaz-
gatói tisztségre is mielõbb
megfelelõ személyt találja-
nak. Új gazdasági igazgatója
év végén lehet a kórháznak.

B.D.

Gyógyszer vagy szúnyogháló?

Közel ezer rászoruló juthat Szentesen ingyenesen a digi-
tális tévéadások vételére alkalmas készülékhez. Egy hónap
múlva itt a lekapcsolás: akik hagyományos szoba- vagy te-
tõantennával nézik az analóg földfelszíni adást július 31-ig
át kell, hogy térjenek a digitális adások vételére. Önerõbõl
mintegy 11 ezer forintba kerül ennek költsége, az érintettek
többsége idõs ember. 

Hat halálos áldozatot kö-
vetelt eddig a szentesi elke-
rülõ útra felhajtó jármûve-
zetõk figyelmetlensége. A
múlt pénteki balesetben
nem csak a vétlen kisteher-
autó 47 éves szentesi férfi
utasa vesztette életét, ha-
nem egy 11 éves kisfiú is.
Az állami útkezelõ szerint
nem indokolt új körforgal-
mak építése az elkerülõn, a
lassító csíkozás kialakítása
pedig az önkormányzat fel-
adata.

Gyermekét is elveszítette a
balesetben az a 43 éves dere-
kegyházi anyuka, aki június
21-én délelõtt figyelmetlenül
hajtott föl a szentesi elkerü-
lõre a berki útról. A rendõr-
ség beszámolója szerint egy
platós Iveco típusú kisteher-
autó haladt Hódmezõvásár-
hely felõl Csongrád irányá-
ba, amikor egy bekötõútról
kikanyarodott elé egy Volks-
wagen Bora, amelyet egy 43
éves derekegyházi nõ veze-
tett. Az ütközés következté-

ben mindkét jármû a töltés
oldalába, illetve az árokba
csapódott, és a személyautót
maga alá gyûrte a kisteher-
autó. A balesetben egy em-
ber, a kisteherautó 47 éves
szentesi férfi utasa életét
vesztette, hárman – köztük
egy gyerek – megsérültek.
Két embert, akik beszorultak
az autóba, a tûzoltók vágtak
ki a jármûbõl. A szentesi kór-
házba ketten kerültek: a ha-
szonjármû sofõrje, egy 38
éves férfi könnyebb, 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett, de vérzékenysé-
ge miatt megfigyelésre benn
tartották az SBO-n. A sze-
mélykocsit vezetõ 43 éves nõ
súlyos, de nem életveszélyes
sérüléseket, sorozatos borda-
, kulcscsont-, medenceöv- és
koponyacsonttörést szenve-
dett, õ az intézmény intenzív
osztályára került. A baleset-
hez mentõhelikopter érke-
zett a helyszínre, és a súlyo-
san sérült gyereket a szegedi
klinika traumatológiájára

szállította. Lapunk értesülé-
sei szerint a 11 éves kisfiún
már a megyeszékhelyen sem
tudtak sokáig segíteni, va-
sárnap belehalt sérüléseibe. 

A berki az egyetlen a 451-
es fõutat keresztezõ alsóbb-
rendû aszfaltozott utak kö-
zül, ahol STOP tábla figyel-
mezteti a közlekedõket a rá-
vagy keresztülhajtás veszé-
lyeire. Négy mellékútnál, va-
lamint a 451-es és a 45-ös fõ-
út találkozásánál csupán el-
sõbbségadás kötelezõ táblát
helyeztek ki. Hogy ezeknél
jóval hatékonyabb eszközök
kellenek, azt kellõképpen
alátámasztja az a tragédiaso-
rozatot, ami már hat halálos
áldozatot követelt az elmúlt
11 évben. Lapunk gyûjtése
szerint (lásd keretes írásun-
kat) a múlt péntekit megelõ-
zõen eddig négy hasonló
baleset történt az 1997-ben
átadott elkerülõ úton, abból
három halálos kimenetelû
volt.

(folytatás a 4. oldalon)

Csak egy keresztezõdésnél van STOP tábla

Már hatan haltak
meg az elkerülõn

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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50 éves osztálytalálkozó
volt a most 100 éves Petõfi
Sándor Általános Iskolában,
ami ma már nem az, sem ne-
vében, sem belsõleg…

Ezt állapították meg azok
a volt diákok akik június 22-
én eljöttek a neves évfordu-
lóra. Mindenesetre a „cég-
táblát” sikerült megmente-
nie Dóczi Gáborné egykori
igazgatónõnek és megfelelõ
helyet is sikerült kialakítani
az iskola elõtti parkban, me-
lyet meg is koszorúztunk!

Hála a szervezõknek az
érintett két párhuzamos osz-
tályból összejöttünk 27-en, 5
évenként összejöttünk ko-
rábban is – ami az élet sze-
rint nem mindig jellemzõ.
Tehát dicséret illeti Berezvai
Juliannát, Körmendi Ferencet,
Rácz Sándort, Kellerné Bödõk
Katalint és Hérányné Tulipán
Zsuzsát a teljesség igénye
nélkül. 

A szokásos „osztályfõnöki
órát” felváltva vezényelte le
– Imre Ernõné Irénke néni he-
lyett, aki sajnálatos balesete
miatt nem tudott jelen lenni
(ezúton is kívánunk mielõb-
bi gyógyulást!) – Dócziné és
Esztergálos Ferenc tanár úr.
Rajtuk kívül még Pintér
Imréné tanárnõ is köszöntöt-
te a jelenlévõket, aki a közel-
múltban kapta meg életpá-
lyáját elismerõ címét. Gratu-
lálunk ezúton is! A névsorol-
vasásból kiderült, hogy so-
kan már nincsenek közöt-
tünk, róluk egyperces néma
felállással emlékeztünk meg.

Mint ahogy ilyenkor lenni
szokott, ki-ki elmondta mi
történt vele (környezetével)
a legutóbbi találkozó óta.
Néhány jellemzõ összefogla-
lóan. Van, akit azért nem al-
kalmaztak új munkahelyi le-
hetõségénél, mert „túlkép-
zett”, egy Szeged közeli há-
ziorvos csak a szépre emlé-
kezik, évek óta a településen
praktizál, váltakozó megbe-
csülés mellett, mert szereti,
amire felesküdött. Másnak a
gyermeke – vagy saját maga
– külföldön próbált szeren-
csét, váltakozó sikerrel. (Kül-
földi alkalmazotti státusz-
hoz, hogyan illik az itthoni
nyugdíj…?)

Nagyon találóak voltak
Esztergálos tanár úr monda-
tai: az általános iskola „a
tápláló édesanya” szerepét
látja el, itt is megvalósult! A
nevelõktõl kapott szakmai-
ságot, emberközelséget,

mely elõször a virágban,
majd annak gyümölcsében
valósul meg, ezt látja a mai
találkozón is! Szép szavak!

A „hivatalos” részt követõ-
en a diáktársak „felerõsítve”
partnereikkel átmentünk a
Páterházba, ahol – ez nem a
reklám helye – kellemes ven-
déglátásban részesültünk, a
kiváló étkek és lágy zeneszó
mellett oldott volt a hangu-
lat. Volt olyan igény, a „ko-
runkra” való tekintettel,
hogy legközelebb 2 év múlva
találkozzunk! A többség op-
timista!

Lejegyezte:
Pádár Zoltán

50 éve ballagtunk
Az író három alkalommal járt a

városban. Szentes nagy barátjának
nevezték a helyiek, nem ok nél-
kül. Eddig nem publikált naplói-
ban több szentesi vonatkozású be-
jegyzés is szerepel.

1935 októberében félórás elõadást
tartott a rádióban Szentesrõl, mely-
ben igen dicsérte a lakosságot, és
együttérzõ módon nyilatkozott a
szentesi szegényekrõl is. Látogatá-
sait leginkább a két helyi reformá-
tus lelkészhez, Böszörményi Jenõ-
höz és Gilicze Antalhoz fûzõdõ ba-
ráti szálaknak köszönhetjük. Hét
apró kis elbeszélésének van szente-
si vonatkozása, emellett két ripor-
tot készített szentesiekkel, és a Ró-
zsa Sándor c. regényének két feje-
zete is Szentesrõl, annak lakosairól
szól. Eddig nem publikált naplói-
ban is vannak igen érdekes helyi
vonatkozások. Cséve Anna iroda-
lomtörténész, a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum munkatársa rendelkezésemre bo-
csátotta a Móricz-napló Szentesen írt
fejezeteinek gépelt változatát. Köszönet
érte. A naplórészlet 1936. május elsõ he-
tében született. Móricz, ahogyan a már
kiadott naplóiból ismerjük, nem szoká-
sos naplót vezetett. Egy-egy dátum
alatt nem feltétlenül a nap eseményei-
rõl számol be, inkább az õt foglalkozta-
tó gondolatokról, családi, politikai kér-
désekrõl elmélkedik. Az alább közölt
részekben a helyi eseményeket kom-
mentálja. Ha akkor ezek publikálásra
kerülnek (Féja Gézához hasonlóan)
„nép elleni izgatás” címén Móriczot is
perbe foghatták volna. Tudni kell azt is,
hogy Móricz a népi írók nemzedékéhez
tartozva, igen érzékeny volt az egysze-
rû emberek gondjaira, s mindenhol
vizsgálta, kutatta életüket, nem restellt
beszélgetni a nép gyermekeivel. Gyûj-
tötte az anyagot írásaihoz, melyben
igyekezett bemutatni a szegények,
nincstelenek kiszolgáltatottságát. Pró-
bálta felrázni a közvéleményt.

Az elsõ idézetben a Szentesre érkezé-
sét beharangozó helyi újságcikk szavait
idézi fel, mely cikk többek között azt
adta hírül, hogy a fõispán az írónak fel-
ajánlotta szállásul a megyeháza egyik
szobáját.

Szegényekrõl álmodott
a megyeházán

„Sok kocsmába aludtam már, de me-
gyeházán még nem” – írtam Böszörmé-
nyi Jenõnek, aki ezt, hallom, cikkében

mottóul vette. „Kíváncsi vagyok, mit
fog álmodni ott a szegény emberrõl?” –
teszi fel a kérdést Böszörményi a cikk-
ben. … Hát álmodtam. Azt álmodtam
meg, hogy a közigazgatási apparátus
egyáltalán semmit sem tud segíteni a
szegény emberen. Semmi mást nem te-
het, csak féken tartja a tömeget. Némá-
vá teszi az éhezõket. A fõispáni lakás
ezekkel a túlméretezett, reprezentációra
elgondolt termekkel, rideg, hideg, hasz-
navehetetlen, bizalmatlan, barátságta-
lan élettel valóban semmi más, csak ép-
pen szembenálló elv az élettel. … Ma
ott áll a csendõrség és nem engedi meg,
hogy Szentesen az én fotoriporterem
felvételt csináljon a szegények üres
ágyairól. Fényképészemet csendõrök
igazoltatták s számûzték. Harc áll itt, és
pedig a legélesebb harc, amit el lehet
képzelni. Mindegy, hogy Gömbös, vagy
Károlyi, vagy Bethlen a miniszterelnök:
valamennyien a régi rendszer tanítvá-
nyai. … a szegény ember megnézhetet-
len, megérinthetetlen: annak úgy kell el-
sorvadni s elhullani, mint a természet-
ben a talajtalan létnek. … Mikor az öre-
gekkel nagy harcokat kellett vívni, min-
dig azt mondtam, majd eljönnek a fiata-
lok, az én generációm. Eljöttek, de az én
idõm nem jött el. Az én nemzedékem,
amint bekerült a hivatalokba, a politiká-
ba, nem lett Ady-generáció, hanem
megmaradt egy habarék tömegnek,
melynek már Arany Jánosa sem volt,
Endrõdy Sándora sem volt, Szabolcská-

ja sem volt, semmilyen költõje sem volt,
mi egyáltalán ellenségeknek számítot-
tunk, talán még jobban, mint az apáik-
nak. Mit tehet egy kormány itt ma?
Nem kérhet az elvégzendõ feladatokra
újabb adókat, s ha nem, akkor mibõl tá-
masztja alá a nép életét? Hogy tudja a
szentesi kubikosokat megmenteni?
Csak közmûvekkel, Berettyó szabályo-
zás, Duna-Tisza csatorna építés. Útépí-
tés. Nincs rá pénze, csak minimális. Mi
az, hogy öt milliót irányoztak elõ a víz-
szabályozásokra? Ötszázezer családot
kell megmenteni. És mi lesz a tanyai bé-
resekkel? Másik ötszázezer lélek.”

A régi ismerõs

Móricz Szentesen a Tóth József Szín-
házteremben elõadást is tartott a helyi-
eknek. A Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül c. színdarab bemutatóján történt az
alábbi esemény.

„Lemegyek a nézõtérre. Mellettem ül
egy egészen hófehér sovány, elaszott
kis öreg úr s bemutatkozik, hogy õ a
polgári iskola igazgatója. No, gondo-
lom magamban, az öreg úr… Akkor azt
mondja: „Igaz, hogy az író úr Debre-
cenbe járt iskolába?” Igen. „Akkor en-
gedd meg kérlek alássan, hogy felújít-
sam a régi barátságot. Nagy Géza va-
gyok, 1899-ben együtt voltunk theo-
lógusok.”

Soha nem hallottam a nevét, nem em-
lékszem, hogy láttam volna, de ha õ
emlékszik… Igen sokára felvillan ben-
nem egy igen fiatal, nagyon gyáva és
szerény kisfiú, aki soha elõtérbe nem
került, bajusztalan, halvány… Most is
ilyen szerény, alázatos és hófehér
aggastyán… Ezek a kortársaim. Aki
még az én évjáratomból hivatalban
van, arra úgy néznek, hogy mit akar ez
a kikopott szög még mindig itt?... A
legöregebb vármegyei ember is bá-
tyámnak szólít… Az elõnyöm csak any-
nyi, hogy én nem látszom annyira öreg-
nek. Enni, inni, aludni tudok, van még
bennem valami életkedv: de bennem
sincs már az, hogy szükség van rám…
Kinek volna rám föltétlen szüksége?
Kortársaimnak már csak orvosra van
szükségük.

– Magára szükség van. Maga mindig
szerette a családját. – Már nincs csalá-
dom. A gyerekeim meg a maguk lábán
akarnak élni, én legfeljebb segítség, fe-
jõstehén vagyok számukra. Száz p. in-
gyen, ez jó, de e nélkül is megélnek…
Tanácsaim nem kellenek, mi akkor, ami
engem nélkülözhetetlenné tesz?... Sem-
mi. Se magamnak, se másnak nem va-
gyok pótolhatatlan.”

Vágvölgyi Zoltán

Móricz naplójából

Az utolsó nagy kolerajár-
vány az 1870-es évek elején
pusztította végig Magyaror-
szágot. Az elsõ megbetege-
déseket 1872 õszén észlel-
ték, a teljes tünetmentesség
pedig csak 1874 januárjában
következett be. Az áldoza-
tok száma országosan elérte
a 190 ezer fõt. Szentesen
1873. május végén tûntek fel
az elsõ betegek, kezdetben
csak szórványosan, kevés
számban. Június folyamán
azonban városunkban is ki-
tört a járvány; júliusban és
augusztusban már százával
szedte az áldozatait.

Az elsõ szentesi koleraese-
tek 1873. május 28-án jelen-
tek meg a Kisér nevû város-
részben, olyan egyéneknél,
akik Csongrádról tértek ha-
za, ahol akkor már a kolera
nagymértékben uralkodott.
Utóbb megállapították, hogy
június elsõ felében kizárólag
„csak oly egyének beteged-
tek meg, kik más járványos
helyrõl hazajõvén a betegsé-

get magukkal hozták”. Dr.
Pollák Sándor városi fõorvos
az elsõ megbetegedések után
nyomban életbe léptette a
járványügyi rendszabályo-
kat, nagy gondot fordítva a
fertõtlenítésekre. Az ehhez
szükséges szereket (többnyi-
re vasgálic és klórmész) a
város költségén hozatta meg,
és a lakosok közt kiosztatta.
A fertõtlenítõ szerekkel való
helyes bánás oktatásával
több tanítót megbízott, kik
tizedenként házról házra tel-
jesítették azt, egy orvosnö-
vendék pedig azon házak-
ban teljesítette a fertõtlení-
tést, hol halálozás történt. A
közhelyeken a fertõtlenítés
naponta a város, a bérlõk
vagy tulajdonosok által tör-
tént. A kolerajárvánnyal kap-
csolatos óvó rendszabályo-
kat 1000 példányban ki-
nyomtatta, és a lakosok közt
kiosztatta. Emellett az utcák
tisztítására nagy gond fordít-
tatott. A kritikus napokban
egy ideiglenes járványkórhá-

zat szervezett, egy percre
sem hagyva magára betegeit. 

Az óvintézkedések ellené-
re június második felében
már az itthon lévõk közt is
kitört a járvány; de a hónap
folyamán még csak a Kis-
érben (a IV. tizedben) pusztí-
tott: 36 beteg közül 15 halt
meg. Július hónapban a jár-
vány hétrõl hétre terjedt: az
említett városrészt egészen
ellepte, és a Felsõpárton a
Görgõs mellett (a mai Bat-
thyány u. környékén) szin-
tén kiütött. Július közepéig
99 megbetegedés történt, s
43 halállal végzõdött. A jár-
vány a továbbiakban az I. ti-
zed felsõ vége felé haladt (a
mai Boros Sámuel u. irányá-
ba), onnan a II. tized felsõ
végére, a Honvéd sorra (ma
Dr. Berényi Imre u.) terjedt,
majd ismét a város közepe
felé, a Vásárállás (ma Ap-
ponyi tér) irányába vette út-
ját. Július utolsó hetében 84
haláleset történt. Említést ér-
demel, hogy a III. tizedben

eddig csak kevés kolera eset
fordult elõ. 

1873 augusztusát városunk
lakói gyászos emlékként hor-
dozták magukban évtizede-
ken keresztül. A pusztító ko-
lerajárvány rohamos kiterje-
dése rémületet keltett. A júli-
us hónapban még aránylag
egészséges III. tized néhány
nap alatt tele lett betegekkel
és halottakkal. Számuk olyan
nagy volt, hogy az orvosok –
dacára annak, hogy szünet
nélkül, szinte a végkimerülé-
sig mentek – betegeiket még-
sem tudták ellátni. Augusz-
tus 1. és 8. között meghalt 49
férfi, 61 nõ, 31 gyermek: ösz-
szesen 141 fõ. Hamarosan ki-
derült, hogy a járvány pusztí-
tása lehet még kegyetlenebb
is. Az augusztus 8-tól au-
gusztus 15-ig terjedõ idõ-
szakban ugyanis az áldoza-
tok száma ugrásszerûen
megnõtt: meghalt 129 férfi,
136 nõ, 41 gyermek: összesen
306 ember. Utóbb kiderült,
hogy ez az idõszak volt a ne-

gatív csúcspont; ezt követõen
a megbetegedések és a halá-
lozások száma csökkenni
kezdett. Szeptember elején
még elõfordult 70 haláleset,
de szeptember 19-én Pollák
Sándor fõorvos jelenthette,
hogy a kolerajárvány meg-
szûnt Szentesen.

A fõorvos által összeállí-
tott végsõ számvetés rendkí-
vül szomorú. A járvány alatt
megbetegedett 836 férfi, 900
nõ és 342 gyermek: összesen
2078 fõ; ezekbõl meggyógy-
ult 441 férfi, 463 nõ és 177
gyermek, összesen: 1081 sze-
mély. Meghalt 393 férfi, 437
nõ és 167 gyermek, vagyis
összesen: 997 szentesi pol-
gár. Ez a 28 000 lakosú vá-
rosnak a 3,5%-a. A halottak
felekezeti megoszlása: refor-
mátus 567, katolikus 390, iz-
raelita 22, görögkeleti 12,
evangélikusok 6. Foglalkozá-
suk szerint: napszámos 633,
kézmûves 165, földmûves
160, kereskedõ 15, magánzó
2, katona 18, koldus 4. 

A történethez tartozik,
hogy a járvány terjedtével az
iskolákat bezárták, a sze-
gény betegek részére a
gyógyszereket díj nélkül biz-
tosították; a magánházakban
fekvõ szegény betegek ápo-
lására betegápolókat alkal-
maztak a város költségén. A
Pollák Sándor által felállított
ideiglenes kórház jól vizsgá-
zott: a járvány tartama alatt
összesen 40 beteget ápoltak,
ezek közt 33 kolerás volt. A
betegek közül meggyógyult
23, meghalt 10, mely arány
igen kedvezõnek számított. 

A járvány áldozatául esett
csaknem ezer halott bizonyí-
totta, hogy nem szabad to-
vább halogatni az állandó
városi kórház megszervezé-
sét. Pollák fõorvos fáradozá-
sainak köszönhetõen az új
intézmény 1873 novemberé-
ben megkezdte mûködését.
A mindössze 10 beteg befo-
gadására alkalmas, 140 éve
alapított kis kórház tekinthe-
tõ a mai Bugyi István Kór-
ház elõfutárának, vagyis a
szomorú évforduló egy pati-
nás intézmény megalapításá-
nak dátuma is egyben.

Labádi Lajos

140 éve történt: Kolerajárvány Szentesen

A város minden utcájában volt halott
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Érdektelenség jellemezte
a szentesi rendõrkapitány-
ság Rigó Alajos általános
iskola és diákotthonban
rendezett közbiztonsági fó-
rumát, miközben képvise-
lõ-testületi ülésen is szóba
került a Rigó-iskola kör-
nyékén kialakult tarthatat-
lan helyzet, és az iskola
környékén lakók is panasz-
kodtak a gyerekek viselke-
désére.

A körzet képviselõjét is
meglepte a gyér érdeklõdés.
Halmai István is több vehe-
mensebb visszajelzést kapott
a lakosságtól az intézmény
körül zajló dolgokról. A kép-
viselõ felajánlotta segítségét
az intézmény igazgatójának,
szervezzenek közös felada-
tokat a gyerekeknek. Példá-
nak említette egy csikkgyûj-
tõ felszerelését az iskola be-
járata mellett, ami hatására
jelentõsen csökkent a szét-
dobált cigaretta. A kapitány-
ságvezetõ május végén el-
rendelte az intézmény kör-
nyékének fokozott ellenõr-
zését, mely eredményérõl
Kun József rendészeti osz-
tályvezetõ számolt be a la-
kossági fórumon. Elmondta,
hogy napi négy órában jár-
õröztek két héten keresztül,
azonban nem kellett intéz-
kedni diákokkal szemben és
erõszakos bûncselekményt
sem fedtek fel. Adataik sze-

rint az iskola környékén lé-
võ utcák bûnügyileg nem
fertõzöttebbek a város más
részével összehasonlítva. A
rendõrség rendszeresen jár-
õrözik a környéken, aminek
érezhetõ a visszatartó hatá-
sa, kevesebb jelzés érkezik
hozzájuk. Orosz Katalin bûn-
megelõzési referens hozzá-
tette, a gyermekotthonban
mindig is voltak olyan la-
kók, akik ellen intézkedni
kellett. Az elmúlt fél évben
emelkedett az intézkedések
száma, aminek egyik oka,
hogy tavaly év végén meg-
szûnt Szegeden a speciális
nevelési igényû gyerekek el-
látását biztosító intézet és
több problémás gyerek ke-
rült az otthonba. Jelenleg az
otthon két lakója van elõze-
tes letartóztatásban erõsza-
kos bûncselekmény kap-
csán. A rendõrség munkatár-
sai kérték a környéken lakó-
kat, ha bármilyen gyanús
eseményt látnak, akkor hív-
ják fel a rendõrség ügyeletét
és akár név nélkül is, tegye-
nek bejelentést, hogy járõrt
küldhessenek az esethez.

A fórumon mind az öt
résztvevõ lakos felszólalt.
Egyrészt kedvezõ tapaszta-
latuk, hogy bejelentésükre a
rendõrség járõrt küld ki, aki
intézkedik, ha szükséges.
Kérték térfigyelõ kamerák
felhelyezését például a Vö-

rösmarty-Jókai utca sarkára.
Másrészt panaszkodtak a Ri-
gó iskola diákjaira, szerintük
fegyelmezetlenek, hangosak,
és veszélyesek is. Kérték a
pedagógusok fokozottabb
odafigyelését éjszaka és nap-
pal is, ugyanis sokszor éjjel
történnek gyanús dolgok.
Dávid Zoltán, a gyermekott-
hon szakmai vezetõje is tud
a felmerült gondokról. Mint
mondta, az otthonban 66
gyermek él, a kollégisták
száma 19 és összesen 5-6 a
problémás gyerek közöttük.
Egyre nagyobb mennyiség-
ben kerül be olyan dizájner
drog, ami nincs tiltólistán és
hiába találják meg, a rendõr-
ség nem tehet semmit. Sze-
rinte az ilyen olcsó tudatmó-
dosító szerek miatt történ-
nek bûncselekmények és az
országban nincs bentfekvõs
drogelvonó 18 év alattiak
számára, ahová kezelésre
küldhetnék a drogosokat.
Próbálnak szórakozási, spor-
tolási lehetõséget biztosítani
a gyerekeknek. Szerveznek
kirándulásokat, strandolást,
sõt néhány fiatal egy kis
zöldségeskertet is kialakított
a kollégium mellett. Dávid
Zoltán szerint kedvezõ kap-
csolat alakult ki a rendõrség
munkatársai és az intéz-
mény vezetõi között az
utóbbi idõszakban.

Kép és szöveg: Besenyei

Újra napirendre kerül a
mûfüves pálya építése, az
önkormányzatnak pályázati
pénzbõl nyílik lehetõsége
egy nagyméretû labdarúgó
pálya kialakítására. Az el-
képzelések szerint a Pusz-
tai László Sporttelepen
épülne meg a 105x68 méte-
res játéktér, a hozzá kapcso-
lódó kiegészítõ beruházá-
sokkal. 

A képviselõ-testület leg-
utóbb áprilisban foglalkozott
egy mûfüves pálya megvaló-
sításának lehetõségével. Az
ülést követõen egyeztetések
zajlottak, majd június 4-én az
önkormányzat a pályázatot
benyújtotta, amit a megyei
és az országos sportszövet-
ség is támogat. Az anyaghoz
még hiánypótlásként csatol-
ni kell a képviselõ-testület
nyilatkozatát, miszerint a be-
ruházáshoz szükséges ön-

rész rendelkezésre áll. A
megvalósítás teljes költsége
bruttó 161,5 millió forint,
melynek 70 százalékát fedez-
né a pályázat. A szükséges
48,5 millió forint önrészt az
önkormányzat az idei költ-
ségvetésében rendelkezésre
álló forrásból valamint a vár-
ható helyi adó többletbõl fe-
dezné. A várható éves fenn-
tartási költség 1,5-2 millió fo-
rint körül alakulhat. Az
edzések és mérkõzések ren-
dezéshez világítás, a pálya
borításának karbantartásá-
hoz egy speciális gép szük-
séges. Utóbbit az elképzelé-
sek szerint több település
összefogásával, közösen vá-
sárolnák meg és használnák.

A pályázatot az önkor-
mányzat, mint a terület tulaj-
donosa nyújtotta be, amely-
ben a három helyi labdarúgó
egyesület szerepel szakmai

partnerként. A sporttelep fo-
cipályáit a Junior FC, a Kini-
zsi SZITE, és a Farkasok USE
használja edzések, bajnoki
mérkõzések, focitáborok és
felkészülési tornák rendezé-
sére. Az oktatási intézmé-
nyek a testnevelési órákat,
civil szervezetek focitorná-
kat tartanak a pályákon. A
megvalósuló pálya használa-
tát a késõbbiekben meghatá-
rozandó feltételrendszer sza-
bályozná.

Az új labdarúgópálya mé-
rete a kiegészítõ részekkel
120x70 méter, helyileg a cen-
terpálya Kurca felõli oldalán,
részben a jelenleg atlétikai
edzésekre használt részen
épülne meg. Megvalósítása
esetén a labdarúgó szövetség
15 évre szóló használati jo-
got kap a létesítményben.

BG

A helyi gazdasági élet
szereplõinek tizede sem vá-
laszolt arra a felmérésre,
amiben az önkormányzat a
vállalkozói igényeket szon-
dázta, hogy miben is segít-
hetne a város a fejlesztések
és a munkahelyteremtés te-
rén. A válaszadóknak vi-
szont voltak megfontolandó
ötleteik: mindennapos piac,
vállalkozói nap, bérleti díj
csökkentés. 

Néma gyereknek az anyja
sem érti a szavát – tartja a
mondás, amely most már a
szentesi vállalkozások túl-
nyomó többségére is igaz le-
het. A térség gazdasági sze-
replõinek véleményére és
igényeire volt kíváncsi az
önkormányzat, amikor hó-
napokkal ezelõtt elektroni-
kus levélben egy kérdõívet
jutatott el 3152 helyi vállal-
kozónak és õstermelõnek. A
július 2-án a képviselõ-testü-
let elé kerülõ anyagból kide-

rül, hogy mindössze 207 vá-
lasz érkezett vissza a város-
házára. Az elõterjesztés sze-
rint a nagyvállalkozások
vagy nagyobb vállalkozások
egy része nem válaszolt, il-
letve az ismert bankok szin-
tén nem töltötték és küldték
vissza a kérdõívet. Az adat-
gyûjtõk kíváncsiak voltak ar-
ra, hogy 2012-ben történt-e
létszámleépítés vagy – bõ-
vítés a címzetteknél, tervez-
nek-e idén beruházást, illet-
ve milyen finanszírozási
vagy egyéb segítséget várná-
nak el az önkormányzattól,
amely révén munkahelyte-
remtés valósulhatna meg
vállalkozásuknál. Hogy nem
rózsás a helyzet, az biztos.
Jól példázza ezt cikkünk cí-

me, amit egy válaszadótól
kölcsönöztünk.

Ami a múltat illeti: a vá-
laszadók 81 százalékánál
stagnált a dolgozói létszám,
11 százalékuk új (összesen
60) munkahelyet teremtett,
míg 8 százalékuknál leépítést
hajtottak végre, s emiatt 36
embert bocsátottak el tavaly.

A jövõt illetõen az írták: ösz-
szességében 77 új munkahely
létrehozását tervezik idén.
Több ötletet is adtak a hely-
hatóságnak, mivel lehetne
felpezsdíteni a gazdaságot.
Például örömmel fogadnák
egy olyan – kedvezményes
bérleti díj ellenében használ-
ható – üzletet, ahol helyi ter-

melõk árulhatnák minden
nap portékáikat: minõségi
lekvárokat, zöldségkészítmé-
nyeket, mézet és egyéb re-
formélelmiszereket. Erre rí-
mel az a javaslat, hogy a Rá-
kóczi utcai zöldségpiac mû-
ködhetne akár mindennap,
nem csak csütörtökön és va-
sárnap. Megpendítették azt
is, hogy az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ üzlethelyisé-
gek bérleti díját drasztikusan
csökkenteni kellene, akár-
csak az építményadót, és
gyorsabb ügyintézés is elvár-
ható lenne a hivataltól. Az is
kipattant valaki fejébõl, hogy
lehetne egy egynapos nagy-
szabású rendezvényt szer-
vezni, ahol ingyenesen vagy
jelképes összegért bemutat-

kozhatnának a szentesi vál-
lalkozások. Mások azt hiá-
nyolták, miért nincsenek ki-
aknázva a zöldségfeldolgo-
zásban rejlõ lehetõségek.

A válaszadók közül leg-
többen arra tették a voksu-
kat, hogy kamatmentes köl-
csönfelvétel lehetõsége ösz-
tönözné leginkább a munka-
helyteremtést. Emellett sar-
kalatos pont, hogy vállalko-
zói összejövetelek rendsze-
res szervezésével tapaszta-
latcserére és ötletelésre invi-
tálhatnák meg a különbözõ
projekteken töprengõ gazda-
sági szereplõket. Kidombo-
rodott az is, hogy az itteni
építõipar számára nagyon
fontos, hogy törekedni kell a
munkák helyi kivitelezõkkel
történõ megvalósítására, il-
letve elengedhetetlen, hogy
további képzési lehetõség-
hez jussanak az üzleti élet
helyi képviselõi.

B.D.

Mérlegen 3 év

2010 óta ír ki saját gazdaságfejlesztési pályázatokat az
önkormányzat. Az elsõ évben 12 pályázóból 10 kapott tá-
mogatást, 2011-ben 8 vállalkozói pályázatból 5 volt sike-
res, míg 2012-ben 9 beérkezett pályázatból 7-et támoga-
tott a képviselõ-testület. A kamatmentes kölcsönök meg-
ítélt összege 49.112.500 forint volt. A kedvezményezettek
összességében 100 millió forintos beruházást hajtottak
végre, 40 új munkahelyet teremtettek. Eddig több mint 23
millió forintot fizettek vissza, a támogattak hátraléka
nem éri el a félmillió forintot.

„Az én vállalkozásomat
felvásárlással lehetne támogatni”

A sár sem lehet akadály

(folytatás az 1. oldalról)
A szociálisan leginkább rá-

szorultak számára az állam a
Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóságon (NMHH) keresz-
tül segítséget nyújt az átál-
lásban. A programban az a
személy kaphat támogatást,
aki rendszeres szociális se-
gélyt, vagy lakásfenntartási
támogatást, esetleg ápolási
díjat kap; idõskorúak járadé-
kában; saját jogon nevelési
ellátásban; fogyatékossági
támogatásban; vakok szemé-
lyi járadékában; saját jogon
kapott hadigondozotti pénz-
ellátásban; foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban
részesül; illetve 2013. évben
tölti be a 70. életévét (vagy
ennél idõsebb), és a számára
folyósított nyugellátás,
nyugdíjszerû szociális ellá-
tás, egészségbiztosítási ellá-
tás együttes összege nem ha-
ladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum kétszere-
sét, azaz az 57 ezer forintot.
Valamint kizárólag olyan te-
levíziója van, amelyet ha-
gyományos szoba- vagy te-
tõantennával használ. Egy

háztartásba  csak egy támo-
gatás adható.

Az NMHH a rászorulók
adatait 2012 novemberében
kérte meg az adatszolgálta-
tóktól, így a helyi önkor-
mányzatoktól is. Mint Len-
cséné Szalontai Máriától, a
Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal szociálpolitikai
osztályának vezetõjétõl meg-
tudtuk, a törvényi kötelessé-
gük szerint a szociális se-
gélyben részesülõ ügyfeleik-
rõl összeállított, nagyjából
ezer nevet tartalmazó listán
átfedések voltak, hiszen elõ-
fordult, hogy valaki többféle
támogatásban is részesült.
Ez alapján keresi fel a hír-
közlési hatóság a rászorulta-
kat, hogy tájékoztatást nyújt-
sanak a digitális átállásról, s
amennyiben igazolni tudják
jogosultságukat, ingyenesen
hozzájuthatnak a vevõkészü-
lékhez. Azonban tavaly no-
vember óta sok minden vál-
tozott, többen elvesztették
jogosultságukat, míg mások
azóta részesülnek valami-
lyen támogatásban, így az-
tán még most is folyamato-

san érkeznek igénylések a
hivatalhoz, számolt be az
osztályvezetõ, aki szerint az
érintettek tavaly november-
ben megállapított száma kö-
rülbelül ugyanannyi most is.

Az egyik helyi, MindigTV
partner szaküzletben érdek-
lõdtünk a költségekrõl. Több
típussal is szolgálhatnak a
Hansa98 Kft.-nél, attól füg-
gõen, milyen tévéhez akar-
juk csatlakoztatni a set top
boxot: 9 ezer forintos az
alapkészülék, amelyik vi-
szont kártyával és Euroscart
kábellel is összeköthetõ, 11
500 forintos áron kapható.
Wittmann János üzletvezetõ
elmondta, a boxot mindenki
önállóan üzembe tudja he-
lyezni, külön költség csak
akkor merül fel, ha szükség
van az adott helyen a beltéri
antennán kívül másikra is.
Ahol több tévékészülék is
van, elvileg lehetséges az
összekapcsolás, de akkor
minden monitoron ugyanazt
a csatornát nézhetjük, ezért
volt már olyan vevõ, aki
egyszerre három boxot is vá-
sárolt. Élénkül a forgalom,
fõleg az elõfizetéssel nem
rendelkezõ idõsebbek szá-
mára viszik a set top boxot,
hallottuk a fõutcán lévõ üz-
letben.

Darók József

Sokaknak nehéz
a digitális átállás

Csendes fórum a Rigóban
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Feltétlenül friss víz kelle-
ne a Kurcába, amely „meg-
buggyant” a múlt heti hõ-
ségben. A vízügynek nincs
pénze a vízutánpótlás bizto-
sítására, az önkormányzat
pedig a szakemberekre bíz-
ná, mikor fedezze a szivaty-
tyúk beindításának anyagi
költségét, mert a városnak
sincs erre túl sok forrása.

Néhány nap alatt – ponto-
san június 14. és 20. között –
23,4-rõl 29,3 °C-ra emelke-
dett a Kurca vizének hõmér-
séklete, és ez a látványt sem
kímélte. Egyre opálosabb,
zavarosabb lett a víz, a vá-
rosközponti szakaszon elhe-
lyezett szökõkutaknál pedig
még szembetûnõbbé vált az
algák elszaporodása. La-
punk információi szerint a
Kurca kezelõjénél, a vízügyi
igazgatóság helyi szakasz-
mérnökségén is észlelték a
vízminõség romlását, és se-
gítséget kértek az önkor-
mányzattól, mert nekik nincs
erre külön anyagi keretük. A
csapadékos idõjárás miatt
termelõi vízigények sem je-

lentkeztek, így öntözési cél-
ból sem kerülhetett friss víz
a Kurcába. Tavaly mindenki
dicsérte a Kurcát, de csak
azért tehették, mert az aszály
miatt egész nyáron folyama-
tos igény volt öntözõvízre,
így jártak a szivattyúk, nyit-
va voltak a zsilipek.  

Feltétlenül szükség lenne
friss vízre – fogalmazott la-
punknak Kalamusz Endre. A
horgászegyesület elnöke el-
mondta, folyamatosan mérik
az oxigénszintet, azzal nincs
is gond, viszont a gyors fel-
melegedés és a bemosódó vi-
zek miatt megnõtt szerves-
anyag tartalom már felborít-
hatja a csatorna és élõvilágá-
nak nyugalmi állapotát. A
felkért szakemberek éppen
pénteken végezték el a
Kurca bioremedizációs keze-
lését. A horgászok vezetõje
szerint az lehet a baj, hogy
az utoljára átemelt vizek
pangók voltak, az árhullám
levonulása után csak ezzel
tudták „frissíteni” a Kurcát. 

Évi 5 millió forintot külö-
nít el az önkormányzat a

Kurcára – tudtuk meg Korom
Páltól. A polgármesteri hiva-
tal illetékese elmondta, ebbõl
a keretbõl kell finanszírozni-
uk a szökõkutak mûködteté-
sét, a vízminõség javítá-
sát szolgáló bioremediációs
programot, valamint a víz-
utánpótlás költségét. Utóbbi-
ra bruttó 3 millió forint jut. A
véges anyagi források miatt
sem mindegy, mikor indo-
kolt leginkább a beavatko-
zás, hiszen júliusban érkez-
hetnek még gazdálkodói
megrendelések öntözõvízre,
augusztusban és szeptem-
berben viszont már kevés er-
re az esély, pedig akkor is le-
het még forróság a szakem-
ber szerint. Most 400 ezer
köbméter friss víz átemelése
került napirendre – tavaly
márciustól a nyár végéig 9,5
millió köbméter vizet emel-
tek át a Körösbõl a Kurcába.

Szerdán kaptuk a hírt,
hogy elindították a szivaty-
tyúkat, frissítik a csatorna
vizét.

B.D.

Értesüléseink szerint Szen-
tesen mind a 15 nemzeti do-
hánybolt kinyit hétfõn. Bár
az országos sajtóban megje-
lent, hogy július elsején nem
minden koncessziót nyert
vállalkozó tudja majd kitárni
trafikja ajtaját, piaci informá-
ciók alapján erre megyei
szinten lehet példa, de váro-
sunkban az összes cégéres
üzlet megkezdi mûködését.
Lapunk június 7-i számában
közöltük a trafiktérképet,
amelyen 13 dohányboltot
tüntettünk föl. Azóta kide-
rült, hogy az alsóréti város-
részben élõ dohányosok va-
lóban „ellátatlanul” marad-
nak, illetve kilométereket
kell majd menniük, hogy füs-
tölnivalóhoz jussanak. Tud-
niillik a korábbi felsorolásból
hiányzó két trafikot a Kurca
innensõ oldalán rendezik be:
az egyik a József Attila utca
egyik garázsában, a másik a
Sáfrán Mihály utca és Nyíri
köz keresztezõdésében nyit
meg.

Jóllehet sok szentesi kis
boltban már kiürültek a ciga-
rettapolcok, július elsejéig
még utánrendelhetnének a
kereskedõk, többen mégsem
teszik. Ami rajtuk maradna,
azt kötelezõ visszavenni a
gyártóknak, de erre 30 nap
engedményt kaptak a do-
hánygyárak. Talán emiatt vo-
nakodtak az újabb rendelés-
tõl a boltüzemeltetõk, ne-
hogy egy hónapig dohány-
ban álljon a pénzük. A törvé-
nyi szabályozás szerint július
15-ig árulhatnak dohányter-
mékeket a kereskedelmi egy-
ségek, július 16-tól viszont
már csak a trafikokban lehet
kapni cigarettát. Mészáros
Zoltán, a Hunor-Coop Zrt.
vezérigazgatója lapunk ér-
deklõdésére elmondta, áru-
házaikban a jövõ hónap de-
rekáig fognak cigarettát árul-
ni.

Munkatársunktól

Trafik nélkül
marad

az Alsórét

A Szentesi Mûvelõdési Központ
az idén is megszervezi Nyári Sza-
badtéri Színház programjait a me-
gyeháza udvarán. Július 2-án, ked-
den 21 órakor (esõnap: július 3.,
szerda) Warren Adler: A Rózsák
háborúja címû fekete komédiával
kezdõdik a szezon. Fõszerepben:
Détár Enikõ és Rékasi Károly.

Július 10-én, szerdán 21 órakor
Badár Sándor önálló humorestjére
várják a közönséget.

Jegyek kaphatók a Mûvelõdési
és Ifjúsági Házban, a Babilon Köny-
vesházban és az elõadás elõtt a
helyszínen.

Rózsák háborúja

Bébijátszótér épülhet a városközpontban, amennyiben a
képviselõ-testület megszavazza a szükséges anyagi forrást. A
tervek szerint éjszakai világítást szerelnek fel több helyre és
a meglévõ ivókutat is megjavítják. 

Lapunk tavasszal írta meg, hogy az anyukák a Kossuth téren
töltik az idõt bölcsõdés korú gyermekeikkel. A szülõk hiányol-
nak egy olyan helyet, ahová nyugodtan kivihetik a babákat le-
vegõzni és ahol a kicsik biztonságosan tudnának játszani. A vá-
rosközpont rehabilitáció pályázat keretén belül a Kossuth tér 5.
szám alatti épület felújítás miatt elbontásra került Micimackó
játszótér kap olyan eszközöket, amelyeket 1-3 éves kicsik hasz-
nálhatnak. A városközpont átépítési munkálatainak befejeztét
követõen a felvonulási területet helyreállítják, melynek során a
Micimackó játszótér is teljesen megújul. Mintegy 3,6 millió fo-
rintból pár darab, picik számára is biztonságosan használható
játszóeszközt vásárolnak és helyeznek el a Fridrich fényirda
mögötti területen. A játszótér kialakítását az idõjárás függvé-
nyében ez év õsz õszén, de legkésõbb jövõ év tavaszán elkez-
dik. Az eddig használt játékokat pedig heteken belül áttelepítik
Magyartésre, az ott felszámolásra kerülõ játszótér helyére. 

A játszóterek közbiztonságának érdekében mozgásérzékelõs
éjszakai világítást alakítanak ki több játszótéren is. A tervek sze-
rint a ligeti, az Új utca – Bacsó Béla utca keresztezõdésében lévõ
Milleniumi, a Jövendõ utcai Vuk, a Bocskai – Brusznyai sarkán
található, valamint a kertvárosi Pinokkió játszótereken szerel-
nek fel mozgásérzékelõs reflektort 1,4 millió forintos költségen
a közeljövõben.

Gondot jelentett az elmúlt hetekben, hogy ott sem mûködött
ivókút, ahol rendelkezésre állt. Jó hír a szülõknek, hogy a Vuk
játszótér kútját a héten megjavította  a városellátó intézmény.

Besenyei

Játszótér a
legkisebbeknek

(folytatás az 1. oldalról)
A közvélemény sem ma-

radt néma a történtek után:
az internet közösségi oldala-
in többen is példálóztak a
csongrádi elkerülõvel, ahol
minden keresztezõdésnél
körforgalmat építettek, és
azt szorgalmazták, hogy a
Szentest elkerülõ útszaka-
szon is hasonló, lassító meg-
oldásra lenne szükség. Má-
sok viszont úgy vélekedtek,
csupán több figyelemmel és
nagyobb óvatossággal meg-
elõzhetnék az ilyen tragédiá-
kat az autóvezetõk, és nem
kell szigorúbb tábla és egyéb
rázó, csak be kell tartani,
amit a KRESZ elõír. 

A felvetésekkel kapcsolat-
ban megkerestük a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-t, ahon-
nan Pécsi Norbert Sándor az
alábbi válaszokat küldte kér-
déseinkre: „A fõút szentesi
elkerülõ útjain lévõ útke-
resztezõdésekben az aláren-

delt utak olyan kis forgalmú-
ak, hogy – a jelentõs építési
költségekre tekintettel - an-
nak idején fel sem merült a
körforgalmú csomópontok
létesítése. Egy átlagos kör-
forgalom bekerülési költsége
minimum 80 millió forint. A

csongrádi elkerülõnél a
körforgalmú csomópontok
mind országos közúttal al-
kotott keresztezõdések, je-
lentõsebb forgalommal. A
Berki úton a „STOP” jelzõ-
táblát az út bal oldalára is el-
helyeztünk, valamint „Állj!
Elsõbbségadás kötelezõ” elõ-
jelzõ táblák is figyelmeztet-
nek mindkét irányból! Az
úgynevezett lassító, sárga
haránt csíkozást az elsõbb-
ségadásra kötelezett, aláren-
delt irányban szokták elhe-
lyezni. Ezek az utak általá-
ban önkormányzati kezelés-
ben vannak, így ezen burko-
lati jelek felfestése is az ön-
kormányzat feladata. Ebben

az évben tervezzük a Csong-
rád megyében lévõ fõutak
forgalmi rendjének felülvizs-
gálatát, amelynek során a
451-es fõutat a sorban elõre
kívánjuk venni. Az eljárás-
ban kezdeményezni fogjuk
az önkormányzat felé a lassí-
tó csíkozás létesítését is. A
burkolati jelek költsége függ
a jelek összes felületének
nagyságától, valamint az al-
kalmazott festék minõségé-
tõl, általában néhány száz-
ezer forint szokott lenni.”

Bíró Dániel

Már hatan haltak meg
az elkerülõnél

Friss víz jön a Kurcába

Javítanák

A szentesi elkerülõ 34+500 és 42+457 kilométerszelvé-
nyek közötti szakasza szerepel a nagyfelületû burkolatja-
vítási a Magyar Közút Nonprofit Zrt. programtervében.
Amennyiben a költségvetési forrás biztosított lesz, a
munkálatok a lehetõ leghamarabb elindítják – írta a tár-
saság szóvivõje. A jelzett szakaszon megvalósuló munká-
latok során egy gépben kevert, két rétegû felületi bevo-
natot készítenek, amely egy állagmegõrzõ beavatkozás.

Krónika
2002. november 28-án a té-

vétoronynál figyelmetlenül
hajtott föl a 45-ös fõútra egy,
az elkerülõrõl érkezõ pótko-
csis teherautó sofõrje: akkor
az ütközésben vétlen kisteher-
autó vezetõje vesztette életét.

2003. október 18-án ketten
haltak meg ugyancsak a tévé-
toronynál egy figyelmetlen
motoros miatt, aki elsõbbség-
adás nélkül kanyarodott föl a
45-ösre. Egy busz vezetõje el-
rántotta a kormányt, hogy el-
kerülje a balesetet, de így jár-
mûve frontálisan nekiütközött
egy szembõl jövõ Trabantnak.
A személygépkocsiban ülõk
nem élték túl az ütközést.

2012. április 4-én egy mel-
lékútról egy Opel hajtott föl az
elkerülõre, és összeütközött
egy kisbusszal. A személygép-
kocsi vezetõje a helyszínen
meghalt.

2013. június 3-án egy te-
repjáró hajtott ki egy, az elke-
rülõn szabályosan közlekedõ
motoros elé. Az 58 éves moto-
ros súlyos sérüléseket szenve-
dett. 

Friss víz jön a Kurcába

Már hatan haltak meg
az elkerülõnél

Fotó: MTI

400 ezer köbméter vizet szivattyúznak át a Körösbõl.
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Magyarország leghíre-
sebb labdarúgójáról ké-
szült szobrot állít a város a
Kinizsi Sport Egyesület
megalakulásának 100. év-
fordulója alkalmából. Pus-
kás Ferencrõl Csíky László
(képünkön) szobrász készí-
tette el az egész alakos
plasztikát. A szobor jelen-
leg egy vásárhelyi öntõ-
mûhelyben vár végsõ for-
májára, felállítására 7 mil-
lió forintot fordít az ön-
kormányzat.

Hosszabb elõzményeket
követõen ez év tavaszára ké-
szült el Puskás Ferenc egész
alakos szobra Csíky László
mûhelyében. A szobrász ko-
rábban azt nyilatkozta, hogy
még 2006-ban, Magyarország
foci Eb rendezési pályázata
kapcsán keresték meg egy
Puskás Öcsi szobor ötletével.
A makett elkészült, tetszett is
a megrendelõknek, de a kez-
deményezés elhalt a sikerte-
len kandidálás miatt. A ma-
kett Szirbik Imre polgármes-
ter irodájába került, majd a
mûvész elkészítette az egész
alakos mûvet is, ami azóta
mûhelyében várta sorsának
jobbra fordulását. A kedvezõ
alkalom tavaly érkezett el
egy vacsorán, amikor egy
társaságban mutatta be
Csíky doktor a jelenlegi szo-
bor tervét. Akkor merült fel,
mi lenne, ha a Kinizsi Sport
Egyesület megalakulásának
100. évfordulója alkalmából a
város felállítaná a Puskás
szobrot a Csongrádi úti
sporttelepen. Az ötletet több
hónapos munka követte és

jelenleg a mû másolása folyik
Csikós János vásárhelyi szob-
rász mûhelyében. Az elké-
szült bronz alkotás fél talpa-
latnyi résszel érintkezik az
alapzattal, ezért nagyon pon-
tos statikai vizsgálatok szük-
ségesek a felállításához.

A szobor egy kapáslövés
pillanatát örökíti meg, egy
edzésen készült felvétel
alapján. Az alkotó kétszer
látta személyesen az ország
leghíresebb labdarúgóját,
egyszer kb. tízévesen Sze-
geden, majd késõbb Buda-
pesten. Mint mondta, gya-
korlatilag 60 évig érlelõdött
a gondolat benne, hogy
megformálja a zseniális fo-
cista alakját. A sajátos rugó-
technikát megörökítõ alko-
tás elkészítéséhez 3500-4000
rugómozdulatot végzett és
fényképezett le Csíky dok-
tor, hogy anatómiailag is tö-
kéletes mû születhessen. Az
egy éven át tartó munka
eredményeként idén tavasz-
szal készült el a végleges
változat, mûgyantából ami-
re mezt és cipõt húzott,
majd lelakkozta és mûgyan-
tával véglegesítette a ruha
gyûrõdéseit is az élethû ha-
tás érdekében.

A közel két méter magas
alkotást egy szürke gránit ta-
lapzaton helyezik el a Dó-
zsa-háznál kialakított zöldte-
rületen. A szobor felállításá-
nak költsége parkosítással és
környezetrendezéssel együtt
7 millió forint. Az avatásra
várhatóan a Kinizsi SE októ-
beri centenáriumi ünnepsé-
gén kerül sor.

Besenyei

Hetedszer csatlakozott a Koszta József Múzeum az orszá-
gos gyûjteményekhez a Múzeumok éjszakája-programjá-
ban. Idén a bicajokkal találkozhattak a villanyfényes szen-
tesi múzeum esti látogatói.

A délutáni kezdésre, a Weöres Sándor-rajz és versíró pályá-
zat eredményhirdetésére sokan eljöttek a fojtó hõség ellenére,
majd évszakot váltottunk, hirtelen õsz lett, ami sajnos befo-
lyásolta a megyeháza elé tervezett programokat. Így, ha csak
részben is, de végül megvalósult minden, a kerékpáros
ügyességi pályától a SZENEX extrémbringásai és a Szent
Jupát Egyesület közremûködésével az éjféli kerékpáros felvo-
nulásig és tûzgyújtásig. A múzeum többi kiállítóhelyét és a
megyeházi kiállításokat több százan keresték fel a délután, il-
letve az este folyamán.

A programok közül az egyik legnagyobb érdeklõdés Cseuz
László elõadását kísérte: a hat olimpára elkerekezõ szentesi
sportember mesélt viszontagságos útjairól. A ma már nyug-
díjas tanár elmondta, a következõ olimpiáig még nagyon
hosszú idõ van hátra, viszont még õrzi jó formáját, edzésben
van, tehát most lenne érdemes valami úti célt kitalálnia. Be-
hozta a múzeumba a poggyásszal megpakolt kerékpárját is, s
amíg a Koszta-teremtõl a relikviáit bemutató teremig jutott
vele, az szinte felért egy újabb olimpiai túrával, ugyanis töb-
ben megállították a folyosón, újra és újra mesélésre kérve.

A Két keréken – Mozaikok a szentesi kerékpározás törté-
netébõl címû új idõszaki kiállítást Takács László ny.
testnevelõtanár nyitotta meg, aki beszélt a Múzeumok éjsza-
kára hagyományáról, megemlítve, hogy a rendezvényt min-
dig Szent Iván napja, az év leghosszabb napja közelében tart-
ják. Béres Mária múzeumigazgató a helybeli vonatkozások-
ban igazán bõvelkedõ tárlat elõkészületeirõl elmondta, nem
volt egyszerû összeállítani annak szöveges és képes részét,
hiszen alig találtak hivatalos dokumentumot – egyedül a
Szentesi Kerékpár Egylet 1889-as alapító okiratára sikerült a
gyûjtõmunka során szert tenni. Ugyanakkor a helyi sajtó
jobbnál-jobb cikkekkel tudósított a helyi kerékpározás histó-
riájáról – akkoriban még nem sejtve, hogy az utókor 100 év-
vel késõbb jókat fog derülni a boldog békeidõk vasparipás
esetein. Ezekbõl tablókon olvashatunk tanulságos és nevette-
tõ adalékokat.

A velocipéd és a fából készült vasparipa elõtt állva azt ta-
lálgatták a látogatók, vajon hogyan kapaszkodtak fel az óri-
áskerék mellé a magasba a hõskorban, utóbbinál pedig a va-
lahai topolyai kovács elmés megoldására csodálkoztak rá.

S természetesen meg kell említeni a szentesi lakosság aján-
dékozó kedvét, így a tárgyi emlékbõl is összegyûlhetett egy
tartalmas kiállítási anyag, különbözõ típusú sport-és gyer-
mekbiciklik, férfi és nõi kerékpárok sorakoznak a termekben
és a folyosón – egészen december 15-ig. 

D. J.

Bicajt is szereltek
a múzeumban

Badár Sándor humoristának
ítélték oda idén a Karinthy-
gyûrût, a magyar humoris-
ták legnagyobb elismerését
Jónás István, a Magyar Rádió
Nonprofit Zrt. vezérigazga-
tója és Gazsó L. Ferenc, a Mé-
diaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap vezér-
igazgató-helyettese adta át
hétfõn Budapesten. Badár
Sándor a Kossuth Rádióban
hallható Rádiókabaré mûso-
raiban nyújtott kiemelkedõ
munkájáért kapta az immár
38. alkalommal átadott elis-
merést.

Sinkó Péter, a Rádiókabaré

szerkesztõségének vezetõje
emlékeztetett, hogy a díja-
zott közel öt órát szerepelt a
mûsorban, történeteibõl a jég
hátán is megélõ kisember
hangja szólal meg. Felidézte,
hogy a humorista soha nem
pártpolitizál számaiban, tör-
ténetei valóságtartalmát pe-
dig a résztvevõk szavatol-
hatják. 

Gyûrûs

Értesítjük a lakosságot,
hogy július elején megkezdõ-
dik a Vásárhelyi úton lévõ
víztorony külsõ rekonstruk-
ciója. A felújítási munkálatok
elõreláthatólag augusztus
15-ig tartanak. A fenti idõ-
szakban a garázssor csak az
Új utca irányából lesz meg-
közelíthetõ és az adott terü-
leten részleges forgalomkor-
látozásra, forgalomirányítás-
ra kell számítani hétfõtõl-
péntekig 8-16 óráig. 

A munkálatok ideje alatt a

felújítást végzõ vállalkozás
gondoskodik az érintett terü-
leteken található épületek
kerítéseinek, ablakainak, fa-
lainak felületi védelmérõl.

Kérdéseikkel a munkála-
tok kivitelezésével megbízott
Sz és M Alpinteknika Kft.
képviselõjéhez fordulhatnak:
Molnár Norbert, telefon: 06/
70-389-1599 vagy e-mailen a
szesmalpintechnika@gmail
.com címen Kérjük szíves
együttmûködésüket és meg-
értésüket.

Felújítják
a víztornyot

Minden év júniusában megrendezi a városi könyvtár a Szentesi Kismesterek újabb alkotá-
sai címû gyûjteményes kiállítását. A különleges kiállításon 19 alkotó mestermunkáiban jól
megfér egymással a szépség a funkcionalitással, és az ötletek sokasága: például látható itt fe-
hér kovácsoltvas virágtartó, nemeztáskák, festett bútorok, gyöngyékszerek, fekete és a mázas
(figurális) kerámiák, faragások, díszes óra is a szentesi iparosok keze nyomán.

Köztéri rajzás

Több térplasztikával bõvül a köztéri alkotások sora. Az
Ady Endre utca átépítésével egyidejûleg állítják fel a
most készülõ Esernyõs nõ elnevezésû szobrot a fehérház
elõtti parkoló helyén létesülõ területen. Néhány méterrel
arrébb, a sétáló utca bejáratával szemben helyezik el a je-
lenleg a megyeházán álló Báró Harruckern János György
mellszobrot. A Csongrádi úti laktanyával szemben, az
Aldi parkolójához vezetõ kerékpárút mellett lévõ zöldte-
rületen a Szentes mellett 1944-ben elesett pilóták emléké-
re kíván emlékmûvet állítani a Lengyel Köztársaság. A
Kurca híd keleti hídfõjénél, a bíróság melletti lépcsõnél
állítják fel Nepomuki Szt. János szobrát.

Fotó: Kárpáti

Felállítják Puskás Öcsi szobrát

Kismesterek
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Remek eredményeket ér-
tek el a Koszta József Álta-
lános Iskola ifjú atlétái a
most lezárult tanévben. 

A második korcsoportos
(harmadik-negyedik osztá-
lyosok) Stráma Klaudia a
többpróba versenyszámai-
ban (kislabda-hajítás, távol-
ugrás és 60 méteres síkfutás)
megnyerte a városi és a me-
gyei döntõt egyéniben, így
bejutott a fõvárosi, a Puskás
Ferenc Stadionban megren-
dezésre kerülõ országos finá-
léba, ahol végül 19. helyet
szerzett. Másnap rendezték a
harmadik korcsoportos, a
2000-2001-es születésû lá-
nyok országos döntõjét, aho-
vá a Koszta iskola lánycsa-
pata jutott el. Merza Sándor
tanítványai végül egy haj-
szállal maradtak le a dobo-
góról, negyedik helyen vé-
geztek. Ennek a korosztály-

nak már a 60 méteres síkfu-
tás, a kislabda-hajítás és a tá-
volugrás mellett 600 méteren
is bizonyítania kellett. – Volt
egy húsz perces esõszünet a
versenyen, kissé lemereved-
tek ez idõ alatt a lányok, és a
folytatásban már nem is tud-
tunk kellõen felpörögni –
mesélte Merza Sándor. A
szentesi mester heti három-
négy alkalommal tart edzést
a csapat 12-15 tagjának, télen
a Koszta iskolában, tavasztól
szeptember végéig pedig a
sportpályán. A tanév végez-
tével sincs pihenõ, a társaság
már a szeptemberi csapatbaj-
nokságra készül, ahol a ver-
senyzõknek majd kislabda-
hajításban és távolugrásban
kell bizonyítaniuk. Egy sike-
res nyári alapozással a
kosztások eljuthatnak az ok-
tóberi, országos döntõre is.

hv

37 találattal lett a szente-
si másodosztályú labdarú-
gó-bajnokság gólkirálya
Mihály Róbert. A szentesi
gólvadász már készül az
elsõ osztályú ellenfelekre,
ahol nagyobb csaták, ke-
ményebb hátvédek várják
majd, ennek ellenére 15-20

gólig a „megyeegyben” is
el szeretne jutni.

– Gratulálok a gólkirályi
címéhez, 37 gólt szerezni nem
mindennapi teljesítmény…

– Köszönöm a gratulációt,
örülök a 37 találatnak, de an-
nak még jobban, hogy gólja-
immal bajnoki címhez tud-

tam segíteni a Kinizsit. Ezért
tértem vissza egy évvel ez-
elõtt, ez volt a célunk, amit
közösen sikerült elérnünk. A
megyei elsõ osztályban ko-
rábban már eljutottam 29 ta-
lálatig, harminchetet azon-
ban még soha nem szerez-
tem egy szezonon belül.

– A megyei másodosztály
gólkirályát nem bombázzák
ajánlatokkal a különbözõ
klubok?

– Az, hogy bombáznának,
túlzás, de valóban voltak,
vannak megkeresések, ennek
ellenére maradok Szentesen,
és ha jól tudom, akkor a töb-
biek is, így együtt marad ez
a mostani társaság a követ-
kezõ idényre.

– Mire lehet képes a Kini-
zsi az elsõ osztályban?

– Nyilván jóval erõsebb el-
lenfeleink lesznek, nem lesz
olyan könnyû dolgunk, mint
amilyen ebben a szezonban
volt, de azt várom a csapat-
tól, hogy a középmezõnyben
vagy annál fentebb végez-
zünk jövõ júniusban. 

– Hány Mihály Róbert-
góllal kalkulálhatnak a
szentesi szurkolók jövõre? 

– Edzettebb csapatok, ke-
ményebb védõk várnak rám,
de úgy gondolom, hogy 15-
20 gólt el tudok érni egy osz-
tállyal fentebb is. Tavaly a
szezonkezdet elõtt 20-25 gólt
terveztem a másodosztály-
ban, célom az, hogy a követ-
kezõ bajnoki esztendõben is
minél többször örülhessek
góljaimnak, és örvendeztes-
sem meg a szurkolókat.

hv

A megyei bajnokságban
az Interligában és a Bozsik-
programban is indulnak jö-
võre a Junior FC csapatai.
Az egyesület három csapata
ért el kimagasló eredményt
a most zárult szezonban. A
játékosok új sportfelszere-
léseket kapnak edzésre,
mérkõzésre és utcai viselet-
re is.

Évet értékelt a Szentes Ju-
nior FC, a díjátadón mutat-
kozott be az új elnök a szü-
lõknek és a gyerekeknek.
Szabó Zoltán hangsúlyozta,
hogy a szakmai vezetés és
operatív irányítás továbbra
is az eddigi szakemberek ke-
zében marad. Megemlítette
egy új, nagyméretû mûfüves
pálya létesítésének a lehetõ-
ségét, amire pályázatot ad be
a város. A névváltozáson át-
esett klub csapatai közül az
U12 és U14 elsõ helyezést ért
el, míg az U16-os csapat a
megyei bajnokság bronzér-
mese.  A megyei gólkirály
Prozlik Ádám, aki 10 mérkõ-
zésen 16 gólt szerzett. Az ifjú
csatár elmondta, célja a nem-
zeti bajnokságban szerepel-
ni. Edzõje, Vadász Béla sze-

rint erre minden esélye meg-
van. Az U14 és U16 korosz-
tályos csapatok edzõje ki-
emelte még Bíró Bence és
Varga Albert munkáját, és a
következõ idény legnagyobb
feladatának a fiatalabb kor-
osztály beépítését tartja. A
bajnokság augusztus 17-én
kezdõdik, ezért már július
22-én megkezdik az edzése-
ket.

A legkisebbeket két évig
irányító Jernei Csaba a közel
100 százalékos edzéslátoga-

tottságnak örült a legjobban
a szezonban. Szöllõsi Ferenc,
az U9 trénere szerint az év-
ben minden úgy alakult,
ahogyan szerette volna.
Jabniczky Sándor elmondta,
egy éve dolgoznak együtt a
gyerekekkel, céljuk az érem-
szerzés a következõ szezon-
ban. Némethy László, az U12
trénere arról beszélt, az
Interliga elsõ félévében na-
gyon kikaptak, a második
félévben már mérkõzést is
nyertek és kevesebb gólt

kaptak. Felhívta a gyerekek
figyelmét, hogy a következõ
évben még szebb eredmé-
nyeket szeretne elérni a csa-
pattal, ami érdekében javul-
nia kell az edzéslátogatott-
ságnak.

Prozlik István technikai ve-
zetõtõl megtudtuk: a Junior
FC csapatai U8-tól U13-ig az
Interligába neveznek, az
U14, 16 és 19 a megyei baj-
nokságban indul és párhuza-
mosan szerepelnek dupla
korosztályokkal a Bozsik-
programban is. Az egyesület
új edzõje Kerepeczki Csaba,
aki a 2006-os korosztály
munkáját irányítja õsztõl. A
megfelelõ utánpótlás érdeké-
ben hat óvodában oktatnak
labdarúgást, teljesen ingye-
nesen. A Junior FC játékosai
edzésre új pólót és nadrágot
kapnak, mellette a mérkõzé-
sekre felszerelést és gálame-
legítõt biztosítanak, illetve
utcára használható póló,
nadrág és széldzseki egészíti
ki az egyenruházatukat.

Besenyei

Új mezekben, újult erõvel

A Szentesi Kinizsi fenn-
állásának 100. évfordulóját,
valamint a 2012-2013-as me-
gyei másodosztályú bajnok-
ság aranyérmesét ünnepel-
ték a helyi labdarúgás sze-
relmesei az elmúlt szom-
baton. A felnõtt csapat az
aranyérmet, Mihály Róbert
a gólkirálynak járó serleget
vehette át ünnepélyes kere-
tek között.

Az elmúlt szombat délután
a futballé, az este az ünneplé-
sé volt egy héttel ezelõtt a
Pusztai László Sporttelepen.
A bajnokság levezetéseként,
és a 100 esztendõs Kinizsi
tiszteletére rendeztek barát-
ságos mérkõzéseket ezen a

napon, amikor is a Legrand
Öregfiúk a Kinizsi ifjúsági
csapatával, a Kinizsi felnõtt
gárdája pedig a helyi ultrák-
kal és a „Kini” egykori játé-
kosaiból összeállt öregfiúk-
csapattal mérte össze tudá-
sát, kizárólag barátságos jel-
leggel. A Legrand gárdája le-
gyõzte a fakót, az ultrák nem
bírtak a profikkal, míg a
nagy öregek alaposan meg-
nehezítették a maiak dolgát,
de ezen a napon nem is ez
volt az elsõdleges. Csepregi
István, a Kinizsi szakosztály-
vezetõje arról beszélt, hogy
megérdemelten nyerték meg
a felnõtt megyei másodosztá-
lyú bajnokságot, de nem csak

õk, hanem az utánpótlás-csa-
patok is kiettek magukért, hi-
szen az U16-os korosztály
tagjai ezüstérmesek, míg az
ifjúságiak bronzérmesek let-
tek idén. – Úgy érzem, a kö-
vetkezõ szezonban tovább
tudunk lépni, nem csak át-
szállójegyet szeretnénk válta-
ni az elsõ osztályba – mondta
a szakosztályvezetõ. –Tavaly
nyáron sok szentesi kötõdésû
játékost sikerült hazahív-
nunk, és a továbbiakban is
erre törekszünk. 5 -7 új játé-
kos érkezése várható a nyári
szünetben. A csapat július 9-
én kezdi a felkészülést, ter-
mészetesen Bozóki Zoltán irá-
nyításával, az elsõ fordulót

pedig augusztus 17-18-án
rendezik.

A díjak átadására szomba-
ton este került sor, a bajnoki
arany, ezüst és bronzérmeket
ekkor vették át a Kinizsi kü-
lönbözõ korosztályú játéko-
sai. Külön díjazásban része-
sült Mihály Róbert, aki 37
góllal a másodosztály gólki-
rálya lett, és Piti Gergõ, aki az
U16-os korosztályban bizo-
nyult a legeredményesebb
gólvágónak. Ezzel azonban
még nem volt vége, a Szen-
tesi Ultrák szurkolói csoport
is készült, vezetõik nyújtot-
ták át kedvenceiknek a
„Kék-Piros a Szív” feliratú
kupát. Bízunk benne, hogy
egy esztendõ múlva is lesz
ok az ünneplésre.

hv

Remekeltek
az atléták

Két év nagyváradi kitérõ után nõi vezetõedzõként térhet
vissza a Szentesi Vízilabda Klubhoz Tóth László, aki a
2010/11-es szezonban a férfi gárdát irányította. Az egykori
olimpikon veretlenül nyerte idén a román bajnokságot a par-
tiumi együttessel, amellyel a Bajnokok Ligájában a legjobb 16
közé jutott. Úgy tudjuk, a szentesiek megkeresték a trénert,
akinek lapunk megjelenése napjáig kell választ adnia, elvál-
lalja-e a felkérést. A másik hazatérõ edzõ Matajsz Márk lehet.
A 18 évesen Szentesrõl eligazolt pólós bajnoki címet nyert a
Ferencvárossal, spanyol és francia csapatnál is légióskodott,
illetve itthon az Eger és a Honvéd gárdáját erõsítette. Az év
elejétõl Miskolcon edzõsködõ fiatal szakemberre egy fiú
utánpótlás csapatot bíznának, illetve õ lenne Fülöp Tibor segí-
tõje a férfi csapatnál.

Szentesiesítés

Szentes városát Tiszaúj-
városban, a triatlon diák-
olimpián 5 tanuló képviselte.
A vásárhelyi területi ver-
senyrõl jutottak tovább a De-
ák Ferenc Általános Iskola
sportolói: Badár Imre, Badár
Máté, és Bujdosó Krisztián,
akik a rangos országos ver-
senyen csapataranyat szerez-
tek (300 m úszás, 8 km ke-
rékpározás, 2 km futás).
Pászti Benedek is sikeresen
teljesítette a korosztályos tá-

vot: 50 m úszás, 2 km kerék-
pározás és 500 m futás.
Szaszkó Zorka, a Klauzál Gá-
bor Általános Iskola tanulója
az elsõ korcsoportos lányok
közül ugyanezen a távon ne-
gyedikként ért célba. A ver-
seny után a borsodi fürdõ-
komplexum csúszdái és hul-
lámmedencéje nyújtott igazi
felüdülést a gyerekeknek.
Felkészítõik: Vidovics Zoltán
és Szaszkó Norbert.

Triatlonos siker
a diákolimpián

A Szentesi Kábítószerügyi Fórum csatlakozik a világnap
országos rendezvénysorozathoz. A „Sport legyen a szenvedé-
lyed" elnevezésû program június 30-án a Dózsa-házban lesz,
amelyek vasárnap 8 órakor kezdõdnek és 14 óráig tartanak.
Dizájner drogok témában kötetlen beszélgetésre várja az ér-
deklõdõket Szalayné Péter Ildikó és egészségügyi tanácsadást
tart az ifjúsági vöröskereszt. Túrakenuzás, rekesztorony-má-
szás, kispályás labdarúgótorna, tájékozódási túraverseny és
lovagi sportok fogadják az érdeklõdõket.

Sporttal a drog ellen

Bajnokokat ünnepeltek

A gólkirály marad

Sötét mezben Mihály Róbert

Bíró Bence, Prozlik Ádám és Varga Albert

Tóth Fanni, Czuczi Anna, Szabó Fiametta,
Balla Dorka, Andrikó Anett és Gedai Csenge



Június 5-én, szerdán reg-
gel 5 órakor izgatottan éb-
redtem, majd elindultunk
az iskolához, ahol a gyüle-
kezõ volt. Megérkezett a
buszunk, bepakoltunk, el-
búcsúztunk a szülõktõl, és
már alig vártuk, hogy elin-
duljunk Kárpátaljára.

A határ után felszállt az
idegenvezetõnk, aki nagyon
sok érdekességet mesélt. Az
elsõ megállónk Beregszász
volt, ez a település a kárpát-
aljai magyarság központja,
és a Rákóczi-szabadságharc
bölcsõje. Elõször a Beregszá-
szi Múzeumba mentünk,
ahol megtekinthettük a be-
regszászi magyarok gyûjte-
ményét, és többek között Rá-
kóczi zászlajának másolatát
is, majd városnézésre men-
tünk, és megkóstolhattuk a
finom ukrán fagyit is. 

Utunkat Tiszaújlak felé
folytattuk, ahol megkoszo-
rúztuk Rákóczi elsõ gyõztes
csatájának emlékmûvét. Bol-
dogan szálltunk vissza a
buszba, hiszen indultunk

nagydobronyi szállásunkra,
ahol megismerkedtünk az
ott élõ lányokkal, már elsõ
este kialakultak a barátsá-
gok.

Másnap reggel indultunk

Munkácsra, ahol a vár meg-
tekintése után városnézés
következett, majd rövid sza-
bad programot kaptunk a
város gyönyörû sétálóutcá-
ján. Ezután a Vereckei-hágó-

hoz mentünk, ahol megko-
szorúztuk az emlékmûvet,
majd közösen elszavaltuk a
Himnuszt. Gyönyörû kilátás
tárult a szemünk elé. Este a
szálláson tovább mélyítettük
a barátságokat, a fiúk foci-
meccset játszottak az ott lakó
lányokkal, ezután tábortûz-
zel és közös énekléssel zár-
tuk a 2. napot.

Sajnos, elérkezett a 3. nap,
indulnunk kellett haza, elbú-
csúztunk a lányoktól, átad-
tuk az ajándékainkat, majd a
nagydobronyi iskolába láto-
gattunk, ahol még egy kicsit
beszélgethettünk az ottani
diákokkal, és átadtunk ma-
gyar nyelvû ajándék könyv-
csomagunkat az iskola
könyvtárának. Délelõtt meg-
tekintettük az ungvári várat,
a mellette lévõ skanzent,
ahol megnézhettük a jelleg-

zetes tiszaháti, beregi és uk-
rán házakat, egy vízimalmot
és egy fatemplomot. Rövid
ungvári városnézés után
Szelmenc következett. Ez a
falu arról nevezetes, hogy a
trianoni békekötés után ket-
tészakították, egyik fele Szlo-
vákiához, a másik pedig Uk-
rajnához tartozik. Délután
elbúcsúztunk Margó nénitõl,
az idegenvezetõnktõl, aki-
nek sok érdekes történetet
köszönhetünk Kárpát-Ukraj-
náról és a Rákóczi szabad-
ságharc ottani eseményeirõl.

Köszönjük tanárainknak
és a Bethlen Gábor Alap
„Határtalan programjának”
ezt az élményekben gazdag
3 napot.

Vidovics Vanessza 
Koszta József

Általános Iskola
7. C osztályos tanulója 

Szép és sportos kutyák
egyaránt szerepelnek a tize-
dik Nemzeti CAC Kutyaki-
állításon, melyet június 29-
én, szombaton a Magyar
Ebtenyésztõk Országos
Egyesülete, a Hungarian
Kennel Club és a szentesi
Ebtenyésztõk és Sport Ku-
tyások Egyesülete szervez. 

A Pusztai László Sportte-
lepen 9 órakor kezdõdõ ren-
dezvényen különleges ku-
tyafajtákat, így például kínai
meztelen kutyát, közép-ázsi-
ai és skót juhászokat is látha-
tunk. Ám a szentesi egyesü-
let vezetõje, Udvardi Tibor
más újdonságokra is felhívja
a figyelmet, olyan bemuta-
tókra, amelyek azt példáz-
zák, hogy a kutyusokkal kö-
zösen sportolni is lehet.

Ilyen a canicross, mely a ku-
tyával való futást, a bike-
jöring pedig a kutyás bicikli-
zést jelenti, de lesz agility-
bemutató is. Ez a sportág
egyre nagyobb érdeklõdésre
tart számot itt is, a palin-
ccsal, kúszófolyosóval nehe-
zített akadálypályán ugyan
az ebek teljesítményét érté-
kelik, de a gazdi is végig-
megy rajta.

A gazdasági válság a ku-
tyásoknál is érezteti hatását,
így az eddig folyamatosan
ezer feletti eblétszámmal
rendezett szentesi kiállításra
ezúttal 460 körüli nevezés
érkezett be. Mégis büszkék a
szervezõk, mert más hasonló
eseményekre még ennyi ku-
tyát sem neveztek. A helyi
egyesületbõl mintegy 15 ku-

tya biztosan versenyezni fog
a Szentes legszebb kutyája
címért is. Minden kategóriá-
ban jellegzetesen szentesi
díjjal is kedveskednek a szer-
vezõk: Bors Károly feketeke-
rámiáit kapják a helyezettek.

A jubileumi kutyakiállítás
ceremóniamestere a váro-
sunkban korábban kutya-
szánhúzó versenyzõként is
ismert Horváth János színész,
humorista lesz.

D. J.
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Egy év munka után átadja
a stafétát Kovácsné Gila Er-
zsébet. A Szentes-Csongrád
Rotary Club elnöke a fiata-
lokból álló Interact klub
megalakulására a legbüsz-
kébb. Idén a klub hazai
kormányzójától megkapta
az év legjobb klubelnöke
elismerést, a klub békéért
folytatott tevékenységéért
pedig a világszervezet veze-
tõjének oklevelét vehette át.

Az alapítók közé tartozik a
Szentes-Csongrád Rotary
Club most leköszönõ elnöke.
Kovácsné Gila Erzsébet ta-
valy július 1-tõl, egy éven
keresztül irányította és kép-
viselte a helyi szervezetet.

– Milyen tervekkel kezdett
a munkához? – kérdeztük.

– Elsõdleges célom volt a
megkezdett munka folytatá-
sa, a határon túli gyerekek it-
teni táboroztatásának szer-
vezése és a Szentesen már
felállított tapintható város-
térkép csongrádi megvalósí-
tása. A novemberi Rotary bál
bevételébõl a jövõ hónapban
egy hetes táborban vehetnek
részt határon túli, csongrádi
és szentesi gyerekek. A ta-
pintható térképet szeptem-
berben avatják a szomszéd
város fõterén. Különlegessé-
ge, hogy a világító talapzat
Losonczi Áron csongrádi fel-
találó üvegbetonjából készül,
amire Máté István és Lantos
Györgyi térplasztikája kerül. 

Az elõdöm, Mészáros Zol-

tán sokat segített a kezdetek-
ben, találkozókra vitt magá-
val, ahol megismerhettem a
többi klub vezetõjét, a szer-
vezet belsõ mûködését. Az
elmúlt egy év legnagyobb
eredményének tartom, hogy
idén májusban megalakítot-
tuk az országban hatodik
klubként az Interact nevû
szervezetet. A jószolgálati
klub alapító tagjai 12-18 éves
fiatalok, a Boros közgazdasá-
gi szakiskola, a gimnázium
és a Kiss Bálint-iskola diákjai
közül huszonegyen. A másik
örömöm, hogy két taggal
nõtt a létszámunk, miközben

az ország más klubjaiban
csökken a tagok száma. Ta-
valy 24 fõvel, plusz két tisz-
teletbeli taggal vettem át az
elnökséget, jelenleg 26 fõ a
taglétszámunk – sorolta az
eredményeket a Boros szak-
középiskolában egészségtan
tanárként dolgozó elnök.

A klub több baráti utazá-
son és találkozón vett részt.
Jártak fõvárosi és vidéki
klubok programjain, a
kertba-rátkör tagjaival kö-
zösen képviselték Szentest a
temerini Illés-napi rendez-
vényen. Szerveztek nyilvá-
nos elõadásokat, mint pél-

dául Sarkadi Szabó Kornél
p é n z ü g y i  e l e m z õ  é s  a
Krúdy Gyula Baráti Kör iro-
dalmi programját. A klub
futógépet adományozott az
értelmi fogyatékosok nap-
pali otthonának, A szeretet
mindent elfogad rendez-
vény keretében. Az elnök
büszkén mesélte, hogy a
Rotary klub hazai kormány-
zója és több klub elnöke is
eljött hozzájuk.

– Tavaly novemberben lá-
togatott el hozzánk Ungvári
Zsigmond, aki egy héttel ké-
sõbb jótékonysági bálunkon
is részt vett és Paul Harris-

díjat adott át Mészáros Zol-
tánnak. 

A klub elsõ alkalommal
kapta meg munkája elisme-
réséül a világszervezet elnö-
ke, Sakuji Tanaka által oda-
ítélt oklevelet. – A világelnök
áprilisban adta ki, milyen
szempontok alapján értéke-
lik a klubok munkáját, és mi
is megfeleltünk az elvárt fel-
tételeknek - mondta Gila Er-
zsébet.

A szentesi elnök másik el-
ismerést is átvehetett a Ma-
gyar Rotary Club Szövetség
hónap eleji közgyûlésén. A
magyar kormányzó a ma ha-
zánkban mûködõ 48 klubel-
nök közül öt tevékenységét
emelte ki és jutalmazta az
1911-es Magyar District leg-
jobb klubelnöke a 2012-2013-
as Rotary évben oklevéllel.
Ugyanitt kiemelték Ledóné
Darázsi Hajnalka titkár mun-
káját is.

Kovácsné Gila Erzsébet a
napokban vett részt a Rotary
Portugáliában rendezett vi-
lágkongresszusán ahová né-
gyen utaztak el Szentesrõl,
teljesen önköltségen. 

A Rotary Club gyakorlata
szerint évente választanak új
elnököt, ezért Kovácsné Gila
Erzsébet a hónap végén át-
adja az elnöki láncot. Utódja
Horváth István, aki július 1-
tõl veszi át a stafétát egy esz-
tendõre a Szentes-Csongrád
Rotary Club élén.

Besenyei Gábor

Országos elismerés a leköszönõ elnöknek

Az Együtt Szentesért Egye-
sület június 29-i, szombati
programjára várja az érdek-
lõdõket. A Széchenyi-ligeti
Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyet tekinthetik meg a látoga-
tók. 10 órától a vendégeket
fogadja és tárlatvezetést tart
Béres Mária jelenlegi és Szabó
János, korábbi múzeumigaz-
gató.

Régészek
tárlatvezetése

Lapunkban is megjelent,
hogy július 8-12-ig rendeznek
sakktábort. Kõhalminé Forrai
Julianna tájékoztatja az érdek-
lõdõket, hogy egy héttel ké-
sõbb, július 15-én, hétfõn  kez-
dõdik a tábor a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.
Még várják a jelentkezõket  a
63-311-765 számon.

Sakk: egy héttel
késõbb

A református nagytemp-
lomba várják a közönséget
július 7-én, vasárnap Nagy
János orgonahangversenyé-
re. A 19 órakor kezdõdõ mû-
sorban Bach, Albinoni, Franc,
stb. mûvek csendülnek fel.

Orgona-
hangverseny

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.

Idõszaki kiállítás: Két keréken
– Mozaikok a szentesi kerékpáro-
zás történetébõl. 

Csallány Gábor Kiállítóhely
Nyitva kedd-péntek 9-13,

szombat 13-17 óráig.
Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásait mutatják be az intéz-
ményben szeptember 12-ig.

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
Július 1-jén, hétfõn 18 órára

Német Gabriella csongrádi fény-
képész Ego címû kiállítását Nagy
István fotómûvész nyitja meg.

A tárlat szeptember 2-ig láto-
gatható.

Tokácsli Galéria
A 17. Szentesi Aktfotó

Biennálé zsûrizett alkotásait lát-
hatják az érdeklõdõk július 6-ig,
nyitvatartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
„Nézzétek, 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 27-július 1.
17.30 óra  Téged akarlak –

spanyol film,
20 óra Védelmi kód – angol-

amerikai-belga akcióthriller.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 28-tól

Kutyakiállítás: 460 eb versenyez
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FOGADÓÓRA – Július 4-én, csütörtökön 9–11 óra között
Szirbik Imre polgármester, 14–16 óra között Szûcs Lajos alpol-
gármester a városházán, hivatali helyiségükben fogadják az
ügyeiket intézõket.

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

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-, zellerzöld
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, kígyóuborka 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, jégcsap retek 50 Ft/db, zöld-
hagyma 100 Ft/csomó, karalábé 100-150 Ft/db, ókrumpli
200-250 Ft/kg, újkrumpli 120-200 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 Ft/kg, zöldbab 350 Ft/kg, fõzõtök, cukkini
200 Ft/kg, padlizsán 200 Ft/kg, fõzni való kukorica 120
Ft/db. 

Cseresznye és meggy 350-400 Ft/kg, õszibarack 400 Ft/kg,
sárgabarack 400-450 Ft/kg, málna 2500 Ft/kg, egres 500
Ft/kg, alma 350-450 Ft/kg. Dióbél 2800 Ft/kg, mák 1600
Ft/kg, csiramálé 200-250 Ft/doboz. Citrom 580-600 Ft/kg, ba-
nán 350-400 Ft/kg, kivi 450 Ft/doboz, sárgadinnye 300-350
Ft/kg, görögdinnye 190 Ft/kg.

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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Lakossági bejelentés érke-
zett az elmúlt szombaton,
hogy az egyik gyógyszertár
felõl hangos csörömpölés
hallatszik. Kiderült, hogy
egy fiatalember éppen a ke-
rékpártároló megbontásán
dolgozott, majd a lebontott
elemeket igyekezett elhorda-
ni a helyszínrõl. Ez részben
sikerült is neki, ám a kiérke-
zõ rendõrök elfogták a tol-
vajt. Egy másik fémlopási
ügyben is eljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya. Egy fiatal-
ember az egyik Mátyás ki-
rály utcai lakóház sarkához
rögzített esõcsatornát vitte
magával. Állítása szerint a
csatornacsövet az „árokban
találta”...

Két fiatalember lopott cso-
koládét és szeszes italt az
Aldiból, ám a biztonsági
õrök megtalálták náluk az el-
tulajdonított dolgokat. A
gyanúsítottak ellen jelenleg
is folyamatban van három,
illetve négy büntetõeljárás,
ráadásul egyikük részese
volt annak a rablási ügynek,
amikor a Kossuth utcán vet-
ték el egy járókelõ pénzét
erõszakos módon. Akkor, a
rablás elkövetõjét õrizetbe
vétték, de az eljárás során
szabad lábon védekezhetett.

Jelentõs mennyiségû kész-
pénzt loptak el az egyik la-
kóház szobájából, olyan idõ-
pontban, amikor a sértett fel-
tételezhetõen nem tartózko-
dott otthon. Az elkövetõk
erõszak nélkül jutottak be a
lakásba, feltehetõen ún. „tol-

las kulccsal”, amelyekhez
tartozó zárak ma már nem
alkalmasak a legelemibb biz-
tonsági óvintézkedésekre
sem. Aki tehát teheti, min-
denképpen biztonsági zárral
szereltesse fel ajtaját, így
védve a lakásban található
értéktárgyakat.

Egy 90 esztendõs férfinál
jelent meg egy csaló Szegvá-
ron, mondván, hogy a mi-
nisztériumból hozott aján-
déktárgyat a férfinak a szü-
letésnapja alkalmából. Az
idegen meg is mutatott egy
dobozban lévõ kardot,
mondván ez az ajándék, de
az idõs tulajdonosnak fizet-
nie kellene némi pénzt a ki-
szállításért. Miután ez meg-
történt, a csaló távozott a
helyszínrõl, ám kihasználva
a házigazda figyelmetlensé-
gét, 30 ezer forintot is ello-
pott tõle.

Vendéglátóját lopta meg
egy fiatal nõ Szentesen. A
tolvajnak a házigazda mobil-
telefonja tetszett meg, azt
vitte magával. Késõbb, a nõ-
nél tartott házkutatás során
az egyik párna alól elõkerült
az ellopott mobil.

A nyári strandszezon kez-

detén ismételten felhívnánk
olvasóink figyelmét arra,
hogy ha nem muszáj, felesle-
gesen ne vigyenek értéktár-
gyakat az uszodába, fürdõ-
helyre. Jelentõs mennyiségû
készpénzzel, oda szükségte-
len okiratokkal, nagy értékû
fényképezõgéppel nem érde-
mes strandolni menni, õri-
zetlenül hagyni. Az alapvetõ
fürdõzési szabályokat mind
az uszodában, mind az élõ-
vizes fürdõhelyeken tartsák,
be és kizárólag a kijelölt für-
dõhelyeken strandoljanak. A
legmelegebb nyári napokon
még percekre se hagyják kis-
gyermeküket a forró gépjár-
mû utasterében, de háziálla-
taikra, kedvenceikre is fi-
gyeljenek oda.

Kislányt ütött el a Kossuth
utca és az Erzsébet tér ke-
resztezõdésében személy-
gépkocsijával egy csongrádi
lakos, aki a bíróság felõl tar-
tott a Kossuth tér irányába.
A gyalogátkelõhelyhez érve
nem biztosított elsõbbséget a
neki balról áthaladó kislány
részére, szerencsére a gyalo-
gos nyolc napon belül
gyógyuló sérülésekkel meg-
úszta a balesetet. hv

Kiengedték, majd
újra lopott a rabló

Szentes és Kecskemét
után Szeghalmon rendezett
ökölvívó gálát a Ferobox
Event. A technikai igazgató,
Bertók Róbert elégedett volt
a szentesi ökölvívók telje-
sítményével.

Petrovics István és Nagy
„Lütyõ” Imre lépett szorítóba
városunk öklözõi közül a gá-
lán, és egyikük sem okozott
csalódást, hiszen mindketten
gyõztesként hagyhatták el a
ringet. A két szentesi gyor-
san lerendezte saját meccsét,
már az elsõ menetben le-
gyõzték ellenfelüket. Nagy
Imre dolga volt talán valami-
vel nehezebb, hiszen a mér-
kõzés elõtt két nappal derült
ki, hogy nem az eredetileg
beharangozott ellenfelével,
hanem egy másik öklözõvel

kell megmérkõznie. – Lütyõ
fantasztikus lendülete elsö-
pörte ellenfelét, egy tíz má-
sodperces ütéssorozatot kö-
vetõen tecnikai KO-val lép-
tette le vetélytársát a bíró –
mondta Bertók Róbert. – Kü-
lön öröm, hogy a televízió
nyilvánossága elõtt aratta ezt
a szép gyõzelmet Imre, egyre
többen kezdik megismerni a
nevét, most már nem csak
Szentesen, hanem ország-
szerte.

Bertók Róbert jó hírrel is
szolgált a szentesieknek, hi-
szen az augusztus 16-18-a
között megrendezésre kerülõ
III. Szentesi Szárnyas Napok
Gasztro- és Sörfesztivál, és
ennek a harmadik napján is-
mét megrendezik a Vasárna-
pi Kakaskodást. A rendez-

vény délelõttjén meghívásos
amatõr ökölvívó versenyt
bonyolítanak majd le, dél-
után pedig profi mérkõzése-
ket láthat a közönség, ahol
ringbe lép majd Faur Csaba,
Nagy Imre és Petrovics Ist-
ván, valamint a Ferobox-
istálló további versenyzõi is.
A meghívott vendégek kö-
zött lesz majd Kovács „Kokó”
István, Erdei Zsolt, Balzsay
Károly és Csötönyi Sándor, a
Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetség elnöke is. – Igyek-
szem egy nappal korábban
már Szentesre csalogatni
vendégeinket, és akkor egy
csapatot alkotva részt venné-
nek a kakaspörkölt-fõzõ ver-
senyen is mesélte a terveket
Bertók Róbert.

H.V.

A Vöröskereszt helyi szer-
vezete tájékoztatja a lakossá-
got, hogy július 1-jén, hétfõn
a Semmelweis-nap miatt a
háziorvosi rendelõkben szü-
netel a rendelés. Ügyeleti és
sürgõsségi ellátást a mentõál-
lomáson végeznek.

Ezen a napon a Dr. Bugyi
István Kórház Rendelõinté-
zete és a gyógyfürdõ is zárva
tart. A fogorvosi rendelés is
szünetel, ügyeleti ellátás sze-
rint látják el a betegeket és
csak sürgõsségi diagnoszti-
kai vizsgálatok történnek.

Szünetel a rendelés

A Közös Önkormányzati
Hivatal és a Szentesi Járási
Hivatal tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy július 1-jén, hét-
fõn a törvény által munka-
szüneti napnak nyilvánított
közszolgálati tisztviselõk
napján zárva tart. 

Zárva a hivatal

Született: Juhász Zoltán
József és Kallai Klárának
(Rákóczi u. 82/A) Kende, Ha-
lász Arnold és Farkas Anitá-
nak (Dr. Berényi I. u. 22.)
Bence nevû gyermeke. 

Házasságot kötött: Keresz-
tes-Nagy Ádám (Mentettrét
tanya 106.) és Gyursánszki
Teodóra (Derekegyház, Tom-
pai út 29.), Lengyel Róbert és
Biár Anita (Aulich L. u. 48.).

Elhunyt: Sándor László
(Tölgyfa u. 16.), Gál János
(Szent A. u. 9/A), Tokai Juli-
anna (Csík u. 9.), Rákóczi
Attiláné Marozsán Erzsébet
(Mecs-B. u. 13.), Kálmán Já-
nos (Apponyi tér F ép.), Mé-
száros Sándorné Musa Mária
(Keresztes u. 8/A), Kriska
Györgyné Vass Franciska
(Vécsey K. u. 9.).

Családi események

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Július 1-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20 órá-
ig. Július 1-8.: Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-
18, szombat 8-12-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 29-
30-án Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü július 1—5.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Scsí és cherry meggyleves
A menü: Bakonyi tokány, tészta,

saláta
B menü: Grassalkovich töltött

palacsinta, zöldséges rizs
v. penne arrabiata

Kedd: Karalábéleves és
fokhagymakrémleves

A menü: Tiszai aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Csirkés rakott karfiol,
saláta

Szerda: Szárazbableves és
tárkonyos burgonyaleves

A menü: Székelykáposzta vagy
chilis bab

B menü: Rántott csirkemáj, spenót
v. petrezselymes rizs

Csütörtök: Zöldbableves és
tojásosleves

A menü: Wildenburgi töltött karaj,
hagymás törtburgonya,
saláta

B menü: Libazúzapörkölt, tészta,
saláta

Péntek: Orjaleves házi tésztával
és vegyes gyümölcsleves

A menü: Töltött paprika,
paradicsommártás

B menü: Barbeque csirkecomb sült
burgonyával és salátával
vagy gombapaprikás
nokedlivel

www.galeriakavehaz.hu (X)

Sztárok a Szárnyas Napokon

A sörsátras bunyón újra ringbe lép Lütyõ is (balról). (Archív fotó: Vidovics)

Fórum roma fiataloknak

13 és 21 év közötti roma fiatalok számára szervez felvilá-
gosító fórumot július 5-én a Dózsa-házban a helyi rendõr-
kapitányság. A téma az áldozattá és bûnelkövetõvé válás
megelõzése lesz. A jövõ pénteken 17 órakor kezdõdõ ren-
dezvényen Orosz Katalin õrnagy tart elõadást, majd a Fi-
vérek zenekar ad koncertet a résztvevõknek.


