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Kakassör
és pofonok
A Szárnyas Napokon Szat-

mári Tamás és Tóth Zoltán
(képünkön) mérkõzésénél csak
Nagy Imre „Lütyõ“ boksz-
meccse volt látványosabb. A
Hungerites Rocky sérült ujjal
is gyõzni tudott. A hétvégi
rendezvényen kakassör is ké-
szült.

5. oldal

A valaha mért legszára-
zabb július volt az idei Szen-
tesen, augusztusban is csak
kétszer eredt el az esõ rövid
idõre. E hónap elején három
egymást követõ napon a he-
lyi maximum hõmérsékleti
rekord is megdõlt. Az üdülõ-
központ látogatottsága nõtt,
a vendégházakban kétszer
ennyi férõhelyet is értékesí-
teni tudtak volna. Volt olyan
nap, mikor 700-an keresték
föl a tiszai partfürdõt. 

Éppen hogy véget ért a
kedd esti tûzijáték, az égi ál-
dás sem bírt magával, de a
néhány perces zivatar statisz-
tikailag nem sokat tudott javí-
tani az idei nyár csapadékér-
tékein. Pedig az esztendõ elsõ
hat hónapjában a sok éves át-
lag másfélszerese, 377 milli-
méter csapadék hullott térsé-
günkben, de júliustól gyakor-
latilag elzárták felettünk a
csapokat. – Extrém idõjárás
volt a nyár közepén Szente-
sen – nyilatkozta lapunknak
Aszalos István, az Országos
Meteorológiai Szolgálat sze-
gedi regionális központjának
munkatársa. Érdeklõdésünk-
re elmondta, nálunk július 29.
volt a nyár legmelegebb nap-
ja, amikor 38,6 °C-ot mértek, s
ezzel a helyi maximum hõ-

mérsékleti, a 29,7 °C-os érték-
kel pedig a napi középhõmér-
sékleti is rekord is megdõlt
aznap. Az elõbbi mutató
egyébként meg sem közelíti
az abszolút rekordot (40,1
°C), amit 2007. július 20-án
mértek. Az újabb hõhullám

augusztus elsõ hetében ért el
bennünket: három egymást
követõ napon, 7-én, 8-án és 9-
én szintén megdõltek a helyi
maximum és a napi középhõ-
mérsékleti rekordok. Ekkor a
37,2 és 38,1 °C között válto-
zott a napi csúcshõmérséklet

és a középhõmérséklet is
meghaladta a 29 °C-ot. 

Az idei aszály minden ed-
diginél szikkasztóbb volt.
1951 óta rögzíti a meteoroló-
giai szolgálat a szentesi érté-
keket, és a felhalmozott ada-
tok alapján megállapítható: a

valaha mért legszárazabb júli-
us volt az idei Szentesen. Jú-
niusban még átlagos mennyi-
ségû, 57,2 milliméter esõ
esett, az évszak középsõ hó-
napjában viszont mindössze
2,4 milliméter.

(folytatás a 4. oldalon)

Visszavonta a Tóth József
utca egyirányúsításáról szó-
ló korábbi döntését a képvi-
selõ-testület: marad a két-
irányú forgalom, de teher-
gépjármûveket nem enged-
nek be.

Több tucat kilakoltatás
van folyamatban, valahogy
segíteni kellene a fizetõkép-
telen devizahiteles családo-
kon – vetette fel a napirend
elõtt Krausz Jánosné a képvi-
selõ-testület múlt pénteki
rendkívüli ülésén. – Ameny-
nyit segíteni tudnánk, az
csupán csepp lenne a tenger-
ben, összességében ugyanis
100 milliós nagyságrendû
összegrõl van szó, erre pedig
nincs a városnak pénzügyi
alapja – felelte Szirbik Imre,
aki hangsúlyozta, országos
problémáról van szó. Az
esélyegyenlõségi programról

szóló vitában újra elõkerült a
téma: Szabó Zoltán a szociális
bizottság tapasztalataira hi-
vatkozva úgy fogalmazott,
manapság ötbõl két család a
csõd szélén áll. Indítványoz-
ta, hogy az önkormányzat
alakítson kerekasztalt, amely
felméri, jelenleg milyen hely-
zetben vannak a devizahitel-
lel rendelkezõ szentesi csalá-
dok. 

Olcsóbb, mint Ócsán
Bérlakások vásárlásával

segítene a bajba jutottakon
Chomiak Waldemar, aki ismét
azt javasolta, hogy a város
300 millió forintot különítsen
el erre a célra. – Az ócsai szo-
ciális lakópark házainak
négyzetméterára közel fél-
millió forint volt. A város
négyzetméterenként alig
több mint 100 ezer forintért
30 lakást tudott volna kiala-

kítani a vízmû egykori iro-
daépületében, de ehhez az
ingatlant tulajdonló állam jó-
váhagyása kellett volna, ám
hiába írtam levelet az illeté-
kes államtitkárnak, válaszra
sem méltatott – reagált a pol-
gármester. Szirbik Imre hoz-
zátette, nagyon sok üresen
álló vagy eladó lakóingatlan
van Szentesen, amiket úgy
lehetne kiadni mindenki
megelégedésére, ha az ön-
kormányzat bizonyos jogi és
anyagi garanciákat vállalna,
ennek részleteit azonban
még ki kell dolgozni. Az öt-
letgazda mellett mások is ar-
ra hívták fel figyelmet, hogy
ezt csak legálisan lehet, va-
gyis korántsem biztos, hogy
az érintett háztulajdonosok
vevõk lennének a háromol-
dalú szerzõdéses viszonyra.

(folytatás a 3. oldalon)

Kitehetik, hogy rezervátum

Ilyen száraz július még nem volt
Az önkormányzat irányítá-

sa alá tartozó intézmények
közel 700 munkatársa közül
tizenketten vehettek át pla-
kettet, oklevelet és pénzbeli
juttatást a polgármestertõl
Szent István-napja tiszteleté-
re. Idén kevesebben kaphat-
tak elismerést huzamasosabb
idõn keresztül kimagasló
közszolgálati munkájukért a
közigazgatás év eleji átszer-
vezése okán. Szirbik Imre kö-
szöntõjében a hármas ünnep-
rõl szólva kiemelte István ki-
rály államalapító tettét és a
magyar nép megmaradásá-
nak képességét, amelynek
alapja a munka. Az alkot-
mány kapcsán felhívta a fi-
gyelmet, hogy a közösség
csak akkor maradhat fenn,
ha olyan szabályokat alkot,
ami elõrevisz és a többség is
elfogad. A városi elismerés-
ben részesültek a maguk te-
rületén sokat tettek és mun-
kájukat a kollektíva megbe-
csülte.

(folytatás a 8. oldalon)

Elismerés
közszolgáknak

Sértettbõl gyanúsítottá vált
a megszúrt férfi. A Szentesi
Rendõrkapitányság egy 21 és
egy 18 éves szentesi testvérpárt
gyanúsít azzal, hogy augusztus
17-én este egy helyi rendezvé-
nyen lábon szúrtak egy férfit,
míg egy másikat bántalmaztak.
Mindketten könnyû sérüléseket
szenvedtek. A fiatalok ellen or-
szágos elfogatóparancsot bo-
csátott ki a rendõrség. A test-

vérpár másnap feladta magát.
Testi sértés bûntettének kísérle-
te miatt indult ellenük büntetõ-
eljárás. A szentesi nyomozók a
beszerzett tanúvallomások és
kamerafelvételek alapján meg-
állapították, hogy a támadás
elõzménye az volt, hogy a ké-
sõbb bántalmazott férfi több al-
kalommal ököllel megütött,
majd fejbe rúgott egy 17 éves
fiút. A szóváltás, majd a tettle-

gesség és a késelés ebbõl ala-
kult ki.

A Szentesi Rendõrkapitány-
ság augusztus 22-én elõállította
a 30 éves férfit, akit garázdaság
bûntettének megalapozott gya-
núja miatt hallgattak ki. A férfi
beismerte a bûncselekmény el-
követését. A három gyanúsítot-
tal szemben a további büntetõ-
eljárást a Szentesi Rendõrkapi-
tányság folytatja le.

A megszúrt drukker kezdte a bunyót

Volt olyan péntek esti fürdõzés a strandon, amire 320-an váltottak jegyet. (Fotó: Vidovics)

Fotó: Vidovics

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola pótfelvételi
meghallgatást hirdet szeptember 5-én (csütörtökön) 15 és
16.30 óra között magánének, fúvós és vonós tanszakokra.

Pótfelvételi
a zeneiskolában

A Szentesi Jobbik Alapszervezete döbbenten és felháborod-
va értesült a Szentes Városában múlt hét szombatján történt
gyalázatos eseményrõl.

Békés Városunkban az ilyen erõszakos és mindenfélekép-
pen elítélendõ támadás ellen emeljük fel a szavunkat!

Semmivel nem magyarázható, hogy magukból kivetkõzött
bûnözõ egyének, túlerõben és szúró-vágó eszközökkel fel-
fegyverkezve támadnak meg és okoznak sérüléseket békésen
szórakozó embertársaiknak.

A Szentesi Jobbik Alapszervezete mélyen elítéli az ilyen
közösségellenes viselkedési formát, és felszólítja az illetékes
szerveket, hogy a törvény ide vonatkozó passzusaival akadá-
lyozza meg, lépjen fel a jelenség ellen, hogy a jövõben többet
ilyen orvtámadás ne történhessen meg a Városunkban!

A Szentesi Jobbik Alapszervezete

Sajtóközlemény
Szentes Város Önkor-

mányzata felsõoktatási ön-
kormányzati támogatásra
pályázatot hirdet elsõ diplo-
mát szerzõ nappali tagozatos
egyetemi, fõiskolai hallgatók
részére.

A pályázat beérkezési ha-
tárideje: 2013. szeptember 30.
(a határidõ elmulasztása jog-
vesztõ)

A pályázat elbírálása kizá-
rólag a pályázó szociális rá-
szorultsága alapján történik.

Támogatásban részesülhet
elsõsorban az, akinek a csa-
ládjában az egy fõre esõ havi
nettó jövedelem nem haladja
meg a 42.750,-Ft-ot.

Pályázati igénylõlap és
részletes felvilágosítás kérhe-
tõ, illetve a pályázat benyújt-
ható a Városháza Szociálpo-
litikai Osztályán (földszint
116. sz. szoba, tel.: 510-336).

Pályázati
kiírás

A katolikus egyház ünne-
pe idõvel kilépett a templo-
mok falai közül, s a magyar
nép nemzeti ünnepévé vált.
Örömet, felszabadultságot,
vidámságot jelentõ ünneppé.
Örömet a kedvezõ idõjárás
okozhatott, felszabadultsá-
got az idõben befejezett ara-
tás, vidámságot a jövõre biz-
tosított kenyér.

Az embert próbáló aratási-
cséplési munka utáni ünnep-
lés koronként és helyenként
eltérõ volt. A Szentesen ki-
alakult szokásokat – ame-
lyek az elmúlt évtizedekben
feledésbe merültek – a régi
újságok alapján próbáltam
felderíteni. Ezek tanúsága

szerint Szent István napja az
1890-es években vált nyilvá-
nos ünneppé. Az elsõ részle-
tes leírás 1897-bõl való. Esze-
rint: „A népünnepet augusz-
tus 20-án reggel ágyúlövések
hirdetik meg, délelõtt 10 óra-
kor pedig a város különbözõ
pontjain megjelennek a fel-
bokrétázott võfélyek, meg-
hívni a közönséget Tuba Pis-
ta lakodalmára, mely – mint
Tolna megyei lakodalom –
lesz délután a ligetben meg-
tartva, miután elõbb a lako-
dalmas menet a võlegényt a
Felsõpártról lekíséri a meny-
asszonyos házhoz, s ott a
menyasszonyt kikérve a li-
getbe levonul. Ezen kívül

lesz zenehangverseny, kari-
kadobás, hordó-akadályver-
seny, zsemlyeevés-verseny,
kínai biliárdverseny, birok-
verseny, csokorharc, síró és
nevetõ verseny, bicikliver-
seny, villamos erõpróba, bú-
jósdi, léghajók felbocsátása.
Este a ligetet fényesen kivilá-
gítják, s ott a fedett sátorban,
kedvezõtlen idõ esetén a
város közgyûlési termében
zártkörû nyári táncmulatsá-
got rendeznek, míg a Szé-
chenyi csárda mellett levõ
födött tánchelyen néptánc-
mulatság lesz 30 krajcár be-
lépõdíjjal.”

Néhány évvel késõbb –
1905-ben – zenés „riadóval”
ébresztették augusztus 20-án
a várost. Az ágyúlövés sem
maradt el, amelyet térzene
követett a ligetben. A délutá-
ni program fénypontját a
kosztümös karneváli felvo-
nulás jelentette, majd kezde-
tét vette a ligeti népmulat-
ság: balatoni halászat, evési
verseny, fütyülõs verseny
stb. Az est folyamán fényes
tûzijáték volt, és természete-
sen hajnalig tartó táncmulat-
ság. 

A következõ évek ugyan-

csak kimeríthetetlen ötlet-
gazdagságról tanúskodtak.
A fenti programok mellé be-
lépett a tombola, a zsákba-
futás, konfetti és szerpentin
csata, az ökörsütés. 1907-ben
külön színfolt volt egy alkal-
mi lap megjelenése „Igazi
Kürt” címen, amelynek írá-
sait a helybeli fiatal lányok
állították össze. A rikkancsok
is a lányok voltak, komoly
jutalmat kapott a legtöbb új-
ságot eladó (legszebb) leány.

A vesztett világháború
utáni görcsök 1924-re lassan
feloldódtak, a szentesieknek
ismét volt kedvük mulatni.
A tûzijátékon és egyéb mu-
latságokon kívül a rendezõk
az alábbiakra hívták fel a kö-
zönség figyelmét: „Aki sür-
gõsen nõsülni akar, vagy
férjhez akar menni, az meg-
találja a szent igaosztó anya-
könyvezetõ hivatalt. Szépek
és csúnyák karöltve verse-
nyezhetnek. Akinek meg pú-
derre nincs pénze, ingyen
juthat hozzá a lisztfúvásnál.
A hölgyek édes bajuszhoz
juthatnak a lekváros lepény-
evésnél.” Az elkövetkezõ
években ismét szokásba jött
a karneváli felvonulás és a

tûzijáték; a hajnalig tartó
tánchoz a talpalávalót pedig
Gábor Pista fáradhatatlan ci-
gányzenekara szolgáltatta.

Az 1945–48 közötti koalíci-
ós idõszakban az Augusztus
20-ai ünnepek jellege foko-
zatosan megváltozott. 1945-
ben a fiatalok rendeztek
ugyan egy nagysikerû szín-
házi elõadást „Nevetõgörcs”
címen, nem maradtak el a li-
geti mulatságok és a sport-
rendezvények sem, de a na-
pot már „Ifjúsági Nap”-nak
nevezték, s a rendezvények
középpontjában a Magyar
Demokratikus Ifjúsági Szö-
vetség (MADISZ) nagygyû-
lése állt. 1946-ban ugyancsak
egy politikai gyûlés jelentet-
te a legfõbb eseményt. Rend-
hagyónak számít 1947, ami-
kor – a közelgõ országgyûlé-
si választások miatt – rend-
kívül gazdag programmal
rukkoltak elõ a pártok. Volt
torna- és atlétika bemutató,
súlyemelõ- és kerékpárver-
seny, városon belüli autós- és
motoros csillagtúra, s nem
volt hiány hideg sörben és jó
borokban sem. Az elmarad-
hatatlan politikai gyûlés
díszszónoka ezúttal Révai

József volt, aki könnyedén
besöpörhette az ünnepi má-
morban úszó szentesiek tap-
sait.

Az 1950-es években Au-
gusztus 20. továbbra is moz-
galmas ünnepnap maradt,
immár az „Alkotmány Nap-
ja” elnevezéssel. A korszakra
jellemzõ felajánlások, mun-
kaversenyek, munkás–pa-
raszt találkozók és politikai
gyûlések mellett egyéb prog-
ramokról is beszámoltak a
tudósítók: zenés ébresztõ,
térzene, kultúrcsoportok be-
mutatója, sportrendezvé-
nyek, bábszínház, ünnepi
vásár, lovasbemutató… stb.
Ezzel szemben az 1960-as
évek közepétõl az ünneplés
mindinkább munkahelyi ke-
retek közé szorult. Elnéptele-
nedett a fõtér és a sportpá-
lya, elcsendesedett a liget.
Az egykor felszabadult vi-
dámságot jelentõ össznépi
ünnep feledésbe merült.
Mindannyian szegényebbek
lettünk egy szép hagyo-
mánnyal és egy gondtalan
nappal. Talán egyszer sike-
rül újra feltámasztani!?

Labádi Lajos

Augusztus 20. ünneplése a múltban

Szentesen ágyúlövésekkel kezdõdött az ünnep

125 éve, a Szentesi Lap,
1888. szept. 2-diki számában
a következõ nyári életkép je-
lent meg: A tiszai fürdõ ez
idén is nagy látogatottság-
nak örvend. Az elõhaladt
évad dacára naponta sokan
rándulnak le, ki magánfoga-
ton, ki omnibuszon, ki gya-
log, hogy a Tisza hûsítõ hab-
jai közt keressenek enyhülést
a nap égetõ sugarai ellen. –
Legélénkebb azonban a für-
dõ a nõi napokon, midõn vá-
rosunk szépei egészen meg-
töltik a szûkre szabott fürdõ
tükrét. Az ember ilyenkor
szinte megirigyli a Tisza hul-
lámait... No de ne legyünk
indiszkrétek. Különben is a
fürdõház deszka fala megóv-
ja a bent lévõket az avatatlan
szemek pillantásaitól. Ez
azonban nem gátolja a férfi-
ak füleit, hogy ne hallják a
bent történteket, mert a
deszkafal ugyan elég vastag
arra, hogy a férfiszem át ne
hatoljon rajta, de nem ele-
gendõ arra, hogy a fülek ne
lessék meg a fürdõ titkait.
Egy pár indiszkrét fül pedig
elárulta, hogy a víz tükrén
egész mûkedvelõi elõadások
folynak. – Színre kerül a
„Nõi harc” címû, vizenyõs
vígjáték. Kezdetben a lubic-
kolás, vízfecskendezés ártat-
lan fegyvereivel; késõbb az-
tán a vízi tündérek hegyeske
nyelvei is belevegyülnek a
harcba s szerencse, hogy ott
van a Tisza, mely lehûti a fel-
hevült kedélyeket; mert kü-
lönben nagyobb sebesülések
is fordulhatnának elõ. Így
azonban mindkét tábor meg-
elégedve a csatározás ered-
ményével, azon tudattal tér
haza, hogy õ a gyõztes fél; s
vesztes a csatában csak a pé-
kes gyerek marad; mert a
harc melegében felhevült

hölgyek diadalmi mámoruk-
ban a tiszai fürdõtõl elvá-
laszthatatlan sósperec élve-
zetérõl egészen megfeled-
keznek.

100 éve, a Szentesi Lap,
1913. szept. 7-én szenzációs
hírt közölt, amely szerint
megtalálták egy magyar ki-
rálylány csontjait. A közle-
mény így szólt: Marburgból
az az érdekes hír érkezik,
hogy Szent Erzsébet csontja-
it, melyekrõl sokáig nem
tudták, hol vannak, meg-
találták. Tudvalevõleg a
marburgi õsrégi Erzsébet-
templomban temették el Ma-
gyar Szent Erzsébetet, aki-
nek sírja fölé díszes kápolnát
emeltetett a férje, Konrád
tartományi gróf. A reformá-
ció idején, amidõn üldözték
a katolikusokat, Fülöp õrgróf
kivétette a sírból a magyar
királyleány tetemét és a
templom ismeretlen helyén
rejtette el. Azóta nem tudták,
hol nyugszanak a szent ham-
vak. A székesegyházat most
renoválják, s fölásták a belse-
jét. A minap nagy felhõsza-
kadás volt a városban, a víz
behatolt a templomba is, és
egy mély gödörbõl felszínre
hozott egy nõi csontvázat.
Híres antropológusok meg-
vizsgálták ezt a csontvázat,
s megállapították, hogy az
Szent Erzsébet földi marad-
ványa. Az ereklyét nagy ün-
nepséggel fogják visszahe-
lyezni a régi díszes sírba, s a
marburgi székesegyház erre
az ünnepségre meghívja a
magyar klérust is.

75 éve, az Alföldi Újság,
1938. júl. 19-én megjelent
száma arról tudósított, hogy
„Színes angol film készül
Szentesrõl”. Eszerint Szen-
test közelrõl érintõ fontos
megállapodás jött létre a

napokban a Kereskedelmi
Minisztériumban. Egy angol
filmvállalat elhatározta,
hogy a közép-európai orszá-
gokból színes filmeket ké-
szít, és filmre veszik fel Ma-
gyarország nevezetességeit,
és idegenforgalmi szempont-
ból számításba jöhetõ vidé-
keit is. A megállapodásnak
megfelelõen az angol film-
vállalat megbízottai a múlt-
héten már megjelentek a
Hortobágyon. Értesülésünk
szerint a filmfelvétel számá-
ra a következõ helyeket jelöl-
ték ki: Lillafüred, Mezõkö-
vesd, Balaton-vidéke, Bugac,
Szeged, Pusztaszer és Szen-
tes. Igen örvendetes, hogy az
angol filmhíradó számára
Szentest is felveszik. A szen-
tesi tiszaparti rész kerül
majd filmre. Még pontosan
nincs meghatározva, hogy
melyik részét veszik fel a
Tisza-partnak, csak annyi
elhatározott, hogy a híres
tiszaparti füzesek kerülnek
filmre… – Szó van egyéb-
ként arról is, hogy a magyar
városokat, s köztük Szentest
is, többféle nevezetességével
együtt filmre veszik. Ezt a
filmet már nem az angol
filmvállalat fogja elkészíteni,
hanem magyar tanulmány-
film készül a városainkról.
Szentesen felvételt készíte-
nek majd a ligetrõl, a strand-
ról és a Kossuth térrõl. Terv-
be vették, hogy egy Szentes-
környéki tipikusan alföldi
tanyát is filmre vesznek.
Ilyenformán Szentes városa
meglehetõsen képviselve
lesz majd a magyar városok
tanulmányi filmjében. (Gya-
nítható, hogy a tervezett fel-
vételek a közbejött háborús
viszonyok miatt nem készül-
tek el.)

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (36.)

Megtalálták magyarországi
Szent Erzsébet csontjait

A Kisér nevû városrészben
található; a Farkas Antal és a
Soós utcákat köti össze.
1857-tõl Nagyág utcaként
emlegetik a források. A
Nagy-ág ér egykor a Kis-ér-
be folyó víz volt. Az 1906.
évi utcarendezéskor a Toldi
Miklós utca nevet kapta, a
nagy erejû mondai hõsrõl,
akinek vitézi tetteit Ilosvai
Selymes Péter és Arany Já-
nos örökítette meg (Toldi tri-
lógia). Az utcát 1948-ban
Szántó Kovács János föld-
munkásról, a korai agrárszo-
cialista mozgalmak egyik ve-
zetõjérõl nevezték el, aki
Hódmezõvásárhelyen szüle-
tett 1852. ápr. 27-én. Az 1880-
as évek végén ismerkedett
meg a szocialista eszmékkel;
tagja lett a Magyarországi
Szociáldemokrata Pártnak.

Vezetésével alakult meg a
hódmezõvásárhelyi Általá-
nos Munkás Olvasóegylet.
1894. ápr. 22-én letartóztat-
ták, és a városházán elzár-
ták. Kiszabadítása érdekében
robbant ki az ún. „vásárhelyi
zendülés”, mikor a csend-
õrök a tömeget brutálisan
szétverték. A szentesi mun-

kások nyílt levélben tiltakoz-
tak Szántó Kovács János és
társai letartóztatása ellen. A
vérontásért a vásárhelyi fõ-
kapitányt tették felelõssé. Fi-
gyelmeztették a hatóságokat,
hogy a munkáskérdést tör-
vényhozási úton lehet meg-
oldani, nem pedig golyóval.
A Szántó Kovács ellen indí-
tott per országos botrányt
kavart, ennek ellenére 5 évi
fogházra ítélték. 1898 õszén
szabadult. Továbbra is kubi-
kosként dolgozott, és a moz-
galommal sem szakadt meg
a kapcsolata. 1901-ben ismét
perbe fogták, és két heti elzá-
rásra ítélték. Hódmezõvásár-
helyen hunyt el 1908. jún. 8-
án. (A Szántó Kovács J. utca
mellett továbbra is létezik
egy Toldi köz.) 

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (118.)

Szántó Kovács János utca

„Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga,
Ki voltál valaha országunk istápja?
Hol vagy István király, Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben Teelõtted sírván!”

Az államalapító elsõ magyar király 1083-ban történt
szentté avatása óta évrõl évre felhangzik augusztus 20-án
az ismert vallásos ének. Egykor áhítattal szólt, késõbb
harsánykodó magyarsággal, utóbb dacos-halk méltósággal.
A tartalom nem változott: vágyódás a népét szeretõ, orszá-
gát megóvó, erõskezû, bölcs vezetõ után. Hajdan a nap ki-
emelkedõ eseménye volt a Szent Jobb tiszteletére rendezett
budavári körmenet, amelynek során százezrek róhatták le
kegyeletüket I. (Szent) István (975 körül – 1038) király erek-
lyéje elõtt.
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Mielõtt a grémium elfo-

gadta volna a programot, az
is elhangzott, hogy a város-
vezetés már egyeztetett a
gyógyfürdõrõl a kórház fõ-
igazgatójával, de õ türelmet
kért az állami tulajdonba ke-
rült létesítmény ügyében.

Mivel komplex projekt a
városközpont rehabilitáció,
ha kihúznánk belõle az Ady
Endre utca egyirányúsítását,
jelentõs hátrányt szenvedne
a város – vezette föl a ma-
napság legnagyobb érdeklõ-
déssel kísért ügyet Horváth
István, aki kezdeményezte, a
testület vizsgálja fölül a Tóth
József utca forgalmi rendjé-
nek megváltoztatásáról szóló
korábbi döntését. 

Vonja vissza
Még a vita elõtt kiderült,

hiába várták a döntéshozók
a mentõszolgálat regionális
vezetõjét, bár a szociális bi-
zottság kérte, végül senki
nem hívta meg az orvos-
igazgatót a városházára. Se-
gítségével azt az ellenmon-
dást szerették volna felolda-
ni, amire Chomiak Waldemar
hívta fel a figyelmet. A kép-
viselõ azt mondta, megdöb-
bentette a mentõvezetõ vála-
sza, ami szembement a helyi
mentõszolgálat dolgozóinak
véleményével, akik nem tá-
mogatták a Tóth József utca
egyirányítását. Móra József
szerint az aláírásgyûjtõ tilta-
kozók valótlanságokat állí-
tottak, például azzal, hogy
az ottani házak nagy része
földalapú, vagy, hogy elõze-
tesen nem tájékoztatták a la-
kosságot. – A lakók azt akar-
ják, maradjon minden a régi-

ben, az eredeti állapot sze-
rint. Akkor akár ki is tehetik
a táblát, hogy rezervátum –
jegyezte meg az MSZP-s vá-
rosatya. Móra szavai Szabó
Zoltánnál kiverték a biztosí-
tékot, megalázónak, minõsít-
hetetlennek nevezte képvise-
lõtársa kijelentését, és kérte,
hogy vonja vissza. A politi-
kus ennek eleget tett. 

Idõveszteséget az okoz a
mentõknek, hogy nem Szen-
tesen, hanem hosszú vára-
koztatás után Szegeden ve-
szik föl az ügyeleti telefont –
vélekedett Krausz Jánosné.
Demeter Attila és Pásztor An-
tal is amellett érvelt, hogy
megvalósítható az egyirá-
nyúsítás. Halmai István vi-
szont nem értett egyet azzal,
hogy a testület figyelmen kí-
vül hagyja a tiltakozó lako-
sok kérését, és azt kérdezte,
mi lesz a száguldó mentõvel
a Szent Imre herceg utcai
fekvõrendõrnél. – Legfeljebb
négy ház van a Tóth József
utcában, ami földalapú. A
helyi járatok már arra közle-
kednek, de ezt sokan észre
sem vették – emlékezetett
Szirbik Imre a szavazás elõtt.
A többség végül úgy határo-
zott, végrehajtják az egyirá-
nyúsítást az Ady Endre utca
Munkácsy és Kossuth utca
közötti szakaszán, de a Tóth
József utca forgalmi rendje
nem változik, ott végig meg-
marad a kétirányú forgalom.
A helyi járatú buszok mehet-
nek majd arra, de tehergép-
jármûvek nem. A kórház fel-
õl érkezõ buszok a kenyér-
gyárnál az Arany János utcá-
ra fordulnak majd, onnan a
Tóth József utcára, és azon
keresztül közelíthetik meg a
buszállomást.

Bíró Dániel

A kórház teljes vérigé-
nyét fedezi az a mintegy 2,5
ezer liternyi mennyiség,
melyet évente adnak a do-
norok a vérellátó osztályon.
Tavaly 6312 fõ jelentkezett
véradásra és mintegy 90
százalékuk volt alkalmas
donornak. 

A Magyar Vöröskereszt
Szentesi Területi Szervezete
és a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház Vérellá-
tó Osztálya augusztus 15-én
szervezte meg a már hagyo-
mányos retró véradását a
véradó állomáson. Agócs
Lászlóné, a Magyar Vöröske-
reszt Szentesi Területi Szer-
vezete vezetõje elmondta,
2011 óta szervezik évi egy al-
kalommal, amikor virslit és
sört is kapnak a donorok a
Hunor Coop Zrt. jóvoltából.
- A kilencvenes években át-
menetileg csökkent, majd

emelkedett a véradók száma,
de nem érte el a rendszervál-
tás elõtti szintet. Minden új
ötletre vevõk vagyunk a vér-
adás népszerûsítésére, mert
nagyon fontos, hogy ne
fogyjon a véradók száma –
mondta a vöröskereszt veze-
tõje. Ezért nyitottak a közép-
iskolák felé is, a kollégium-
ban és a Zsoldos szakiskolá-
ban sokan nyújtják karjukat
a kiszállásos véradás alkal-
mával. A rendszerváltást kö-
vetõen csökkent a vállalatok-
nál szervezett véradás, azon-
ban örömükre szolgál, hogy
az elmúlt években a helyi cé-
gek, mint a Hungerit Zrt.,
Legrand Zrt, az Árpád-Ag-
rár Zrt, a honvédség, de még
a magyar Közút Zrt. is bizto-
sította a vöröskereszt részére
a helyszíni véradás lehetõsé-
gét. Agócsné külön kiemelte
a Hungerit vállalatot, ahol

soron kívül is szervezhettek
véradást. Civil és politikai
szervezetek is népszerûsítik
tagjaik között a véradást,
legutóbb csütörtökön a Pál-
mások Szövetsége. A retró
véradáson 60 fõ jelent meg,
közöttük hét elsõ véradó.

A vérellátó osztály tíz asz-
szisztense napi munkáján és
ügyeleten kívül a véradó
állomáson és az úgyneve-
zett kiszállásos véradásokon
6312 fõ önkéntest fogadott
tavaly és a vér hemoglobin
vizsgálatát követõen 90 szá-
zalékuktól vett le 4,5 decili-
ter vért. Az osztályt vezetõ
Furák Ilona fõorvosnõ lapunk
kérdésére elmondta, hogy a
gyûjtött vért Szegedre szál-
lítják, onnan mintát külde-
nek Budapestre részletes
bakterológiai és vírus vizs-
gálatra Kizárólag teljesen
egészséges vért kaphatnak a

rászorulók Magyarországon.
A szentesi kórházban tavaly
4,5 ezer egység vörösvérsejt
koncentrátum, 900 friss fa-
gyasztott vérplazma és 1000
trombocita, azaz vérlemez
koncentrátum került felhasz-
nálásra.

Többszörösen is érdemes
vért adni, ugyanis a jó érzé-
sen túlmenõen, hogy segít-
hettünk három embernek a
vérünkkel, belépõt ad a vö-
röskereszt a szentesi, a ma-
kói, a mórahalmi fürdõbe
valamint a Mohácsi Törté-
nelmi Emlékhelyre, illetve
egy virsliutalványt is, melyet
a Hungerit Zrt. mintaboltjá-
ban válthatnak be. Tavaly 23
ezer utalványt osztottak szét
a megyében, közülük 6 ezret
a szentesi véradóknak.

B.G.

A város önkormányzata az or-
szágban elsõként emelt nyilvános
emlékmûvet a II. világháború ál-
dozatainak. Az emlékmûvet 2001-
ben átalakították, hogy azon az el-
hunytak nevét is megörökítsék.

A HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Hadtörténelmi Levéltár
és Irattár Központi Irattárának tá-
jékoztatása, illetve egyéb kutatá-
sok és jelzések alapján további ál-

dozatok nevei merültek fel, me-
lyeket a város a II. világháborús
emlékmûvön szerepeltetni kíván.

Ezúton hívják fel a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy akinek tudo-
mása van olyan személyrõl, aki
szentesi születésû vagy szentesi
lakos volt, illetve a Szentes kör-

nyéki harcokban esett el, de még
nem szerepel az emlékmûvön, az
a névsor teljessége érdekében
szíveskedjen jelezni augusztus
31-ig a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Polgármesteri
Irodájának (Szentes, Kossuth tér
6., vagy titkarsag@szentes.hu).

Az elesett személy adatai: név,
születési idõ, hely, anyja neve,
halálozásának ideje, helye.

Felhívás

A legújabb rendelkezések
szerint azok a diákok, akik
2012 szeptemberében kezd-
ték meg középiskolai tanul-
mányaikat, közösségi mun-
kát  köte lesek  végezni ,
amennyiben érettségi vizs-
gát kívánnak tenni. De
mennyi idejüket is tölti ki
ez a tevékenység és mit is
foglal magába? 

A közösségi szolgálat idõ-
tartama ötven munkaóra,
amelyet napi három órában
végezhetnek, természetesen
fizetés és juttatások nélkül.
Elsõ hallásra az jut eszünk-
be, hogy ez nem igazán ked-
vezõ, azonban ha jobban be-
legondolunk, és többet meg-
tudunk errõl a dologról, rá-
jöhetünk, hogy elég sok
pozitívumot is felfedezhe-
tünk. Errõl tanúskodik há-
rom megkérdezett tanuló is:
Ficsor Tamás, Bíró Dóra és

Bolyán Dorina. Mindhárman
már idén megkezdték a kö-
zösségi szolgálat teljesítését,
Tamás a Koszta József Álta-
lános Iskola természettudo-
mányi- és informatikai tábo-
rában, Dóra és Dorina pedig
a Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ
Otthonban. 

Hogy teljesebb képet kap-
junk a témáról, nem csak di-
ákokat faggattam tapasztala-
taikról, hanem Nagy Sándor
tûzoltó õrnagyot is, aki a
Szentesi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség polgári védelmi
felügyelõje, hiszen a szentesi
tûzoltóságon szintén foglal-
koztattak diákokat. Nem
szükséges megijednünk,
nem tûzoltásnál és éles hely-
zetekben segédkeztek a ne-
bulók. Három csoportba
szervezõdve tevékenyked-
tek, melyek a polgári véde-
lem, a tûzvédelem és az ipar-
biztonság témakörébe tartoz-
tak, de hasonló tematika sze-
rint zajlott a foglalkoztatás.
Egy elméleti felkészítés után
aktuális problémák helyszí-
neire viszik a csoportokat,
például elhanyagolt fák el-
lenõrzésére, itt megismerik
és segítik is a szakemberek
munkáját. A tûzoltósági
munka abból a szempontból
is sajátos a többi szervezet-
hez képest, ahol diákokat
foglalkoztatnak, hogy itt éles

riasztás esetén arra is ügyel-
niük kell, hogy ne akadá-
lyozzák a kivonuló egységet.
Errõl is oktatást kapnak a ta-
nulók a közösségi szolgálat
megkezdésekor, majd tûzvé-
delmi- és polgári alapismere-
teket, részt vehetnek egy
úgynevezett településbejá-
ráson, tûzoltótechnikai isme-
reteket sajátítanak el és ez-
után következnek az elõbb
említett szezonális feladatok.
Nagy Sándor szerint a diá-
kokkal nem volt probléma,
készségesen végezték a fel-
adatokat, de iskolai idõszak-
ban sajnos nem mindig tud-
ják tartani a napi három órát,
van, amikor sajnos csak két
órára jut elég idõ, hiszen este
8 és reggel 6 óra között tilos
a foglalkoztatás. 

Dóra és Dorina eddig 30
óra közösség munkát tud-
hatnak maguk mögött. Állí-

tásuk szerint a tapasztalataik
pozitívak, azonban nem
mindig volt könnyû felvenni
a ritmust, hiszen az idõsek
teljesen más bánásmódot
igényelnek, mint fiatalabb
társaik. Feladataik közé tar-
tozott többek között a ren-
dezvények elõkészítése, az
idõsekkel való beszélgetés,
emellett részt vettek a foglal-
kozásokon és segítették a
dolgozók munkáját. Jónak és
hasznosnak ítélik ezt a rend-
szert, de õszintén szólva, so-
kallják ezt az 50 órát. Tamás
véleménye ugyanez, õ is ki-
csit túlzásnak tartja az idõ-
tartamot, de állítása szerint
élvezte a táborban eltöltött
órákat, mivel az õ fõ érdek-
lõdési köre is az informatika
és ugyanebbe az általános is-
kolába járt õ maga is. Felada-
tai közé tartozott a fotózás,
hogy megörökítse a tábor
pillanatait, valamint a diá-
kok segítése. 

Semmilyen változáshoz
nem könnyû hozzászokni,
de ha ezt az új felállást is job-
ban átgondoljuk, rájövünk,
hogy kifejezetten pozitívum-
ként is felfogható az, ha ezek
a gyerekek kiszakadnak ki-
csit a megszokott környeze-
tükbõl, és megtanulnak fe-
lelõsséget vállalni valami
iránt.

Salánki Zsófia

Diákok közösségi
szolgálaton

Népes szakmai küldöttség érke-
zett városunk izraeli testvértelepülé-
sérõl. Az egy hetes itt tartózkodá-
suk során elsõsorban az idõsek és
gyermekek természetbeni és
pénzbeni ellátását tanulmányozzák
a testvértelepülés szakemberei. A
küldöttség tagjai az elsõ napokban
a város és az ország nevezetessé-
geivel ismerkedtek, jártak a város
szigligeti üdülõjében, ahol részletes
tájékoztatást kaptak Szentes szoci-
ális ellátórendszerérõl. Ellátogattak
a Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Ott-
honba, a gondozási központba és a
családsegítõ központba is valamint
részt vettek a Szeretet mindent elfo-
gad elnevezésû rendezvényen is. A
vendégeket fogadta Szirbik Imre
polgármester, aki válaszolt a felme-
rült kérdésekre is a kötetlen beszél-
getésen. Szó esett az antiszemitiz-
mus hazai helyzetérõl, a magyar
adózási szabályokról, a város né-
pesedésérõl és fejlõdésérõl. A ven-
dégek meglepõdtek a magas fo-
gyasztási adón, azonban kiemelték
a nyugodt légkört és hogy mennyi-
re biztonságban érzik magukat
Szentesen. Az izraeli csoport láto-
gatását várhatóan októberben vi-
szonozza szentesi szakemberekbõl
álló küldöttség.

B.G.

Biztonságban
érezték magukat

Népszerûsítik a véradást

Kitehetik, hogy rezervátum

Bíró Diána és Bolyán Dorina

A buszok ezen az útvonalon járnak majd.
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Ahogy már fentebb írtuk,

az augusztus sem lett sok-
kal csapadékosabb, ezért
nem véletlen, hogy Aszalos
Imre lapunknak úgy fogal-
mazott, 20 évente fordul elõ

ilyen hosszú száraz idõ-
szak. 

– A tavalyi esztendõ ha-
sonló idõszakához képest
az év elsõ felében vissza-
esett a látogatottságunk a
hosszan elhúzódó hûvös és

csapadékos idõjárás miatt,
viszont júliustól fordult a
kocka, többen jöttek, mint
2012-ben – tudtuk meg Már-
ton Máriától, az üdülõköz-
pont ügyvezetõjétõl. Hoz-
zátette, a vendégházak ma-

ximális kihasználtsággal
mûködtek a nyár folyamán,
sõt kétszer ennyi férõhelyet
is értékesíteni tudtak volna.
A forró hétvégéken kívül,
mikor több ezren látogattak
le a ligeti létesítménybe, a
péntek esti fürdõzések vol-
tak a legnépszerûbbek: álta-
lában 250-300 vendég vál-
tott erre jegyet, de augusz-
tus 9-én 320-an. 

A tiszai partfürdõt is sok
fürdõzni vágyó kereste fel a
nyár során: hétvégi napo-
kon 6-700 ember is megme-
rült a folyóban.

Bíró Dániel

Ilyen száraz július még nem volt

Az önkormányzat Szent Ist-
ván Nap rendezvénye a mû-
velõdési központ szervezésé-
ben került megrendezésre a
az intézmény mellett található
szabadtéri színpadon. A prog-
ram délután 6 órakor kezdõ-
dött a szentesi Imre Zsuzsa,
Susan Blake és zenekarának
koncertjével, amit Andrádi
Zsanett és Magyar Bálint „Mu-
sicaltõl a popig“ címû zenés
mûsora követett. A mintegy
tíz perces tûzijátékig a Rajkó
Mûvészegyüttes és Pándy Pi-
roska operaénekes szórakoz-
tatta a népes közönséget. Ün-
nepi köszöntõjében Szirbik Im-
re a magyar nép történelmérõl
beszélt, hangsúlyozva, hogy
közösen kell tenni a jövõért,
az országért. Párhuzamot
vont a Szent Jobb és az egy-
más felé kinyújtandó segítõ
kéz között. A történelmi egy-
házak képviseletében Veres-
Ravai Csaba Endre evangélikus
lelkész megáldotta, majd Topsi
Bálint plébános megszentelte
az új kenyeret, amit a polgár-
mester szegett meg és közö-
sen kínálták körbe az ünnep-
lõk között.

Több százan látogattak ki a
Szentesi Repülõklub nyílt csa-
ládi napjára a Vásárhelyi út
melletti repülõtérre. A nap so-
rán több mint száz vendég
vett részt fizetõs repülésen
motoros illetve vitorlázó gé-
pen. A kilátogatókat nap-
nyugtáig fogadták, az idõn-
ként megélénkülõ pályairá-
nyú, észak-nyugati szél sem
akadályozta a repültetést Hári
László elnök tájékoztatása sze-
rint. Akik pedig nem szálltak
fel, azok a földön ismerked-
hettek sárkányrepülõkkel, va-
lódi és modell repülõgépek-
kel.

B.G.

Ünnepeltünk

A képviselõ-testület múlt pénteki ülésén Szabó Zoltán képviselõ arról számolt be, hogy tu-
domása szerint néhány óra erejéig az üdülõközpont meleg vizes medencéibõl is kiküldték a
14 éven aluliakat. Megjegyezte, nagyon nem lenne jó, ha a strand is úgy járna, mint a
gyógyfürdõ. Márton Mária, az üdülõközpont vezetõje ezzel kapcsolatban lapunknak el-
mondta, minõsített ásványvíz van a termálmedencékben, aminek igénybevételére van
ugyan törvényi szabályozás, de korántsem olyan szigorú, mint a gyógyvíz esetében, ezért
szó sincs róla, hogy kiskorúak ne tartózkodhatnának a brûgben. A tisztiorvosi szolgálat fo-
lyamatosan ellenõrzi mûködésüket, de komolyabb hiányosságot nem tapasztaltak. Az már
az ügyvezetõ döntése volt, hogy a nem vendégekhez tartozó gépkocsikat kitiltotta az üdü-
lõközpontból, így az áruszállítást is egyéb módon kell megoldani.

Kitüntetéseket vettek át
Ópusztaszeren tartották a Csongrád megyei Szent István napi ün-

nepséget, ahol Magyar Anna, a megyei önkormányzat elnöke alkotói-
díjat adott át többek között a szentesi születésû Pitti Katalin opera-
énekesnek, míg a Csongrád megye egészségügyéért járó kitüntetést
vehette át Berente László neurológus, a Dr. Bugyi István Kórház osz-
tályvezetõ fõorvosa, és Tudományos Tanácsának elnöke.

A honvédség érdekében végzett eredményes szolgálatteljesítése
elismeréseként Nyers József ezredes, a Szentesen állomásozó 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred parancsnoka a Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt Katonai Tagozata kitüntetést vehette át a honvédelmi mi-
nisztertõl Budapesten.

Emlékszobát alakítottak a  Koszta József Múzeum ligeti épü-
letében, a Csallány Gábor Kiállítóhelyen Szentes város díszpol-
gára, a növénynemesítõ Szalva Péter és felesége hagyatékából. 

Az állandó kiállítás hosszú évek elõkészítõ munkáját követõ-
en nyílik meg. A növénynemesítõként nemzetközi hírnevet
szerzett Szalva Péternek, illetve feleségének, Juhász Erzsébet-
nek az életútját, munkásságát mutatják be. – Amikor évekkel
ezelõtt a múzeumba szállítottuk a hagyatékot, igyekeztünk
pontosan dokumentálni a Tóth József utcai lakóház helyiségeit,
tudtuk meg a kiállítást rendezõ Mód László néprajzkutató-mu-
zeológustól. Az emlékszoba Szalva Péter sokoldalú tevékeny-
ségének (színész, asztaliteniszezõ, növénynemesítõ, fotós is
volt) taglalása mellett próbálja felidézni azt a tárgyi környeze-
tet, amelyet nyugdíjas éveik alatt a házaspár saját lakóhelyén
kialakított. A nagyméretû fényképek, a különbözõ zöldségféle-
ségeket ábrázoló faragások, hímzések, magkompozíciók a szo-
bák falát díszítették úgy, ahogyan azt a múzeumi tárlat is meg-
jeleníti. Külön érdekessége a kiállításnak azoknak a termékek-
nek (pl: paprikalekvár, paprikalikõr, paprikapálinka stb.) a be-
mutatása, amelyekkel hosszú évtizedeken keresztül folytattak
kísérleteket. A kiállítás két olyan személyiségnek igyekszik em-
léket állítani, akik szinte egész életüket a zöldségnemesítésnek,
a zöldségtermesztés kutatásának szentelték.

Az emlékszobát Móra József önkormányzati képviselõ nyitja
meg augusztus 30-án, pénteken 17. 30 órakor. D. J.

A növénynemesítõk
emlékszobája

A hétvégi napokon 6-700 ember is strandolt a tiszai partfürdõn.

A Szalva házaspár

Fotó: Vidovics
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Hölgyek gyõzelmeitõl
volt hangos a III. Szentesi
Szárnyas Napok, ahol csak
a sörkirályt nem sikerült le-
taszítani a trónjáról. 

Nálunk munkamegosztás
van. A többiek biztosítják a
folyadékutánpótlást, nekem
például meggysört, azt a pi-
rosat szokták hozni. Csalóka
itóka. Én meg fõzök, nem is
akármit, kakassört – hajolt a
kondér fölé huncut mosoly-
lyal István, és örömmel
konstatálta, délután négyre
hozzá is elért a túlparti fák
árnyéka. Összesen 90 fõzõ-
csapat nevezett szombaton,

a Kurca-parton megrende-
zett III. Szentesi Szárnyas
Napok kakasfõzõ viadalára,
de voltak versenyen kívüli
indulók is – tudtuk meg a fõ-
szervezõtõl. – Jöttek Buda-
pestrõl, Gyõrbõl, környezõ
kistelepülésekrõl és egy kül-
földi társaság is becsatlako-
zott a kakasfõzésbe – mond-
ta lapunknak Bertók Róbert.
Amíg a többség az ízek har-
móniáján fáradozott, vagy a
füstöt kaszabolta maga kö-
rül, a kényelmesebb versen-
gõk sörkalandtúrán gyúrtak
bicepszre. Sokak meglepeté-
sére ezen a megmérettetésen

a gyengébbik nem szerepelt
a legjobban: a három hölgy
alkotta Tébolyda csapata si-
mán leitta a négy rivális fér-
figárdát. Nem csak az ivás-
ban, a fõzésben sem találtak
legyõzõre az asszonyok: a
Kuczora Jánosné vezette Ma-
mi csapata serleget vehetett
át pompás fõztükért, és meg-
ígérték, jövõre megpróbálják
megvédeni a címûket. 

Triplázásra készült Kánvási
József, az utóbbi évek sörki-
rálya, de nem volt könnyû
dolga, mert a csirkeszárny-
evõ verseny fábiánsebes-
tyéni gyõztese, Laczkó Péter

igencsak megszomjazott, mi-
után 17 perc alatt 2 kilo-
gramm mellsõ végtagot „pu-
szilt be”.  A szárnypusztító
végül meghátrált, így az ed-
digi uralkodót megint nem
sikerült letaszítani a trónjá-
ról.

Plusz erõ
a közönségtõl

A Szárnyas Napok záróak-
kordja hagyományosan a
sörsátras bunyó, azaz a profi
bokszgála, melyet idén a
Ferobox Event rendezésében
láthatott a nagyszámú publi-
kum.

A Vasárnapi Kakaskodás
már délelõtt elkezdõdött, ez-
úttal amatõr ökölvívók szá-
mára meghirdetett országos
tornával, melyen ringbe lép-
tek a Szentesi Kinizsi küzdõ-
sportolói is. Az igazán várt
esemény a délutáni profi
„pofonparti” volt. A népes
szurkolótábor minden szen-
tesi érdekeltségû versenyzõ-
nek kiszurkolta a sikerét.
Duka Krisztián 71 kg-ban ver-
te ellenfelét, Petrovics István
58 kg-ban diadalmaskodott.

Lütyõ. Elég csak ennyit
említeni, s városunkban
máris megjön a közönség
hangja, amikor az 59 kilo-
grammos legény, a Hun-
gerites Rocky becenévre is
hallgató sportoló megjelenik.
Most is ez történt: Lütyõt,
azaz Nagy Imrét óriási hang-
orkán kísérte a ringbe, na
meg persze, edzõje, Bertók
Róbert, aki útközben az

egyik bódénál kis szódát
spriccelt tanítványa szájába.
A hangulatelem jól mûkö-
dött, mint ahogy Lütyõ el-
szántsága is, ami majdnem
K.O.-t eredményezett már az
elsõ felvonásban. A szinte az
utolsó pillanatban beugró
Mellár Péter azonban jóval
szívósabbnak bizonyult,
mint arra elõzetesen számí-
tani lehetett, így végigment a
négy menet. Lütyõ kezét
emelték a magasba a végén,
ráadásul egy igencsak fájó
pontját, mint késõbb kide-
rült. A közönség semmit
nem vett észre abból, amire
a fiú mecs közben felfigyelt,
de ez sem nem gátolta meg,
hogy majdnem véghezvigye,
amit akar. Lütyõ  ugyanis
elõzõ két kiütéses meccse
után ezúttal is gyors befeje-
zésre törekedett.  - Elbíztam
magam, mert negatív mérle-
gû volt a srác, ezért az elsõ

menetben túlhajtottam ma-
gam, ki akartam ütni. Nem
sikerült, de szerencsére a
kondim nagyon jó volt, ren-
geteg edzettem, a legna-
gyobb melegben is, ennek
köszönhetõen nyertem –
nyiltakozta érdeklõdésünkre
a bunyós. Köszöni Brezovai
Sándor segítségét, akinek
edzõtermében ingyen erõsít-
hetett. S hogy mi volt az a bi-
zonyos fájó pont? Lütyõ el-
árulta, már eleve vállsérülés-
sel vállalta ezt a meccset,
küzdelem közben pedig úgy
érezte, eltört vagy megre-
pedt az ujja. Azonban nem
akarta cserbenhagyni rajon-
gótáborát, akiktõl rengeteg
plusz erõt kap, mint mondta.
Októberben láthatjuk újra
hazai ringben.

Ami viszont Lütyõnek
nem sikerült, nevezetesen a
kiütéses gyõzelem, az össze-
jött a 91 kg-os Faur Csabának
a zárómeccsen, rögtön az el-
sõ menetben.

B.D. – D.J.

Kakassör és pofonok Lütyõ módra

Négy férficsapatot ivott le a három hölgy.
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Az Árpád Szabadidõs
Sportklub éjszakai kispályás
labdarúgó tornát rendezett
állami ünnepünk alkalmából
augusztus 19-én este a Spar-
tacus pályán. Léhi Gábor, a
szervezõ klub elnöke kö-

szöntötte a csapatokat, majd
Veres-Ravai Réka ,  a helyi
evangélikus lelkész szentelte
meg az új kenyeret. A meg-
szegett cipóból valamennyi
játékosnak jutott egy-egy fa-
lat, de ezen kívül a résztvevõ

együttesek kaptak hideg
vacsorát is. A torna végered-
ménye: 1. Zentagunaras, 2.
Grund FC, 3. Favorit, 4.
Hungerit II.A torna gólkirá-
lya Nagy István (Grund FC)
lett.

Bár a szentesi ultrák be-
csülettel ûzték, hajtották
csapatukat a mérkõzés lefú-
jásáig, a Szentesi Kinizsi
labdarúgócsapata halvány
teljesítménnyel négygólos
vereséget szenvedett hazai
pályán a megyei elsõ osztá-
lyú bajnokság nyitófordu-
lójában.

A tavalyi bajnokság me-
gyei elsõ osztályú bajnoka,
a Tápé látogatott az idei el-
sõ fordulóban Szentesre,
ahol a szentesi szurkolói
csoport tagjai a kezdõ síp-
szót megelõzõen transzpa-
rensükkel a közelmúltban
elhunyt vízilabdázóra,
Sipos Editre emlékeztek. A

találkozó esélyei a vendé-
gek mellett szóltak, és a pa-
pírforma tökéletesen érvé-
nyesült is a mérkõzésen. A
tápéiak ragadták magukhoz
a kezdeményezést a mérkõ-
zés elején, és mezõnyfölé-
nyük a 17. percben góllá is
érett. Polyák adta el köny-
nyelmûen a labdát a hazai
térfél közepén, a ziccert pe-
dig nem hibázták el a ven-
dégek. Tíz perccel késõbb
már kettõvel vezetett a Tá-
pé, egy 17 méteres lövés ta-
lált utat Szél kapujába. A 39.
percben tíz fõre fogyatko-
zott a Tápé, de az ember-
elõnnyel a Kinizsi nem tu-
dott mit kezdeni, gyakorla-

tilag kapura lövés nélkül
hozta le a mérkõzés hátralé-
võ 50 percét a Szentes. Ez-
zel szemben a tavalyi baj-
nok magabiztosan, köny-
nyedén futballozott, sõt,
még két további gólt is sze-
reztek az enerváltan játszó
ellenfelükkel szemben. –
Tudtuk, hogy nem lesz
könnyû dolgunk, hiszen
mostani ellenfelünk ebben a
szezonban is a dobogós he-
lyek környékén fog végez-
ni, amit bizonyítottak is a
mérkõzésen – mondta a le-
fújást követõen Bozóki Zol-
tán vezetõedzõ. – A mi leg-
nagyobb problémánk az,
hogy nem láttam a tüzet a

csapatban, nem „haraptak”
a játékosok úgy, ahogy kel-
lene. Tompán futballoztunk,
sajnos emberelõnyben sem
tudtunk igazi helyzetet ki-
alakítani. Óriási különbség
van a megyei másodosztály
és az elsõ osztály között, ezt
most megtapasztalhattuk.
Négy-öt mérkõzésnek biz-
tos el kell telnie ahhoz,
hogy felvegyük az elsõ osz-
tály ritmusát, gyorsaságát.

A Kinizsi szerdán megyei
Magyar-kupa mérkõzésen
kikapott 2-0-ra Szegeden a
Tisza Volántól. Szombaton
17 órakor a Szegedi VSE
vendégeként lépnek pályá-
ra Mihály Róberték. hv

A szegedi országos te-
niszbajnokság küzdelmeit
követõen szombattól hétfõ-
ig ismét benépesül a szente-
si teniszcentrum. A lány 12-
es korosztályú, I. kategóriás
egyéni és páros verseny-
számok mellett nõi II. kate-
góriás versenyt is rendez-
nek városunkban.

Augusztus 20-án sem pi-
hentek a szentesi teniszezõk,
hiszen a szegedi OB-n a lány
és a fiú 12-es korosztályban
ketten is a legjobb négy közé
kerülésért küzdöttek. Kovács
Zita idén Gyöngyösrõl, Juhos
Tibor pedig Orosházáról iga-
zolt a Szentesi Tenisz Klub-
ba, és máris remek eredmé-
nyekhez segítik egyesületü-
ket. Mint ahogy azt Drahota-
Szabó Józseftõl, a klub elnöké-
tõl megtudtuk, hogy Mészá-
ros Lotti a lány 16-os korosz-

tályban a legjobb nyolc kö-
zött búcsúzott, de sokat nem
pihenhetett, hiszen azóta
már egy hazai rendezésû,
nemzetközi tornán szerepel. 

Az OB mezõnye – Temesvá-
ri Andrea lányának, Tímeá-
nak a kivételével – szombat-
tól Szentesen lép salakra, itt
rendezik ugyanis a lány, 12-
es, I. kategóriás versenyt. Az
egyesület vezetõje szerint
egyéniben szinte biztos,
hogy a 32-es fõtábla vala-
mennyi helye „elkel”, páros-
ban pedig 16-os fõtáblát in-
dítanak, bár kisebb sérülé-
sek, betegségek miatt az
utolsó pillanatban is változ-
hat az indulók létszáma. A
mieink közül a jó szereplésre
a legnagyobb esélye Kovács
Zitának, Sarusi-Kis Lídiának és
Drahota-Szabó Dorkának van,
de egy-egy mérkõzés végki-

menetelét a lelki tényezõk is
komolyan befolyásolhatják.

Ami pedig a Szentes-Sze-
gedi Gellért SE közös csapa-
tának Szuperliga szereplését
illeti, nos, ez a várakozások-
hoz képest valamelyest hal-
ványabbra sikerült. Drahota-
Szabó József elmondta, nem
tartja szerencsésnek, hogy
gyakorlatilag egy hét alatt
bonyolítják le valamennyi
mérkõzést, ráadásul közben
olyan nemzetközi versenyek
is vannak, melyeken a csapat
tagjai is részt vesznek, így
nem tud minden mérkõzé-
sen komplett csapat kiállni a
küzdelmekre. Összességé-
ben a Szeged-Szentes a hete-
dik helyen végzett a nyolc
csapat közül, a tagságát a
gárda megõrizte a Szuperli-
gában, de ha minden játékos
a rendelkezésre állt volna
valamennyi mérkõzésen, ak-
kor akár a hatodik hely sem
lett volna elérhetetlen. hv

Három nap tenisz

Posztumusz „A Városért“
Emlékérmet adományoz a
nemrég elhunyt Sipos Edit-
nek, Szentes legeredménye-
sebb vízilabdázójának a város
képviselõ-testülete – értesült
lapunk. A kitüntetést az októ-
ber 23-i városi ünnepségen
adják át a néhai sportoló szü-
leinek.

Az utóbbi napok hírei közé
tartozik, hogy felmerült: Sipos
Editrõl nevezzék el az épülõ-
félben lévõ fedett uszodát. A
Nemzeti Sport címû napilap-
nak Magyar József, a Szentesi
Vízilabda Klub elnöke elis-
merte, a klub vezetésben is
felvetõdött ez a gondolat.

Emlékérmet
kap Sipi

Csúcsformában volt Rácz Nikolett a paraúszók montreali
világbajnokságán: váltóban döntõs helyezést ért el, és szin-
te minden számában javított egyéni legjobbján. 

Tavaly az utolsó pillanatban maradt ki a magyar
paralimpiai csapatból a tini lány, idén azonban eddigi edzõjé-
vel, Kovács Brigittával már úgy készültek, hogy világbajnoki
szintidõi legyenek, így több számban is ott lehetett Kanadá-
ban az augusztus 11-18. között rendezett paraúszó vb-n. Rög-
tön 100 méter mellen, vagyis a fõ számában mutatkozott be, s
7 tizedet javítva eddigi legjobbján, 1.26.06-tal elõdöntõs, s vé-
gül 11. lett. Másnap 200 vegyesen elmaradva egyéni csúcsától
12. helyen zárt Niki, majd sorrendben a 100 méter pillangón,
újabb egyéni rekorddal, s újabb 11. helyezéssel szerepelt. A
zárónapon a 4x100-as vegyesváltó tagjaként mellúszásban
erõsítette a stafétát a szentesi lány, s a legjobb eredményét itt
érte el:  döntõt úsztak és az elõkelõ hatodik helyen értek cél-
ba, Niki még itt is tovább tudott faragni legjobbján.

Száz méterrel a vége elõtt még a harmadik helyen fordul-
tak, s bár visszaestek, Nikiék mégis nagyon örültek az ered-
ménynek, elõzetesen erre számítottak. A sérültségi fokok
alapján összeállított, úgynevezett 34 pontos váltóval a ma-
gyar csapat hátrányban volt, egyforma kategóriás úszók hí-
ján. Niki az S9 kategóriában, azaz a legenyhébb sérültségi fo-
kúak között versenyez, ebben a legnépesebb és legerõsebb a
mezõny, tudtuk meg tõle.

A 16 éves versenyzõ õsztõl Pécsett folytatja pályafutását,
de ezt a sikert még a Szentes Városi Úszó Club színeiben érte
el. Úgy gondolja, Kovács Brigittával, akivel 8 évet dolgoztak
együtt, megmarad a baráti kapcsolat. Tari Imre irányítása
alatt jól érzi magát, így a pécsi trénerrel készül a továbbiak-
ban. Bár a tanévet szeptemberben még a szentesi gimiben
kezdi meg, tanulmányait a dunántúli városban folytatja, va-
lószínûleg az ottani gimnázium sporttagozatán.

– Egyéni csúcsokat úszott... természetes, hogy nagyon
büszke vagyok rá – árulta el érdeklõdésünkre Kovács Brigit-
ta. – Ez most erre volt elég. Nagyon erõs a mezõny, egyre erõ-
sebb. A 6. hely a váltóval... az pedig szuper!!! Megérdemli a
pihenést és szeretem a Nikit! – tette még hozzá. 

A versenyzõ ezúton is köszöni a felkészüléshez nyújtott se-
gítségét a szentesi önkormányzatnak, az úszóklubnak, Ko-
vács Brigittának, Tari Imrének, a MOL tehetségtámogató
programnak, a Tesco ösztöndíjának, valamint csapattársainak
és mindenkinek, aki szurkolt neki.

Darók József

Niki még szentesiként
úszott Montrealban

Lámpafénynél fociztak

EEEEzzzz    mmmmáááássss    kkkkáááávvvvééééhhhháááázzzz…………

Személyi és szakmai vál-
tozások is lesznek a szep-
tember másodikától induló
tanévtõl a Szentesi Párdu-
cok Kézilabda Utánpótlás-
nevelõ Sportiskola mûkö-
désében. Czesznak György,
a Sportiskola vezetõje la-
punknak elmondta, hogy
idén kevesebb osztályban,
de várhatóan nagyobb óra-
számban oktatják a kézilab-
dát a testnevelés órák kere-
tein belül.

Évrõl évre értékelik az
adott tanév tapasztalatait a
kézilabda sportiskola veze-
tõi, nem volt ez másként
idén nyáron sem. A legfonto-
sabb személyi változás az
lesz, hogy a szegedi KSZSE
korábbi edzõje, Miklósné Ko-
csis Éva Szentesen dolgozik
tovább, részt vesz az iskolai
kézilabda-programban, dél-
után edzéseket vezet a kor-
osztályos csapatának és a

versenyeztetésben is szere-
pet vállal. Czesznak György,
aki tavaly Szeged és Szentes
között ingázott, mostantól
kizárólag a szentesi színe-
kért dolgozik, illetve a gye-
rekek által tavaly már megis-
merhetett Komáromi Endre
idén már nem csak az iskolai
oktatásban, hanem a délutá-
ni edzéseken is segíti az ifjú
kézilabdázók fejlõdését.

Tavaly 14 osztály közel 300
tanulója ismerkedhetett meg
a kézilabdázás alapjaival,
szeptembertõl azonban a
mennyiséget a minõség irá-
nyába igyekszik terelni a ve-
zetõség. – Jó, hogy az elmúlt
esztendõkben a kézilabdázás
ismét bekerült a szentesi
köztudatba – mondta Czesz-
nak György. – Sajnos a heti
egy kézilabda óra valóban a
sportág megismertetésére
elegendõ, de ahhoz, hogy
eredményeket tudjunk elér-

ni, változtatnunk kell. Idén
összesen nyolc osztályban
tartunk testnevelés óra kere-
tében kézilabda-foglalko-
zást, minimum heti két alka-
lommal, emellett délután he-
tente háromszor-négyszer
edzenek majd a gyerekek.
Természetesen továbbra is
várja a sportiskola azon
gyermekek jelentkezését,
akik szeretnének kézilabdáz-
ni, egyesületi szinten. Ahogy
tavaly, idén is kapnak a
gyermekek sportfelszerelést,
cipõt, vitaminokat, valamint
számos kézilabda-tornán
vesznek majd részt a tanév
folyamán.

A kézilabda oktatásában
Szentesen a Kiss Bálin Refor-
mátus Általános Iskola és a
Koszta József Általános Isko-
la szinte biztosan részt vesz,
folynak a tárgyalások a
Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskolával és a Klau-
zál Gábor Általános Iskolá-
val is, de Csongrádon és
Csanyteleken szintén iskolai
keretek között zajlik majd az
ifjú kézilabdások képzése. –
Továbbra sem tettünk le ar-
ról, hogy a Dél-Alföldön re-
gionális kézilabdaképzõ köz-
pontot alakítsunk ki – mond-
ta Czesznak György.

Hv

Új edzõk a kézilabda suliban

Minden bizonnyal ismét a megyei elsõ osztályban sze-
repel majd szeptembertõl a Szentesi Sportiskola férfi fel-
nõtt kézilabdacsapata. Bár lehetõség lett volna rá, a Szen-
tes valami miatt nem lett benevezve az NB II-ben induló
csapatok közé, így lemaradt a másodosztályú tagságról. –
Sajnos a tavaszunk nem úgy sikerült, ahogy elterveztük,
de ha minden összejön, akkor idén ismét megpróbáljuk
kiharcolni a feljutást, bár nagyon sok még a kérdõjel a
csapat körül – nyilatkozta Czesznak György

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-
területi városrészeit, és az
ott élõk mindennapjait mu-
tatjuk be. Most a Berekben
jártunk.

Az ígért akusztikai küszö-
böt még nem építették az út-
testbe a berki úton, de a ná-
dat már levágták a Berki-híd
feletti Kurca szakaszon, ahol
elkezdõdött a meder kotrása.
Szentes határától mindössze
két kilométerre járunk, a Be-

rekben, amit már az 1840-
ben készült városi térképen
is feltüntettek, mint Berki
szõlõ. Manapság nyomát
sem lelni a tõkéknek, a mûút
mentén házak sorakoznak.
Ez a csendes városrész két
éve felbolydult, mert egy né-
met állatvédõ alapítvány tá-
mogatásából ivartalanító
központ épült az egyik ud-
varban, és attól tartottak a
lakók, hogy az ellátandó kó-
bor kutyák csaholása tönkre
teszi a nyugalmukat. A fel-
háborodás azóta csillapo-
dott, sõt január óta okunk
sincs rá a berkieknek, mert a
külföldi szervezet beszüntet-

te a telep mûködését, így
most kihasználatlanul állnak
a fedett, kicsempézett kenne-
lek és a mûtõ. Mindezt Olsák
Lászlónétól tudjuk, aki né-
hány éve települt ki a Berek-
be. – Megszoktam itt kint. A
faluba (a Kisérbe – a szerk.)
járok be vásárolni, általában
biciklivel. Megszüntették az
iskolabuszt, ami jó volt, de
az is igaz, hogy kevés gyer-
mek él nálunk – mondja az
idõs asszony, aki szerint a
berkiek, noha nagy az egy-
másra utaltság, alig beszél-
nek egymással. 

Hasonló véleménye van
néhány házzal arrébb Török

Sándornak és feleségének. A
nyugdíjas házaspár több
mint 30 éve költözött ki, még
akkor, amikor bolt is mûkö-
dött a Berekben. – Ilyen a
berki nép, kinézik itt az em-
berfiát, ha boldogulni vagy
gyarapodni szeretne. Ná-
lunk nem divat a szomszé-
dolás – jegyzi meg a férfi.
Becslése alapján 50-60 család
lakik errefelé. A buszjárat
szerinte is kihasználatlan
volt. A közbiztonságra nem
panaszkodnak, vannak jár-
õrök, polgárõrök is, akik
ügyelnek rájuk. Példaként
mesélik, hogy pár éve egy
autós rendõr vette észre,

hogy kigyulladt egy ház. A
közvilágítással viszont nem
elégedettek, mert kevés lám-
pa van felszerelve, és azok is
csak hunyorognak. 

Ami a segítségnyújtást il-
leti, teljesen más véleménye
van a berki szomszédokról
Gyõri Gyulánénak. – Alighogy
kipakoltunk, elakadtam az
autóval a hóban, és anélkül,
hogy ismertem volna õket,
szaladtak, hogy segítsenek -
meséli a fiatalasszony, aki
családjával egy éve költözött
ki a még be nem fejezett új
otthonukba, amihez hatal-
mas kert is tartozik. – Van
két lovunk, miattuk adtuk
fel a városi létet. Ez nyugodt

vidék, csak az ne költözzön
ide, aki nem akar dolgozni -
folytatja, miközben locsol a
délelõtti hõségben. A Damja-
nich utcai óvodában dolgozó
óvónõ szerint idõszakos jel-
leggel, fõleg telente szükség
lenne buszjáratra, leginkább
a gyermekes családok miatt.
Aztán újra szóba kerül a
közvilágítás, ami kívánniva-
lót hagy maga után, mert ha
egy égõ kialszik, 60-80 méter
hosszan sötétség borul az ut-
cára. – Ez egy jó kis hely, vi-
szont a benti fényárból jut-
hatna ide is – szúrja oda, és
dolgára indul, mert teendõ-
bõl akad bõven a Berekben.

Bíró Dániel  

A szentesi végeken 8. rész

A Berekbe is juthatna a benti fényárból

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 22-én 17.30 és 20

órakor Tüskevár - magyar csalá-
di film,

Augusztus 23-26. 
20 óra Robbie Williams kon-

certközvetítés
Augusztus 29-szeptember 2-ig
17.30 Most jó – feliratos angol

filmdráma
20 óra Az a bizonyos elsõ év

– angol romantikus vígjáték

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 23-tól Egy golfklubban volt olvasható a

következõ szöveg:
1. A hát egyenes, lábak enyhén haj-
lítva, mindkét talp a földön.
2. Két kézzel, laza csuklóval tart.
3. A fej lefelé néz.
4. Gyorsan hátracsapni tilos.
5. Vigyázzon a vízre!
6. Igyekezzen nem eltalálni senkit.
7. Ha túl hosszúra sikerülne, figyel-
meztesse az elöl állókat.
8. Ne álljon közvetlenül senki elé.
9. Maradjon csendben, ne zavarjon
másokat a koncentrálásban.
10. Ne lóbálja feleslegesen mások
orra elõtt.
11. És most öblítse le a piszoárt, és
menjen ki a WC-bõl.

Amikor a NASA elkezdett asztrona-
utákat küldeni az ûrbe, hamarosan
rájöttek, hogy a golyóstoll nem mû-
ködik gravitáció nélkül. Hogy meg-
küzdjenek ezzel a súlyos problémá-
val, NASA kutatók kifejlesztettek

egy olyan tollat, ami ír gravitáció
nélkül, fejjel lefelé, víz alatt, és
majdnem minden felületen, mint pl.
üvegen, valamint fagypont és
300°C között bármilyen hõmérsék-
leten. Mindez egy évtizedbe és 12
milliárd dollárba került.
Az oroszok ceruzát használtak.

Egy férfi elment meglátogatni a
nagyapját. Mikor odaért a házhoz,
döbbenten látta, hogy az öregúr épp
hintaszékében ül a tornácon és de-
réktól lefelé teljesen meztelen.
- Nagyapa! Mit csinálsz te itt?!
Nincs rajtad nadrág és bárki meg-
láthat!
Az öregember elrévedezõ tekintettel
meredt a távolba.
- Nagyapa! Hogy a csodába jutott
eszedbe félmeztelenül kiülni a tor-
nácra?!
Az öregúr lassan unokájára fordítot-
ta tekintetét.
- Nagyanyád ötlete volt. Múlt héten
ing nélkül ültem itt kinn és megme-
revedett a nyakam...

Hõguta

Kos
Nehéz hétnek néz elébe, el-
sõsorban a párkapcsolatá-

ban kialakuló nehéz helyzetnek kö-
szönhetõen. A munkában jó lehetõség
adódik, amelyet ha egy mód van rá,
ne áruljon el senkinek.

Bika
Amilyen szerencsés a sze-
relemben, a párkapcsolat-

ban, annyira peches a munkában.
Még az is megtörténhet, hogy egy kol-
léga aknásítja el a terepet, de muszáj
alkalmazkodni és mosolyogni.

Ikrek
A héten mélyen a zsebébe
kell nyúlnia, és olyan dol-

gokra kiadni, amelyekrõl úgy gondol-
hatja, hogy ez járna önnek. A munká-
ban vagy ingatlannal kapcsolatban si-
kereket érhet el.

Rák
Igyekezzen szerényen vi-
selkedni, a kollégákon nem

átnézni, és ami a legfontosabb, hagyja
abba a feletteséhez rohangálást a
csip-csup ügyekkel. A szerelmi viszo-
nyokban lezajló események jobban
párjához kötik.

Oroszlán
Remek a hét ingatlannal,
családdal kapcsolatos

ügyek bonyolítására. Nem kedvez
azonban az idõ a munkahely-változta-
tásnak még akkor sem, ha egészen
biztos az új állás.

Szûz
Pompás a hét szerzõdés-
kötésre, értékesebb ingó-

ság vásárlására, és amihez a nevét
adja, abban fantasztikus sikereket ér-
het el. A házasságokban, régi együtt-
élésekben a partnere zûrös ügybe ke-
veredhet.

Mérleg
Egyik döbbenetbõl a másik-
ba eshet amikor kiderül,

hogy az, akit barátnak tekintett és aki-
ért sokat tett, ellenségesen viselkedik.
A házasságokban, régi együttélések-
ben robbanásveszélyes a hét.

Skorpió
A munkahelye a héten nem
a mosoly országa, de nem

is azért jár dolgozni, hogy jól érezze
magát. Szerelmi kétségeit egy barátjá-
val beszélheti meg.

Nyilas
Most kerítsen sort egy tisz-
tázó, jövõvel kapcsolatos

beszélgetésre, fõként ha nem felel
meg az a helyzet, amiben van. A mun-
kában, a megélhetésben jó lehetõsége
adódik.

Bak
Kiváló a hét külföldi utazás-
ra vagy vitás kérdések ren-

dezésére, elõfordulhat, hogy rádöb-
ben: jó lenne tanulni, a tudását fejlesz-
teni. Kapcsolatában felmerülhet a kér-
dés: miért is vannak együtt?

Vízöntõ
Érdemes most vállalkozás-
ba kezdenie, minden új és

régi ötlete a megvalósulás útjára lép-
het. Valakinek a pechje az ön mázliját
hozza. Az egészségére jobban figyel-
jen, talán az életmód-változtatáson is
el kellene gondolkodnia.

Halak
Tartsa szem elõtt, hogy a
pénz megöli a legjobb és

legrégebbi barátságokat is. Ennek
megfelelõen ne adjon kölcsönt és ne
is kérjen senkitõl. Felettesét próbálja
meg elviselni és a legvadabb ötletei-
hez vagy kivételezéséhez is vágjon jó
képet.

Augusztus 24-30.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Múlt héten rendezték meg a Németország-be-

li Stuttgartban a nyílt német társastánc bajnok-

ságot, amely a sportág egyik legnagyobb, nyílt

nemzetközi versenye. Itt egy-egy országból

akár több pár is indulhat.

Ezen a megmérettetésen, a German Open-en

augusztus 16-án, a Grand Slam standard kate-

góriában parkettre lépett a szentesi Szilver TSE

színeiben László Csaba–Páli Viktória, és a világ

minden tájáról érkezett mintegy 400 (!) páros

közül az elõkelõ 17. helyet szerezték meg.

A László-Páli duó újabb
nemzetközi sikere

A Szentesi Kinizsi asztaliteniszezõi az elmúlt bajnokságban az NB III.
második helyén végeztek, és osztályozót játszottak a feljutásért. A Békés
együttese elleni döntetlennel, és jobb szett aránnyal õk jutottak a
magasabb osztályba. A szentesiek megkérvényezték az NB II-ben való
játékot, amit a szövetség méltányolt.

Ennek megfelelõen a 2013/2014-es bajnokságban a Szentesi Kinizsi már
az NB II-ben kezdi meg a küzdelmeket. Elsõ mérkõzésüket itthon
rendezik szeptember 8-án, a már megszokott helyszínen, a Szent Erzsébet
Katolikus Ált. Isk. tornatermében, ellenfelük a Mezõtúri AFC csapata lesz.

A Kurca-parti gárda várhatóan a következõ játékosokkal küzd a bent
maradásért: Bunda Szabolcs, Takács László, Kádár Péter, és az új
szerzemények: Gazdag Károly és Kocsis István.

A régiek közül T. Nagy Zsolt és Csúcs János már nem tudta vállalni a
megnövekedett feladatokat – tavaly sokat lendítettek a csapaton.

Az NB II-ben játszanak
a szentesi pingpongosok 

Se iskola, se szõlõ
A várost ábrázoló XVIII. század végi térképen mint

földhát emelkedik ki a Berek a Szentes és Szegvár között
húzódó Kontra-tóból. 1906-ban a berki szõlõk között ide-
iglenes iskolát nyitottak állami segítséggel. A területen
hagyományos szõlõtermesztést jelentõsen csökkentette
az 1930-as évek végén a filoxéra, ami a bereki piros bor-
szõlõkben rendkívül súlyos pusztítást okozott – olvasha-
tó helytörténeti tanulmányokban.

Gyõri Gyuláné és családja egy éve költözött ki a Berekbe – lovaik miatt döntöttek anyugalmas légkör mellett.
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Született: Barna Krisztián és Sajtos Ildikónak (Nádasdy u.
5.) Hanna, Winter Tamás és Gyói Andreának (Fekete M. u.
18.) Tímea nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Mészáros Zsolt (Szabadság tér 4. 1/1)
és Cserép Anita (Kiskunmajsa, Zárda u. 41.), Török Antal
(Nagyhegy 57.) és Tóth Tünde (Farkas A. 25.), Gazsi Zsolt és
Czakó Rita (Vörösmarty u. 20/B). 

Elhunyt: Sipos Edit (Keresztes u. 17/A.), Molnár Péter
(Koszta J. u. 3. II/1.) és Török Sándor (Nagynyomás 50/52).

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 (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: Szeptember 2-ig Dr. Bugyi István Gyógy-
szertár (Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig (hétvégén és ünnep-
napokon is!). Készenléti telefon: 70/563-5139. Szeptember 2-9.
Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõtõl-péntekig 7.30-18 óráig,
szombat 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus
25-én Molnár Sándor, Céh-ház u. 7., telefon: 30/711-0900

(folytatás az 1. oldalról)
A Szent István ünnepe al-

kalmából rendezett ünnepsé-
gen a munkahely javaslata
alapján azokat részesítik elis-
merésben, akik hosszú éve-
ken keresztül szívesen vállal-
nak plusz munkát és azt
pontosan, precízen végzik el.
Idén városi elismerésben ré-
szesült Bocskay István Csaba,
a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Ipari Park
referense, Botos Andrea, a csa-
ládsegítõ központ gyermek-
jóléti szolgálatának család-
gondozója, Boros Éva, a gon-
dozási központ mentálhigié-
nés munkatársa, Csorbáné
Tóth Marianna, a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
ügykezelõje, László Béla, a
Sportközpont pályamunká-
sa, Lenti Edina, a Központi

Gyermekélelmezési Konyha
pénztárosa, Magyar Gézáné, a
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ
Otthon szociális ügyintézõje,
Makai Lajosné, a bölcsõde kis-
gyermek nevelõje, Urbánné
Lakos Edit, a Városellátó
Nonprofit Kft. fõkönyvelõje,
Tési-Vass Gergelyné, aki a
Mûvelõdési Központ portás-
jegypénztáros-takarító mun-
kakörét látja el, Varga Mária,
a Városi Intézmények Gaz-
dasági Irodájának gazdasági
fõelõadója, valamint Veres
Ferenc, a Városellátó
Nonprofit Kft. gépkezelõje.

Az ünnepségen Kiss Viktó-
ria, a Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskola tanulója
egy régi Szent István éneket
adott elõ, (felkészítõ tanára
Andor Csilla), zongorán kí-
sérte Nagy János. BG

Elismerés közszolgáknak

Az állami ünnep alkalmá-
ból Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter az Életfa
Emlékplakett Bronz Fokoza-
ta kitüntetést adományozta
Gombos Andrásnak, Szentes
nyugalmazott kerületi fõálla-
torvosának, a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal volt

munkatársának, az állat-
egészségügy érdekében vég-
zett elméleti és gyakorlati
munkája, a keletkezõ hulla-
dékok környezetterhelésé-
nek minimalizálása területén
kifejtett tevékenysége elis-
meréseként.

Kitüntet ték

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
augusztus 26—30.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Sárgaborsóleves füstölt

ízekkel és vegyes
zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Pacalpörkölt vagy
körömpörkölt, kömény-
magos burgonya, saláta

B menü: Rakott cukkíni
Kedd: Májgaluskaleves és

gyümölcsleves
A menü: Töltött paprika,

paradicsommártás
B menü: Csirkemellcsíkok

sajtmártásban, penne
Szerda: Scsí és tárkonyos

csirkeraguleves
A menü: Bolognai lasagne vagy

vargabéles
B menü: Rántott csirkemáj,

zöldborsófõzelék
Csütörtök: Zellerkrémleves és

pirított tarhonyaleves
A menü: Rántott szelet, tört

burgonya, saláta
B menü: Barbeque csirkecomb,

rizibizi, saláta
Péntek: Ököruszályleves és

halászlé
A menü: Fokhagymás sertéssült,

sült burgonya, saláta
B menü: Édes-savanyú

csirkefalatok,
currys- vagy párolt rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

Fuvi Band
élõ koncert és buli
Augusztus 24-én,  szombaton

22 órától újra Fuvi Band élõ koncert
és buli a Felsõpárti Sörözõben.
Szentes egyik meghatározó zene-
kara ismét egy fergeteges bulira vár
szeretettel minden táncolni vágyót,
ahol a széles repertoárból mindenki
megtalálja a kedvenc zenéjét.

Egy 21 és egy 18 éves
szentesi fiatalt gyanúsít a
rendõrség azzal, hogy au-
gusztus 17-én este, a Szente-
si Kinizsi – Tápé labdarúgó
mérkõzést követõen lábon
szúrtak egy férfit, míg egy
másikat bántalmaztak.
Mindketten könnyû sérülé-
seket szenvedtek. A Szentesi
Rendõrkapitányság nyomo-
zói néhány percen belül
megállapították, hogy a bûn-
cselekmény elkövetésével
egy helyi testvérpár gyanú-
sítható. Ellenük a rendõrség
országos elfogatóparancsot
bocsátott ki.

A testvérpár augusztus 18-
án önként jelentkezett a
rendõrkapitányságon. Ki-
hallgatásuk során részben
beismerõ vallomást tettek.
Velük szemben a további
büntetõeljárást testi sértés
bûntette kísérletének meg-
alapozott gyanúja miatt a
Szentesi Rendõrkapitányság
folytatja le, a gyanúsítottak
szabadlábon védekezhetnek.
A rendõrök vizsgálják a
konfliktus kiváltó okait is.
Korábban több helyen is az
jelent meg, hogy a labdarú-
gó-mérkõzésen történt a

szurkálás, ezzel szemben a
sporteseményen semmiféle
összetûzés nem volt, a kiala-
kult helyzetnek semmi köze
nincs a sporthoz, attól füg-
getlenül történt meg.

Egy személygépkocsi ve-

zetõje jármûvével, a 451-es
számú fõúton Szentes köze-
lében, kanyarodás közben
nem adott elsõbbséget egy
vele szemben közlekedõ má-
sik autónak augusztus 16-án.
A frontális ütközés után a
mentõk négy embert vittek
kórházba.A rendõrök a 35
éves szentesi férfit vér- és vi-
zeletvételre elõállították. El-
lene jármûvezetés ittas álla-
potban bûntettének megala-
pozott gyanúja miatt indult
büntetõeljárás a Szentesi
Rendõrkapitányságon. A fér-
fi vezetõi engedélyét a hely-
színen elvették. 

Az elsõdleges adatok sze-
rint ezen a napon egy sze-
mélygépkocsi haladt Szentes
felõl Csongrád irányába a
451-es számú fõúton. A 34-es
kilométernél a tiszai strand-
ra, balra kívánt bekanyarod-
ni, de nem adott elsõbbséget
egy vele szembe közlekedõ
másik autónak és frontálisan
összeütköztek. Az utóbbi jár-

mûben ketten beszorultak,
õket a tûzoltók vágták ki a
roncsból. A mentõk négy
embert vittek kórházba.

A szentesi rendõrkapi-
tányság területén a hét köze-
péig négy közlekedési bal-
eset történt, melynek során
6-an szenvedtek sérülést.

Fiatalok vesztek össze
Derekegyházán. A három fi-
atalember úgy összekapott,
hogy ellenük csoportos ga-
rázdaság miatt indult eljárás.

H.V.

Az elmúlt hetekben az egyik közösségi oldalon buzdí-
tottak véradásra egy, a pécsi klinikán ápolt szentesi fia-
talember részére. Az irányított véradás során a véradó
kérheti, hogy adott kórház, adott osztályán kezelt és meg-
nevezett személy kaphassa meg az általa felajánlott vért.
Mint megtudtuk, sokan mentek el a felhívásra, azonban a
20 éves férfi múlt héten belehalt sérüléseibe. A Somogyi
Hírlap értesülése szerint K. Tamás szüleivel együtt vett
részt augusztus 5-én Balatonszárszón egy vasutasok szá-
mára szervezett összejövetelen, majd este elhagyta a szál-
lásukat. Hajnali fél háromkor a Fenyõ utcában kopogta-
tott be egy házba, s a tulajdonosok megrettenve vették
észre, hogy a fiú felsõteste és bal karja összeégett. A men-
tõk, akik kórházba szállították áramütésre gyanakodtak,
ám a lap információi szerint az orvosok – akik megállapí-
tották, a fiú felsõtestének 40-50 százaléka megégett – sze-
rint a sérülések nem áramtól származnak, hanem valódi
égésnyomok. A Siófoki Rendõrkapitányság közigazgatá-
si eljárás keretében vizsgálja az esetet.

Bejelentés érkezett a
Szentesi Rendõrkapitány-
ságra, hogy elhagyott hor-
gászfelszerelést találtak az
egyik Kurca – parti hor-
gászhelyen. A rendõrség
és a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság munkatársai
késõbb a vízben megtalál-
ták a férfi holttestét, a
nyomozók a helyszínen az
idegenkezûséget kizárták.

Feladták magukat a szurkálók

Négy embert vittek kórházba a tiszai feljárónál történt baleset után.

Fotó: Vidovics


