
Az önkormányzat lépett,
a vendéglõs vállalta, most a
vendégeken a sor, ha szóra-
kozni akarnak éjfél után. A
CentRum sörözõ forgalma
jelentõsen csökkent, amióta
az önkormányzat nem enge-
délyezte hajnal 3 óráig a
nyitva tartását. A vendég-
látóhelynek alkalmazottat
kellett elküldenie, mert a fi-
atalok máshová jártak szó-
rakozni. A héten az önkor-
mányzat ellenõrzést tartott
a vállalt és elvégezett üze-
meltetési feltételekkel kap-
csolatban és mindent rend-
ben talált, így hétvégétõl új-
ra hajnal 3-ig tarthat nyitva
a CentRum sörözõ. Az üz-
letvezetõ reméli, hogy most
már nyugodtan üzemelhet-
nek mindenki megelégedé-
sére és szeptemberre vissza-
térnek a hétvégén szórakoz-
ni vágyók.

A fiatalok szórakozási le-
hetõségét és a vendéglátósok
megélhetését sem szeretné
akadályozni az önkormány-
zat, de a pihenni vágyó
szomszédok érdekeit is szem
elõtt kell tartania. Áprilisban
írtunk arról, hogy az önkor-
mányzat rendeletet készít a
közösségi együttélés alapve-

tõ szabályairól, mellyel
olyan magatartási szabályok
betartását szeretnék elérni a
szórakozóknál, melyek alap-
vetõk lennének a békés
együttélés és a lakosság nyu-
galmának megõrzésének ér-
dekében. A képviselõ-testü-
let májusban tárgyalt a ren-
deletrõl, de nem hozott dön-
tést.

Az önkormányzat a beér-
kezett lakossági panaszok
hatására négy hónappal ez-
elõtt korlátozta a Rákóczi ut-
cai CentRum sörözõ nyitva-
tartási idejét, a szórakozó-

helynek hajnal 3 óra helyett
már éjfélkor zárnia kellett. A
lakosok a zajra, a fiatalok a
korai zárórára, a szórakozó-
hely a bevételük csökkenésé-
re panaszkodott a kialakult
helyzetben. Az üzemeltetõ
biztonsági õrt alkalmaz hét-
végenként, aki figyeli a ven-
dégek viselkedését és figyel-
meztet, ha rendbontást, vagy
nem megfelelõ viselkedést
tapasztal a vendéglátóhelyen
és közvetlen környezetében.
Az udvarra mobil illemhe-
lyet, a teraszra plusz szeme-
teseket rakott ki, és az épület

20 méteres körzetében a ta-
karítást is vállalta az üzemel-
tetõ. Az önkormányzat a hé-
ten tartott ellenõrzése során
mindent rendben talált, így
engedélyezte hajnal 3 óráig a
hely nyitva tartását hétvé-
genként. Most a szórakozó-
hely vendégkörétõl függ, ho-
gyan tovább. Ha nem tartják
be az alapvetõ emberi nor-
mákat és a kulturált szórako-
zás szabályait, akkor újra
korlátozzák a vendéglátó-
hely mûködési idejét.

(folytatás a 3. oldalon)
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A hatalmat boncolgatják
a Thealteren

Évek óta részt vesznek a Horváth Mihály Gimnázi-

um exdiákjai és tanárai az idén huszonnegyedik al-

kalommal megrendezett Thealter fesztiválon. A hé-

ten, összesen öt alkalommal, Szeged két helyszínén

lépnek fel.
5. oldal

Kovács Kati otthon érzi
magát Szentesen

A pályán eltöltött öt évtized sem fogott ki Kovács

Kati érces hangján. Az énekesnõ a közelgõ fellépése

elõtt mesélt lapunknak dalairól, szép emlékeirõl és

arról, hogy kicsit olyan, mintha hazajönne Szentesre.

5. oldal

Egyesül a HSZATÁK
és a Farkasok

Az év elején még két egymástól külön álló utánpót-

lás egyesület, a HSZATÁK és a Farkasok egyesítik

erõiket és közösen folytatják városunkban a labdarú-

gó fiatalok képzését és versenyeztetését.

6. oldal

A múlt hétvégén hódított a Tisza által hozott ragadós iszap a strandon. A csúszdák
folyamatos karbantartást igényelnek, amirõl a fejük búbjáig maszatos gyerekek és felnõttek
egyaránt nagy elszántsággal gondoskodnak. A lényeg: a felületet rendszeresen be kell
dörzsölni a folyó partjáról bányászott jó ragadós iszappal. A fékevesztett siklás érdekében
pedig a gyerekek folyamatosan öntözik a csúszdát kis homokozó vödreikben hordott vízzel.
A kánikulának köszönhetõen idei rekordját múlt héten vélhetõleg megdöntötte a tiszai strand
látogatottsága. Reméljük lesz még pár ilyen nap, mielõtt beköszönt az õsz. B.V.

A vendégek viselkedésétõl
függ a nyitva tartás

Saját bevallása szerint ne-
hezen indult Füsti Molnár
Lajos cukrász pályafutása,
de annál tartalmasabb éve-
ket, szakmai hátteret tudhat
most magáénak.

1957-ben végezte el az álta-
lános iskolát, amikor – elmon-
dása szerint – nem voltunk az
akkori politika kegyeltjei.
Vonzotta a motorszerelés, a
barkácsolás, de nem igazán
tudta eldönteni, hogy mi is
szeretne lenni valójában.
Amikor kiderült róla, hogy
nem tudja a benzinszagot el-
viselni, más szakma után kel-
lett néznie. 

– Édesanyám Bugyi pro-
fesszor úrnak volt a szakácsa.
Amikor a munkahelyén szó-
ba került, hogy pályaválasz-
tás elõtt állok, akkor Rózsa-
völgyi Józsi bácsi, akkori fül-
orr gégész orvos azt mondta
neki, hogy adja péknek a fiát,
ott legalább mindig ehet –
mesélte a cukrász.

Füsti Molnár Lajos így öt
plusz egyes gimnáziumi osz-
tályban folytatta tanulmánya-
it, ahol heti hat napból egyet
szakmai mûhelygyakorlattal

töltött négy éven keresztül.
Egy év múlva tette le szak-
munkás vizsgáját. Ezt követõ-
en tanulóként a vendéglátás-
ban helyezkedett el tanuló-
ként, ahol 1964-ig dolgozott. 

– Egy kedves kollégámmal
kerültünk át Mindszentre,
ahol átvettük az ottani cuk-
rászmûhelyt, majd nem sok-
kal ezután Fábiánsebestyén-
ben nyitottam cukrászdát,
ahol 1970-ig tevékenyked-
tünk. Ekkor hazajöttem Szen-
tesre, és az ÁFÉSZ-nál elõ-
adóként kezdtem dolgozni,
de hamar kiderült, hogy hadi-
lábon állok a papírmunkával
és bürokráciával – részletezte.

Egy nem mindennapi lehe-
tõségnek köszönhetõen Füsti
Molnár Lajos hozzájutott egy
felszámolt dunántúli cukrász-
mûhely berendezéséhez. A
Kaposvár melletti kis faluból
hozta el a berendezési tárgya-
kat és ennek köszönhetõen in-
dította el Szentesen a Bocskai
utca 3. szám alatti cukrász-
mûhelyét. Kollégái inspirál-
ták, akiktõl sok apró praktikát
tanult az évek során.

(folytatás a 4. oldalon)

A cukrász, aki
nem kóstolgat

Az önkormányzat mindent
rendben talált, ismét

hajnalig tarthat nyitva a
sörözõ hétvégén.
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Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Még 6 hét
a Lecsófesztiválig!
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A felsõpárti városrész
északi végénél található; a
Kiss Ernõ utcát és a Munkás
utcát köti össze. A város az
1920-as években háztelkeket
osztott ki ezen a területen,
amelynek neve Hékédi újte-
lep lett. A hékédi temetõ mel-
letti részt a lakosok Kása-te-
lepként emlegették egy Kása
nevû pék után, aki az itt ki-
mért telkek tulajdonosa volt.
Használták a Temetõ sor el-
nevezést is. 1953-ban a már-
ciusi ifjak egyik vezérérõl,
Vasvári Pálról nevezték el az
utcát, aki Tiszabüdön szüle-
tett 1826. júl. 14-én. Tanulmá-

nyait a nagykárolyi piarista
gimnáziumban kezdte, 1843-
tól a pesti egyetemen törté-
nelmet és természettant ta-
nult. 1847-tõl Teleki Blanka
nevelõintézetében tanár. Az
1848. évi márciusi pesti forra-
dalmi események egyik ve-
zetõje; fõszerepet játszott a 12
pont megfogalmazásában.
1849 elején honvéd õrnagy-
ként szabadcsapatot szerve-
zett, s annak vezére lett. Er-
délyben harcolt; a gyalui ha-
vasokban a román felkelõk-
kel szemben vívott ütközet-
ben halt meg 1849. július ele-
jén. 1848. október 1-jén Kos-

suth Lajos és Jókai Mór kísé-
retében járt Szentesen.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (136.)

Vasvári Pál utca

A VE-GA Szövetség Képzési és Tábor
Központjában, Magyartésen került megren-
dezésre a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkor-
mányzat (SZIDÖK) képzési tábora 12-15
éveseknek.

A szokásos programokon túl a résztvevõk
különbözõ témákban (például Magyartés,
Környezetünk, Közösségeink, Mi magunk)
készítettek többfajta média-terméket. A cso-
portok különbözõ technikákat próbáltak ki.
A fényképeken és kisfilmeken túl készültek
plakátok, újság és rádiómûsor is. Ezek té-

mái a hét folyamán egyre inkább a tábor
életére kezdtek vonatkozni. Plakát hirdette
például a foci-bajnokságot, a pingpong ver-
senyt, a kézmûves mûhelyeket, túrákat és a
bemutatásra kerülõ dramatikus játékokat is.

A táborba erdélyi partnerszervezetünktõl
tizenketten érkeztek.

A szentesi strand nagyon tetszett a részt-
vevõknek. A tervek szerint, jövõre ismét ta-
lálkozni szeretnének.

Úgy legyen!
Dr. Mayár János

„Mutass jó képet magadról!“

Ideje már megrendszabá-
lyozni a megszállottan em-
lékmûvet építtetõ Zseb-
Napóleonnak az ellene vét-
kezõket. Meg is teszi. Így él-
vezte a munkásosztály is
egykor a francia konyakot.
Választott képviselõi által.

Határozatot kézbesített a
posta. Válogathat az enge-
detlen holokauszt-túlélõ a
megfelelõ vezeklésekbõl, ha
már egyszer volt hozzá bá-
torsága, hogy ülõsztrájkkal
akadályozza a szoborépítés
heroikus munkáját.

„XY, (szül.Budapest, 1942.

07.06, n. L. Erzsébet) 1084
Budapest, VIII. ker. N. utca
(..) (.).emelet (..) szám alatti
lakost a Szabálysértési Ható-
ság Jogszerû intézkedéssel
szembeni engedetlenség sza-
bálysértés elkövetése miatt
50.000 (ötvenezer) forint
pénzbírsággal sújtja. Tájé-
koztatom, hogy a meg nem
fizetett pénzbírság közérde-
kû munkával történõ meg-
váltása érdekében a pénzbír-
ság befizetésére - 15 nap -
rendelkezésre álló határidõ
lejártát követõ harmadik
munkanapig személyesen je-

lentkezhet az állami foglal-
koztatási szervnél - munka-
ügy központnál (Hat óra
közérdekû munka végzésé-
vel 5000-forint bírságot te-
kintenek leróttnak!). Ennek
elmulasztása esetén a meg
nem fizetett pénzbírságot
szabálysértési elzárásra kell
átváltoztatni. "

Fiatalasszony az elkövetõ,
rendesen táplált, pszichésen
kiegyensúlyozott.

– Majd megmutatom én
neki, hova üljön a 2/3 ellené-
ben! - mondá a Zord.

Becsei Sándor

Olvasónk írja

A megszállottság diszkrét bája

Palócföld három hazai me-
gye, illetve Szlovákia déli
határának közelében húzódó
keskeny sávjában terül el.
Számtalan történelmi hagya-
ték található ezen a terüle-
ten. A palóc kultúra legin-
kább a Karancs hegység kö-
zelében elhelyezkedõ falvak-
ban található meg. Itt beszé-
lik az ízes palóc kiejtéssel a
magyar nyelvet a határon túl
is. 

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub – a hagyományok-
hoz híven – ez évben is meg-
rendezte az elmaradhatatlan
Honismereti túráját, ezúttal
Palócföld egy részét látogat-
tuk meg.

Hollókõ, Ipolytarnóc, Szé-
csény, Fülek (Szlovákia),
Somoskõ, Salgó, Salgótarján,
Hatvan voltak úti céljaink.
Sajnos nem mindenütt örül-
hettünk osztatlanul a látni-
valóknak. Hollókõn az Ófalu
alig járható, a vár zárva. A
szécsényi kastélyban remek
kiállítást láthattunk, Ipoly-
tarnócon óriási a fejlõdés.
Magas színvonalú audiovi-
zuális bemutatóban gyö-
nyörködhettünk. A füleki
várban az egyetlen helyreál-

lított toronyban színvonalas
kiállítással várják a látogató-
kat, ízes palóc kiejtéssel, hi-
bátlan magyarsággal tájé-
koztatott bennünket a kísérõ
hölgy. A somoskõi vár na-
gyon elhanyagolt, az ösvé-
nyek szinte életveszélyesek,
a világörökség bazaltfüg-
göny egyre gyérül, a környe-
zet elhanyagolt. A salgói vár
egy ösvényét elmosta a csa-
padék, az óriási költséggel
megépített falak omladoz-
nak, a fából készült lépcsõk
egy része veszélyes állapotú.
Viszony a panoráma még
mindig gyönyörû. A vár kö-
zelében található Boszor-
kány kõ környezete romos.
A több évtizede épül emlék-
mûvet garázdák megrongál-
ták, a tanösvény járhatatlan.
A 30-40 évvel ezelõtti kultu-
rált környezetnek mára nyo-
ma sincsen, viszonyt pozitív
tapasztalatot szereztünk a
Bányamúzeum meglátogatá-
sakor. Az anyagi támogatás
nélkül, társadalmi adakozás
és munka árán megvalósított
kiállítás színvonalas, a mú-
zeum föld alatti része is.

A hatvani Grassalkovich
kastély némileg csalódás

volt. A Kittenberger kiállítás
nagyon összecsapott, szinte
primitív, méltatlan a nagy
utazó emlékéhez. A kastély
viszont nagyon impozáns
látvány úgy belül, mint kí-
vül.

Salgótarján városában a
turizmus szervezése még
szinte gyerekcipõben jár, na-
gyon kezdetleges. A vendég-
látás, cukrászdák, ajándék-
és virágboltok vasárnap,
amikor leginkább várható a
turista forgalom, nincsenek
felkészülve. Rajtunk kívül
alig láttunk látogató csopor-
tokat. A szállodánk közelé-
ben lévõ tó kezdetleges álla-
potban van, nincsenek fel-
szerelve a turista forgalomra,
nincsenek sétautak, pihenõ-
padok, ami van, az rossz ál-
lapotú. Ideje lenne, hogy a
helyi önkormányzati testület
komolyan foglalkozzon en-
nek a fejlõdésben visszama-
radt városnak a sorsával. 

Összességében elmondha-
tom, hogy a barangolás célja-
it elérte, értékes tapasztala-
tokkal gazdagodva tértünk
meg otthonunkba.

Léhi Gábor
túracsoport vezetõ 

Barangolás Palócföldön

Az 1910-es évek elején sû-
rûsödtek a háborús konflik-
tusok. Az antant és a köz-
ponti hatalmak egyaránt fo-
kozták a hadiipar fejleszté-
sét. Hazai Samu honvédel-
mi miniszter 1911. május
23-án a képviselõház elé
terjesztette az új véderõtör-
vény-javaslatot, amelyben
az újonclétszámot 40 000 fõ-
vel, az ezzel együtt járó ka-
tonai kiadásokat pedig
50%-kal kívánta emelni. Et-
tõl kezdve a véderõjavaslat-
ról folyó vita került a ma-
gyarországi belpolitikai élet
középpontjába. 

A véderõ növelésének kér-
dése Szentesen is visszhang-
ra talált. Elsõként az Szociál-
demokrata Párt (SZDP) helyi
szervezete foglalt állást az
ügyben. 1911. március 5-én –
megelõzve a törvényjavaslat
parlamenti elõterjesztését –
nagyszámú közönség rész-
vételével népgyûlést tartott a
Tyúkpiac téren (ma Szabad-
ság tér), határozatban tilta-
kozva a tervezett fegyverke-
zés ellen. A dokumentum
felszólította a parlamenti el-
lenzéket, hogy a kormány
ezen országcsaló politikájá-
val szemben fejtsen ki ellen-
állást, s a legszélesebb eszkö-

zök igénybevételével is aka-
dályozza meg az új katonai
terhek megszavazását; akci-
ójának fõ követelésévé az ál-
talános, egyenlõ, titkos vá-
lasztójognak azonnali meg-
alkotását téve.

Az 1912. január végén fel-
lángolt a parlamenti küzde-
lem. A király április közepén
Lukács Lászlót nevezte ki
miniszterelnökké. Az ellen-
zék azt remélte, hogy az új
kormány hajlik a demokrati-
kus reformok bevezetésére, s
ez által mód nyílik a meg-
egyezésre. A miniszterelnök
parlamenti bemutatkozó be-
széde szétoszlatta ezeket a
reményeket. Újra kezdetét
vette az ellenzéki obstrukció.
Május 22-én a kormánypárti
többség az obstrukció erõ-
szakos letörését követelõ
gróf Tisza Istvánt választotta
meg a képviselõház elnöké-
vé. Ezáltal nyilvánvalóvá
vált, hogy a kormány az
obstrukció letörésére s a véd-
erõreform elfogadtatására
készül. Az SZDP vezetõsége

május 23-ra politikai tömeg-
sztrájkot és tüntetõ felvonu-
lást hirdetett, tiltakozásul Ti-
sza házelnöksége miatt. A
sztrájkban és a tüntetésben
mintegy 100 ezer fõvárosi és
környékbeli munkás vett
részt. A nap folyamán szá-
mos fegyveres összeütközés-
re került sor a rendõrõk, ka-
tonák és a tömeg között. A
pártját ritkító munkásde-
monstráció „vérvörös csü-
törtök” elnevezéssel vonult
be a történelembe.

1912. június 4-én Tisza Ist-
ván házelnök nem adta meg
a szót az ellenzéki képvise-
lõknek, akik a házszabályok-
hoz kívántak szólni. Erre
erõteljes lármázással lehetet-
lenné tették Tisza beszédét.
A legteljesebb zûrzavarban
Tisza elfogadottnak jelentet-
te ki a véderõjavaslatokat, a
tiltakozó ellenzékieket pedig
rendõrökkel hurcoltatta ki az
ülésterembõl. Az egyik fel-
dühödött függetlenségi kép-
viselõ június 7-én revolverrel
Tisza Istvánra lõtt. Az ellen-

zéki pártok intézõ bizottsá-
got alakítottak, amely hatá-
rozatban mondta ki, hogy a
kormánnyal és a házelnök-
kel szemben mindaddig
folytatják a küzdelmet, amíg
a megsértett jogrend helyre
nem áll. Válaszként október
végén törvényt hoztak a ház-
elnök jogkörének kiterjeszté-
sérõl, a parlamenti õrség fel-
állításáról. 1913. június 10-én
az uralkodó Tisza Istvánt
bízta meg kormányalakítás-
sal. Négy nappal késõbb a
két parlamenti függetlenségi

frakció gróf Károlyi Mihály
vezetése alatt egyesült, és
felvette az Egyesült Függet-
lenségi és 48-as Párt nevet.  

Az obstrukció letörése
után a kormány támadást in-
dított a politikai szabadság-
jogok ellen. A belügyminisz-
ter 1912. június 11-én kiadott
rendeletével korlátozta a
népgyûlések engedélyezését.
A háború esetére szóló kivé-
teles intézkedéseket tartal-
mazó 1912: LXIII. tc. feljogo-
sította a kormányt, hogy már
a háború fenyegetõ veszélyé-
nek idõszakában rendkívüli
eszközöket alkalmazhasson,
és statáriumot hirdethessen.
E törvény alapján a kormány
megtilthatta új egyesületek
alakítását s betilthatta a gyû-
léseket. 

A nemzetközi helyzet is
egyre ellenségesebbé vált.
1912 márciusában Törökor-
szág és részben az Osztrák-
Magyar Monarchia ellen lét-
rejött a Balkán-szövetség
Bulgária, Szerbia, Monteneg-
ró és Görögország részvéte-

lével. Október elején a szö-
vetségesek megtámadták
Törökországot, s ezzel kez-
detét vette az elsõ Balkán-
háború. A Monarchia részle-
ges mozgósítást rendelt el, s
Szerbiával szemben támo-
gatta Albánia létrehozását.
1913. június végén megin-
dult a második Balkán-hábo-
rú, amelyben a Monarchia
Bulgáriát támogatta Szerbiá-
val szemben. Bulgária vesz-
tesen került ki az összeütkö-
zésbõl. Szerbia megszállta
Albánia egy részét, amely el-
len a Monarchia tiltakozott,
és ultimátumban követelte
csapatainak kivonását. Szer-
bia eleget tett a felszólítás-
nak, így a katonai beavatko-
zás elmaradt. 1914. június
közepén Vilmos német csá-
szár és Ferenc Ferdinánd
trónörökös megbeszélést tar-
tott, latolgatva a katonai erõ-
viszonyokat egy esetleges
háború esetén. Néhány nap-
pal késõbb eldördült a fegy-
ver Szarajevóban. A trónörö-
kös elleni politikai merénylet
alkalmat adott a Monarchiá-
nak a Szerbiával történõ ka-
tonai leszámolásra.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve történt: A háború fogadtatása Szentesen (I.)

Politikai élet a háború elõestéjén

Gróf Tisza István
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(folytatás az 1. oldalról)
Csányiné Bakró-Nagy Vera

aljegyzõ hangsúlyozta la-
punknak, hogy törvény sze-
rint kereskedelmi tevékeny-
ség folytatása csupán
bejelentésköteles, már nem
feltétel az önkormányzat en-
gedélye. Az önkormányzat
tudomásul veszi a nyitási
szándékot, és jelzi a nyilván-
tartásba vételt a szakhatósá-
gok felé, melyek 30 napon
belül ellenõrzik az elõírások-
nak megfelelõ mûködést. A
CentRum sörözõ a két évvel
ezelõtti megnyitásakor is
minden elõírásnak megfelelt,
de szinte a kezdetektõl érke-
zett panasz a helyhatóság-
hoz a mûködésével kapcso-
latban. A lakossági bejelenté-
sek okán többször végeztek
ellenõrzést éjszaka is. A la-
kossági panaszok jó része
nem is a vendéglátóhely el-

len irányult, hanem a vendé-
gek viselkedésére. Többek
között saját mûszerrel mér-
ték zajszintet hétvégenként
heteken keresztül, és megál-
lapították, hogy nem a ven-
déglátóhelyen szolgáltatott
zene a hangos, hanem a ven-
dégek hangoskodnak az ut-
cán és a teraszon. Az épület
mellett kijelölt dohányzóhe-
lyen vagy az épülettõl távo-
labb hangosan és csúnyán
beszélnek, esetleg eldobálják
az üveget vagy a szabadban
végzik el a szükségleteiket
is. Az idõk során ellentét ala-
kult ki a szomszédok és a
vendégek között, a panaszok
miatt pedig az önkormány-
zat korlátozta a sörözõ nyit-
va tartását. 

A vendéglátóhely üzletve-
zetõje, István Zsuzsanna el-
mondta, a korábbi zárás ha-
tására a vendégek elpártol-

tak a helytõl, kénytelen volt
a személyzet létszámát a fe-
lére csökkenteni hétvégén a
forgalom visszaesése miatt.
Mindent megtesz a rend ér-
dekében, de nincs ráhatása a
vendégekre, miután hazain-
dultak tõlük. Korábban élõ
koncertet is rendeztek kétha-
vonta, de most inkább szü-
netelteti a béke érdekében. A
vállalkozó szeretné, ha az új-
bóli hosszabb nyitva tartás
hatására visszatérnének a
szórakozni vágyók a
CentRum sörözõbe. 

Az önkormányzat a rend-
õrség segítségét is kérte a
vendéglátóhely fokozott  el-
lenõrzésében hétvégenként
és kérte, tegyenek feljelentést
a randalírozók esetében. Ba-
logh Szabó Imre kapitányság-
vezetõ lapunknak elmondta,
hogy együttmûködnek az
önkormányzattal. Intézked-

nek, ha bejelentés érkezik és
biztosítják a rendszeres
rendõri jelenlétet a szórako-
zóhely környékén.

Az aljegyzõ szerint az ön-
kormányzat nem tudja meg-
nevelni az embereket, de
nem is feladata. A képviselõ-
testület egységesen szabá-
lyozhatja a vendéglátóhe-
lyek nyitva tartását 22 és
reggel 6 óra között úgy, hogy
ne kerüljön egyik sem elõ-
nyösebb vagy hátrányos
helyzetbe. Csányiné Bakró-
Nagy Vera hozzátette, várha-
tóan szeptemberben lakossá-
gi fórumot rendez az önkor-
mányzat a teraszokat mû-
ködtetõ vendéglátóhelyek
nyitva tartását is tartalmazó,
a közösségi együttélés alap-
vetõ szabályairól tervezett
rendeletrõl.

Besenyei Gábor

A vendégek viselkedésétõl
függ a nyitva tartás

A polgárõrök a hét két napján, csütörtökön és vasárnap
rendszeresen járõr és figyelõ szolgálatot teljesítenek a helyi
önkormányzat által mûködtetett két piac környékén, vala-
mint azok területén igyekeznek megakadályozni a kerékpár-
lopásokat, gépkocsifeltöréseket és a nagy forgatagban köny-
nyen elkövethetõ zsebtolvajlásokat. Jelenlétük már visszatar-
tó erõ. Járõrözéseik során elbeszélgetnek a piaci árusokkal és
vásárlókkal, nézelõdõkkel. Meghallgatják észrevételeiket, in-
formációkat gyûjtenek a közbiztonság javításának érdekében.

Szabó Zoltán Szentes pe. sajtóreferens

Járõrök a piacokon

Személyi kérdésben és
jelzálog ügyében is tárgyal
pénteken délután kezdõdõ
rendkívüli tanácskozásán a
képviselõ-testület.

A strandfürdõ fejlesztése
érdekében már korábban hi-
telfelvételt engedélyezett a
képviselõ-testület, melyhez
kapcsolódóan hozzájárult az
önkormányzat kezességvál-
lalásához, illetve ingatlanfe-
dezet biztosításához az üdü-
lõközpont részére. A már
elnyert DAOP pályázat se-
gítségével tervezett beruhá-
zás megvalósítása érdekében
a képviselõ-testület hozzájá-
rult a pályázatból megvaló-
suló élmény- és wellness für-
dõ jelzáloggal való megter-
heléséhez. Jelenleg a strand-
fürdõ az önkormányzat kor-
látozottan forgalomképes
törzsvagyoni körbe tartozik,
ezért a vagyonrendelet mó-
dosításával átsorolásra kerül
az üzleti vagyoncsoportba és
így alkalmas válik ingatlan-
fedezetként a hitelfelvétel-
hez.

A városi könyvtár ügyve-
zetõjének munkaviszonya
június 30. napjával meg-
szûnt. G. Szabó Lenke hosz-
szú, súlyos betegség után a
közelmúltban elhunyt. Az
intézmény megfelelõ, bizton-

ságos mûködése érdekében
azonban a pályázati eljárás
eredményes lezárásáig az
ügyvezetõi feladatok ellátá-
sára megbízást kell adni.
Ezért az új ügyvezetõ szemé-
lyére kiírt pályázat végleges
elbírálásáig, de legkésõbb
december 31-ig Szûcs Ildikót
bízza meg a képviselõ-testü-
let az ügyvezetõi feladatok
ellátásával. Szûcs Ildikó 1984
óta folyamatosan a könyv-
tár dolgozója, elõbb zenei
könyvtáros, majd gyermek-
könyvtáros munkakörben
dolgozott. 1998-2007-ig a Vá-
rosi Gyermekkönyvtár igaz-
gatói feladatait látta el, majd
2007-tõl szakinformatikus -
könyvtárosként dolgozik a
Szentes Városi Könyvtár
Kft.-nél.

A Helyi Választási Bizott-
ság valamint a Nemzetiségi
Szavazatszámláló Bizottság
tagjait is megválasztja a tes-
tület. A köztársasági elnök
szerdán jelentette be, hogy
a helyhatósági választások
idõpontja október 12. A
választás lebonyolításához
szükséges a bizottságok fel-
állítása.

Zárt ülésen a Petõfi projekt
kapcsán hallhatnak tájékoz-
tatást a képviselõk.

BG

Jelzálog a strandra A vízen még õk sem tud-
nak járni, de víz alatt igen.
Az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred búvárai
átsétáltak a Balaton alján a
túlpartra a legutóbbi Bala-
ton átúszás alkalmával.

A „Balaton lépésrõl lépés-
re“ programban az MH 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred és az MH 1. Honvéd
Tûzszerész és Hadihajós Ez-
red búvárai négy párban,
egymást váltva Révfülöptõl
Balatonboglárig 76 kilo-
grammos nehézbúvárruhá-
ban, a felszínrõl vezetéken
kapott sûrített levegõt léle-
gezve, a tó alján átsétálva
tették meg az 5,2 kilométeres
távot 4 óra 10 perc alatt. Egy
búvár körülbelül 50-60 per-
cet töltött víz alatt, miközben
1300-1500 métert tett meg. A
szentesi alakulat búvárai kö-
zül Bagi László fõhadnagy, a
búvárkiképzõ részleg veze-
tõje, Mogyorósi Gábor sza-
kaszvezetõ, Gazsi Tamás sza-
kaszvezetõ, gépkocsivezetõ
búvár, Nagyné László Anikó
õrmester, kiképzõ altiszt sé-
tált a 3 méter körüli mélysé-
gû vízben. Átkelésüket a kí-
sérõhajón és a pontonon
Márton Róbert fõtörzsõrmes-
ter, merülés-vezetõ, Debre-
czeni László és Brezovai Csaba
szakaszvezetõ segítette. A ki-
képzésnek is számító feladat

sikeres végrehajtásához az
elõzetes egy hónapos felké-
szülés és a katonák pontos
együttmûködése is elenged-
hetetlen volt. Veszélyforrást
és nehézséget jelentettek a
korlátozott, sokszor 30 centi-
méter alatti látótávolság, az
idõnként féllábszárig érõ
iszapréteg és az esetleges víz
alatti ismeretlen akadályok.
Szeretnének jövõre faragni
az idõeredményen, ha ismét
megrendezik a Balaton átsé-
tálást. 

A Magyar Honvédség 45
éves szentesi búvárbázisán
folyik egyedüliként az or-
szágban a katonai búvárok
alapképzése, osztályba soro-
lása, szakfeladatonkénti
vizsgáztatása. A kiképzések
során a Kurcán, a csongrádi
Holt-Tiszán és a Tiszán haj-
tanak végre nyílt vízi merü-
léseket. Az ezrednél a búvá-
rok vagy az 1. hídépítõ szá-
zadnál dolgoznak mûszaki
felderítõként, vagy a búvár-
kiképzõbázis állományába
tartoznak. Alaprendelteté-
sünkbõl adódó általános fel-
adat a folyóakadályok, a
megközelítõ utak, az építés-
re alkalmas anyagok, a
szemben álló erõk anyagi
eszközeinek és tevékenysé-

gének felderítése. Részt
vesznek mûszaki szakfelada-
tok végrehajtásának elõké-
születeiben is, például híd-
építéskor átvizsgálják a fo-
lyót. Segítenek a gyakorlatok
alkalmával vízbe ejtett tár-
gyak felkutatásában, emeltek
ki 40 méter mély bányatóból
tûzoltó helikopterrõl lesza-
kadt víztartályt is. Ugyanak-
kor a rendõrség is gyakran
kér tõlük segítséget egy-egy
folyószakasz vagy tó átvizs-
gálásához. Találtak már rozs-
dás vaságyat, lopott biciklit
és motorkerékpárt, kardot,
lõszereket, pisztolyt és több

alkalommal vízbe fulladt
személyt is. Terveik között
szerepel két, másra már nem
használható BTR elsüllyesz-
tése gyakorlatozás céljára.
Az egyiket a hat méter mély
Mályi-tóba, a másik vontat-
ható lenne és az átkelést szi-
mulálva a partról lehet a Ti-
sza vizére húzni, ahol aztán
elmerül majd a katonákkal
együtt. Távoli terveik közt
szerepel egy helikopterroncs
telepítése a Mályi-tóra, ami
függõlegesen lenne mozgat-
ható, kiemelhetõ és elsüly-
lyeszthetõ.

Besenyei Gábor

Átsétáltak a Balatonon

Szomorú kötelességem,
hogy a Szentes Városi Könyv-
tár dolgozói nevében elkö-
szönjek G. Szabó Lenkétõl, a
könyvtár egykori igazgatójá-
tól, a kedves, halk szavú
könyvtárostól, a város kultu-
rális életének egyik meghatá-
rozó alakjától.

Pályáját a szentesi könyv-
tárban kezdte 1974-ben. Hat
éven át gyermek-könyvtáros
volt, majd a felnõtt részlegbe
átkerülve tájékoztató könyv-
táros lett. Hatalmas energiá-
val vetette bele magát a mun-
kába: a Csongrád Megyei
Könyvtáros c. szakmai folyó-
iratnak lett tudósítója, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesüle-
tének tagja. Munkáját min-
denki elismerte, ezért 1984-
ben Miniszteri Dicséretben
részesült, egy évre rá Szente-
sért bronzfokozatot kapott.
Közben alapító tagja volt a
rendszerváltásban kiemelke-
dõ szerepet játszó Magyar
Demokrata Fórumnak. 

A népmûvelõ-könyvtár sza-
kos diploma mellé a 90-es
években számítástechnikai
szaktanfolyamokat is végzett.
Kutatási területe ekkor már a
könyvtári módszertan, a
könyvtár gépesítése. Az ez-
redforduló környékén néhány
évet a vásárhelyi Németh
László Városi Könyvtárban
dolgozott, ám 2001-tõl a
szentesi könyvtár élén állt.
Igazgatói tevékenysége nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy
könyvtárunk az ezredfordulót
követõen korszerûsödött és
eleget tudott tenni az új kor
kihívásainak. Bevezettük a

számítógépes kölcsönzést és
munkájának eredményeként
számos pályázatot nyertünk,
melyek hozzájárultak a gép-
park korszerûsödéséhez, a
könyvállomány növekedésé-
hez. Közben a kulturális ren-
dezvényeink látogatottsága is
kiemelkedõ volt. Lenke min-
denhol ott volt. Halk, biztató
szavával próbált kollégáinak
irányt mutatni.

A 2013-as év elején hasi
fájdalmak kezdték gyötörni.
Ekkor még õ sem gondolta,
hogy a súlyos betegség életé-
nek végét jelenti. Hónapokig
bizakodott és a betegség elle-
nére is dolgozott tovább. Ám
a gyilkos kór nem kímélte.
Hosszan tartó, súlyos, fájdal-
mas betegségét méltósággal
viselte.

Emlékét megõrizzük.
Vágvölgyi Zoltán

Búcsú Lenkétõl

Két egyéni képviselõje-
lölt bejutására számít a kép-
viselõ-testületbe a Jobbik
helyi elnöke. A párt polgár-
mesterjelöltje Szabó Zoltán,
aki egyéni körzetben is in-
dul képviselõnek. Sok
munkára alapozott, békés,
nyugodt kampányt szeret-
nének.

Sajtótájékoztatón mutatta
be szentesi polgármester-je-
löltjét és egyéni képviselõ-je-
löltjeit a Jobbik Szentes Alap-
szervezete. Dudás Zoltán elõ-
ször megköszönte a válasz-
tók bizalmát az uniós és az
országgyûlési választáson le-
adott voksokért. A Csongrád
megyei 3. számú választóke-
rületi elnök az eddig elért
eredményeket látva, és az
õszi választáson való sikeres

szereplésben bízva, remé-
nyét fejezte ki, miszerint
szebb jövõ épül Szentesen is.
A Jobbik Szentes Alapszer-
vezetének elnöke Bocskay
Csaba két egyéni választóke-
rületben számít jelöltjük
gyõzelmére, valamint továb-
bi képviselõjük kerülhet a
testületbe a kompenzációs
listáról. Szabó Zoltán jelenle-
gi önkormányzati képviselõ,
a Jobbik polgármesterjelöltje
a megyei listán is elõkelõ he-
lyen szerepel, így várhatóan
bekerülhet a Csongrád me-
gyei Közgyûlés tagjai közé.
A települési és megyei kom-
penzációs listán szereplõ
személyek névsorát még a
párt országos vezetésének is
jóvá kell hagynia. Szabó Zol-
tán véleménye szerint sok

munkával tudnak tömegeket
megmozgatni, ezért a jelölt-
jeik személyesen felkeresik a
lakosokat, illetve rendszeres
lakossági fórumokat tarta-
nak a választókörzetekben.
A kampányt már elkezdték,
a lakosok véleményét össze-
gyûjtve határozzák meg
programjukat, céljaikról fü-
zetet juttatnak el a választók-
hoz.

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviselõjelöltjei
körzetenként: Füsti M. Ist-
ván, Szabó Zoltán, Biácsi Péter
(alelnök), Túri András (alel-
nök), Horváth Zoltán, Molnár
Norbert, Bocskay Csaba, Mol-
nár László, Czuczi András,
Baranyi László.

BG

Szabó Zoltán a Jobbik
polgármesterjelöltje Az Egyenlõ Bánásmód Ha-

tóság Csongrád megyei refe-

rense, Kiss Éva ügyvéd július

31-én, csütörtökön 12-16 óra

között Szentesen a Nagyör-

vény u. 59. szám alatt, a

SINOSZ Helyi Szervezeténél

tart ingyenes ügyfélfogadást

a város és a környezõ közsé-

gek lakosainak, valamint

mindazoknak, akiket akár

életkoruk, nemük, egészségi

állapotuk, más véleményük,

fogyatékosságuk, stb. miatt

hátrányos megkülönböztetés

ért.

Az érdeklõdõk a 06/30/

275-2520-as telefonon vagy a

kissevadr@invitel.hu címen

elõre is kérhetnek idõpontot.

Az egyenlõ
bánásmódért

Célba érkezés: Nagyné László Anikó szentesi és Vörös Mihály
budapesti búvár Fotó: Galovtsik Gábor (zrinyimedia)
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– Ez egy magtár volt, amit

a nagyszüleim használtak,
amikor gazdálkodtak, így
tudtam ide helyezni az üz-
lethelyiséget és a mûhelyt
némi átalakítás után. 1972.
április másodikán kezdõdött
a munka. 1977-ben költözött
át az üzlet a Kiss Zsigmond
utcára, mivel az akkori vá-
rosrendezési terveknek meg-
felelõen lebontották az addi-
gi cukrászda épületét és a
környezetében lévõ házakat
is. 

A kezdeti technikai feltéte-
lek eléggé szûkösek voltak –
mondta Füsti Molnár Lajos. 

A cukrász elmondása sze-
rint, a mai szakembereknek
nehéz dolguk lenne, ha
azokkal a feltételekkel kelle-
ne dolgozniuk, amik pályája
elején a rendelkezésére áll-
tak. Két szünnapot tartottak,
mivel az egyik napon el kel-
lett menniük Budapestre be-
szerezni az alapanyagokat. 

– Ma már a helyünkbe
hoznak mindent. A technika
és az anyagok is rengeteget
változtak. Sok olyan adalék-
anyag van, amit a mai napig
nem, vagy csak minimálisan
engedek be a cukrászmû-
helybe. Laboratórium által
bizonyított iratokkal lehet
már alátámasztani, hogy
mennyi káros anyagot hasz-

nálnak fel az édességipar-
ban. A külföldi alapanya-
gok viszont nagymértékben
megváltoztatták a szakmát. 

A sütemények receptjét ta-
nuló és fiatal segédkorából
hozta a mûhelybe, de gyak-
ran elõfordult, hogy kitalál-
tak olyan újításokat, amit a
vevõk késõbb megkedveltek.
Megközelítõleg kétszáz saját
receptet alkotott. A fejlõdés
érdekében rendszeresen tart-
ja a kapcsolatot kollégáival
országos szinten is, így a ta-
pasztalatcserére mindig van
lehetõsége. Minden évben
részt vesz a cukrászok ipar-
testületének közgyûlésén,
ahol két-háromszáz cukrász

egyszerre, egy helyen vitat-
hatja meg az újításokat, ne-
tán visszatérést a régi mód-
szerekhez. 

– Nem szégyellünk kér-
dezni, sõt, azt valljuk, hogy a
fiatalabbtól is van mit tanul-
ni. Generációk nõttek fel az
édességeinken, így velük
változtunk mi is. Jelenleg
kétféle dobostortát és kré-
mest készítünk, mivel ezek
hungarikummá válása azt
követelte, hogy országos
szinten egyazon recept alap-
ján készüljenek el. Nem lesz
a nagy pudingos krémes, he-
lyette a házi krémes tejszín-
habot kap és franciakrémes-
sé keresztelve csücsül tovább

a pulton – osztotta meg ve-
lünk a szakember.  

Személyes kedvence az
eredeti dobostorta, a csoki-
fagylalt eperrel, de ezeken
kívül nem igazán szereti az
édességet.

– Számtalan olyan süte-
ményt kreáltam, amit meg
sem kóstoltam. Amikor a ve-
võ mosolygott, akkor tud-
tam, hogy jót sütöttem –
mondta nevetve.

A szakmát – nagy örömére
– középsõ és legidõsebb fia
vitte tovább, akik a városban
két helyen állítják elõ a fino-
mabbnál finomabb édessége-
ket.

Lantos Éva

A hétvégén Szentesre érke-
zett a Generali 10 000 szûrés
programsorozata. Úgy tûnik,
jóval több nõ félti az egészsé-
gét a városban, hiszen a kö-
zel kétszáz résztvevõnek
mindössze egyharmada volt
férfi. Pedig a szûrések ko-
moly problémát elõzhetnek
meg: Szentesen például min-
den tizedik szemészeti szûré-
sen fedeztek fel rendellenes-
séget.

A programsorozat kereté-
ben hét különbözõ, ingyene-
sen látogatható szûrõvizsgá-
laton tesztelhették egészsé-
güket a résztvevõk, akik ösz-
szesen több mint ötszáz szû-
résen vettek részt. A legkere-
settebbek a vérnyomás-méré-
sek, valamint a bõrgyógy-

ászati és szemészeti vizsgála-
tok voltak. Utóbbinál 104
szûrõvizsgálat közül kilenc
alkalommal diagnosztizáltak
rendellenességet, tehát majd-
nem minden tizedik résztve-
võnél, többeket irányítottak
szakrendelésre. A hétvégi
eseményen 107 nõ és mind-
össze 55 férfi vett részt. A
szûrõvizsgálatok népszerû-
ségének nemek szerinti
aránytalan eloszlása nem is-
meretlen jelenség. A Generali
júliusi felmérésébõl kiderül,
hogy a hölgyek az átlagnál
magasabb arányban (66%)
vesznek részt egészségügyi
szûrõvizsgálatokon. A férfiak
szokatlanul alacsony részvé-
tele azonban így is kiugró je-
lenségnek számít Szentesen. 

Kevés férfi a szûrésen

Korábban halnak,
mégsem mennek 

A cukrász, aki nem kóstolgat

2014.06.30.-án sikeresen be-
fejezõdött a „Zöldközpont” cí-
mû ST Szentes- DAOP 5.1.2/A-
2011/01/5 kódszámú mini pro-
jekt a Kiss Bálint Református
Általános Iskola kivitelezés-
ében. Az intézmény 1.005.000,-
Ft támogatásban részesült.

A városközpont megújításá-
val együtt átalakult a belváros
közlekedési rendje, ennek hatá-
sára csökkent az autós forga-
lom, miközben a kerékpáros és
gyalogos forgalom növekedett.
A városközpontban megújultak
a közterek, új zöldfelületeket
alakítottak ki. A megvalósított
cél az volt, hogy különbözõ
programelemekkel népszerûsít-
sük város lakossága számára a
környezettudatos életmód egy-
egy elemét, bemutassuk az új
városközpont környezettudatos
használatának új lehetõségeit.

Reményeink szerint az akci-
ókkal sikerült segítenünk azt,
hogy a városközpont megújítása
mögött húzódó környezettuda-
tos megfontolások a mindenna-
pi gyakorlattá váljanak a város
lakóinak életében.

Április 30-án Victor András
elõadást tartott „Környezetvé-
delem – diákszemmel” Szentes
természeti és épített értékeirõl a
Koszta József Múzeumban. A
programhoz kapcsolódóan az

érdeklõdõ diákok múzeumpe-
dagógiai foglalkozáson vettek
részt.

Május 5-én Környezetvédelmi
(szemétgyûjtési) akció volt az
Erzsébet téren és a Kurca par-
ton. Szelektív hulladékgyûjtés
zajlott a Kiss Bálint református
iskola tanulói vezetésével.

Május 19-én Környezetvédel-
mi flashmob volt a Kossuth té-
ren. A zenés elõadás részeként a
diákok részleteket adtak elõ a
„Szennyes az óperencia” címû
gyermek musicalbõl, majd a
szelektív hulladékgyûjtés fon-
tosságát hirdetõ szórólapokat
osztottak. Ezt követõen sze-
metet gyûjtöttek a megújult vá-
rosközpontban.

Június 5-én Ökológiai Láb-
nyomot mértek a fehérház elõtt
kialakított új téren. Egy
projektor segítségével kivetítõn
mindenki megmérhette saját
ökológiai lábnyomát. Emellett
bemutatták, hogy a város ökoló-
giai lábnyoma mennyivel csök-
kent a városközpont rehabilitá-
ciós projektnek köszönhetõen.

Köszönjük a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola min-
den dolgozójának önzetlen se-
gítségét, mellyel nagyban hoz-
zájárultak a projekt sikeres meg-
valósításához.

Sikeres
„Zöldközpont”
programsorozat

A munka szó hallatán az
emberek vagy a saját állá-
sukra gondolnak, vagy arra,
hogy momentán nincs, eset-
leg mások pozíciójára fáj a
foguk, amit sokkal szíve-
sebben töltenének be, mint
az éppen aktuálisat. Váro-
sunkban jelenleg is problé-
mát jelent a munkahelyek
hiánya, viszont a már meg-
lévõk között vannak olya-
nok, ami sokak számára
szimpatikus lehet. Össze-
gyûjtöttünk néhány álom-
munkahelyet, melyeket egy
cikksorozatban mutatunk
be az ott dolgozók segítsé-
gével. Mert Szentesen is lé-
tezik, akár hisszük, akár
nem.

Scheffer Szilvia (képünkön)
tizenkét éves kora óta rend-
szeresen sportol. A verseny-
szerû futással kezdõdött
minden, késõbb a fitnesz vi-
lága felé fordult. Tizennyolc
évesen a versenyekre való
felkészüléssel teltek a napjai,
ami a lételemévé vált. Ma
már el sem tudná képzelni e
nélkül a mindennapjait. Egy
futóverseny gyõzteseként,
örömében ugrálva érte egy
sérülés, ami miatt eltiltották
a sporttól. Nagyon sokat kö-
szönhetett édesapjának, aki
munkába indulás elõtt min-
den nap elvégeztette vele a
regeneráló gyakorlatokat.
Két év elteltével a lánya újra
futott. 

– A kislányom születése
után éreztem úgy, hogy sze-
retnék ezzel hivatásszerûen
foglalkozni. Már akkor so-
kan megkerestek, hogy tu-
dok-e segíteni nekik, hogy
visszanyerjék az alakjukat,
egészségesebb életmódot él-

hessenek – mondta az edzõ.
Mivel nem volt végzettsé-

ge, eleinte bátortalanul adott
tanácsokat, de az edzõter-
mekben egyre többen fordul-
tak hozzá segítségért. 

– Ez inspirált arra, hogy az
aerobik és a személyi edzés
irányába induljak, így 2007-
ben, egy nemzetközi iskolá-
ban szereztem képesítést ar-
ra, hogy oktathassam a kü-
lönbözõ mozgásformákat.

Szilvia megosztotta ve-
lünk, hogy nagy öröm szá-
mára, amikor látja a válto-
zást, a sikerélményt azokon,
akik hozzá járnak. A sportot
azért is tartja kiemelten fon-
tosnak, mivel mozgássze-
gény életmódot folytatunk a
hétköznapokban, ráadásul a
feszültség levezetésére is
megfelelõ módszer. 

– Azzal foglalkozom, ami
a lételemem, bár tudom,
hogy gyakran a határokat fe-
szegetem. Folyamatos ösz-
tönzést adok a vendégeim-
nek, a sport szeretetére taní-
tom õket. A felnõtteknek azt
sugallom, hogy mutassanak
példát a gyerekeknek a moz-
gással, hiszen manapság a fi-
atalok rengeteg idõt töltenek
a televízió és a számítógép
elõtt. 

A személyi edzés során a
vendégek célirányos elvárá-
sokkal érkeznek az edzõhöz.
Folyamatosan motiválni kell
õket és tartani bennük a lel-
ket, legfõképp akkor, amikor
már végképp látszik, hogy
hanyatlik a kitartásuk. 

– Pszichológusnak is kell
egy kicsit lenni, az egyéni
problémákat tudni kell ke-
zelni. A legtöbb ember
stresszes életmódot él. Igye-

keznek idõt kiszorítani a
sportra. Amikor tudatosítom
bennük, hogy egy hét 168
órából áll, akkor elgondol-
kodnak, számba veszik,
hogy mire pazarolnak el
idõt, amit másra is lehet for-
dítani. Kitartásra kell az em-
bereket tanítani – részletezte
Szilvia.

Szeretne fejlõdni, újabb
mozgásformát elsajátítani,
amit meg tud osztani a spor-
tolni vágyókkal.

– Sokszor mondják, hogy
„Jó neked, mert te egész nap
ezt csinálod”. A személyi
edzõ sem edz egész nap, de
gyakran elõfordul, hogy hu-
szonöt ember ül körülöttem
tanácsokat kérve. A nehézsé-

ge, hogy nem engedhetem el
magam, nem szedhetek fel
öt kilót. Rögtön észreveszik
és meg is jegyzik az embe-
rek.

Ha vásárolok, sokan nézik,
hogy mit teszek a kosaram-
ba. Ha valami édességet, ak-
kor rögtön furcsálló tekintet-
tekkel találkozom. A kislá-
nyom nagyon vékony, és az
emberek azt hiszik, hogy
biztosan futtatom és koplal-
tatom, pedig nem, sõt neki
veszem azt a bizonyos csokit
a boltban…Szeretem ezt csi-
nálni, mivel olyan munkáról
van szó, amit csak a maxi-
málisan lehet végezni, más-
ként nincs értelme.

L.É.

Álommunka – Létezik? III.

„Gyakran a határokat feszegetem”

Egy kis erejû ellenálló cso-
port megtámadta a szövetsé-
ges erõket a Tisza jobb part-
ján. Mindez szerencsére csu-
pán gyakorlatként zajlott le
múlt héten a Szentesi Fokos
2014 gyakorlat keretében. A
forgatókönyv szerint a Tisza
jobb partján egy ellenállócso-
port megtámadta a szövetsé-
ges erõket, akik többek kö-
zött a vízre bocsájtott BTR-ek
segítségével is visszalõttek.
A tûzharc során összesen há-
rom katona meghalt, kettõ
megsebesült, egyet pedig
foglyul ejtettek. A katonák
négy pontonhídelem vízre
dobásával kompot építettek,
majd kompolási feladat vég-
rehajtásán belül mentõt
küldtek a túlpartra a sebe-
sültekért. Fucsku Sándor ve-

zérõrnagy, az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság
parancsnoka a honvedelem.
hu-nak elmondta: hosszú
gyakorlatsorozat végén jár-
nak a katonák, akiken lát-
szik, hogy kellõen begyako-
rolták a különbözõ feladato-
kat. A bemutatón a hódme-
zõvásárhelyi MH 5. Bocskai
István Lövészdandár és a
szentesi mûszaki ezred állo-
mányából 300 katona és kö-
zel 100 technikai eszköz vett
részt. A júniustól szeptembe-
rig zajló gyakorlaton több
száz katona és több mint öt-
ven páncélozott harcjármû
fordul meg Szentes környé-
kén a Szentesi Fokos 2014 ki-
képzési rendezvénysorozat
keretében.

Támadás a Tiszán



Az 1992-ben alakult Sun-
stroke zenekart a kilencve-
nes évek elején a Napalm
Death Scum és a Harmony
Corruption címû albuma
késztette arra, hogy felve-
gyék a grindcore stílust,
ami alapjaiban egy gyors,
agresszív, hörgésekkel tar-
kított zenét és némi éneket
foglalt magában. Az otthon,
kazettára felvett számok, az
underground jelenléte és
néhány sikeresnek mond-
ható év állt elõttük. Akkori-
ban a punk, a heavy metal
és az emészthetõbb rock stí-
lusa eresztett gyökeret, így
Szentesen nem volt még
ilyen zenekar, ebbõl kifo-
lyólag a maga nemében hi-
ánypótlónak számított. A
rendszerváltás után megfi-
gyelhetõ volt a különbözõ
zenei stílusok beszivárgá-
sa Magyarországra, melyek
nyugaton már évek óta
gyûjtötték közönségüket. A
zenekar egyik frontemberé-
vel, Lupus Canissal beszél-
gettünk.

– Hogyan alakult meg a
Sunstroke? Mi jellemezte a
kezdeti idõszakot?

– A zenekart még Szabolcs
alapította 1992-ben barátai-
val, Szocsóval és Bálinttal.
Egy brit nemzetiségû banda,
a Napalm Death olyan örök-
zöld albumai, mint a „Scum”
a „Harmony Corruption”
vagy akár az amerikai Terro-
rizer „World Downfall” má-
ig klasszikus lemeze akkora
hatást tett a srácokra, hogy
eldöntötték, õk bizony gyor-
sabb zenét fognak játszani.
Így hát a kezdeti garázs
punk zenébõl grindcore mu-
zsika lett. Sokak számára tel-

jesen ismeretlen mûfaj volt a
grindcore akkoriban, aho-
gyan most is, csupán annyi
különbséggel, hogy közben
eltelt majdnem 25 év Ma-
gyarországon is.

– Milyen zenei irányvona-
lat követtetek és miért? Ki
volt a célközönség?

– Még mindig ugyanazt
az irányvonalat követjük.
Ahogy a zenekar egyik köze-
li rajongója fogalmazott:
„Halál, Vér, Háború”. Tet-
szik vagy sem, ha körülnézel
most a világban, akkor na-
gyon könnyen beleszalad-
hatsz ezekbe a témákba, na-
pi szinten a tévén, médián,
interneten keresztül. A cél-
közönség pedig ti vagytok.

– Hol léptetek fel, milyen
gyakran? Ez hogyan válto-
zott az évek során?

– Folyamatosan vannak
fellépések, felkérések, a klub
bulikat preferáljuk, legutóbb
Szegeden léptünk fel egy 2
napos fesztiválon, remek
death metal bandák társasá-
gában. Kiváló este volt, elég
egészséges színtér van Sze-
geden, szeretünk ott játszani.

– Mit gondolsz, mi az,
amit közvetítetek az embe-
rek felé?

– Valószínûleg mindenki-
nek mást és mást – egy bizo-
nyos zenei rendszer és szim-
bólum, illetve zenei szerke-
zet rendszerén keresztül. Ez-
zel csak azt akarom monda-
ni, hogy mi nem pop dalokat
írunk vagy azt, ami általá-
nosságban most a rádiókból
jön. Ez az underground

metal zenéje, az extrém ze-
nei színtérbe tartozik és
megvannak a maga stílusje-
gyei. 

– Mennyire emészthetõ,
amit játszotok?

– A lehetõ legemészthe-
tõbb zenét csináljuk, rövid 2-
3 perces dalok, a koncertje-
ink sem hosszabbak 30-35
percnél. Egy ennyire inten-
zív zenénél ez teljesen rend-
ben van. Most kivételesen ír-
tunk egy lassú, súlyosabb
hangvételû számot, ami
már-már a slágeresség hatá-
rát súrolja.

– Jelenleg mennyi idõtök
van próbálni? Hogyan ké-
szülnek a zenéitek és hol
léptek fel mostanában?

– Igyekszünk heti alka-
lommal 1-2-szer próbálni, fõ-
leg a mostani idõszakban
mivel szeretnénk felvenni
egy teljes nagylemezt, ami
most fogja elnyerni végsõ
formáját. Ez abszolút közös
munka, mindenki ötlete ben-
ne van. Koncert majd õsszel
lesz, szeptemberben már

szeretnénk élõben is bemu-
tatni az új anyagot.

– Szentesen láthatunk-e
titeket koncerten?

– Ha lenne legalább egy
korrekt szórakozó hely, nor-
mális felszereltséggel a zene-
karok, fellépõk számára (fel-
szereltség alatt konkrét szín-
padot, kihangosítást értek,
ezek a minimum feltételek)
akkor bármikor játszanánk
ott. Szentes és környéke tele
van jobbnál jobb zenekarok-
kal és nem csak a metal mû-
fajából, hanem más stílusból
is, valahogy itt hiányzik
vagy nem tökéletes valami.
Igény pedig igenis lenne rá,
ezt személyes tapasztalatból
tudom és látom.

– Mit terveztek a jövõre?
Mi van kilátásban?

– Most a legfontosabb,
hogy felvegyük a lemezt.
Szeretnénk a zenekar vizuá-
lis oldalát jellegzetessé, ka-
rakteresebbé tenni koncertek
és design terén. Aztán a töb-
bi meg jön majd magától. 

L.É.

Ez nem a tömegek zenéje
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Világslágereket is énekel
magyarul, az õ slágereit
pedig világsztárok dolgoz-
zák fel. Sok koncerten járt
már nálunk az ezúttal a
Maya Trió sztárvendége-
ként fellépõ Kovács Kati
(képünkön). Az idén Kos-
suth-díjjal kitüntetett, so-
kadik reneszánszát élõ, fá-
radhatatlan énekesnõ érces
hangján a pályán eltöltött
öt évtized sem fogott ki,
árulta el lapunknak.

Ötven éves pályafutása és
a Kossuth-díj több munkát,
szereplést, felkérést hoztak
magukkal, vagy épp ellen-
kezõleg: jöhet a megérde-
melt pihenés? – tudakoltuk
az énekesnõtõl. – Egyik sem
– válaszolta Kovács Kati. –
Minden sportoló vágya,
hogy egyszer olimpiát nyer-
jen, hát én most Magyaror-
szágon nyertem egy olimpi-
át. Mindig sporthasonlato-
kat hozok, mert az éneklést
is annak tartom, például ká-
nikulában elõadni a színpa-
don nem kis teljesítmény.
1964 õszén énekeltem elõ-
ször élõben a Magyar Tele-
vízióban, onnan számítják a

pályafutásomat. Eger színei-
ben indultam, s csak késõbb
mondta el az egyik szerkesz-
tõ, hogy én tulajdonképpen
szülõvárosomnak nyertem
meg ezt a „városok közötti
versenyt”, számos értékes
elõnyhöz juttatva Egert.

„Védjegyérõl” is érdek-
lõdtünk: így öt évtized után
hogy bírja a hangja? – Na-
gyon jól, ezt még 20 évesen
sem gondoltam. Kicsit más
már a hangom, de még
ugyanaz, mondhatnám, újra
a régi vagyok. Eleinte rocko-
sabb voltam, aztán a szerzõk
megtaláltak a lírai dalokkal,
újra kellett tanulnom énekel-
ni. A rockdalok lehet, hogy
nagyobb feltûnést keltenek,
de a lírai dalok tovább él-
nek, ez így van akár a
Rolling Stones, vagy Tina
Turner esetében is. A mosta-
ni zenék jók, de sokkal in-
kább effekt dalok, folyama-
tosan énekelni õket nem na-
gyon lehet. Azokat szere-
tem, amiket a koncerten
együtt tudok énekelni a kö-
zönséggel.

Mint meghatottan mesél-
te, egyik koncertje után oda-

vitték egy 100 évesnél idõ-
sebb nénihez, aki azt mond-
ta neki, addig nem hal meg,
amíg vele nem találkozott. –
Hatalmas élmény volt az is,
amikor nemrégiben a zalai
Nován léptem fel, s egy kis-
lány felrótta, hogy a koncer-
ten nem énekeltem a Nem
leszek a játékszered címû
dalát, ezért késõbb elõadtam
külön neki. 

Azt vette észre, a fiatalok
több dalát is éneklik, táncol-
nak rájuk. – Rapperek, brea-
kesek a Szólj rám, ha hango-
san énekelekre táncolnak, de

legalább 8-10 dalom részle-
teit használják, beépítik szá-
mokba külföldön is, pedig
azt sem tudják, ki vagyok.
Kész csoda, hogy ez megtör-
ténhet. Mindig azt mondjuk,
jó lenne, ha  lennének ma-
gyar világsztárok, hát Koncz
Tibor zeneszerzõvel ilyen ér-
telemben mi vagyunk a leg-
rangosabbak, mert a mi da-
lainkat világsztárok játsszák. 

Az énekesnõtõl megtud-
tuk, sokat járt már váro-
sunkban, a Hofi-Koós páros,
s az Express együttes idejé-
ben. Ezért kicsit olyan szá-
mára, mintha hazajönne,
még ma is pontosan tudja,
merre van az elágazás Oros-
háza felé a Kossuth térrõl, s
emlékeiben él még a tiszti
klub is. 

– Szórakoztat ez az egész,
élvezem az utazásokat, a ka-
landos életformát. A hétvé-
gén például 1500 kilométert
tettünk meg. Régen egy hé-
ten háromszor-négyszer is
repültünk, nekem olyan ter-
mészetes volt reggel repülõ-
re szállni, mint másoknak
munkába indulni – mondta
az énekesnõ.

Július 18-án megnyílt a 24.
Thealter fesztivál Szegeden.
Évek óta részt vesznek rajta
a szentesi Horváth Mihály
Gimnázium exdiákjai és je-
lenlegi tanárai. Idén össze-
sen öt alkalommal, Szeged
két helyszínén lépnek fel, a
rendezvény nemzetközi jel-
lege miatt szlovák, cseh, ro-
mán, szlovén, szerb, izraeli
és természetesen magyar
résztvevõi között. 

Az elõadott „Gyûlölni
nem...” (...születtem én, sze-
retni csak) címû mûvet sza-
bad ég alatt, a Klauzál Gábor
téren és a Széchenyi téren lát-
hatja a nagyérdemû. A darab
középpontjában a hatalmat
boncolgató kérdések állnak:
Kikbõl áll a hatalom ellenzé-
ke? Lázít -e az ellenzék, illet-
ve miért? Mi a mozgatórugó-
ja e csoportnak? Miért van-
nak egyáltalán elégedetlenek
és mik a törvényeik? A társ-
rendezõ, Pádár Zsolt azt is el-
árulta, hogy a válaszok nem-
csak az ókori Thébára vonat-
koznak, párhuzamot lehet
vonni az aktuálpolitikai élet-
tel is.

A diákok otthonaikban ké-
szített fogalmazásokkal han-
golódtak a színpadi játékra,
írásaik ezt a szót s mögöttes
jelentését elemezték.

– Hogyan áll össze a tár-
sulat?

– Minden évben meghir-
detjük a diákoknak, hogy le-
het jelentkezni a Thealterre
és mindenki, aki jelentkezik,
automatikusan felvételt is
nyer. Nekem ez a második
The-alter-fesztiválom, s a ta-
valyi azok közé tartozik,
amelyre kiemelten büszke
vagyok: akkor az A legna-
gyobb magyar címû darabot
adtuk elõ.

– Mi a mozgatórugója az
idei mû ellenzékének?

– A múlt. Amikor emlékére
szobrot állítanak az egyenlõ
thébai polgároknál „egyen-
lõbbek”, a hamis kép (ti. An-
tigoné és Kreón egymással
egyetértésben vannak ábrá-
zolva) a még emlékezõkben,
a „kemény magban” feléb-

resztik az igazságérzetet, s
Iszméné vezetésével lázad-
nak a vezetõk mondanivalója
ellen.

A darabban az ókorban
hétköznapinak számító élet-
vitel több eleme is megjele-
nik, például folyamodás a jó-
sok igazságtételéért, „áldoza-
ti kecskét és fesztivált a pol-
gároknak” (tükre a „kenyeret
és cirkuszt a népnek” Caesa-
ri??? megszólalásnak) s érde-
kesség gyanánt a fesztivál
mintha a hazai celebvilágra
is szarkasztikusan reflektálna
(rímel itt Gyõzike „isteni”
thébai megfelelõje és a zenei
tehetségkutatók mikrokoz-
mosza is felelevenedik ben-
nünk).

– Melyik az a darab és ren-
dezés az eddigiek közül,
amelyre a legbüszkébb?

– Korábban nem a Horváth
Mihály Gimnázium tanulói-
val „dolgoztam” együtt, ha-
nem a Boros Sámuel szakkö-
zépiskola diákjaival csináltuk
a diák-színpadot, melyet
részben Bácskai Mihály biz-
tatására kezdtem el. Velük is
remek volt együtt szerepelni,
azonban legutóbbi eredmé-
nyes munkáim a Matus
Ibolyával megalkotott A leg-
nagyobb magyar, illetve a
gimnázium épületében létre-
hozott Az útvesztõhely,
melyben Ariadné fonalát kö-
vetve a nézõ a nõi mosdótól
kezdve a folyósokon és tan-
termeken át egészen a tanári
irodáig az épület minden he-
lyiségében lelhet egy-egy je-
lenetet, új fordulatot.

– Milyen egyéb – nemzet-
közi – fellépési lehetõségek
várnak a gimnázium volt és
jelenlegi tanulóira?

– A Thealter zárultával,
melyre rendhagyóan utca-
színházat hoz az iskola, szin-
te azonnal következik az Ör-
dögkatlan fesztivál, amelyre
az Antigoné-továbbgondolá-
son túl szintén Matus Ilona
tanárnõvel egyéb darabokat
is viszünk s nemcsak ezzel a
társulattal, hanem a fiatalab-
bakkal is elõadunk.

Hornyik Anna

A hatalmat
boncolgatják
a Thealteren

Otthon érzi magát Szentesen

Olasz táncdal est követ-
kezik a szentesi nyári szín-
ház programjában, július
30-án, szerdán 21 órától
(esõnap: július 31.) a Maya
Trió és táncosai, sztárven-
dégükként pedig Kovács
Kati szórakoztatják a kö-
zönséget. 

A hamarosan 10. évét ün-
neplõ Maya Trió, azaz a
Horváth Melinda és Kamenik
Klaudia magánénekesek, va-
lamint Mohácsi Attila, a
Gyõri Nemzeti Színház szí-
nésze alkotta csapat idén

nyáron kétszer egy órában,
mediterrán hangulatba, a
tácdalfesztiválok bölcsõjé-
be, igazi olasz slágerek közé
varázsolja közönségét. Ki
ne ismerné a régi klasszikus
nagy olasz slágereket és a
'60-as, '70-es évek fülbemá-
szó olasz táncdalait? Ciao,
ciao bambina, O sole mio.
Nagy öröm számunkra,
hogy több elõzõ mûsorunk
és a legutóbbi, januári nagy
sikerû újévi operettgálánk
után ismét visszatérhetünk
Szentesre, és most egy má-

sik arcunkat is megmutat-
hatjuk – magyarázta érdek-
lõdésünkre Mohácsi Attila.
– Mûsoraink változatosak
az operett-tõl egészen a
„retro" táncdalfesztivál slá-
gerekig, próbálunk minden
korosztályt megszólítani -
színvonalasan szórakoztat-
ni – hiszen ez a mi szloge-
nünk. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk az élõ éneklésre, a
stílusos, korhû jelmezekre
és a táncos koreográfiákra.
Remek, képzett táncosaink
– Réti Szilvia, Horváth Ádám

és Csöppüs Marci hetek óta
készülnek erre az estre ko-
reográfusunk, Sárközy Hol-
ler Ágnes vezetésével. 

– Külön megtiszteltetés
számunkra, hogy elfogadta
meghívásunkat Kovács Ka-
ti, a méltán híres énekesnõ,
akitõl számtalan régi olasz
nagy slágert ismerhetünk
magyar nyelven, ezek közül
is hallhatunk majd néhá-
nyat – tette hozzá a trió
vezetõje

Darók József
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Barátom, Horváth Tamás, a
szentesi férfi vízilabdacsapat
kapusa befejezi profi pálya-
futását. Figyelemre méltó,
nem akármilyen pályafutás-
ról beszélhetünk, ahogy azt
szentesiként és kortársaként
végigkövethettem. Az ifjúsá-
gi válogatottságot követte,
hogy gimnazistaként debü-
tálhatott a felnõtt csapatban,
bizonyítva nem mindennapi
tehetségét. Okoztak aggodal-
mat sérülései a sportág
rajongóinak, mûtét miatti
hosszabb kihagyás és szóltak
hírek róla idegenlégiósként
is. Hosszú és tartalmas pá-
lyafutásából mégis kapus-
ként szerzett góljai tolakod-
nak elõre számomra a renge-
teg emlék közül. A különös
bravúrnak két alkalommal
lehettem szemtanúja. Nem a
negyed végén eleresztett fel-
szabadító lövések voltak
ezek, hanem akciógólok. A
felúszók kézerdején átlátva
felismerte az ellenfél köny-
nyelmûen helyezkedõ kapu-
sát, és hálóõrtõl szokatlan
módon, higgadtan értékesí-
tette a kínálkozó lehetõséget.
A szenvedõ fél egy alkalom-
mal a többszörös olimpiai
bajnok, Szécsi Zoltán volt,
akinek gólt lõni mezõnyjáté-
kosként sem kis kihívás.
Máskor a mérkõzés kimene-
telét döntötte el a két térfelet

átölelõ találat. A ligeti uszo-
da közönsége néhány má-
sodpercig értetlenül figyelte
a vízben zajló eseményeket,
döbbent csendet tört meg a
gólt igazoló bírói sípszó. A
nézõk, miután meggyõzõd-
tek arról, hogy valóban vízi-
labda-mérkõzésre váltottak
jegyet, felállva tapsolták
Horváth Tamás szenzációs
találatát. Aki fogott valaha a
kezében férfi vízilabdát, az
tudja, milyen hatalmas erõ
kell ahhoz, hogy helyezett
lövést adjanak le vele 30 mé-
ternyi távolságra. Az inter-
neten fellelhetõ videók kö-
zött pedig elvétve sem talá-
lunk egész pályás kapusgó-
lokat, hogy a mozdulatsort
elemezhessük. Nem is be-
szélve az emberi tényezõrõl:
a magabiztosságról, a hely-
zet intelligens felismerésérõl,
és a csipetnyi szemtelenség-
rõl, hogy a hálóõr ilyen hely-
zetben és ilyen céllal engedje
el a lövést. Horváth Tamás
tudta ezt, és tette is. Szente-
sen, egy olyan idõszakban,
amikor a magyar vízilabda
három olimpiai bajnoki cí-
met szerzett zsinórban. Felis-
merés, akarat, tapasztalat,
erõ és pontosság. A mozdu-
lat maga a SPORT megteste-
sülése volt.

Dr. Fábián-Nagy Szabolcs

Horváth Tamás
befejezi pályafutását

Kiváló játékosokkal erõ-
södnek az elsõ osztályban
szereplõ férfi és nõi vízilab-
da-csapataink. A klub veze-
tõsége már a célokat is meg-
fogalmazta, a hölgyeket a
döntõbe várják, a férfiaknál
a 7-10. hely valamelyikének
az elérése a cél. A Hungerit-
Szentesi VK gárdája a nem-
zetközi kupában is elindul
majd.

Sajtótájékoztató keretében
ismertette a következõ sze-
zonban a játékoskereteket
érintõ változásokat a Szente-
si Vízilabda Klub vezetõsé-

ge. A Hungerit Vízisportot
Támogató Nonprofit Kft.
képviseletében Nagypál Szi-
lárd elmondta, a korábbi
veszteséges esztendõk után
tavaly végre pozitív ered-
ménnyel zárt a klub, köszön-
hetõen a városi és Szentes
környéki támogatóknak és a
TAO-s felajánlásoknak, és to-
vábbra is számítanak koráb-
bi és természetesen új part-
nereikre egyaránt. Tóth Gyu-
la, a klub szakmai vezetõje
ezt követõen bejelentette,
hogy a nõi bajnokcsapatunk-
ból Peggy Etiebet és a kapus,

Stefania Terefou jövõre már
nem lesz tagja a keretnek,
Etiebet befejezte pályafutá-
sát, a bajnoki aranyéremben
jelentõs részt vállaló görög
kapus helyett a válogatott
Bolonyai Flóra csatlakozik
majd a kerethez, de csak de-
cemberben, addig Gundl Diá-
na lesz az elsõ számú hálóõr.
Bolonyai mellett új igazolás
Pengõ Nikolett és Pócsi Bianka
Egerbõl, és hazatér Miskolczi
Kitti Dunaújvárosból, de ma-
rad a következõ szezonra a
holland válogatott Sabrina
van der Sloot is. – Egy bekkre
még feltétlenül szükségünk
lenne- mondta Tóth Gyula,
aki hozzátette, a nemzetközi
kupában is indulnak majd a
lányok. A férfiaknál heten tá-
voznak, hatan érkeznek a
csapathoz. Horváth Tamás be-
fejezte pályafutását, õ lesz
Matajsz Márk vezetõedzõ se-
gítõje a nyártól. Távozik He-
gedûs Bence, Hegedûs István,
Martin Kolarik, Szabó Levente,
Kiss Gyula és Kistamás Zsolt.
Az elõttünk álló szezonban
erõsségünk lehet viszont Vö-
rös Viktor, a harmadjára is

Szentesre igazoló Weszelov-
szky László, a szerb kapus
Predrag Spasojevic, a holland
center, Thomas Lukas, a Hon-
védból érkezõ Boros Tamás, a
Kaposvárról érkezõ Dõri Far-
kas és Somogyi Balázs, igaz, õ
csak november közepéig ma-
rad, máltai szerzõdése miatt.
– A cél az, hogy minden
posztra két bevethetõ vízi-
labdázó álljon edzõink ren-
delkezésére – mondta a klub
szakmai vezetõje. – A védõ
pozícióba is szeretnénk még
igazolni egy játékost, való-
színûleg külföldrõl.

A két csapat július végén,
augusztus elején kezdi majd
a felkészülést. A férfiak több
felkészülési mérkõzést ját-
szanak majd, kétkapus edzé-
seket tartanak a Szegeddel
itthon és Szegeden is, szep-
tember végén pedig a Ma-
gyar Kupa csoportmérkõzé-
sein vesznek részt, de a ter-
vek között szerepel egy ha-
zai rendezésû felkészülési
torna is.

HV
Fotó: Vidovics Ferenc

Az év elején még két egy-
mástól külön álló utánpót-
lás egyesületként mutattuk
be a HSZATÁK Junior FC-t
és a Szentesi Farkasokat.
Akkor még halvány kezde-
ményezésként élt bennük a
gondolat, hogy a két szerve-
zetet egyesíteni kellene a
szervezettebb mûködés és a
szentesi labdarúgás össze-
fogásának érdekében. Fél
év elteltével kaptuk a hírt,
hogy a kezdetben elzárkózó
vezetõk hosszú tárgyalási
folyamatot és egyeztetése-
ket követõen arra a döntés-
re jutottak, hogy közösen
folytatják tovább a foci ok-
tatását és népszerûsítését a
városban.

Janiga László, Koncz László a
Farkasok képviseletében és
Némethy László, a HSZATÁK

edzõje ismertették velünk a
részleteket.

– Közös akarattal jutot-
tunk el idáig – mondta
Koncz László.

– Felvetõdött az ötlet és
szerencsére jó fülekre talált –
tette hozzá Janiga László.

Júniusban kezdték el a tár-
gyalásokat, s ezt követõen
egyre több volt a közös
hang. Jöttek az ötletek, míg
végül megszületett a döntés
az egyesítésrõl. 

– Szentes labdarúgásának
érdekében döntöttünk így.
Nem akartunk, hogy tovább
folytatódjon ez a tagozódás,
ami évek óta jellemzõ ránk –
mondta Némethy László.

Elmondásuk szerint a Ki-
nizsi utánpótlását leszámítva
teljes egészében hozzájuk
tartozik a jövõben a szentesi

utánpótlás nevelése. A név-
választást illetõen egyelõre a
Szentes UFC elnevezésben
maradtak. Az elsõdleges cél
jelenleg az, hogy együtt
megalapozzák a jövõbeni
mûködést. 

– Ebbõl a gyerekek profi-
tálnak, akik egy erõsebb
egyesületben, még szerve-
zettebb keretek között spor-
tolhatnak. Számítunk arra,
hogy néhány sportoló kilép
a csapatokból, de ez termé-
szetes – mondta Némethy
László

– Az edzõket összevonjuk,
õk tízen korcsoportonként
oktatják a gyerekeket. Jó do-
log, hogy már nem küzdünk
azzal, hogy valamelyik kor-
osztályon belül nincs elég já-
tékosunk. Közel kétszáz gye-
rek focizik a jövõben az új

egyesület égisze alatt és
mindegy, hogy milyen név
alatt fut, csak egy legyen… -
tette hozzá Koncz László.

Lantos Éva

Egyesül a HSZATÁK és a Farkasok

24 esztendõ után ismét a Szentesi Kinizsiben tartja edzéseit
Halász Szabó Antal. Az elnyûhetetlen, a hetvenhatodik évében
járó szakember 14 esztendõs volt, amikor leigazolták a Szen-
tesi Kinizsihez, de egy-két szezon erejéig játszott a helyi
Spartacusban, a Vízmûben, a Vasutasban, de a Kaposvári Rá-
kóczi Honvéd SE együttesében is. Edzõként a Kinizsit, a Vas-
utast segítette, majd több társával együtt 1999-ben megalapí-
totta a HSZATÁK Gyermek Foci Klubot, amely jelenleg Szen-
tesi Junior FC néven „üzemel” Ez utóbbinak elnöke is volt,
ám késõbb lemondott a posztjáról, és kizárólag az óvodások-
kal foglalkozik a Szent Anna utcai oviban. Augusztustól
azonban ismét a Kinizsi utánpótlás-nevelésében dolgozik, az
óvodásoknak és az alsó tagozatos diákoknak tartja az edzése-
ket.

– Három esztendeje már nem tagja a Szentesi Junior FC-
nek. Mi volt az oka, hogy távozott az egyesülettõl?

– A HSZATÁK és a Koncz Zsolt, Némethy László által létre-
hozott Junior FC egyesülése jó ötletnek tûnt, mûködött is a
dolog, de aztán Koncz Zsolt távozását követõen fokozatosan
átalakult a két klub helyzete, ekkor döntöttem úgy, hogy el-
hagyom a Szentesi Junior FC-t.

– Most viszont ismét munkába áll, mégpedig egykori klub-
jánál, a Kinizsinél. Mi lesz a pontos feladata a klubnál?

– Csepregi Istvánnal, a Szentesi Kinizsi labdarúgó-szakosz-
tályának a vezetõjével beszélgettünk, és kiderült, hogy a me-
gyei elsõ osztályú tagsághoz feltétlenül szerepeltetnie kell a
klubnak olyan korosztályos csapatokat, amelyek a Bozsik-
programban is szerepelnek. Mivel 12-13 esztendeje edzést
tartok a Szent Anna utcai óvodásoknak, innen jött az ötlet,
hogy vonjuk be ezt a korosztályt a Kinizsibe, ahol az elsõ-
második és a harmadik-negyedik osztályosokkal is foglalko-
zom majd. 

– Többen attól tartanak, hogy másik egyesületekbõl csalo-
gatják majd át a gyerekeket a Kinizsibe.

– Az óvodai csoport adott, ez a korosztály biztos, hogy
megfelelõ létszámban a rendelkezésünkre áll majd, míg az
idõsebb korosztályba tartozó gyerekek szüleivel is felveszem
a kapcsolatot, megkeresem õket, és igyekszem rábírni õket
arra, hogy járjanak edzésre a Kinizsibe. Olyanokat keresek
meg, akik egyik szentesi klubnak sem az igazolt labdarúgói,
akikkel korábban az óvodában együtt dolgoztam, tehát nem
kell attól félni, hogy máshonnan hívom majd el a gyerekeket.

– Mikor kezdõdnének az edzések?
– Augusztusban már el kellene kezdeni, minden korosz-

tályban, hiszen szeptemberben indul a Bozsik-programos
bajnokság.

HV

Ismét a
Kinizsiben, újra

a Kinizsiért

Most valóban erõsítettek

Szurkolást nyertek az Eb-re

A vízilabda Európa-bajnokság mind a tizennégy ver-
senynapján voltak és lesznek szentesi szurkolók a mar-
gitszigeti uszodában. A Patriots szurkolói csoport ugyan-
is megnyerte a rendezvény egyik támogatója által kiírt
versenyt, miszerint a leghangosabb vízilabdás szurkoló-
tábor hét tagja két hetes bérletet kap az eseményre. A sza-
vazás során nem csak szentesi, de szegedi és kunszent-
mártoni szavazatokat is szerzett a Patriots, amely a Kö-
ménymaggal kiegészülve az elsõ versenynaptól kezdve
síppal, dobbal bíztatja a magyar csapatokat. A szegedi
szurkolókkal ápolt kiváló kapcsolatnak köszönhetõen ot-
tani drukkerek is részesei lehetnek a magyarok menete-
lésének.

A héten elkezdõdtek az
egyeztetések a Kinizsivel
arra vonatkozólag, hogy a
három egyesület alkothat-
na egy egészet. Informáci-
óink szerint a vezetõség
részérõl vannak arra utaló
jelek, hogy a közeljövõ-
ben Szentesen egy futball
egyesület mûködjön, de a
hajlandóság kinyilvánítá-
sán kívül még nem történt
elõrelépés az ügyben. Ez-
zel a hármas fúzióval egy
irányítás alá kerülne a
szentesi utánpótlás és fel-
nõtt focisták nevelése és
versenyeztetése.
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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: Madách
Imre-Kass János: Az ember tra-
gédiája. 

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

Állandó kiállítások: Régészeti
látványtár, az SZTE régész hall-
gatóinak kiállítása. Drahos István
emlékszoba. Szalva Péter emlék-
szoba.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

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

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
Fekete István Õsidõk jelei címû

kiállítását szeptember 1-jéig te-
kintheti meg a közönség.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 25-tõl

Rajzóra van az iskolában, kérdi a
tanár:
- Móricka te mit rajzoltál?
- Egy tehenet, ami a mezõn legel.
- Na de Móricka, teljesen üres a
papírod, hol van itt a tehén?
- Az elõbb mondtam: elment a
mezõre legelni!

Két fiatal apuka beszélget:
- Szerinted melyik a terhesség
legnehezebb hónapja?
- A tizedik.
- ???
- Mert akkor már én cipelem a
gyereket.

- Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a
hasam is!
- Ó, te szegény! Mibõl is írtok ma
dolgozatot?

Falusi csehóban egy elég részeg
fickó kutat a zsebében. Megkérdezi a
barátja:
- Komám, mit keresel ilyen izgatottan
a zsebedben?
- Csak azt szeretném tudni, szomjas
vagyok-e még.

A székely és a fia mennek haza a
szekéren. Egyszercsak elrobog
mellettük egy fej nélküli motoros.
Amint mennek tovább megint
elrobog mellettük egy fej nélküli
motoros.Odaszól a fiú az apjának:
- Te apa! Nem kéne beljebb húzni a
kaszát?

Anasztázia grófnõ a fürdõszobában
tartózkodik, amikor belép az inas.
- Na, de Jean - mondja a grófnõ -,
miért nem kopog, mielõtt bejön? Mi
van ha éppen nem vagyok
felöltözve...
- Az ki van zárva, méltóságos
asszony, mielõtt én belépek, elõbb
mindig belesek a kulcslyukon.

Szalad az utas a komp felé, hogy
elérje. Bedobja a csomagjait, majd
egy hatalmas ugrással egyenesen a
kapitány elõtt landol. A kapitány
megjegyzi:- Ez szép mutatvány volt,
de nem ért volna rá akkor beszállni,
ha már kikötöttünk?

Hõguta

Kos
Ha szerelemrõl, vagy a
gyermekérõl van szó, ak-

kor hajlamossá válhat a túlzásokra.
Ha képes visszafogottabban visel-
kedni, akkor nem vadítja el magá-
tól azokat az embereket, akik iga-
zán szeretik és jót akarnak önnek. 

Bika
Vannak olyan emberek,
akikkel nem szabad fog-

lalkozni. Mondhatnak bármit, en-
gedje el a füle mellett, mert így el-
kerülheti, hogy belebonyolódjon
egy olyan ügybe, amibõl nem ke-
rülhet ki nyertesen.

Ikrek
Nincsenek tabuk, nin-
csenek korlátok. Így az-

tán olyan kérdésekre is választ
kaphat, amelyeket talán korábban
fel sem mert tenni. A szerelemi
kapcsolatokban feszült helyzet ala-
kulhat ki, partnere türelme véges,
nem tudja tolerálni az ön viselkedé-
sét, szabadságvágyát.  

Rák
Ha még van állása, akkor
a munkahelyén elvárják,

hogy kreatív legyen, az ötleteivel
most álljon elõ, mert nagyra érté-
kelik a tehetségét, és a lelkesedé-
sét. Ingatlana olyan, mint a pénz-
nyelõ automata, és rokonra, csa-
ládtagra is többet kell költeni.

Oroszlán
Tapasztalhatja a héten,
hogy többen nyalják a

talpát, mint korábban. De ne dõljön
be a hízelgõknek, akik csak azért
kedveskednek, mert így juthatnak
elõnyhöz, és sütögethetik a pecse-
nyéjüket.

Szûz
A kegyes hazugságok
hete a mostani, amikor a

valóság kiszínezésével, megszépí-
tésével adhatja vissza valakinek az
életerejét, vagy a reményt: amiben
bízik, az valóra válik.

Mérleg
Hihetetlenül nagy energi-
ával rendelkezik a héten,

amikor képes lesz rengeteg min-
dent megvalósítani. Az lenne a leg-
jobb, ha minél több idõt tudna
egyedül tölteni, amire kevesebb az
esély, hiszen környezetében felet-
tébb kívánatos személynek tartják,
akivel sokan akarnak kapcsolatba
kerülni. 

Skorpió
A kommunikáció és az új
kapcsolatok teremtésé-

nek hete következik. Remekül tudja
képviselni a saját érdekeit, és meg-
gyõzõen tudja elõadni az elképzelé-
seit.

Nyilas
Akár üzletrõl, akár szere-
lemrõl van szó, ne kezd-

jen külföldivel, mert kihasználhat-
ják. Itt az ideje, hogy többet törõd-
jön saját magával. Ha most kezd
diétába, vagy testmozgásba, akkor
hamarabb érhet el látványos ered-
ményt.

Bak
A hét legfontosabb fel-
adata: minden helyzet-

ben higgadtnak maradni, és az el-
képzeléseit senkire se erõszakolni.
Diplomatikus kommunikációval
sokkal többre megy, mint az olyan
kijelentésekkel, amelyek szinte pa-
rancsnak minõsülnek.

Vízöntõ
Elõfordulhat, hogy éppen
a munkahelyi szerelmi

kapcsolat fogja inspirálni önt,
amelynek köszönhetõen jobb telje-
sítményt nyújthat. Ha nincs állása,
olyan lehetõséget sodor útjába az
élet, amelyrõl talán még álmodni
sem mert.

Halak
Elõször önmagában kel-
lene tisztáznia, hogy mit

érez: szerelmet, vagy barátságot?
Ha úgy gondolja, hogy mindkettõt
egyszerre, akkor változtatnia kelle-
ne a viselkedésén, a féltékenység
érzését számûzni, a birtoklási vá-
gyán pedig uralkodni.

Július 25-augusztus 1.
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Július 25., péntek
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom
20:30 3D Herkules
Július 26., szombat
10:45 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom
20:30 3D Herkules
Július 27., vasárnap
10:45 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom
20:30 3D Herkules
Július 28., hétfõ
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom

20:30 3D Herkules
Július 29 kedd., 
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom
20:30 3D Herkules
Július 30., szerda
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom
20:30 3D Herkules
Július 31 csütörtök., 
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00       Szexvideó
18:15 3D Herkules
20:30       Szexvideó
Augusztus 1 péntek., 
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00       Szexvideó
18:15 3D Herkules
20:30       Szexvideó
Augusztus 2 szombat., 
14:00 3D Repcsik: A

mentõalakulat
16:00       Szexvideó
18:15 3D Herkules
20:30       Szexvideó

Mozimûsor

Könyvtári nyitva tartás
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a felnõtt könyvtár

(Kossuth u. 33-35.) július 28-tól augusztus 20-ig zárva tart. 
Július 28. – augusztus 1. között 8-12 óráig egyes szolgálta-

tásaink (folyóirat-olvasó, internethasználat) elérhetõek lesz-
nek.

Augusztus 21-tõl, csütörtöktõl a megszokott nyitvatartási
rend szerint várjuk a látogatókat!

A Gyermekkönyvtár (Petõfi u. 1.) július 28-tól augusztus
24-ig zárva tart. Augusztus 25-e, hétfõtõl a megszokott nyit-
vatartási rend szerint várjuk a gyermekeket!

A könyvtárak dolgozói

Július 25-én, pénteken 19 óra-
kor, Anna napi hangverseny lesz a
Szent Anna templomban. Közremû-
ködnek: Pitti Katalin, Berkes János,
Hegyi Anikó.

* * *
Néptáncgálát szerveznek külföldi

együttesek közremûködésével júli-
us 25-én 19 órakor a Megyeháza
Konferencia és Kulturális Központ
udvarán. A belépés díjtalan.

* * *
Ismét Black Five koncert várja az

érdeklõdõket július 26-án 21 órakor
a Megyeháza Konferencia és Kultu-
rális Központ udvarán.

* * *
Július 28. és augusztus 1. között

7.30 – 16 óráig sporttevékenysé-
gekben, szabadidõs foglalkozások-
ban (kerékpártúra, bowling, kötél-
technika, kajak stb.) gazdag napkö-
zi jellegû nyári kalandtábor várja a
gyerekeket. Térítés ellenében napi
kétszeri étkezést kapnak a résztve-
võk. A tábor szervezõi és lebonyolí-
tói a Szentesi Családsegítõ Központ
munkatársai.

* * *
Július 30-án, 21 órakor Nyáresti

olasz táncdal esttel várja nézõit a
Maya Trió és táncosai a megyehá-
za udvarára.

Közremûködik: Horváth Melinda,
Kamenik Klaudia és Mohácsi Attila
a Gyõri Nemzeti Színház mûvésze.
Sztárvendég: Kovács Kati

* * *
Július 30-án a Nyáresték a Mú-

zeumban elnevezésû programsoro-
zat elsõ állomása „A városi
hõsziget jelensége” címmel várja az
érdeklõdõket a Széchenyi Ligetben
18.30-kor. Belépõ: 200 Ft.

Programajánló

Májusban megújult városunk 1912 óta mûködõ filmszínháza,
azóta fogadja a nézõket Szentes premiermozija, ahol napi 3-4,
akár 5 elõadáson láthatjuk a legújabb sikerfilmeket. A legkor-
szerûbb technikával, aktív szemüveges XPAND rendszerben
vetítenek, 3D-ben is élvezhetõek az aktuális mozisikerek a
Szentesi Õze Lajos Moziban. Rejtvényünkben a Mozaik Mozi
Kft. által felajánlott három páros mozibelépõért folyik a játék,
melyeket a helyes megfejtést beküldõk között sorsolunk ki. Az
elmúlt hónapokban nagy sikert aratott két filmvígjáték címét
rejtettük el a hálóban, melyeket a Szentesi Õze Lajos Mozi is
vetített. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 35. számú
sorok megfejtése, augusztus 1-ig a szentesielet@gmail.com e-
mail címre, illetve a 311 563-as telefonszámon, vagy a Szentes,
6600 Kossuth tér 5. postai címre.
Vízszintes: 1. Adam Sandler és Drew Barrymore legújabb közös sikere

(zárt betû: K). 8. Kiütés. 9. Az egyik afrikai országba. 11. Ilyen sport
is lehet a karate, a judo. 13. Friss. 14. Kiejtve: elem. 15. Dezoxiribo-
nukleinsav. 17. Curriculum vitae. 18. Torkig lesz vele. 23. K... (az El-
sõ Emelet énekese) 25. Lentebb. 26. Egy ház szintje. 28. Ihos József
kedvelt nõi kabaréfigurája. 31. Melegrekord teszi. 32. Magyar Táv-
irati Iroda. 33. Páratlan sógor. 34. Túlra tüzel. 35. Zajlik a jég. 36. Ál-
latkert nemzetközi neve, visszafelé. 38. Kóstol. 39. Azonos hang-
zók. 40. Medencéi. 43. Shrek is ez. 45. Páratlan Sinto. 47. Kezdõdik
a zakatolás! 48. Áru értéke. 49. Nem fõ. 50. Beigli tölteléke, névelõ-
vel. 52. A tized is ez volt. 53. Mindig ez van. 55. Eszkimók eledele.

Függõleges: 2. Névnapját július 26-án ünnepli. 3. Városvédõ futás.
4. Mássalhangzó, névelõvel. 5. Szabó István filmjének címszereplõ-
je: … ezredes. 6. Termék eladási értékének növelése. 7. Siló vég nél-
kül. 10. Azonban. 11. Zúdul. 12. Akinek nem ..., ne vegye magára.
16. Minden ellentéte. 19. Tûznyelv. 20. Bruce... (hongkongi film-
sztár volt). 21. Autóval elütõ. 22. Szintén ne. 24. Nagyméretû teher-
szállító jármû. 27. Személyétõl. 29. Fordított unió. 30. Hivatali he-
lyiségei. 35. Amerikai vígjáték, Zac Efron filmje (zárt betûk: S, Z, S, Z,
É, D, G). 37. Lakat. 41. Az egy is ez. 42. Kevert szak. 44. Nagy ókori
birodalom központja volt. 46. Páratlan olasz. 48. Ad, régiesen. 51.
Magyarország, röv. 53. Mindig ez van. 54. Régi rangjelzés:
...hadnagy.

Játék mozijegyekért
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Mûszaki cikkeket vittek el
egy derekegyházi tanyából
július 17-e és 19-e között. A
tolvaj befeszítette az épület aj-
taját, majd összeszedte a 120
ezer forint értékû tárgyakat.

Július 17-én egy nõ sietett
egy betegnek tûnõ férfin
segíteni a helyi bevásárló-
központ autóbuszmegállójá-
ban, ám amíg a férfival volt
elfoglalva, addig a kerékpár-
jának kosarába tett táskájá-
ból valaki ellopta a hölgy
pénztárcáját, benne iratok-
kal, és 17 ezer forint kész-
pénzzel.

Két értékes kerékpárt is el-
loptak az elmúlt napokban a
városunkban. Az egyik brin-
ga a Koszta iskola elõtt volt
lezárva, ez 50 ezer forintot
ért, egy másikat, egy 25 ezer
forint értékû kétkerekût az
autóbusz-pályaudvarról vit-
ték el.

Két kisteherautóról árultak
tûzifát, a Fekete Márton ut-
cában július 16-án, ám az
árusok csúnyán becsapták a
vevõket, ugyanis 40 mázsát
pakoltak le, de 210 mázsa
árát kérték el. A sértettek ká-
ra 262 ezer forint. Érdemes

kizárólag jól ismert, leellen-
õrizhetõ helyrõl, Tüzép te-
leprõl vásárolni a fát, hogy
az ehhez hasonló esetek ne
forduljanak elõ.

Betörtek egy szegvári te-
lephelyre július 16-ról 17-re
virradóra. A tolvajok meg-
bontották a falat, hozzáfér-
tek a lemezszekrényhez, ám
végül nem vittek el semmit.

HV

Egy Belarus típusú traktor
gyulladt ki a Deák Ferenc ut-
cában kedd este 9 óra után
pár perccel. A mezõgazdasá-
gi jármûvet egy fóliasátor-
ban tárolták. Az elsõdleges
helyszíni vizsgálatok alapján
a tûz a traktor fülkéjébõl in-
dult ki. A szentesi egység ki-
érkezésekor a jármû teljes
terjedelmében égett, a tûzol-
tók két vízsugárral fojtották
el a lángokat, ennek köszön-
hetõen a tûz nem terjedt to-
vább a fóliaszínbõl. A tûzben
személyi sérülés nem tör-
tént, az anyagi kár jelentõs.

Csaló faárusok

Született: Garaba László és Szilágyi Emesének (Új utca 13.)
Kristóf, Vágó István és Tályai Zsófia Barbarának (Boros
Sámuel u. 29.) Máté István, Dr. Benedek Tibor és Gulyás
Mártának (Kiss Zsigmond u. 1/1.) Elza, Berki Péter és
Brumár Ágnesnek (Bocskai utca 2.) Borbála, Lévai Jenõ Géza
és Pilesz Andreának (Kéreg u. 12.) Olivér József nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Bosánszki Zoltán és Kollár Krisztina
Mária (Honvéd u. 22. ), Szabó Norbert (Gaál I. u. 19.) és
Lantos Ágnes (Szent Imre herceg u. 12-14.).

Elhunyt: Gál Józsefné Serkédi Margit (Nagyörvény u. 4.),
Ihász Istvánné Baranyai Éva (Köztársaság u. 11.), Boldizsár
Lajosné Erdõhát- Nagy Mária Erzsébet (Arany J. u. 34.).

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
(mentõállomás) 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: Július 28-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12-ig. Július 28- augusztus 4-ig.
Menta Gyógyszertár ( Alsórét 258.) /TESCO/ Hétfõ-péntek 8-18.30,
szombat 8-13-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) július 29-27-
én Búzás Károly, Tavasz utca 10., 63/313-251.

A Máltán elsõ alkalommal
megrendezett utánpótlás
knock-down Európa-bajnok-
ságon 14 arany-, 4 ezüst- és 1
bronzérmet szerzett a szen-
tesi Honkyokushin Internati-
onal Karate Organization
(HIKO) versenycsapata, a
Musashi Team húsz induló
karatékája. Különdíjat kapott
Láng Zsolt, Georgiádes Zoltán
és Kuti-Kis Milán, és a csapat
lett Európa legeredménye-
sebb klubcsapata a verse-
nyen. Brezovai Sándor a
HIKO szervezet vezetõje elé-
gedett az elért eredmény-
nyel, véleménye szerint vá-
rakozáson felül szerepeltek
tanítványai, akik három hó-

napot készültek az Európa
bajnokságra. Érdekességként
említette, hogy nem csupán
a kyokushin szakág verseny-
zõi indultak, hanem kick-
box és thai-box nagyon kép-
zett harcosai is küzdöttek.
Az elõzetes hírek alapján na-
gyobb létszámra számítot-
tak, végül öt ország mintegy
100 harcosa indult. A küzdel-
mek korosztálytól függõen
teljesen vagy részben védõ-
felszerelésben zajlottak, akár
kiütésig is. A Musashi Team
öt napot töltött Máltán, a
költségeket az egyesület fi-
zette. Brezovai Sándor meg-
köszönte az önkormányzat
támogatását, meggyõzõdé-

se, hogy a megszerzett 14
aranyérem megérte a befek-
tetést.

A következõ nagyobb
megmérettetés a szeptembe-
ri Hungarian Mas Oyama
Kyokushin Karate World
Cup Veszprémben. A Világ-
kupán való indulás jogát
Rapi Balázs és Lantos Lehel
vívta ki a világ 70 legjobb
harcosa között. Októberben
hat versenyzõ vesz részt Yo-
kohamában a 38. Nyílt Japán
Bajnokság félprofi szabály-
rendszerben, ringben zajló
küzdelmeiben. Az indulók
felkészítése elkezdõdött a
nagy kihívásra.

B.G.

Tornyai János (39x50, 31x40
olaj/karton) festmények eladók.
Érdeklõdni a 06-70/620-47-06-
os telefonszámon lehet.

Apróhirdetés

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
július 28-augusztus 1.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Karfiolleves és jeges

sárgadinnyeleves
A menü: Sertéspörkölt, tészta,

saláta
B menü: Grassalkovich palacsinta,

burgonyapüré, saláta
Kedd: Zöldborsóleves és

tárkonyos burgonyaleves
A menü: Rakott zöldbab vagy

bácskai rizses hús
B menü: Görögös csirkemell

fetával, sült burgonya
Szerda: Palócleves és

csirkebecsinált leves
A menü: Fasírt tökfõzelékkel vagy

krumplis kocka
B menü: Rántott csirkemell,

zöldséges rizs
Csütörtök: Hideg gyümölcsleves és

sajtos fokhagymakrémleves
A menü: Morva szelet, hagymás tört

burgonya, saláta
B menü: Szecsuáni csirkefalatok,

currys rizs
Péntek: Csontleves házi tésztával

és csirkegulyás
A menü: Mustáros flekken, sült

burgonya, saláta
B menü: Gombás-tejszínes

csirkefalatok, orsótészta
www.galeriakavehaz.hu (X)

A Pet Assisted Therapy. Learning with
them, az Európai Bizottság által támogatott
projekt 4. találkozójára Észtországban, eb-
ben a gyönyörû kis Balti-államban került
sor. Szervezetünket, a Jó Úton-Lóháton Ala-
pítványt két önkéntes képviselte.

Nagy örömünkre mind kutya-, mind ló-
asszisztált terápiát tanulni mehettünk oda. 

Az utazás utáni nap Tallinban telt, ahol a
Szuzi nevû terápiás kutyáról, a képzésérõl,
munkájáról tudhattunk meg sok új dolgot.
Sok hasznos ismerettel gazdagabban indul-
tunk el észt partnereinknek a fõváros öreg
városrészét, az old town-t bemutató körútjá-
ra. A gyönyörû épületek, hangulatos utcács-
kákról sok érdekes, fennmaradt történetet is
megtudtunk köszönhetõen idegenvezetõink-
nek.

Az esti közös vacsorát egy hangulatos, kö-
zépkori környezetû étteremben költöttük el,
ahol középkori ruhában szolgáltak ki ben-

nünket. Legnagyobb várakozással a követke-
zõ munkanap elé néztünk. Ennek helyszíne
távolabb a fõvárostól, az észt Equilibre szer-
vezet lovasterápiás komplexumában volt.
Egy erdõvel körülvett tisztáson található a
Hobukooli Park, ahol minden, mi szemnek,
szájnak, állatnak ingere, ami természetes,
megtalálható. Kipróbálhattuk a lovakkal tör-
ténõ kapcsolatfelvételt, mely a lovak megfi-
gyelésén, viselkedésén alapul, a hosszú futó-
szárazást, melyet hazánkban eddig kevésbé
alkalmazunk, relaxálhattunk az erdõben ló-
háton, valamint megismerhettük a fogathaj-
tást is, mint terápiás módszert. Fáradtan, de
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagabban
tértünk vissza a fõvárosba. A következõ
programunk Erdélyben, Nagybányán lesz,
ahová már régi ismerõsökhöz, partnerekhez
megyünk.

Piti Irén, a szervezet képviselõje

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT KERES.

Elvégzendõ feladatok: a gazdasági társaság önálló könyvelése;
adóbevallások, üzleti tervek, beszámolók készítése; pályázatok gazdasági

elszámolása; teljes körû bérszámfejtés; munkaügyi feladatok.
Feltétel: mérlegképes könyvelõi végzettség (vállalkozási szak), legalább

5 éves szakmai tapasztalat. Elõnyt jelent: Uniós pályázatokban való jártasság. 
Foglalkoztatás: teljes munkaidõben történik. A munkakör elbírálás után

azonnal betölthetõ. Bér: megegyezés szerint.
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel az alábbi címre:

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft., 6600 Szentes, Kossuth u.
33-35. A borítékra kérjük írják rá: „Mérlegképes könyvelõ – pályázat”

Jelentkezési határidõ: július 31.

MEGHÍVÓ
Az I. Világháború

centenáriuma alkalmából
KOSZORÚZÁST és

MEGEMLÉKEZÉST rendez
Szentes Város Önkormányzata

július 28-án, hétfõn
14 órakor.

A hõsökre emlékezik
Szirbik Imre polgármester,

közremûködik Paulovics Tamás
és Szentes Város fúvószenekara.

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik drága szerettünk

PPiittii  PPéétteerr  IImmrréénnéé
született

SSzzaabbóó  EErrzzsséébbeett
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút és virágot
helyeztek, vagy

bármely más módon
részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család, Szentes.

KÖNNYÛZENEI
TÁBOR

Ének-Gitár
kicsiknek  (6-12 év) nagyoknak (12 – 18 év)

I. kurzus 2014. augusztus 4-tõl 8-ig
II. kurzus 2014. augusztus 11-tõl 15-ig

A Tábort vezeti: Seres Antal
Érdeklõdni: 06/70-433-5518 számon.

HHHHaaaa    PPPPAAAATTTT,,,,    aaaakkkkkkkkoooorrrr    mmmmoooosssstttt
ÉÉÉÉsssszzzzttttoooorrrrsssszzzzáááágggg

EEEErrrreeeeddddmmmméééénnnnyyyyeeeessss    bbbbeeeeffffeeeekkkktttteeeettttééééssss
EEEEbbbb----éééérrrrmmmmeeeekkkkbbbbeeee

A Mosolygósabb Régióért
Egyesület július 26-án, szom-
baton hetedik alkalommal
rendezi meg a már nagy ha-
gyománnyal bíró Lepényvá-
ró Fesztivált. Lapistón dél-
elõtt tíz órától várják az ér-
deklõdõket, ahol a Szentesi
Fogathajtó Egyesületnek kö-
szönhetõen lovagló, fogat-
hajtó programokhoz lehet
csatlakozni. Természetesen
idén is lesz Gazdasszony
Olimpia, melyre egy tál saját
készítésû lepénnyel lehet ne-

vezni. Délután bûvész show
és Dudás András harmonika-
mûvész felel a jó hangula-
tért. Többek között esküvõi
ruha bemutatót és Seres
Krisztián mûsorát is meg le-
het tekinteni a rendezvé-
nyen. Az esti programok kí-
nálatában Ágoston Anita és
Postás Józsi elõadása is meg-
található, de hogy az elfo-
gyasztott lepényt lemozog-
ják a résztvevõk, a hastánc-
bemutatóhoz is lehet csatla-
kozni pár lejtés erejéig.

Lapistói
lepényfesztivál


