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Labdát rúgnak
hõségben

Rekkenõ hõségben zajlik a városi labda-
rúgó csapatok felkészülése a 2013-2014-es
bajnoki szezonra. A Kinizsi felnõtt együt-
tese folyamatosan játssza edzõmérkõzéseit,
a Szentesi Junioroknál a legkisebbek a
meleg miatt délután hat órától edzenek.

6. oldal

Álmok földje:
Anglia?

Szalagmunkásként havi 800-850 fontot
keresnek Angliában, azok a szentesi
fiatalok, akik lapunknak is beszámoltak
eddigi tapasztalataikról. Szûkölködés
nélkül ennek az összegnek a felét félre
tudják tenni. 

4. oldal

Vitából lett a cserebogár
A mûszaki kerámiák gyártásában a második

legnagyobb szereplõvé nõtte ki magát a világon a
szentesi HK-Ceram Kft. – írta július végi számá-
ban a Figyelõ. A cég az elmúlt öt évben is növelni
tudta árbevételét, és rendre nyereséges volt.
Sebõk-Papp Imre ügyvezetõ szerint, ha az építõ-
ipar fellendülne, azonnal bõvítenék üzemüket.

4. oldal

A templomot övezõ terület
kibõvítése és csinosítása a
költségek alapján sem tûnik
nagy falatnak, a tervek meg-
valósítása mégis idõigényes,
mert az örökségvédelemnek
több új beépítéshez is hozzá
kell járulnia. Ilyen például a
napokban elbontott tégla-

támfal kiváltását szolgáló
vasbeton súlytámfal, amely-
nek elemeit, illetve mintada-
rabját elõzetesen be kell mu-
tatni az örökségvédelmi ha-
tóságnak, és csak a jóváha-
gyásukat követõen kezdõd-
het meg az építõ munka. A
közvilágítás villanyvezetéke-

it és a kandelábereket is ki-
cserélik. A területen régészeti
feltárás is lesz, az 1786-ban
felszentelt templom körül
ugyanis lehetnek értékes le-
letek. Egyébként ez az egyet-
len fennmaradt épület,
amely megmutatja, egykoron
hol volt az utcaszint Szentes
belvárosában. A templom kö-
rüli mélyedést a Kossuth ut-
cai oldal kivételével kiszéle-
sítik, oda három irányból
lépcsõsor vezet majd le, illet-
ve az eddig füves felületet
teljes egészében kikövezik.

Lapzártánkkor még nem
tudták megmondani, ponto-
san mikortól zárják le a Petõ-
fi utcát, amit az Ady Endre
utca bizonyos szakaszával
együtt egyirányúsítani fog-
nak. Egy biztos viszont: au-
gusztus 15-én, csütörtökön 9
órakor ünnepélyesen is fel-
avatják a bíróság felújított
épületét és a kibõvített
Kurca-hidat, amely mellé
Nepomuki Szent János szob-
rát is felállítják addig.

B.D. 

A lakók mellett a szente-
si mentõk sem szeretnék,
hogy egyirányúsítsák a
Tóth József utcát – hang-
zott el Halmai István keddi
sajtótájékoztatóján, ame-
lyen az utcában élõk is
megosztották véleményü-
ket. Az Országos Mentõ-
szolgálat állásfoglalása –
amelyre évek óta kíváncsi-
ak az ellenzéki városatyák
– megérkezett: nincs kifo-
g á s u k  a  f o r g a l m i  r e n d
megváltoztatásával szem-
ben.   

Tudomásul vettük, hogy a
szavazáskor alulmaradtunk,
de azt már nem, hogy az
érintett lakosok véleményét
figyelmen kívül hagyják a
városházán. Tiltakozunk,
hogy rákényszerítsék az itt
élõkre az egyirányúsítást.
Ezzel sérül a demokrácia –
fogalmazott a Tóth József ut-
cába összehívott sajtótájé-
koztatón Halmai István. Az
önkormányzat Fidesz-KDNP
frakciójának vezetõje, mint
az érintett körzet képviselõje

aggályosnak nevezte, hogy
olyan elõzetes forgalombecs-
lés készült, miszerint az
egyirányúsítással nem nõne
az utca forgalma, ugyanak-
kor lakossági bejárással egy-
bekötött fórumot nem szer-
vezett a polgármesteri hiva-
tal. – A legutóbbi bejárást
egyik frakciótársam kezde-
ményezte, mert annyi tilta-
kozó kereste meg személye-
sen. Hiába kértük, forgalom-
számlálás eddig nem történt,
pedig az rávilágítana, mire
számíthatnak az utcalakók,
ha déli irányba nem lehet
majd közlekedni az Ady
Endre utcán. Amellett sem
mehetünk el szó nélkül,
hogy Szabó Zoltán képviselõ-
társam háromszor indítvá-
nyozta az elmúlt két évben,
az önkormányzat kérje ki az
Országos Mentõszolgálat vé-
leményét az ügyben, még-
sem láttunk hivatalos állás-
foglalást – mondta Halmai
István. 

(folytatás a 3. oldalon)

Mentõkérdés
a Tóth József

utcában

Sajtótájékoztató keretében
mutatták be csütörtökön a
média munkatársainak a
Szentesi Vízilabda Klub új
vezetõedzõit és a férfi együt-
tes öt új játékosát. Az átiga-
zolások sora még nem ért vé-
get, a férfi gárdához egy, a
hölgyekhez két-három új
szerzemény csatlakozhat.

A férfi együttes új vezetõ-
edzõje, Fülöp Tibor, segéd-

edzõje, Matajsz Márk és a
Hungerit-Szentesi VK nõi
gárdájának új szakvezetõje,
Tóth László ültek egy asztalnál
a csütörtök délutáni sajtótájé-
koztatón, egy másik asztalnál
pedig a férfi együttes öt új já-
tékosa, Kistamás Zsolt, Hege-
dûs István, Keresztes István,
Kiss Gyula és a szlovák Martin
Holarik foglaltak helyet. A já-
tékosokat Dömsödi József és

Bujdosó Tamás „csábították“
Szentesre, egyedül Keresztes
István érkezett Matajsz Márk
hívására. A három szakem-
bert – és terveiket az elõttünk
álló szezonnal kapcsolatban –
korábban lapunk már részle-
tesen bemutatta, az új játéko-
sokkal viszont ezen a délutá-
non ismerkedhettek meg a
sajtó képviselõi.

(folytatás a 8. oldalon)

Meglepetés csapat lehet

A III. Szentesi Szárnyas Napok gasztronómiai
és sörfesztivál helyszíne idén is az Ifjúsági tér
lesz. A Tóth József utcában található mûvelõdé-
si központ (népszerûbb nevén IH gödör) és a
mellette lévõ Kurca-part lesz  az idei Szárnyas
Napok rendezvény helyszíne. Az ok nem más
mint a rendkívüli forróság okán életbe lépett
tûzgyújtási tilalom, amely érinti többek között a

Kurca-part Kalandparkot, és 200 méteres körze-
tében lévõ területet is. A rendezõk így mérlege-
lési lehetõség nélkül az eddig jól bevált ifjúsági
ház kinti területét választották újabb helyszínül.
A Hungerit Kakasfõzõ Verseny helyszíne a ta-
valyi évben is helyszínként szolgáló Kurca-part
lesz. A rendezõk mindenkit szeretettel várnak a
meghirdetett teljes programmal!

KKKKiiiibbbbõõõõvvvvíííí tttt iiiikkkk    aaaa    tttteeeemmmmpppplllloooommmmtttteeeerrrreeeetttt

Tûzgyújtási tilalom miatt változik
a  Szárnyas Napok helyszíne

Hétfõn megkezdõdött a Szent Miklós téri görögkeleti
templom környezetének átépítése – ez a munka is része a
városközpont rehabilitációs programnak. A kivitelezõ
Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Varga Sán-
dor lapunk érdeklõdésére elmondta, a nettó 18 millió forin-
tért vállalt feladatot november 30-ig kell elvégezniük a
szerzõdés szerint.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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1849 nyarán a szabadság-
harc végnapjait élte. Az
orosz és osztrák hadak meg-
állítása érdekében a magyar
kormány ismét népfelkelés-
re szólította fel a nemzetet.
A túlerõvel szembeni ellen-
állás kilátástalannak bizo-
nyult, s a világosi fegyverle-
tételhez vezetett. E válságos
napokban Szentesen még a
városon átvonuló honvéd
katonai parancsnokok és
forradalmi biztosok utasítá-
sainak végrehajtásán fára-
doztak. Folyt a népfelkelés
szervezése, intézkedések
történtek egy puskaporgyár
felállítására, gyûjtötték az
élelmiszert és takarmányt a
honvédcsapatok számára. 

A lakosság végsõ küzde-
lemre történõ mozgósításá-
ban kitûnt a köztekintélynek
örvendõ református iskolai
rektor, Hajdú Lajos, aki a
kritikus napokban lelkesítõ
beszédet intézett a szentesi
néphez, általános felkelésre
buzdítva az elõrenyomuló
császári seregek ellen. Szóza-
tát kinyomtatta, és a nép kö-
zött osztogatta. Hazafias fel-
buzdulásáért utóbb kemény
büntetésben részesült. A be-
rendezkedõ új hatalom 1849
szeptemberében elfogatta, s
lázítás címén haditörvény-
szék elé állította. Ügyét az

Aradon mûködõ Cs. Kir.
Rendkívüli Haditörvényszék
tárgyalta. Tettét a katonai bí-
rák felségsértésnek minõsí-
tették, és kötél általi halálra
ítélték. A súlyos ítéletet ké-
sõbb kegyelembõl 20 évi
vasban töltendõ várfogságra
és teljes vagyonelkobzásra
változtatták. Kezdetben az
olmützi, majd a josefstadti
várbörtönben raboskodott. A
szentesi lakosok 1851-ben kí-
sérletet tettek kiszabadításá-
ra, de eredménytelenül. 1856
áprilisában közkegyelem út-
ján szabadult.

Ki volt ez az ember, akinek
1967 óta egy kurta, egy ház-

ból álló utcácska viseli a ne-
vét városunkban? Születésé-
nek 200. évfordulója alkal-
mat ad arra, hogy életútjá-
nak bemutatásával felidéz-
zük emlékét. 

Hajdú Lajos (keszi) Szente-
sen született 1813. július 6-
án. Kisnemesi csa-ládból
származott; õsei Bethlen Gá-
bor erdélyi fejedelemtõl
nyerték címeres le-velüket
1625-ben. Apja Hajdú And-
rás tanító, édesanyja Gorzás
Lídia. Korán árvaságra jutott.
Alsófokú iskoláit és az al-
gimnáziumot szülõvárosá-
ban végezte. 1831-36 között a
debreceni református kollégi-
umban bölcseleti, jogi és teo-
lógiai tudományokat hallga-
tott; 1837-tõl ugyanitt esküdt
felügyelõ, segédkönyvtár-
nok, majd elemi iskolai taní-
tó. 1839-41 között a derecskei
középiskola igazgatója. 1842-
ben külföldi tanulmányútra
indult. A berlini egyetem
hallgatója, ahol 24 magyar
tanulóval megalapította az
egyetem magyar könyvtárát.
Hazatérése után lelkészjelölti
vizsgát tett, majd rövid neve-
lõsködés után segédlelkész

Nagymarján. 1845 decembe-
rében a szentesi református
egyház meghívta a gimnáz-
iális osztályok igazgató-taná-
rának, professzori címmel.
Az õ nevéhez fûzõdik az elsõ
retorikai (szónoklattani) osz-
tály felállítása. 1847-ben lel-
készi és tanári vizsgát tett.

1848/49-ben a tanítás mel-
lett komoly publicisztikai
munkát fejtett ki. Hazafias
tárgyú politikai cikkei jelen-
tek meg a debreceni Alföldi
Hírlapban, a Tiszavidéki Új-
ságban és a Szegedi Hírlap-
ban. Bizonyára ezek is hoz-
zájárultak szigorú megbün-
tetéséhez.

A várfogságból történt
szabadulása után a kisújszál-
lási református egyház meg-
hívta a helyi gimnázium val-
lástanárának. Késõbb a ma-
gyar irodalmat, történelmet,
latin és görög nyelveket taní-
totta, s több ízben viselte az
igazgatói tisztséget. A sze-
mélye iránti közmegbecsü-
lést jelzi, hogy 1861-ben a
Hajdú-kerület tiszteletbeli
törvényszéki táblabírává vá-
lasztotta, és díszpolgári cím-
mel ruházta fel.

A kiegyezést követõ évek-
ben bontakozott ki igazán
közírói tevékenysége. Prog-
ramszerû célként tûzte ki,
hogy írásaival maradandó
emléket állít a szabadság-
harc sokat szenvedett már-
tírjainak. A személyes ta-
pasztalás hitelességével jele-
nítette meg a várbörtönök la-
kóinak életét, a korabeli bör-
tönviszonyokat; név szerint
felsorolva a szabadságharcos
múltjuk miatt rabságra ve-
tetteket. Írásai ma is forrás-
értékkel bírnak, hisz tudjuk,
hogy õ maga 1850 januárjá-
tól 1852 májusáig Olmütz-
ben, 1852. május végétõl
1856. április elejéig pedig
Josefstadtban raboskodott.
(Ez utóbbi helyen együtt
sínylõdött Boros Sámuellel,
Szentes szabadságharc alatti
polgármesterével.) Megrázó
erejû cikkeit a Vasárnapi Új-
ság, valamint a Hazánk és a
Külföld közölte több soro-
zatban. (1869: Börtönkróni-
ka, Az 1848-49. magyar ál-
lamfoglyok josefstadti börtö-
ne; 1871: A régi napokról,
Mártír halottak statisztikája;
1872: Magyar foglyok útja

1850-ben Budától Olmützig
stb.).

Gazdag publ ic iszt ikai
munkásságának másik nagy
vonulatát a tanügyi, ne-
veléselméleti, egyház-és is-
kolatörténeti, valamint hely-
történeti írásai képezték,
amelyek a korszak legjelen-
tõsebb szakfolyóirataiban és
a helyi sajtóban jelentek
meg.

Hajdú Lajos szabadulása
után mindvégig megmaradt
a kisújszállási gimná-zium
nagyra becsült tanárának.
Sok évtized után – nyuga-
lomba vonulásának évében –
1891-ben hazalátogatott
Szentesre, hogy találkozhas-
son 60 évvel ko-rábbi volt
iskolatársaival, valamint
1848/49. évi tanítványaival.
A „szabadság-harc szentesi
bajnoka“ – ahogyan a Szen-
tes és Vidéke c. újság emle-
gette – való-színûleg ekkor
járt utoljára szülõvárosában.
Kisújszálláson hunyt el 1901.
febru-ár 24-én; sírját egy
szürke gránit emlékoszlop
jelzi a déli temetõben. A
történe-lem vihara igen ko-
rán elsodorta ugyan szûkebb
pátriájából, de életmûvével
mél-tán kiérdemelte, hogy
emléke ne merüljön feledés-
be Szentesen sem.

Labádi Lajos

200 éve született Hajdú Lajos református iskolaigazgató

Az 1848/49-es mártírok krónikása

Komoly méltósággal áll fõ-
terünkön Horváth Mihály
szobra. Az egykori szentesi
orvos 14 gyerekébõl a leghí-
resebb. Mintha azt példázná,
hogy tele fészekaljból is lehet
szárnyalni messzi magosba.
Azidõtájt még nem számított
ritkaságnak az ekkora csa-
lád. A 19. század végén még
az én három nagyszülõmnek
is 11-11 testvére volt.

A 20. század második felé-
re már igencsak csodálni va-
ló lett, hogy Szentesen akadt
olyan házaspár, amelyik vál-
lalta a 14 gyereket. Pedig ve-
lük a sors keservesen el akart
bánni. Egy Zsoldos fiú kötöt-
te össze életét Rúzs Molnár
lánnyal. Már a nevük is elég
volt ahhoz, hogy a hatalom
ostorhoz nyúljon. Õk úgy
dacoltak a kihívással, hogy
vállalták a gyermekeket.
Mint ahogy az édesapa is
vállalta a legkeményebb
munkát. A puszta létért. És
Klára asszony ebben is méltó

társ volt. Közben a szeretet
tekintélyével biztosította az
otthon melegét a Rákóczi ut-
cai házban.

A mindennapi kenyér mel-
lé a szellemi táplálékért is
eredményes volt az önfelál-
dozás. A Horváth Mihály
Gimnázium osztályaiban
éveken át tehetséges, szor-
galmas diákként bizonyítot-
tak a Zsoldos gyerekek. Azt
persze nem merném állítani,
hogy a közmegbecsülés is ér-
tékén övezte a családot, vagy
a gyerekek késõbbi útját. Ez
már akkoriban is távol állt az
emberek és a hivatalok ér-
tékrendjétõl.

Emlékszem, akkoriban egy
– témába vágó – értekezleten
akarták növelni a gyermek-
vállalási kedvet. A parla-
ment egyik termében tartott
összejövetelen alig volt férfi,
többgyermekes anyának tû-
nõ sem sok. Az üres szócsép-
lést megunva kértem szót.
Csak egyetlen kérdésem

volt. Az ablakon kitekintve
egy fehér Mercedes láttán
azt kérdeztem: kit tartaná-
nak többre. Azt-e, akinek 14
ilyen autója van, vagy azt,
aki 14 gyermeket nevel. Mert
– ugye – a 14 emberpalánta
mégis csak összehasonlítha-
tatlanul nagyobb érték a ha-
za jelene és jövõje számára.

Feleletet akkor se kaptam,
azóta még furcsábban nézné-
nek rám keserû kifakadáso-
mért.

Klára asszony éppen né-
hány nappal a névnapja elõtt
ment el közülünk. Akkor
egy rövidke írásban emlé-
keztem meg róla, de gondo-
lataim nem találtak helyet.

Régi adósságot törlesztek,
amikor a közelgõ Klára-na-
pon emlékezem meg róla,
aki latinból eredõ nevéhez
méltó módon valóban tiszta
volt, fényesen tündöklõ Iste-
nem! De szép lenne, ha leg-
alább ma már megértenénk.

B.M.E.

Olvasónk írja

Áldás-e a gyermekáldás?

A felsõpárti városrészben
található; a Köztársaság utat
és a Munkás utcát köti össze.
1890-ig névtelen utca volt,
ezt követõen elõbb I. Kereszt
utca, majd 1903-tól Felsõpár-
ti szélsõ keresztutca néven
jelölték, mivel keresztezte az
észak-déli irányú hosszú,
egyenes utcákat. Az 1906. évi
városrendezéskor a reformá-
tusok egyik jeles lelkészé-
nek, Szalai Pálnak a nevét
vette fel, aki Nagykõrösön

született 1756-ban, ahol apja
szintén lelkész volt. A debre-
ceni református kollégium-
ban végzett, majd Baselben
folytatta tanulmányait. Ha-
zatérése után Balatonfüre-
den kapott állást, 1787-ben
innen jött Szentesre prédiká-
tornak. „Kitûnõ tehetségû
lelkész volt, jó szónok, és kü-
lönösen buzgó imádkozó.
Nyelvismerete igen nagy
volt: a magyaron kívül jól
beszélt latinul, németül, tó-

tul, oláhul és franciául. Ked-
velte a zenét.” – írta róla a
református eklézsiatörténet.
Szentesen hunyt el 1802. nov.
10-én. 1953-ban az utcát át-
keresztelték Rosenberg Há-
zaspár utcára, akiket az
USA-ban kivégeztek azzal a
váddal, hogy az atomtitkot
kiszolgáltatták a Szovjetuni-
ónak. 1990 óta ismét Szalai
Pál az utca névadója.

Labádi Lajos

Szentes utcáinak, tereinek névadói (117.)

Szalai Pál utca

125 éve: a Szentesi Lap,
1888. aug. 28-án rövidhírben
tudatta: A Széchenyi kertet a
zenés napokon egyre többen
keresik fel. Tegnap is a „Ban-
di” (cigányprímás) szívindí-
tó nótáinak igen számos
hallgatója volt; elegáns sétá-
ló közönséget láttunk. Ez is
tanúsítja, hogy közönsé-
günknek igen is jó érzéke
van fürdõkertünk becse
iránt, csak legyen annak
egyéb vonzereje is a termé-
szeti szépségen túl. Ezért
kell visszaadni a volt gimná-
ziumi épületet is eredeti ren-
deltetésének. Majd lesz ak-
kor a kertnek elég látogatója!
(A ligeti múzeum épülete
1869-ben eredetileg vigadó-
nak készült, majd 1873-tól a
gimnáziumnak adott helyet.)

100 éve: a Szentesi Lap,
1913. aug. 14-én megjelent
száma egy „hitetlen asz-
szony” tragédiájáról írt,
amelybõl megtudhatták az
olvasók, hogy: Öngyilkossá-
got követett el Somogyi Sán-
dor fõmozdonyvezetõ felesé-
ge. A szerencsétlen asszony
azért követte el sötét tettét,
mert a pap szemére vetette
neki hitetlenségét. Somo-
gyiné református vallású,
míg az ura katolikus. Hat
gyermekét a katolikus vallás
szerint nevelte, de éppenség-
gel nem istenfélõknek. Még
a templomba se engedte õket
járni. Nemrégiben a gyerme-
kek közül kettõ megbetege-
dett, és a szomszédok azt
mondták az anyának, hogy
ez az Isten büntetése, amiért

nem küldi templomba a
gyermekeit. Az asszonyt ez
nagyon leverte, órák hosszat
sírdogált és végtére elment a
paphoz, akinek bûnbánóan
megvallotta vétkét, és aki er-
re megpirongatta, s elkerget-
te õt. A mozdonyvezetõné
ettõl kezdve idegbajossá lett,
amit csak növelt az, hogy
legutóbb egy jósnõ azt jöven-
dölte neki, hogy a férje is el
fog pusztulni. Hétfõn a sze-
rencsétlen asszony egy õri-
zetlen pillanatban magára
hagyta a szobában tizenhá-
rom éves leányát, Arankát,
kiment a konyhába, és meg-
itta a mosáshoz használt
Zsírszódát. Bevitték a kor-
házba, ahol most válságos
állapotban fekszik.

75 éve: az Alföldi Újság,
1938. júl. 19-diki száma a ti-
szai partfürdõn elõfordult
szerencsétlenségekrõl szá-
molt be. Eszerint: Vasárnap
(júl. 17-én) délután a rekke-
nõ hõség nagy tömegeket
vonzott ki a tiszai strandra.
Ember-emberhátán szoron-
gott a vízparton, bent a víz-
ben is igen sokan kerestek
enyhülést a nap perzselõ tü-
ze ellen. A fürdõzõket két ri-
asztó eset zavarta meg a szó-
rakozásban. A strandfürdõ-
tõl nem messze csónakázott
egy fiatalember és egy leány.
A fürdõzõk egyszer csak azt
látták, hogy a könnyû csó-
nak hirtelen oldalt billen, és
a benne ülõk kiborulnak a
mély vízbe. Az eset majd-
nem a folyó közepén történt,
a helyzet határozottan vesze-

delmes volt. A fürdõzõk kö-
zül néhány bátrabb férfi a
szerencsétlenül járt pár köze-
lébe úszott. Közülük többen
megragadták a már-már el-
merülni készülõ csónakázó-
kat, és rövid küzdelem után
sikerült õket partra húzni.
Kint azután a biztos talajon
az ijedtségtõl mindketten
magukhoz tértek. Kiderült,
hogy nagy baj nem történt;
nagyobb volt az ijedtség. –
Ugyanebben az idõtájban
még egy hasonló kimenetelû
szerencsétlenség is történt a
tiszai strandon. Egy fiatal-
ember túlúszott a tilost jelzõ
vonalon, és miután nem tu-
dott úszni, elmerült, majd
fuldokolni kezdett. A tiszai
mentõ hamarosan figyelmes
lett a balesetre, gyorsan csó-
nakba kapott, és a fuldokló
közelébe evezett. Hajánál
fogva megkapta a fiatalem-
bert, és pillanat alatt beemel-
te a csónakba.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (35.)

Szerencsétlenségek
a tiszai strandon

Szent István-nap tiszteleté-
re rendeznek hangversenyt
augusztus 19-én, hétfõn 19
órakor a Szent Anna-temp-
lomban. Közremûködnek:
Perczel Tamás és Rácz József
trombitán, Nagy János orgo-
nán játszik. Mûsoron Bach,
Vivaldi, Liszt, Koloss István
mûvei csendülnek fel. Belé-
põdíj nincs.

Hang-
verseny

Hajdú Lajosról készült
börtönrajz
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Új vezetõje van a Csong-
rád Megyei Kormányhiva-
tal Szentesi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi In-
tézetének, közismertebb –
bár régi – megnevezéssel a
helyi ÁNTSZ-nek. A hosszú
ideig szentesi tisztifõor-
vosként dolgozó Tóth Gá-
bor feladatát nyugdíjba vo-
nulása után Surányi Anita
(képünkön) vette át. Az utód
elõtt számtalan feladat áll,
ami elõdje munkásságának
folytatását is jelenti egyben,
illetve újdonságként példá-
ul egészségprogramot is
szerveznek.

Surányi Anita 2002-ben
szerzett diplomát a Szegedi
Tudományegyetem Általá-
nos Orvosi Karán, majd be-
kapcsolódott a fül-orr-gé-
gészeti rezidensképzésbe.
2004-ben született meg kis-
fia, gyermeke nevelése mel-
lett azonban 2006-tól Fábián-
sebestyénen ügyeleti, házior-

vosi feladatokat látott el, mi-
közben megszerezte a házi-
orvosi szakvizsgát. A csalá-
dorvosi praktizálást idén jú-
niusban váltotta fel elõbb a
tisztiorvosi, majd július 1-tõl
a járási tisztifõorvosi feladat-
ellátás, amelynek teljesítésé-
ben 9 jól képzett munkatárs-
ára is támaszkodik saját be-
vallása szerint, hiszen – mint
mondta – kollégái rengeteget
segítenek neki.

A járási népegészségügyi
intézethez jelenleg egyéb-
ként a Szentes és Csongrád
járáshoz tartozó települések
ügyeinek intézése tartozik.
Hatáskörük kiterjed a pa-
naszügyek kivizsgálásá-
ra, ellenõrzések végzésére,
szakhatósági állásfoglalások
adására, bármely kereske-
delmi tevékenység bejelenté-
sével kapcsolatos ellenõrzés-
re, ügyintézésre a település
egészségügy, járványügy,
egészségügyi  igazgatás

(engedélyezés), élelmezés
egészségügy, kémiai bizton-
ság, gyermek- és if júság
egészségügy területén, illet-
ve szintén hozzájuk tartozik
a vezetõ védõnõ, azaz a Csa-
lád Védelmi Szolgálat is. –
Szintén hozzánk tartozik a
dohányzással kapcsolatos
jogszabályok betartásának
ellenõrzése is, illetve ha ezek
megsértését tapasztaljuk,
miután felhívtuk a figyelmet
a hiányosságra, és nem törté-
nik intézkedés, akkor szank-
cionálnunk is kell. Többek
között a dohányzás megelõ-
zése miatt iskolákban pre-
venciós elõadásokat is tar-
tunk, de a jövõben felnõttek
számára is tervezünk hason-
ló rendezvényeket – tájékoz-
tatta lapunkat Surányi Anita,
hozzátéve, hogy újdonság
lesz az is, hogy egészségna-
pot szerveznek. Ehhez kap-
csolódva a járási hivatal dol-
gozói körében készítettek

egy kérdõíves felmérést,
mellyel életmódjukat és
egészségi állapotukat térké-
pezték fel. Ez alapján elké-
szült az egészségterv, mely-
hez kapcsolódva indítanak
rendezvénysorozatot.

– Évi két egészséggel kap-
csolatos programot terve-
zünk, melyre minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk. Elsõ
rendezvényünk augusztus
30-án, pénteken a Dózsa-
házban és a Széchenyi liget-
ben rendezzük meg 12 órá-
tól. Sor kerül elsõsegélynyúj-
tók bemutatójára és kocogás-
ra is a program részeként –
mondta a tisztifõorvos.

Nyáron is bõvülnek fel-
adataik, hiszen a fürdõvizek
minõségének, vízmintájának
bakteriológiai ellenõrzése is,
valamint a természetes für-
dõhelyek kijelölése is hozzá-
juk tartozik, illetve az idõ-
szakos vendéglátóhelyek,
büfék ellenõrzését is végzik
a tevékenység bejelentése
után. Télen pedig influenza-
szezonban figyelõszolgálat
mûködik koordinációjukkal,
valamint õk végzik a védõol-
tások biztosítását az alapel-
látás számára. A magas ar-
zéntartalom miatt beindított
ivóvíz programból is kive-
szik a részüket. Folyamatban
van a víztisztító-konténerek
beüzemelése, rendszerint
vizsgálják a kémiai és bakte-
riológiai vizsgálatra bekül-
dött mintákat, és feladatuk a
zacskós víz biztosítása a
honvédség segítségével.

Cs. L. I.

(folytatás az 1. oldalról)
A szentesi mentõk is tilta-

koznak az egyirányúsítás el-
len. Mind a 24-en aláírták az
ívet, s így már több mint 200
tiltakozó aláírást adtunk le a
városházán – jelentette be
Keller Jánosné, a Tóth József
utcában mûködõ mûvészet-
oktatási intézmény vezetõje.
Szerinte álhumánus elképze-
léseket akarnak rájuk erõltet-
ni: a hûs árnyékot adó ha-
gyományos fafajtákat kivág-
nák, s olyan kopár lenne az
utca, mint a sétálóutca, ahol
a nyári melegben képtelen-
ség megmaradni. Az elis-
mert pedagógus arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy az
egyirányúsítást pártoló dön-
téshozók csak riogatnak,
amikor azt mondják, ha nem
valósul meg a városközpont
rehabilitációs program e ré-
sze, a városnak több száz-
milliós uniós támogatást kell
visszafizetnie. Azt mondta,
rákérdezett az eljáró ható-
ságnál, ahol azt felelték, szó
sincs errõl: erre a projekt-
elemre nem kell lekérni az
elnyert összeget és kész. 

Antal Balázs Tibor fideszes
képviselõ is eljött a fórumra,
és azt mondta, fölösleges
pénzkidobás lenne az
egyirányúsítás, ezért meg
kell hagyni a lakók komfort-

érzetét. – Takarítsák el a há-
zam elõl azt a buszmegállót
– követelte a gyógyfürdõvel
szemben lakó férfi. Õt azzal
nyugtatták a városatyák,
hogy a vitatott építményt ha-
marosan átköltöztetik a pszi-
chiátriai otthon elé. Lapunk-
nak fényképen mutatta meg,
milyen szép elõkertje volt, és
értetlenkedett: ha most már
arrébb tennék a buszöblöt,
miért kellett tönkretenni, ha-
marabb nem lehetett volna
kibeszélni ezt a dolgot. Egy

másik, a Munkácsy utcában
élõ idõs férfi azért jött, hogy
elmondja, náluk is jelentõsen
megnõne a forgalom, több

lenne a veszélyhelyzet, és ez
leginkább a zeneiskolába já-
ró gyerekeket fenyegetné.

Bíró Dániel

Egy hónapja a kistérség települési vezetõi úgy döntöttek,
hogy leszakadva a Szentesi Gondozási Központtól, szociá-
lis feladataik ellátását önállóan végzik tovább. A gondozási
központnál azonban továbbra is rengeteg a feladat, a ko-
rábban beindított jelzõrendszeres házi segítségnyújtással
kapcsolatban is jók a tapasztalatok, s hamarosan megren-
dezik éves nagy rendezvényüket is. A körülbelül 600 fõvel
foglalkozó központnál az elmúlt évben jelentõs elõrelépés
volt a demens személyek számára történõ segítségnyújtás, s
a demensek hozzátartozóinak is szerveztek csoportfoglal-
kozást.

Puskásné Halál Ágnes intézményvezetõtõl megtudtuk, hogy
a térségi feladatellátás 9 évre nyúlik vissza. Kezdetben egy
település, egy feladattal, míg az elmúlt évben összesen hat te-
lepülés többféle feladattal csatlakozott hozzájuk. – Természe-
tesen, mint mindennek, ennek a feladatellátásnak is voltak
elõnyei és hátrányai. Elõnye volt, hogy integrálni tudtuk a
szakmai elvárásokat, módszereket, rendszeresen találkoztak
a munkatársak, tapasztalatot cseréltek, jelezték problémáikat.
Szerveztünk továbbképzéseket, közös programokat. Hátrá-
nya volt, hogy a fizikai távolság következtében nehéz volt el-
jutni egy-egy településre, mely hátráltatta a rendszeres kap-
csolattartást. Nehézséget jelentett, hogy a különbözõ adottsá-
gokkal, lehetõségekkel, szokásokkal rendelkezõ települések
ellátását nehéz volt egységesíteni. 2013. július 1-tõl azonban a
kistérség településeinek vezetõi úgy döntöttek, hogy önálló-
an végzik a szociális feladatokat. Az intézmény életében ez a
változás új mûködési engedélyeztetést vont maga után, a
munkáltatói jogkör visszakerült az adott településre, vala-
mint az ellátotti szerzõdéseket megszüntettük – mondta el
Puskásné Halál Ágnes, aki az ellátási formák közül kiemelte
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, amelynek gyökerei
több mint 10 évre nyúlnak vissza. A szolgáltatás kiépítése és
bõvítése is pályázati forrásból történt, viszont évek óta az ön-
kormányzat jelentõs erõforrásokat mozgósít a jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás mûködtetésre. Folyamatosan bõvült
a készülékek száma, s a riasztások száma is emelkedett,
melybõl az életmentõ beavatkozások száma körülbelül 5-7 al-
kalom volt évente. Augusztus 22-én  megrendezik a „Szeretet
mindent elfogad” címû fogyatékkal élõk térségi találkozóját a
városi sportcsarnokban. A jelentkezõk száma elérte a 250 fõt,
így a szervezõkkel együtt több mint háromszázan vesznek
részt a rendezvényen, jellemzõen fogyatékkal élõk intézmé-
nyeibõl, mozgáskorlátozott egyesületekbõl. – A szervezést
évek óta egy 6 fõs team végzi, de évek óta büszkék vagyunk
azokra a középiskolás tanulókra is, akik, aktívan részt vesz-
nek a megvalósítási folyamatokban, melyet hivatalosan kö-
zösségi szolgálatnak nevezünk. Új szereplõk a Szentes-
Csongrád Rotary Interact Klubjának tagjai is. Újdonságnak
számít, hogy az idei évben két országból is várunk szakmai
delegációt. Az egyik a testvérvárosi ranggal rendelkezõ Új-
szentes, akikkel aktív szakmaközi kapcsolatot ápolunk már
évek óta, a másik most van kialakulóban. Ismét készítünk
egy szakmai kiadványt, melyet a vendégek tiszteletére, angol
nyelvre is lefordíttattunk. Célunk, hogy már elõkészítsük a
2014-2020 közötti uniós ciklusra azokat a programokat, me-
lyek a határon átnyúló pályázatok esetén relevánsak lehetnek
– nyilatkozta lapunknak az intézményvezetõ. 

Cseh-Lakos

Újdonságok
a gondozási
központban

Tizenhét álláshelyre keresnek jelentkezõt a szentesi oktatá-
si intézmények – derül ki a Közigazgatási és Igazsági Hivatal
honlapján közzé tett álláshirdetésekbõl. A legtöbb szakem-
bert a Rigó Lajos gyermekotthon és iskola venné fel: logopé-
dusok, gyógypedagógusok, faipari elméleti és gyakorlati
szakoktató, illetve építõipari elméleti szakoktató jelentkezé-
sét várják az intézményben. Mindhárom állami általános is-
kolában és a gimnáziumban is intézményvezetõ-helyettest
keresnek. A Horváth Mihály Gimnázium ezen kívül matema-
tika tanár és testnevelõi állást hirdetett, a Koszta-iskolában
pedig szintén testnevelõt keresnek.

17 állást hirdettek
az iskolákban

Az önkormányzat felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét,
hogy augusztus 12-tõl a Klauzál u. 6. sz. alatti gyermekorvosi
rendelõ átépítése miatt a gyermekek ellátása az Ady E. u. 17.
sz. alatt történik. 

Bod Zsuzsanna és Németh Jenõ gyermek betegeit hétköznap-
okon 8-11 óra között Németh Jenõ gyermekorvos látja el az
Ady E. u. 17. sz. alatt.

Az Ady Endre utcán
rendel a gyermekorvos

Mentõkérdés
a Tóth József utcában

EEEEggggéééésssszzzzssssééééggggnnnnaaaappppooootttt    sssszzzzeeeerrrrvvvveeeezzzznnnneeeekkkk

Vezetõváltás az ÁNTSZ-nél

A sajtótájékoztató után megkerestük Wittek Krisztinát,
a város fõépítészét, aki elmondta, a héten megérkezett a
mentõk állásfoglalása. A lapunknak is eljuttatott levél-
ben azt írta Zentay Attila, az Országos Mentõszolgálat
Dél-Alföldi Regionális Mentõszervezetének orvosigaz-
gatója, hogy egyeztetett a szentesi mentõállomás vezetõ-
jével, és arra jutottak, hogy a forgalmi rend változása szá-
mukra nem okoz majd súlyos idõveszteséget, mivel a
helyszín megkülönböztetõ jelzés használata esetén gyor-
san elérhetõ.  
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A mûszaki kerámiák
gyártásában a második leg-
nagyobb szereplõvé nõtte
ki magát a világon a szente-
si HK-Ceram Kft. – írta júli-
us végi számában a Figyelõ.
A gazdasági magazin vál-
ságállónak nevezi a céget,
amely az elmúlt öt évben is
növelni tudta árbevételét,
és rendre nyereséges volt.
Sebõk-Papp Imre ügyvezetõ
szerint, ha az építõipar fel-
lendülne, azonnal bõvíte-
nék üzemüket.

Sikertörténetként mutatja
be a HK-Ceram Kft. 8 éves
tündöklését a lap. A cikkbõl
kiderül, hogy mibõl lett a
cserebogár: vitából. A Drez-

dában gépészmérnöki diplo-
mát szerzõ Sebõk-Papp Imre
ugyanis 15 év után azért volt
kénytelen ott hagyni a hód-
mezõvásárhelyi munkahely-
ét, ahol fejlesztõmérnökként
dolgozott, mert a tûzálló ke-
rámiákat gyártó vállalkozás
új tulajdonosaival szakmai
nézeteltérésbe keveredett.
Két magyar és két német
kollégájával együtt kilépett a
cégbõl, és új társaságot alapí-
tottak 2005-ben. Ez lett a
HK-Ceram, amely „szinte in-
gyen” kapott telket a szente-
si ipari parkban, ahol elsõ-
ként egy ezer négyzetméte-
res kisüzemet húztak fel.
Gyorsreagálású beszállító-

ként léptek arra a piacra,
ahol eddig egy francia cég
volt kényelmes, monopol-
helyzetben. Fejlesztéseiknek
és az egyedi igények kiszol-
gálásának hála az elsõ év 200
millió forintos forgalmát a
második esztendõben meg-
négyszerezték. Gyártókapa-
citásukat 2006-ban meg kel-
lett duplázni. Hiába a fényes
kilátások, olyan réspiacon
kellett helytállniuk, ahol glo-
bálisan néhány tízmillió
euró az éves forgalom. El-
sõdleges vásárlóik az agyag-
tetõcserép-gyártók, akik vi-
szont a válság 2008-as kirob-
banását követõen épp úgy a
fékre léptek, mint a teljes

építõipar. E kényszer szülte,
hogy a kányhacsempék pia-
cán is megméressék magu-
kat. – Bár innen egyelõre
csak 100 millió forintos for-
galmunk van, azt reméljük,
hogy hasonló felfutás vár er-
re a területre, mint a mûsza-
ki kerámiákra – mondta a Fi-
gyelõnek az ügyvezetõ. 

Válság ide, válság oda:
2011-ben 50 százalékkal, 1
milliárd 270 millióról 1 milli-
árd 860 millió forintra tudták
növelni éves forgalmukat. A
HK-Ceram eredményessége
nem maradt visszhang nél-
kül. A Nemzeti Külgazdasá-
gi Hivatal tavaly a szentesi
cégnek ítélte oda a legna-
gyobb réspiaci exportõr kü-
löndíját. Nyereségességét is
sikerült megõriznie a társa-
ságnak: 2008-ban 138, 2009-
ben 34, 2010-ben 160, 2011-
ben 250, tavaly pedig 207
millió forint volt az adózott
eredménye. A több mint 100
alkalmazottat foglalkoztató
kft ügyvezetõje, Sebõk-Papp
Imre azt is elmondta a Figye-
lõnek, hogy egy nagyobb be-
ruházást már tervbe is vet-
tek. 

– A piaci helyzet függvé-
nyében döntünk a fejlesztés
beindításáról. Már az építési
engedély is birtokunkba van.
Arra várunk, hogy az építõ-
iparban megkezdõdjön a fel-
lendülés, és akkor elstartol-
hat a kályhacsempe-gyártást
fokozó beruházásunk –
mondta a Szentesi Életnek a
társaság irányítója, aki azt is
hozzátette, hogy 2013-ban 2
milliárdra nõhet a forgal-
muk. 

Munkatársunktól

HK-Ceram: v i tából le t t
a cserebogár

Sokféle ember váltja meg
repülõjegyét az álmok lehet-
séges földjére, de nem csak a
fiatal, az idõsebb korosztály
is rákényszerül, hogy kül-
földön keresse a boldogu-
lást. Nem is igazán csak a
kényszerrõl van szó, egyesek
kalandvágyból, mások a biz-
tos háttér megteremtése ér-
dekében választják ezt az
egyre mindennaposabbá vá-
ló megoldást. Sokat hallhat-
tunk már arról, hogy igen
óvatosan kell eljárnunk, ha
egymagunk vágunk neki a
nagy útnak. Ezen intelmek
mindegyikét érdemes meg-
fogadni, mivel abban a biz-
tonságos országban is lesel-
kedhetnek veszélyek a gya-
nútlan álláskeresõkre. Nem
mindegy, hogy hol keresünk
és milyen munkát. Ugyan-
ilyen körültekintéssel érde-
mes eljárni az albérletkeresés
terén. Vegyük példának a
huszonéves fiatalokat. 

Két Angliában élõ fiatal-
emberrel, Nagy Andrással (21)
és Bubori Gáborral (21) beszél-
gettem arról, hogy milyen él-
ményekkel és tapasztalatok-
kal tudnának segíteni az út-
nak induló magyaroknak.
Mindketten egy Corby nevû
településen élnek, ahol egy
élelmiszercsomagoló cégnél
dolgoznak. Corby nem sok-
kal nagyobb település, mint
Szentes, a környezet mégis
teljesen más. Ugyanabban az
albérletben élnek öt másik
társukkal együtt. Tisztában
vagyok vele, hogy ezen a
ponton a legfontosabb kér-
dés az lenne, hogy ilyen fel-
tételek mellett mekkora ösz-
szeget tehetnek zsebre ha-
vonta. Figyelembe kell ven-
nünk, hogy ez egy minimál-
béres állás ugyanúgy, mint
az itthoni szalagmunkásoké,
Angliában viszont ezért a
munkáért a fizetés havi 800-
850 font között mozog. Ter-

mészetesen azt a kérdést is
fel kell tennünk, hogy milyen
színvonalon lehet élni ilyen
keretek között. A fiúk úgy fo-
galmaztak, hogy ha normál
színvonalon szeretnének
odakint élni, tehát nem csak
dolgozni, de szórakozni is,
akkor a fizetésüknek nagyjá-
ból a felét tehetik félre. Mert
ez a legfontosabb: félretenni.
Jelentõs tényezõvel nem szá-
moltunk még, ami sokak sze-
rint leküzdhetõ: a honvágy.
Arra a kérdésre, hogy ho-
gyan birkóznak meg ezzel,
ezt a választ kaptam: „Válto-
zó. Van, amikor úgy érzem,
hogy mindjárt megrendelem
a repülõjegyet haza és van,
hogy úgy érzem, hogy soha
nem akarok hazamenni.” 

András és Gábor tapaszta-
lata szerint nem csak Ma-
gyarországról indult meg a
kivándorlás a feltételezett
„álomország” felé. Munka-
helyükön számos külföldi
munkavállalóval találkoznak
sõt, lakótársaik között is
akadnak szlovákiai idény-
munkások. Megkérdeztem,
mi az, ami elengedhetetlen
az angliai boldoguláshoz, er-
re egyértelmûen azt felelték,

hogy a nyelvtudás. Feltétle-
nül szükséges tehát, hogy az
ember beszéljen legalább
alapszinten angolul, hogy

munkát tudjon szerezni, ter-
mészetesen akadnak kivéte-
les esetek is. Ha ez megvan,
akkor a biztonságérzet is na-

gyobb és talán még barátsá-
gokat, kapcsolatokat is épít-
het a vállalkozó szellemû
egyén. András és Gábor
mindketten OKJ-s bizonyít-
vánnyal rendelkeznek, jelen-
legi munkájukhoz pedig már
régebben kint élõ ismerõs
közvetítésével jutottak. De
hasonló állásokhoz odakint
legegyszerûbben újsághirde-
tések útján juthatunk. Itthoni
munkavállalással töltött éve-
ik alatt Gábor pultosként
dolgozott, András pedig a je-
lenlegi állásukhoz hasonlóan
zöldségcsomagolással foglal-
kozott. 

Jelenleg már nem csak a
kivándorló fiatalokat kell
számításba vennünk, hanem
a családokat is. Sokan szán-
ják rá magukat, hogy maguk
mögött mindent felégetve
térjenek át egy teljesen más
életstílusra. Viszont érdemes
elgondolkodni, hogy meny-
nyire és mennyi idõ alatt al-
kalmazkodhat egy egész csa-
lád egy teljesen új élettér-
hez? Természetesen számos
elõnyt sorolhatunk fel, pél-
dául a gyerekek nyelvtanu-
lását, sokkal több lehetõséget
stb. De mennyiben pótolhat-
ja ez az itthon érzését?

Salánki Zsófia

Álmok földje: Anglia?

Csütörtöki lapzártánkig
még nem dõlt el, pontosan
mikor kezdõdik a Petõfi ut-
ca átépítése. Információink
szerint a kivitelezési mun-
kákat elnyerõ cég, az Uni-
bau-Épszer Kft. még nem ír-
ta alá az erre vonatkozó
szerzõdést. Alább az önkor-
mányzat közleményét ol-
vashatják.

A gyalogos közlekedést az
építési területen a kivitelezõ
biztosítja.

A teljes építési szakaszon
tilos lesz a parkolás, a parko-
lási engedélyek a Kiss Bálint
utcára és a Szabadság téri
festékbolt parkolójába lesz-
nek érvényesek. A parkolási
engedélyek módosítását a
Városellátó Nonprofit Kft.
saját hatáskörben intézi.

A Kossuth tér 5 sz. melletti
parkoló lesz a kivitelezõ fel-
vonulási területe, ott tárolja
az építési anyagot is.

Az elsõ ütemben a Petõfi
u. a Szabadság téri buszállo-
másra vezetõ úttól a Kossuth
téri körforgalomig, a Kos-
suth téri körforgalom Petõfi
u. felõli fele, és a Kossuth u.
Petõfi Szálló elõtti szakasza
teljes szélességben lezárásra
kerül. Ebben az idõszakban
az Ady E. utcára a Kossuth
téri körfogalom és a Mun-
kácsy M. u. között csak egy
irányba (É-i irány) célforga-
lommal lehet behajtani (az
utca páros oldalának) félpá-
lyás lezárása mellett. A Petõ-
fi u.- Szabadság téri csomó-
pontja a festékbolt parkolójá-
nak elérhetõsége érdekében,
csak egy rövid kb. 2 hetes
idõszakra lesz lezárva. Eb-
ben az idõszakban a Szabad-
ság téri parkolók és a posta a
buszállomáson keresztül lesz
megközelíthetõ, célforgalom-
mal.

A második ütemben a Kos-
suth téri körforgalom Ady E.
u. felöli  fele, továbbá az Ady
E. u. a Kossuth téri körfoga-
lom és a Munkácsy M. u. kö-
zött is teljes szélességben le-
zárásra kerül.

Az építkezés a buszközle-
kedésben is okoz változáso-
kat.

Augusztus 5-tõl az autó-
buszok az alábbi útvonala-
kon közlekednek:

Helyi autóbuszok
terelõútvonala:

Autóbuszállomás felõl -
Petõfi utca- Szent Imre her-
ceg utca- Tóth József u. –
Arany J. u. – Ady E. u. – régi
útvonal (megállóhely válto-
zás nincs).

Drahos utca felõl. –Sima
Ferenc utca – Tóth József ut-
ca- Szent Imre herceg u. –
Petõfi u. – Szentes aut.áll. A
helyi járatok a  2 db új meg-
állóhelyen (Sima F. u. 16. -
Elnevezése: Szentes, Fürdõ
és a Tóth J. u. 10-14. sz. elõtt
- Elnevezése: Szentes, Mûve-
lõdési központ)  megállnak.

Ezen az útvonalon a
„Szentes, Erzsébet tér” elne-
vezésû helyi megállóhely is-
mételten üzembe helyezésre
kerül.

A Petõfi utca- Szabadság
téri csomópont lezárásakor
az érintett helyi járatok útvo-
nala módosul a -  Tóth József
u. – Erzsébet tér – Szent Imre
herceg u. – Vásárhelyi út
–József A. u. - Szabadság tér
aut. áll.,  mindkét irányban

Megszûnõ
megállóhelyek: 

„Szentes, Kórház” Sima F.
u. 36. elõtt, „ Szentes fürdõ „
Ady  E. utcán páros oldalon,
„Szentes, Arany J. u. „ Ady
E. utcán páros oldalon. 

A Szentes- Csongrád kö-
zött közlekedõ (kórház felé
menõ járatok) helyközi jára-
tok mindkét irányban érintik
a következõ megállóhelyeket
a terelés ideje alatt: „Szentes,
kórház”, „Szentes, patika”,
„Szentes, Rákóczi u.” és
„Szentes, totózó”.

A Petõfi u. – Szabadság té-
ri csomópont lezárása esetén
a terelõútvonal a Szent Imre
herceg u. – Vásárhelyi út –
József A. u. – Szabadság tér
útvonalra módosul.

Még nem zárják le

Manapság sok magyar fiatal eljátszik a gondolattal,
hogy elhagyja hazáját és a szigetországban próbáljon
szerencsét az anyagi biztonság reményében. A boldo-
gulási esélyeket nem ítélhetjük meg száz százaléko-
san egészen addig, amíg mi magunk nem kerültünk
ki az angliai álláskeresés harcmezejére. Azt azonban
megtehetjük, hogy már sokat látott ismerõsöket fag-
gassunk ki.

Archiv fotó: Vidovics

Az elsõ fizetés fontban.
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Tizennyolcadik alkalom-
mal gyûltek össze a szentesi
Pengetõ citerazenakar meg-
hívására népdalkörök, nép-
zenei együttesek, hogy egy
a nyári színház egyik prog-
ramjaként egy délutánt is-
mét jó hangulatban, nótá-
zással töltsenek. Közös
éneklés azonban már dél-
elõtt is volt: most elsõ ízben
népzenei továbbképzésen a
Dél-alföld zenéjével, hang-
szereivel ismerkedtek a
résztvevõk – és sok újdon-
ságot tanulhattak.

A szombat délelõtt az ifjú-
sági házban tartott tovább-
képzésen elsõként szûkebb
hazánk, a dél-alföldi tájegy-
ség népdalai szólaltak meg, s
jellegzetes hangszerei csen-
dültek fel. A Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség és a mûvelõ-
dési központ támogatásával
a továbbképzésen a résztve-
võk 11 népdalt tanultak meg,
valamint archív felvételekrõl
hallgatták idõs népzenészek
játékát. Természetesen élõ
muzsikát is szolgáltattak ér-
tõ kezek: a helybeli Zöldi
Lászlóné tekerõn játszott,
Szûcs Szilárd kecskedudát
szólaltatott meg, Szûcs Bálint
tamburán zenélt, valamint a
Deszki Népdalkör vonósze-
nekara, a Bodza banda is
közremûködött. Szûcsné
Molnár Erzsébet ének-zene ta-
nár, népzenész, a Népmûvé-
szet Ifjú Mestere úgy látta,
nagy lelkesedés, érdeklõdés
követte elõadását, együtt-
mûködõek voltak a résztve-
võk.  Sokat tanultak, mert
nagy tempóban, intenzíven
igyekezett átadni a tudás-
anyagot. A fõ cél a tájegység
népzenéjének áttekintése
volt, de a téma sokrétû. A
hétköznapi élethez, a Tiszá-
hoz, párkapcsolatokhoz kö-
tõdtek a nóták. Igyekezett
olyan variációkat válogatni,

hogy  újdonságként szolgál-
j a n a k .  A z  á l t a l a  v e z e t t
Deszki Népdalkört és Citera-
zenekart fõleg idõsebbek al-
kotják, de Erzsébet szinte
minden korosztályt tanít, a
fiatalok közül már van nép-
dalénekes hallgató tanítvá-
nya is, Tari Dorottya szemé-
lyében, aki a szentesi találko-
zón is fellépett szólóban.

Megteltek a széksorok a
délutáni népzenei találkozó-
ra, melyhez Szirbik Imre pol-
gármester kívánt jó szórako-
zást a színpadon. A szerve-
zõ, Mélykútiné Németh Korné-
lia rögtön közös éneklésre
hívta a nézõket: a Sárga rigó
fölszállott a fára... kezdetû
népdalt a végére begyakorol-
ták. A mûsort Nelli citerás

zeneiskolai tanítványai, a
Margaréta zenakar nyitotta,
majd felléptek a földeáki, a
kisteleki, a baksi, a csanád-
palotai, a nagymágocsi, a
deszki és az apátfalvi nép-
dalkörök és citerazenakarok,
s a szentesi Debreczeni-Kiss
Helga is zenélt és énekelt.
A jó hangulatról az idén
„nagykorú”, azaz 18 éves
Pengetõ Citerazenekar is
gondoskodott.

A továbbképzésbõl remé-
nyeik szerint hagyomány vá-
lik, és más tájegységekre ki-
terjesztenék a tanulást, tud-
tuk meg Mélykútiné Németh
Kornéliától. Elmesélte, a
szombati program este 11-ig
elhúzódott, ugyanis a népze-
nei találkozót követõen a

Móricz mûvelõdési házban
megvendégelték a baráti ze-
nekarokat, ekkor a sándor-
falvi citerások elõvették
hangszereiket, s egy igazi
dél-alföldi padkaporos bál
kerekedett.

A Pengetõ Citerazenekar
kis pihenõt követõen új nép-
dalcsokrokat tanul, s CD-vel
készül az együttes 20. éves
fennállására. Az idei év a
csúcsok csúcsát hozta el szá-
mukra, hiszen elnyerték az
Aranypáva Nagydíjat. - En-
nél nagyobb elismerés nem
létezhet, csak a közönség
tapsa - tette hozzá a zenekar-
vezetõ.

D. J.

...szerb mondat, ami ékes magyar nyelven annyit tesz:
Láss csodát! Én akárhányszor néztem meg Tóth Bagi Csaba
nemzetközi zenekarának DVD-jét, valahogy mindig meg-
láttam benne! A felvétel egyébként Csaba egykori munka-
helyén, a Szegedi Nemzeti Színházban készült a gitárvirtu-
óz olasz származású amerikai Al DiMeola közremûködésé-
vel. A zenekar dobosát Kertész Ákosnak hívják...

Igen, 2011 decemberében beharangoztam a koncertet a lap
hasábjain, de nem volt módom részt venni rajta. Az élet ezzel
kárpótolt valamelyest, ahogyan Tóth Bagi Csaba korábbi ze-
nekarának „maradék” tagjait is.

Emlékszem, miután kiadták 2001-ben a zseniális, korát
megelõzõ Another Blues World címû CD-jüket, mit küzdöt-
tek az ifjúsági ház koncertezésre tökéletesen alkalmatlan bü-
féjében (hogy is mondjam - jelképes gázsiért). Csak az sejt-
hette, mit kellene éppen hallania, akinek a „fülébe ragadt” a
lemezanyag. Nos, innen kiindulva is csoda, ami a DVD-n
rögzült.

Azzal a számmal kezdtek (Csaba énekével), amit az írás cí-
méül választottam. DiMeola olasz harmonikása, a Szentesen
is vendégszerepelt Fausto Beccalossi a formáció „rendes tagja-
ként” végig jelen volt a színpadon. A szentesi koncerthez ké-
pest annyi volt a változás a zenekarban, hogy a billentyûs
hangszereket Szegeden Neumann Balázs kezelte – remekül.
Az instrumentális Lotust újabb énekes szám, magyar népdal-
feldolgozás követte, majd egy hasonlóan szerkesztett blokk
következett megint. Al DiMeola a CD címadó számához, az
Aved Ivendához érkezett meg, amelyben megvívták Csabá-
val a várva várt gitárpárbajukat. Közben a magyar muzsiku-
sok – köztük Kertész Ákos – tudásuk legjavát adták. Látható-
an inspirálta õket a világsztár tevékeny jelenléte. Al persze a
színpadon maradt még egy szám erejéig. Utóbbi darabban
különösen az volt a fantasztikus, hogy Tóth Bagi Csabának
volt szíve (és érzéke) nem felvenni a kesztyût a legutolsó
„párbaj” során. Hagyta, hogy a záró gitárakkordot világhírû
társa játszhassa, mégpedig virtuóz módon.

Ezzel a DVD-vel egyetlen probléma van: az, hogy kizáró-
lag Tóth Bagi Csabánál kapható, mint afféle „hivatalos ka-
lóz” kiadvány! Õ pedig, ki tudja, mikor érkezik ismét Szen-
tesre (egyáltalán Magyarországra) legközelebb, de talán léte-
zik egyéb módja is a megszerzésének.

Egy biztos: érdemes várni rá, hiszen olyan ritka zenei cse-
mege látható-hallható rajta, amelyik a világ összes koncert-
termében vagy jazzfesztivál-színpadán a legteljesebb elisme-
rést váltotta volna ki!

Olasz Sándor

Cudo Da Vidis... Népdalokat tanultak
és nótáztak

Kibõl lesz író, miért van
szükség az életben kudarcél-
ményekre és miért jobb elol-
vasni egy történetet könyv-
ben, mint megnézni filmen?
A gyermekirodalom egyik
meghatározó alakja, Nógrádi
Gábor adott választ ezekre a
kérdésekre a városi könyv-
tárban tartott író-olvasó ta-
lálkozón.

Harminc éve írta elsõ regé-
nyét Nógrádi Gábor, s fiai
kedvéért rögtön ifjúsági
könyvet. Ez volt a Gyerek-
rablás a Palánk utcában. A
könyvtár Olvass-show címû
TÁMOP-pályázatának kere-
tében találkozott olvasóival a
népszerû szerzõ, aki elárulta:
kezdetben nem író, hanem
Puskás Öcsihez hasonló vi-
lághírû focista akart lenni.
Aztán a költészet felé for-
dult. Szülei tiltása ellenére, a
mosdóba zárkózva írt. Ez

egyébként mindenre igaz,
hogy ha valamit tiltanak, azt
annál jobban akarja az em-
ber. – Ha én most betiltanám
a matematikát, biztosan min-
denki elkezdene matekozni,
s egybõl matematika-nagy-
hatalom lennénk – késztette
mosolyra fõleg diákokból ál-
ló hallgatóságát. A hangulat
folyamatosan remek volt, a
kérdéseire jól válaszolóknak
könyveket dobált az író. Ho-
gyan lesz valaki éppen író,
és nem valami más? – merült
fel a téma. Õ sok mesét olva-
sott gyerekkorában, ez az el-
sõdleges, de kell még hozzá
képesség, fantázia. Mind-
annyian zsenik vagyunk
születéskor, mindenkiben
rengeteg tehetség-magocska
lapul, de nem mindegyikbõl
válik tehetség-fa. Ahhoz sok
idõ kell, átvitt értelemben
sok gyakorlás, az élet bár-

mely területén, hangzott ta-
nácsa. Ki kell próbálni min-
dent, s ha nincs kedve hozzá
az embernek, lehet mást vá-
lasztani. Sokszor az a baj,
hogy félünk a kudarctól,
mondta az író. Õ is félt, ami-
kor elsõ regényén dolgozott.
– Nagy harc volt, hogy bebi-
zonyítsam, tudok regényt ír-
ni. Ha nem próbálom meg,
sose derül ki, hogy tudok
vagy nem. Ezért nem kell
félni a kudarctól, abból néha
többet lehet tanulni, mint a
sikerbõl.

Nógrádi Gábor meggyõzõ-
dése, hogy aki napi félórát
tölt olvasással a saját örömé-
re, egy évfolyammal elõrébb
fog tartani szövegértésben,
aki pedig rengeteget olvas,
három évfolyammal jár elõ-
rébb.

D. J.

Talán sokan nem is tud-
ják, hogy térségünk milyen
gazdag volt nyelvjárási kin-
csekben. Ennek oka az,
hogy igen kevés idõs ember
maradt, akinek beszédében
fellelhetõk még a jellegze-
tességek. Tény viszont az is,
hogy a fiatalabb generációk
sincsenek tájékoztatva, va-
lamint nem törekedtünk és
törekszünk arra, hogy meg-
õrizzük Szentesnek ezt a
szép hagyományát. 

De mik is azok a nyelvjá-
rási jellegzetességek, melyek
megkülönböztetik Szentest a
környezõ ö-zõ nyelvjárású
településektõl? Városunkban
– nem is olyan régen – két
fajta jelenség volt észlelhetõ,
melyek az é-zõ és az í-zõ
nyelvjárások. Az elõbb emlí-
tett é-zés a Kisérben és az Al-
sópárton volt megszokott, az
utóbbi í-zõ pedig a felsõpárti
vidék fõ ismertetõjegye volt.
Hogyan õrizhette meg Szen-
tes ezt a két ismérvet, ami-
kor a környezõ települések
teljesen más rendszerbe tar-
toznak? Sokan nem is sejtik,
hogy az a hely, ahol élnek,
ezelõtt hosszú idõvel még
szinte teljes egészében víz
alatt állt. Szentes városa
ugyanis lápokkal, mocsarak-
kal és buja növényzettel kö-
rülvett település volt. Sokáig
csak a mai Ady Endre utca,
Sima Ferenc utca, és ezek
környéke emelkedett ki a víz
alól. Így nem csak az vált le-
hetõvé, hogy az ellenséges
támadásoktól védve le-
gyünk, de az is, hogy meg-
õrizzük sajátos beszédmó-

dunkat. A lakosság nagy ré-
szének arról sincs tudomása,
hogy milyen sok, csak Szen-
tesre jellemzõ tájszó létezik,
az is igaz ugyan, hogy ezek
legtöbbjét már nem használ-
juk, vagy csak az idõsebb la-
kosság. Ezen szavak többsé-
ge, fõként a halászat és a ta-
nyasi élet tárgykörébõl ke-
rült ki. Ilyenek például a bo-
londalom, ferslóg vagy
gyugyi szavak. 

Kutatásaim során interjú-
kat készítettem szentesi szü-
letésû idõsekkel, valamint
diákokkal is, hogy ez képez-
ze az összehasonlítási alapot
a régi idõk és a jelenkor kö-
zött. A különbség megdöb-
bentõ volt. Az idõsek egé-
szen jól emlékeztek a tájsza-
vakra, míg a fiatalok egyálta-
lán nem ismerték õket. Ezt
nem vethetjük a szemükre,
hiszen ezen szavak legtöbbje
már tényleg nem használa-
tos a hétköznapi életben.

Ugyanakkor kellemes volt
hallani az idõs hölgyek és
urak megszólalásaiban a né-
hol felbukkanó nyelvjárási
jelenségeket, valamint azt,
hogy milyen jártasak is a té-
mában. A legtöbben tisztá-
ban voltak vele, hogy az a
hely, ahol életüket töltötték,
milyen nyelvészeti kincsek-
kel bírt valaha. 

Véleményem szerint gon-
doskodnunk kellene arról,
hogy a fiatalok is megismer-
jék ezeket a nyelvjárási kin-
cseket, mert ebben rejlik
mindannyiunk múltja. Ter-
mészetes az, hogy a lakosság
többsége nem nyelvészeti ta-
nulmányokat olvas, ezért
ajánlom az olvasók figyel-
mébe Papp Imre munkáit,
aki szentesi nyelvjárásban ír-
ta le saját életét. Igen érdekes
olvasmány lehet minden
korosztály számára.

Salánki Zsófia

Eltûnõben lévõ kincs:
a szentesi nyelvjárás

Képzelet-játék

Szentesi tájszavak

bolondmalom: A búcsúkon mûködõ forgó (ringlispil) népi neve.
ferslóg: Deszkából összeszegelt láda, a kamrában volt a helye.
gugyi: Ágyas pálinka.
laskatál: Cseréptál, ameiben a fõtt tésztát tálalták.
pucor: A disznó gyomra, amibe a disznósajtot töltötték.
szakajtókosár: Szalmából vagy gyékénybõl kötött kerek kosár, amely-
bõl a megkelt kenyértésztát „kiszakajtották”. Apró magvak tárolására
is használták.
árvagané: Szarvasmarhák elhullajtott trágyája, melyet összegyûjtöttek
és megszáradva tüzelõnek használtak.
firhang: Függöny, ablakra, nyáron az ajtónyílás elé függesztett vásznat
is így nevezték.
zabló: Fenyõfából és deszkából ácsolt, hordozható nyári jászol az ud-
varon.
rakotmány: A kazalba, boglyába rakott szálastakarmányok elnevezése.

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics



Bronzéremmel tért haza va-
sárnap a Barcelonában rende-
zett vizes világbajnokságról
Miskolczi Kitti, a nõi vízilab-
da-válogatott szentesi tagja,
aki nyár elején Dunaújváros-
ba igazolt. A reptérrõl elsõ út-
ja a Kurca-partjára vezetett.
Elõbb a családnak és az
Udvardi utcai szomszédság-
nak mutatta meg a gyönyörû
medáliát, aztán a ligeti uszo-
dába ment, ahol volt csapat-
társai és az utánpótlásban ne-
velkedõ fiatal szentesi póló-
sok is megcsodálhatták a dí-
szes érmet. – Nagyon kiborul-
tunk a Spanyolország ellen
elvesztett elõdöntõ miatt. A
meccs után arról beszéltünk,
hogy talán zónavédekezéssel
megakadályozhattuk volna a
hispánok felzárkózását, de
végül arra jutottunk, hogy ez
önmarcangolás, felesleges
ezen rágódni. Hajnali 3-4-ig
nem is jött álom a szemünkre.
Másnap pihenõt kaptunk, az

oroszok ellen pedig már
olyan elszántak voltunk,
mintha csatába indulnánk.
Megfogadtuk: vagy gyõzünk,
vagy meghalunk, mert min-
denképpen meg akartuk sze-
rezni a bronzérmet. Amikor
meglett, örültünk, de vala-
hogy mégsem volt maradék-
talan az örömünk, maradt
bennünk hiányérzet – mond-
ta Kitti. Külön kiemelte, kö-
szönettel tartozik itteni edzõi-
nek, akik nélkül nem tudta
volna elérni ezt a sikert. –
Mindig szentesi maradok, de
mostantól a Dunaújvárosban
játszom – tette hozzá. Szerdán
új klubjához utazott, de csü-
törtökön megint repülõgépre
szállt, mert a 93-as korosztá-
lyos válogatott tagjaként Gö-
rögországba utazott, ahol fel-
készülési tornán vesznek
részt. Számukra ugyanott au-
gusztus derekán világbajnok-
ságot rendeznek. 

B.D.
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Több együttes jelentkezé-
sét is vissza kellett utasítania
a hétvégi nemzetközi után-
pótlás vízilabda torna szer-
vezõinek, ezért „csak” 38
csapat vett részt a Diapolo
Kupán – tudtuk meg Kádár
Józseftõl. A fõszervezõ el-
mondta, a kevés vízfelület

behatárolta a lehetõségeiket,
és emiatt sok külföldi gárda
úgy döntött, nem marad itt
edzõtáborozni. Ez alól kivé-
telt jelentett a finn különít-
mény, akik már múlt kedden
megérkeztek Szentesre, illet-
ve a Raduga Moszkva, akik
szokásukhoz híven három

hetet töltenek nálunk. Kádár
József szerint az épülõ fedett
uszoda új távlatokat adhat a
tornaszervezésnek és az
edzõtábor turizmusnak. 

Ami a szentesi csapatok
szereplését illeti: tornagyõz-
tesként zárta a hétvégét a
Berki András vezette, 1997/

98-as születésûekbõl álló ser-
dülõ csapat. A gyermek csa-
pat a harmadik helyen zárt
csoportjában, a 2001-es és a
2002-es születésûekbõl álló
fiú csapatok pedig a negye-
dikek lettek csoportjukban.

Munkatársunktól

Rekkenõ hõségben zajlik
a városi labdarúgó csapatok
felkészülése a 2013-2014-es
bajnoki szezonra. A Kinizsi
felnõtt együttese folyamato-
san játssza edzõmérkõzése-
it, a Szentesi Junioroknál a
legkisebbek a hõség miatt
délután hat órától edzenek,
a Szentesi Farkasok pedig
emléktorna megszervezésé-
re készülnek.

Gyakorlatilag a bajnoki
felkészülés célegyenesében
tart a Szentesi Kinizsi labda-
rúgó csapata, hiszen Bozóki
Zoltán legénysége jövõ
szombaton már megyei elsõ
osztályú mérkõzést játszik
itthon a Tápé csapata ellen. –
A tavalyi bajnok ellen kez-
dünk, de mivel ez nem kí-
vánságmûsor, ellenük kell
bizonyítanunk, hogy nem
véletlenül kerültünk fel az
elsõ osztályba – mondta a
szakvezetõ. – Továbbra is he-
tente három edzést tartunk,
és folyamatosan játsszuk az
edzõmérkõzéseket, hol több,
hol kevesebb sikerrel. Utolsó
felkészülési találkozónkat
ezen a vasárnapon játsszuk,
a Nagymágocs otthonában.

Bozóki szerint 8-10, közel
egyforma erõsségû, hasonló
játékerõt képviselõ együttes
szerepel az elsõ osztályban,
közülük is kiemelkedik a Ti-
sza Volán gárdája. Új igazo-
lás a csapatnál a Pálmo-
nostoráról ismételten hazaté-
rõ Kovács Norbert, aki az el-
múlt szezon elején már ját-
szott néhány mérkõzést a Ki-
nizsiben.

Az elmúlt héten vala-
mennyi, a Szentesi Junior FC
kötelékébe tartozó korosztá-
lyos együttes elkezdte a fel-
készülést a bajnokságra. Ko-
vács László, az egyesület
szakmai igazgatója elmond-
ta, hogy a legkisebbeknek
igyekeznek a nagy meleg mi-
att minél késõbb kezdeni a

foglalkozásokat, így õk dél-
után hat órától edzenek. Ter-
mészetesen rengeteg folya-
dékot visznek magukkal a
pályára, ezzel is óvva a gye-
rekek egészségét. A bajnok-
ságot az U14-es, U16-os és
U19-es korosztályok két hét
múlva kezdik, a kisebbeknek
majd csak szeptemberben in-
dul a szezon. Komoly felsze-
relésekkel gazdagodott a
klub, hiszen megérkeztek a
gyerekek edzõfelszerelései, a
kisebbek két, a nagyobbak
három garnitúra felszerelést
kapnak, de új labdák, bóják
és egyéb, az edzéseken hasz-
nálható segédeszközök is ér-
keznek a klubhoz napokon
belül. Távozik viszont a ti-
zenhárom esztendõs Bíró
Bence, akit az Újpest igazolt
le, Bence ezen a héten foglal-
ja majd el helyét a lila-fehé-
rek kollégiumában.

Az elmúlt héten pénteken
tartotta elsõ foglalkozását a
Szentesi Farkasok labdarúgó
csapata az U16-os korosz-
tálynak. Koncz László, a Far-
kasok technikai vezetõje la-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, hogy az U7-es és az U11-
es korosztály még kissé fog-
híjas a nyaralások miatt, de
igyekeznek feltölteni létszá-
milag ezeket a korcsoporto-
kat is az elkövetkezendõ he-
tekben. Az edzések délután
öt óra után kezdõdnek, és fo-
lyamatosan tartják az ivó-
szüneteket a foglalkozáso-
kon. Hír még a klub háza tá-
járól , hogy augusztus végén
a Szentesi Farkasok az egy-
kori kiváló labdarúgó, a
Szentesi Kinizsiben és a
Szentesi Vízmûben is pályá-
ra lépõ, egy esztendõvel
ezelõtt elhunyt Erdélyszky
Attila emlékére szeretnének
négy-hat csapatos labdarúgó
tornát szervezni, utánpótlás-
csapatok részvételével.

hv

Labdát rúgnak
hõségben

Elõször irányít edzõi pá-
lyafutása során nõi vízilab-
dacsapatot Tóth László
(képünkön).

– Miért vállalta el a nyáron
alaposan meggyengülõ nõi ví-
zilabda-csapat irányítását?

– A szakvezetés célja, hogy
a következõ, 2014-2015-ös baj-
noki szezonban az arany-
éremért szálljon harcba a nõi
együttes, tehát van idõ épít-
kezni, ütõképes, masszív csa-
patot kialakítani. Igazi kihívás
ez egy edzõnek, hiszen olyan
csapatot építhet, amely a baj-
noki elsõségért száll majd
harcba, ez a feladat pedig ko-
moly motiváló tényezõ egy
edzõ számára, és természete-
sen számomra is az.

– Meglehetõsen zavaros kö-
rülmények között dolgozha-
tott legutóbb Szentesen, távo-
zott is a klubtól. Most milyen
viszonyok fogadták itthon?

– Valóban káosz uralkodott
a klub háza táján, nem volt
medence, nem tudtunk rende-
sen edzeni, és anyagi problé-
mák is voltak. Ezzel szemben
most adottak a felkészülés fel-
tételei, épül, és jövõre elkészül
az új medence, Magyar József
elnök úr személye pedig ga-
rancia arra, hogy az anyagiak
terén is rendben legyen min-

den, és nekem, illetve a játéko-
soknak csak a munkára kell-
jen koncentrálnunk.

– Lesz-e segítõje a kispa-
don?

– Egyelõre nem, de igyek-
szem kikérni a nõi szakágban
tevékenykedõk, így Oltyán
Gyula, Gyõri Eszter és Tóth
Gyula véleményét. A csapattal
kapcsolatos döntéseket azon-
ban végül nekem kell meg-
hoznom, így a felelõsség is az
enyém.

– Eddig egyetlen új igazo-
lásról sem hallani…

– Négy meghatározó játé-
kos távozott a klubtól, és egy-
elõre még senkit nem igazol-
tunk, de a klub vezetése dol-
gozik azon, hogy a megürese-
dett posztokra megfelelõ vízi-
labdázót szerzõdtessen. Min-
denképpen felnõtt korú játé-
kosokban gondolkodom, hi-
szen a helyi fiatalok mellett
kellenek a tapasztaltabb vízi-
labdázók is az együttesbe.
Olyan csapatot szeretnék ki-
alakítani, amelyben a legfiata-
labbak és a rutinosabbak meg-
felelõ arányban vannak jelen.
Ha kialakult a végleges
játékoskeret, csak ezt követõ-
en tudjuk meghatározni azo-
kat a célokat, melyeket ebben
az esztendõben el szeretnénk
érni. Van idõnk a felkészülés-
re, hiszen a bajnokság csak ok-
tóberben kezdõdik. Egyelõre a
közös munka elején járunk, a
játékosokkal kölcsönösen is-
merkedünk.

– Mennyi idõre szól a szer-
zõdése?

– Tíz hónapra, de megfelelõ
eredmény esetén ez automati-
kusan meghosszabbodik egy
esztendõvel.  Négy közé kell
kerülnünk mindenképp.

H.V.

Cél 2015-re:
bajnoki cím

Múlt pénteken kiutazott a magyar csapat Montrealba, az augusztus 11.-
18. között zajló paraúszó világbajnokságra. Az edzõtáborozó válogatott
tagja a szentesi Rácz Nikolett is, aki 4 versenyszámban fog indulni: 100
méter mellen, 200 méter vegyesen, 100 méter pillangón és a 34 pontos
vegyes váltóban. Errõl a váltóról azt kell tudni, hogy összeadják az indulók
kategóriáit, és abból jön össze ez a szám. – Egészen jók a körülmények,
napi 2-szer 1 órát edzünk – értesült lapunk a 16 éves úszótól, aki elmond-
ta, elég furcsa volt a felkészülés korábbi edzõje Kovács Brigitta már a pé-
csi Tar Imre vezényli az edzéseit.

Niki új edzõvel a vb-n

Gyermek és serdülõ or-
szágos bajnokságokon,
rendkívül erõs mezõnyben
mérették meg magukat a
Szentes Városi Úszó Club
azon versenyzõi, akik szint-
idõt tudtak úszni.

Miskolcon, a gyermek or-
szágos bajnokságon hárman
áltak rajtkõre a mieink közül,
azok, akik teljesítették a
szintidõt a versenyre. Héja
Gabriella 4 számban is ott le-
hetett, 200 méter mellen, ve-
gyesen és 100 méter mellen
és pillangón, utóbbiban érte
el a legjobb eredményt, ami
középmezõnyhöz volt elég.
Hasonlóan szerepelt Szabó
Dániel és Gergely Szabolcs,
akik két-két számban indul-
tak (100-200 mell, illetve 100
gyors, 200 vegyes). azonban
Dani a 2001-2002-esek össze-
vont versenyében saját kor-
osztályában a 7. helyet érte
el. Edzõjük, Rébeliné Vincze
Edit elmondta a bajnokság
színvonaláról, hogy nagy
számú, 80-90 induló volt
egy-egy korosztályban, s
már a szintidõt megúszni is
jó teljesítménynek számít. Az
utánpótlás erejét jelzi, hogy a
versenyen megdõlt Egerszegi

Krisztina 26 esztendõs kor-
osztályos csúcsa is.

A serdülõk bajnoksága is
rendkívül erõs mezõnnyel,
több mint 50 egyesülettel raj-
tolt, s az élcsoport nagyon el-
távolodott a középmezõny-
tõl. Paulovics Tamás edzõnek
öt tanítványa is meg tudta
úszni a nevezési szintet. A
4x100-as vidékbajnok lány
gyorsváltó szerepelt a legjob-
ban, szépen helytállt a
4x200-as gyorsváltó is, és a
4x100-as vegyesváltónk pe-
dig egy gyerek korosztályos
úszóval állt ki. Egyéniben
Gulyás Andrea 100 mellen 3
másodpercet javított legjobb-
ján, 400 gyorson Kondorosi
Gréta 5 mp-t javult, ám ez is
csak a középmezõnyhöz volt
elég. Az úszóklub nagy am-
bíciókat dédelget, mert szep-
tembertõl újjászervezett, ha-
tékonyabb szakmai munká-
val folytatják mûködésüket.
Jövõre a serdülõ bajnoksá-
gon 8-ba kerüléseket tûztek
ki célul, valamint 2-3 éven
belül 1-2 versenyzõt eljuttat-
ni a korosztályos válogatott-
ságig, és felnõtt magyar baj-
noki döntõsöket is akarnak
nevelni. D.J.

Már szintet úszni
is jó teljesítmény
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Hazahozta bronzérmét

Egyelõre nem teljes a Hungerit-Szentesi VK nõi vízi-
labdacsapatának játékoskerete, jelenleg összesen 14 játé-
kos az, aki hadra fogható. Tóth László az alábbi vízilab-
dázókkal dolgozik együtt: Gémes Alexa, Gundl Diana,
Gyõri Eszter, Hevesi Anita, Kádár Ildikó, Kövér-Kiss Ré-
ka, Rácz Daniella, Magyar Tamara, Bartucz Dóra, Bene
Viktória, Dudás Dóra, Elbert Stefánia, Tímár Maja és
Vida Peggi. A szakvezetõ szerint mindenképpen szükség
lenne még egy centerre, egy bekkre és egy kapusra.

Az 1997/98-as születésûekbõl álló szentesi serdülõ csapat (fehérben) mind az öt meccsét megnyerte. (Fotó: Vidovics)
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Hozzánk, Szenteshez tar-
toznak, de mégsem. Kiskö-
zösségek, melyek ezer szál-
lal kötõdnek a városhoz,
mégis törekednének vala-
milyen önállóságra. Nyári
sorozatunkban Szentes kül-
sõ városrészeit, és az ott
élõk mindennapjait mutat-
juk be. Most Nagyhegyen
jártunk.

Lassan öt éve, hogy a
Nagyhegy szélére költöztek
Máriáék. Itt adott volt a csa-
ládi épület, ahogy férjhez
ment, mondja egy fiatalasz-
szony, akit boltból kifelé jö-
vet szólítunk meg. Barátsá-
gosak, összetartóak errefelé

az emberek, ezt tapasztalta
Mária, ez a falusias légkör
számukra nem szokatlan, hi-
szen azelõtt Szegváron éltek.
A mellettük lévõ kisboltban
vásárolnak be, s bár innen
közel van a város is, munka
után már nem szívesen men-
nek sehová, mondja. A gye-
rekeknek is nagyon jó a ker-
tekben játszani, említi Mária,
akinek kislánya egyszer csak
megiramodik az utcán mû-
anyag jármûvével, úgy, hogy
keresni kell, mert eltûnt egy
kapuban. Szerencsére csak a
szomszéd kisgyerekhez gu-
rult be, illusztrálva anyja
szavait a jó szomszédi viszo-

nyokról. Ezen a részen, a fõ-
út mellett nem jelent problé-
mát követni a házak számo-
zását, hiszen sorrendben
emelkedik, de a Nagyhegy
belsejében, a dûlõk zegzuga-
iban már nehéz eligazodni,
mondja. Ez a gond évek óta
tartja magát, bár minden ön-
kormányzati választáskor
ígéretek hangzanak el ezzel
kapcsolatban. Az õ lakhelyü-
ket könnyû beazonosítani: a
volt laktanyával szemben a
fõúton – ez a támpont elég
szokott lenni. „Nagy ez a
Nagyhegy” – hallom még tá-
vozóban a fiatalasszony sza-
vait. 

A Garázs dûlõ egy szakasz
megtétele után kétfelé ága-
zik, kint van a zsákutcát jel-
zõ tábla. Fóliák, kertek sora
mutatja, a városrészre erõsen
jellemzõ a mezõgazdasági
tevékenység. Az egyik lom-
bokból szõtt, vagy inkább
dús levélzettel benõtt kerítés
mellett ketten beszélgetnek:
Újszászi János a telekszom-
szédjával, Erikával. Minden
szuper, minden megvan, ami
a létfenntartáshoz kell, igaz,
négy évente vannak ígére-
tek, aztán nem változik sem-
mi, állapítják meg érdeklõ-
désemre.

Elöregedik a nagyhegyi la-
kosság, fiatalok csak téve-
désbõl jönnek ide, jegyzi
meg   tréfásan a férfi. Itt még
nem panaszkodhatnak a
közbiztonságra, de ahogy
következnek a további dû-
lõk, úgy romlik a helyzet,
mondják.

A férfi '78 óta él itt. Pár év-
vel korábban még csak a
kertjükbe jártak ki, aztán
egyre többször maradtak
kint télire, végül fokozatosan
itt alakították ki életterüket.
Most is termeszt zöldséget,
de azokban az idõkben job-
ban meg lehetett élni a ker-
tészkedésbõl, mondja. Bolt
felesleges, mindenki bejár a
városba, nagyobb forgalmú
helyekre, internet is van, és
persze, kocsma is bõven, bár
már fogynak, sorolja a férfi. 

S hogy mi a hiányosság? A
szennyvízvezeték  mehetett
volna tovább, mert itt ér vé-

get, igaz, kevés az állandóra
bejelentett lakó. Megérde-
melnének egy szilárd útbur-
kolatot is az itt lakók, érke-
zik az újabb javaslat.

Az emberek barátságosak,
kisebb összejárások vannak,
aztán mindenki megy a dol-
gára. Viszont új postás nem
talál a címzetthez, merül fel
egy probléma, amikor a
nagyhegyi labirintusra tere-
lõdik a szó. GPS-szel méterre
pontosan idetalálnak, a dû-
lõk neve nem számít, a szá-
mozás a mérvadó, mondják.
A kissorompó még mindig
nincs megnyitva, pedig az-
zal élhetõbb volna a Nagy-
hegy, véleményezi a férfi.

Az asszony a fia földjén ter-
mel 3 éve, egyébként a Felsõ-
párton laknak. Építhetõ a bel-
terület, de nem tudja, megér-
né-e kiköltözni ide. Szerinte
idõsebbek, vagy muszájból
kiköltözõk élnek errefelé. 

Továbbmenve, a Szeszfõz-
de dûlõn valóban igazolódni
látszanak elõzõ beszélgetõ-
társaim megjegyzései a köz-
biztonságot illetõen. Az esti
locsolás közben találom
Czirbus Antalt, aki jól érzi itt
magát, de mint mondja, nem
költözne ki ide, mert messze
van a város, õ éppen három
kilométerre lakik innen.
Büszkén említi és mutatja 2
ezer négyzetméteres almás-
kertjét, rajta 540 almafával.
1997 óta jár ide ki a nyugdí-
jas férfi, de csak kikapcsoló-
dásként. Már háromszor lop-
tak tõle kerti szerszámokat,
egyszer meg furcsa kárt
okoztak nála: behatolás nem
történt, de valaki szétverte
kis házának ajtaját.  Azonban
akkor itt mindenhová betör-
tek, mutat körbe. Aki itt él,
vagy megélhetésbõl kertész-
kedik, azt ez biztosan érzé-
kenyebben érinti, jegyzi
meg, hozzátéve: amióta ka-
merát szereltek fel az utca
elején, kevesebb a betörések
száma.

D. J.

A szentesi végeken 6. rész

Falusi hangulat a Nagyhegyen

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
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 8-12. 
17.30 óra Kvartett - A nagy

négyes - angol vígjáték
20 óra A hipnotizõr - svéd

thriller.
Augusztus 15-19.
17.30 óra Mielõtt éjfélt üt az

óra – amerikai filmdráma
20 óra Gyilkos vágyak – né-

met-francia thriller.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 9-tõl

Gyönyörû monokinis nõ úszik a Ba-
latonban. A partról egy férfi már rég-
óta figyeli, s amikor a hölgy közelebb
ér, megszólítja:
- Kisasszony, meg tudná mondani,
hány fokos a víz?
- Nézze uram! - ráncolja szemöldökét
a hölgy. - Engem kurvának már néz-
tek, de hõmérõnek még soha!

Józsi bácsi betér a patikába, és há-
rom doboz Viagrát vásárol. Mikor
megkapja, kicsomagolja az elsõt, a
padlóra dobja, és széttiporja. Aztán
kicsomagol egy másodikat, szétti-
porja, majd egy harmadikat, azt is
széttiporja.
- De Józsi bácsi, ezt nem így kell
használni! - mondja értetlenkedve a
patikusnõ.
- Maga ebbe ne szóljon bele, Klárika!
A dohányzásról is így szoktam le...

Az újdonsült férj a nászéjszakán oda-
áll anyaszült meztelenül a felesége
elé:
- Ez az, amit nyújtani tudok!
- Rendben Béla, akkor kezd el nyújta-
ni!

A nõk angyalok... ha pedig valaki le-
töri a szárnyukat, akkor egyszerûen
tovább repülnek egy seprûn!

Mit parancsol, uram?
- Mindegy, csak nagy legyen, hideg,
és sok vodka legyen benne.
- Na, akkor jöjjön, bemutatom a fele-
ségem.

A rendõr vonaton utazik. A mellette
levõ ülésen egy fiatal pár ül.
Egyszer a lány így szól a fiúhoz:
- Úgy fáj a homlokom.- A fiú meg-
csókolja a lány homlokát, mire a vá-
lasz:
- Már nem is fáj.
Kis idõ múlva a lány ismét rákezd:
- Úgy fáj a fogam.- A fiú szájon csó-
kolja a lányt, mire a reakció:
- Már nem is fáj.
A lány tovább kacérkodik:
- Úgy fáj a vállam.- Újabb csók,
újabb válasz:
- Már nem is fáj.
Odafordul a rendõr a fiúhoz:
- Elnézést, doktor úr, aranyeret nem
gyógyít?

Miért jó, hogy zsír van a tejben?
Mert így fejés közben nem nyikorog
a tehén!

Hõguta

Kos 
Van egy dilemmája, aminek
a megoldásában hallgas-

son a barátaira, akik objektívebben lát-
ják a helyzetét. Vigyázzon az egészsé-
gére és óvatosan kiránduljon, sportol-
jon mostanában.

Bika 
Egyszerûen félrevezetik az
emberek és ön hagyja! Mu-

száj ezt tudomásul vennie és tenni el-
lene. Kérje ki kedvese tanácsát és
hagyja abba a húzd meg - ereszd meg
játékot! 

Ikrek 
Mindannyian szeretjük, ami-
kor szeretet vesz körbe min-

ket és mi vagyunk a világ közepe. Ez
megnyugtató érzés, de a luxus egy idõ
után terhes lehet. Most vegye elõ min-
den szervezõkészségét és hozza össze
barátait egy hétvégi kiruccanásra. 

Rák 
Kényelmes helyzetbe kerül-
het a napokban, mert fõnö-

kei olyan munkát bíznak önre, amit
szeret csinálni és jó is  benne. Mindig
tartsa be a szabályokat és a törvénye-
ket, mert sokan figyelik és alig várják,
hogy lecsaphassanak. 

Oroszlán 
Lelke tovább forrong és
még most sem tudja feldol-

gozni az önt ért sérelmeket.  Érdekes
és furcsa pletykát hallhat, aminek sem-
mi alapja nincs, de elég valóságosnak
hat majd. Ne foglalkozzon vele!

Szûz 
Bármilyen kérdésre megta-
lálja a választ néhány pilla-

nat alatt, de legyen óvatos, gondolja
át a válaszokat! Ne feledje, hogy az
óra mindig körbejár és segíthet vis-
szaállni egy korábbi helyzetbe. Ne is-
mételje folyton mindenkinek a problé-
máit!

Mérleg 
Sokkal közelebb van a bol-
dogsághoz, mint gondolná!

Sok ember irigyli a helyzetét és jó, ha
ezt pontosan tudja. Ritkán, de ijesztõ
dolgokat álmodhat, amiktõl aztán az
egész napja rosszul alakul. 

Skorpió 
Féltékeny egy munkatárs-
ára, aki gyorsabban jut elõ-

re, mint ön. De még ez sem ok arra,
hogy rosszindulatú pletykákat terjesz-
szen róla! Ne féljen, mindenki látja a
helyzetét.

Nyilas 
Van egy régi mondás, mi-
szerint nem szabad hátat

fordítani az ördögnek. Önnek sem
szabad elfelejtenie soha, hogy nem le-
het mindenkinek a szíve csücske. Saj-
nos a családban is vannak olyanok,
akik nem kedvelik – õket próbálja meg
kizárni az életébõl.

Bak 
Öröme végre õszinte lehet
és a nyár felfokozott han-

gulata egyre jobban magával ragadja.
Igazán boldog  és senkivel sem cse-
rélne, de azért a kötelességeit sem
szabad elfelejteni! 

Vízöntõ 
Ne aggódjon, az otthona
körüli problémák hamaro-

san megoldódnak és nem kell tovább
foglalkoznia a problémákkal. Elenged-
hetetlen lesz, hogy a hálás környeze-
tétõl elfogadjon némi ajándékot.  

Halak 
Siker, pénz – ezekben talán
kevesebb része lesz mos-

tanság, de az év végéig kárpótolja
majd a sors. Szeretne változtatni az
önt körülvevõ dolgokon?  Ne felejtse
el, hogy  apróságokkal is feldobhatja
környezetét.

Augusztus 10-16.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
A Szabadtéri Nyári Színház kö-

vetkezõ mûsora a XII. Nemzetközi
Megyejáró Fesztivál, melyet au-
gusztus 9-én, pénteken 20 órától
nézhetnek meg az érdeklõdõk a
megyeháza udvarán.

Közremûködik az Udaberri Nép-
tánc Együttes Baszkföldrõl és a
Sadeczoki Ifjúsági Néptánc Együt-
tes Lengyelországból.

A nyári színház keretein belül
augusztus 14-én, szerdán 21 óra-
kor Szulák Andrea „Szeretni bo-
londulásig...” címû koncertjét
rendezik a megyeháza udvarán.

Táncest
és Szulák

A Csengelei Fúvószenekar,
a Csengelei Ifjúsági Mazso-
rettcsoport, a Makói Magán
zeneiskola Ifjúsági Fúvósze-
nekara és a szentesi Lajtha
László zeneiskola ifjúsági fú-
vószenekarának találkozóját
rendezik meg augusztus 18-
án, vasárnap 17 órakor. A fú-
vósok mûsorát a megyeháza
szabadtéri színpadán tekint-
heti meg a közönség.

Ifjúsági
fúvósok

A barátkozást, a jószomszédi viszonyt szeretik a nagyhegyiek, így Mária és kislánya is.

Küzd az életéért közülünk az egyik legnagyobb...!
Legnehezebb meccsét kell játszania, és nagyon egyedül

van a „medencében”!
Ha Te is azt érzed, hogy segítened kell, most megteheted!
Sipos Edit (Sipinyó) az, akinek most nagy szüksége van

ránk, és együtt kell VELE lennünk.
Raiffeisen Bank : 12066007 - 00505938 - 00300001
Külföldrõl:  HU 1012 0660 0700 5059 3800 3000 01
SWIFT kód : UBRT  HUHB

Szentesiek,
sportbarátok!

A nagyhegyi labirintus a Google térképén.
Garázs dûlõ



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

UUTTOOLLJJÁÁRRAA  ttaannuullhhaatt  TTÁÁVVOOKK--
TTAATTÁÁSSBBAANN  aazz  úújj  OOKKJJ  mmiiaatttt!!  SSzzee--
rreezzzzeenn  sszzaakkmmáátt  oollccssóóbbbbaann,,  rröövviidd
iiddõõ  aallaatttt!!  MMeezzõõggaazzddaassáággii  tteecchhnniikkuuss,,
ggyyóóggyynnöövvéénnyytteerrmmeesszzttõõ,,  hhaalláásszz,,  mméé--
hhéésszz,,  lloovvaassttúúrraa--vveezzeettõõ,,  rreennddsszzeerrggaazz--
ddaa,,  kkllíímmááss,,  bboorráásszz,,  ááppoollóó,,  ggoommbbaa--
tteerrmmeesszzttõõ,,  áállllaatttteennyyéésszzttõõ,,  ppaannzziióóss..
wwwwww..mmaattrriixxookkttaattaass..hhuu  TTeelleeffoonn::
0066--7700//442244--22333300  

Apró

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

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

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

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

Két aranynyakláncot lop-
tak el a Tesco áruház üzletso-
ráról. A két, tört magyarság-
gal beszélõ személy az eladó
figyelmét elterelve vitte ma-
gával néhány nappal ezelõtt
a 470 ezer forint értékû ék-
szereket. Az áruház bizton-
sági kamerája információink
szerint értékelhetõ felvétele-
ket készített az elkövetõkrõl,
beazonosításuk folyamatban
van.

Összetörték egy ajtó üve-
gét a gyermekotthonban
kedden este. Az elkövetõ el-
len garázdaság miatt folyik
eljárás.

Barátainak mesélte el egy
eperjesi férfi, hogy ha úgy
alakul, kész végezni felesé-
gével. A rendõrségre beérke-
zõ bejelentés alapján a Szen-
tesi Rendõrkapitányság és a
Terrorelhárítási Központ
munkatársai közösen vonul-

tak ki a férfi lakására, ahol a
férfit elõállították, a lakásán
található kispuskát és egy
gázriasztót lefoglalták. Elõb-
bi tartására a férfinak nem
volt engedélye. A férj ellen –
aki szerint csak vicc volt az
egész – lõfegyverrel, lõszer-
rel való visszaélés miatt in-
dult büntetõeljárás.

H. V. 

Aranyat loptak az áruházból

Pofon parti és vasárnapi
kakaskodás elnevezéssel
ökölvívó mérkõzéseket lát-
hat a közönség augusztus
18-án, vasárnap délután a
Hungerit Szárnyas Napo-
kon. A Magyar Ökölvívó
Szövetség és a Hungerit Zrt.
támogatásával zajló meghí-
vásos amatõr ökölvívó baj-
nokságon a Kinizsi SE öt
öklözõje is ringbe lép.

Bertók Róbert edzõtõl lehe-
tõséget kap a bemutatkozás-
ra Kordás Kristóf, Erdei Ro-
land, Varga Diána, Mándoki
Károly és Lakatos Dávid. A
mérkõzések elsõdleges célja
a sportág megszerettetése és
népszerûsítése a fiatalok kö-
zött, ezért hasonló képessé-
gû bokszolókat állítanak el-
lenfélnek az ország klubjai-
ból. A közönség a három
órás program során legalább
15 mérkõzést láthat az ama-
tõröktõl. 

A Ferobox Event Profi
ökölvívó gáláján Faur Csaba,

Petrovics István, Nagy Lütyõ
Imre és Dukai Krisztián lép
ringbe. Bertók Róbert el-
mondta, hogy most nem
címmérkõzések zajlanak,
azonban a profik között min-
den meccs jelentõséggel bír,
mivel beszámít az országos
ranglistába.

Legutóbbi kiütéses veresé-
ge után elõször mérkõzik
Faur Csaba. A 91 kilogram-
mos, cirkálósúlyú sportoló
gyõzelmet ígér 7. profi mecs-
csén. Mint lapunknak el-
mondta, sokat tanult kecske-
méti mérkõzésébõl, akkor
ugyanis fejben nem volt ott,
és az alkalmi edzõivel sem
értették meg egymást. A sza-
badtéri gála nem új számára,
az elõzõ években is bokszolt
a Szárnyas Napokon.

Nagy Lütyõ Imre június-
ban Szeghalmon az elsõ me-
netben, azt megelõzõen
Kecskeméten a második me-
netben gyõzött kiütéssel. A
Hungerites Rocky-nak is ne-

vezett közönség kedvenc
nem szállt el a sikerektõl,
ugyanúgy készül 9. profi
meccsére, mint eddig. He-
tente háromszor fut és erõsít
a másik három napon techni-
kai edzést tart. Úgy érzi, a
több kesztyûzésnek köszön-
hetõen technikailag fejlõdött
júniusi meccse óta. Lütyõ két
évvel ezelõtt éppen a Szár-
nyas Napokon debütált a
profik között. Akkor ponto-
zással nyert és most is gyõ-
zelemre készül kiskunfélegy-
házi ellenfelével szemben.
Szereti a szabadtéri bokszot,
mint mondja sokkal jobb a
hangulat mint a teremben és
a közönség is felszabadul-
tabb.

Az amatõrök pofon partija
várhatóan vasárnap délután
2 órakor kezdõdik, majd fél
hattól a profik kakaskodnak
a ringben. A mérkõzések
megtekintése díjtalan.

BG

Házasságot kötött: Bánfi Kornél (Deák F. u. 35.) és Gyalai

Pálma Magdolna (Nagytõke, József A. u. 7.), Szakál Zoltán

(Pacsirta u. 1.) és Jószai Katalin (Bocskai u. 3.).

Elhunyt: Fodor János (Alsórét tanya 265.), Varga Imréné

Balogh Julianna (Rúzs-M. u. 1.), Koncz Józsefné Szani Erzsé-

bet (Dózsa Gy. u. 78.), Szabó József (Balogh J. u. 10/A), Nagy

Zsuzsanna (Brusznyai stny. 12.), Korcsmáros László (Munkás

u. 88.).

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 12-ig Rákóczi Gyógyszerzár (Rá-
kóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12-ig. Augusztus 12-19-ig
Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus
10-11-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

(folytatás az 1. oldalról)
Kistamás Zsolt Pécsrõl ér-

kezett, az elmúlt szezonban
64 gólt szerzett, és az ötödik
helyen végzett a góllövõlis-
tán, így nem csoda, ha tõle a
szeptemberben rajtoló sze-
zonban is gólokat vár a veze-
tõség. – Számomra ez az el-
várás egyáltalán nem jelent
terhet, igyekszem megismé-
telni tavalyi teljesítménye-
met – mondta a gólerõs tá-
madó. – Csalódást jelentett
számomra a Pécs tavalyi sze-
replése, idén mindenképpen
szeretnék jobban szerepelni
új csapatommal. Sajnos a
nyáron néhány hetet kihagy-
tam a felkészülésbõl, így
most azon vagyok, hogy mi-
nél hamarabb utolérjem ön-
magamat, és megfelelõ erõ-
állapotba kerüljek. Az ifjúsá-
gi Európa-bajnok Keresztes
István az egri Esterházy Ká-
roly Fõiskola együttesében
játszott tavaly, korábban 12
esztendõn át a BVSC-ben ví-
zilabdázott. – Úgy érzem a
bajnokság egyik meglepetés
csapata leszünk, szeretnénk
nagy skalpokat is begyûjteni

az elõttünk álló pontvadá-
szatban – nyilatkozta a leg-
többször kapás oldalon illet-
ve „rosszkéz“ oldalon sze-
replõ Keresztes. – Szerettem
volna új csapatban kipróbál-
ni magam, ezért mondtam
igent a szentesi megkeresés-
re. Kiss Gyula az OSC-bõl ér-
kezett, kapás-szélsõ és ka-
pás-hátsó poszton szerepel
leginkább. – Korábban már
hallottam Fülöp Tiborról,
akinél hatalmas mennyiségû
munkát végeznek a játéko-
sok az edzéseken, ez min-
denképpen hasznos lesz a
további fejlõdésem szem-
pontjából – mondta Kiss,
majd hozzátette, hogy szim-
patikusak azok a tervek,
amelyek alapján egy fiatal,
de eredményes csapat építé-
sét tûzték ki célul a klub
vezetõi. Hegedûs István, a
Szentes korábbi játékosa né-
hány esztendõs kitérõt köve-
tõen tért haza, míg Martin
Holarik Kassáról érkezett. Õt
már tavaly szerette volna le-
igazolni a Szentes, de erre
csak most kerülhetett sor.
Honfitársa, a szlovák junior

válogatottal Szombathelyen
készülõ Tomas Kostelnik még
nem érkezett meg Szentesre,
õ késõbb csatlakozik Fülöp
Tibor együtteséhez. Hír még
a klubbal kapcsolatban,
hogy hivatalosan is bejelen-
tették, hogy a klubot a
COMIX System támogatja a
jövõben magas oxigéntartal-
mú italokkal. A cég olyan
együtteseket támogat, támo-
gatott korábban, mint a du-
naújvárosi jégkorongcsapat,
a veszprémi nõi kézilabda-
csapat, és az orosházi és ba-
latonfüredi férfi kézilabda-
csapatok. hv

Vasárnapi kakaskodás

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
augusztus 12—1 6.

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

Hétfõ: Sárgaborsóleves füstölt
karajjal és májgaluskaleves

A menü: Sertéspörkölt, nokedli, saláta
B menü: Csirkés-zöldséges lasagne

vagy mákos nudli
Kedd: Makói vágottas és jeges

gyümölcsleves
A menü: Rakott brokkoli 
B menü: Csongrádi aprópecsenye, sült

burgonya, saláta
Szerda: Paradicsomleves és joghurtos

pityókaleves
A menü: Kassai töltött karaj,

zöldfûszeres rizs, saláta
B menü: Csirkepörkölt, tészta, saláta
Csütörtök: Brokkoli-krémleves és

zöldbableves
A menü: Csikós tokány, tészta, saláta
B menü: Csibemell bacon pólyában,

kelkáposztafõzelék
Péntek: Lestyános húsgombócleves és

szárnyas becsináltleves
A menü: Pljeskavica, sült burgonya,

saláta
B menü: Gombapörkölt, nokedli,

saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)

Meglepetés csapat lehet

A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház tájékoz-
tatja a lakosságot és a fürdõ-
zõket, hogy a gyógyfürdõ és
nappali kórháza (Ady Endre
u. 44.) karbantartási munká-
latok miatt augusztus 11. és
augusztus 14. között zárva
tart. A gyógyfürdõ a fent ne-
vezett napok kivételével au-
gusztusban a hivatalos nyit-
va tartás szerint várja a für-
dõzõket: hétfõn 8 és 16,
kedd-péntek 8-20, szomba-
ton és vasárnap 9 és 20 óra
között.

Az államalapítás ünnepé-
hez kapcsolódó napokon, au-
gusztus 19-én és 20-án a
gyógyfürdõ a hivatalos nyit-
va tartás szerint várja vendé-
geket.

Karbantartás a
gyógyfürdõben

A ringbe lépõ szentesi amatõrök: Kordás Kristóf, Erdei Roland, Varga Diána,
Mándoki Károly és Lakatos Dávid.


