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Két héten belül megkez-
dõdik a városközpont reha-
bilitációs projekt következõ
üteme, amely során átalakul
a Petõfi Sándor utca a Kos-
suth utcától a Szabadság té-
rig, valamint az Ady Endre
utca a Kossuth utcától a
Munkácsy utcáig. A 215 mil-

lió forintos beruházást az
Unibau-Épszer Kft. végzi, a
befejezés várható ideje no-
vember 30. Az átépítés ered-
ményeként nagyobb zöldfe-
lület, szélesebb járdák és
egyirányú forgalmi rend te-
szi barátságosabbá a város-
központot.

A kivitelezéssel kapcsolatos
szakhatósági engedélyezések
valamint a forgalomtereléshez
szükséges tájékoztató- és irá-
nyítótáblák beszerzését köve-
tõen kezdi meg a konkrét
munkát a pályázaton nyertes
Unibau-Épszer Kft. Mazug Im-

re ügyvezetõ tájékoztatása

szerint várhatóan két hét múl-
va vonulnak fel nagy teljesít-
ményû gépekkel a Petõfi utca
buszállomás és körforgalom
közötti szakaszán és egyidejû-
leg az Ady Endre utcán a kör-
forgalom és Munkácsy utca
között szakaszon is.

(folytatás a 3. oldalon)

Nyolc közé
vezetné csapatát

Tizenkét esztendei franciaorszá-
gi edzõsködés után tért haza
Szentesre Fülöp Tibor. A férfi vízi-
labdacsapat új vezetõje nagy re-
ményekkel kezdte el a munkát
hétfõn. 6. oldal

Korábban többször is
csattogott a csapó Szente-
sen, néhány mozifilmben
számunkra ismerõs helyszí-
nek tûnnek fel: a Kossuth
utca, a Berekhát, a gimnázi-
um vagy a vasútállomás. A
legtöbben kapásból a Szere-
lem elsõ vérig címû filmet
említik, abból is a máig em-
lékezetes kétperces jelene-
tet.

1985 augusztusában költö-
zött le Szegedre és néhány
snitt erejéig Szentesre Dobray
György és Horváth Péter stáb-
ja, utóbbi szegedi kötõdése
okán. A fiatalokról szóló,
1986-ban bemutatott kult-
filmben a forgatókönyv sze-
rint is Szentesen játszódott
egy jelenet. A filmben a Hor-
váth Mihály Gimnázium
több diákja is szerepelt, akik
válogatáson jutottak sta-
tisztaszerepekhez, például
hajódiszkóban táncoltak, de
a filmbeli zenekar tagjait is
drámaisok játszották. Az ak-
kori statiszták közül azóta
Alföldi Róbert futotta be a leg-
komolyabb mûvészi karriert,
akinek szöveges szerepe is
volt a filmben, bár éppen
csak egy mondatnyi: „Lehet,

hogy nagyok leszünk, gyere-
kek?” A fõszerepre eredeti-
leg egy drámais diákot, Mol-
nár Jánost szemeltek ki, de õ
más utat választott, Oroszor-
szágban tanult tovább egy
egyetemen. Tanáruk, Keserû
Imre kerékpárjára is ráismer-
tek a diákok. A bringa, mint
mindig, aznap is oda volt tá-
masztva a falhoz a Kossuth
utca 12-14. hátsó bejáratánál.
Ide fuvarozta a történet sze-
rint Kovács Lajos (akinek a
neve furcsa módon lemaradt
a fõcímrõl) a két fõszereplõt,
Bery-Arit (Füge) és Szilágyi
Mariannt (Ágota).

Ablakból mozizott
a környék

– Nekem is van emlékem a
forgatásról, mivel az pont a
szomszédban történt – mesé-
li Vágvölgyi Zoltán – Egy na-
pon megjelentek a filmesek,
lezártak mindent és megkez-
dõdött az az egy-két perces
jelenet a Bocskai utcában.
Esõt csináltak és szaladt a fiú
ázottan, a lány meg utána ki-
abálta, hogy Füge, Füge! Az
egész kicsit röhejes volt,
mert azért, hogy spontánnak
tûnjön a jelenet egy csomós-
zor fel kellett venni, mire jó

lett – állapította meg a szem-
lélõ.

„Az elsõ filmszerepem.
Kevesen tudják rólam, hogy
8 évesen egy jelenetben ját-
szottam Kovács Lajossal” –
így vezeti be Facebook-
oldalán Kõhalmi Zoltán a már
említett filmbeli jelenetet,
melyet meg is osztott. A
szentesi származású humo-
rista egészen sajátosan em-
lékszik vissza a forgatásra: „
A fõhõs, Füge a sztori szerint
a szemközti épületben la-
kott, amit egyedi homlokzat-
burkolata miatt otthon a mai
napig dobostortás házként
emlegetünk. Egész nap néz-
tem, amikor az esõs jelenetet
forgatták, ezért biztosan ott
vagyok a filmben a tízemele-
tes panelház harmadik eme-
leti jobb szélsõ ablakában.
Én fõleg a darus kocsit fi-
gyeltem, ahonnan a mûvészi
hatás kedvéért slaggal lo-
csolták az üveget. Érdemes
megfigyelni, hogy csak ott
esik az esõ, kint az utcán
csak az aszfalt vizes. Egy
ideig próbáltam menõzni az
iskolában ezzel a filmszerep-
pel, de amikor leforgatták a
második részt, a c-ben volt
egy srác, akinek kölcsönkér-
ték a sátrát egy szerelmi jele-
nethez. Azt nem lehetett
ûberelni.”

(folytatás az 5. oldalon)

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A mezõgazdasági minisz-
ter avatta fel a Bakó család
nemrégiben elkészült ter-
málkútját. A percenként 600
liter 65 fokos hõmérsékletû
vizet adó létesítmény meg-
valósítása, a kiszolgáló be-
rendezésekkel együtt meg-
haladta a százmillió forin-
tos költséget, melynek 40
százaléka uniós támogatás,
a többi hitel. A beruházás 5-
10 év alatt térülhet meg Ba-
kó Dániel szerint.

Az ország ékköve a ma-
gyar és azon belül a szentesi
paprika, mondta Fazekas Sán-
dor a Bakó kertészet termál-
kútjának avatóján. A mezõ-
gazdasági miniszter szerint a
termálvizet meg kell becsül-
ni, okszerûen kell felhasznál-
ni és vétek kihasználatlanul
hagyni. A termálenergia

szinte egyedülálló lehetõsé-
get biztosít az Európai Unió-
ban, ami távlati lehetõséget
ad a kertészetnek és komoly
megélhetést jelent a vidéken
élõknek. Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ törté-
nelmi pillanatnak nevezte a
termálkút átadását, mivel ez
az elsõ ilyen jellegû beruhá-
zás a termálvíz felhasználá-
sáról szóló törvény elfogadá-
sát követõen. Mint mondta, a
jövõ kertészetét a Bakó csa-
ládhoz hasonló kertészek al-
kotják.

A Bakó kertészet több mint
40 éves múltra visszatekintõ,
generációs alapon bõvülõ
családi gazdaság. Fõ tevé-
kenysége a termálvízre ala-
pozott növényházi, talaj nél-
küli zöldséghajtatás. A leg-
nagyobb mennyiségben ter-
mesztett növény a TV papri-
ka, vagy ahogy sokan isme-
rik a szentesi paprika. A
mintegy 130 millió forintos
fejlesztést a gáz árának dup-
lájára emelkedése tette szük-
ségessé. Az addig tartályos
gázzal és az Árpád Zrt. kút-
jaiból vásárolt 40 fokos ter-
málvízzel mûködõ fûtés-
rendszert váltja ki az új kút.

(folytatás a 4. oldalon)

Termálkút átadó
25 év után
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Ismerõs arcok és
utcák a moziban

Legszívesebben
elköl töznének

A Szenteshez tartozó Kajánújfalun négy aszfalto-
zott utca van, 52 ház, közülük 4-5 lakatlan. Csere-
bökényben a házakat termálvízzel fûtik. Egyik he-
lyen sincs se orvos, se bolt. Sokan odébb állnának, de
nem tudják eladni lakóingatlanukat.

7. oldal

Ütemterv szerint, szeptember 15-tõl zárják le
a Kossuth téri körforgalmat.
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunk-
ban köz- és elismert szente-
siek véleményét kérjük ki
olyan ügyekrõl és történé-
sekrõl, amikrõl lapunkban
is beszámoltunk. Ezúttal
Pólyáné Téli Éva (képün-
kön) tanárnõt, a Szentesi
Delfin ESC titkárát kérdez-
tük.

– Havi 2,5-3 milliós vesz-
teséggel mûködteti a kórház
a gyógyfürdõt, egyelõre
mégsem akar megválni tõle.
Az önkormányzat hamaro-
san visszakérheti korábbi
tulajdonát az államtól, de
akkor neki kell mélyen a
zsebébe nyúlnia.

– Nem vagyok szakértõ a
kérdésben, de azt gondolom
saját tapasztalataim alapján,
hogy a szentesi gyógyfürdõ
vize kiváló, s mindenképpen
szélesebb körû kihasználá-
sára, s ezzel együtt a szol-
gáltatások bõvítésére, felújí-
tásra kellene törekedni. A
betegségmegelõzésben és a
gyógyításban már eddig is
nagyszerû eredményeket ér-
tek el, s ezt az egészségbiz-
tosító részérõl az eddiginél
sokkal nagyobb mértékben
kellene támogatni, hiszen
sokkal olcsóbb a prevenció,
mint a már kialakult beteg-
ségek kezelése, vagy a ma-
gatehetetlen emberek ellátá-
sa.

Nincs kellõen reklámozva,
a marketing tevékenységre
nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni. Azok a vidéki és
külföldi ismerõseim, akik
meglátogatták a gyógyfür-
dõt, még a mostani állapotá-
ban is regéket zengtek róla. 

– Örömmel üdvözlöm a
képviselõ-testület döntését,
hogy a vízforgató berende-
zésre elkülönítettek 10 millió
forintot, s ezek után újból le-
hetõvé válik az óvodások és
kisiskolások úszásoktatása a
gyógyfürdõben. Nagyon saj-
nálom azokat a kisgyereke-
ket, akik az idén nem vehet-
tek részt óvodai úszásokta-
táson megfelelõ, csoportos
oktatásra alkalmas medence
hiányában, s szüleikkel
együtt sem látogathatták a
fürdõt. Gyermekkorom leg-
szebb családi élményei közé
tartoztak azok a téli esték,
amiket a melegfürdõ kupo-
lájában közösen eltöltöttünk. 

– A családok teljes kiszol-
gálása a fõ célja az üdülõ-
központ új vezetõjének,
Márton Máriának.

– Az Üdülõközpont szá-
momra nagyon fontos hely-
szín, talán a második ottho-
nomnak is nevezhetem. Az
Üdülõközpont területe való-
ban egyedülálló, hangulata
semmihez sem hasonlítható.
Nagyon sok ismerõsünknek
ajánlottuk már mi is, s közü-
lük sokan többször is vissza-
tértek. A nemzetközi szenior
úszóversenyeinkre ideérke-
zõ úszótársaink is nagyon
jól érzik magukat itt, többen
közülük szabadságukat is itt
töltik. 

A vezetõ asszony által
megfogalmazottak számom-
ra nagyon szimpatikusak.
Örülök annak, hogy szeret-
né bõvíteni a szálláshelye-
ket, szélesíteni a szolgáltatá-
sok körét, s mindemellett a
biztonságos üzemeltetésre is
hangsúlyt helyez. Fontos az
is, hogy az Üdülõközpont

munkatársai egységes ruhá-
ban fogadják a vendégeket,
s érezzék, hogy lelkiismeret-
tel végzett munkájukért
megbecsülik õket. Vannak
olyan napszakok, illetve idõ-
szakok, amikor a vízfelület
nagyon kevés a sokféle
igény kiszolgálásához, emi-
att sokan okkal, vagy ok nél-
kül méltatlankodnak. Re-
méljük ezen fog segíteni az
érdekelt felekkel történõ
egyeztetés, valamint az épü-
lõ új uszoda. Marton Máriá-
nak kitartást és jó egészséget
kívánok tervei megvalósítá-
sához. 

– Közel 24 millió forinttal
tartoznak a szociális laká-
sok bérlõi az ingatlanokat
kezelõ szolgáltatónak. Két
kilakoltatásra hamarosan
sor kerül, mert a lakók nem
fizették ki a felhalmozódott
hátralékot és a bíróság íté-
letét sem vették figyelembe.

– Nagyon sok ember van,
aki nagyon nehéz körülmé-
nyek között él. Nyilván ne-
kik is joguk van a lakhatás-
hoz. Sokan nem rendelkez-
nek rendszeres jövedelem-
mel, vannak köztük olyanok
is, akik önhibájukon kívül
jutottak ilyen helyzetbe. Ha
így van, akkor segítséget
kell számukra biztosítani.
Az viszont elvárható min-
denkitõl, hogy a számára át-
adott lakást tisztán tartsa,
gondozza, ne rongálja, beil-
leszkedjen a környezetbe.
Ha jövedelemhez jut, elõ-
ször a kötelezettségeinek te-
gyen eleget, fizesse ki a lak-
bért, rezsit, s csak ezután kö-
vetkezzenek az egyéb kiadá-
sok. Ha szükséges, idõben
kérjen segítséget, jelezze,
hogy nehéz helyzetbe ke-
rült. Amikor felhalmozódtak
a tartozások, már nagyon
nehéz kilábalni a bajból.
Ugyanakkor nagyon sokan
várnak arra a hasonló hely-
zetben lévõk közül, hogy
lakhatáshoz jussanak, az õ

helyzetük megoldása is hát-
rányt szenved a felhalmozó-
dott tartozások miatt. 

– Titokban látogatott
Szentesre Kesha, az itteni
õsökkel bíró amerikai pop-
sztár. 

– Tiszteletre méltó a Kec-
se-Nagy testvérek családfa
kutató munkája, melynek
során többek között erre a
rokoni kapcsolatra is fény
derült. Nagyon örülök an-
nak, hogy az énekesnõ és
családja kíváncsi volt arra a
városra, ahonnan egykori
õseik kivándoroltak a tenge-
rentúlra. Remélem, sok szép
emléket vitt haza magával
városunkról, az itt élõ embe-
rekrõl, s gondolom, tartal-
mas, szeretõ családi kapcso-
lat fûzi majd Szenteshez. 

– Mentettréten a telkek
harmada van szentesi kéz-
ben. Ma a vízparti telkeket
szinte kizárólag horgászati
célra hasznosítják. 

– Manapság sok ember ju-
tott el odáig, hogy szeretne
egy kis nyugodt, békés zu-
got az egész napi, heti
stresszes munkája után. Saj-
nos ez már kisvárosokban
sem mindig adatik meg
mindenkinek. Nehéz kivo-
nulni a világ zajából egy
zsúfolt bérházban, vagy a
városközpontban, esetleg
hangoskodó szomszédok
mellett.

Megértem és irigylem eze-
ket a családokat, akik ezt az
érintetlen területet válasz-
tották lakó-, vagy pihenõhe-
lyüknek. Biztosan teher az
utazással járó kényelmetlen-
ség, de sokkal többet kap-
nak a természet közelsége, s
a hasonló mentalitású szom-
szédok közössége által. 

A hely varázsa viszont
rögtön elveszne, ha felka-
pott üdülõhellyé nõné ki
magát a Mentettrét. Az „õs-
lakosok” gondolom rögtön
új, kevésbé felkapott helyre
költöznének.

A Buffalo Bill név világ-
szerte ismert. A név hallatán
mindenki az amerikai vad-
nyugatra gondol, és valóban,
õ az, aki a western mûfaját
megalapozta, és utazó társu-
latával elterjesztette azt.
Rendkívül kalandos életút
volt az övé: gyermekként a
pony express futárjaként
dolgozott, fiatalon kiemelke-
dõ vadnyugati vadászként
szerzett hírnevet (nevét is
bölényvadászként nyerte el),
részt vett az indiánháborúk-
ban, késõbb színész és sike-
res vállalkozó lett. Utazó cir-
kuszával bejárta Amerikát,
és kétszer turnézott Európá-
ban is. A társulat második lá-
togatására az öreg kontinen-
sen 1902–1906 között került
sor, ekkor 1906-ban a Buffalo
Bill's Wild West vállalat az
Osztrák-Magyar Monarchia
területére érkezett. Bécs után
tíz napos Budapesti szerep-
lésnek örülhettek a nézõk,
majd további 24 vidéki vá-
rost keresett fel a „Vadnyu-
gat”. 

Az amerikai vállalat gon-
dosan megtervezte az útvo-
nalat, szerzõdést kötöttek a
vasúttal, már fél évvel ko-

rábban megkérték a városok
vezetõségétõl a szükséges
engedélyeket. A monumen-
tális társulat (486 alkalma-
zott, 183 ló) vonattal közle-
kedett, de csak a mozdonyo-
kat kellett bérelniük, mivel
saját – 50 szerelvénybõl álló
– „jármûparkkal” rendelkez-
tek. 

Ahogy a többi helyszínen,
úgy Szentesen is komoly
reklámhadjárat elõzte meg a
fellépést. A helyi levéltárban
õrzött dokumentum arról ta-
núskodik, hogy a cirkusz
egyik munkatársa az itteni
Buday János ácsmesterrel
szerzõdésben állapodott
meg három hirdetõtábla el-
készítésérõl. A három tábla
méretei tekintélyt parancso-
lóak: „ezen hirdetési tábla
hossza egy-egy darabé lesz
25 mtr hoszu 3 mtr magas.”
A hatalmas táblákat a város
három forgalmas pontján ál-
lították fel, és két héttel a cir-
kusz érkezése elõtt plakátok-
kal ragasztották tele. Hirdet-
tek még a város harminc ki-

lométeres körzetében is. 
Az elõadások elõtt pár

nappal érkezett John M.
Burke õrnagy, a reklámozá-
sért felelõs igazgató, aki elin-
tézte a formaságokat, majd
ellátogatott a helyi lapok
szerkesztõségeibe. A lapok
ezután részletes cikket kö-
zöltek a várható csodás mu-
tatványokról, amiknek hatá-
sára az elõadásokat nagy vá-
rakozás elõzte meg. A társu-
lat három különvonata Bé-
késcsabáról érkezett: az elsõ
szerelvény hajnali 3 óra 19
perckor, a második 4 óra 42
perckor, a harmadik pedig 5
óra 35 perckor futott be. A
kipakolásnak a korai idõ-
pontok ellenére is sok nézõje
volt. Az érkezés után követ-
kezett a vonulás, amely már
a show részét képezte: a tár-
sulat különleges tarka ruhá-
ikban átvonult a város fõut-
cáján a vásártérig. A követ-
kezõ látványosság a sátorál-
lítás volt, amelyet külön-
leges gyorsasággal (1,5-2
óra alatt) hajtottak végre,

pedig a patkó alakú sátorban
7500 (!) ülést helyeztek el.

Hatalmas érdeklõdés kí-
sérte az elõadást az egész
környékrõl.
Kunszentmártonból egy kü-
lön vonat hozta az érdek-
lõdõket, de Csongrádról,
Orosházáról, Szegvárról,
Mindszentrõl is nagyon so-
kan érkeztek a városba. Az
Alföldi Ellenzék tudósítása
szerint is rengetegen jöttek
Szentesre: „Annyi idegen ar-
cot ritkán lehet látni, mint
amennyit Buffalo elõadása
idecsábított. Már kora hajna-
li órákban feketéllett az em-
bertömeg.” Ahogy a plaká-
tok reklámozták, a program-
ban többféle náció képvisel-
tette magát. Felléptek cow-
boyok, kozákok, mexikóiak,
arabok, dél-amerikai indiá-
nok; mind-mind bemutatva
nemzete lovaglási hagyomá-
nyait. A közönség láthatott
itt céllövészetet, postakocsi
támadást, angol és amerikai
katonai lovassági bemutatót,
de japán akrobatákat is. A

show-nak a tábor is része
volt: a közönség megcsodál-
hatta, hogy az indiánok
tényleg sátorban laknak,
hogy étküket tábortûznél fõ-
zik és a csecsemõiket hátuk-
ra kötve hordják. Az aréna
egyik végében az elõadás
kezdetéig a fúvószenekar
friss angol dallamokkal szó-
rakoztatta az embereket. Két
elõadást adtak, egyet dél-
után, egyet este, a produkci-
ók után még varieté mûsor
is következett, a tábor körül
pedig mindenféle elárusító
helyeken költhette pénzét a
látogató. A nagysátor mellett
egy kisebb mutatványos-sá-
tor is szórakoztatta a betérõ
látogatókat. Látható volt itt a
„legkisebb nõ, tiszta kék
testbõrû ember, szellemidé-
zõ és kardnyelõ, akrobaták,
kígyószelidítõ”. Vásárolhat-
tak Bill cukorkát vagy képes
levelezõlapot, amelyek a
mûsor egy-egy jellegzetes
eseményét ábrázolták. 

Buffalo Bill szentesi elõ-
adása nagy anyagi sikert ho-

zott a vállalatnak, mivel a
két elõadáson hozzávetõle-
gesen 9000 nézõ jelent meg.
Szép összeg maradt a város-
ban is, ugyanis „csak tejet
százhatvan litert fogyasztott
el a társaság reggelire. A vá-
rosi pénztár 1000 koronát ka-
pott, kövezetvámot 528 ko-
ronát szedett be a vasút, a
helypénz pedig 200 korona
volt.” –  írta a Szentesi Lap
zsurnalisztája. Ezeken kívül
a vámsorompóknál is felug-
rott a forgalom, a kunszent-
mártoni vonatok is zsúfoltak
voltak egész nap. Az oroshá-
zi vasútvonalon pedig 1700
koronát fizettek az amerikai-
ak. De a városi piacon a
kereskedõk is szokatlanul
élénk forgalmat bonyolítot-
tak le a zsúfolt nap során. A
sikeres fellépés után össze-
pakoltak, majd a vonatok
Szeged felé vették az irányt.
A társulat egy hónap alatt 25
városban lépett föl: a fõváro-
son és Szentesen kívül Kas-
sán, Munkácson, Debrecen-
ben, Nyíregyházán stb., to-
vábbá Erdély nagyobb váro-
saiban.

Perczel Olivér

Vadnyugati bemutató városunkban (1906) 

Buf fa lo Bi l l  Szentesen

Mit szól hozzá Pólyáné Téli Éva? 
Szomszédom egy igen jól

menõ vállalkozó. Apuka,
anyuka valahol éppen a „jól
megérdemelt” pihenését töl-
ti. Idõsebb gyermeküket, a
16. éves menõ csávót itthon
hagyták, aki szófogadó jó fiú
módjára éjszakákon keresz-
tül ordenáré partikat rende-
zett a medencés házuk udva-
rán, nem kis létszámban, és
hangzavarral.

Aki pedig dolgozik, az
nem tud pihenni ezektõl a
kis nyikhajoktól, mert ezek-
nek senki sem parancsolhat,
mert õ a menõ gyermeke a
nagy menõ szülõnek. Az
esetben az a szomorú, hogy
a rendõrség felé történt beje-

lentés csak annyi volt, hogy
ejnye bejnye fiatalok... Mivel
ez a randalírozás magántu-
lajdonon belül történik. Én
meg kialvatlanul ültem reg-
gel az autóba és indultam
dolgozni. A fiatalok pedig
estig aludtak, és indult min-
den elölrõl. Az ilyen szülõ,
aki csak pénzeli a gyerekét
szeretet helyett, az inkább ne
is hozzon létre utódokat. Rá-
adásul van egy fiatalabb test-
vér is, aki boldogan követi
bátyuska útját. Csak ebbõl a
családból lesz két igen torz
felnõtt, ha egyáltalán meg-
érik a felnõtt kort.

Törõcsik Éva

Olvasóink írják

Tanulságos történet

Rendszeres orvosi kezelés-
re járok vonattal Szegedre,
heti egy alkalommal. Leg-
utóbb, július 24-én is meg-
vettem a jegyemet, Vásár-
hely Népkert átszállással.
Szentesrõl késõbb indult a
vonat, mert be kellett várnia
egy másik szerelvényt.
Azonban Vásárhelyen már
nem várt meg a vonat, így
körülbelül 7-8 utas lemaradt
a szegedi csatlakozásról. A
forgalmista elnézést kért, de
ennél többet nem tudott ten-
ni. Taxival ötezer forint lett
volna továbbmenni, ezért in-
kább megvártuk a következõ
vonatot, amivel hazajöttünk.

A kalauztól kérdeztük meg,
visszakaphatjuk-e a le nem
utazott jegy árát. A hölgy na-
gyon kedves volt, kiállított
egy igazolást és még el is kí-
sért a szentesi állomás pénz-
táráig, hogy kell-e még vala-
mit kitöltenie. A pénztárosnõ
végül a teljes útra szóló me-
netjegy árát kifizette, de
megjegyezte, hogy örüljünk,
amiért utazhattunk. Ezúton
is köszönöm a vasútnak,
hogy visszafizette az egész
pénzt,  de jobb lenne ha a
csatlakozást bevárva elvinne
a vonat ahová kell, ha meg-
vettem a jegyemet.

Baranyi Imréné

Ajándék a MÁV-tól

Szentes Város Önkormányzata felhívja a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy 2013. augusztus 12-tõl a Klauzál u. 6. sz.
alatti gyermekorvosi rendelõ átépítése miatt a gyermekorvosi
ellátás az Ady E. u. 17. sz. alatti rendelõben történik.

Bod Zsuzsanna és Németh Jenõ betegeit hétköznapokon
8.00-11.00 óra között Németh Jenõ gyermekorvos látja el.

Szentes Város Önkormányzata

Gyermekorvos
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Az OEP bevételei optimalizálását, a
gyógyszerkiadások csökkentését, a vér gaz-
dálkodás felülvizsgálatát kérte az ÁSZ a
szentesi kórháztól.

A számvevõszék a saját honlapján számol
be a Dr. Bugyi István Kórház (BIK) ellenõr-
zés utáni intézkedési tervérõl. „A kórházi el-
látás mûködtetésére fordított pénzeszközök
felhasználásának ellenõrzésérõl készített je-
lentésben javasoltuk a BIK részére is, hogy a
mûködési, pénzügyi egyensúlyi helyzet
helyreállítása és fenntartása érdekében, mér-
je fel a saját mûködési bevételek növelésének
és a költségek mérséklésének lehetõségeit,

továbbá készítsen intézkedési tervet a mûkö-
dési, pénzügyi egyensúly megteremtésére és
annak megõrzésére” – idézik fel az elõzmé-
nyeket.

Az erre válaszul elfogadott intézkedési
terv szerint Szentesen tervezik többek között
az OEP bevételek optimalizálását, az egyéb
bevételek növelését, a gyógyszerkiadások
csökkentését, a vér- és vérkészítmény gaz-
dálkodás felülvizsgálatát, szakmai és struk-
turális átalakításokat, a háttérszolgáltatások
költségének optimalizálását – olvasható az
ÁSZ honlapján.

Munkatársunktól

(folytatás az 1. oldalról)
A buszállomás még egy

ideig megközelíthetõ marad
a Vásárhelyi út felõl, azon-
ban hamarosan lezárják, és
csak a József Attila utcáról
lehet behajtani a Szabadság
térre. 

A városközpont rehabili-
tációs projekt részeként gya-
korlatilag faltól falig fel-
bontják a jelenlegi burkola-
tokat, és mintegy 600 méter
hosszan teljesen felújítják az
utakat, járdákat és a körfor-
galmat. A jármûforgalom ré-
szére 6 méter széles aszfal-
tút áll majd rendelkezésre,
míg a járdák szélessége két-
szeresére nõ. A fehérház
elõtti parkolók száma csök-
ken, a helyén részben zöld-
felületet alakítanak ki auto-
mata öntözõberendezéssel,
fákat ültetnek, padokat he-
lyeznek el és felállítanak
egy új köztéri szobrot is, a
közvilágítási oszlopokat pe-
dig új, díszes kandeláberek-
re cserélik. A körforgalmat
is átépítik, a jelenlegi helyé-
tõl kissé eltolva az Ady utca
irányába, és zöld felületet
valamint önálló megvilágí-
tást kap.

A munkák elsõ ütemében
teljes szélességben lezárják
a Petõfi utcát, míg az Ady
Endre utcán félpályás útle-
zárást és egyirányú közleke-

dési rendet vezetnek be a
Munkács utcáig. A jelenlegi
ütemterv szerint szeptem-
ber 15-tõl zárják le teljesen
az Ady Endre utcát és a kör-
forgalmat. A Petõfi szálló
mellett a palánkig készül el
a díszburkolat, a most kima-
radó részt majd az épület
felújításakor építik meg.

Megváltozik a helyi busz-
járatok útvonala is: az Ady
Endre utca helyett a Tóth
József-Szent Imre herceg-
Vásárhelyi út-Petõfi utca felé

járnak a buszok. A Tóth Jó-
zsef utcán két helyen, a
gyógyfürdõ mögött és az if-
júsági ház elõtt állnak meg a
járatok, valamint új megálló-
hely a Szent Erzsébet tér is.

A szentesi székhelyû vál-
lalkozás kéri a lakosok és az
üzlettulajdonosok, -bérlõk
türelmét és segítségét ab-
ban, hogy minél zökkenõ-
mentesebben végezhessék a
munkájukat. Mazug Imre
ügyvezetõ elmondta, hogy
az Unibau Épszer Kft. a ki-

vitelezés során próbálja
elõnyben részesíteni a helyi
vállalkozásokat, illetve a
Városellátó Kft. is szervesen
részt vesz a munkákban. A
teljes átépítést november 30-
ig kell befejezniük, de ha az
idõjárás nem hátráltatja a
munkálatokat, akkor már
hamarabb is átadhatják a
forgalomnak a megújult Pe-
tõfi és Ady utcát a körforga-
lommal együtt.

– Ez a munka az utolsó
nagy falat a városközpont

rehabilitációs programban,
komoly gondot fog okozni a
városi közlekedésben –
mondta a csütörtöki sajtótá-
jékoztatón Szirbik Imre. A
polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a következõ
hónapok kényelmetlenségét
kárpótolni fogja a fejlesztés
végeredménye. A Tóth Jó-
zsef utcai lakók véleményét
figyelembe véve a város
megállapodott a Tisza Volán-
nal, hogy azok a Csongrádra
induló és onnan érkezõ

buszjáratok, amelyek eddig
a kórház érintésével az Ady
Endre utcán közlekedtek, a
kivitelezés kezdetétõl Kiss
Zsigmond utca – Batthyány
utca – Rákóczi utca – Kos-
suth utca – buszállomás út-
vonalon fognak közlekedni.
Ha a próbaüzem beválik,
megmarad ez az útvonal.
Egy ideiglenes buszmegállót
a rendelõintézettel szemben
alakítanak ki. 

Szirbik Imre lapunknak
azt is elárulta, az Ady Endre
utcai kereskedõk kérték,
hogy ott a tanévkezdésig ne
kezdõdjenek el a munkála-
tok, mert jelentõs forgalom-
tól esnének el. Mint megtud-
tuk, az Ady Endre utca át-
építéséhez tartozó három
m á s i k  p ro j e k t e l e m  –  a
közgékert kialakítása, az ut-
cabeli magánportálok felújí-
tása és a görögkeleti temp-
lom körüli tér átépítése – az
érintett útszakaszok lezárá-
sával egy idõben fog meg-
történni. Úgy értesültünk,
hogy a gyógyfürdõvel szem-
ben nem rég épített busz-
megállót – az ott lakók kéré-
sének megfelelõen – áthe-
lyeznék a pszichiátriai ott-
hon elé.

Hamarosan közvélemény-
kutatás is készül a városköz-
pont rehabilitációs program-
mal kapcsolatban.

B.G. – B.D.

A jövõ évi választásokon
a szentesi választópolgárok
közel felének máshova kell
menni szavazni, mint ahova
eddig. A 35 szavazókörbõl
19 akadálymentes lesz, a
hajléktalanok és az igazo-
lással rendelkezõk a mozi-
ban voksolhatnak jövõ ta-
vasszal. 

Az elmúlt két évtizedben
már megszokhatták a szente-
si választópolgárok, hogy
hová kell menniük voksolni
országgyûlési vagy helyha-
tósági választás, illetve nép-
szavazás idején, 2014-tõl
azonban a felnõtt lakosok
közel felének új helyszíneket
kell felkeresniük, ha részt
akarnak venni a refendu-
mokon. A Helyi Választási
Iroda vezetõjeként Sztantics
Csaba jegyzõ július 25-én
szignálta a Szentes város
szavazóköreinek számáról,
sorszámáról, területi beosz-
tásáról, valamint a szavazó-
helyiségek címérõl szóló ha-
tározatot – a törvény szerint
július 31-ig kell kialakítani a
szavazóköröket. 

A határozat alapján a 35
szentesi szavazókör közül

17-nek változik a helye. Pél-
dául a kertvárosi választó-
polgárok ezentúl nem a
Koszta-iskolába, hanem a
szomszédos Köztársaság ut-
cai óvodába járulhatnak
majd az urnákhoz. Akik ed-
dig a Damjanich-iskolába
jártak voksolni, azoknak a
Munkás utcai gondozási
központot kell majd felkeres-
niük. A 9-es szavazókör vá-
lasztói a MÁV motorgarázs
helyett a Bajcsy-Zsilinszky
utca 17. szám alá mehetnek
majd, új helyszín lesz a volt
Esze Tamás laktanyában
épült inkubátorház, illetve
Belsõ Ecseren az orvosi ren-
delõ. A Deák-iskola helyett a
Rákóczi utcai óvoda, a Klau-
zál-iskola helyett a Klauzál
utcai óvoda, a Villogó utcai
óvoda helyett pedig a városi
könyvtár került föl a szava-
zókörök listájára. A Jövendõ
utcai kollégiumban sem le-
het majd szavazni: a 20-as
szavazókör a központi kony-
hán lesz.  A zeneiskola is le-
került a helyszínekrõl – a

hajléktalanok és az igazolás-
sal rendelkezõ választók jö-
võre a moziban szavazhat-
nak. A MÁV kultúrház sem
felel meg az elõírásoknak,
ezért a 24-es szavazókör a
mezgében lesz. 

– Minél több önkormány-
zati érdekeltségû helyszínt
kerestünk, a legkézenfek-
võbb megoldásokat válasz-
tottuk a szavazóhelyek kije-
lölésénél – magyarázta la-
punknak Sztantics Csaba,
miért cserélték le bejáratott
iskolai szavazóköröket. Hoz-
zátette, arra is ügyeltek, hogy
az önkormányzati egyéni vá-
lasztókerületek ne módosul-
janak, így jövõ õsszel, a hely-
hatósági választásokon is
ezeket a szavazóköröket sze-
retnék alkalmazni. A válasz-
tási eljárásról szóló törvény
fontos alapelve, hogy elõ kell
segíteni a fogyatékossággal
élõ választópolgárok joggya-
korlását: a határozat szerint a
25 szavazókör közül 19 aka-
dálymentes. 

Bíró Dániel 

Máshol szavazunk

Több fejlesztés is megvaló-
sul most a szentesi bázison –
tájékoztatta lapunkat Józsa
József bázisvezetõ, aki hoz-
zátette, hogy nemcsak épí-
tést jelent esetükben a fej-
lesztés, hanem a kommuni-
kációt is szolgálja.

F o n t o s  l é p é s ,  h o g y  a
korábban felszín fölötti
üzemanyagkutat a földbe
süllyesztik, ami a repülés
szempontjából növeli a biz-
tonságot. Ezzel a megoldás-
sal már az idegen repülõtér-
rõl érkezõ helikopterek is
tudnak tankolni. Ennek ér-

dekében megnövelték a be-
tonfelület méretét, illetve az
épület körül betonjárdát
építettek, hogy ne folyjon a
csapadékvíz a bázis alá, és a
rágcsálók se fúrják be ma-
gukat – mondta el a bázis-
vezetõ.

Józsa József nagy válto-
zásként említette azt is,
hogy internetes és digitális
kapcsolat váltja fel a korábbi
analóg kapcsolatot a bázi-
sok között. A szakemberek
jelenleg dolgoznak az átállá-
son, hogy a jövõben
internetes kapcsolat kösse

össze a bázisokat, s gyor-
sabb legyen a kommuniká-
ció. Az ehhez szükséges
egységek felszerelést a hé-
ten elvégzi az Antenna
Hungária Zrt.

A légimentõk hétköznap-
jaira vonatkozóan is újdon-
ságokról tudunk beszámol-
ni, hiszen két új orvossal bõ-
vült a szentesi személyzet,
amelynek tagjai készülnek a
szokásos õszi állapotfelmé-
résre, és hamarosan a ha-
gyományos éves továbbkép-
zést is teljesítik, amely min-
den bázis munkatársai szá-
mára kötelezõ. A repülõjük
is most esett túl az ápolá-
son, amelyen kiderült, hogy
a szitakötõvel továbbra is
biztonsággal repülhetnek a
sárga angyalok.

Cseh-Lakos

Bázisfe j lesztés

Spórolni kell a
gyógyszerrel a kórházban

Lezárják a Petõfi és az Ady Endre utcát

A légimentõk iskolásoknak is megmutatták a bázist és a helikoptert.

Az Ady Endre utcai kereskedõk kérték, hogy csak a tanévkezdés után kezdõdjenek meg a munkálatok.

Beruházások sora valósul meg a napokban a szentesi
légimentõbázison, amelyet 4 év és fél évvel ezelõtt adtak át.
Azóta több száz ember életmentésében segítettek a bázis
szakemberei, akik régiónkban egyre korszerûsödõ helye-
ken szállnak le primer- vagy szekunder mentéskor-szállí-
táskor, hiszen nemcsak a helyi kórház leszállója készült el,
hanem nemrég például Gyulán adtak át modern repülõte-
ret az ottani egészségügyi intézményben.
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Bertók Róbert szervezõ tájé-
koztatása szerint a kaland-
park ugyan nem készül el
teljesen a rendezvényre,
azonban megfelelõ helyet
biztosít minden program
számára a bográcsos kakas-
fõzõversenytõl kezdve az ál-
latsimogatón keresztül a
bokszmérkõzésekig. A há-
rom nap során számtalan
program, szárnyas és egyéb
ételek, házi sörfõzdék vilá-
gos, barna, vörös és gyümöl-
csös különlegességei várják
majd a látogatókat és turistá-
kat a Liget mellett, a Kurca
parton. A rendezvény au-
gusztus 16-án, pénteken 15
órakor kezdõdik a gasztro-
nómiai udvar és a sörutca
megnyitásával. Mindhárom

napon tánc- és sport bemuta-
tók, valamint koncertek, ha-
gyományõrzõk középkori
tábora, vidámpark, állatsi-
mogató, pénteken tojásdobó
és csirkeszárnyevõ verseny,
szombaton horgászverseny
és sör kalandtúra, vasárnap
kutyakiállítás és -bemutató,
délután az ökölvívó szövet-
ség támogatásával amatõr
verseny, majd pedig profi
bokszmérkõzések szórakoz-
tatják a közönséget. Bertók
Róbert kiemelte, az esti kon-
certek legkésõbb 11 órára vé-
get érnek, hogy ne zavarják
a környéken lakók nyugal-
mát.

A Hungerit Kakasfõzõ ver-
senyre már eddig több neve-
zés érkezett mint tavaly, a

megmérettetésre augusztus
10-ig várják a jelentkezése-
ket. A zsûri elnöke Nacsa Jó-
zsef, a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara
vendéglátás, idegenforga-
lom, szállodaipar szakosz-
tály elnöke, aki egyben az
amatõr ökölvívó szövetség
bíró bizottságának elnöke.
Mellette Szûcs Lajos alpolgár-
mester, Rácz Félix menedzser
és Dömsödi Imre mestersza-
kács dönt a pörköltek sor-
rendjérõl.

Korlátozott a nevezési le-
hetõség a sörkirály választás,
a csirkeszárnyevõ verseny és
a sör kalandtúra programok-
ra. A helyi vendéglátóhelyek
felkeresését is tartalmazó ka-
landtúrára öt csapat, a többi
versenyre öt egyéni nevezõt
fogadnak el a szervezõk. A
szárnyas napok programjain
a részvétel díjmentes.

bes

Kakaskodás
a kalandparkban

A kényelmi, konyhakész
termékek felé fordul a
Hungerit Zrt., amely új pia-
cokat meghódítva tudta át-
vészelni a Négy Mancs tá-
madása okozta válságot –
közölte az MTI-vel Magyar
József elnök-vezérigazgató
múlt csütörtökön Szente-
sen.

A cég többségi tulajdonosa
a legnagyobb árbevételû ma-
gyarországi baromfi feldol-
gozó vállalkozásnál rende-
zett sajtóbejáráson elmondta,
az 1650 fõt foglalkoztató cég
évente 110 ezer tonna takar-
mányt állít elõ, 63 ezer tonna
szárnyast dolgoz föl, éves ár-
bevétele idén elérheti a 43
milliárd forintot.A szentesi
gyárban idén várhatóan 13
millió csirkét, 8 millió kacsát
és 1,2 millió libát vágnak. A
Hungerit évente 5-5,5 ezer
tonna vörösárut – virslit, son-
kát – és 8-8,5 ezer tonna
készre sütött panírozott ter-
méket állít elõ – tudatta a
szakember. Ami az ered-
ményt illeti, Magyar József
elnök-vezérigazgató és fõtu-
lajdonos mégis abban re-
ménykedhet, hogy legalább
„pozitív nulla" lesz. Az útdíj

és a tranzakciós adó együtt
egy évre ugyanis közel 600
millió forintos teher a cég-
nek. A vállalkozásnál komoly
hangsúlyt fektetnek a fejlesz-
tésre, a Hungerit számára
egyre fontosabbá válnak a
kényelmi, konyhakész ter-
mékek, melyek kialakításá-
ban szorosan együttmûköd-
nek az áruházláncokkal, töb-
bek között legfontosabb part-
nerükkel a Lidllel – mondta
Magyar József. A magát állat-
védõ szervezetként meghatá-
rozó Négy Mancs 2007 de-
cemberében indított kam-
pányt a liba- és kacsatömés
ellen. A Hungerit Zrt., mint
az ország legnagyobb hízott
libamájat elõállító vállalkozá-
sa feketelistára került, a liba-
és kacsafogyasztás szem-
pontjából legfontosabb né-
met és osztrák láncok pedig
kilistázták a céget – emlékez-
tetett az elnök-vezérigaz-
gató. A lépés következtében
a cég forgalma drasztikusan
csökkent, gazdálkodása pe-
dig veszteségessé vált. A
Hungerit Zrt. bízva a Négy
Mancs ígéretében 2008-ban
leállította a hízott liba és ka-
csa feldolgozást – ez kétszáz

ember elbocsátásával járt –,
ennek ellenére nem került le a
feketelistáról – közölte a
szakember. Az elmúlt idõ-
szakban sikerült konszolidál-
ni a cég helyzetét, elsõsorban
új piacok meghódításával. Je-
lentõssé vált a holland, dán,
brit kivitel, sikereket értek el a
Távol-Keleten, de a cég ex-
portja – ami a bevételek két-
harmadát adja – még mindig
13 százalékkal elmarad a
2007-es szinttõl – mondta Ma-
gyar József. Hozzátette: a
Hungerit továbbra sem szál-
líthat a nagy osztrák és német
láncoknak, helyüket olyan cé-
gek vették át, akik „lepaktál-
tak” a Négy Manccsal. A
Hungerit Zrt. a Fõvárosi Tör-
vényszéken pert indított a
Négy Mancs ellen. A vállalko-
zást a Nagy és Trócsányi ügy-
védi iroda képviseli. Kodela
Viktor ügyvéd elmondta, a
2012 áprilisában indult per je-
lenleg a bizonyítási eljárásnál
tart, a bíróság tanukat hallga-
tott meg és tanulmányozza az
okirati bizonyítékokat. A per
legközelebbi tárgyalására vár-
hatóan 2013 októberében ke-
rül sor.

Munkatársunktól

43 milliárdból
nem marad nyereség

(folytatás az 1. oldalról)
Mint Bakó Dániel ügyveze-

tõ elmondta, az 1450 mélyrõl
feltörõ percenkénti 600 liter
mennyiségû, 65 fokos hõ-
mérsékletû víz a családi vál-
lalkozás túlélésének az alap-
köve. A szükséges anyagi
forrást uniós pályázat, hitel
és önerõ biztosította. A 9
ezer négyzetméter fóliatelep
biztonságos fûtéséhez évi 50
ezer köbméter termálvíz fel-
használása elegendõ, az ad-
digi 130 ezerrel szemben. A
kitermeléshez szükséges ha-
tósági engedélyek a fûtési
szezon kezdetére a rendelke-
zésükre állnak. A fiatal ker-
tész szerint a teljesen auto-
matizált, korszerû berende-
zéseknek köszönhetõen a be-
ruházás 5-10 éven belül
megtérülhet. Bakó Dániel ér-
dekességként említette, hogy

a fûtésrendszert szabályozó
számítógépes programot há-
rom szentesi fiatalember fej-
lesztette.

Fazekas Sándor lapunknak
elmondta: a Dél-Alföld ki-
emelkedõ a mezõgazdasá-
gon belül, a térségben szinte
minden megtermelhetõ. A
következõ években a kor-
mány célja a zöldség és gyü-
mölcs ágazat termelésének
30 százalékos fejlesztése a pi-
acra jutás, marketing, szak-
képzés, gépesítés és ter-
mesztõbende-zések építésé-

nek támogatásával. A mi-
niszter példaként említette
a nemrégiben Moszkvában
Paprika néven megnyitott
magyar élelmiszereket árusí-
tó boltot. A tervek szerint
egy éven belül 10-15 üzlet-
bõl álló hálózat jöhet létre
Oroszországban.

A Bakó család a kertésze-
tük további fejlesztését ter-
vezi. Bakó Dánieltõl meg-
tudtuk, hogy még az idei év-
ben elkezdik egy újabb 5
ezer négyzetméteres fólia-
blokk építését. BG

A város elsõ termálkútját a kórház területén fúrták
1957-ben 1735 méteres mélységgel. Az elsõ kertészeti célú
2003 méter mélységû termálvizes kutat 1965-ben fúratta
az Árpád Tsz., amit további 13 követett. A geotermikus
energia kihasználására utoljára 1986-ban kezdtek fúrás-
ba, a város fûtését szolgáló kertvárosi fûtõmûvet a rá kö-
vetkezõ évben adtak át.

Harmadik alkalommal szervezi meg a Szentesi Szárnyas
Napok gasztronómiai és sörfesztivált a Gladiátor rendez-
vényiroda. Idén új helyszínen, a Kurca-part Kalandpark-
ban várják a megszokott programokkal a szórakozni és ki-
kapcsolódni vágyókat augusztus 16-18 között.

Bakó Dániel (balra) és Fazekas Sándor (a mikrofonnál) szerint is a jövõt alapozták meg
ezzel a fejlesztéssel .

Fotó: MTI

Termálkút átadó 25 év után
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(folytatás az 1. oldalról)
A jelenet a lépcsõház után

a Kossuth utcán folytatódik:
rendõrségi dzsip veszi üldö-
zõbe az anyja halálhírérõl
éppen akkor értesülõ Fügét.
Feltûnik a filmkockákon az
ortodox templom, de vele
szemben még nem állt a pos-
ta épülete.

Berekhát a
nagyvilágban

Nem csak pár napig, ha-
nem három hétig csapótól
volt hangos a berekháti ro-
matelep 2009 nyarán: itt for-
gatta második, Vespa címû
nagyjátékfilmjét Groó Diána.
A történet egy cigány fiú
road movie-ja: sorsoláson
nyer egy Vespa robogót, és a
cigányteleprõl útnak indul
érte a fõvárosba, míg végül

nyereményét útközben elve-
szik tõle. A szentesi rende-
zõasszisztens, Banner Szûcs
Loránd ajánlására döntöttek
az itteni forgatás mellett. A
fõszereplõt szereplõváloga-
táson szemelték ki. 

A filmesek vettek fel anya-
got a Hékédi úton és a Dam-
janich tagiskolában is. A
Vespa kritikai sikert igen,
közönségsikert már jóval
szerényebbet aratott. A film
az UNICEF különdíját nyer-
te el Sienában, a rendezõt a
genfi Cinema Tous Ecrons
fesztiválon díjazták, de az al-
kotás elvitte a montreali,
vancouveri fesztiválok kö-
zönsége elé is a berekháti
Vajda-telepet. A cigány kis-
fiú alakítását Görögország-

ban is elismerték, az Olym-
pia gyermek és ifjúsági film-
fesztivál színészi díjával.

Tóth Sanyit hívták azóta
újabb filmbe, Szabó Simon A
fal címû kisjátékfilmjében ki-
fejezetten rá szabott egy sze-
repet, de érdeklõdött iránta,
és eljött megnézni a fiút a
Petõfi iskolába Fliegauf Bence
rendezõ is.

Fesztivál lett
a forgatásból

2010 szeptemberében egy
10 évvel korábban városunk-
ban forgatott film adta az ih-
letet a Magyar Független
Film és Video Szövetség rö-
vidfilmes fesztiváljához: A
kis utazás címû alkotásban a
gimnázium diákjai, valamint

Keserû Imre és Dózsa Erzsébet

személyében tanárai játszot-
tak – Buzás Mihály filmjének
címét választották a fesztivál
nevének.

Az 80-as években az NDK-
ba jutalomutazásra induló
diákok élményeit elmesélõ
filmhez megfelelõ gyermek-
anyagra volt szükség, akik
hitelesek nyolcvanas évekbe-
li figurákként. Õket a szente-

si drámatagozaton találták
meg. A kiválasztott 20-25
gyerek két hétig Balatonal-
mádiban „akklimatizáló-
dott”, egy táborban szoktat-
ták õket a film hangulatá-
hoz: korabeli ruhákban jár-
tak, a nyolcvanas évek zenéit
hallgatták és filmjeit nézték.

Nem lehet kihagyni a vá-
rosunkból indult Szõke And-
rás - Badár Sándor párost. Az
amatõrfilmekkel való próbál-
kozás után Szõke már igazi
mozifilmet rendezett 1992-
ben: az Európa Kemping ol-
dalkocsis motor hosszadal-
mas berúgásával indul az
egyik fõszereplõ, Horváth Já-
nos udvarán, majd a vasútál-
lomáson Badárt akkori au-
tentikus környezetében lát-
hatjuk, ezután a szentesi Fel-
sõpárt utcáin kutyaszánnal
száguldoznak a jóbarátok.
Szõke a Kiss Vakond címû
filmjét is részben Szentesen
forgatta, majd dokumentum-
filmhez rögzített anyagot a
bánomháti temetõben, vala-
mint megszólaltatta az 56-os
események tanúit.

A nyolcvanas évek végén
a Németh László regényébõl
készült Égetõ Eszter címû
hatrészes kosztümös tévéso-
rozat több jelenetét is váro-
sunkban, például a Kurca
parton, az Erzsébet téren
rögzítette Hintsch György
stábja.

Darók József

Ismerõs arcok és utcák a moziban

Ha újabb film forogna a városban...

Filmforgatásra vonatkozó új közterületi rendeletet foga-
dott el legutóbbi ülésén az önkormányzat képviselõ-testü-
lete. E szerint díszburkolatos, vagy turisztikailag kiemelt
központi területen az alábbi díjszabást állapítják meg:
500 Ft/m2/nap, a technikai kiszolgálás és a stáb parkolása
200 Ft/m2/nap. Nem díszburkolatos, vagy nem turisztikai-
lag kiemelt területen 200, 150 és 100 forint ez a díj.

Attila-film lázában égtek a szentesiek

Több, mint érdekes lett volna, ha amerikai filmesek ket-
tévágják a Tiszát Szentes határában, hogy Attila, a hun feje-
delem temetési jelenetét filmre vegyék. Errõl bizony máig
beszélnénk, ha megvalósult volna. Pedig 1928-ban és 29-
ben a Szentesi Hírlap arról írt, hogy egy német filmes cég
Szentest szemelte ki a tervezett Attila-filmjéhez, hiszen
úgy tartják, itt volt egykor Attila birodalmának központja.
Cserépy Arzén híres rendezõ és stábja érkezését megerõsí-
tette az Alföldi Újság is: a filmesek terepszemléjét és a pro-
dukció szentesi forgatását egyre inkább kész tényként ke-
zelte a sajtó. Valóban szenzációs hírnevet és gazdasági elõ-
nyöket tudott volna kovácsolni a város a nagyszabású film-
bõl. Sajnos, éppen a grandiózus tervek jelentették a vállal-
kozás korai bukását, ugyanis az idõközben belépõ ameri-
kai filmstúdiók végül nem mertek kockáztatni. Felmerült
korábban még egy mondvacsinált ok: azért akarták inkább
a bugaci pusztára vinni a forgatást, mert a szentesi földe-
ken kukorica és krumpli terem, ami a hun vezér idejében
még nem volt honos. Kukorica ide, vagy oda, ez a film az-
óta sem készült el.

Szentesi jelenet a Szerelem elsõ vérig címû filmbõl.
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Nagyon hosszú versenyidõszakon
vannak túl a szentesi atléták. A sûrû
nemzetközi rendezvények, ifjúsági vi-
lágbajnokság, junior Európa-bajnokság,
dobó Európa kupa miatt a korosztályos
országos bajnokságok egymást követ-
ték a versenynaptárban. A diákolimpiai
bajnoki címrõl és negyedik helyrõl már
korábban említést tettünk. Az is párat-
lan teljesítmény, hogy a junior bajnok-
ságon három szentesi diszkoszvetõ
lány jutott az országos döntõbe, és ott
Papp Anita bronzérmes lett. Ennyi szép
eredményt a felnõtt bajnokságon egy
páratlan siker követett. Seres András
nagy fölénnyel, több mint két métert
verve a mezõnyre, aranyérmes lett. Bu-
dapesten a nagyszerûen felújított Ika-
rusz pályán rendezték meg a felnõtt at-
léták országos bajnokságát, Seres And-

rás már a szombati selejtezõben is ma-
gabiztosan teljesítette a döntõbe jutást
jelentõ 57 méteres szintet. A vasárnapi
döntõ szaharai hõségben került meg-

rendezésre. A nyolc döntõs versenyzõ
az elsõ három sorozatban szinte azonos
54-55 métert dobott. A negyedik soro-
zatban Seres András 56 méter 81 centi-
méteres dobásával az elsõ helyre állt és
a következõ két dobásával mindkétszer
javított, végül 58 méter 96 centiméteres
eredményével szerezte meg a bajnoki
címet. A fiatalok versenyével szinte
egyszerre rendezték meg a szenior atlé-
ták országos bajnokságát is. A Maximus
KSE edzõi itt bizonyították,hogy érte-
nek a munkájukhoz: Kis Pál gerelyhají-
tásban, Katona Sándor diszkoszvetésben
országos bajnoki címet szerzett. 

Benkõ Márta diszkoszvetésben ezüst-
érmes lett. Tégla Ferenc és Neményi Béla
sérülés miatt nem tudott indulni.

Seres András országos bajnok

Második és harmadik he-
lyezést értek el az Európa
Bajnokságon a Kiss Bálint
Kötélugró Klub versenyzõi.
A Dániában rendezett konti-
nensviadalon a Varga Máté
Vas Vivien páros a 12-14 éves
kategóriában ezüstérmet
szerzett hibátlan zenés gya-
korlatával. Vivien egyéniben
is 3. lett a 22 induló között,
míg Máté az 5. helyen vég-
zett a 15 fõs mezõnyben.
Edzõjük és egyben csapattár-
suk, Molnár Gábor elmondta:
rengeteget gyakoroltak miu-
tán kiderült, hogy tagjai a
magyar válogatottnak. Az
Eb elõtt két héten keresztül,
heti hat napon, napi hat órát
edzettek és ez hozta a kiváló
eredményeket. A gyakorlato-
kat 17, közöttük magyar bíró
is pontozta, így igazságos
eredmények születtek. A fia-

talok teljesítményét csak di-
csérni tudta a kötélugró klub
alapítója és vezetõje is. Mi-
hály Ferencné értékelésében
elmondta, hogy Vivien azon
ritka versenyzõk közé tarto-
zik, akinek a teljesítményére

jó hatással van az éles küz-
delem. Máté késõbb kezdett
ugrókötelezni, de a szorgal-
mával pótolta lemaradását.
A kedd éjszaka érkezett ver-
senyzõk tiszteletére rende-
zett meglepetés fogadáson

Vivien elmesélte, hogy na-
gyon jól érezte magát élete
elsõ nagy versenyén és elé-
gedett az elért eredménnyel.
Máté nagyon izgult és sokat
segített neki a nézõk szurko-
lása. A kötélugró klub nagy
álma jövõre kijutni a Hong
Kongban rendezendõ világ-
bajnokságra.

A kötélugrókat a névadó
iskola is támogatja, tudtuk
meg Karikó-Tóth Tibor igaz-
gatótól. Az edzéseknek he-
lyet biztosítanak a tornate-
remben és lehetõség szerint
a nevezési díjakban és utazá-
si költségekben anyagilag is
segítik a 2010-ben alakult
klubot, amelynek versenyzõi
tavaly három bajnoki cím
mellett 26 aranyat nyertek.

BG

Eb-érmes kötélugrók

Matajsz Márk mellett az
idei nyár másik nagy szen-
tesi hazatérõje Fülöp Tibor
(képünkön). A Szentes és a
Szeged korábbi vízilabdá-
zója, aki 12 esztendõn ke-
resztül edzõs-ködött Fran-
ciaországban, július végén
Szentesre költözött, hogy az
elsõ osztályú férfi együttest
irányítsa.

– Hány esztendõn keresz-
tül dolgozott külhonban, és
miért döntött a hazatérés
mellett??

– 12 esztendõt töltöttem
Franciaországban, ahol két
csapattal is sikerült kiharcol-
ni a feljutást az élvonalba,
amelyben aztán késõbb hato-

dik helyen végeztünk. Oda-
kint nem igazán vízilabda
edzõ a vízilabda edzõ, itthon
viszont különbözõ korosztá-
lyú gyerekekkel fel lehet épí-
teni egy klubot, van lehetõ-
ség a tudatos, megtervezett
csapatépítésre. Mindemellett
természetesen döntõ tényezõ
volt, hogy Szentesrõl hívtak,
hiszen itt nevelkedtem, itt ját-
szottam edzõsködtem, sokat
kaptam a várostól és ettõl a
klubtól. Megtisztelõnek tar-
tottam, hogy rám gondoltak
vezetõedzõként, remélem
nem okozom csalódást senki-
nek, és vissza tudok adni ab-
ból a sok jóból, amit a vízilab-
da és Szentes adott nekem.

– Nagy kérdés, hogy mire
lesz képes a Szentes az OB I-
ben.

– Nagy reményekkel vá-
gok bele a munkába, és hi-
szem, hogy beverekedhetjük
magunkat a legjobb nyolc
közé, annak ellenére is, hogy
ellenfeleink erõsödtek, és ná-
lunk is nagy volt a jövés-me-
nés. Szeretnénk egy egysé-
ges, egymásért harcoló csa-
patot kialakítani Szentesen.
A játékoskeret kialakult,
újabb vízilabdázók leigazo-
lását már nem tervezzük.

– Matajsz Márk lesz a se-
gédedzõje. Mit vár a közös
munkától?

– Játékosként és ember-

ként is korrekt embernek is-
mertem meg Márkot, aki
most kezdi edzõi karrierjét.
Biztos vagyok benne, hogy
én magam is sokat tanulha-
tok majd tõle, és én is szeret-
ném átadni a tapasztalatai-
mat neki. Mindenben segíte-
ni szeretném a munkáját.

– Rövid idejük lesz a felké-
szülésre, hiszen egy hónap
múlva már tétmérkõzéseket
kell játszaniuk.

– Napi két edzéssel készü-
lünk, ezen a héten kezdtük
az alapozást, de tény, hogy
rövid idõ alatt kell maximá-
lis állapotba hoznunk a játé-
kosokat és a csapatot.

H.V.

Egyedüli magyar párosként kvalifikálta magát László
Csaba és Páli Viktória a négyévente megrendezésre kerülõ
világjátékokra. Standard táncokban végül a 11. helyen zár-
tak a nem olimpiai sportágak „olimpiáján”, a kolumbiai
Caliban.

A Szilver TSE világkupa 2. helyezett, többszörös magyar
bajnokai nemcsak, hogy ott lehettek a július 25-i nagyszabású
megnyitón, de az elsõ sorban vonultak fel az 50 ezer nézõ
elõtt. 28-án, azaz múlt vasárnap volt a versenyük, igencsak
szokatlan helyszínen: bikaviadalokat szoktak rendezni abban
a 15 ezer férõhelyes, szabadtéri arénában, ahol telt ház elõtt
táncoltak. A magyar kettõs férfitagja szerint csak az volt a za-
varó, hogy a szervezõk nem vették figyelembe, eleredhet az
esõ, ami meg is történt. - Ennek ellenére nagy élmény volt
számunkra, nem sokszor táncolhatunk ennyi ember elõtt, ez
inkább Ázsiában gyakori – összegezte Csaba, aki harmadszor
vett részt világjátékokon. Kedden este értek haza 24 órás út
után partnerével, valamint az õket elkísérõ Szatmári-Nagy
Szilviával, az egyesület vezetõjével és Domokos Istvánnal, a ha-
zai szakszövetség fõtitkárával. Az elért 11. helyezésnél elõ-
rébb, a 7-8. helyen szerettek
volna végezni (legutóbb
László Csaba Mikes Annával
9. lett). Azonban, mint a
táncos magyarázatából ki-
derült, most több profi pá-
ros is indult a versenyen, és
a sikeres honosításokat kö-
vetõen négy olasz verseny-
zõ is táncolt a mezõnyben,
különbözõ országokat kép-
viselve, õk is a mieink elõtt
végeztek. 

Vikiék a rendezõ városból
nem sokat láttak, de szur-
koltak például a szumósok
és az inline (egysoros) hoki-
sok versenyén. – Jó élmé-
nyekkel, de nem elégedet-
ten tértünk haza, tovább
dolgozunk, következik a
German Open – nyilatkozta
Csaba.

(darók)

15 ezres arénában
táncoltak

Nyolc ország 38 fiú után-
pótlás vízilabda csapata száll
vízbe hétvégén a ligeti uszo-
dában. A Kádár József által
szervezett augusztusi nem-
zetközi felkészülési tornán
négy korosztály méri össze
erejét: a legkisebbek a 2002-
es születésûek, a legidõseb-
bek pedig az 1997/98-as szü-
letésû serdülõk lesznek. Ér-
keztek együttesek Izraelbõl,
Oroszországból, Nagy Bri-
tanniából, Litvániából, Dáni-
ából, Finnországból és Bul-

gáriából, a hazai pólót pedig
Csongrád megyei, tatabá-
nyai, debreceni, békéscsabai
és sátoraljaújhelyi csapatok
képviselik. A négy fiú kor-
osztály gárdái 7 csoportban,
összesen 90 találkozón mér-
kõznek meg egymással.  A
házigazda Szentesi VK négy
fiú csapatot szerepeltet a
Diapolo Kupán. A mérkõzé-
seket pénteken, szombaton
és vasárnap reggel 7 órától
rendezik az 50-es és 33-as
medencében.

90 pólómeccs
a strandon

A hétvégén Nagyatádon rendezték meg a 24. eXtremeMan
triatlon hosszútávú országos bajnokságot, amelyen öt szente-
si is rajthoz állt.

A versenyen résztvevõknek 3800 méter úszás, 180 kilomé-
ter kerékpározás és 42,2 kilométer azaz egy teljes maratoni
táv lefutása volt a feladat az egyik legmelegebb nyári napon.
A nehézséget mutatja az is, hogy a távnak közel 600 egyéni
induló vágott neki, de mindössze 483-an teljesítették.

A Team Szentes tagjai és eredményük: Csendes Zoltán 14
óra 22 perc, Héjja Imre 14 óra kereken, Õze László 14 óra 10
perc, Vakhal György 13 óra 55 perc alatt teljesítette a távot. Mé-
száros Csaba menet közben feladta a versenyt.

Tégla Ferenc edzõ és Seres András

Nyolc közé vezetné csapatát
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Hozzánk, Szenteshez tar-
toznak, de mégsem. Kiskö-
z ö s s é g e k ,  m e l y e k  e z e r
szállal kötõdnek a város-
hoz, mégis törekednének
valamilyen önállóságra.
Nyári sorozatunkban Szen-
tes külterületi városrészeit,
és az ott élõk mindennap-
jait mutatjuk be. Most
Kajánújfaluban és Csere-
bökényben jártunk.

Szentes és Szarvas között,
a városközponttól 13 kilo-
méterre található az egykori
állami gazdaság szolgálati

lakásaiból álló Kajánújfalu.
Négy aszfaltozott utca, 52
ház, közülük 4-5 lakatlan.
Valamikor – nem is a túl tá-
voli múltban – iskola és
óvoda is mûködött helyben.
Ma nincs már se gazdaság,
se intézmény, de még bolt
vagy orvos sem. Munka-
hely nincs vagy csak alig, a
házak alig érnek valamit, és
az ott élõk többsége is idõs.
Egy nyugdíjas házaspár in-
vitál beljebb a szépen gon-
dozott udvarba és két szoba
konyhás, fürdõszobás házá-

ba. Elmondják, egyikõjük
sem idevalósi, de Kajánban
találták meg a munkájukat
a 70-es években. Az ott élõk
közül szinte mindenki be-
vándorló, talán egy-két csa-
lád valamelyik tagja helyi
születésû. Panaszkodnak,
hogy a szomszédok sem jár-
nak össze, mindenki bezár-
kózik. A városba is csak
akkor járnak, ha orvoshoz
vagy boltba mennek tejért,
kenyérért. Az õ gyerekeik
még a kajáni iskolába, óvo-
dába jártak. A tavaly 100

éves kort betöltõ iskola ma
üres, az óvodát pár éve egy
pesti vállalkozó megvette és
felújította. Elöregedett a fa-
lu, pár év múlva üresen áll-
nak majd a házak, ha nem
változik semmi. Õk is men-
nének a városba, egy kisebb
lakásba, de nem tudják el-
adni a házukat. Körülmé-
nyes számukra bejárni a vá-
rosba és a gyerekek, unokák
is ritkán járnak feléjük.

Huszka Mihály 57 évesen
munkanélküli, pedig autó-
szerelõi és nehézgépkezelõi
szakmát is szerzett. Õ na-
gyon szeret Kajánban lak-
ni: szép, rendezett a falu,
de nincs munkalehetõség.
Most közmunkásként dol-
gozik a vízügynél, és köz-
ben gát- és csatornaõri kép-
zésen is részt vesz. A pénz
kevés, 49 ezer forintot kap
havonta, napi nyolc óra
munkáért. Felnõtt gyerekei
közül egyik lánya Ausztriá-
ban dolgozik, a fia Szente-
sen autószerelõ, a kisebbik
lány munkanélküli, két dip-
lomájával sem tud elhelyez-
kedni. Szerinte is elörege-
dett a falu, a gyerekeknek
nincs szórakozási lehetõsé-
gük. 

A fõúton tovább haladva,
három kilométer után talál-
ható Cserebökény, gyakor-
latilag Szentes és Szarvas
között félúton. Az egyik he-
lyi szerint mindegy merre
indulnak el, távol vannak
mindkét várostól. Önálló
községként mûködött 1947

és 1973 között, amikor is
Szenteshez csatolták. A
Cserebökényi-puszták 1992
óta tájvédelmi körzet,  1997-
tõl a Körös-Maros Nemzeti
Park része. Az egész telepü-
lés egy utcából, 11 házból
áll. A négylakásos emeletes
társasház egyik lakása üres.
Munka nincs, a Termál szö-
vetkezetbõl maradt tehené-
szeti telep foglalkoztat pár
embert. Az 1992-es szétda-
rabolás elõtt közel 150 em-
bert foglalkoztatott Csere-
bökényben a Termál Tsz -
meséli egy helybéli nyugdí-
jas. Belsõ-Ecser, Mucsihát,
Veresháza, Józsefszállás –
sorolja a településrészeket.
Különlegesség, hogy a há-
zakat a közeli termálkút vi-
zével fûtik. – Jó lenne a ter-
málvíz, de egyre kisebb a

nyomás és állandóan kerin-
getni kell szivattyúval a vi-
zet, hogy elég meleg legyen
– panaszkodott az idõs em-
ber. – Nincs bolt sem, be
kell menni a városba min-
denért. Egyszerre több ke-
nyeret megveszünk és lefa-
gyasztjuk, ne kelljen olyan
sûrûn utazni. Sok az idõs, a
fiataloknak nincs mivel be-
járni dolgozni, a busszal
nem jut be idõre.

Az utat néhány éve feltöl-
tötték zúzalékkal, de a he-
lyiek szeretnék, ha leaszfal-
toznák. A betegszállító min-
den nap jár, a mentõ sem
ritka. A víz egészségügyileg
alkalmatlan emberi fo-
gyasztásra, férges – mondja
a nyugdíjas. Náluk több
vízszûrõ tisztítja a vizet a
házban, de a kerti csapból
nem lehet inni. Szívesen el-
költöznének õk is, de nem
tudják eladni a házukat.
Nem tudja mi lesz velük, ha
leesnek a lábukról.

Besenyei

A szentesi végeken 5. rész

Legszívesebben elköltöznének

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. 

Idõszaki kiállítás: Két keréken –
Mozaikok a szentesi kerékpáro-
zás történetébõl. Nyitva kedd-
péntek 9-15, szombaton 10-16
óráig.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahos-

emlékszoba. Régészeti látvány-
tár. Nyitva kedd-péntek 9-13,
szombat 13-17 óráig.

Városi könyvtár
Miklya Luzsányi Mónika ifjúsá-

gi regényíró tart elõadást a városi
könyvtárban augusztus 8-án. A
szülõket és gyerekeket csütörtö-
kön 13.30 órára várják a könyv-
tárban.

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, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi

fényképész Ego címû kiállítása
szeptember 2-ig látogatható.

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
Augusztus 1-5.
17.30 óra Camille - francia

vígjáték
20 óra  Szeretõk, utazók -

spanyol vígjáték
Augusztus augusztus 8-12. 
17,30 óra Kvartett - A nagy

négyes - angol vígjáték
20 óra A hipnotizõr - svéd

thriller

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 2-tõl

- Mondd, mit szeretsz rajtam job-
ban? A szépségemet, vagy az intelli-
genciámat?
- A humorodat édes,... a humoro-
dat...

Az egyik amerikai egyetemen egy
srác egyáltalán semmit nem tanult a
filozófia szigorlatára. A dolgozat té-
mája a következõ volt: Fogalmazza
meg, mi a bátorság! A srác végül
csak ennyit írt a papírra: This (ez) és
beadta. Csak az övé lett ötös!

Két diák, a hétfõi vizsgája elõtt, a Ba-
latonra utazott szórakozni. Mivel na-
gyon is kellemesen töltötték a hétvé-
gét, és szinte semmit nem tanultak a
vizsgájukra, valamit tenniük kellett.
Felhívták a professzort, hogy sajnos
nem tudnak idõben odaérni a vizsgá-
ra, mert kilyukadt az autójuk kereke.
Másik idõpontot kértek. A professzor
rendes volt, és két nappal késõbbre
kijelölt egy vizsgaidõpontot. A két di-
ák megjelent a vizsgán, immáron a
tudás birtokában. A professzor két

külön terembe ültette õket, majd át-
adta a vizsgalapokat.
Két kérdés volt a vizsgalapon: 
Az elsõ, a félévi anyagból feltett kön-
nyû kérdés (10 pont).
A második, egyszerûen ennyi: "Me-
lyik kerék?" (90 pont).

Egy egyetemi író osztályban pályáza-
tot hirdettek. A feladat az volt, hogy
írjanak egy rövid értekezést, ami az
alábbi elemeket tartalmazza:
1.Vallás 2.Királyság 3.Szex 4.Rejtély.
A díjnyertes esszé ez volt: "Úristen! -
kiáltott fel a királynõ. - Terhes va-
gyok! De vajon kitõl?"

Kiss úr kórházba kerül. A munkatár-
sak meglátogatják, és kérdik tõle:
- Mi történt veled?
- Jaj, ne is kérdezzétek! A feleségem-
nek most volt a 31.- ik születésnapja
és megígértem neki, hogy kap 31
szál rózsát, minden évre egyet.
- És?
- Megrendeltem a sarki virágostól,
tudjátok, mindig nála veszek virágot.
És mivel ilyen jó ügyfél vagyok, az a
marha ingyen hozzárakott még 12
szálat...

Hõguta

Kos
A pozitív hozzáállása sokat
segíthet abban, hogy ez a

hete igazán kitûnõen alakuljon. A kör-
nyezetében van valaki, aki szinte min-
den percére igényt tart, amit késõbb
nyûgnek érezhet. Mozduljon ki és érez-
ze jól magát.

Bika 
Apróbb dolgok is könnyeb-
ben feldobják, amitõl a szo-

kásosnál is jobb kedve lehet. A pozitív
hozzáállása aztán meghozza a sikereket
is. A rosszindulatú feltételezéseket
jobb, ha meg sem hallja az irigyei csak
szeretnének önhöz hasonlítani.

Ikrek 
Akaratereje és kitartása
meghozhatja végre a gyü-
mölcsét, csak ne legyen

folyton elégedetlen. Az egészségi álla-
potában javulás állhat be, de vigyázzon
magadra, mivel könnyen beleeshet egy
betegség csapdájába.

Rák 
Kivívja magának a tiszteletet
egy olyan helyzetben,

amelyben szükség lesz a nagyfokú
problémamegoldó képességére. Bár
nem is tud róla, de ezzel komoly vihar-
felhõket kerget el a feje felõl.

Oroszlán 
Kicsit költekezni szeretne,
de nem engedheti meg ma-

gának. Várjon néhány hetet, amíg tarta-
lékai erõsebbek lesznek és akkor enge-
délyezzen magának nagyobb kiadást.
Ne siesse el a döntést, mert pénzre lesz
szüksége.

Szûz 
Meditáljon, vagy relaxáljon,
mert sok értékes informáci-

óhoz juthat, ami a segítségére lehet. A
közelmúltban sikeres volt, de továbbra
is körültekintõen járjon el az ügyei inté-
zésében. Munkatársaival ne legyen túl
szigorú, néha õk is hibázhatnak.

Mérleg 
Remek formában van, ezért
a fontos ügyintézéseket he-

lyezze elõtérbe, mert most kirobbanó
sikerrel járhat el bennük. Magánéleti
dolgokban kisebb fennakadás várható,
de egy huszárvágással túljuthat a prob-
lémákon.

Skorpió 
Használja ki az összes pilla-
natot és élvezze az élet min-

den porcikáját. Ne akadjon fent aprósá-
gokon és ne hagyja, hogy kihozzák a
béketûrésbõl. Ha ez sikerül, tökéletes
hete lesz.

Nyilas 
Ha olyan ambíciói vannak,
hogy segítsen az elesetteken,

akkor most látványos eredményeket ér-
het el. Még azt is megengedheti magá-
nak, hogy kicsit a zsebébe nyúljon. Ha
már nem elégít ki a munkája, akkor néz-
zen utána egy másik területnek.

Bak 
Ha hibát követett el a múlt-
ban, akkor lehetõsége van,

hogy azt most gyorsan helyrehozza. A
hét folyamán azon töri a fejét, hogyan
bújjon ki a családi kötelezettségek alól,
hiszen legszívesebben inkább elszökne
otthonról.

Vízöntõ
Nincs oka a panaszra, mert
most olyan idõszak jön,

amikor minden sikerül. Csak tartson ki
és maradjon türelmes. Munkahelyi vi-
tákba ne keveredjen, mert alulmarad-
hat, inkább csak hallgasson meg má-
sokat.

Halak 
Valami baj van fontosabb
kapcsolataiban. Vagy a tár-

saság nem megfelelõ ami körülveszi,
vagy túlzott igények kielégítését várja el
egy kapcsolattól. Mivel ki nem állhatja
a butaságot és a lustaságot, ezért ki-
sebb vitákra is számíthat.

Augusztus 3-9.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA Vass Lajos Népzenei Szövetség és a Szentesi Mûvelõdési
Központ népzenei továbbképzést szervez zenekarvezetõk-
nek, népdalkörvezetõknek, szövetségi tagoknak, énektaná-
roknak, népzenét szeretõ embereknek. Az elõadás augusztus
3-án, szombaton 10-14 óra között lesz az ifjúsági házban,
Szûcsné Molnár Erzsébet ének-zene tanár, népzenész, a Nép-
mûvészet Ifjú Mestere, a Deszki Népdalkör mûvészeti veze-
tõje a Dél-Alföld népdalairól és népzenéjérõl beszél.

Aznap délután 16.30-tól a megyeháza udvarán, a nyári
színház következõ elõadásaként népzenei találkozót tarta-
nak. Az ingyenes rendezvényen közremûködik a Földeáki, a
Kisteleki, a Baksi, a Csanádpalotai és a Nagymágocsi Nép-
dalkör és Citerazenekar, a Deszki Népdalkör, a Sándorfalvi, a
Bodza, a Pengetõ és a Margaréta Citerazenekar.

Népzenészek találkozója

Huszka Mihály szeret Kajánban lakni, de munkát ott nem talál.

Tavaly szervezték meg elõször a Kajániak találkozóját,
melyre az egykori iskola több száz diákja ment el. A talál-
kozó emlékére fát ültettek a résztvevõk. Idén augusztus
3-án, szombaton tartják a Kajániak találkozóját a
Nádudvary utca végén.

Véget értek a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
(SZIDÖK) nyári táborai a Magyartési Képzési és Tábor Köz-
pontban. Elõször az általános iskolás szidökösök képzési tá-
bora valósult meg. A tábor fõ témája elsõsorban az önismeret
volt, hiszen ha tudjuk azt, hogy milyenek vagyunk, így köny-
nyebben találjuk/találhatjuk meg a helyünket, szerepünket,
feladatainkat nem csak a SZIDÖK tevékenységeiben, hanem
a nagybetûs „Élet”-ben is.

A középiskolásoknak szervezett tábor fõ témája a kortárs
segítés volt.

Mindkét táborban Erdélybõl, Marosvásárhelyrõl is érkez-
tek tizenéves résztvevõk ugyanúgy, ahogy az eddigi
szidökös táborokban is.

Koromné Seri Anikó
közéletfejlesztési ifjúsági referens

SZIDÖK táborok



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
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Július 22-én történt, hogy a
késõ délutáni órákban egy
férfi szeretett volna ellopni
egy hátizsákot egy kerítés-
hez támasztott kerékpárról.
A bringa tulajdonosa azon-
ban észrevette mindezt, és
rákiáltott a tolvajra, aki el-
szaladt a táskával, benne ok-
iratokkal, mobiltelefonnal és

készpénzzel. A tettes késõbb
futás közben elhajította a há-
tizsákot, és kereket oldott, a
táska viszont így elõkerült. 

Tiltott szerencsejáték szer-
vezése miatt indított bünte-
tõeljárást a Szentesi Rendõr-
kapitányság. Szentes több
vendéglátó helyén titokban
üzemeltettek játékgépeket,

derült ki a NAV ellenõrzése
során. A rendõrség a szóra-
kozóhelyek tulajdonosai és a
gépek üzemeltetõi ellen is el-
járást indított. Vörösréz ab-
lakpárkányt loptak el a váro-
si könyvtár épületérõl. A tol-
vaj a könyvtár fõbejárata
melletti rokkantfelvonó abla-
káról feszítette le a párkányt.

Titokban üzemeltettek
játékgépeket

A magyarországi állat-
menhelyekért kampányol
egy székesfehérvári ultrafu-
tó, Lajkó Csaba. Hét nap
alatt összesen 485 kilométert
tesz meg a „Ne elõlük, értük
fuss” elnevezésû kampányá-
ban. Jótékonysági futása so-
rán hétfõn Szentesre érke-
zett, ahol több tucatnyian
csatlakoztak a sportember-
hez.

Az idei nyár eddigi legme-
legebb napján tette meg a leg-
hosszabb napi penzumot, 95
kilométert Lajkó Csaba, aki
Ceglédrõl érkezett Szentesre,
kísérõivel, köztük egy hosz-
szabb-rövidebb távokat mel-
lett futó, négy fõs csapattal.
Július 27-én indult Budapest-
rõl, s lapunk megjelenése
napján, augusztus 2-án ter-
vezte a célba érést lakhelyén.
A 12 és 24 órás futásban is
(utóbbiban kétszeres) orszá-
gos bajnok székesfehérvári
sportoló 2010 óta rendszere-
sen szervez jótékony célú ak-
ciókat: futott már árvízkáro-
sultak, iszapkárosultak javá-

ra, fogyatékos gyermekek
esélyegyenlõségéért, hajlékta-
lanokért, Down-szindrómás
gyerekekért is. 

A Csongrádi úton több csa-
pat fogadta a tikkasztó hõség-
ben lassan-lassan megérkezõ
küldöttséget, hogy aztán
együtt kocogjanak be az ifjú-
sági ház melletti „gödörbe”,
ahol már várták õket az akció
tulajdonképpeni fõszereplõi,
a kutyusok és a szentesi állat-
menhely munkatársai gyere-
kekkel. 

A HEROSZ helyi telepérõl
természetesen a barátságo-
sabb ebeket hozták ki, hiszen
lehetõség volt simogatásra,
sétáltatásra. A Rigó Alajos
gyermekotthon bentlakásos
fiataljai nevelõtanárukkal, Ke-
resztes Ádámmal érkeztek, aki-
tõl megtudtuk, voltak már
csoportosan az állatmenhe-
lyen is, a gyerekek kaphatók
kutyasétáltatásra, sõt önkén-
tes munka végzésére is. Ken-
nelek javításában, építésében
is részt vennének, ha lesz rá
lehetõség. Kollégája, Szabics

Erika néhány gyerekkel ki-
ment a futók elé. 

A jókedvûen szaladgáló
kutyusok láthatóan élvezték a
rájuk irányuló figyelmet, pe-
dig nem is sejthették, milyen
emberfeletti teljesítményt vál-
lalt Lajkó Csaba, hogy az ál-
landó szélmalomharcot vívó
állatmenhelyekre, a felelõs ál-
lattartásra, a menhelyeken vé-
gezhetõ társadalmi munkákra
felhívja a figyelmet, de az
örökbefogadást is népszerûsí-
teni kívánja akciójával, vala-
mint adományokat gyûjt.
Mint a célba érés után el-
mondta, a teljes távot egyedül
õ teszi meg futva, a tavalyi fu-
tása során is éppen a legmele-
gebb napokat sikerült kifog-
nia. 

A csapatot és a hozzájuk
csatlakozó sportolókat, kutya-
és futó szimpatizánsokat fris-
sítõvel, harapnivalóval ven-
dégelte meg a helyi állatmen-
hely, s a másnap továbbindu-
ló Lajkó Csabának az önkor-
mányzat üdvözletét és aján-
dékát is átadták. D. J.

Született: Varga Zoltán és Szilágyi Andreának (Köztársa-
ság u. 16. 1. em. 1.a) Zalán Zoltán, Mezei Nándor István és
Harcsás Vanda Petrának (Magyari I. u. 26.) Lorenzó, Sipos Gá-
bor és Mészáros Erikának (Kossuth L. u. 19. 3. em. 16.a) Ábel,
Nagy Tamás és Csernus-Lukács Katalinnak (Klauzál u. 25.)
Krisztián Olivér nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Németh Dániel (Honvéd u. 71.) és Kis
Éva (Rákóczi F. u. 90.)

Elhunyt: Bartos Ferencné Gila Valéria (Dr Uhlár I. u.
28/A.), Vitéz József István (Köztársaság u. 7/5) Túri Mátyás
(Sima F. u. 6-10.), Szabó Tibor (Burián L. u. 1/A), Tekulics
Józsefné Gránicz Margit (Kossuth tér 5. IV. em. 11.a.), Szabó
Mihályné Misku Piroska (Dr Lakos I. u. 18.), Kovács Lászlóné
Pálinkó Terézia Ilona (Dózsa Gy. u. 35/A)

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: Augusztus 5-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13-ig. Készenléti telefon: 70/563-
5139. Augusztus 12-ig Rákóczi Gyógyszerzár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-
péntek 8-18, szombat 8-12-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus 3-
4-én Búzás Károly, Tavasz u. 10., telefon. 363/313-251 

Az 50 év feletti nõk felét
érinti valamilyen formában az
akaratlan vizeletcsepegés, a
záróizmok gyengülése. A ked-
vezõtlen állapot megelõzhetõ,
de jelentõsen csökkenthetõ is,
amennyiben már kialakult. -
Az intimitás elfogadása az el-
sõ lépés, amit követ a nõies-
ség és férfiasság megismerése,
felfedezése a gyakorlatok
megtanulása elõtt – mondta
lapunknak Repa Ari, a térség
egyetlen intim torna trénere,
aki Kriston Andrea levédett
módszerét alkalmazza. Az in-
tim torna az alhas egészségét
szolgáló egészségnevelési
módszer, mely a medencefe-
néken elhelyezkedõ izmok
testtudat-fejlesztõ, karbantar-
tó tréningje a konti-nencia ké-
pességének fokozására, a sze-
xuális egészségért és a me-
dencei szervek megfelelõ
helyzetének megtartása érde-
kében, nõk, férfiak és gyere-
kek számára. Szülés után
vagy nõgyógyászati betegsé-
gek, ciszta, mióma mûtétet
követõen, menstruációs pana-
szok, férfiaknál prosztata
vagy aranyér problémák ese-
tén jó eredmény érhetõ el az

intim torna és az életmódvál-
tás együttes alkalmazásával.
Nagyon jó megelõzésre, az al-
hasi szervek karbantartására
is a Kriston torna.

Repa Ari elõször négy évvel
ezelõtt, nõgyógyásza tanácsá-
ra foglalkozott a Kriston tor-
nával. A tapasztalt eredmé-
nyek hatására végezte el a tré-
ner tanfolyamot és azóta is fo-
lyamatosan képezi magát. 

A tornán résztvevõket em-
bermeséken keresztül vezeti

rá az intimitás elfogadására
Ari. Külön csoportban foglal-
kozik nõkkel és külön férfiak-
kal, kortól függetlenül. Mesél-
te, hogy amikor közgés osztá-
lyoknak tartott felvilágosítást
szexualitás és érzelem téma-
körben, nagyon meglepõdött,
mennyire nincsenek tisztában
a fiatalok a testükkel. A tréner
szerint a középiskolai egész-
ségtanórák keretébe kellene il-
leszteni a témát. A tornáira el-
sõsorban nõk járnak, a férfiak
elõször csak a párjukat kísérik
el egy-egy alkalomra, majd õk
is beiratkoznak a képzésre. –
Nagy probléma, hogy nehe-
zen szakítanak rá idõt a nõk.
A saját egészségüknél fonto-
sabb és elõrébb való a család,
a munka, a háztartás – mond-
ta lapunknak. A Kriston torna
egy része fizikai, a többi in-
kább érzelmi ráhangolódás.
Az izmok megerõsödéséhez
tíz hét intenzív, napi 15 perces
gyakorlás szükséges, de 4-5
hét elteltével már érezhetõ
kedvezõ változás. Tíz hét
után már napi 5-10 perces tor-
nával szinten tartható az elért
eredmény.

bes
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RETRÓ VÉRADÁST szervez a
Magyar Vöröskereszt Szentesi Te-
rületi Szervezete és a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István Kórház
augusztus 15-én, csütörtökön 14-
17 óra között, a vérellátó osztá-
lyon.

A szervezõk virslivel, sörrel
kedveskednek a véradóknak a Hu-
nor Coop támogatásával.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
augusztus 5—9.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Csontleves és csirkegulyás
A menü: Sertéscomb vadasan, spagetti
B menü: Rakott kelkáposzta
Kedd: Tanyasi lebbencsleves és

jeges õszibarack krémleves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Pikáns csirkemellcsíkok,

zöldséges rizs, saláta
Szerda: Grízgaluskaleves és

szárnyas becsináltleves
A menü: Csülök Pékné módra,

hagymás tört burgonya,
saláta

B menü: Csibemáj rántva,
zöldbabfõzelék

Csütörtök: Cukkini-krémleves
levesgyönggyel és
zöldborsóleves
vajas galuskával

A menü: Velõvel töltött borda,
rizibizi, saláta

B menü: Zúzapörkölt,
pirított tarhonya, saláta

Péntek: Aratógulyás és
nyári gyümölcsleves

A menü: Bolognai spagetti vagy
Piedone féle húsos bab

B menü: Vajban párolt csibemell
francia saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Tornával intim részeink egészségéért

Fotó: Vidovics


