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A pötyögõ
generáció

Az utóbbi évek megszokott látvá-
nya, hogy a fiatalabb generációk –
és lassan az idõsebbek is – mobilte-
lefonnal a kezükben sétálnak az ut-
cán, ülnek a tömegközlekedési esz-
közökön és „pötyögnek”. Egyesek
számára teljesen közömbös ez a
kép, mások azonban felháborítónak
találják.

4. oldal

Sipos Edit 
(1975-2013)

Hosszan tartó súlyos betegség után kedden a
szentesi kórházban elhunyt Sipos Edit,
kilencszeres magyar bajnok és BEK-gyõztes
vízilabdázó, aki a magyar nõi vízilabda
korábbi meghatározó alakjaként világ- és
Európa-bajnoki címet is nyert a válogatottal.
Hozzátartozói, barátai és ismerõsei augusztus
23-án, pénteken 15 órától vehetnek tõle végsõ
búcsút a Szeder temetõben.

Több száz érdeklõdõ jelen-
létében avatták föl csütörtök
délelõtt a felújított Kurca-
hidat és a bíróság megszé-

pült épületét. Az ünnepsé-
gen Száva Szabolcs káplán
felszentelte Nepomuki Szent
János helyreállított mészkõ-

szobrát, amit a kiszélesített
híd mellett állítottak föl. Az
egybegyûltekhez elõbb Bod-
rogi Ferenc, a bíróság renová-

lást végzõ cég tulajdonos-
ügyvezetõje szólt, aki ki-
emelte, milyen büszke, ha az
épületre tekint. Wittek Krisz-
tina fõépítész beszédében ar-
ra emlékeztetett, hogy a res-
taurált mûalkotás 250 éves,
és becses dísze lesz Szentes
nyugati városkapujának. –
Jó, célszerû és szép is lett a
híd, amire minden szentesi
büszke lehet. A Kurca rend-
betétele, a parképítés, a szö-
kõkutak és a megújuló vá-
rosközpont látványa is azt
igazolja, helyes döntéseket
hoztunk. Ez a híd összeköt
bennünket – fogalmazott
Szirbik Imre polgármester, aki
a hídavatás hagyományai-
hoz hûen segítõivel egy sö-
rös hordót is átgurított az át-
kelõn. Az ünneplõ közönség
ingyen sörrel csillapíthatta
szomját. Két korsó után talán
nem vették részre, hogy a já-
rófelületen elhelyezett em-
léktáblák egyikén az augusz-
tust csak két u-val sikerült
kõbe vésni. 

B.D.

Szabó Zoltán szerint a
gyógyfürdõt vissza kell sze-
rezni a városnak, még akkor
is, ha jó ideig csak vesztesé-
gesen mûködtethetõ. A Job-
bik egyetlen szentesi önkor-
mányzati képviselõje botrá-
nyos hozzáállásról, kevés
rendõrrõl, és arról is beszélt
a lapunknak adott interjú-
ban, hogy Szirbik Imrével
szemben minden párt pol-
gármesterjelöltje esélytelen-
nek érezheti magát. 

– Évekkel ezelõtt a képvi-
selõ-testület többsége a Tóth
József utca egyirányúsítása
mellett döntött, az ott lakók
viszont csak néhány hete
ocsúdtak fel, azóta többször
tiltakoztak a forgalmi rend
megváltoztatása ellen. Ho-
gyan lehetne feloldani ezt a
helyzetet?

– Mi, a Jobbik szentesi
alapszervezete nem értet-
tünk és nem értünk egyet a
négy utcaszakasz egyirányú-
sításával, már csak azért
sem, mert egyre gyengül a
motorizáció a városban.
Hogy csak egy példát hoz-
zak, mennyire ésszerûtlen az
elfogadott elképzelés, néz-
zük meg a Szent Imre herceg
utcát: ha a Szent Anna utcá-
ról jövök föl a városközpont-
ba, és a strandra szeretnék
lejutni, meg kell majd kerül-
nöm az egész iskolatömböt a
Petõfi és a Kossuth utca felé.
Ha már környezetszennye-
zésrõl, hangzavarról meg az
egyéb ártalmakról beszé-
lünk, akkor semmiképp nem
lehet egy kerülõ út rövidebb,
mint a rövid út. Jól ismerem
a Tóth József utcát, laktam is
ott, és elismerem, egyes sza-
kaszain a kétirányú forgalom
problémába ütközik. Ezért

talán indokolt lehet az utca
egy részének egyirányú-
sítása, de fontos lett volna a
megfelelõ döntéselõkészítés
és a lakosok véleményének
kikérése. Abszolút elkésett-
nek tekintem az utóbbi he-
tekben rendezett lakossági
fórumokat, ezeket évekkel
ezelõtt, az ötlet megszületé-
sekor kellett volna megszer-
vezni. Ha ezek a felmérések
idõben elkészültek volna,
sokkal kevesebb konfliktus-
sal és nézeteltéréssel szem-
besülne a  városvezetés .
Egyébként botrányosnak tar-
tom azt a hozzáállást, hogy a
lakosság véleményére csak
közvetlenül az elsõ kapavá-
gás elõtt kíváncsiak a város-
házán, a városi fõépítész pe-
dig évekig nem hajlandó be-
szerezni egy hivatalos állás-
foglalást a mentõszolgálat-
tól, holott az alapján lehetne
megalapozott döntést hozni
az ügyben.

– Önök tiltakoztak a leg-
harsányabban a gyógyfür-
dõt, illetve annak 14 éven
aluli vendégkörét sújtó
ÁNTSZ határozat ellen. Az-
óta 10 millió forintot elkülö-
nített az önkormányzat a
külsõ medence vízforgató be-
rendezésére, de ez csak rész-
ben jelent segítséget, hiszen a
létesítmény elavult, havonta
2-3 milliós veszteséggel mû-
ködik. A Jobbik pártolná-e,
még ha a városnak sok pénz-
be is kerülne, hogy az önkor-
m á n y z a t  m û k ö d t e s s e  a
gyógyfürdõt?

– Számomra elviselhetet-
len, hogy van olyan intéz-
mény Szentesen, ahova nem
vihetem be a három éves fia-
mat. 

(folytatás a 3. oldalon)

A fürdõt vissza
kell szerezni

Kinek-kinek az országo-
san is egyedülálló kiállító-
helyek, másnak a strand je-
lenti a  vonzerõt, de sokan
érkeznek Szentesre családi
kötõdés okán is. Hosszabb-
rövidebb idõre városunkba
látogató turistákat kérdez-
tünk, miért éppen Szentes
az úti céljuk?

Nem hivatalos felmérés
alapján írhatjuk, a Szentesre

érkezõk rácsodálkoznak a
kisváros szépségére, az itt ta-
pasztalható nyugalomra,
ugyanakkor értetlenül szem-
lélik a Petõfi Szálló lassú
pusztulását, de gyakori kér-
désként felmerül az is, miért
nincsen a világszerte ismert
karikatúra-szobrász Csíky
Lászlónak alkotása a múze-
umban, vagy saját galériája.
Egy vendéglátóhely egy idõ

után a visszajáró vendégek-
bõl él, magyarázta Molnár Lí-
via. Náluk, a Szin-es Vendég-
házban leginkább üzleti
ügyekben érkezõ vendégek
jelentkeznek be, akadnak
olyanok, akiknek valamilyen
szentesi gyökerük is van.

Kvíz klub – élõben

Évente kétszer rokonláto-
gatásra utazik családjával a
fõvárosból Szentesre Kutiné
Kovács Adrienn, ám most elõ-
ször jöttek hosszabb idõre.
Férje a szentesi ködõdésû,
egyébként itt Bucsány Bar-
baráéknál vendégeskednek,
akivel nagyszüleik közösek.
Mivel a fiatalasszony érdek-
lõdik minden iránt, ami régi,
vendéglátóival és két gyer-
mekével ellátogattak a Péter
Pál Polgárházba, de szervez-
tek más kulturális progra-
mot, és strandoltak is. A vá-
rost nagyon szépnek tartja,
kulturált, parkosított, nincs
randalírozás, nem úgy, mint
a fõvárosi lakótelepen, ahol
élnek, és ahol olykor lehet
látni mindenfélét, fogalma-
zott. 

(folytatás a 4. oldalon)

Élhetõnek, barátságosnak
látják városunkat
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HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Farkas Sándor, a FIDESZ Ma-
gyar Polgári Szövetség ország-
gyûlési képviselõje augusztus 22-
én, csütörtökön 10–12 óra között
fogadóórát tart a Kossuth u. 11.
sz. alatti Fidesz irodában.

Fogadóóra

Kutiné Kovács Adriennék ellátogattak
Bucsány Barbaráékkal a Péter Pál polgárházba is.
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Heltai Ferenc egyike
azoknak, akik a legjelentõ-
sebb karriert csinálták
Szentes város szülöttei kö-
zül. „Ha valamelyik mû-
vésznek eszébe jutna az
Akaratot megszemélyesíte-
ni, ércbe önteni vagy kõbe
faragni, nem választhatna
magának jobb mintát,
mintha kifaragná Heltai
Ferencet. Az a kisvárosi,
senki által nem ismert,
nem támogatott, nem prote-
zsált fiú, aki a maga erejé-
bõl lett azzá, amivé lett. A
maga nyílt fejével, igazi
szentesi észjárásával, ame-
lyik minden dologban rög-
tön a lényeget látja, amelyi-
ket semmiféle fény és ra-
gyogás el nem kápráztat,
hanem halad a maga elé tû-
zött úton feltartóztathatat-
lanul” – írta róla a Szente-
sen megjelenõ Alföldi El-
lenzék.   

Fõhõsünk Hoffer Ferenc
néven született Szentesen
1861. március 15-én; apja
Hoffer Lõrinc búzakereske-
dõ, édesanyja Grünwald Ka-
talin. Középiskolai tanulmá-
nyait a szentesi gimnázium-
ban végezte; tanárai közé
tartozott Zolnay Károly,

Balázsovits Norbert, Dósa
Elek, Szívós Béla, Frank Ár-
min, Pólya Ferenc és Szalay
István. (Ferenc 1879-ben ne-
vét Heltaira magyarosította.)

A lipcsei és a budapesti
egyetemen jogi tanulmá-
nyokat folytatott, s ez utób-
bi helyen államtudományi
doktori oklevelet nyert.
1881-tõl az Ellenõr belsõ
munkatársa; 1882-tõl pedig
Jókai Mór lapja, a Nemzet c.
újság közgazdasági rovatve-
zetõje. Még csak 22 éves,
amikor „Az ipartörvény re-
víziója” c. tanulmányával
megnyeri a Magyar Tudo-
mányos Akadémia pályadí-
ját. Utóbb ennek alapján
dolgozták ki az 1884: XVII.
törvénycikket, az ipartör-
vényt. 1884 nyarán a MTA
Nemzetgazdasági és Statisz-
tikai Bizottságának kültagjá-
vá választották, amelynek
megbízásából szerkesztette
a Nemzetgazdasági Szemlét
(1886/87), majd 1887-ben
átvette a Vasúti és Közleke-
dési Közlöny szerkesztését,
és tagja lett a kereskedelem-
ügyi minisztérium tarifa-bi-
zottságának. 

Hieronymi Károly bel-
ügyminiszter megbízásából

kidolgozta a fõváros kerüle-
ti elöljáróságainak újjászer-
vezésérõl szóló törvényt.
1891-ben beválasztották a
székesfõváros törvényható-
sági bizottságába, majd tag-
ja lett a fõvárosi közmunkák
tanácsának. 1892-tõl a Hír-
lapírók Nyugdíjintézetének
alelnöke. A Szabadelvû Párt
tagjaként 1896–1905 között
kormánypárti országgyûlési
képviselõ. 1907-ben az Álta-
lános Osztrák–Magyar Lég-
szesz Társaság budapesti
igazgatója lett, 1909-ben a
fõvárosi gázmûvek vezér-
igazgatója. Elõbb alelnöke,
majd 1908-tól elnöke az Új-
ságírók Gazdasági Egyesü-
letének. Gróf Tisza István
oldalán részt vett a Nemzeti
Munkapárt megalapításá-
ban; 1910-ben az oklándi ke-
rület országgyûlési képvise-
lõjévé választották. Számos
törvényjavaslatot és emlék-
iratot dolgozott ki. A fõvá-
ros közigazgatásának egyik
legalaposabb ismerõje volt,
nem tekinthetõ tehát vélet-
lennek, 1913. febr. 15-én – az
uralkodó által kinevezett
három jelölt közül – Heltai
Ferencet választották meg
Budapest fõpolgármester-

évé, amennyiben a 251 sza-
vazatból 218 voksot õ nyert
el. Az Alföldi Ellenzék c.
szentesi újság vezércikkben
köszöntötte az új fõpolgár-
mestert, nem kis büszkeség-
gel jelentve ki: „Heltai Fe-
renc dr.-t Szentes város adta
Budapestnek. Ez a város
volt a bölcsõje, nevelõje; a
mi iskolánk, a mi kultúránk
adta az elsõ impressziókat,
melybõl az õ tudása kivirág-
zott. Ez a föld volt az, mely-
bõl kölcsönözte akaraterejé-
nek acélosságát, hogy a
Harruckern (ma Ady E.) ut-
cai nádfedeles kis házból a
pesti városházáig tartó tü-
neményes pályafutást meg-
tegye.” 

1913. febr. 22-én Ferenc

József magánkihallgatáson
fogadta Heltait. Az audien-
cia mintegy 30 percig tar-
tott, amely idõ alatt a király
behatóan érdeklõdött a fõ-
város ügyei, ill. fejlõdése
iránt, majd kinevezte Heltai
Ferencet a fõrendiház örö-
kös tagjává, egyben udvari
tanácsossá.

Alig fél évvel megválasz-
tása után, Heltai 1913. au-
gusztus elején családjával
Ischlbe ment nyaralni. Egy
kirándulás alkalmával rosz-
szul lett, és ágynak esett. Ál-
lapota néhány nap múlva
romlani kezdett. A vizsgálat
során kiderült, hogy a fõpol-
gármester lábán keletkezett
egy fekély, amely egyre job-
ban terjedt, s ez veszedelmes
lehetett, mivel Heltai Ferenc
régóta cukorbeteg volt. Ereje
napról-napra fogyott, állapo-
ta rosszabbodott. Néhány
napi kínos szenvedés után
1913. aug. 11-én este 10 óra-
kor meghalt. Holttestét az
ausztriai Ischlbõl elõbb Bécs-
be, majd Budapestre szállí-
tották, s az Oszlop utca 24.
szám alatti házában felrava-
talozták. (Az Oszlop utcát
hamarosan Heltai F. utcára
keresztelték át.) 

Temetésére augusztus 14-
én került sor. Koporsóját
négylovas díszhintó vitte
a Városházára, díszruhás
rendõrök és tûzoltók sorfala
között. A fõvárosi közgyûlés
nevében Bárczy István pol-
gármester, a képviselõház
nevében Hock János ország-
gyûlési képviselõ mondott
búcsúztatót. A Kerepesi úti
temetõben az újságíró, író és
politikus barátok búcsúztak.
A reprezentatív külsõséggel
és hatalmas gyászoló tömeg
részvételével végbement te-
metés egyetlen szépséghibá-
ja volt, hogy Szentes városa
hivatalosan nem képvisel-
tette magát, s még egy ko-
szorút sem küldött jeles
szülötte sírjára. Igaz utóbb,
1932-ben elnevezett egy ut-
cát róla az Alsóréti Újtele-
pen, de 10 évvel késõbb,
1942-ben átkeresztelte Dr.
Vadnay Andor utcára, 1945-
ben pedig Burián Lajos ut-
cára. Tehát jelenleg nincs
emléke Szentesen Heltai Fe-
rencnek. Talán 100 éves ké-
séssel még kiköszörülhet-
nénk a csorbát elõdeink mu-
lasztása miatt.

Labádi Lajos

100 éve hunyt el Heltai Ferenc közgazdasági író

Szentesi fiú Budapest fõpolgármesteri székében

Az õsember, ha hegyen élt,
barlangba húzódott. Síksági
õsünk vízpartra települt. Így
adott volt az élet egyik alap-
eleme és szállása védett volt
az egyik oldalán. Majd rájött,
hogy a víz megkönnyíti
mozgási lehetõségét, sõt biz-
tos támpont a hazataláláshoz
is.

Így játszott fontos szerepet
a Tisza-Maros-Körös vidéke
évezredeken át. Az itt lakó
megtanulta a tájékozódást,
meg azt is, hogy hóolvadás-
kor megvadul és szétárad a
folyó. A 19. századra éppen
az árvíz jelentette a legna-
gyobb gondot.

Ekkor lépett akcióba a tet-
tek embere: Széchenyi Ist-
ván. A folyószabályozással
csökkenteni lehetett az árvíz-
veszélyt és biztonságosabbá
lehetett tenni a hajózást. Az
elsõ nagy munka Vásárhelyi
Pál nevéhez fûzõdik. (Az
eredeti elgondolás a Bécs-
Konstantinápoly út biztosítá-
sa volt.) Az önkényuralom
éveiben ezen a téren is nagy
volt a csönd, a bénaság.

1876-ban egy német vállal-
kozó elindítja hajóit a Tiszán,
de ez csak néhány hónapig
mûködik. 1882 tavaszán a
szentesi Kecse Nagy testvé-
rek rendszeres hajójáratot
mûködtetnek Szentesrõl
mindkét irányba: Szegedre
és Szolnokra. A Duna Gõz-
hajózási Társaság már terve-
zi a csatlakozást Szegedtõl
Titelig és tovább. Sõt fölme-
rül  az a gondolat, hogy a
Marost és a Köröst is be le-
hetne kapcsolni. A balkáni
háborúk, a világháború és

Trianon aztán végképp el-
söpri a tervezést.

Érdekes fordulatot a 20.
században a gazdasági vál-
ság hozott. A magyar búza
piaca beszûkült, amerikai
gabona a vetélytárs, ami még
olcsóbb is. Miért olcsóbb?
Mert  hajóval szállítják! No-
sza! Szállítsuk mi is így!
1933-ban amúgy is 100 éves
Széchenyi gondolata. Au-
gusztus 28-án próbajárat in-
dul Tokajból Szentesig. A ha-
jón ott van Kállay Miklós
földmûvelési miniszter. A
tervek szerint – kenderesi
birtokáról jövet –  Szolnok-
nál csatlakozik Horthy is. A
nagy felbuzdulásnak nincs
folytatása. A Szeged-Szentes
közlekedés még mûködik.
Balázs Ica néni Ültessetek hi-
biszkuszt c. könyvében még
azt írja, hogy elsõ bútorát ha-
jó hozta el Szegedrõl. 1948-
ban augusztus 15-én a
csongrádi búcsúba is hajóval
jönnek a szegediek.

Aztán még néhány évig
bérelni lehet alkalmi járatot.
A Horváth Mihály Gimnázi-
umnak Derzsi Kovács Jenõ
szervez kirándulást hajóval
Tiszakürtig 1955-ben. Egy
kisdiák így lelkesedik: Nagy
élmény volt. Nem zsúfolt vo-
naton, nem rázós, hepehu-
pás úton busszal vitt az
utunk. A víz fölött derûs
szellõ simogatott, végig érez-
tem a víz tiszta illatát...

Milyen kár, hogy már az
emlékek hajóját is elviszi va-
lami. Nem a víz, a feledés.
Vagy csak az értelmes ötlet
hiánya?

B.M.E.

Olvasónk írja

Visz-e még hajót
a víz?

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Nagy
Jánost (képünkön) Szentes
díszpolgárát ,  a  Laj tha-
zeneiskola ny. igazgatóját
kérdeztük.

– A mezõgazdasági mi-
niszter avatta fel a Bakó
család nemrégiben elkészült
termálkútját.  

– A Szentes környékén ki-
termelt termálvízre nem
tudtunk olyan fürdõ hálóza-
tot kiépíteni mint a hasonló
lehetõségekkel rendelkezõ
más alföldi városok.

De ügyes kertészek évtize-
dekkel ezelõtt a termálvíz-
ben felismerték a fóliasátrak
fûtésének rendkívüli lehetõ-
séget. Sokan, sok munkával,
de megfelelõ életszínvonalat
tudtak ebbõl családjuknak
biztosítani. Azután bekövet-
kezett a piacvesztés, mond-
ták, nem érdemes fóliával
foglalkozni. Korszerûsíteni
kellett a technológiát, gyö-
nyörû automatizált üveghá-
zakat láttam környékünkön.

Nagy öröm látni, hogy a
második kertészgeneráció, a
mai körülmények, lehetõsé-
gek között tud nagyra vállal-
kozni, amely sok embernek
adhat munkát, megélhetést.

– Az OEP bevételei opti-
malizálását, a gyógyszerki-
adások csökkentését, a vér
gazdálkodás felülvizsgála-
tát kérte az ÁSZ a szentesi
kórháztól.

– A kommunizmus idejé-
ben mondták, hogy a nagy
emberek sokat, a kis embe-
rek keveset vittek haza a vál-

lalattól, a közösbõl, termé-
szetesen illegálisan.

Azután változott a világ,
az ember nem biztosan. Kell
az ellenõrzés, de azért vala-
mit rá kellene már bízni, a
szakmai tudásra, a szakmai
becsületre, az emberi tisztes-
ségre

A helyben dolgozó orvo-
sok tudják milyen és mennyi
gyógyszerre, vérre van szük-
ség.

– A lakók mellett a szente-
si mentõk sem szeretnék,
hogy egyirányúsítsák a Tóth
József utcát – hangzott el
Halmai István keddi sajtó-
tájékoztatóján, amelyen az
utcában élõk is megosztot-
ták véleményüket. Az Or-
szágos Mentõszolgálat vi-
szont jelezte: nincs kifogá-
suk a forgalmi rend megvál-
toztatásával szemben. 

– A kérdésfeltevésbõl úgy
vélem, mintha már csak a
mentõk véleménye hiányoz-
na a forgalomváltozás végre-
hajtásához. Szerintem az õ
véleményük ebben az eset-
ben  nem lehet perdöntõ. A
Tóth József utca nagyon kes-
keny, autóval igyekeztem el-
kerülni, de a zöld növényzet
kellemessé teszi. Az egy-
irányúsítás, tudomásom
szerint magával vonja az
autóbuszközlekedést is.
Nem tudom, milyen hatással
lehet a régi építésû házakra
az autóbuszközlekedés? Ez
az utca nem a mai forgalom-
nak lett kialakítva. A terv
megvalósításához a fákból is
ki kellene vágni. Városunk
belterületén így is kevés  a
zöldfelület. Tapasztalva a
nyarak hõmérséklet-változá-
sát, egyre inkább meg kelle-
ne óvnunk lombos fáinkat.

– A mûszaki kerámiák
gyártásában a második leg-
nagyobb szereplõvé nõtte ki
magát a világon a szentesi
HK-Ceram Kft. A cég az el-
múlt öt évben is növelni
tudta árbevételét, és rendre
nyereséges volt. 

– Hát meg kell mondanom
fogalmam sem volt, mit
gyárt a HK-Ceram Kft.

Kerítésen kívülrõl láttam a
szépen felújított épületet.
Amikor a honlapjukat meg-
néztem, sem lettem sokkal
felvilágosultabb, mire hasz-
nálják a H-tokot, U-tokot?

De ami az információkból
kiderült, milyen rangot tud-
tak maguknak kivívni a pia-
con 8 év alatt, az lenyûgözi
az embert. Kis vagy nagy
szakmai nézetkülönbség mi-
att, gondolom nem volt
könnyû meghozni azt a dön-
tést, hogy  egy biztosnak
számító állást elcseréltek egy
bizonytalanabbnak számító
kezdõ vállalkozással.

A tehetség mellett kellett
hozzá bátorság is.

– Bronzéremmel tért haza

vasárnap a Barcelonában
rendezett vizes világbajnok-
ságról Miskolczi Kitti, a nõi
vízilabda-válogatott szen-
tesi tagja, aki nyár elején
Dunaújvárosba igazolt. 

– Természetesen nem csak
a gazdasági sikereknek örül
a hozzám hasonló lokálpat-
rióta, hanem minden olyan
eredménynek, amely kis vá-
rosunkból, ahogy szakmánk-
ban mondani szokás, a vilá-
got jelentõ deszkákra röpíti
az embert. Gratulálok
Miskolczi Kittinek már azért
is, hogy a nõi vízilabda válo-
gatottban képviselte  Szen-
test, az elért eredményük
még nagyszerûbb. Ez öreg-
bíti városunk hírnevét is.
Azt persze sajnálom, hogy
tehetségét, felkészültségét
ezután más városban kama-
toztatja.

Ve z e t õ  p o l i t i k u s u n k
mondta – akit mellesleg tisz-
telek – a stadionok, úszóme-
dencék nem csak a verseny-
zõknek épülnek, hanem a
nézõknek is. Eszerint a ver-
senyzõk, olyan modern gla-
diátorok, akik szórakoztat-
ják a közönséget.

Jó lenne, ha a sportolók
eredményei a fiatalokat aktí-
vabb mozgásra, sportolásra
buzdítanák. Mert szoktuk
idézni: ép testben ép lélek.
Én jobban szeretem ezt köz-
mondást a római költõtõl,
Juvenalistól pontosan idéz-
ni. Õ így mondta:

Orandum est ut sit, mens
sana in corpore sano, ma-
gyarul: könyörögj, hogy ép
testben ép lélek lakozzon.
Nem elég csak a test egész-
ségére vigyázni, a lélek
egészségéért, épségéért is
többet  kellene  tenni.

Mit szól hozzá Nagy János?
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– Ezzel a határozattal a

szabadságunk csorbult –
folytatta Szabó Zoltán (ké-
pünkön). – Nem is megyek
oda addig, amíg a gyerme-
kem onnan ki van tiltva. Az
pedig kifejezetten dühítõ,
hogy egy 1996-os jogsza-
bályt 2012-ben vesznek elõ,
és egyik napról a másikra el-
lehetetlenítenek egy olyan
hagyományt, a kicsik vízhez
szoktatását és úszásoktatá-
sát, amelynek egészségmeg-
õrzõ szerepe elvitathatatlan.
Demonstrációt szerveztünk
a jogszabály módosítása ér-
dekében, az ombudsmanhoz
fordultunk, de hiába, mert
kiábrándító választ kaptunk
tõle. Azon, hogy több milliós
veszteséggel üzemel a fürdõ,
egyáltalán nem csodálko-
zom. Meg lehet nézni a kór-
ház mûködését, szenvedését
és vergõdését. Le a kalappal
azok elõtt, akik még képesek
a hátukon vinni az intéz-
ményt, de én úgy látom, kór-
házunk a kivéreztetés küszö-
bére érkezett. Amilyen a kór-
ház, pont olyan lett a gyógy-
fürdõ is: gyengén volt mene-
dzselve, a maradék vendége-
ket is sikerült elriasztani. A
Jobbik szerint kizárólag a
jogszabály módosítása je-
lenthet megoldást ebben a
kérdésben. Ami a város sze-
repét illeti, hiába van 2014
végéig elõszerzõdése a kór-
házzal a medencehasználat-
ról, ezt egyoldalúan felrúg-
ták. A fürdõt vissza kell sze-
rezni. Az önkormányzat sze-

rintem sokkal jobb, gondo-
sabb gazdája lenne a létesít-
ménynek, és a veszteség is
csökkenthetõ volna, ha ki-
sebb fejlesztéseket végrehaj-
tanánk, és ha a szentesiek is
visszakaphatnák a kurió-
zumnak számító kupolás
medencéket. 

– A bérlakáshelyzet évek
óta vitatéma a városházán.
Legutóbb azért került napi-
rendre, mert felmerült, hogy
néhány önkormányzati la-
kást piaci áron adjanak ki,
mert így csökkenteni lehetne
a kintlévõségeket.  

– Nagyon sajnálom, hogy a
javaslatot elsõ olvasattá mi-
nõsítette a képviselõ-testület.
Mindössze 15-20 bérleményt
érintett volna, amiket fizetõ-
képes fiataloknak és csalá-
doknak lehetne kiadni. Két-
ségtelen, hogy azt a 25-30
millió forintos lakbértarto-
zást, amit felhalmoztak a
bérlõk, pusztán ezzel nem le-
het orvosolni. Viszont szük-
ség lenne olyan bérlakások-
ra, amiket a városba betele-
pülõ képzett fiatalok igénybe
vehetnek. Volt egy ad hoc bi-
zottságunk, ami komoly
eredményeket ért el a nem fi-
zetõ bérlõk körében. Tudniil-
lik vannak olyanok, akiknek
hajlandóságuk sincs rendez-
ni a számláikat. Hathatós
személyes beszélgetéseknek
köszönhetõen viszont arra is
volt példa, hogy elõre fizet-
tek lakbért. Annak véget kell

vetni, hogy az önkormányzat
végül rendezi vagy leírja a
bérlõk tartozásait. 

– Mint volt rendõr, meny-
nyire elégedett Szentes köz-
biztonságával? A kiépített
kamerarendszer meghozta-e
a várt eredményt?

– Én a kilencvenes évek-
ben voltam rendõr, de már
akkor sem volt eleresztve a
létszám annyira, mint
amennyire kellett volna.
Meggyõzõdésem, hogy Szen-
tesen nincs megfelelõ rendõri
jelenlét. Sokkal több járõr
kellene. Tudomásom szerint
összesen 100 fõ dolgozik a
helyi kapitányságon, és ez
kevés, mert a környezõ kiste-
lepülések rendvédelmi fel-

adatait is ennek az állomány-
nak kell elvégeznie. Azt tar-
tanám korrektnek az állam,
vagyis a Belügyminisztérium
részérõl, hogy amennyit a
város közbiztonságra fordít,
térfigyelõ kamerákra, annyit
a tárca is hozzátegyen. Az
nem mûködik, hogy se em-
bert, se kamerát, se pénzt, se
paripát nem adunk, de le-
gyen közbiztonság! Hiába si-
kerül egyre inkább lefedni a
várost a bõvülõ kamerarend-
szerrel, annyira elrettentõ ha-
tása nincsen, hogy ne kelljen
rendõröket kiküldeni az ut-
cára. A kettõ kiegészíti egy-
mást, és úgy a leghatéko-
nyabb. Felsõpárton még
nincs kamera, ezt a hiányos-

ságot mielõbb pótolni kell. 
– A futballban eddig nem

jeleskedett, mégis Szabó
Zoltán kellett hozzá, hogy
mûfüves pálya épülhessen a
szentesi labdarúgósport-
nak?

Mielõtt megkerestek a
Szentes Junior FC-tõl, közöl-
tem a klub elöljáróival, én
nem vagyok futballista, soha
nem is voltam. Azt mondták,
nem érdekes, de követik a
testületi munkámat, és arra
az elszántságra és kitartásra
lenne szükségük. Befolyásol-
ta elhatározásomat, hogy kö-
zel száz gyermek sportjáról,
szenvedélyérõl van szó, és
odaadó edzõkrõl, szakveze-
tõkrõl, akik szeretnék fejlesz-
teni Szentes fociját. Kihagy-
hatatlan lehetõség volt a pá-
lyázat, erõltettem a városhá-
zán, és ebben a polgármester
is partner volt. A kérdésre
válaszolva, hogy én kellet-
tem-e hozzá vagy sem: a
képviselõ-testület támogatá-
sa kellett, a felismerés, hogy
ez egy jó befektetés a jövõre.
Bár a 49 milliós önerõhöz
még 34 millió forintot elõ
kell teremteni, nem kérdés,
hogy jól döntöttünk. A Far-
kasokkal is folyamatosan ar-
ról tárgyalunk, hogyan le-
hetne egy zászló alá terelni a
szentesi focit.

– Ki lesz a Jobbik szentesi
országgyûlési képviselõje-
löltje és polgármesterjelöltje
a 2014-es választásokon?

Vállalná a megmérettetést?
– Ami a személyes ambíci-

óimat illeti, én városi ember
vagyok. Az országos politi-
kába sokszor belefáradok,
ezért nem is vágyom oda. A
pártom sem gondolt arra,
hogy én legyek az ország-
gyûlési képviselõjelölt.
Egyébként még nem dõlt el,
ki lesz az. Az országos el-
nökség dönt errõl, mi csak
javaslattal élünk. Önkor-
mányzati képviselõjelöltként
biztosan megméretettem
magam. 

– Polgármesterjelöltként
gondoltak önre a helyi Job-
biknál?

– Igen, és ami ennél is job-
ban meglepett, hogy civilek,
pártunkkal és elveinkkel
sem szimpatizáló magánem-
berek is bátorítottak, támo-
gatásukról biztosítottak.
Ugyanakkor számunkra
egyértelmû, hogy polgár-
mester úr, Szirbik Imre indul-
ni fog a helyhatósági válasz-
tásokon. És itt jön a kérdõjel,
hogy mit csináljon a mi pár-
tunk, vagy bármelyik másik
párt, mi legyen, mert a 20-30
éves tapasztalattal és 20-30
éves munkával fölvenni a
harcot borzasztóan nehéz.
Amikor ebben a helyzetben
az ember esélytelennek érzi
kicsit magát, akkor a realitás
talaján áll. Egyébként meg
úgy érzem, hogy volna sok
olyan változtatni való a vá-
roson és a városvezetésen,
ami indokolná, hogy történ-
jenek bizonyos cserék.

Bíró Dániel

Felülvizsgálhatja koráb-
bi, a Tóth József és az Ady
Endre utca bizonyos szaka-
szának egyirányúsításáról
szóló határozatát a képvise-
lõ-testület, amely lapunk
megjelenése napján rendkí-
vüli ülést tart a városházán.
Az indítványt Horváth Ist-
ván jegyzi, javaslatát még
július 17-én terjesztette be
az önkormányzathoz. 

Ilyen még nem volt. A la-
kosság tiltakozását figyelem-
be véve újra szavazhatnak
arról a városatyák, megvaló-
suljon-e az egyirányúsítás a
Tóth József és az Ady Endre
utca egy szakaszán. Horváth
István, a városfejlesztési bi-
zottság elnöke a július eleji
helyszíni bejáráson elhang-
zott vélemények alapján kez-

deményezte, hogy a döntés-
hozó grémium tûzze újra na-
pirendjére a kérdést. Azt ja-
vasolta, hogy most csak az
azonnali megoldásról dönt-
senek, a középtávú fejleszté-
si koncepcióról pedig csak
akkor, ha már vannak ta-
pasztalatok arról, hogyan
mûködik a felülvizsgált for-
galmi rend.  

A határozati javaslat sze-
rint elsõként arról szavazhat-
nak, hogy ne változzon meg
az Ady Endre utca forgalmi
rendje, ami azt jelenti, hogy
a pályázat mûszaki tartalmá-
nak módosítási lehetõségét
meg kell vizsgálni, de
amennyiben a módosítás
nem lehetséges, a pályázat
meghiúsul. Ha a többség ki-
tart az eredeti elképzelés, va-

gyis az egyirányúsítás mel-
lett, akkor arra is választ kell
találni, hogy a Tóth József
utcával mi legyen. Maradjon
minden a régiben, és a bu-
szok se közlekedjenek arra?
Esetleg a helyi buszjáratokat
beengedjék az utcába, de a

tehergépjármûveket nem? A
gyógyfürdõtõl az Arany Já-
nos utcáig egyirányúsítsa-
nak, de korlátozásokkal? Az
is felmerült, hogy a Hajdú
Lajos utcát egyirányú utca-
ként megnyissák a Kossuth
utca felé. B.D.

Megkezdõdött a Klauzál utcai gyermekorvosi rendelõ fel-
újítása. Az átépítés során  bõvítik a várótermet, felújítják a vi-
zesblokkokat és mozgássérült wc-t alakítanak ki és alkalmas-
sá válik két gyermekorvosi körzet ellátására. A várhatóan egy
hónapig tartó munkálatok idejére a Havas házban rendel a
gyermekorvos. 

Orvosi rendelõk felújítási munkálatainak elvégzésére 7
millió forintot különített el az önkormányzat a tavalyi pénz-
maradvány terhére. Az önkormányzati rendelõk mûszaki fel-
mérése megtörtént, a fontossági sorrend szerint a Klauzál ut-
ca 6. szám alatti gyermekorvosi rendelõ átépítése már meg is
kezdõdött a héten. A kivitelezési feladatra hét helyi vállalko-
zástól kért ajánlatot az önkormányzat és közülük választotta
ki a legalkalmasabbat. A munkák tervezett költsége bruttó
4,5 millió forint és várhatóan szeptember közepére fejezõd-
nek be. Az átépítés során Németh Jenõ rendelõjét két munka-
helyes gyermekorvosi rendelõvé alakítják át, ahol majd Bod
Zsuzsanna doktornõ folytathatja a 3. számú körzet gyermek-
orvosi ellátását. Az átépítéssel nõi és férfi vizesblokkokat és
akadálymentes wc-t alakítanak ki, kibõvítik az eddigi várót,
felújítják a villamoshálózatot, új burkolatot raknak le. Az át-
építés ideje alatt Bod Zsuzsanna és Németh Jenõ betegeit hét-
köznapokon 8 - 11 óra között az Ady E. u. 17. szám alatti Ha-
vas-házban Németh Jenõ gyermekorvos látja el.

A felújításokat a felnõttorvosi rendelõkkel folytatják várha-
tóan õsszel, az elõzetes felmérések alapján meghatározott
sorrendben, a még rendelkezésre álló pénzügyi forrásból.

BG

Egy rendelõbõl
kettõ

Augusztus 21-étõl, szerdától elkezdõdnek az útfelújítási
munkálatok a Kossuth utca Petõfi Szálló elõtti részén és a Pe-
tõfi utcán (a buszpályaudvarhoz vezetõ torkolat kivételével)
a volt posta épületéig. November 30-ig a munkát a teljes út-
pálya lezárása mellett végzi a kivitelezõ. 

A Kossuth téri körforgalmat és az Ady Endre utcát részle-
gesen zárják le. Szeptember 15-éig biztosítják a bejárást a cél-
forgalom számára, majd ezt követõen az érintett területeket –
Ady Endre, Petõfi utca, Kossuth téri körfogalom és a Kossuth
utca Petõfi Szálló elõtti részét teljesen lezárják.

A gyalogos közlekedést az építési területen a kivitelezõ
biztosítja. (Információnk szerint az érintett utcák egyik olda-
lán zárják le a járdát.)

A kivitelezõ UNIBAU-ÉPSZER Kft. ezúton is kéri a lakos-
ság, a vállalkozások, az utazóközönség megértését és türel-
mét a beruházás befejezéséig.

21-étõl útlezárás ÚÚÚÚjjjjrrrraaaa    sssszzzzaaaavvvvaaaazzzznnnnaaaakkkk
aaaazzzz    eeeeggggyyyyiiiirrrráááánnnnyyyyúúúússssíííí ttttáááássssrrrróóóóllll

Az indítvány mellékleteként csatolták azt a tiltakozó do-
kumentumot, amelyben az érintett lakosok rögzítették:
semmilyen lakossági fórumon sem tájékoztatták õket a vár-
ható változásokról; nem láttak független szakértõi véle-
ményt arról, hogy a város egyik legrégebbi utcája és annak
házai hogyan viselnék a nagyobb átmenõ forgalmat; ra-
gaszkodnak a jelenlegi utcaképhez, nem akarnak sivár
placcot, „egységes” körtefákat látni, fõleg konténerben, és
tiltakoznak a buszjáratok ideterelése ellen. Az aláírók – júli-
us 17-ig 91 aláírás gyûlt össze – azt követelik, hogy ha
megsokszorozódik az átmenõ forgalom, házaik statikai ál-
lapotát az önkormányzat saját költségén méresse fel füg-
getlen szakértõvel, és ez legyen az alapja az anyagi felelõs-
ségvállalásnak, ha az épületekben károk keletkeznek.

A fürdõt vissza kell szerezni

A júliusi helyszíni bejáráson szembesültek elõször a lakók tiltakozásával
a döntéshozók. (Archív fotó: Besenyei)
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A Petõfi Szállóról eszébe

jutott, hogy amikor apósa
még udvarolt anyósának,
mindig ott szállt meg. Ami-
kor lejönnek, s autóval elha-
ladnak a romos épület mel-
lett, anyósa mindig megjegy-
zi: igazán kezdhetne már ve-
le valamit a város.

Adrienn szerint itt picit
másként fõznek, s az is fur-
csa számára, hogy anyósa ki-
csit õ-zve beszél. Több pesti
ismerõsérõl kiderült, hogy
szentesiek, egyiküktõl papri-
kát is vett. A lecsófesztiválon
még nem jártak, mert az már
nem fér bele a nyaralásukba,
és az utazás sokba kerül, de
jó dolognak tartja a vidéki
fesztiválokat.

Egy Mórahalmon üdülõ
családdal is találkoztunk, õk
csillagtúrákat tesznek a kör-
nyékben, városunkban két
érdekességre voltak kíván-
csiak: a Fridrich-fényírdát és
a tûzoltó múzeumot keres-
ték fel. 

Koszta festményei jelentet-
ték a vonzerõt számukra,
ezért eljöttek megnézni ere-
detiben a szentesi múzeum-
ba, hallottuk a budapesti
Kvíz klub három tagjától.  A
festõmûvész képeit bemuta-
tó teremben idõztek a legto-
vább, látszott, jól ismerik a
stílusát. Úgy tudták, még a
ligeti múzeumépületben lát-
ható ez az állandó tárlat, az-
tán végül a megyeházán
megtalálták. – Élõben is
megnéztük, amivel a klub-
ban a kérdésekkel egymást
nyaggatjuk – mondták  a
mindhárman doktori címmel
rendelkezõ vendégek. De a
köztéri szobrok miatt is
utaztak a távolból, „helybe-
li” idegenvezetõjükkel, a
szegedi Varga Lászlóval. Né-
meth György kíváncsi volt
Kisfaludy Stróbl Zsigmond
és Borbereki Kovács Zoltán

alkotásaira (elõbbi a fõtéri
Horváth Mihály, utóbbi a li-
geti Kubikos szobor meg-
mintázója). Személyes oka is
volt szentesi látogatásuknak:
Lendvay Gábor elárulta, édes-
apja, Lendvay Zsigmond ké-
szítette a termálfürdõ kerá-
miaborítását, azt is szeretné
megmutatni társainak. Ami-
kor pedig megtudták, hogy
este a megyeháza udvarán
Rákász Disco lesz, rögtön
felelevenítették régi siófoki
emlékeiket, amikor még a
szentesi lemezlovas balatoni
bulijában szórakoztak.

Nem érzik magukat
idegennek

Visszajáró vendég az üdü-
lõközpontban Komlóról
Kuizsné Puruczki Ildikó és csa-
ládja, immár  egy évizede
minden nyarukat itt töltik.
Általában 4-5 hetet vannak
itt és sátoroznak, de most
technikai okok miatt faház-
ban laknak, és csak bõ két
hétre jöttek, árulta el az asz-
szony. Annak idején sógoruk

nyaralt itt, az õ ajánlására
jöttek, s megkedvelték a tele-
pülést. Jól el tudnak már iga-
zodni a városban, mondta Il-
dikó, sõt a kórházban is visz-
szajáró vendégek már, saj-
nos. Lánya, Gyöngyi Szente-
sen tanult meg úszni, neki a
búvárkodás és a bowlin-
gozási lehetõségek tetsze-
nek. Ildikó megemlíti még a
szabadtéri színházat, ahol
rendszeres vendégek, illetve
egy ruhavásárt, ahol az árus
arra is emlékszik, mit vett
nála egy évvel korábban. –
Nem érezzük magunkat itt
idegennek – fogalmazott az
asszony. – Ha nincs jó idõ,
akkor is van mit csinálni,
programokat szervezni. Sok-
kal élhetõbb város, itt más az
emberek hozzáállása, nem
minden a pénzrõl szól. Szin-
te hazajárunk már ide. Tet-
szik a város fekvése, közel
van hozzá Szeged, Vásár-
hely, Csongrád. Szentes me-
diterrán jellegû, ki lehet ülni
a padokra, nem egy rohanó
város. Ajánljuk másoknak is,

mert itt biztonságosan lehet
nyaralni.

Az asszonynak meggyõzõ-
dése, hogy itt nem fog el-
veszni senkinek sem a kis-
gyereke, vagy egyéb értéke,
mert a strandon a munkatár-
sak nagyon figyelnek min-
denre, neki például 10 év
alatt nem tûnt el semmije.

Két napig forgatott
a Duna TV

A Pannon Expressz kultu-
rális-turisztikai magazinmû-
sor a Duna Televízióban. A
mûsorvezetõ-felelõs szer-
kesztõ Lóth Kati, mint mond-
ta, pesti lányként, vonatról
leszállva csodákozik rá a vá-
rosokra, múlt héten Szente-
sen jártak.

– Mûsorunk célja, hogy a
városokat, tájegységeket mi-
nél emberibben mutassuk
be. Fontos számunkra, hogy
a mûsorban legyenek színek,
ízek, illatok, váltson ki érzel-
meket, közérthetõen szóljon,
minden nézõhöz. A szépség
bemutatására is törekszünk,

ezért a képi megjelenítésre
nagy hangsúlyt fektetünk –
magyarázta a szerkesztõ.

Kati az internetes kutatá-
son kívül igyekszik a helyiek
segítségét is kérni. – Egy-
részt felhívom a helyi turisz-
tikával foglalkozó egyesüle-
teket – a Szentesi Vendégsze-
retet Egyesület volt nagy se-
gítségemre – másrészt olyan
ismerõseimet, vagy stábtag-
jaink ismerõseit, akik helyi-
ek, így tudják az adott város
titkait. A Szentesi Barátok
Facebook csoport tagjai lel-
kesen ajánlottak témákat és
interjúalanyokat, megosztot-
ták velem saját élményeiket
a városról.

És miért pont Szentes? –
Nos ez, a véletlenek mûve.
Nemrég a bátyám itt járt egy
esküvõn és tõle hallottam,
hogy ez egy csodaszép vá-
ros. Majd kiderült, hogy a
Pannon Expressz mostani
adásának rendezõje Lengyel
Andor lesz, aki maga is szen-
tesi. Én korábban még nem
jártam itt, de az elõzetesen
hallott vélemények beigazo-
lódtak, Szentes egy igazi eu-
rópai város, rengeteg érték-
kel, szépséggel. A 2 napos
forgatás során – melybõl egy

25 perces film áll majd össze
az utómunka során - kenuz-
tunk a Kurcán, felmentünk a
tv-toronyba, megnéztük, ho-
gyan készül a fekete kerá-
mia, beszélgettünk Csiky
László szobrász-orvossal, be-
jártuk a múzeumokat, be-
szélgettünk a helyiekkel, haj-
tottunk hajtányt a Vasúttör-
téneti Emlékhelyen, és meg-
kóstoltuk a Páter Házban az
igazi szentesi lecsós-köleses
kacsát. Ebbõl egy erõs 25
perces adás áll össze, mely
egyfajta esszenciáját adja
vissza a város hangulatának.
Szerencsések vagyunk, hogy
ilyen szép helyekre eljutha-
tunk, mint Szentes és meg-
mutathatjuk ezt másoknak
is. Reméljük a nézõk is ked-
vet kapnak és ellátogatnak
majd ide, hogy a saját sze-
mükkel is lássák, amit mi:
Szentes a napfény és a vizek
városa.

Úgy tudjuk, a Duna Tele-
vízió az õszi mûsorrendben
tûzi mûsorára a Szentesrõl
szóló filmet, a Pannon Exp-
ressz Facebook oldalán tájé-
koztatnak mindenkit,  ha
meglesz az idõpont.

Darók József

A Koszta-képek, a strand, a mediterrán hangulat miatt jönnek a turisták

Élhetõnek, barátságosnak látják városunkat

Az utóbbi évek megszo-
kott látványa, hogy a fiata-
labb generációk – és lassan
az idõsebbek is – mobilte-
lefonnal a kezükben sétál-
nak az utcán, ülnek a tö-
megközlekedési eszközö-
kön és „pötyögnek”. Egye-
sek számára teljesen kö-
zömbös ez a kép, mások
azonban felháborítónak ta-
lálják. 

Nemrégiben készült a
Csongrád megyei fiatalok
mobilhasználati szokásairól
egy felmérés a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karán mûködõ
Digitális Kultúra és Elméle-
tek Kutatócsoport keretében,
amely Csongrád megyei fia-
talok mobil- és közösségi-
média-használata címet vi-
seli. A Magyar Telekom Dél-
alföldi régiójának támogatá-
sával számos kérdésre vá-
laszt kapunk a témával kap-
csolatban. A kutatás igen
nagy részvételi mintával
dolgozott, ugyanis 1747 diá-
kot kérdeztek meg mobil-
használati szokásaikról. A

felmérések szerint a közép-
és felsõoktatásban tanuló di-
ákok és hallgatók igen fogé-
konyak a mobileszközökre,
így elsõsorban õk a mobilcé-
gek célcsoportjai. Ha jobban
belegondolunk, ezt minden
át lagember  érzékelhet i ,
ugyanis pontosan ezt a kor-
osztályt látjuk a legtöbbet
ezekkel az eszközökkel sé-
tálni az utcán. Ha a kezük-

ben nem is látjuk, biztosan
észrevesszük, ahogyan a
zsebükbõl kígyózik a fül-
hallgató. 

A felmérés kérdéseire
adott válaszokból megálla-
pítható, hogy egy átlagos
családban négy vagy öt da-
rab található mobiltelefon-
ból és / vagy okostelefonból
és / vagy táblagépbõl és /
vagy e-könyvolvasóból. A

legtöbb családban, a meg-
kérdezettek 75 százalékának
otthonában van legalább
egy okos-telefon. Hagyomá-
nyos mobiltelefon a háztar-
tások 37, táblagép 6, míg e-
könyvolvasó 3 százalékában
található. Az okosmobil
gyakran éppen a kutatás so-
rán megkérdezett családtag
eszköze (is), ezt 61 százalék-
nyian jelölték meg.

Kutatások szerint, a világ
számos országában tesztelik
a mobileszközök (táblagé-
pek, okostelefonok stb.) okta-
tásban történõ felhasználási
módjait, azonban e téren ha-
zánkban még nem történtek
átfogó felmérések. A tanul-
mány szerint a Csongrád
megyei diákok még nem
használják sokat puskázásra
az okostelefonjaikat. Saját ta-
pasztalatom viszont az, hogy
egyre ügyesebbek ezen a té-
ren is, hiszen ma már számos
alkalmazás segíti õket ebben,
például a szövegfelismerõ
funkció is. A számos pozití-
vum mellett, negatívumként
felsorolandó a méret. Észre-
vehetõ, hogy például a ki-
lencvenes évek végén és a
kétezres évek elején hódító
pici mobiltelefonok divatja
után, most megjelentek a
hatalmas „téglafonszerû”
okostelefonok, melyek a pus-
kázásban is hátrányt jelente-
nek, hiszen nem lehet csak
olyan könnyen becsúsztatni
a zsebbe, ha egy sasszem
közelít a katedráról.

A tanulmány azt a kérdést
is feszegeti, hogy mennyire
ismerik a felhasználók a mo-
bileszközök által adott lehe-
tõségeket. Rengeteg kisgye-
reknél is láthatunk már
okostelefont és táblagépet is,
ha megkérdezzük õket,
hogy mire használják eze-
ket, a válasz nem lesz meg-
lepõ: Facebook, játék. A pár
évvel idõsebb generációban
is találkozunk olyanokkal,
akiknél körülbelül itt ki is
merül a repertoár. Épp ezért
indította el a Szegedi Tudo-
mányegyetem a Bevezetés a
mobilkommunikációba cí-
mû kurzust, amely a Bölcsé-
szettudományi Kar hallgatói
számára látogatható, azt re-
mélve, hogy ez majd pozití-
van befolyásolja a mobilesz-
közök használatát. Erre
igencsak nagy szükségünk
lehet, de gondoljunk arra is,
hogy az igazi világ ezeken
az eszközökön kívül zajlik,
és néha fel kell emelnünk a
fejünket. 

Salánki Zsófia

A pötyögõ generáció

Kuizsné Puruczki Ildikóék egy évtizede ide járnak nyaralni.

A Duna TV stábja a Fridrich fényirdában.
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Ismét választ keresünk
néhány kérdésre, egyúttal
sajátos múltidézésre hívjuk
az olvasót. Kicsit kétke-
dünk ugyanis, hogy min-
denki tisztában van váro-
sunk történetének egyes el-
lentmondásos részleteivel.
Úgy tapasztaltuk, keringe-
nek bizonyos tévhitek, fél-
igazságok, amiknek valahol
kell, hogy legyen magyará-
zata. 

Mi a neved,
fehérház?

A Kossuth tér keleti olda-
lát az 1890-es évek elejétõl az
ún. Haris-ház földszintes üz-
letlánca és az eredetileg szál-
lodának épült Gazdasági
Egylet székházának emeletes
épülete övezte. Az 1960-as
évek végén ezeket elbontot-
ták, s helyükre 1973-ra fel-
épült a szentesi születésû
Novák István Ybl-díjas épí-
tész és felesége, Juhász Már-
ta által tervezett modern,
hatemeletes szalagház, alatta
üzletsorral. Az idén elhunyt
Novák István sok év távlatá-
ból így emlékezett vissza a
Kossuth téri alkotására egy
interjúban: „Politikai döntés-
re le kellett bontani néhány
régi házat, amelyek helyére
újak kerültek. Nemrégiben
lapozgattam egy összeállí-
tást a régi szentesi épületek-
rõl, és akkor tudtam meg,
hogy a fõtér sarkán lebontott
földszintes házat – csodás,
míves épület volt – édes-
apám nagybátyja tervezte.
Évtizedek távlatából is meg-
döbbentett, hogy a hatvanas
évek elsõ felében egy olyan
épületet tüntettem el, ami-
hez családi szálak is fûztek.
Nem emlékeztem rá ponto-
san, hogy milyen szép ház

volt, ezért õszintén mon-
dom, megrendülve láttam a
fotóját. Akkoriban azt hittük,
csupa fantasztikus dolgot
csinálunk azzal, hogy új épí-
tészeti környezetet hozunk
létre.”

A legtöbben a szentesiek
közül egyszerûen csak fehér-
háznak hívják a monumen-
tális épületet, ami ragad-
ványnév, mert eredetileg
nem ezt a nevet kapta. La-
punk már a második, azaz
1968. májusi számában be-
számolt a tervekrõl, hiszen
abban évben hirdettek ered-
ményt a földszinti üzletek-
kel, irodákkal, teraszos cuk-

rászdával megálmodott,
„elegáns Kossuth téri épület-
rõl”. Azonban sem abban a
cikkben, sem az 1973-as be-
költözésekrõl szóló tudósí-
tásban nincs nyoma elneve-
zésként fehérháznak vagy
Fehér Háznak, ahogy több
helyen olvasható. Ilyen
szempontból talán mellékes
is, kis vagy nagy betûvel ír-
juk, kinek hogy tetszik. A
helybeliek egyébként több
más épületet, városrészt is
elkereszteltek, ilyen „közös-
ségi” névadás például a lor-
dok háza, (a Rossmann üzlet
fölötti lakásokat nevezték
így el), a dobostorta ház (az

említett épülettel pont szem-
ben, a város híres szülötté-
nek, Horváth Mihálynak az
1900-as évek elején elbontott
szülõháza helyén, vagy az
aranysziget, mellyel a ci-
gánytelepet illették egykor.
(Ha valaki tudja, mi az ere-
dete ezeknek az elnevezé-
seknek, szívesen vesszük. - a
szerk.)

Erzsébet tér vagy
Szent Erzsébet tér? 

Napi gyakorisággal elõfor-
dul, hogy még a helybeliek
is tévesztenek ebben a kér-
désben, azonban a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános

Iskola és Óvoda névadója
teljesen más, mint akirõl az
intézmény elõtti tér a nevét
kapta: Erzsébet királyné,
közismertebb nevén Sissi.

A magyarok rajongott ki-
rálynéját 1898-ban egy olasz
anarchista meggyilkolta, a
hír hallatán Szentes lakossá-
ga is mélyen megrendült, s a
nemzeti gyászban adózva a
képviselõ-testület 10 ezer ko-
ronás nevelési alapítványt
alkotott, majd a következõ
évben határozatot hozott az
Erzsébet-liget létesítésérõl a
mai sportpálya területén. Az
iskola elõtti parkot, azaz a
mai Erzsébet teret 1914-re

alakították ki, ekkorra már
álltak a környezõ középüle-
tek, a városháza, a megyehá-
za, a bíróság és az iskola.
1948-ig tartotta magát az el-
nevezés, amikor is Köztársa-
ság térre keresztelték át a
parkot. 1991-ben kapta visz-
sza nevét.

Sárga, édes,
és a miénk?

Egyik olvasónk emlékszik,
hogy gyerekkorában (80-as
évek) még sok sárgabélû
dinnyét lehetett kapni Szen-
tesen, rendszeresen vették is
nagyapjáék. Azóta valamiért
eltûnt a piacról, ám ha idõn-
ként felbukkan a sárgahúsú
például valamelyik nagy
áruházlánc polcain, dinnye-
különlegességként árulják,
ahogy legutóbb is látta kiír-
va egy reklámújságban. Még
csak véletlenül se gondolná
senki, hogy ez egy szentesi
fajta. Pedig: „Szentesi sárga.
Szentes környéki tájfajtából
szelektált, egyetlen jelentõs
sárga bélû fajtánk. Tenyészi-
deje rövid, de nem tartozik a
korai fajták közé. Házikerti
termesztésre kiválóan alkal-
mas. Nem igényes, de bõ ter-
mést csak jól trágyázott talaj-
ban hoz. Termése kissé meg-
nyúlt gömb alakú, csak
gyengén bordás. A világos-
zöld héj sötétebb zöld csíko-
zású. Világossárga húsa na-
gyon édes. Átlagsúlya 6-8
kg." (Kádas Lajos: Gyümöl-
csök Bp., 1978 Búvár zseb-
könyvek sor. 56. o.)

Összeállította:
Darók József

Szentesi tévhitek – hogy is van?

Újabb kortárs írót látott
vendégül a városi könyvtár
az Olvass-show TÁMOP-
pályázat keretében. Miklya
Luzsányi Mónika közép-
iskolásoknak beszélt a
kamaszkor fontosságáról,
megosztva saját meghatáro-
zó élményeit és traumáit is.

Imádja ezt a korosztályt,
neki is négy kamaszgyereke
van, részben miattuk lett író,
mondta Miklya Luzsányi
Mónika. Ebben az életsza-
kaszban kell megtalálnunk
önmagunkat, megismerni
képességeinket, hátrányain-
kat, hogy felnõtt korunkra
kialakuljon az identitásunk,
magyarázta. Boldog legyél,
ez a legfontosabb, mindegy,
mi vagy, csak ki tudj benne
teljesedni – szólt tanácsa a fi-
atalokhoz. 

Mesélt a saját meghatáro-

zó ifjúkori élményeirõl, ame-
lyek formálták késõbbi éle-
tét, és a rossz dolgoknak is
meg kellett történniük ah-
hoz, hogy az írónõ azzá le-
gyen, ami. Fontos, hogy vi-
gyázni tudjunk az álmaink-
ra, hangsúlyozta. Õ azután
épített fel magának egy fan-
táziavilágot, amikor szere-
tett, bálványozott apja kilé-
pett az életükbõl. Ebbe a vi-
lágba bármikor átléphetett.

Úgy véli, a Help me! (azaz:
Segíts rajtam!) címû könyve
által vált igazán íróvá, ebben
ki tudott írni magából egy
újabb traumát. Igaz, 15 év-
nek kellett hozzá eltelnie.
Egy kamaszszerelemrõl is
mesélt, s bár ebbõl a kapcso-
latból kimenekült, attól a fiú-
tól rengeteg szellemi többle-
tet kapott, ami kihatott egész
életére. Sajnos a fiú, bár sok-

ra volt hivatott, nehézségek-
kel indult az életben, s nem
volt képes leküzdeni ezeket,
nem hagyta azt sem, hogy
segítsenek.

Miklya Luzsányi Mónika
sok mindennel foglalkozik,
tanár, szerkesztõ, író, teoló-
giát tanul, érdekli a Jung-
pszichológia is, a könyvtári
hallgatóságának hozott egy
személyiségtesztet. Válasza-
ik alapján mindeki besorol-
hatta magát valamelyik sze-
mélyiség-csoportba. Például:
A világ... tök jó hely, maga a
káosz, vagy dögunalom – le-
hetett választani. Az élet..
egy nagy buli, csalódások
sora, jól elvan nélkülem. Ha
megdobnak kõvel..., Akkor
érzem jól magam..., A többi-
ek azért vannak, hogy... így
következtek sorra a kérdé-
sek, melyek alapján kiderült
ki a melankólikus, (gondos,
pontos, ritkán kezdeményez,
de amit mond, arra érdemes
odafigyelni), ki a flegmati-
kus (gondolkodó alkat, fahu-
mor és mérhetetlen nyuga-
lom jellemzi), ki a szangvini-
kus (a társaság középontja,
szívébe belefér a fél világ, de
nehéz õket korlátozni, fe-
gyelmezni), s ki a kolerikus
(kitartó, tevékeny, tipikus
vezetõ-diktátor, s átgázol
mindenkin célja elérése érde-
kében).

A típusokban átfedések is
lehetnek, a melankólikus és
a flegmatikus típusok befelé
fordulók, míg a szangvini-
kus-kolerikus emberek kifelé
koncentrálnak, a világ ma
rájuk van kihegyezve.

D. J.

Identitáskeresés
a könyvtárban

Az Erzsébet tér névadója az egykori királyné,
közismertebb nevén Sissi.
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Aláírta az Újpest labdarú-
gócsapatával a szerzõdését
Bíró Bence (képünkön), a
Szentesi Junior FC 13 esz-
tendõs játékosa. Az ifjú te-
hetség az elmúlt héten köl-
tözött fel a fõvárosi klub
kollégiumába.

Az elmúlt héten, szerdán
költözött be új otthonába Bí-
ró Bence. Az ifjú szentesi lab-
darúgó augusztus elejétõl az
Újpest csapatának igazolt já-
tékosa lett. Korábban több
alkalommal is megnézték
mérkõzés közben a játékát a
fõvárosi klub vezetõi, és az
irányító középpályás remek
teljesítménye olyannyira el-
nyerte tetszésüket, hogy
azonnal a leigazolását kezde-
ményezték. Bence öt éve fut-
ballozik, más sportággal
nem is próbálkozott, kizáró-
lag a labdarúgással. Újpes-
ten, a labdarúgó klub 20 fõs
kollégiumában lakik majd az
elkövetkezendõ egy eszten-
dõben, teljes ellátását az
egyesület biztosítja, de tanév
közben gondoskodnak olyan
pedagógusról is, akinek a se-
gítségével iskola után a biz-
tos, hogy mindig, minden
házi feladat elkészül majd.
Bence lejátszotta elsõ mérkõ-
zését is lila-fehér színekben,
ráadásul az egy esztendõvel

idõsebb korosztályban góllal
mutatkozott be, büntetõbõl
volt eredményes a Nyíregy-
háza elleni felkészülési mér-
kõzésen. Az elsõ igazán nagy
erõpróba azonban pénteken
következik, ekkor az Illés
Akadémia ellen lép pályára
az Újpest, várhatóan Bíró
Bencével a kezdõcsapatban. 

Örömteli hír, hogy Bencén
kívül még egy szentesi lab-
darúgót igazolt le az Újpest,
ugyanis Kovács Levente is a li-
lák játékosa lett, szerzõdése
egy esztendõre szól, melyet –
ha jól teljesít – az idény vé-
gén meghosszabbít a klub.
Levente a 2002-es korosztály
tagjaként jövõ szombaton
egy 64 csapatos, rangos nem-
zetközi tornán vesz részt az
Újpesttel Belgrádban.

hv

Kilenc évet vízilabdázott
Szentesen, azonban csak
egyetlen felnõtt OB I-es
mérkõzést játszott szentesi
színekben Hegedûs István
(képünkön). A Szentesi Vízi-
labda Klub éppen aktuális
vezetõsége több alkalom-
mal is szerette volna haza-
csábítani a 25 esztendõs
centert, ám ez csak most si-
került. Elsõ mérkõzését ép-
pen volt csapata, a Debre-
cen ellen játssza szeptem-
ber 14-én.

– Hány esztendõs korában

kezdett el vízilabdázni?
– Nyolc éves voltam, majd

végigjártam az összes kor-
osztályos csapatot, de még
mielõtt stabil csapattag le-
hettem volna a felnõttek kö-
zött, eligazoltam a KSI-hez.
Mindössze egy mérkõzést
játszottam a felnõtt csapat-
ban, a fõvárosban a Vasas el-
len játszhattam néhány per-
cet. Abban az esztendõben
az akkori Legrand-kupán
pedig a sérült Berki Andrást
kellett helyettesítenem a
nagycsapatban. 

– Sok klubban megfordult
az elmúlt esztendõkben, me-
lyek voltak eddigi pályafu-
tása állomásai?

– Egy esztendõn keresztül
voltam a KSI játékosa, majd
onnan Székesfehérvárra iga-
zoltam, ahol másfél eszten-
dõt töltöttem el. Fél évig Fü-
löp Tiborral dolgoztam együtt
Franciaországban, majd ha-
zatértem és két évig Pécsen
játszottam. Ezt követõen egy
szezonon keresztül Debre-
cenben vízilabdáztam, majd
Kecskemét következett, idén
nyáron pedig – a Bujdosó Ta-
mással és Dömsödi Józseffel va-
ló többszöri megbeszélések
után – hazatértem Szentesre.
Döntésemben nagy szerepet
játszott az is, hogy Magyar
József elnök úr áll a klub
élén, az õ személye garancia
lehet a nyugodt munkavég-
zésre.

– Többször is igyekeztek

önt hazahívni Szentesre, és
most, hogy sikerült, gondo-
lom több éves szerzõdést írt
alá a klubbal.

– Ez nem így van, egyelõre
egy esztendõre szól a megál-
lapodásom az egyesülettel.
Természetesen, ha úgy ala-
kul, akkor szívesen hosszab-
bítok majd szerzõdést a jövõ
nyáron.

– Ön lesz az elsõ számú
centere a csapatnak?

– Ezt nem mondanám,
Józsa Tiborral közösen kell
megoldanunk ezt a felada-
tot, ketten küzdünk majd
ezen a poszton a csapat sike-
réért, mert ez a legfontosabb. 

– Az OB I/B-ben gólkirály
volt, idén mire lehet képes?

– Nem csak akkor leszek
elégedett magammal, ha sok
gólt dobok – ami persze nem
lenne rossz-, hanem akkor is
jó lehet az idényem, ha jó
csapatjátékosként segíthetem
a Szentest minél több gyõze-
lemhez. Még szinte minden-
ben fejlõdnöm kell a minél
jobb teljesítményhez, így láb-
tempóban, labdatechniká-
ban, centerezésben szeretnék
javulni ebben a szezonban. 

H.V.

Nehéz úgy elengedni valakit, hogy még lenne dolga kö-
zöttünk. Téged különösen, mert példakép voltál, alázatos és
elnyûhetetlen, gyõztes, bajnok, a világ és Európa legjobbja,
aki ha vesztettél is mérkõzést, méltósággal viselted. Minden
nap derû sugárzott lényedbõl, szeretet, olyan reményteljes
jókedv, amivel csapattársaidat és tanítványaidat is átsegítet-
ted a holtpontokon. Akkor is bátorítottál és lelkesítettél, ami-
kor már tudtad, számodra túl sok nem lehet hátra. Döbbenet,
hogy már nem mosolyoghatsz ránk a medenceparton, az ál-
dott víz közelében, ahol mindig erõre kaptál.

Gyászol az uszoda, a város, a vízilabda társadalom, de
nem engedünk el, mert itt a helyed, hogy irányt mutass, mi a
helyes és mi a jó. Sipos Edit, Sipinyó, örökké õrizzük emlé-
ked. Isten nyugosztaljon!

Bíró Dániel

Sipinyó

Több mint 400 résztvevõ-
vel rendezték meg a 43. nyílt
szenior országos bajnoksá-
got Gyulán. A versenyen a
magyarországi versenyzõk
mellett számos külföldi úszó
is részt vett. A Szentesi Del-
fin Egészségmegõrzõ Sport
Club a megszokottnál jóval
kisebb csapattal tudott részt
venni, de a maroknyi csapat
fantasztikusan szerepelt. 38
egyéni bajnoki cím mellett
váltóban is remekeltek, 6 al-
kalommal állt fel szentesi
csapat a dobogó legmaga-
sabb fokára. Melkuhn Dezsõ
új korosztályos országos
csúccsal nyerte a 200 pillan-
gót. Az egyesületek pontver-
senyében 3. helyen végeztek
a Delfinek, a megyék verse-
nyében a csongrádi, szegedi
és vásárhelyi versenyzõkkel
együtt a 2. helyen zárt
Csongrád megye. 

Az egyesület bajnokai: 
Berezvainé Virágos Éva,

Pólyáné Téli Éva, Lukátsy Ka-
talin, Pengõ Erzsébet, Mel-
kuhn Dezsõ, Felvégi Zsuzsan-

na, Bertényi Mária, Bocskay
Zsófia.

Dobogós helyen végzett:

Debreczeni Beáta, Pászti Edit,
Ferke Gáborné, Bodnár István-
né, Tóth Istvánné, Cseuz Lász-
ló, Simon Tamás.

Pólyáné Téli Éva

44 bajnoki cím

Az augusztus elsõ hétvégéjén, Bangkokban megrendezett
WDSF World Openen a szentesi Szilver TSE versenyzõi, a
Szepesi József, Farkas Bettina páros is parkettre lépett.

A standard magyar bajnoki ezüstérmes kettõs bejutott a 43
indulót számláló Standard World Open középdöntõjébe és
ott végül a 8. helyet szerezték meg. 

A verseny színvonalára jellemzõ, hogy a dobogó tetejére a
dán színeket képviselõ világ- és Európa-bajnok Emanuel

Valeri, Tania Kehlet páros állhatott fel.

Táncos siker Thaiföldön

Szombaton, 17 órakor, a
Tápé ellen kezdi meg me-
gyei elsõ osztályú szereplé-
sét a Szentesi Kinizsi labda-
rúgócsapata. A bajnoki
rendszer átalakítása miatt a
megyei csapatok alaposan
megerõsödtek, nem lesz
könnyû dolguk tehát
Págeréknak, ha bent szeret-
nének maradni a megye leg-
jobbjai között. 

A cél természetesen ennél
több, a középmezõnyben
szeretne végezni a társaság,
ehhez azonban szorgalma-
san kell gyûjteni a pontokat.
Az elsõ feladat máris nehéz-
nek ígérkezik, hiszen szom-
baton a tavalyi bajnok, a Tá-
pé együttese látogat a Pusz-
tai László Sporttelepre. –
Úgy gondolom, hellyel-köz-
zel elvégeztük azt a munkát,
amit a hathetes felkészülésre
elterveztünk – értékelte a
másfél hónapos alapozást
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. –
Sajnos az edzéslátogatottság
hagyott kívánnivalót maga
után, de akik végigcsinálták
ezt a hat hetet, becsületesen
dolgoztak. Lejátszottunk öt
elõkészületi mérkõzést, vol-
tak jobb és gyengébb 90 per-
ceink, majd az „éles” mérkõ-
zéseken elválik, hogy milyen
formában várjuk a rajtot. 

Hidas József és Szarvas Zsolt
befejezték labdarúgó pálya-
futásukat, a két támadót te-
hát mindenképpen pótolnia
kell Bozóki edzõnek. A játé-
kosok pótlására Oravecz Sán-
dor érkezett Hódmezõvásár-
helyrõl, Kovács Norbert pedig
Pálmonostoráról tért vissza
Szentesre. A szombati mér-
kõzésen a legjobb összeállí-
tásában léphet pályára a Ki-
nizsi, egyedül Szél Norbert
hiányzik majd a csapatból, õ
eltiltás miatt augusztus 31-ig
nem léphet pályára. – Tud-
juk, hogy nem lesz egyszerû
kiharcolnunk a bentma-
radást, hiszen megerõsödtek
a megyei csapatok, sok egye-
sület komoly pénzeket fordí-
tott átigazolásokra – mondta
Bozóki Zoltán. – Ennek elle-
nére bízom benne, hogy jó
középcsapattá válhat a Kini-
zsi, ezért dolgozunk az edzé-
seken. Minden pontnak je-
lentõsége van, így a tavalyi
bajnok ellen is a pontszerzés
és a gyõzelem reményében
lépünk pályára. 

Készülnek az ultrák is a
nyitómérkõzésre, informáci-
óink szerint kisebb koreográ-
fiával és szép számú szurko-
lógárdával várják a bajnoki
rajtot a „kanyar” birtokosai.

hv

Rangadóval
kezd a Kinizsi

Ketten az Újpestben
folytatják

Õsszel nyolc alkalommal lép pályára itthon a Szentesi
Kinizsi. Íme az õszi, hazai program: 

Augusztus 17., 17 óra: Tápé, augusztus 31., 17 óra:
Újszegedi TC, szeptember 14., 16.30 óra: Mórahalom,
szeptember 28., 16 óra: Kistelek, október 5., 15 óra:
Ásotthalom, október 19., 14.30 óra: Algyõ, november 2.,
13.30 óra: Tisza Volán, november 16., 13 óra: Csongrád.

Augusztus végén indul a 2013-2014-es honi vízilabda
szezon a Magyar Kupa csoportküzdelmeivel. Idén, ahogy
azt már évek óta megszokhatták a szentesi szurkolók, vá-
rosunk lesz a házigazdája az egyik csoportnak, melyben
a házigazda Szentesi VK együttesén kívül a Ferencváros,
az OSC és a Vasas lesz a mieink ellenfele. A csoportból
az elsõ két helyezett jut tovább. Hegedûs István szerint a
Vasas kiemelkedik a kvartettbõl, a Szentes legnagyobb
ellenfele a másik továbbjutó helyért az OSC és a Ferenc-
város gárdája lehet.

HEGEDÛS ISTVÁN
„Dzsudzsu“
Sz.: 1988. április 10.

Szentes
OB I-es felnõtt magyar

bajnoki mérkõzéseinek
száma: 115

Az eddigi 115-bõl 1-et
(16 évesen) a Szentes, 36-
ot a Székesfehérvár, 51-et
a Pécs míg 27-et a Debre-
cen elsõ csapatának színe-
iben játszott.

A 115 bajnoki összecsa-
páson – állandó 6-os sap-
kájában – összesen 87 gólt
szerzett!

2009 tavaszát a francia
élvonalban, a Noisy le Sec
Paris csapatánál töltötte,
ahol 14 bajnokin 11-szer
volt eredményes!

HHHHaaaazzzzaaaaccccssssáááábbbbíííí ttttooootttt ttttáááákkkk
aaaa    ggggóóóóllllggggyyyyáááárrrroooosssstttt
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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-
területi városrészeit, és az
ott élõk mindennapjait mu-
tatjuk be. Most a Kis-Tisza-
szigetben jártunk.

– Gyermekkoromban még
szép, fehér homok volt itt,
amin finom csemegeszõlõ
termett. Akkoriban még volt
csõsz, akinek jelenteni kellett
a jövetelt. Ez volt a város
gyümölcsöskertje, a ter-
ményt pedig piacra vitték az
emberek – meséli Dósai Lász-
ló, milyen is volt valaha a
Kis-Tisza-sziget. Az idõs fér-

fi nagyanyjától örökölt itt
földet. Úgy vette észre, a
hetvenes évektõl sok minden
megváltozott a Tisza és a gát
ölelésében fekvõ 60 holdas
területen: egyre többször ön-
tötte el a víz, és fõleg tavasz-
szal, holott a huszadik szá-
zad derekán inkább telente
érkezett árhullám, és a jégen,
amit az ártérben maga után
hagyott a visszahúzódó fo-
lyó, egészen a szabad stran-
dig lehetett korcsolyázni.
Manapság inkább borszõlõ-
tõkék sorakoznak a szigetet
keresztülszelõ dûlõ mentén,
és csak az alma, a szilva, a
körte, a birs és a dió terem
meg a sokszor víz lepte par-
cellákon. Az egykori sziget
egykori kertjeinek egy része

ma inkább horgásztanya.
Kunyhók, faházak, lakóko-
csik és egy-két takaros nya-
raló csücsül a telkek folyó-
parti végén, alattuk stégek
nyújtóznak a vízbe. – Van itt
olyan szomszéd, aki Buda-
pestrõl jár le ide. Ötvenen le-
hetünk telektulajdonosok.
Leginkább nyáron van na-
gyobb mozgás. Sajnos sok
kertet már nem gondoznak,
parlagon hevernek. A víz-
parti oldal rendezettebb, de
csak a horgászat miatt – teszi
hozzá Dósai László, miköz-
ben cefrének gyûjt lehullott
gyümölcsöt. Az ártéri terület
megközelíthetõsége kapcsán
csak annyit jegyez meg, az
árvízi védekezés és fakiter-
melés tönkre tette a gázos

kövesútról a sziget felé le-
ágazó keskeny mûutat.

Pár száz méterrel arrébb
Botos Mihály épp létráról sze-
di a körtét. A nyugdíjas asz-
talos hosszú évek óta min-
dennap kijár földjére, ahol
belebolondult a szõlészke-
désbe. – Édesapám is így
tett, hasznos elfoglaltság –
magyarázza, mikor tavaly
telepített szõlõiskoláját mu-
tatja. – Amíg nem volt köves
út, kín volt ide bejönni. Ha
pedig rákezdett az esõ, sietni
kellett, nehogy itt ragadjon
az ember. Ma már könnyû
bejutni, mégsem jellemzõ,
hogy rossz szándékú idege-
nek erre tévednének. Bûn-
cselekményrõl nem halot-
tam, a terméshez nem szok-
tak nyúlni. Megfigyeltem,
720 centiméteres vízállásig
szárazon marad a sziget ma-
gasabban fekvõ része, mert a
gát tövében húzódó ág elve-
zeti a vizet. 

Aki ilyen szárazságban vi-
zet szeretne, azt csak kútból
nyerhet, mert semmilyen
közmû nincs a Kis-Tisza-
szigeten. A dûlõ mellett évti-
zedek óta áll egy ásott kút,
éppen ott találkozunk egy
idõs férfival. Azt mondja,
csak becsületbõl gondozza
apja szõlõjét, de egyre nehe-
zebb, mert sokan nem
mûvelik saját földjüket, így
ha nem akarja, hogy a sorok
közét felverje a gaz, a másik
mezsgyéjét is ki kell kapál-
nia. Úgy tudja, helyi promi-
nensé a szomszéd telek, ami
sosincs lekaszálva. – Ez sem

idevaló, mégis egyre jobban
szaporodik – mutat egy se-
lyemkóróra. Ez az agresszí-
van terjedõ, észak-amerikai
eredetû növény elõkelõ he-

lyen áll a veszélyes gyomok
listáján. És kezdi belakni a
Kis-Tisza-szigetet, ami egyre
elárvultabb.

Bíró Dániel

A szentesi végeken 7. rész

Kis-Tisza-sziget – a város elfeledett gyümölcsöse

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. Nyáresték
a múzeumban – családi foglalko-
zás augusztus 22-én, csütörtö-
kön 19 órakor.

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 15-19.
17.30 óra Mielõtt éjfélt üt az

óra – amerikai filmdráma
20 óra Gyilkos vágyak – né-

met-francia thriller.
Augusztus 22-26-ig 
Augusztus 22-én 17.30 és 20

órakor Tüskevár - magyar csalá-
di film,
Augusztus 23-tól 17.30 órától!

Augusztus 23-26. 
20 óra Robbie Williams kon-

certközvetítés
A 2013. augusztus 20-i tallinni

koncert közvetítése. Jegyelõvétel
augusztus 17-tõl. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 16-tól

Egy friss felmérés azt kutatta, hogy
azok a férfiak, akik felkelnek az ágy-
ból az éjszaka közepén, milyen in-
dokkal teszik ezt: 5% azért, hogy
igyon egy pohár vizet. 12 % azért,
hogy a mellékhelyiségbe menjen.
83 % azért, hogy hazamenjen...

- Drágám, hol van a tea?
- Jaj, ti férfiak, soha semmit nem
tudtok megtalálni. - A tea a gyógy-
szeres fiókban van egy kakaós do-
bozban, amire az van ráírva, hogy
só.

Katonaságban megkérdezik az
újoncot:
- Hova szeretne kerülni?
- A vezérkarba.
- Maga hülye?
- Miért, az feltétel?

Két szõke nõ beszélget.
- Képzeld idén a karácsony pont

pénteki napra esik!
- De remélem nem 13-ára...

- Mi az? Kicsi pont a távolban, ami
téged figyel, és megkérdezi, hogy
hogy vagy?
- ???
- Nézõpont kérdése...

Állítólag ez is megtörtént, és fel is
jegyezték az amerikai haditengeré-
szet egyik rádiózási naplójában:
- Azonnal térjen ki észak felé 15
fokkal.
- Javaslom, hogy ön térjen ki dél
felé 15 fokkal...
- Megismétlem, térjen ki észak felé
15 fokkal, máskülönben összeütkö-
zünk.
- Én nem tudok kitérni, térjen ki ön
15 fokkal....
- Én az amerikai haditengerészet
tisztje, az amerikai flotta egyik hajó-
jának kapitánya vagyok. Utoljára
mondom térjen ki.
- Én pedig szolgálatos a világítóto-
ronyban...

Hõguta

Kos
Több olyan elképzelése
van, ami megvalósításra

vár. Tartson ki, mert meg tudja oldani.
Való igaz, hogy több erõfeszítést igé-
nyelnek a kivitelezések attól, mint ami-
re számított.

Bika
ha teheti, halassza el egy-
két nappal a pénzügyeit

érintõ döntéseit. Így lényegesen jobb
döntéseket fog tudni hozni a saját elõ-
nyére. Otthoni fronton békés együttlét,
jó megértés és gyengédség köszönt
önre.

Ikrek
A közeljövõ meghozhatja
azt a várva várt fordulatot,

ami az élete több területére is nagyon
kedvezõen kihat. Régen dédelgetett
ötletei szabad teret kapnak a kibonta-
kozásra. Tele van energiával és fárad-
hatatlan.

Rák
Több esetben is tapasztal-
hatja ezen a héten, hogy

Fortuna a kegyeibe vette. Régi és új
terveit is, melyeket keblén dédelget,
végre megvalósíthatja. Ezekkel lénye-
gesen emelni tudja életszínvonalát.

Oroszlán
Mars a haragosabb arcát
fordítja a magánjellegû

pénzügyei felé. Ezért a lehetõ legóva-
tosabban tegyen ilyen irányú lépése-
ket. Vigyázzon a túlköltekezéssel. Vá-
ratlan kiadásokkal találhatja szembe
magát.

Szûz
Az átvonuló bolygók meg-
változtatják a szemléletét

és viselkedését napokon belül. Hatá-
rozottabban védi az érdekeit, és akar-
va-akaratlanul is sok mindent megvál-
toztat maga körül. Egy korábbi állás-
ajánlat újra napirendre térhet. 

Mérleg
Munkahelyén változások
várhatók, amelyek egyelõre

még nem adnak okot félelmekre, ag-
godalomra. Mégis nagyon fontos len-
ne, hogy próbáljon jól pozícionálni,
aminek késõbb még jó hasznát veheti. 

Skorpió
Ezen a héten dinamikus és
energikus, újult erõvel kezdi

a hetet. Szellemileg felpörgöttnek
érezheti magát. A felmerülõ kihíváso-
kat szépen meg tudja oldani. 

Nyilas
Sokat foglalkoztatja anyagi
helyzetének jelenlegi állása.

Óvakodjon a spekulációktól. A jól be-
vált utat követve nem fog hibát véteni.
Családi fronton kisebb idõre feszült-
ség érzékelhetõ a hét közepe fele. 

Bak
Akkor is jónak és sikeres-
nek mondható ez az idõ-

szak, ha olykor úgy érzi, hogy a csõd
kerülgeti. Egyetlen problémában sem
marad magára, idegen, ismeretlen
emberek is igyekeznek a segítségére
sietni az esetleges kritikus pillanatok-
ban. 

Vízöntõ
Kicsit zaklatott lehet, és
úgy érzi, hogy semmihez

sincs kedve. Nincs kedve beszélgetni
senkivel se. Szerencsére ez a hatás
hamar alábbhagy. Való igaz, hogy
mindent alaposan szemügy alatt kell
tartania a napokban.

Halak
Egy jól sikerült üzlet meg-
kötése, egy nemrég beindí-

tott vállalkozás elkezd igen jól prospe-
rálni. Érdemes nyitott szemmel járnia,
mert ez a jó szerencseáramlat kint,
nyilvános helyen is meglepheti egy kis
talált pénzzel. 

Augusztus 17-23.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Dósai László szerint sok kertet nem gondoznak.

A Szentesi IC Ranch Westernlovas Egyesület szabadidõs
lovasversenyt rendez augusztus 17-18-án Szentesen.

Fergeteges lovas gyorsasági versenyeket (hordókerülés,
szlalomverseny), lovas ügyességi versenyket (Cowboy Race
és a Cowboy Cart) is láthatnak a nézõk. 

Ezekre az ügyességi versenyszámokra várják a környékbeli
szabadidõs lovasokat vagy versenylovasokat. A versenyrõl
részletes tájékoztató olvasható a www.icranch.hu/
indexwesternverseny oldalon. A belépés ingyenes.

Verseny a ranchen

A Tisza szabályozása után a folyó hullámterébe esõ te-
rületeket, amelyeket a források egységesen külsõ ártér-
nek neveznek, a város 1865-ben osztotta ki a vagyono-
sabb szentesiek között. A Kis-Tisza-szigeten ártéri illet-
ményt nyert birtokosok névsora sajnos nem maradt fenn,
de 1876-ban készült egy összeírás, mely szerint a sziget-
ben 154 birtokos volt, akik összesen 36 kat. holdnyi terü-
letet birtokoltak, és fõként kaszálórétként hasznosították.
A XIX. század közepén a Kis-Tiszából jelentõs mennyisé-
gû homokot termeltek ki, amit a városban folyó építkezé-
seknél használtak. A Kis-Tisza-szigeten a XIX. században
15 halászkunyhó mûködött. A XIX-XX. század fordulóján,
a szentesi szõlõkben a filoxéra által végzett pusztítás ha-
tására a homokos talajú ártéri területeken nagyszabású
szõlõtelepítések kezdõdtek. Az 1908-as kataszteri birtok-
vázlatok térképlapjai szerint ekkorra a sziget nagy részén
már szõlõskertek díszlettek. A gazdák számára a cseme-
geszõlõ fontos bevételi forrást jelentett. A termést elsõ-
sorban a szentesi piacon értékesítették, Orosházára, Sze-
gedre, Pestre is elhordták. Az 1930-as évek közepén még
Németországba is eljutott a szentesi csemegeszõlõ – ol-
vasható Mód László tanulmányában.

FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

A Pálmások Szövetsége
tizenharmadik véradó akcióját szervezi,

augusztus 22-én,
csütörtökön 14–17 óra között,

a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.
Kérjük a már többszörös véradókat, és akik még eddig
nem voltak, jöjjenek el és adják vérüket embertársaink
egészségéért, életének megmentéséért! Köszönjük!
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Lopás miatt indított bünte-
tõeljárást a Szentesi Rendõr-
kapitányság ismeretlen elkö-
vetõ ellen, aki augusztus
nyolcadikáról kilencedikére
virradóra „megcsapolta” az
egyik magyartési tanya ud-
varán parkoló mezõgazdasá-
gi gépek üzemanyagtartá-
lyát. A tolvaj 250 ezer forint
értékû gázolajat lopott ki a
gépekbõl. Szintén ezen az
éjszakán történt, hogy Szent-
lászlóban 120 ezer forint ér-
tékû gázolaj tûnt el egy jár-
mûbõl.

Lopás miatt indult eljárás
az ellen az elkövetõ ellen, aki

Eperjesen, egy ház udvarán
lévõ mezõgazdasági gépbõl
lopta ki az akkumulátort.
Szintén akksi tûnt el, mégpe-
dig egy városszéli fóliasátor-
ból, a Kunszentmártoni út
mellett található tanyából
pedig szivattyút loptak el a
tolvajok, 38 ezer forint érték-
ben.

Tehenet gázolt egy vonat a
Szentes és Nagytõke közötti
vasútvonalon szerdán. A jár-
mû maga alá gyûrte az álla-
tot, a tûzoltók kéziszerszám-
ok segítségével avatkoztak
be, hogy a szerelvény foly-
tathassa útját.

Gázolajat loptak

Túl 10 ezer kilométeren
és 101 nap tekerésen üzent
Baranyi Antal, aki már he-
tek óta Izlandon kerékpáro-
zik. Mint írta: Jó lenne egy
kis meleg már. 60 napja van
a hidegben és esõs körül-
mények között. Volt néhol
18 fokos is a hõmérséklet. A
május 1-jén Szentesrõl in-
duló biciklistának számítá-
sai szerint 10 nap áll rendel-
kezésre, hogy a kikötõig le-
tekerje a fennmaradó 500
kilométert.

Az elmúlt hetekben a leg-
különbözõbb nehézségeket
kellett legyõznie és csodála-
tos élményekben volt része.
Nagyon kemény a terep és
az idõjárással is sokat kell
küzdenie. Erõs sokszor a
szembe szél, ezért van, hogy
óránként 12 kilométert tesz
meg és majdnem egész nap
tapossa a pedált. Arra is volt
példa, hogy életében elõször
felfelé tolta a bringát a ta-
pasztalt kerékpáros túrázó,
mert a 14 százalékos emelke-
dõt nem tudta a földes mur-
vás úton legyõzni 75 kilo-
grammos biciklijével. 

S a látnivaló?
„Itt az út mentén nem búza-

mezõ van, hanem megkövese-

dett láva mezõk jobbról is balról
is, fantasztikus. A föld forr, iz-
zik az ember alatt, sok helyen
gõzölgõ dombok és meleg pata-
kok vannak“ – írta egyik üze-
netében, míg másik üzeneté-
ben megküldte, hogy olyan
mintha tényleg a Holdon
lenne, sehol semmi, friss a
levegõ, szó szerint néma a
csend. Toncsi beszámolt ar-
ról is, hogy megismerkedett
Jennyvel, aki az Amerikai
Egyesült Államokból érke-

zett, hogy körbe sétálja Iz-
landot 2 hónap alatt. Találko-
zott egy német kerékpáros
tanárral is, akivel 20 percet
beszélgettek, s aki megaján-
dékozta egy ingyen hajó-
jeggyel.

Baranyi Antal felkereste
már Reykjavíkot, valamint
Izland és Európa északnyu-
gati és legészakibb pontját is.
Utazása közben folyamato-
san vele van a szerencse, leg-
utóbb például egy egész na-
pon át olyan oldalszélben
kellett tekernie, ami még az
útról is lesodorta. „Nagyon
veszélyes  így br ingázni . . .
Olyan szerencsém volt, hogy
találtam egy házikót nyitott aj-
tóval. Úgy voltam vele, ha nem
zavarnak el, akkor éjszakára itt
maradok, csak a szél miatt“ –
küldte a feljegyzését Toncsi,
aki azt írta, hogy egyre job-
ban élvezi az utazást, s remé-
li a gyûjtés lassan eléri, amit
szeretne, egy inkubátort a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház újszülöttjei
számára. Kéri támogassák 13
ezer kilométeres expedícióját
500 vagy 1000 forinttal kilo-
méterenként, s bízzanak ben-
ne. 

Cs. L. I.

Született: Ujj Richárd Lajos és
Boldizsár Enikõ Adriennek (Tö-
rök I. u. 18.) Linett Kinga nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Csorba
Imre és Dudás-Szabó Mária
(Kalász u. 10.), Incze Zoltán (Bu-
dapest, 17., Flamingó u. 69.) és
Vadász-Nagy Erika (Nádasdy
u. 19/A), Szabó Roland (Vásár-
helyi út 17.) és Molnár Mariann
(Kistarcsa, Kassai u. 15.). 

Elhunyt: Kádár Mihályné
Kotroczó Eszter (Kossuth u. 37-
39.).

Családi Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7
órától 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (men-
tõállomás) 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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Augusztus 19-ig Szent Damján Gyógyszer-
tár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig. Augusztus 19-
szeptember 2. Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) min-
dennap 8-20 óráig (hétvégén és ünnepnapokon is!). Készenléti tele-
fon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus
17-18-án Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26; au-
gusztus 19-20-án Molnár Béla, Nádas stny. 9., telefon: 30/995-16-
82.

Augusztus 20-án, kedden
18 órakor Susan Blake és ze-
nekarának koncertje, 19
órától „Musicaltõl a popig”
Andrádi Zsanett és Magyar
Bálint zenés mûsora lesz az
ifjúsági parkban. 20 órakor
kerül sor az ünnepi kenyér-
szegésre és kenyéráldásra,
beszédet mond Szirbik Imre
polgármester és az egyhá-
zak képviselõi, 20.30 órától
a Rajkó Mûvészegyüttes lép
színpadra, közremûködik
Pándy Piroska operaénekes,
majd 22 órakor a tûzijáték-
kal ér véget a program. 

* * *
Az augusztus 20-i progra-

mok sorában hagyomány a
Szentesi Repülõklub nyílt
családi napja. Az egész na-
pos rendezvényen lehetõ-
ség nyílik sétarepülésre mo-
toros- és vitorlázógépekkel,
illetve a vállalkozó szelle-

mûek ejtõernyõs tandem-
ugrásra is befizethetnek.

Vitorlázógépbe 13 éves
kor felett ülhetnek be,
azonban a repülõben ülõ
két ember tömege nem ha-
ladhatja meg a 110 kilo-
grammot. A tandemugrás
során az utas együtt ugrik
ki az ejtõernyõs pilótával 3
ezer méter magasságból. A
kilátogatókat jó idõ esetén
kedden reggel 9 órától nap-
nyugtáig fogadják a Vásár-
helyi út melletti repülõté-
ren repülõgépek statikus,
földi bemutatójával, modell
repülõgépek légi bemutató-
jával, a gyerekeket ugráló-
várral. A helyszínen büfé
szolgálja az éhes és szomjas
vendégeket. A családi nap-
ra díjtalan a belépés, ám a
sétarepülésre és az ejtõer-
nyõs ugrásra jegyet kell vá-
sárolni.

Baranyi Antal túl van a nehezén

Teljesítve: 10 ezer kilométer

Tûzijáték és repülõnap

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
augusztus 21—24.

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

Augusztus 19-én és 20-án
menü nincs,

de az étterem nyitva tart.
Szerda: Hagymakrémleves és

vegyes zöldségleves
A menü: Marhapörkölt, tészta,

saláta
B menü: Rántott sajt,

petrezselymes rizs, tartár
Csütörtök: Orjaleves és

lebbencsleves
A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Csirkemell sokmagvas

bundában, finomfõzelék
Péntek: Hideg gyümölcsleves és

grízgaluskaleves
csirkeaprólékkal

A menü: Rablópecsenye, sült
burgonya, saláta

B menü: Dónáti csirkemell,
tészta, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Munkarendváltozás
A Csongrád Megyei Dr. Bu-

gyi István tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy a gyógyfürdõben
és a nappali kórházban vég-
zett karbantartási munkálatok
elhúzódtak, ezért augusztus
17-én, szombaton még zárva
lesz az intézmény. Augusztus
18-tól, vasárnaptól a megszo-
kott nyitva tartás szerint vár-
ják a vendégeket; hétfõnként
8–16 óra, kedd-péntek 8-20
óra, szombaton és vasárnap
9–20 óra között.

Augusztus 19-én és 20-án a
gyógyfürdõ a hivatalos nyitva
tartás szerint üzemel.

Augusztus 19-én és 20-án a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház Rendelõintéze-
te zárva lesz, így a fogorvosi
rendelések is szünetelnek. A
betegeket ügyeleti ellátás sze-
rint látják el, csak sürgõsségi
diagnosztikai vizsgálatok tör-
ténnek. 

Az önkormányzat tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy az au-
gusztus 20-i ünnep miatt az
alábbiak szerint lesz ügyfélfo-
gadás. Augusztus 19., hétfõ –
pihenõnap, 20., kedd – mun-
kaszüneti nap, 23., péntek –
7.30-16 óráig, 24., szombat
7.30-13.30-ig tart nyitva a hi-
vatal.

Tisztelt Sportolók, Szurkolók, Támoga-
tók, Barátaink!

Elhunyt Sipos Edit a szentesi vízilabda-
sport egyik legeredményesebb sportolója. 

Csendes napok következnek a Szentesi
Vízilabda Klubban. Hiába kezdõdtek el a
nyári edzések, hiába száll a labda kézrõl
kézre, a síp csendesebb, gyászolunk mind-
annyian. 

Fájdalommal gondolunk az egyesület va-
laha élt legjobb játékosai közül Editre, aki
békében, csendben távozott közülünk, mint
ahogy aktív játékosként is a szerénység, ba-
rátságos, közvetlen magatartás jellemezte.

Az eredményei, sportpályafutása a legna-
gyobb magyar vízilabdások közé emeli. A
szülõvárosában, Szentesen elért BEK gyõze-
lemmel, a világbajnoki címmel és a többi
nagy sikerrel a szentesi és a magyar vízilab-
dasport történelmének meghatározó szemé-
lyiségévé vált.

Nekünk, szentesi vízilabdásoknak mégis
és mindezek mellett is, Sipos Edit elsõsor-
ban a kedves, mosolygós ember marad
mindörökké, aki a vízben az utolsó gólig,
az életben az utolsó pillanatig harcolt.

Sokan feladják, amikor megtudják a bajt,
hiszen emberek vagyunk, erõsek és gyen-
gék. Kevesen vannak, akik bátrak marad-
nak és csak alig néhányan, akik az erõbõl,
amire annyira szükségük lenne még má-
soknak is adnak.

Edit kivételes nagysága ebben mutatko-
zott meg.

Az erejét, az energiáját nem kímélve taní-
tott, segített, mosolyt adott, ha kellett buz-
dított. Azok a gyerekek, akiket megtanított
úszni, az egész életük során magukban hor-
dozzák a tudását, a jóságát, és a szeretetét,
amelyet még betegen is, az utolsó pillanatig
megõrzött és átadott.

Így marad velünk Edit örökre, így él ben-
nünk tovább a tanítványaiban, a csapattár-
saiban, a szurkolókban, a Szentesi Vízilab-
da Klub valamennyi tagjában.

Sipos Edit példaképpé vált. Életmûvével
jobbá, többé tett bennünket. Emléke, moso-
lya velünk marad mindig, kegyelettel és
tisztelettel emlékezünk rá.
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