
A megújult városközpont
közös munka eredménye, fo-
galmazott Szirbik Imre pol-
gármester az esti ünnepsé-
gen. – Amikor körülnézünk,
elmondhatjuk, hogy amit
megálmodtunk, amit vállal-
tunk, azt megcselekedtük. A
körforgalomban, a pálma
alatt a négy égtáj felé mutató
négy szívet látunk, melyek
hívják a város külsõ területe-
in élõket, a távollévõket, de
útba is indítanak bennünket
– mondta a polgármester.
– Azt jelképezi, hogy az
egész városé, a mi egymást
segítõ alkotásunk. Tudom,
aki autóba ül, gondolhatja,
nem ezt várta, de aki gyalog
közlekedik, számára a város

élhetõbb lesz. Leülhetünk a
Napernyõs lány szobra köré,
amelyben a kortalan nõt lát-
hatjuk, akihez jó hazatérni,
aki hazavár. Ez a város is ha-
zavárja polgárait- hangzott
Szirbik Imrétõl. Ahogyan a
bajnoki címet kivívó nõi vízi-
labda csapat utolsó pillana-
tig küzdött, azzal az összefo-
gással, a városért dobogó
szívvel tud Szentes is elõre
haladni, mondta a polgár-
mester.

Ezúttal nem csak a szurko-
lók, de a jelenlévõ lakosság
is átélhette a bajnoki cím
megszerzését, ugyanis a té-
ren levetítették a döntõ utol-
só meccsének izgalmas vég-
hajráját: az önfeledt örömöt,

a vízbeugrálást, a bajnokok
diadalittas arcát láthatta a la-
kosság. Majd színpadra hív-
ták a csapat tagjait, akik ma-
gukkal hozták a kupát is.
Elõtte a strand területén a
bajnokcsapat tagjai 1-1 csá-
szárfát ültettek a siker emlé-
kére. A köszöntés után fel-
csendült az erre az alkalom-
ra elkészült elsõ szentesi
sportinduló. Kék-piros szív-
rõl daloltak a pólós lányok
és a kosaras fiúk a Murphy
stúdióban készült felvételen.
Kis túlzással sláger lett belõ-
le az este folyamán, leg-
alábbis a körforgalomnál
összegyûlt sportoló kórus
hozzájárult, hogy átvegye a
közönség az éneklést. A baj-
nokcsapat mellé a színpadra
három kisfiú, az együttes
legnagyobb szurkolói is fel-
mehettek. Azzal köszöntünk
el a sportolóktól, hogy re-
mélhetõleg augusztus 8-án,
az új fedett uszoda avatóján
találkozunk, a nõi vízilabda
válogatott mérkõzésén.

(folytatás az 5. oldalon)
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A lapistói élelmiszerbolt
bezárása kapcsán írtunk la-
punk múlt heti számában.
Az ottani lakosok a cikkben
hivatkoztak Szûcs Lajos al-
polgármesterre, aki az egyik
lakos szerint lapistói szárma-
zású. Az alpolgármester
ugyan a körzet önkormány-
zati képviselõje, azonban
nem onnan származik. Szûcs
Lajos lapunknak elmondta,
hogy ismeri az ott élõk prob-
lémáit, hiszen rendszeresen
jár a városrészben és mindig
nyitva áll irodája is az érdek-
lõdõk elõtt. Akik felkeresik,
elmondhatják véleményüket,
panaszaikat fogadóórán kí-
vüli idõpontban is. Amikor a
polgármesteri hivatalban
tartózkodik és éppen nincs
hivatalos elfoglaltsága, ak-
kor bárki bemehet hozzá. De
ez nem csak a lapistóiakra,

hanem mindenkire vonatko-
zik. Tudja, hogy ha valami
baj van, akkor azt azonnal
kellene megoldani, nincs idõ
megvárni egy hivatalos foga-
dóóra idõpontját.

- Tudok a bolt és a kocsma
bezárásáról Felvettem a kap-
csolatot a Hunor-Coop veze-
tésével és keressük a megol-
dást a bolt újbóli megnyitá-
sára vagy a pótlására vala-
milyen formában azért, hogy
ne maradjanak élelmiszerüz-
let nélkül – nyilatkozta az al-
polgármester. Azt továbbra
is fenntartja, hogy nem tart
helyi fogadóórát kocsmában,
igaz most ott sem tudna a
megszûnése miatt. Köszöni
Szarvas Pál felajánlását, mi-
szerint a Terra Coop Kft. he-
lyiségében is megtarthatja a
fogadóóráját. Ha a helyiek
igénylik a külön fogadóórát,

akkor él a lehetõséggel, a
nyár folyamán egy elõre
meghirdetett idõpontban
várja majd a lapistóiakat ott
helyben.

Szûcs Lajos a négy évvel
ezelõtti helyhatósági válasz-
tások idején megígérte, hogy
megjavíttatja a közutat, ne
zavarja az áthaladó teherau-
tók zaja az ott élõket. A má-
sik kérést is részben teljesíti
év végéig, a járdák egy ré-
szét megjavíttatta és még az
idén befejezik a fennmaradó
szakaszokon a gyalogjárda
felújítását. A kocsma és a
bolt bezárása azóta történt,
de igyekszik mihamarabb
megnyugtató megoldást ta-
lálni a lapistóiak élelmiszer
bevásárlási gondjaira.

B.G.

Vár ja a lapistó iakat
Szûcs Lajos

Láthatóvá vált az Ady
Endre utca 1. számú épület
az állványok lebontását kö-
vetõen. A századeleji látvány
visszaállítása tavaly év vé-
gén kezdõdött a városköz-
pont rekonstrukció része-
ként. A több mint 20 millió
forintos beruházás során
megújult a homlokzat és a
bádogos szerkezet, valamint
lecserélték a tetõhéjazatot is,
tudtuk meg a kivitelezõ
Unibau-Épszer Kft. vezetõjé-
tõl. Mazug Imre elmondta,
hogy hamarosan megtörté-
nik a nyílászárók cseréje az
épület egy részén, majd
megkezdik a lábazat dísz-
burkolatának elkészítését. A
sétálóutca felõli üzletek bejá-
rata alkalmassá válik moz-
gássérültek bejutására is. Az
új, sarki oromfal tetejére kü-
lön díszítõelem készült mû-
kõbõl, rajta az 1911 évszám-

mal. A munkálatokkal vár-
hatóan a hónap végére ké-
szülnek el teljes egészében.
A beruházás költségét rész-
ben uniós forrásból, más-
részt az önkormányzat mel-
lett, az épületben mûködõ
üzletek tulajdonosai, bérlõi
finanszírozták.

Az épületben mûködõ
élelmiszerboltot üzemeltetõ
M.I.T. Hungária Kft. ügyve-
zetõje felemás érzésekkel be-
szélt a felújításról. Magán-
emberként abszolút örül és
fontosnak tartja a város szé-
pülését, kereskedõként vi-
szont nehezen néz szembe
az elmúlt hónapok alatt el-
szenvedett veszteségeivel.
Sõrés Zoltán elmondta, hogy
tavaly szeptember 15-én zár-
ta le a kivitelezõ az Ady
Endre utcát és február elsõ
hetében állványozta fel az
épületet. Az átmenõ forga-

lom megszûnésével folya-
matosan csökkent a bolt for-
galma, az épület bontásakor
pedig az idõsebb vásárlók is
elpártoltak az üzlettõl a ne-
hézkes megközelítés miatt. A
forgalmuk még most sem ér-
te el az építkezés elõtti szin-
tet, az ügyvezetõ szerint so-
kat kell dolgozniuk a vevõik
visszaszoktatásán. Reméli,
hogy a megszépült környe-
zet és az üzlet kínálatának
bõvítése meggyorsítja ezt a
folyamatot. Sõrés Zoltán ki-
emelte a rugalmas hozzáál-
lást a kivitelezõ Unibau-
Épszer Kft. részérõl. Mint
mondta, Mazug Imre ügyve-
zetõ  figyelembe vette kéré-
seiket a felújítási munkák so-
rán a minél zavartalanabb
üzletmenet érdekében.

Több száz növénnyel ül-
tették be a Közgé-kertet. A
városközpont rehabilitáció
részeként készülõ közösségi
tér Ady utca részén a térkö-
vezés valamint a közvilágí-
tás és az ülõpadok elhelyezé-
sét követõen elvégezte a
zöldfelület kialakítását is a
Városellátó Nonprofit Kft.

(folytatás a 3. oldalon)

Végéhez közeledik
a városközpont felújítása

Téravató kék-pirosban Naperõmû termeli
a termálkút

áramszükségletét
Napelemrendszerrel fedezi áramfelhasz-

nálásának tizedét a Városi Szolgáltató Kft.
A cég saját forrásból építtetett napelem
parkjában a 200 panel 50 kilowatt áramot
állít elõ.

3. oldal

Drogfogyasztók
keresik a

fehérmályvát
Egy szerencsés véletlen folytán nyilatko-

zott lapunknak az a fiatal, aki az elsõk kö-
zött kezdett terjeszteni egy újfajta kábító-
szert a városban. Elvállalta, hogy beavat
minket a részletekbe.

7. oldal

Változatos programokkal várták a lakosságot június 7-én,
szombaton délután a Kossuth térre és környékére, hogy a
megújult városközpontot hivatalosan is átadják a város
polgárainak. A hivatalosság persze senkinek nem szegte
kedvét, hiszen ezúttal - és csak most – a KAPOCS egyesület
Körforgás címû rendezvényén csupa olyasmit lehetett tenni
a Petõfi utcai körforgalomban és a kerékpárúton, amit
egyébként nem: rajzolni az aszfaltra, versenyezni a körfor-
galomban. De sok olyasmit is, amire bátorítanánk minden-
kit: kiülni a padokra, beszélgetni, gyönyörködni a felújított
környezetben.

A diákpince felújításával és a buszállomásnál kerékpár-
tárolók építésével kezdõdött másfél évvel ezelõtt a város-
központ rehabilitáció. A mintegy 900 millió forintba kerülõ
és 18 elembõl álló fejlesztési beruházásra közel 700 millió
forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. Hama-
rosan befejezõdik az Ady utca 1. szám alatti épület felújítá-
sa és a Közgé-kert közösségi tér kialakítása. A szeptember
30-án záruló projekt elemei közül még nem kezdõdött meg
a Kossuth tér 5. szám alatti vállalkozói központ felújítása.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Kossuth Ferenc miniszter-
ként is megmaradt pártja el-
nöki székében. Mikor az
önálló bank kérdésében
pártja 1909. nov. 11-én lesza-
vazta, és a Justh Gyula által
vezetett irányzat maradt
többségben, Kossuth lemon-
dott az elnökségrõl, kilépett
a pártból, és 74 képviselõtár-
sával együtt még aznap
megalakította a Negyven-
nyolcas Függetlenségi (Kos-
suth) Pártot, amelynek elnö-
kévé választották. Ezekben
az években bizonyos gazda-
sági és választójogi kérdé-
sekben közelebb állt az or-
todox 67-es Tisza Istvánhoz,
mint a 48-as Justh Gyulához.
A véderõtörvények körül ki-
robbant vita, obstrukció és
annak erõszakos letörése
miatt Kossuth élesen szem-
bekerült a kormányzó Nem-
zeti Munkapárttal. Amikor
1913 júniusában a két füg-
getlenségi párt gróf Károlyi
Mihály vezetése alatt újból
egyesült, Kossuth Ferencet
társelnökké választották, de
elhatalmasodó betegsége
miatt ekkor már visszavo-
nult az aktív politizálástól. 

A nagybeteg Kossuth 1914.
jan. 12-én nõül vette özv.
Benyovszky Sándorné gróf-
nét. Betegsége végzetesnek
bizonyult, az esküvõje után
néhány hónappal elragadta a
halál. Budapesten hunyt el
1914. május 25-én. Temetését
a fõváros rendezte. Holttestét
országos részvét mellett he-
lyezték atyjáé mellé a Kos-
suth Mauzóleumban. 

Kossuth Ferenc és Szentes
kapcsolata Kossuth Lajos
1894. március 20-án bekövet-
kezett halálával vette kezde-
tét. Sima Ferenc országgyûlé-
si képviselõ, a Csongrád me-
gyei és szentesi függetlenségi
48-as ellenzék vezére, a turini
ravatalnál elhelyezte Szentes
város koszorúját; a parlament
megbízásából közremûkö-
dött Kossuth hamvainak ha-
zaszállításában és az orszá-
gos gyászünnepély megszer-
vezésében. A városi közgyû-
lés részvéttáviratot küldött
Kossuth fiainak, a temetés
napján pedig különvonatot
indított a fõvárosba. A me-
gyei és a városi küldöttség
személyesen is felkereste
Kossuth Ferencet és Lajos Tó-

dort, kifejezve részvétüket
apjuk elvesztéséért. 

Szentes és több más telepü-
lés õszinte gyászának meg-
nyilvánulásai hálával töltöt-
ték el Kossuth fiait. A Magyar
Hírlap már a temetés elõtti
napokban nyilvánosságra
hozta, hogy Kossuth Ferenc a
temetés után meg fogja láto-
gatni azokat a magyar váro-
sokat, amelyek Turinban gyá-
szoló küldöttségekkel képvi-
seltették magukat. Ezek sorá-
ban az elsõk között volt em-
lítve Szentes városa. Az álta-
lános ígéret mellett Kossuth
Ferenc 1894. máj. 26-i dátum-
mal levelet intézett Szentes

közönségéhez, amelyben
megköszönte a város gyászát
és együttérzését apja halála
alkalmával. 

Kossuth Ferenc végleges
hazatelepülését követõen,
1894 novemberében országos
körutazásra indult. Elsõ állo-
mása a vértanuk városa,
Arad volt, ahonnan Pécska,
Mezõhegyes, Csanádpalota,
Nagylak és Apátfalva érinté-
sével Makóra érkezett. Az
érintett települések lelkesen
fogadták. November 11-én
Szegeden, a következõ napon
Hódmezõvásárhelyen, azt
követõen pedig Mindszenten
idõzött. November 14-én reg-
gel Szegvárra látogatott, és
innen indult tovább Szentes-
re, a megye székhelyére. 

A szentesi elöljáróság át-
küldte Szegvárra Kossuth Fe-
rencért a város négyes foga-
tát, ill. további 30 fogatot a
többi vendég szállítására. A
Sáp-halomnál-- – a szentes-
szegvári határnál – a szentesi
lovas bandérium állt a díszes
menet élére. Egy óra tájban
érkeztek a Vásárhelyi utca
végén felállított diadalkapu-
hoz, amelynél tízezres tömeg

sorakozott fel, s „eget-földet
rengetõ éljenzéssel fogadta a
vendégeket”. A hintóból ki-
szálló Kossuthot Burián Lajos
polgármester köszöntötte a
város valamennyi lakója ne-
vében. Az éljenzés csillapul-
tával Kossuth Ferenc a követ-
kezõ válaszbeszédet mondta:
„Jól tudom, hogy az a lelke-
sedés, mellyel e törzsgyöke-
res magyar város lakossága
fogad, inkább dicsõült atyám
emlékének, mint az én cse-
kély személyemnek szól.
Örömmel gyõzõdtem meg
körutamban, hogy a magyar
nép lelkében kitörülhetetle-
nül élnek atyám nagy eszméi.
Egész életemet arra fogom
szentelni, hogy azokat az esz-
méket – békés és törvényes
úton – megvalósítsam, s mi-
helyt honpolgári jogaimat
visszanyerem, kötelességem-
nek tekintem hozzáfogni a
nagy feladathoz…” A kortárs
tudósító szerint Kossuth sza-
vait követõen „szakadatlan
éljenriadal következett”,
mely végig kísérte a menetet
egész a vármegyeházig. „Az
utcán legalább 10-15 ezer fõ-
nyi nép állott sorfalat, s ez a

roppant tömeg mindenütt
csatlakozott a menethez… A
polgári leányiskola mellett lé-
võ téren nagyon szép jelenet
folyt le. Itt állottak a szentesi
hölgyek, és a fehérbe öltözött
kedves leánysereg. Amint a
hintó megállott, a szó szoros
értelmében virágesõ áradt
Kossuth Ferenczre; percekig
hullott mindenfelõl a csokor,
a kocsiban Kossuthot elte-
mette a virág, úgyhogy alig
tudott közüle kibontakoz-
ni…” – írta a tudósító.

A vármegyeházához érve,
tisztelegtek elõtte az 1848/49-
es agg honvédek. Kossuth
nagyon szívesen fogadta a
hadastyánokat, s melegen
megköszönte szíves megem-
lékezésüket. „E hazának –
úgymond – nem lenne jövõje,
ha a honvédek nem lettek
volna. Vezérük immár elköl-
tözött, de szelleme itt maradt,
és vezérli lépteinket. Mi az õ
nyomdokait fogjuk követni, s
talán elérhetjük azt, amiért a
honvédek vérüket ontották.”
A honvédek tisztelgése után
a megyeháza elõtti fõtérre kí-
sérték a vendéget, amely
1892 óta Kossuth Lajos nevét
viselte. A kortárs tudósító ek-
kor már 20 ezer fõre becsülte
a jelenlévõk számát.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve hunyt el Kossuth Ferenc függetlenségi politikus (II.)

Szentesen húszezer fõs lelkes tömeg fogadta

Az Alsórét nevû város-
részben található, a Csongrá-
di út baloldalán; a Gaál Ist-
ván és az Alkotmány utcákat
köti össze. A terület régi ne-
ve Szeder-telep volt, ame-
lyet Szeder Ferenc János
(1877-1938) földbirtokosról,
Szentes 1926-1931 közötti or-
szággyûlési képviselõjérõl
kapott.

Az elsõ világháború alatt
népfelkelõ huszárkapitány-
ként szolgált az északi fron-
ton. 1918-ban – minden álla-
mi és egyéb akciót megelõz-
ve – alsóréti földjébõl 200
házhelyet (40 ezer négyszög-
ölnyi területet) adományo-
zott a szentesi rokkantak és
hadiözvegyek segélyezésére.
Az 1932. évi városrendezés-
kor ezt a telepet is utcákra
tagolták, többségében helyi
kötõdésû, jeles egyházi sze-
mélyekrõl nevezve el azokat.
Közéjük tartozott  Uhlár Ist-
ván plébános, aki a Nógrád
vármegyei Nógrádon szüle-
tett 1844. július 22-én. 1869-
ben szentelték pappá. Rövid
ideig segédlelkész volt Tá-
piógyörgyén és Cegléden,
majd 1872-ben az egyháztör-
ténelem és a kánonjog tanára
a váci püspöki líceumban.
Bölcseleti és teológiai doktor.
1873-tól káplán Szentesen és
Hódmezõvásárhelyen. Az el-
sõ szabad papválasztást
1878. június 17-én tartották
Szentesen. A hét pályázóra
összesen 1033 szavazatot ad-
tak le, ebbõl 915 szavazatot
dr. Uhlár István nyert el, akit
a váci püspök június 25-én
kinevezett a szentesi egyház-
község plébánosává. Ettõl
kezdve négy évtizeden ke-
resztül egyházközsége felvi-

rágoztatásán fáradozott. 
Munkásságának eredmé-

nyességét számos maradan-
dó alkotás jelzi: 1883-ban két
új iskolát építtet, 1886-ban
felszenteli a Szentháromság-
szobrot (Jablonszky Vince al-
kotása). 1889-ben elkészül az
új orgona. Az egyháztanács-
csal karöltve 1893-ban meg-
szervezte a Szentesi Katoli-
kus Kört azzal a céllal, hogy
a katolikus lakosok szellemi,
társadalmi és anyagi érdeke-
it elõmozdítsa. 1904-ben a
körnek díszes székháza
épült a Szent Anna utcában. 

Érdemei elismeréseként
1882-ben alesperesi, 1893-
ban apáti címet nyert, 1900-
ban pedig XIII. Leó pápa ud-
vari papjává, pápai prelátus-
sá nevezte ki. A háború elõ-
estéjén változatlan buzga-
lommal folytatta egyházgya-
rapító tevékenységét: 1910-
ben a Szent Anna templomot
jelentõsen átalakítatta; ekkor
készültek a mennyezet sze-
cessziós stílusú secco képei
(Endre Béla és Rudnay Gyu-
la festõmûvészek alkotásai).
Két évvel késõbb átadták a
Központi Katolikus Népis-
kola korszerû, reprezentatív
küllemû, magyaros szecesz-
sziós stílusú épületét, amely
Dobovszky József István he-
lyi építész tervei alapján ké-
szült.

Szentes román megszállá-
sa idején, 1919. november 6-
án hunyt el. A felekezetek fe-
letti általános közmegbecsü-
lést jelezte, hogy 1932-ben
utcát neveztek el róla Szente-
sen, amely ma is õrzi a jeles
egyházi férfiú emlékét.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (134.)

Dr. Uhlár
István utca 100 éve: a Szentesi Lap,

1914. június 7-diki száma
egy rövidhírt közölt „Berlini
egyetemi tanár Szentesen”
címen. A közlemény így
szólt: „Érdekes vendége volt
tegnapelõtt városunknak dr.
Max von Müller professzor
személyében, aki berlini
egyetemen a magyar nyelv
tanára. A tudós német pro-
fesszor, aki folyékonyan be-
széli a magyar nyelvet, ta-
nulmányúton van Magyar-
országon s a nagyobb váro-
sokat járja be, de mindenütt
incognito. Az a célja, hogy a
viszonyokat a hatóságok tá-
mogatása nélkül ismerje
meg. Különben igen érdekes
nyilatkozatokat tett tapaszta-
latairól lapunk szerkesztõjé-
nek, akivel egy vonaton ér-
kezett Szentesre. Egyik igen
érdekes kijelentése volt az,
hogy a magyar városok kul-
turális állapotai messze fe-
lülhaladják a külföldiek által
elképzelt viszonyokat. Váro-
sunk külsõ képe is nagyon
megtetszett a német profesz-
szornak.“

75 éve: az Alföldi újság
1939. június 1-i száma részle-
tesen beszámolt Bíró Anna
marólúgos mérgezésének
rejtélyérõl. Az olvasók arról

értesülhettek, hogy Pünkösd
hétfõjén megrendítõ eset tör-
tént a derekegyházoldali ta-
nyák között. „Özvegy Fekete
Lajosné Derekegyházoldal
119. számú tanyáján maró-
lúggal megmérgezte magát
az ott szolgáló Bíró Anna ne-
vû 18 éves szentesi fiatal le-
ány. Bíró Anna Pünkösd hét-
fõjén este félnyolc tájban ma-
gára zárta a konyhaajtót, az
ablakokat lefüggönyözte, s
azután az ágyra dõlve megit-
ta a maró folyadékot, ame-
lyet elõzõleg egy pohárba
öntött. A tanyában tartózko-
dó egyik béres lett figyelmes
a tragikus esetre. Feltûnt né-
ki, hogy a leány a koraesti
órákban már bezárkózott a
konyhába és az ablakokat
is lefüggönyözte. Be akart
menni, de az ajtót zárva ta-
lálta. Elõhívatták a legköze-
lebb lakó kovácsmestert, aki
felnyitotta a lezárt ajtót. Ott
találták Bíró Annát az ágyra
dõlve, szája már égési sebek-
tõl volt borítva és fájdalma-
san hörgött. A szerencsétlen
leányt azonnal kocsira tették,
majd értesítették a mentõket
is, és sietve beszállították a
kórházba. Bíró Anna állapo-
ta változatlanul súlyos, élet-
veszélyes, aligha lehet meg-

menteni az életnek. Egyelõre
nem találnak magyarázatot
Bíró Anna meggondolatlan
cselekedetére. Mindenki sze-
rette a tanyában a szorgal-
mas, becsületes, komoly fia-
tal leányt, aki rendben vé-
gezte mindig kötelességét.
Április 18-dika óta volt öz-
vegy Fekete Lajosné szolgá-
latában. Annyira szerette
gazdaasszonyát, hogy Pün-
kösd vasárnapján még virág-
csokrot is küldött be a
városban ünneplõ Fekete
Lajosnénak jókívánságaival
együtt. Fekete Lajosné nyu-
godt volt, hogy nincs semmi
hiba a tanyán, ilyen elõzmé-
nyek után valóban megdöb-
bentette a Pünkösd másnap-
ján történt tragikus és egy-
elõre megmagyarázhatatlan
eset. Még csak sejteni sem le-
het, hogy miért nyúlt a mé-
regpohárhoz a fiatal Bíró An-
na. Erre csak õ tudna egye-
dül magyarázatot adni, de
egyelõre szó sem lehet kikér-
dezésérõl, olyan súlyos még
mindig az állapota.” 

45 éve: a Szentesi Élet
1969. júniusi számában tu-
dósított a Gyulán elért szen-
tesi eredményekrõl. Az írás-
ból megtudhatták az érdek-
lõdõk, hogy az elõzõ napok-

ban Gyulán megtartott Erkel
Diákünnepségeken nagyon
szép teljesítményt nyújtottak
a szentesi gimnazisták.
Mindjárt az elsõ napon
aranyérmet nyert a Tóth
Erzsébet–Szabó Györgyi
hegedûduó; a népi tánco-
sok ezüst, a prózamondók
bronzérmet szereztek. A tár-
sastánc csoportban a C kate-
góriás versenyzõk között az
elsõ lett a Földvárt Juli-
anna–Varjasi János pár; a
többi szentesi páros ezüst- és
bronzérmet nyert. Legna-
gyobb érdeklõdés kísérte a
tánczenekarok vetélkedõjét:
a szentesi Meteor sextett ki-
tûnõ együtteseket elõzött
meg és az aranyérem pilla-
natra sem volt vitás. A kö-
zönség hosszasan ünnepelte
a kiváló diákszínpadot és a
zsûri sem fukarkodott az el-
ismeréssel. Az eredmény:
újabb aranyérem. A kamara-
kórus együttes ezüstérmes
lett. A gyulai napok minden-
kinek felejthetetlen élményt
nyújtottak. S búcsúzáskor
megfogadták a fiatalok: „Két
év múlva újra találkozunk!”
(Gáspár Mária Éva)

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (53.)

Gyulán nyert a Meteor sextett

Hacsak azon múlna a ma-
gyar vidék és fõváros szelle-
mi közelsége egymáshoz,
van-e közös kortárs szerzõ,
akit fõvárosi és vidéki iro-
dalmi és mûvészeti folyó-
iratok egyaránt közölnek,
elégedettek lehetnénk. Van
ilyen kortárs több is. Egyet
említek közülük, Esterházy
Pétert. Közöl mûveibõl a pé-
csi Jelenkor májusi száma és
a debreceni Alföld is. Ez
utóbbiról akarok írni most
kicsit bõvebben.

A szlovákiai Kossuth - dí-
jas magyar költõ, író, iroda-
lomtörténész, fordító, egye-
temi tanár Tõzsér Árpád két
versével nyit az Alföld. A

költõ közel nyolc évtized
magasából tekint vissza a
gyermekkorára, iskolájára és
falusi letûnt világára. Ezt kö-
veti Esterházy librettója. (?)
A címe: Hét utolsó szó. (Be-
mutatta a Budapest Sound
Collective Dubóczky Gergely
vezényletével 2014 áprilisá-
ban.) A mûhöz az inspiráci-
ót, ihletet Joseph Haydn A
Megváltó hét szava a ke-
resztfán címû mûve adta az
írónak. Természetes és meg-
szokott már, hogy Esterházy

a korokat, idõket, eseménye-
ket összecsúsztatja. Itt sem a
Biblia Megváltójával találko-
zunk. A megkínzott, agyon-
gyötört, zsarolt emberé a fõ-
szerep. Lehet, hogy vidékiek
csak a fõvárosba utazva lát-
hatnánk ezt a mûvet, és nem
sokan vállalják az ezzel járó
kényelmetlenséget, olvasni
utazás nélkül is lehet.  Aho-
gyan érdemes olvasni Grecsó
Krisztián és Dragomán György
kisprózáját is, amelyek szin-
tén helyet kaptak a májusi
Alföldben. „Teljesen osztom
kedvenc gondolkodómnak,
Schopenhauernek azt a néze-
tét, hogy a költészet fõmú-
zsája a halál." -– idézi Arany

Zsuzsanna a költõt Kosztolá-
nyi Dezsõ élete címû tanul-
mányának negyedik részé-
ben. Aki itt kapcsolódik be
az olvasásba, az is kap új is-
mereteket Kosztolányiról.
Kritikustól nem várt és szo-
katlan az a lelkes empátia,
ahogy Bazsányi Sándor ír a
nemrég eltávozott debreceni
író, Borbély Szilárd Nincste-
lenek címû regényérõl. Aki
ezt az írást olvassa, biztos
kedvet kap Borbélyt olvasni.
Potyók Tamás fotógrafikái
teszik egésszé ezt a folyóirat-
számot.

Érdemes kézbe venni!

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Hacsak...
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Napelemrendszerrel fede-
zi áramfelhasználásának ti-
zedét a Városi Szolgáltató
Kft. Az önkormányzati cég
saját forrásból építtetett
napelem parkot a Hungerit
Zrt. melletti önkormányzati
területen. A 200 panel 50 ki-
lowatt áramot állít elõ, me-
lyet részben az 1-es termál-
kút mûködtetésére használ-
ják, a többi megtermelt ára-
mot pedig az országos villa-
mos hálózatba továbbítják.

A Városi Szolgáltató Kft.
tavaly adott be pályázatot
két teljesítményû naperõmû
építésére, azonban nem kap-
tak értesítést a pályázat ered-
ményérõl. A cég ezért úgy

döntött, hogy a két pályázat
önerejébõl megépíti saját
költségén az egyik napelem-
parkot a nyár kezdetére.
Amennyiben mégis nyer a
beadott pályázat, akkor
megépítik a másikat is a
kertvárosi fûtõmû tetejére. 

Számításaik szerint egy 50
kilowattos naperõmû évi 60-
65 ezer kilowatt áramot ter-
mel, ami a cég éves fogyasz-
tásának 10 százaléka. A
mintegy 30 millió forintos
beruházás 6-7 év alatt meg-
térül a szolgáltató terve sze-
rint. A megtermelt egyenára-
mot egy inverter alakítja át
230 voltos váltóárammá és
így kerül be az EDF Démász

hálózatába. Az áramszolgál-
tató felé úgynevezett ad-vesz
mérõórán keresztül számol-
ják el a beadott és elfogyasz-
tott áramot. Gyakorlatilag
az erõmû által megtermelt
áram és a cég éves áramfo-
gyasztása közötti különbsé-
get kell majd megfizetni
áramdíjban.

A 200 darab, egyenként 10
kilogramm súlyú panelt a ta-
laj közelében helyezték el, a
telepet riasztóval és kame-
rákkal is védik az illetéktelen
behatolóktól. A rendszer a
héten elkészült, már csak az
áramszolgáltató szerzõdésé-
re várnak a termelés meg-
kezdéséhez. BG

(folytatás az 1. oldalról)
Baloghné Berezvai Csilla fõ-

kertésztõl megtudtuk, hogy
közel 400 cserjét, köztük lon-
cot, hóbogyót, somot, arany-
és gyöngyvesszõt, valamint
2 oszlopos hárs, 1 vadkörte
és 4-4 magas kõris illetve
vérszilva fát ültettek el. A
tisztiklub elõtt álló egykori
emlékfa helyett is telepítet-
tek madárbirset az új kertbe.
Az Európa fát 2002-ben ül-
tették a 4. Tiszai Euroatlanti
Nyári Egyetem alkalmával.

A munkák folytatásaként
elkezdték a belsõ kert terep-
rendezését is a tisztiklub ud-
varában. Az elkészültét kö-
vetõen a két zöldfelület ösz-
szenyithatóvá válik és meg-
közelíthetõ lesz a Kiss Bálint
és az Ady utca felõl is.

A városközpont rehabilitá-

ciós program részei: a
Tokácsli (Városi) Galéria és a
Diák Pince felújítása, a
Kurca-híd felújítása és bõví-
tése a gyalogos forgalom
számára. Körforgalom építé-
se a Kossuth, Ady, Petõfi ut-
ca keresztezõdésében, a Fe-
hérház elõtti tér rendezése és
az üzletportálok cseréje, a
Petõfi Sándor utca átalakítá-
sa a Kossuth utcától a Sza-
badság térig, az Ady Endre
u. 1. számú ingatlan homlok-
zat és portálfelújítása, kerék-
pártárolók kialakítása a Sza-
badság téren, járda építése a
Horváth Mihály utca elején,
a Közgé-kert felújítása, az
Ady Endre utca egy szaka-
szán bevásárló utca kialakí-
tása, az evangélikus és a
Szent Miklós templom kör-
nyezetének rendezése, a

Szentes Járási Bíróság és
Ügyészség épületének tetõ-
és homlokzat felújítása, a
vállalkozói központ  korsze-
rûsítése, az úgynevezett soft
elemek, mint kulturális és
szabadidõs közösségi ren-
dezvények, városmarketing
akciók, valamint képzési
és foglalkoztatási program
szervezése. BG

Végéhez közeledik a
városközpont felújítása

Cikksorozatunkban hó-
napról hónapra merítünk az
éppen idõszerû kerti teen-
dõkbõl. A június derekán
aktulális tennivalókról De-
ák Katával beszélgettem,
aki eredetileg vegyész, je-
lenleg pedig fõállású édes-
anya. Kata, aki heteken be-
lül a városból tanyára költö-
zik, majd fél évtizede azért
fogott a kertészkedésbe,
hogy biztos lehessen abban,
jó minõségû, vegyszermen-
tes zöldség kerül az asztalá-
ra. Emellett foglalkozik tar-
tósítással, növényi kivona-
tok és tinktúrák készítésé-
vel is. 

Jelenleg Kata legnagyobb
problémája a paradicsomok
szárát kirágó lótücsök, ami a
föld felszíne alatt pár centi-
méterrel mozogva rágja el az
éppen útjába esõ növényze-
tet. Megoldásként PET pa-
lack felhasználásával készí-
tett számukra áthatolhatat-
lan akadályt. A palackot 7
cm vastag, szétnyitható gyû-
rûkre vágta. Ezeket a paradi-
csomok szára köré helyezve
beásta a talajba, úgy, hogy 1-
2 cm kilógjon a föld felszíne
felett. 

A növényvédelmet kitár-
gyalva, kellemesebb vizekre
eveztünk: júniusban már ja-

vában élvezhetjük a tavaszi
munkálatok gyümölcsét,
amit nem csak frissen, de el-
téve télen is fogyaszthatunk.
Kata egyszerû módszert osz-
tott meg cukor és adalék
mentes befõtt készítésére. A
csírátlanított befõttesüvege-
ket megtöltjük a tisztított
gyümölccsel és kis forralt
vízzel kipótoljuk. Az üvege-
ket lezárva egy nagy fazék
vízbe helyezzük és elkezdjük
lassan felforralni. Onnantól
számítva, hogy kis buboré-
kok jelennek meg az üvegek-
ben, még egy fél órát lassan
g õ z õ l j ü k ,  m a j d  s z á r a z
dunsztban hûtjük le. Ha
mégis édesszájúak vagyunk
lekvárokhoz és befõttekhez
cukor helyett adhatunk ma-

zsolát, sõt a semleges ízû, de
nagyon édes faepret is. Utó-
lag is lehet édesíteni, például
mézzel. Még érik a meggy és
a cseresznye, melyek aszalva
igazán finom téli csemege-
ként fogyaszthatóak.

A tavaszi zöldségek helye
fokozatosan ürül a kertben,
hiszen a retket, zöldborsót,
illetve a saláták és a karaláb
egy részét leszüreteltük már.
Ne feledkezzünk meg a má-
sodvetésrõl. Egész hónapban
vethetünk még céklát, kara-
lábét, rukkolát, tépõsalátát,
bokorbabot és mángoldot. A
nyári aszályos idõben sokat
kell öntözni, amit a talaj
takarásával, mulcsozással
mérsékelhetünk.

Baranyai Vitália

A vegyszermentes kertért...

Lótücsök, befõzés és
másodvetés

A idei negyedik vállalkozó
települt be az ipari parkba, a
céggel múlt héten írt alá
megállapodást a polgármes-
ter. A fõvárosi székhelyû
Duna-R Kft. 2700 négyzet-
méter nagyságú közmûvesí-
tett területet vásárolt telep-
helynek az ipari parkban,
ahol irodát és raktárat épít.
A cég ügyvezetõje, Ruskó Jó-
zsef elmondta, hogy szeret-
nék ez év õszén elvégezni a
beruházást helyi vállalkozók
bevonásával. A nemesítéssel,
vetõmag és kókuszrost
termesztõközeg forgalma-
zással is foglalkozó, teljes

egészében magyar tulajdonú
családi vállalkozás helyi
munkaerõt alkalmazna. A
késõbbiekben fóliasátrat is
létrehoznak a paprikafajtáik
bemutatására. A cég buda-
pesti székhelyû, de termékei
és fajtakísérletei kapcsán
évek óta kapcsolatban áll
szentesi kertészekkel.

Szirbik Imre az önkormány-
zat évek óta tartó befektetés-
ösztönzési munkájának ered-
ményeként értékelte, hogy
idén már a negyedik vállal-
kozás települ az ipari park-
ba. Örömét fejezte ki, hogy
bõvül a város kertésztársa-

dalma, egyben elképzeléseik
megvalósulását kívánta a tu-
lajdonosnak.

Az 1998-ban létrehozott
140 hektáros ipari parkban
eddig 42 cég és vállalkozás
kötött szerzõdést a várossal.
A Szarvasi út mellett találha-
tó Nyugati zóna már betelt,
az Ipartelepi út mentén elte-
rülõ 12 hektáros Déli zóna is
hamarosan betelik. Az ön-
kormányzat a fábiánsebes-
tyéni út melletti Keleti zóna
fejlesztését tervezi újabb 5-10
hektár terület bevonásával.

B.G.

Paprikanemesítõ érkezik
az ipari parkba

A szentesi FIDESZ csoport egyhangú döntéssel Bozó Zoltánt
jelöli Szentes polgármesterének. A 47 éves vállalkozó nevéhez
fûzõdik többek között a szentesi székhelyû MetalCom Zrt. ala-
pítása, tagja a Szentes Város Önkormányzat pénzügyi bizott-
ságának, a kosárlabda klub elnökségének, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének, valamint a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi kollégiumának.

Bozó a jelölt
Június 19-én, csütörtökön

9–11 óra között Szirbik Imre
polgármester, 14–16 óra kö-
zött Szûcs Lajos alpolgármes-
ter a városházán, hivatali he-
lyiségükben fogadják az
ügyeiket intézõket.

Fogadónap

Az arzénról tartottak elõ-
adást Temesváron azok a
szentesi diákok, akik a
Studium Generale kereté-
ben biológia képzésre jár-
nak. Az önkormányzat, a
SZTE és néhány helyi vál-
lalkozás együttmûködésé-
ben létrehozott programban
második éve képeznek diá-
kokat egyetemi, fõiskolai és
középiskolai oktatók. Az
elõadást Törökországba is
meghívták, a program jövõ-
re folytatódik.

A biológia felkészítõre járó
fiatalok Lantos Ferenc egyete-

mi tanár vezetésével vizsgál-
ták és mutatták ki állatok
szõrében és zöldségekben az
ivó- és öntözõvízben találha-
tó arzén felhalmozódását.
Bagi Eszter, Dzurdzik Kitti,
Törõcsik Kitti és Fülep Zoltán
az elvégzett munkájukról
tartottak elõadást angol
nyelven Temesváron. A Hor-
váth Mihály Gimnázium 11.
osztályos diákjai és felkészí-
tõjük részére elismerõ okle-
velet adott át Szirbik Imre. A
polgármester szerint ez a si-
ker is bizonyítja, hogy volt
értelme a Studium Generale

életre hívásának és szorgal-
mas tanulással nagy ered-
ményt lehet elérni. A város-
vezetõ megköszönte, hogy a
fiatalok magas színvonalon
képviselték Szentest külföld-
ön és eredményes pályafu-
tást kívánt számukra.

Lantos Ferenc elmondta,
hogy a Temesváron bemuta-
tott elõadást kibõvített for-
mában az isztambuli tudo-
mányegyetem biológiai ku-
tatóintézete meghívására Tö-
rökországban is elõadják
még ebben az évben.

B.G.

Diákok kutatják az arzént

Naperõmû termeli a
termálkút áramszükségletét

Az Ady Endre utcai ke-
reskedõk felháborodtak
egy sportrendezvény miatt.
Alighogy átadták a forga-
lomnak az utcát, szerdán
lezárták az üzletek elõtti
útszakaszt egy délelõttre.
Remélik, hogy nem válik
rendszeressé a lezárás és a
vásárlók zavartalanul meg-
közelíthetik az üzleteket.

Deák Kata PET palackokból készít lótücsök elleni védelmet.

Döbrõssy Iván ügyvezetõ mutatja
a naperõmû áramtermelõ paneleit.
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(folytatás az 1. oldalról)
Bár avatások alkalmával szalagot vágni szokás, ezúttal

nem átvágott, hanem összekötött két szalagot Szirbik Imre. A
polgármester a város kék színû szalagját, mely egyben Euró-
pa színe is, és a nemzeti piros-fehér-zöldet öltötte egymásba,
hogy a kettõ együtt járja útját. Mint mondta, a szalagok em-
lékeztessenek arra, hogy a belváros rehabilitációjának 15 szá-
zalékát, mintegy 170 millió forintot a város lakóinak adói, az-
az a közös kassza állt, a másik 85 százalékot pedig az euró-
pai közösség. A szalagokat a közönség soraiban osztották
szét, sokan büszkén kötötték csuklójukra.

A zenéé volt a fõszerep az este folytatásaként: elõbb Seres
Antal és tanítványai léptek fel lírai dalokkal, majd az Angels
szolgáltatott igazi retro utcabált a szentesieknek a városköz-
pont avatón.

Lebmann Róbert felesége szentesi származású, de már évek
óta Sopronban élnek. Gyakran látogatnak haza a nagymamá-
hoz, így szinte minden szakaszban látták a tavaly óta folyó
munkálatokat.

- Ahhoz képest, hogy alföldi város, nagyon szépnek tar-
tom. Nagy változásokat tapasztaltunk, szinte mindig készen
volt valami új, amikor hazajöttünk. Tetszik, hogy ilyen sok a
zöld terület, ráadásul a nagyobb városokhoz képest is elég
sok a szabadtéri program – mondta Róbert.

- Emlékszem, mikor itt még gödör volt, fel voltak festve a
fehér csíkok és az iskolából ide jártunk ki tornaórát tartani.
Most már szerencsére sokkal szebb és elmondhatjuk, hogy

szeretünk ide hazajárni, visszatérni, pihenni egy kicsit – tette
hozzá a felesége.

A szökõkutat körül ülõk közül Szani Julianna és Szvetnyik
Józsefné elmondták, hogy nagyon tetszik nekik az új környe-

zet. Dicsérték a fotókiállítást és a szobrokat. - Többet ücsör-
günk itt, mióta készen lett. Élhetõnek tartjuk a központot,
már csak a Petõfivel kellene valamit kezdeni, hogy ne csúfít-
sa el ezt az egyébként szép látképet – mondták az árnyékban
hûsölõ hölgyek.

Pusztai Róbertet és családját épp lángosozás közben kaptuk
lencsevégre. 

- Finom a lángos, érdemes megkóstolni. A programok is jól
lettek összeállítva – mondta az anyuka. – A gyerekek imád-
nak itt fent lenni, mi pedig mindig találkozunk egy-egy is-
merõssel, akivel le lehet ülni, beszélgetni. A megyeháza épü-
lete, a templom a térkõ jó hangulatot ad a belvárosnak. Az új
hídról szoktuk nézegetni, etetni a kacsákat. Szerintünk köny-
nyítettek a kerékpárosok életén is, így a legjobb a városban
közlekedni.

A tizenhárom éves Kolompár Nikolett és Szabó Nikoletta a gö-
rög saroknál ücsörögve osztották meg velünk véleményüket:

- Legjobban a sok virágot szeretjük, a szökõkút környékét,
de az új körforgalom is jól néz ki. Jó dolognak tartjuk a kiállí-
tást, ugyanúgy, mint a rajzokat a Petõfinél. Lassan belerázó-
dunk a közlekedésbe is, bár a bicikliutat eleinte nehéz volt
megszokni – részletezték a lányok.

Darók-Lantos

A magyarországi holo-
kauszt 70. évfordulójának
apropóján a zsidóüldözés
szentesi vonatkozásairól
tartott elõadást a városi
könyvtárban Molnár Judit, a
Szegedi Tudományegyetem
történésze a közelmúltban. 

Kutattak a zsidók aranyai
után, mindent rájuk kentek,
õket hibáztatták a háborúért,
s ha valaki kezet fogott ve-
lük, fajgyalázást követett el,
aki pedig segít nekik, az a
hír járta, hogy felkoncolják -
ezekrõl a szomorú idõkrõl
olvasott fel részletet Szemeré-
di Endréné az elõadás elõtt
Borbély Szilárd Nincstelenek
címû regényébõl.

Az Együtt Szentesért
Egyesület meghívására vá-
zolta fel Molnár Judit törté-
nész a holokauszt magyaror-
szági és szentesi történéseit.
Ez utóbbinak okára hamar
fény derült, hiszen, mint a
kutató elmondta, városunk-
ban született, s ilyetén kötõ-
dése okán a szegedi esemé-
nyek mellett a vészkorszak
itteni történéseit is minden-
képpen fel akarta dolgozni.
Virágzó, befogadó közösség-
nek nevezte a helybeli izrae-
litákat, akinek száma a 18.
században még emelkedett,
a 20. század elején megtor-
pant. A két világháború kö-

zött mintegy 600-an éltek
Szentesen. 1941-es adat sze-
rint 510-en, további 34-en
már átkeresztelkedtek. A tör-
ténész szerint a vidéki zsidó-
ság sorsa nem a nyilasokhoz,
hanem a Sztójay-kormány-
hoz kötõdött, a délvidéki de-
portálások 1944. április 26-án
kezdõdtek. Szentesen május
6-án jelölte ki a város vezeté-
se az Apponyi tér, Vecseri ut-
ca, Nagyvölgy sor közötti te-
rületet, ott alakították ki a
legnagyobb megyei gettót,
mintegy ezer embert költöz-
tettek be. A szegedi gyûjtõtá-
borba szállították õket, a
végállomás pedig Auschwitz-
Birkenau volt, a megsem-
misítõtábor. A deportáltak-
nak itt maradt a zsinagógá-
juk, s a vagyonuk - utóbbit
kiigényelték. Mintegy két-
százan térhettek haza, de
nagy részük elhagyta a vá-
rost, csak egy kicsi közösség
maradt.

A holokauszt több szentesi
származású áldozatáról is
szó esett az elõadáson. Így
Örkényi Strasszer Istvánról
is, a szobrászmûvésznek a
Zsidó Múzeum és a szentesi
közgyûjtemény is õrzi alko-
tásait. Származása miatt
munkaszolgálatra hívták be,
s 1944 októberében a kiskun-
halasi vasútállomáson a náci

terror áldozata lett. A közön-
ség részérõl felvetõdött,
hogy emléktábláját, mely a
József Attila utcai szülõhá-
zán volt, de idõközben levet-
ték, újra fel lehetne avatni.

Szentesen jellemzõen nem
volt fogékony talaj az anti-
szemita elvekre, fûzte az el-
hangzottakhoz Labádi Lajos
fõlevéltáros. Az már más kér-
dés, hogy a fentrõl jövõ pa-
rancsokat a tisztviselõknek
végre kellett hajtaniuk, tette
hozzá. Molnár Judit elmond-
ta, a helyi köztisztviselõkön
sok múlott, lehetett lassítani
a zsidók elleni folyamaton a
végéhez közeledõ háború-
ban, s volt, aki tudott is más-
képp viselkedni, mint azt az
ország vezetése elvárta. 

Havas József gyógysze-
részt többedmagával hurcol-
ták el, Dachauban haltak
meg (az egykori patikája
elõtt elhelyezett botlatókõrõl
februárban írtunk – a szerk.).
Móra József szóba hozta
Gunst Sándort, aki egykor
egy vaskereskedést vezetett
a mai Petõfi utcán. A fiát,
Lászlót is megemlítette, aki
1948-ban magyarosította ve-
zetéknevét Gallára. Egyéb-
ként õ az apja az ismert hu-
moristának, Galla Miklósnak,
árulta el a képviselõ.

D. J.

A megye legnagyobb
gettója volt városunkban

Az önkormányzat elisme-
résben részesítette azokat a
diákokat és felkészítõ taná-
raikat, akik közös munká-
juk eredményeként kima-
gasló eredményt értek el
nemzetközi, országos és me-
gyei tanulmányi versenye-
ken az idei tanév során.

A Megyeháza Konferencia
és Kulturális Központban jú-
nius 7-én megrendezett ün-
nepségen Szirbik Imre polgár-
mester köszöntõjében kiemel-
te, hogy a jelen lévõk tisztes-
séggel, becsülettel végezték
munkájukat. Ezzel a többlet-
tudással és szorgalommal ér-
ték el azt, hogy példaképpé
váljanak, elérjenek mások-
hoz, de legfõképp önmaguk-
hoz, megteremtve annak a le-
hetõségét, hogy kitûnjenek a
szürke tömegbõl, felfigyel-
jünk rájuk. A Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola
harmadik osztályos tanulója,
Bartucz László Juhász Magda
Álomhajó címû versével kö-
szöntötte a résztvevõket. Ezt
követõen hetvenkét diáknak
nyújtotta át az emléklapot és
a könyvjutalmat városunk
vezetõje, Szirbik Imre, Szûcs
Lajos alpolgármester és Móra
József, a Mûvelõdési, Oktatá-
si, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke. Huszonhat általános
iskolás és tizennégy középis-
kolás diákot jutalmaztak az
egyéni versenyeken elért

eredményeikért, emellett hu-
szonhét mûvészeti iskolás ta-
nuló és öt tanulmányi csapat
is díjazásban részesült. Az
önkormányzat hatvanhárom
pedagógus felkészítõ, támo-
gató munkáját köszönte meg,
de a polgármester a szülõk
támogató szerepére is felhív-
ta a figyelmet, hiszen nélkü-

lük nem büszkélkedhetne a
város ennyi tehetséges fiatal-
lal. Ez legalább olyan igaz,
mint a köszöntõ beszédében
elhangzott mondatok egyike:
„Nem ciki okosnak, ügyes-
nek, tehetségesnek lenni, de
ez felelõsséggel is jár.”

L.É.

A város kiválóságait
jutalmazták

Téravató kék-piros dallamokra

Csatlós Gréta a zongoramûvészet, Kovalcsik Nóra az olvasás
és a matematika, Érsek Benedek Attila a matematika és a

helyesírás terén értek el szép eredményeket.
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Komoly ûrt hagyott maga
mögött a két súlycsoport-
ban is profi világbajnoki cí-
met kiharcoló Erdei Zsolt,
aki március 8-án bokszolt
utoljára, s gyõztesen megví-
vott Európa-bajnoki cím-
mérkõzéssel búcsúzott a kö-
zönségtõl. A magyar profi
ökölvívás legeredménye-
sebb alakja most már tanít-
ványai útját egyengeti,
Bedák Zsolt edzõjeként tûnt
fel a szentesi bokszgálán. A
szorító sarkában gondolat-
ban õ maga is végigbok-
szolta a mérkõzést. Tanítvá-
nya címvédése után az
utódlásról, és a helyi ked-
venc Lütyõrõl is kérdeztük
a mindenki által csak Ma-
dárként emlegetett sporto-
lót.

– Mennyire hiányzik a bu-
nyó? Kielégíti-e ez a fajta
ringközelség?

– Nehezen viselem, meg-
mondom õszintén. Amikor
bemelegítettünk, olyan han-
gulatban voltam, hogy be-
megyek, és szétverek valakit
a ringben. Már ráfeküdtem a
lépcsõre, s legszívesebben
bementem volna megmutat-
ni, én hogyan csinálnám azt,
amit gondolok, de komoly
féket kellett tennem magam-
ra. De azért valamilyen szin-
ten ki is elégít az edzõi mun-

ka, igaz, nem maradéktala-
nul. Nagyon bennem van,
hogy nemrég még aktív bok-
szoló voltam, és még igazán
fel sem fogtam ezt a helyze-
tet. Még barátkozom az
edzõsködéssel. 

– A felkészülés fizikai ré-
szébõl mennyire vette ki a
részét?

– Megmondom õszintén,
azért edzettem én is, tehát
beálltam Zsolti mellé a futás-
ra és az erõsítésre is, szinte
minden alkalommal. Persze,
nem csináltam végig azt az
adagot, amit annak idején,
mert egyszerûen nincs rá
szükség, de azért karban
szeretném tartani magam. A
felkészülését azzal is segítet-
tem, hogy ha nem volt kesz-
tyûpartnere, én álltam be a
ringbe, megpróbáltam fel-
venni az ellenfél balkezes,
kemény, ütõ-vágó, tank stílu-
sát, tehát elmondhatom,
hogy edzésben vagyok, de
egy 12 menetes mérkõzésre
nyilván nem állnék ki.

– Ezt hallva is nehéz elhin-
ni, hogy visszavonult. De
végleg vége? 

– Természetesen, a nõna-
pon rendezett meccsen beje-
lentettem, hogy visszavonu-
lok, s ezt az elhatározásomat
tartom most is.

– Kiben látja az utódját?

– Pillanatnyilag nehéz
megmondani, mert a mai
magyar profi mezõnyben
olyan srácok vannak, akik
már sokkal, de sokkal többet
nem tudnak kihozni maguk-
ból, a fiatalok között pedig
ilyet még nem fedeztem fel.
Biztos, hogy ott van köztük
az a fiú, akiben megvan a le-
hetõség, de szerintem erre
még várnunk kell néhány
évet.

– Muszáj megkérdeznem, a
szentesiek nagy favoritját, a
már rajongótáborral rendel-
kezõ Lütyõt mennyire ismeri,
és mit szól a teljesítményé-
hez?

– Nagyon érdekes figura,
és talán nem is véletlenül
Lütyõ a neve. Láttam õt is-
kolázni Bertók Robival, s azt
azért észrevettem rajta, hogy
képzett bunyós. Nem tu-
dom, milyen babérokra tör a
késõbbiekben, de azokat a
mérkõzéseket, amelyeket Fé-
lix szervez neki, rendre hoz-
za. Teljesen õszintén meg-
mondom, benne sem látom
azt az óriási ígéretet, de ki-
váló közönségmérkõzéseket
vív, és azt gondolom, hogy
ez nagyon kell. Amikor a
szentesi „lokál matador” fel-
lép a ringbe, tényleg zeng a
ház, és szerintem ez egy fan-
tasztikus érzés. Darók

Hiányzik Madárnak a bunyó

2-0-ás vereséggel zárta a
bajnoki szezont a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztályú
labdarúgócsapata. A Kinizsi
július 11-én kezdi a felké-
szülést a 2014-2015-ös idény-
re, a bajnokság augusztus
16-án kezdõdik. 

Szeretett volna szépen, egé-
szen pontosan gyõzelemmel
búcsúzni a megyei elsõ osztá-
lyú pontvadászattól a Kinizsi
csapata, ám a Sándorfalva el-
rontotta az idényzárót. Elõbb
szabadrúgásból, majd egy
eredményesen végigvezetett
ellenakciót követõen vette be
Gömöri kapuját a vendég
sándorfalvi csapat, és bár
helyzetei akadtak bõségesen
a mieinknek, gólt nem sike-
rült szerezni. A Szentesi Kini-
zsi így a 14. helyen végzett a
tabellán, 24 ponttal.

– Szerettünk volna jó ered-

ményt elérni, hiszen a tavaszi
mérkõzéseink zömét megfe-
lelõ hozzáállással játszottuk
le, de ma hit és akarat nélkül
játszottunk - értékelte a mér-
kõzést Bozóki Zoltán vezetõ-
edzõ. – Már a Csongrád elle-
ni második félidõben is érez-
hetõ volt, hogy leeresztet-
tünk, és most is ezt tapasztal-
tam. Igaz, voltak hiányzóink,
de ellenfelünk is tartalékosan
állt ki ellenünk, így azt gon-
dolom, hogy ezt a mérkõzést
„be lehetett volna húzni".

A szakvezetõ elmondta,
hogy minimális céljukat elér-
ték, megõrizték elsõ osztályú
tagságukat, ami annak kö-
szönhetõ, hogy az alsó régió-
ban található csapatok ellen
sikeresen szerepeltek, a kö-
zépmezõnnyel szoros mérkõ-
zéseket játszottak, viszont az
élmezõny csapatai ellen nem

sikerült bravúrt bemutatni. -
Egy hónap pihenõt kap a tár-
saság, ami kell is, mert a baj-
nokság végére mentálisan és
fizikálisan is elfáradtunk. A
felkészülést július 11-én kezd-
jük, kiegészülve az ifjúsági
csapatból kiöregedõ, illetve
az újonnan igazolt labdarú-
gókkal - mondta Bozóki Zol-
tán.

A bajnokság elõreláthatóan
augusztus 16-án kezdõdik,
addig a csapat heti három
edzéssel és felkészülési mér-
kõzésekkel hangol a követke-
zõ szezonra. 

Bronzéremmel zárta a baj-
nokságot a Kinizsi ifjúsági
csapata. A fiatalok az utolsó
találkozón 2-1-re verték a
Sándorfalvát, így 49 gyûjtött
ponttal bronzérmes lett a gár-
da.

hv

A vonal fölött maradtak

A Ferobox Event profi
bokszistálló valamennyi
öklözõje nyert a sok nagy
nevet felvonultató múlt
pénteki szentesi gálán, de a
fõmeccsen Bedák Zsolt az
Európa-bajnoki címét a
vártnál nehezebben védte
meg. A hazai nézõk a nagy
kedvencük, Lütyõ újabb
gyõzelmének is örülhettek
– jó hangosan.

Jó nézettséget hozott a
márciusi bokszgála, ezért to-
vábbi tévés közvetítésekre
kötött szerzõdést a Rácz Félix
és Bertók Róbert nevével fém-
jelzett Ferobox Event az
MTVA-val, így rendezvénye-
iket rendszeresen láthatjuk
majd a közszolgálati adón.
Sok tévénézõhöz eljutott a
június 6-i szentesi esemény
is, ám a felvezetõ mérkõzé-
sek – melyeket még nem
közvetítettek – is tartogattak
nagy neveket és izgalmakat.
Valószínûleg éppen a sok ki-
váló bunyós miatt került az
elõprogramba Nagy „Lütyõ”
Imre Mladen Zivkov elleni
mérkõzése, de a szentesi bu-
nyós szép számú helyi buz-
dítója nem hiányozhatott a

nézõtérrõl. A Hungerites
Rocky ezúttal is meghálálta
a szurkolást, négy menetben
nyert pontozással, s elõször
a közönségnek köszönte
meg. Két nap pihenõt kap,
s már a Szárnyas Napok
bokszfesztiváljára kell ké-
szülnie, mondta. Nagy Lajos
Márk ifjúsági WBO címmér-
kõzésen repedt bordával 10
menetben vitte be a gyõztes
ütéseket a német Toni-Joel
Caminnak. A gálára díszven-
dégként ellátogató Czene At-
tila olimpiai bajnok úszó, il-
letve az olimpiai ezüstérmes
dzsúdós Ungvári Miklós és
testvére, Attila olyan korábbi
bajnokokat láthattak gyõzni,
mint Kovács „Vipera” Attila,
Nagy „Hóhér” József, Kelemen
Balázs, illetve itt debütált si-
keresen profiként az olimpi-
ai 5. helyezett Szellõ Imre, az-
tán a fül-orr-gégén is, hiszen
vérzõ füllel hagyta el a szorí-
tót. Ringsegédje nem más
volt, mint a kétszeres világ-
bajnok Erdei Zsolt, ám Madár
igazi feladata Bedák Zsolt
felkészítése volt a WBO Eu-
rópa-bajnoki címmérkõzésé-
re. A március 8-i kecskeméti

gálán – ahol egyébként Erdei
elbúcsúzott az aktív boksztól
– vívta ki a 21-meccsébõl 20-
at nyerõ Bedák a címet. Egy
korábbi francia kesztyûpart-
nere, Amor Belahdj Ali pró-
bálta elvenni tõle az övet.
Nos, a mérkõzés képe nem
sima sikert mutatott, ugyan-
is az ellenfél gyakran és
eredményesen válaszolgatott
Zsolt akcióira. A végsõ gong
után rögtön magasba vágta
az öklét, biztos gyõzelme tu-
datában. A nézõk és a mene-
dzser is gondterheltnek tûn-
tek egy percre, míg ki nem
hirdették Bedák megosztott
gyõzelmét. A profi boksz vi-
lágában a bajnokot bizony
nagyon meg kell verni, hát a
franciának csak megszoron-
gatnia sikerült. A legyõzött
igen nehezen fogadta a dön-
tést, hevesen magyarázott és
ingatta a fejét, a mieink elvo-
nultak örülni – és fellélegez-
ni. Bedák úgy nyilatkozott,
ellenfele szabálytalankodó
stílusa megnehezítette a dol-
gát, Madár pedig elmondta,
ebbõl a meccsbõl nagyon so-
kat tudnak majd meríteni.

D. J.

Megvédeni nehezebb,
mint megszerezni

Szombaton Cegléden rendezték meg a
cselgáncs diákolimpia országos döntõjét,
ahol a Petõfi Dzsúdó SE-t Bartucz László kép-

viselte diák C (2004) korcsoportban. A 27 kg-
os súlycsoportban 5. helyezést ért el a Kiss
Bálint Ref. Ált. Isk. tanulója.

Edzõ: Tóth Béla, testnevelõ: Vidovicsné Sza-

mosi Csilla

Ötödik hely

Tóth Eszter 1999-ben kö-
telezte el magát a lovastorna
mellett. Ekkor még a kör-
nyékben csak Kecskeméten
volt lehetõség edzésre járni,
így minden héten utazott,
hogy részt vegyen és fej-
lessze magát a sportág te-
rén. 2000-tõl édesapja vezet-
te be Szentesen az oktatást,
melybõl Eszter és öccse is
kivette a részét. Ennek ered-
ményeként 2006-ban az ak-
kor még gimnazista lány át-
vette a csapat vezetését és a
foglalkozások lebonyolítá-
sát. A négy évig tartó egyéni
és csapat versenyzés háttér-
be szorult, viszont tudását
és a sport szeretetét az új
növendékekben igyekszik
elültetni. Mivel a jelenlegi
csapattal egyre több bemu-
tatójuk van, lapunk felke-
reste õket, hogy bemutat-
hassuk ezt a nem minden-
napi közösséget.

A Szentesi Lovas Torna
Csapat 2010 nyarán alakult.
Két év elteltével, állandó ta-
gokkal dolgoznak együtt,
akik lelkesen járnak gyako-
rolni a gázos kövesút mellett
található lovardába, ahol he-
tente két alkalommal száll-
nak nyeregbe. Barát Enikõnek
köszönhetõen táncoktatást is
kapnak. Télen a Dózsa-ház-
ban tartanak erõnléti edzé-
seket, hogy következõ sze-
zont felkészülten kezdhessék
meg.

A tizenhét éves Fodor Kitti
életében elõször akkor ült lo-
von, mikor a csapathoz csat-
lakozott, két éve. Gyõri Anna
a lovak és a lovaglás iránti
szeretet miatt örült, amikor
felfedezte ezt a lehetõséget
csakúgy, mint Fanni, aki
négy éves kora óta lovagol
és kis szünet után, itt folytat-
ja a tanulást. Eszter elmon-
dása szerint Panka, Laura, Ni-
ki, Noémi és Dóri is sokat fej-
lõdtek. Fodor Menta és Bodza,

az eleven és mindig vidám
testvérpár négy és öt évesek,
de olyan bátran végzik a
gyakorlatokat, mintha a vi-
lág legtermészetesebb dolga
lenne fejjel lefelé ügetni
Boby, a tizenhat éves ló há-
tán.

– Vannak alapelemek, de a
lányok is sok újat kitalálnak,
az általuk bevezetett figurá-
kat róluk nevezzük el. Na-
gyon büszke vagyok rájuk,
mivel látványosan fejlõdnek
és szépen dolgoznak együtt.
A csapatvezetõ, Ragács Tibor
intézi a hivatalos ügyeket,
így Eszter teljes egészében a
lányokra tud koncentrálni.
Egyelõre még szervezetileg
Szentes egyik hagyományõr-
zõ egyesületéhez tartoznak,
de a terveik között szerepel,
hogy még idén önállósodja-
nak.

Június 7-én a csapat fellé-

pett a Szentesi Kutyások
Egyesülete által szervezett
rendezvényen, melyrõl a lá-
nyok edzõje így nyilatkozott:

– A nagy meleg ellenére jól
sikerült a bemutató szomba-
ton. A lányokra ismét na-
gyon büszke vagyok, mert
mindig meg tudnak még
lepni az ügyességükkel!
Mindent bele adtak. Köszö-
nöm Dékány Szabolcsnak is a
meghívást erre a kutyás gye-
reknapra. Sokan voltak a né-
zõtéren is, aminek nagyon
örültünk.

Legközelebb július 5-én
láthatjuk a Szentesi Lovas
Torna Csapatot a Kertvárosi
Napok rendezvényen, ahol
délután négy órakor mu-
tatják be, olykor igazán haj-
meresztõ és látványos mûso-
rukat a közönségnek.

Lantos Éva

Látványos
mutatványok, lóháton

Rohamosan fejlõdnek a lányok, ami egyre több fellépést
eredményez.

Erdei Zsolt (jobbról a második) lélekben végigbokszolta Bedák meccsét. (Fotó: Vidovics)
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Az egyik szentesi gyógy-
növénybolt dolgozói hívták
fel a figyelmünket arra,
hogy az utóbbi idõben az
orvosi ziliz, hétköznapi ne-
vén fehérmályva forgalmuk
jelentõsen megnõtt. 

Az üzlet dolgozói elmond-
ták, fiatalok nagy mennyi-
ségben vásárolják különbözõ
ürügyekkel az egyébként
kétszázötven forintba kerülõ
gyógynövényt, melynek a le-
vele és a gyökere is haszno-
sítható. A népi gyógyászat-
ban húgyúti gyulladások ke-
zelésére, vesepanaszokra,
hurutos problémákra alkal-
mazzák. Ezen kívül az indo-
kínai kenõcs fõ alapanyaga
is, amit potenciazavarokkal
küszködõk alkalmaznak elõ-
szeretettel.

A bolt dolgozói kérdezget-
ni kezdték a diákokat, hogy
miért viszik ilyen nagy
mennyiségben a mályvát. 

– Azt mondták, hogy meg-
fázást gyógyítanak vele, má-
sok azt, hogy cukorbeteg
nagymamájuk teáját készítik
belõle – tájékoztatott az
egyik dolgozó. Az üzlet kor-
látozta az egyszerre eladható
orvosi ziliz mennyiségét.

Éltünk a gyanúperrel,
hogy valami egészen más
van a háttérben, ezért kuta-
tásba kezdtünk. Az inter-
neten fellelhetõ információk
szerint a fehérmályvának
hallucinogén hatása van, így
már világossá vált, hogy a fi-

atalok valamilyen formában
a bódító hatás elérése érde-
kében használják fel a nö-
vényt. Kérdezõsködni kezd-
tünk a városban, de a kezde-
ti próbálkozások nem jártak
sikerrel. Egy szerencsés vé-
letlen folytán futottam bele
abba a fiatal srácba, aki az el-
sõk között kezdte terjeszteni
a szert a városban. Elvállalta,
hogy ha kilétét nem fedjük
fel, beavat minket a részle-
tekbe: 

– Mindenféle megnevezés-
sel találkoztam már, de a zi-
lizzel még nem. Egyébként a
gyógynövénybolti mályvát
nem önmagában szívják el,
hanem adalékként használ-
ják. Eredetileg a vadmályvát

házi droglaborokban vegy-
szeresen kezelik – például
mûtrágyalével –, és kiszárít-
ják (alkoholos és acetonos
verzióról is kaptunk infor-
mációkat). Így állítják elõ az
úgynevezett herbált, ami a
szintetikus designer drogok

csoportjába tartozik. Ez
olyan erõs, hogy negyven
percen keresztül képes önkí-
vületi állapotban tartani a
fogyasztóját. Ehhez keverik
hozzá a gyógynövénybolt-
ban vásárolt orvosi zilizt. Ez
a keverék körülbelül húsz

perces kábulatot idéz elõ. A
cannabistól rövidebb, inten-
zívebb hatóanyaga miatt is
különbözik, ráadásul lénye-
gesen nagyobb károkat okoz
a szervezetben. A leggyako-
ribb mellékhatása a szívrit-
mus zavar, pánikroham, fej-
fájás, hányás, labilis ideg-
rendszerre utaló tünetek,
eszméletvesztés, emlékezet-
kiesés, agyi károsodás –
részletezte a fiú.

Megtudtuk, hogy az osztó-
nál 10 gramm vegyszerezett
növény tizenötezer forintba
kerül. A már bekevert anya-
got átlagban 2000 forint
grammonkénti áron lehet be-
szerezni, de információink
szerint ez a kialakult kapcso-
latrendszerektõl is függ. 

– Egy-két alkalom után
pszichikai függõség alakul ki
a fogyasztóban, ráadásul a
rövid hatóideje miatt egyre
gyakrabban, egyre nagyobb
mennyiséget kell venni. A
szentesi fiatalok fele fo-
gyasztott már valamilyen
formában kábítószert. Erre a
fajtára is igaz, hogy nagyon
nehéz leállni vele. Sem
gyógyszer, sem orvos nem
tud segíteni. Nagyon nagy
akaraterõ kell hozzá, de leg-
alább egy jó családi háttér,
vagy egy szeretõ társ, aki se-
gít, mint az én esetemben –
tette hozzá információforrá-
sunk.

Lantos Éva

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Kass-
Madách: Az ember tragédiája.
Tornyai színrõl-színre.

Csallány Gábor Kiállítóhely.
Nyitva: kedd-péntek 9-13, szom-
bat 13-17 óráig.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásai címû kiállítás várja a lá-
togatókat az intézmény nyitvatar-
tási idejében.

Tokácsli Galéria
Aranyi Sándor fényfestményei-

bõl és Sejben Lajos plasztikáiból
összeállított kiállítást június 28-ig
nyitvatartási idõben tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az én világom címmel nyílt

Szabó Béla gyõri fotós kiállítása.
A fotós tárlatot nyitvatartási idõ-
ben tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Érzékek és élmények címmel

nyílt fotótárlat a helyi fotókörösök
munkáiból. Megtekinthetõ nyitva-
tartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 13-tól

Két barát beszélget egymással:
- Mondd öregem, hogy szoktál le az
alkoholról?
- Muszáj volt, mert amikor részegen
hazamentem, mindig duplán láttam
az anyósomat.

- Pincér, ebben a húslevesben nincs
hús!
- Na és? A halászlében sincs ha-
lász!

- Jean, berúgta a motort?
- Igen uram, ott fekszik az árokban.

Haldoklik az öreg Kohn, mondja a
feleségének:
- Asszony, ha meghalok, minden
vagyonomat temesd el velem!
Pár nap múlva a temetés után áll a
sírnál Kohnné és a barátnõje.
Azt mondja a barátnõ:
- Ugye, nem voltál olyan hülye,
hogy minden vagyonát eladtad, vet-
tél egy nagy gyémántot, és betetted
abba a kis dobozba az urad mellé!?
- Én mindig engedelmeskedtem az
uramnak. Eladtam minden vagyo-
nát, betettem a számlámra, írtam
neki egy csekket. Ha beváltja bevált-

ja, ha nem, nem…

A halász azért megy ki a tóra, hogy
halat fogjon, a horgász meg azért,
hogy ne legyen otthon.

A híres fotóst vendégségbe hívják.
A vacsora után a háziasszony be-
szélgetésbe elegyedik vele:
- Gratulálok a képeihez, nagyon szé-
pek! Biztosan jó fényképezõgépe
van.
Erre a fotós:
- Gratulálok a vacsorához, nagyon
finom volt! Biztosan nagyon jó faze-
kai vannak!

Egy idõs juhász a réten legelteti a
nyáját, amikor a közeli országúton
egy vadonatúj Mercedes tûnik elõ a
porfelhõbõl. Az autó hirtelen megáll
a juhász mellett, a lehúzott ablakon
kiszól egy öltönyös fickó:
- Uram! Ha megmondom, pontosan
hány birkája van, nekem ad közülük
egyet?
A juhász végigméri a fickót, és rá-

bólint:
- Nem bánom.
A fiatalember kiszáll az autóból, elõ-
veszi a laptopját, az interneten fel-
csatlakozik egy GPS mûholdas na-
vigációs rendszerre, beszkenneli a
területet, megnyit egy táblázatot, el-
küld egy e-mailt, hamarosan választ
kap, majd odafordul az öreghez:
- Pontosan 325 birkája van.
- Valóban - feleli a juhász - válasz-
szon egyet a nyájból.
Az idegen kiválaszt egy állatot, és
beteszi az autóba.
A juhász utánaszól:
- Ha megmondom, mi a foglalkozá-
sa, visszaadja a juhomat?
- Persze! Miért ne?
- Maga vállalkozási tanácsadó.
- Tényleg az vagyok. Hogy találta
ki?
- Nem volt nehéz. Maga egyszerûen
csak megjelent itt, holott senki nem
hívta. Jutalmat akart egy olyan vála-
szért, amit már eleve tudtam, egy
olyan kérdésre, amit senki nem kér-
dezett. Ráadásul semmit sem tud a
munkámról.
Na, és akkor most visszaadja a ku-
tyámat?

Pótfûtés

Kos
Meglepõdve tapasztal-
hatja, hogy milyen jelen-

téktelen dolgok miatt képesek ösz-
szeveszni az emberek a közelében.
Ha képes objektív maradni, akkor
segítheti a kibékülést. Úgy érezheti,
hogy kicsúszik az irányítás a kezé-
bõl. 

Bika
Nagyon idegesen indul-
hat a hete. Csak ön tehet

ez ellen. Például úgy, hogy elõbb
kel reggel, és idõben elindul. Ha
nem sikerül, akkor se büntesse
magát és a környezetét azzal, hogy
elkezd kapkodni vagy kiabálni! 

Ikrek
Jó hangulatban kezdõdik
a hét. Csak a közleke-

désben kell óvatosnak lennie. Ne
siessen, és ne engedje, hogy bárki
vagy bármi elterelje a figyelmét! A
hét közepén koncentráljon a mun-
kájára! Ne törõdjön a pletykákkal! 

Rák
Ha nem a saját pénze el-
lensége, akkor a hét ele-

jén megfontoltan költekezzen, ill.
adjon kölcsön! Szánjon kicsivel
több idõt a „tranzakció” átgondolá-
sára, mint egyébként szokott. Így
elkerülheti, hogy utólag bármit
megbánjon.

Oroszlán
Ne higgye, hogy minden-
ki ön ellen szövetkezett!

Bár úgy érzékelheti, hogy csak a
bosszantására kelt fel mindenki,
tudnia kell, hogy téved! Próbáljon
meg higgadt maradni! Tegye szó-
vá, ami nem tetszik, és keresse a
megoldást! 

Szûz
Úgy kezdõdik a hete,
hogy már kora reggel a

közlekedésben kell türelmesnek és
óvatosnak lennie. A sietség most
veszedelmet rejt. Ettõl függetlenül
legyen fokozottan figyelmes! Fõleg
a nehezen belátható helyekrõl le-
selkedhet a balesetveszély. 

Mérleg
Egész héten józannak kell
maradnia a pénzügyek

tekintetében. Máskülönben adós-
ság fog a nyakába szakadni. Ha
úgy érzi, hogy könnyebben átlátja
a helyzetet, akkor írjon listát! Ezen
szerepeljenek a bevételek és a ki-
adások!

Skorpió
Legyen nagyon elõvigyá-
zatos! Ne menjen bele

semmilyen szócsatába, mert szinte
biztos, hogy vesztesként fog kijön-
ni. Most annyi düh és elégedetlen-
ség halmozódott fel, hogy ezek
megakadályozhatják a józan érve-
lésben.

Nyilas
Jó lenne, ha egész héten
óvatosan fogalmazna.

Számoljon háromig, mielõtt bármit
kimond! Mérlegelje, hogy az illetõ-
re tartozik-e, és hogy fontos-e az
adott információ, vagy csak a köz-
lési vágy tombol önben.

Bak
Az idõ önnek dolgozik.
Ez általában igaz, de

ezen a héten kézzelfogható jelét ta-
pasztalhatja. Legyen türelmes, és
meglesz az eredmény! Ne lepõdjön
meg, ha új kapuk nyílnak meg! Ne
csodálkozzon, ha önt kérik fel vala-
mire! 

Vízöntõ
Nem igaz, hogy válasz-
tania kell a szerelem és a

hivatás között. Igenis lehet mindkét
téren elégedett, sikeres és boldog.
A két dolog nem zárja ki egymást.
Kellõ odafigyeléssel okosan be
tudja osztani az idõt és az energiát. 

Halak
A hét közepe több terüle-
ten is sikereket tartogat.

Ahhoz, hogy ezt élvezhesse, a hét
elején béketûrõnek, szelídnek kell
lennie. Ne aggódjon! Mindig ponto-
san érezni fogja, hogy mire van
szükség. 

Június 13-20.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Június 18. 14.30 – Rió 2 3D 
Június 15. 15.30 – Gru 2. 3D 
Június 16. 14.30 – Turbó
Június 14. 17.30 – Demóna 3D 
Június 16. 16.30 – Demóna 3D 
Június 18. 18.45 – Demóna 3D 
Június 14. 12.00 – Demóna 3D
Június 15. 13.45 – Demóna 3D
Június 15. 12.00 – Visszatérés

Óz birodalmába
Június 17. 14.30 – Visszatérés

Óz birodalmába 
Június 14. 13.45 – Jégvarázs 3D 
Június 14. 15.45 – Violetta a

koncert 
Június 14. 19.15 – Hogyan

rohanj a veszTEDbe 
Június 15. 19.30 – Hogyan

rohanj a veszTEDbe
Június 16. 20.30 – Hogyan

rohanj a veszTEDbe 
Június 17. 18.15 – Hogyan

rohanj a veszTEDbe 
Június 18. 20.30 – Hogyan

rohanj a veszTEDbe 
Június15. 17.30 – A csajok

bosszúja 
Június 17. 20.30 – X-Men: az

eljövendõ múlt napjai
3D 

Június 18. 16.30 – Godzilla 3D 
Június 16. 18.30 – Grand

Budapest Hotel 
Június 14. 21.30  – Az

elnémultak 

Jegyár csak 790 Ft!

Szentesi moziünnep
június 18-ig

A zenekar összetétele –
több tagcsere után – 2003-
ban vált véglegessé, fõ céljuk
volt az igényes és egyben na-
gyon bulizós latinzenét ját-
szó együttes létrehozása. Rö-
vid idõn belül kiderült az is,
hogy ez a zenekar a swinget,
jazzt, pop és vendéglátós ze-
nét is nagy alázattal, igénye-
sen tudja játszani és így vált
a Coco Bongo Szeged és a
Dél-alföld egyik legkedvel-
tebb, meghatározó zenekará-
vá. Június 13-án, pénteken
élõben is meghallgathatják a
rajongók a Felsõpárti Sörözõ-
ben 22 órától. A belépés este
10 óráig ingyenes.

Coco Bongo
koncert és buli

Június 14.
Ifjúsági Piknik – a Punk-korszak
Közgé-kert
Június 14.
Szentesi körséta: a Közgé-kert
mint új közösségi tér
Közgé-kert
Június 17. 16.30 óra
Gyermekklub - matiné,
kézmûveskedés
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Június 18. 18 óra
In memoriam Borbély Szilárd 
Elõadó: Horváth György
Városi könyvtár
Június 19. 19–21 óra
Irodalmi életrajzok
elõadássorozat, Poszler György 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Június 20-22.
IV. Szentesi Szárnyas Napok 
Kurca-part Kalandpark 
Június 21. 19 óra
Bohém Ragtime Jazz Band
Megyeháza 

Sportcsarnok
Június 14-23. 9 óra 
Das WeltAuto Korosztályos
Vidékbajnokság
Korosztályos teniszverseny
Ünnepélyes megnyitó és névadó
ünnepség: június 14. 8.30 óra
Dr. Lakos Sándor Teniszcentrum -
ligeti teniszpályák
Június 15.
Kerékpáros és ügyességi
sportprogramok
Ady Endre utca és környéke

Egyéb
Június 13., 20. és 27. 
Éjszakai fürdõzés
Üdülõközpont
Június 14.
Általános iskolai ballagások
Június 15. 7-11 óra
Díszmadár börze
Móricz-ház
Június 16. 18 óra
Eszterág Életmódklub
A Restaurant Day 2014. keretein
belül megkóstolt pástétomok
kerülnek bemutatásra,  Szenesné
Magdika vezetésével.
Szentes és Vidéke Ipartestület
(Arany János utca 25.)

A filmklub június 16-ra tervezett
utolsó vetítése (Sörgyári capriccio)
elmarad a könyvtárban. Az
elmaradt filmet a következõ évad
elején pótolják.

Programajánló

A dizájner drog kifejezést azokra a szerekre használ-
ják, melyek molekuláris szerkezetükben illegális dro-
gokra hasonlítanak, így azokhoz hasonló hatásokat idéz-
nek elõ, viszont nem szerepelnek a tiltólistákon, ezért
forgalmazásuk és használatuk legális. Ezeket a szereket,
többnyire az interneten keresztül árulják, olyan szerek-
ként feltüntetve, melyek nem alkalmasak emberi fo-
gyasztásra pl.: növényvédõszer, illatosító anyag, fürdõsó.
Azért veszélyesek, mert nem lehet tudni, mit tartalmaz-
nak. Egyre több kábítószer kerül fel az Európai Unió til-
tólistájára, de ezzel egy idõben újabb és újabb legális
anyagokat tartalmazó drogok kerülnek piacra.

A gyógynövény vegykezelt változatának fogyasztása komoly egészségkárosodáshoz vezet.

Drogfogyasztók keresik a fehérmályvát



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 30-36 Ft/db, vöröshagyma 220 Ft/kg, fokhagyma
1400-1600 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg, petrezselyem-, zel-
lerzöld 50 Ft/csomó, új zeller 150-200 Ft/db, karfiol 380
Ft/kg, bab 700-900 Ft/kg, fehérpaprika 450-700 Ft/kg vagy
50 Ft/db,  erõs paprika 40-140 Ft/db, kaliforniai paprika 200
Ft/db, paradicsom 380-450 Ft/kg, kígyóuborka 100-180
Ft/kg, újkáposzta 150 Ft/kg, kelkáposzta 270 Ft/kg,  spenót,
sóska 200 Ft/zacskó.

Zöldhagyma 150 Ft/csomó, fõzõhagyma 200 Ft/csomó,
karalábé 60-100 Ft/db, ókrumpli 150 Ft/kg, újkrumpli 70-
150 Ft/kg, saláta 80-120 Ft/db, gyökér 600 Ft/kg, répa 180
Ft/kg, újgyökér csomója 250 Ft, újrépa csomója 180 Ft,  gom-
ba 450-600 Ft/kg. Cukkini, csillag- és fõzõtök 270 Ft/kg.

Málna és ribizli 2000 Ft/kg, egres 600 Ft/kg, eper 1200
Ft/kg, zöldborsó 300 Ft/kg, zöldbab 600 Ft/kg, meggy és
cseresznye 250 Ft/kg, sárgadinnye 400-450 Ft/kg, görög-
dinnye 250 Ft/kg, alma 200-250 Ft/kg. Dióbél 2000 Ft/kg,
mák 1800 Ft/kg. Citrom 490 Ft/kg, banán 400 Ft/kg, narancs
340 Ft/kg, Méz 1500 Ft/üveg.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

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

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

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

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

A korábbi hetek esemény-
dús napjaihoz képest öröm-
teli, hogy viszonylag ese-
ménymentesen teltek el bûn-
ügyi szempontból az elmúlt
napok városunkban. Sajnos
kerékpárlopásokról továbbra
is be kell számolnunk, úgy
tûnik, eljött a szezonja ennek
a „tevékenységnek”. Kétke-
rekûeket kötöttek el a Sza-
badság térrõl, a Béke utcából
és a Kertvárosból is. A rend-
õrség kéri, hogy akik szem-
tanúi voltak a lopásoknak, és
információkkal tudnak szol-
gálni a tolvajok kilétét illetõ-
en, azok jelentkezzenek a
bûnügyi osztályon, adataikat
bizalmasan kezelik.

Nem csak a kerékpárlopá-
sokra kell felkészülni, de az
uszoda környékén parkoló
személygépkocsik feltörésé-
re is, már persze akkor, ha
értéktárgyakat, táskát, mû-
szaki cikkeket hagyunk jól
látható helyen, a jármû utas-
terében. Továbbra sem java-
solják a rendõrség munka-
társai, hogy felesleges okira-
tokat, a szükségesnél több
pénzt, értékes fényképezõgé-
pet, laptopot, tabletet vi-
gyünk magukkal az uszodá-
ba, mert ezek a tárgyak is a
tolvajok célpontjai lehetnek.
A fürdõzési szabályokat be
kell tartani, a szabad stran-

dokon kizárólag az arra kije-
lölt helyen lehet fürdõzni, el-
lenben a kijelöletlen helyen,
a bányatavakban vagy az is-
meretlen medrû vizekben
való fürdõzés életveszélyes
lehet.

A sportnapilap már koráb-
ban hírt adott arról, hogy az
egyik, elsõ osztályú nõi vízi-
labda-csapat vezetõedzõje
ellen feljelentést tett a Szen-
tesi Vízilabda Klub, az uszo-
dába nem való, garázda ma-
gatartás miatt. Lapunk kér-
désére megerõsítették, hogy
valóban folyik eljárás egy
vezetõedzõ ellen garázdaság
miatt.

Hv
Parkoló autókra zuhant a

hétvégén egy nyárfa ága a ti-
szai strandon. Egy autót ko-
molyabban összetört, egy
másik kevésbé sérült meg. A
több mázsás ágat a tûzoltók
távolították el a jármûvekrõl,
majd a veszélyesebb ágakat
is levágták a korhadt fáról.
Az okozott kár több százezer
forint.

Kedden reggel fél 8-kor a
rendõrségnek nyújtottak se-
gítséget tûzoltóink, amikor a
Cseuz Béla utca egyik laká-
sában egy idõs nõ lett rosz-
szul. A szentesi egység a la-
kásajtót felfeszítve jutott be a
lakásba. Az idõs nõt a men-

tõszolgálat szakemberei kór-
házba szállították. 

Két személygépkocsi ütkö-
zött szerdán reggel 9 órakor,
a Kováts Károly és a Tavasz
utca sarkánál. A baleset kö-
vetkeztében 2 fõ könnyeb-
ben sérült. Az egyik jármû
felborult, ennek következté-
ben üzemanyag folyt az út-
testre. A tûzoltók  a szüksé-
ges áramtalanítási munkála-
tok elvégzése, majd a forgal-
mi akadály megszüntetése
után a helyszínt átadta a
rendõrségnek.

Két személyautó ütközött
a Csongrádi úton, a hiper-
marketnél június 11-én, szer-
dán 16 órakor. Egy Csongrád
felé tartó fehér Suzuki eddig
tisztázatlan okok miatt áttért
a menetirány szerinti bal ol-
dalra, ahol frontálisan ütkö-
zött egy Suzuki taxival.
Mindkét jármû sofõrjét a
tûzoltók szabadították ki a
roncsokból, a helyszínre
mentõhelikopter érkezett. A
balesetben négy ember - köz-
tük egy gyermek - sérült
meg, közülük hárman súlyo-
san. Egyikük, egy 71 éves
csongrádi nõ a kórházba
szállítást követõen elhunyt.
A baleset körülményeit szak-
értõ bevonásával a Szentesi
Rendõrkapitányság vizsgál-
ja.

A kerékpárlopások ideje

Született: Kováts Csaba Attila és Biácsi Brigittának (Köz-
társaság u. 17.) Ákos, Boros Gábor és Mészáros Ágnesnek
(Sárgaparti u. 15.) Ákos, Kovács Zoltán Antal és Törõcsik Iza-
bellának (Sáfrán M. u. 41/A) Blanka Lia nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Molnár Ferenc és Földesi Gabriella (Be-
senyõtelek, Petõfi S. u. 46.), Szabó József (Zolnay u. 27.) és
Molnár Edit (Alsórét Tanya 261. ).

Elhunyt: Gyöngyi Ferencné Bencsik Mária (Tóth J. u. 8.),
Répa János (Lázár V. u. 20.) Kiss Sándorné Berényi Ilona
(Nagygörgõs u. 21.).

Családi események

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Június 16-ig Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-kedd-szerda 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-12-ig.
Június 16-23-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-pén-
tek 7.30-17 óráig.  Készenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 14-
15-én Búzás Károly, Tavasz u. 10., tel.: 63/313-251.

A Szentesi Párducok Utánpótlásnevelõ
Sportiskola szervezésében június 11-én,
sportnapon vettek részt a város óvodásai, is-
kolásai és a gondozási központ lakói. Rakk
László, a sportközpont vezetõje elmondta,
hogy a városközpont rehabilitációs projekt
keretében elkülönített programalap felhasz-
nálásával megvalósuló, az Ady Endre utcát
érintõ mini-projektek egyikérõl van szó. A
sportközpont évek óta szervez sportágvá-
lasztót, melynek célja, hogy megismertesse,

népszerûsítse a városban elérhetõ sportága-
kat, az egyesületeknek és szervezeteknek új
növendékeket toborozzon. 

- Eredetileg a Kihívás Napjára szerettük
volna idõzíteni, de mivel akkor nem valósult
meg, itt adjuk meg a lehetõséget a különbözõ
sportok megismerésére – mondta a vezetõ. A
délután négy óráig tartó rendezvényen töb-
bek között kézilabdázásra, kosárlabdázásra,
falmászásra, íjászatra, tájfutásra volt lehetõ-
ségük a résztvevõknek.

Június 13-án 10-18, 14-én
9-13 óráig az ünnepi könyv-
hét könyveit és a helyi kiad-
ványokat vásárolhatják meg
az érdeklõdõket a könyvtár
elõtti téren. 13-án 15-17 órá-
ig, június 14-én 10-12 óráig
Kruzslicz Pál dedikálja köny-
veit.

14-én a helyi kiadványokat
akciós áron értékesítik.

Könyvhét

Ötvenhatodik alkalommal
rendezték meg Veszprémben
a Nemzetközi Balaton Baj-
nokságot. A több mint ötszáz
nevezõ között ott voltak a
szentesi atléták is. Seres And-
rás közvetlenül a tatai edzõ-
táborból érkezett a verseny-

re, és az egy heti kemény
munka után fáradtan is két-
szer túldobta a hatvan mé-
tert. Végül 60 méter 41 centi-
méteres eredményével ezüst-
érmet szerzett. A következõ
napokban franciaországi
versenyekre utazik, majd
Görögországban vesz részt
egy dobógálán, remélhetõleg
sikerül teljesítenie a zürichi
Európa-bajnokság nevezési
szintjét. A jelenlegi 62 méter
27 centiméteres eredménye
három centivel elmarad a ki-
írt szinttõl. Nagy a valószí-
nûsége, hogy a jelenlegi

eredményével is ott lehet, de
szeretné bebiztosítani a szin-
tet. A nõi diszkoszvetõk me-
zõnyében Papp Anita ismét
bizonyította megbízhatósá-
gát, remek egyéni csúcsered-
ményével 41 méter 57 centi-
méterrel második helyezést
szerzett. Csordás Cintia súly-
lökésben, Kocsis Alexandra
diszkoszvetésben ért el ne-
gyedik helyezést, Nánai Lilla
gerelyhajításban hatodik lett.
Pars Krisztián, London olim-
piai bajnoka a versenyen a
világ idei legjobb eredmé-
nyét érte el. 

Hatvan méter fölött

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy június 16. – július
18. között az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred kikép-
zési foglalkozást tart, melynek helyszínei Szentes város körül
elhelyezkedõ laktanya melletti, a hékédi, valamint a gyakor-
lótér. Ezen gyakorlat alatt gyakorló lõszert fognak használni
melyet hanghatások kísérnek. Felhívjuk tehát a lakosság fi-
gyelmét, hogy ezen idõszak alatt ne ijedjenek meg, csak egy
gyakorló felkészülésrõl van szó. 

Tájékoztató

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü június 16—20.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Csípõs-savanyú leves és
zöldborsóleves

A menü: Sajttal töltött
pljeskavica, hagymás
törtburgonya, saláta

B menü: Hawaii csirkemell,
mazsolás rizs

Kedd: Grízgaluskaleves és
gyümölcsleves

A menü: Temesvári sertésszelet,
tészta, saláta

B menü: Grill csirkecomb, sült
burgonya, saláta

Szerda: Zellerkrémleves és
vegyes zöldségleves

A menü: Sertéspörkölt tésztával
vagy pásztortarhonya

B menü: Sült hekk vagy keszeg,
petrezselymes
burgonya, saláta

Csütörtök: Frankfurti leves és
zöldbableves

A menü: Milánói makaróni vagy
chilis bab

B menü: Rántott csirkemáj,
zöldborsófõzelék

Péntek: Lebbencsleves és
gyümölcsleves

A menü: Grassalkovich töltött
karaj, Batthyany-rizs,
saláta

B menü: Csirkepörkölt
nokedlivel és salátával
vagy szilvalekváros
gombóc

www.galeriakavehaz.hu (X)

Három héttel ezelõtti szá-
munkban jelent meg a város-
központról szóló kérdõív. A
névvel és címmel ellátott vá-
laszadók között az alábbi
Szentesrõl szóló könyveket
sorsolták ki. 

Velünk élõ örökség (Téli Ju-
lianna), Szentesi alkotómûvé-
szek (Gyollai Edit), Megszen-
telt határ (Mihály Tünde).

A könyveket a Szentesi
Élet Szerkesztõségében, a
Kossuth tér 5. sz. (fehérház,
református nagytemplom fe-
lõl) vehetik át a nyertesek.

Nyertesek

A nagy meleg ellenére sem lazsáltak a gyerekek.

Aktív sportnap vakáció elõtt

A szerdai baleset egyik sérültje a kórházba szállítás után meghalt. Fotó: Vidovics Ferenc


