
Megtelt a fedett uszoda az
ünnepélyes átadásra, a sze-
rencsések folyamatosan ér-
keztek a 16 órai idõpontra a
liget felõli új bejárathoz. Az
idõben regisztrált vagy meg-
hívott 700 nézõ, nyomtatott és
elektronikus sajtó, na és a két
nemzet válogatottja. 

Az ünnepi felszólalók kö-
zül elsõként Nemesi Pál, a ki-
vitelezõ szegedi Ferroép Zrt.
vezérigazgatója jelentést tett
az uszoda elkészültérõl, majd
megköszönte a beruházó ön-
kormányzatnak a bizalmat és
a megbízást. Mint fogalma-
zott, magas színvonalú mun-
kával elkészült egy nemzet-
közi színvonalú létesítmény,

egyben sok hazai és külföldi
sikert kívánt a szentesi spor-
tolóknak.

Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ egy 50 éves álom
megvalósulásáról beszélt. A
fedett uszoda létrejöttéhez
kellett a kormányzat sporttá-
mogatása, kellett összefogás,
kellett pénz, valamint az ön-
kormányzat és a Hungerit
Zrt. áldozatvállalása a biz-
tonságos megvalósításhoz.
Mindezen túlmenõen kellet-
tek és kellenek olyan sporto-
lók, akik eredményeikkel a
város jó hírét öregbítik. Az or-
szággyûlési képviselõ abban
bízik, hogy a fedett uszoda
hosszú távra megoldja a

vízisportéletének létbiztonsá-
gát.

A szentesiek, úszók, vízi-
labdázók álmának beteljesü-
lésérõl beszélt Magyar József
is.  A Hungerit Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, a Szentesi VK
elnöke kiemelte, az országban
elsõk között sikerült megva-
lósítani a fedett uszodát, egy-
ben megköszönte a kivitelezõ
cég határidõre befejezett
munkáját. Lapunk arra volt
kíváncsi, mi lesz az átadót kö-
vetõ naptól? – Holnaptól elin-
dul a komoly felkészülési
munka a csapatoknál. Remé-
lem a lányok megismétlik a
bajnoki cím megnyerését és a
fiúk nem esnek ki az elsõ osz-
tályból – fogalmazott a klub-
elnök. Teljesült egy álom, de a
munka folytatódik.

Kemény Dénes a Magyar Ví-
zilabda Szövetség elnöke elér-
zékenyülve idézte fel elsõ

szentesi meccsét 1971-bõl.
Megjegyezte, a régi 50-es me-
dence szélén napozók is le-
szerelték néha a szélen meg-
úszó játékost. Majd egy évvel
késõbb a 33-as medence ava-
tóján játszott, 42 évvel késõbb
pedig ismét egy új medence
szélén áll. Megköszönte az ál-
lamnak, hogy lemondott 860
millió forint adóbevételrõl a
szentesi sportuszoda és a ví-
zilabda javára, és az önkor-
mányzatnak a 300 millió fo-
rintos önrész vállalása okán.
Külön köszönetet mondott
Magyar Józsefnek, aki véle-
ménye szerint az építkezés
motorja volt. Megemlékezett
Tóth Gyula edzõ és állatorvos
vízilabdasportért végzett
munkájáról, hozzátéve: bár
minden idejét az uszodában
töltötte, az állatok mégis él-
nek Szentesen.

Szirbik Imre az összefogás-
ról beszélt köszöntõjében. A
város kihasználta a törvényi
lehetõségeket és egy év alatt a
semmibõl idevarázsolta az
uszodát, valamint köszönetet
mondott mindenkinek, aki
segítette a létrejöttét. Elmond-
ta, avatásokon általában nem-
zeti színû szalagot vágnak át.
Ez alkalommal nemzeti színû
szalagot és piros-kék színû
szalagokat kötöttek össze, jel-
képezve az ország és a város
összefogását egy álom meg-
valósítása érdekében.

Lapunknak úgy fogalma-
zott Szirbik Imre polgármes-
ter: ma ünneplünk és holnap-
tól dolgozunk tovább.

A mérkõzés a vendégek
góljával kezdõdött, majd sok
kihagyott lehetõség után a ne-
gyedik percben Kisteleki Han-
na belõtte az elsõ magyar,  és
egyben az új uszoda elsõ ha-
zai gólját. A válogatott 12:5
arányban bizonyult jobbnak
az ausztráloknál.

Besenyei Gábor
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Szirb ik a balo ldal
polgármester je lö l t je

A baloldali összefogás is bemutatta az önkormányzati vá-
lasztáson induló jelöltjeit. Hivatalossá vált, hogy Szirbik
Imre 20 év városvezetést folytatva, a 6. ciklusban is ringbe
száll a polgármesteri székért. Mellette jelenlegi és volt kép-
viselõk valamint a politikától eddig távol maradó szemé-
lyek is indulnak a város szolgálatáért. A polgármester hig-
gadt, ügyekért harcoló, de nem háborúskodó kampányt
ígér. 3. oldal

Megvalósult álom,
átadták a fedett uszodát

1999-ben szánta rá magát a
külföldi munkavállalásra,
barátaitól hallott hajós mun-
kákról, mesélte Rima Péter,
aki Szentesen született, s
a Kisérben, közelebbrõl a
Sáfrán Mihály utcában ne-
velkedett. Mint bevallotta,
semmi szakmai tapasztalat-
tal nem rendelkezett, aho-
gyan az angoltudása is a nul-
láról indult, ám fél év alatt
magántanárnál alapfokú
nyelvtudásra tett szert. Egy
budapesti fejvadász cég köz-
vetítette ki egy luxushajóra, s
csakhamar Miami érintésé-
vel Tahitin kötött ki. 12 évnyi
hajón töltött munkája alatt a
világ számos pontjára elju-
tott Péter, Hawaii-tól Alasz-
káig. Tizenkét Karib-tengeri
szezon után elmondhatja,
úgy ismeri a térséget, mint

más mondjuk a Balatont.
A magyarok az óceánjáró-

kon leggyakrabban azok
vendéglátós részére mennek
dolgozni, ahogyan a szentesi
fiatalember is. Péter az egyik
legalacsonyabb pozícióban
kezdte, onnan küzdötte fel
magát egy év után pincérré,
idõvel étteremvezetõ, majd
szállodaigazgató lett belõle.
Azonban egyszer ebbe is be-
le lehet fáradni, õ még a „há-
borús idõkben” kezdett ha-
jón dolgozni, amikor napi
14-16 óra volt a szokásos
munkaidõ, s a hajón egyhu-
zamban töltött hónapokat
úgy lehetett jellemezni, hogy
mindennap hétfõ, azaz köve-
telmény volt az állandó mo-
solygás, a jólfésültség.

(folytatás a 7. oldalon)

Segédpincérbõl egy
„úszó szálloda”

igazgatója

A dohányzásról való le-
szokást segítõ foglalkozáso-
kat indított a szentesi kór-
ház tüdõgondozója. A tava-
lyi év szeptemberében érte-
sültek róla, hogy nyert a be-
adott pályázat, melyet az
Európai Unió országos szin-
ten írt ki a tüdõgondozók
számára. A program célja,
hogy a pácienseknek legyen
egy fóruma, lehetõsége,
ahol elmondhatják a leszo-
kással járó tapasztalatokat
és segítséget kapjanak tár-
saiktól és a szakemberektõl
egyaránt.

– Sok gondozásban lévõ
páncienst értünk el a belsõ
rendszerünkön keresztül, de
a lakosság számára is egysé-
gesen meghirdettük a lehetõ-
séget – mondta Décsi Dóra,
aki pszichológusként a fog-
lalkozások szakmai vezetõje.

Az õsz folyamán az admi-

nisztráció és az elõkészüle-
tek folytak. Minden ebben
dolgozni készülõ kollégának
egy képzésen kellett részt
vennie a Korányi Tüdõgon-
dozó Intézetben Pesten. Idén
márciustól indultak a temati-
kus csoportok, melyek visel-
kedés –és kognitív terápiás
elemekre épülve valósultak
meg. 

– Ez nem egy leszoktató
program. Segítünk a leszo-
kásban, de nem garantáljuk,
hogy abbahagyja a dohány-
zást az alkalmak után. Az
eszmei koncepció az, hogy
a leszokás egy folyamat,
ugyanúgy, mint a függõség
kialakulása. Senki helyett
nem lehet eredményt elérni.
Nagyon fontos az önkontroll
és a felelõsség kihangsúlyo-
zása a foglalkozásokon. 

A résztvevõk házi felada-
tot kapnak, ami egy dohány-

zási napló vezetését jelenti.
Sokan eközben döbbentek
rá, hogy mennyi felesleges
cigarettát szívnak, mikor só-
várognak utána, vagy csak
megjutalmazzák magukat.
Sokan félnek a leszokástól,
fõként a vele járó súlygyara-
podástól és a felszabaduló,
üres percek eltöltésétõl. Hat
csoportfoglalkozás, heti egy-
szeri alkalommal, erre ka-
pott lehetõséget, aki jelentke-
zett. Mivel nem leszoktatás-
ról van szó, ráadásul egyén-
függõ, hogy kinek mennyi
idõre van szüksége, nem
mérhetõ igazán, hogy elég-e
ez a hatszori találkozás.

A jelentkezõk megosztják
egymással a tapasztalataikat,
módszereiket, így egymást
segítik a döntésben, vagy a
megvalósításban.

(folytatás 3. oldalon)

Kevesen akarnak leszokni
a dohányzásról

Tavaly júniusban helyezték el az 50-szer 25 méteres,
olimpiai méretû medencét, több mint 700 fõs lelátót, csa-
patöltözõket és kiszolgálóhelyiségeket magába foglaló lé-
tesítmény alapkövét. Bõ egy évvel késõbb sor kerülhetett
az ünnepélyes átadásra, a magyar és az ausztrál nõi váloga-
tott mérkõzésével.

Kötelezõ olvasmány lett a hajón munkát vállalni készü-
lõk számára egy kalandvágyó szentesi fiatalembernek a
kollégájával közös nem mindennapi élményeit és tapaszta-
latait bemutató könyv. Rima Péter szerencsét próbált egy
óceánjárón, majd céltudatosságának köszönhetõen a szó
szoros értelmében révbe ért: egy 100 méteres „úszó szállo-
da” ügyeit igazgatja Norvégiában. A sokszor vicces, de ta-
nulságokat rejtõ sztorikat egy ugyancsak városunkból szár-
mazó humorista, Hajdú Balázs foglalta könyvbe. 

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Még 4 hét
a Lecsófesztiválig!
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(Tényeken Alapuló Or-
vostudomány Módszertani
Ajánlások)

„El kell dönteni, hogy a
diplopia állandó vagy átmeneti,
pl. csak este jelentkezik, amikor
a beteg fáradt.”

Ezúttal könnyû a pontos
diagnózist kimondani: átme-
neti a látászavar. A pécsi
szerkesztõknek nyaralni tá-
madt kedve, ám az olvasót
nem szándékoztak megrövi-
díteni. Ezért a 160 folyóirat
oldalba egymásra tették a Je-
lenkor júliusi és augusztusi
számát. Dicséretükre legyen
mondva, egy szemernyi
resztlit, egy sor töltelék árut
sem csempésztek a dupla
számba. Az átmeneti látásza-
var azonnal megszûnik, ami-
kor belelapozunk az egysé-
ges, kitûnõ Jelenkorba. 

Egyszerû lenne kedvcsiná-
lónak felsorolni a szám szer-
zõit, de jó szokás szerint, ami
szögletes, azt gurítjuk, ami
gömbölyû, azt felemelve
visszük. Ezért ejtek szót szer-
zõkrõl és mûvekrõl is. Fel-
ütésnek Darvasi László fi-
nom humorát csillogtató no-
vellájával indít a lap. Õt kö-
veti a médiában gyakran
szereplõ Ungváry Rudolf
szociográfiaként és történel-
mi dokumentumként is ol-
vasható emlékezése. Címe:
Egy bérház élménye 1944/
1945 fordulóján. A napjaink-
ban is tartó „terrorista házi-
asszony plusz csendõrnosz-
talgia” kontra történészek
korszakot taglaló vitájához
kitûnõ adalék ez az emléke-
zés. Méhes Károly elbeszélé-
sének címe „Élni Balakán”.
Mi vidékiek, mindannyian
Balakán élünk. Ennek igazo-
lására pár sor idézet az elbe-
szélésbõl: „Ekkor gurult arra
Bõsze Géza Mercedese, hátul
két, egymás felé nézõ Nagy-
magyarországgal. Övé a
CBA, az Árpád vendéglõ, a

pálinkafõzõ meg az új do-
hánybolt, mondják, titokban
gárdás, de Ilus és többen is
tiltakoznak, nem lehet, hi-
szen tanácselnök volt az ap-
ja, a Bõsze elvtárs... (Nem ál-
lítom, hogy Balaka nem il-
leszthetõ be a Csongrád,
Szentes, Szegvár, Mindszent,
Mártély, Hódmezõvásárhely
vonal bármelyik pontjára!)
Otthonos ez a világ nekünk.
Otthonos persze a magyar
apával büszkélkedõ (vagy
szégyenkezõ) Krzysztof Var-
ga lengyel író világa is. Be-
szédes címû – Turulpörkölt,
Mangalicacsárdás – és egyéb
magyar tárgyú írásait értõ,
élvezetes stílusban ismerteti
Vas Viktória. A magyar pró-
za értését segíti Mándi Iván
ürügyén Vörös István és
Szilágyi Ágnes Judit írása.
Timár Árpád Kis magyar
emlékmûtörténet címû ta-
nulmánya csak látszólag szól
a Tisza-szobor egykori fo-
gadtatásáról. Benne van
ebben a tanulmányban az
egész 20. század hazai em-
lékmûszobrászatának máig
tartó nyomorúsága a meg-
szállottság eszelõs, történe-
lemhamisító szobráig bezá-
rólag. Tanulmányok foglal-
koznak a máig aktuális Szerb
Antal irodalomtörténészi ha-
tásával. Az irodalom „ká-
nongyáros pápái” közül né-
hány sokat tesz Szerb felejté-
se érdekében, szerencsére si-
kertelenül. Mint mindig,
most is értékes és gazdag a
folyóirat versanyaga. Marnó
János: Légy a felhõk felett cí-
mû versében így ír: „Április
kibabrál velünk, bogarat /
ültetett ültetett a fejünkbe,
fejünk szaggatni / kezd a
szakadozó felhõzettel”.

Ne engedjük, hogy a nyár
kibabráljon velünk. Olvas-
sunk csak azért is!

Ha lehet, dupla Jelenkort!
Becsei Sándor

Olvasónk írja

Kettõslátás
Hazánkban a magyar állampolgár az elmúlt nyolc-tíz év-

ben olyan sok változtatást ért meg, hogy azt hihette nincs
már mit felforgatni életében! Mint tapasztaljuk, a vezetés is-
mét talált változtatni valót a szokásos propaganda ellenére
az állampolgár rovására. Most ismét, mint már korábban is,
annyiféle  módon próbálkozott  a magyarság a létszámának
erõszakos növelésére. Voltunk már tizenötmillióan, újabban
olvastam, hogy van az már tizenhét millió is ! Mint ismeretes
az országunkon belül  élõk alig érjük el a tízmillió fõt. Nem
vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy ez a nagy létszám-
emelés nem szolgált és nem szolgál más célt, mint a jelenlegi
hatalom fenntartása, tovább vitele!  

Az országunk határain kívül élõ  magyarság ilyen nagy-
arányú  intenzív  verbuválásának egyetlen célja  a választá-
sok elõtt – nem a  testvéri szeretet –,  hanem a kétharmados
többség  ismételt biztosítása  a teljhatalom megszerzése érde-
kében.  Erre az állapotra mondja egy külhoni író, mint figyel-
meztetõt: „A korlátlan hatalom szinte mindenkibõl zsarnokot
csinál.” Reméljük, ez nálunk nem következik be! A gond ott
jelentkezik, hogy  a jelenlegi gazdasági helyzetünkben  a ha-
tárainkon belül élõk nagy többségét sem tudjuk legalább a
középszinten megtartani. A lecsúszás mindennapos jelenség!
A munkanélküliségi ráta  még mindig magas az országban  a
kozmetikázások ellenére is! A lakosság egy meghatározott,
nem elhanyagolható része  évek óta a létminimum alatt ten-
geti életét. Magas az országunkat véglegesen, vagy ideigle-
nesen elhagyók száma is! Tõlünk, átlagos állampolgároktól
nem várható el, hogy pontosan ismerjük a kormányzat veze-
tési stratégiáját. De azt felismerjük, amikor újabb terhekkel
akarják életünket még nehezebbé tenni. Ilyen megalapozat-
lan  teherként jelentkezik újabban a most javasolt nyugdíjtör-
vény is. 

A napvilágra került új nyugdíjtervezet azon túl, hogy ez is-
mét nem hat, illetõleg ellene hat az áhított szaporulatnak, el-

lentmond a józan észnek is, emberellenes minden vonatkozá-
sában, idõs állampolgárellenes is! Ez annál is sajnálatosabb,
mivel ezt éppen a magukat keresztényeknek és demokraták-
nak tituláltak találták ki. Ez a javaslat lelkületük miben létét
is megvilágítja! A Biblia  a „Teremtésrõl”  szóló fejezetének
azon része, amely kimondja a mindenható elhatározását:
„Szaporodjatok és sokasodjatok.” Ezt megelõzõen olyan
megélhetési alapot hozott létre, mely minden vonatkozásá-
ban biztosította  a cél  megvalósításának feltételeit. Mondjuk
meg õszintén, ezek a feltételek ma még nálunk teljes egészé-
ben hiányoznak! Ma még nálunk elõbbre való a megtermelt
értékek olyan elosztása, amely a fontossági sorrendet  felcse-
rélve, milliárdokat költ kormányzatunk stadionokra, sum-
más összegeket a más államokban élõk támogatására, stb. 

Jelen helyzetünkben nem biztos, hogy ezeket a sorrendeket
kellene a továbbiakban is követni. Mert ugyanakkor kórhá-
zaink nagy többsége fuldokol az adósságtól, a betegek ellátá-
sa hónapokat várat magára a megszabott kvóta idõ elõtti ki-
merülése miatt! Örülhet az az ember aki, mint beteg elkerül-
heti a kórházi egészségügyi ellátást.  Ezek után kérdés tehát
az, hogy mit lehet itt tenni? Úgy gondolom,  mindenekelõtt
sokkal kevesebb fényezést a napi propagandában. Helyette a
túlzottan felduzzasztott  államapparátus munkálkodjon
azon, hogy minél elõbb, minél több hosszantartó biztos mun-
kahelyek teremtõdjenek, amely biztonságot ad további élet-
feltételeiben az állampolgárnak. Akkor már nem kell az író-
asztal mellett kiötlött javaslatokkal elõállni! Ha az életfeltéte-
lek biztosítva vannak, akkor minden unszolás és manipulá-
lás nélkül is szaporodni fog szép és éltetõ országunk lakosai-
nak száma! Ne feledjük el, ezeket az oktalan állatok már
idõtlen idõk óta felismerték, gyakorolják, génjeikben érzik,
mit kell tenniük szaporodásuk és fajfenntartásuk érdekében.
Mikor kell több, mikor kevesebb utódot hátrahagyni. Tanul-
junk tõlük! Soós János  

Olvasónk írja

Szaporodjatok, sokasodjatok!

„ A szeretet nem szûnik meg
soha.” (Korintusi elsõ levélbõl)

Emlékezés Ihász Istvánné
sz. Baranyai Éva tanító nénire

Fiatal nevelõként 1945-ben
kezdte pedagógus pályáját
Évike a Szentesi Római Katoli-
kus Általános Iskolában.
1957-tõl kinevezték a Szentesi
Köztársaság Téri Általános Is-
kolába tanítónak, ahol 26
évig, 1983-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig tanított. Nyugdíjas-
ként még 2 évig dolgozott itt,
majd 1985-tõl 1990-ig, az ak-
kori Hámán Kató Általános Is-
kolában volt napközi vezetõ. 

Egykori tanítványainak még
emlékezetében él a kedves,
mosolygós tanító néni, aki
nagy szeretettel és türelemmel
vezette be kis diákjait a tudo-

mányok világába. A hálás ta-
nítványok, mármint „öregdi-
ákok” legutoljára 2013 õszén
keresték fel otthonában Évike
nénit. Sok kedves emléket idé-
zett fel ez a könnyes, mosoly-
gós találkozás. 

Évike tanító néni kiemelke-
dõ oktató-nevelõ munkája ki-
vívta kollégáinak elismerését
is. 10 évig vezette az iskolá-
ban az alsó tagozatos munka-
közösséget. 1974-tõl részt vett
az Országos Pedagógiai Inté-
zet matematika továbbképzé-
sén és matematika tanfolya-m-
okon elõadó volt a városban.

Vezette a 4. osztályosok városi
munkaközösségét is. Tapaszta-
latait szívesen megosztotta a
pályakezdõ nevelõkkel, mun-
kájukat gyakorlati tanácsokkal
és szakirodalom ajánlásával
segítette. Közvetlen, szeretet-
teljes egyéniségével, kedves
humorával baráti kapcsolatot
alakított ki kollégáival. Pályája
végén a hivatalos elismerés
sem maradt el. 1980-ban Mi-
niszteri dicséretben részesült. 

Szeretettõl vezérelt életútján
a család és a hivatás feladatai
egyaránt fontos szerepet kap-
tak. Élete ajándék volt családja

számára. Férjével együtt örült
gyermekei, Éva és István kivá-
ló elõmenetelének, szakmai
sikereinek, igaz emberségé-
nek. Éva és István édesanyjuk
mellett állt, betegsége idején is
hûségesen ápolták õt.

Évike tanító néni!
Volt tanító- és tanártársaid

tisztelettel és szeretettel
gondolnak vissza a Veled
töltött évekre, életutadra. Az
iskola szellemiségét a Te
munkád is építette. A ma
pedagógusainak követendõ
példát mutattál.

Fájó szívvel búcsúzunk,
emlékedet megõrizzük!

A Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola nevelõtestü-
lete és nyugdíjas pedagógusai

Búcsú Évikétõl

A Szentesi Lap 1914. július
30-án címoldalon tette közzé
Ferenc József császár-király
„Népeimhez!” címû kiáltvá-
nyát, amelyben bejelentette
az Osztrák-Magyar Monar-
chia Szerbia elleni hadüze-
netét. Idézzünk az elhíresült
dokumentumból, amelyre az
elkövetkezõ évtizedekben
sokan és sokat hivatkoztak,
de tartalma idõközben fele-
désbe merült. Az idõs ural-
kodó a következõ monda-
tokkal kezdte buzdító szán-
dékú kiálványát: „Leghõbb
vágyam volt, hogy az Isten
kegyelmébõl még hátralévõ
éveimet a béke mûveinek
szentelhessem és népeimet a
háború ádozataitól és terhei-
tõl megóvhassam. A gondvi-
selés másként határozott.
Egy gyûlöettel telt ellenség
üzelmei kényszerítenek,
hogy a béke hosszú eszten-
dei után kardot ragadjak
monarchiám becsületének
védelmére, tekintélyének és
hatalmi állásának megóvásá-
ra és területi épségének
biztonságára…” A békés vi-
szonyok felrúgásáért Ferenc
József kizárólag Szerbiát tet-
te felelõssé, kijelentve: „Nem
teljesült az a reménység,
hogy a szerb király méltá-

nyolni fogja kormányomnak
hosszú tûrését és békeszere-
tetét, és be fogja szavát tarta-
ni. Mindig magasabb hullá-
mokat vet az Ellenem és Ha-
zám Ellen érzett gyûlölet.
Mind leplezetlenebbül lép
elõtérbe az a törekvés, amely
Ausztria-Magyarországgal
elválaszthatatlanul egybetar-
tozó területek elszakitására
irányul… Ezt a tûrhetetlen
aknamunkát meg kell állíta-
ni. Szerbia ezen folytonos ki-
hívásainak véget kell vetni,
ha sértetlenül fenn akarjuk
tartani monarchiám méltósá-
gát és becsüetét, ha a folyto-
nos megrázkódtatásoktól
meg akarjuk óvni annak ál-
lami, gazdasági és katonai
fejlõdését.” Az elmérgese-
dett viszonyokért  a szerb ki-
rály a felelõs – érvelt tovább
az agg uralkodó, hisz „Hiá-
ba tett kormányom még egy
utolsó kísérletet, hogy békés
eszközökkel érje el ezt a célt
s komoly figyelmeztetéssel
megfordulásra bírja Szerbiát.
Szerbia visszautasította kor-

mányomnak mérsékelt és
igazságos kívánságait, és
megtagadta azon kötelessé-
gek teljesítését, amelyek né-
pek és államok békés együtt-
élésének természetes és
szükséges alapjai. Fegyveres
erõvel kell tehát államaim
számára a belsõ nyugalom
és az állandó külsõ béke nél-
külözhetetlen biztosítékait
megszereznem.” És követke-
zett a kiáltvány sokat idézett
záró bekezdése, amelyben
Ferenc József tulajdonkép-
pen magára vállalta a hábo-
rú kirobbantásának teljes fe-
lelõsségét. „Ebben a komoly
órában tudatában vagyok el-
határozásom egész hordere-
jének s a Mindenható elõtti
felelõsségnek. Mindent meg-
fontoltam és meggondoltam.
Nyugodt lelkiismerettel lé-
pek a kötelesség útjára.
Bizom népeimben, akik min-
den viharban hûen és egye-
sülten sereglettek mindig
trónom köré, és hazájuk be-
csületéért, nagyságáért és
hatalmáért a legsúlyosabb

áldozatokra is mindig ké-
szen volottak. Bizom Auszt-
ria-Magyarországnak önfel-
áldozó lelkesültséggel telt
vitéz hadseregében. És bí-
zom a Mindenhatóban, hogy
fegyvereimnek adja a gyõ-
zelmet” – zárult az 1914. júli-
us 28-án Ischlben kelt ural-
kodói szózat, amelyet a csá-
száron kívül gróf Tisza Ist-
ván magyar miniszterelnök
is aláírt. 

Ferenc József mozgósító
kiáltványának megismerését
követõen – július 30-án este
– több ezres tömeg gyûlt
össze Szentes fõterén, és az
ország többi városához ha-
sonlóan – nemzeti színû
zászlók alatt, hangos ének-
és zeneszóval – tüntetett a
háború mellett. A megyehá-
za elõtt dr. Cicatricis Lajos
fõispán lelkesítõ beszédet
tartott, hazafiasságra és ki-
rályhûségre buzdítva az egy-
begyûlteket. A háborút éltetõ
tömeg a Kossuth térrõl dr.
Nagy Sándor alispán, dr.
Mátéffy Ferenc polgármes-
ter, Bugyi Antal fõjegyzõ,
majd pedig Fekete Márton
országgyûlési képviselõ há-
za elé vonult, akik szintén
buzdító szavakat intéztek a
néphez. Az Alföldi Ellenzék
augusztus 1-i vezércikke
„Éljen a háború!” címen je-
lent meg, átvéve az ország-
szerte hangoztatott hazafias
szólamokat: „Nincs most he-
lye kétségeskedésnek, aggo-
dalmaskodásnak. Anya, hit-
ves, nõvér fojtsa el könnyét,
amikor búcsúzik tõle a hoz-
zá közelálló férfi, nézzenek
a nõk biztatóan, lelkesítõen a
haza oltalmára sietõ férfiak
szemébe, csak ez méltó a

magyar nõhöz. A katona
most ne gondoljon semmire,
csak a kötelességére, hogy
megvédje a hazát... Oly igaz
az ügy, amelyért háborúba
megyünk, mint Krisztus ki-
nyilatkoztatása; oly tiszta,
mint felhõtlen nyári égrõl
sugárzó napfény. Mi ne
gyõznénk? Hisz a kultúra és
az igazság a mi vezérünk.
Mi ne gyõznénk, akik a leg-
nagyszerûbb felkészültség-
gel megyünk az ellenség elé-
be?” – Ez a hangvétel hosszú
idõn át jellemzõje maradt az
Alföldi Ellenzéknek, amely-
nek szerkesztõi már augusz-
tus elején kinyilatkozták,
hogy a „mai súlyos idõben a
közérdeket csak úgy szolgál-
hatjuk, ha a nagy események
lezajlásáig lapunk hasábjai-
ról kikapcsoljuk mindazt,
ami politika, ami szétválaszt
bennünket.” Ez a gyakorlat-
ban azt jelentette, hogy a ne-
ves ellenzéki újság a háborús
propaganda szolgálatába
szegõdött. Ugyanez elmond-
ható a Szentes és Vidékérõl,
valamint a Szentesi Lapról
is.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

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

„Népeimhez!”

Ferenc József császár
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(folytatás az 1. oldalról)
– Felkészülünk olyan szi-

tuációkra, melyek elõidézik
a cigaretta utáni sóvárgást.
Hölgyek és urak vegyesen
járnak, inkább a közép- és
idõsebb korosztály. De erre
számítottunk is, hiszen ez a
korcsoport érzi magán már a
dohányzás negatív tüneteit,
hatásait. Egyébként ez orszá-
gos tapasztalat – mondta
Elbertné Székely Zsuzsa, aki
szintén a csoportokkal dol-
gozik.

A program augusztus vé-
gén zárul, de a benne részt
vevõ szakemberek remélik,
hogy a jövõben lesz lehetõsé-
gük ilyen, vagy hasonló cso-
portok indítására, ehhez vi-
szont anyagi forrást kell biz-
tosítani. Mint megtudtuk,
fontosak a tapasztalatok és a
visszajelzések egymás felé.

A foglalkozásokon többen
bevallották, hogy bizonyos
megszokásokon alapszik az
elszívott cigaretták nagy ré-
sze. Az alkohol és a kávé pe-
dig nagy rizikófaktorként
vannak jelen egy leszokás-
ban lévõ páciens életében.
Idõvel viszont bele kell men-
ni ezekbe a kihívást jelent
helyzetekbe, és jó dolog túl
lenni rajta, leküzdeni. 

A legtöbben sajnos nem

tették le a cigarettát a cso-
portfoglalkozások alatt. Ret-
tegnek a megvonási tünetek-
tõl. Az egyedül élõk a társu-
kat látják benne, hiszen a do-
hányzás köré szervezõdnek
a mindennapos tennivalóik.
A leszokás elleni érvek kö-
zött szerepel az is, hogy va-
laki már negyven éve do-
hányzik, már minek szokjon
le, de sokan azért nem teszik
le, mivel eleve szeretnek do-
hányozni. 

Összesen 36-38 fõ vett
részt, ami elég alacsony
szám. Ennek többek között a
függõségtõl való megszaba-
dulás egyik jellemzõje az
oka, mivel két dohányos
sincs ugyanabban a fázisban,
így nehéz olyan embereket

találni, akik egy idõben érzik
önmagukban a hajlandósá-
got. Érkeztek viszont párok,
akik együtt szeretnének
megszabadulni a káros szen-
vedélytõl, ez pozitív tapasz-
talat.

– A töprengés idõszakán
sokan átesnek, próbálkoz-
nak, de láttunk olyan példát
is, hogy valaki egyik napról
a másikra letette a cigarettát.
A szociális kapcsolatok
gyakran nagy segítséget je-
lentenek. Jó, ha valaki segít-
ségünkre van az elvonási tü-
netek jelentkezésekor, ha egy
kissé megcsappan az erõ.
Mindenkiben megvan hozzá
az erõ, csak nem hiszik el
magukról – zárta beszélgeté-
sünket a pszichológus. L.É.

Kevesen akarnak
leszokni a dohányzásról

Nyilvános garanciát kér Szentes lakossága
a kormánytól a döntésükkel leállított állami
fenntartású kórház rekonstrukciójának folyta-
tására

Megdöbbenve és elkeseredve fogadta an-
nak az országban egyedülálló és váratlan kor-
mánydöntésnek a hírét Szentes minden pol-
gára, s a Dr. Bugyi István Kórház ellátási terü-
letén élõ közel 100 ezer lakos, hogy a már el-
nyert több milliárd forintos európai uniós tá-
mogatást a kormány a kórháztól visszavonta,
s így nem épülhet meg az intézmény korszerû
betegellátását biztosító új mûtéti tömbje. Saj-
nos a projekt „állása” alapján az európai for-
rások hazai felhasználásáért felelõsök szem-
pontjából a döntés logikus. Elgondolkodtató
ebben csupán az, hogy ahová a szentesi kór-
háztól elvett pénzeket átcsoportosították,
azok közül több beruházás helyzete hasonló
a mi kórházunkéhoz. Ugyanakkor fel kell ten-
ni a kérdést: mi vezetett oda, hogy az önkor-
mányzatoktól államosított, s évek óta kor-
mányzati irányításban és fenntartásban mûkö-
dõ kórház három év alatt nem tudta elindítani
az évtizedek óta tervezett rekonstrukciót?

Érdemes áttekinteni a pályázat történetét,
amely választ adhat arra, hogy hol úszott el
ez a hajó.

Amikor 2006-ban a 2007-13-as európai pá-
lyázatokat meghirdették — benne a kórházak
rekonstrukciójának lehetõségét is — Szentes

városa, mint tulajdonos elkészíttette a felmé-
rési terveket, a beruházási programterveket,
kijelölte a munkaterületet, költségvetésében
biztosította a pályázathoz szükséges önerõt s
tárgyalásokat kezdett korábban eredményes
egészségügyi pályázatokat írókkal. Amikor ki-
derült, hogy érvényes pályázatot csak a fenn-
tartó Csongrád megyei önkormányzat adhat
be, 2008-2009-ben folyamatosan kértük az il-
letékeseket erre. Szentes minden rendelkezé-
sére álló anyagot térítésmentesen felajánlott a
megyei vezetésnek, amely ennek ellenére ha-
táridõre nem adta be a pályázatot. A megyei
közgyûlés — melynek vezetése és többsége
megegyezett és jelenleg is megegyezik a je-
lenlegi kormánytöbbséggel — még azt az in-
dítványomat is elutasította, hogy korrigálva a
bakit, 2010-14-ben a szentesi kórház rekon-
strukciója legyen a megye kiemelt feladata.

A 2010-es évek elején megtörtént a kórház
államosítása azzal az indokkal, hogy a gaz-
dálkodás így eredményesebb lesz, a közvet-
len kormányzati irányítás gyorsabb fejlõdést
tesz lehetõvé. Szentes városa kezdeményezé-
sére sikerült a kórházat fenntartó kormányzati
intézmény, a kórház akkori menedzsmentje
és a térség országgyûlési képviselõje együtt-
mûködésével eljutni a pályázat beadásához.
Bár csökkentett tartalommal, de a projekt
nyertes lett. Mûködött egy kis idõre a már-
már legendás szentesi összefogás és csapat-

munka, amely azelõtt, és az óta is több nagy-
szerû alkotás megvalósulását eredményezte.

És ekkor valami megtört. Betette a lábát az
ügybe a szûklátókörû politika.

Éveken át nem volt a fenntartó kormányzat
által kinevezett, Szentesért tûzzel-vassal elkö-
telezett, pozícióját biztonságban tudó s így az
intézményért harcolni merõ kórházi vezetés.
Három igazgatói pályázati idõ telt el ered-
ménytelenül, évek mentek el kicsinyes belsõ
harcokkal csupán azért, hogy melyik kor-
mányhoz közeli érdekcsoport kezébe kerül-
jön a kórházi vezetés. Ez alatt leépült az in-
tézmény, tettre kész szakemberek mentek el
vagy húzódtak vissza, míg a környékbeli kór-
házak rekonstrukciói ugyanezen kormány se-
gítségével rohamléptekkel haladtak. Amikor a
város érzékelte a problémát, többször is kérte
a kórház és a kormányt képviselõ Gyemszi
vezetését, hogy adjanak a képviselõ testület-
nek tájékoztatást. Kezdeményezésünk folya-
matosan válasz nélkül maradt. Amikor ez év
tavaszán jeleztük, hogy baj lesz, ha nem kez-
dik el a munkát, — mert lejár az építési enge-
dély és így ellehetetlenül a projekt —, azt a
választ kaptuk a kórház vezetésétõl, felesle-
ges az aggodalom, minden rendben van. 

Ez a hajó is elment a kormányzat által fel-
ügyelt és általa irányított intézmények
(Gyemszi, kórház) tehetetlensége miatt. Ezért
is érzik joggal a szentesiek és a kórházhoz

tartozók magukat a kórházi ellátásban má-
sodrendû állampolgároknak. Ebbe viszont
nem kívánunk belenyugodni! Mi nem akarjuk
utcára vinni az embereket, s egyelõre nem hi-
szünk a Szentes elleni összeesküvésekben
sem. Mi eddigi hagyományainkhoz híven
szeretnénk együttmûködni egy, a települése-
ket politikai alapon meg nem különböztetõ
kormánnyal. Demokraták módjára még bí-
zunk benne hogy ez lehetséges.

Ezért elvárjuk a kormánytól, hogy még a
választások elõtt Szentes Város Képviselõ-tes-
tületének útján — jóváteendõ a kormányzati
intézmények mulasztását — adjon a kormány
szentesieknek és a kórház ellátási körzetében
lakóknak nyilvános írásos garanciát arra,
hogy a 2014-2020-as ciklus elsõ induló új
egészségügyi beruházása a Dr. Bugyi István
Kórház rekonstrukciója lesz, benne a most le-
állított mûtéti tömb eredeti szakmai tartalmú
megvalósításával. Vállaljon kötelezettséget a
kormányzat a rekonstrukció nyomán megúju-
ló kórház körzetközponti szerepéhez és ha-
gyományaihoz méltó fenntartására.

Ehhez akár aláírásainkat is adjuk.
Összefogás a kórházunkért, összefogás

Szentesért!

Szirbik Imre
Szentes Város polgármestere

Sajtóközlemény a Dr. Bugyi István Kórház
mûtõtömbje építésének leállításával kapcsolatosan

A baloldali összefogás is
bemutatta az önkormányza-
ti választáson induló jelölt-
jeit. Hivatalossá vált, hogy
Szirbik Imre 20 év városve-
zetést folytatva, a 6. ciklus-
ban is ringbe száll a polgár-
mesteri székért. Mellette je-
lenlegi és volt képviselõk
valamint a politikától eddig
távol maradó személyek is
indulnak a város szolgálatá-
ért. A polgármester higgadt,
ügyekért harcoló, de nem
háborúskodó kampányt
ígér.

Az MSZP, a DK és az
Együtt PM összefogás ön-
kormányzati választáson in-
duló közös jelöltjei mutat-
koztak be a Napernyõs lány
szobránál. A nyilvános beje-
lentéssel hivatalossá vált:
Szirbik Imre a baloldal pol-
gármesterjelöltje. A 20 éve a
város élén álló vezetõ az
MSZP, az Együtt PM és a DK
közös jelöltjeként indul az
október 12-i helyhatósági vá-
lasztáson. Mint Szirbik Imre
fogalmazott, a bemutatkozás
helye jelképes, egy találko-
zópont. A város felújított
központi helyén a körpado-
kon fiatalok és idõsek pihen-
nek meg és beszélgetnek. A

város is a fiatalok pártján áll,
szabadon engedi el fiait és
tárt karokkal fogadja vissza
õket.

A polgármester mellett új
és régi arcok is feltûntek a
baloldal jelöltjei között. Kala-
musz Endre (1. körzet) és Kiss
Csaba (3. körzet), a horgász-
egyesület elnöke illetve tit-
kára a Gyurcsány Ferenc ne-
vével fémjelzett Demokrati-
kus Koalíció jelöltjeiként
szállnak ringbe az õszi vá-
lasztáson. Hornyik László
több ciklusban is dolgo-
zott képviselõként, most az
Együtt PM színeiben méret-
teti meg magát a 2. számú
választókerületben. Stern
Sándor ügyvéd, aki szintén a
DK jelöltje az 5-ös körzetben,
1994-1998 között az alpolgár-
mesteri tisztséget is betöltöt-
te a város vezetésében. A je-
lenleg is a képviselõ-testület
tagjai sorába tartozó Demeter
Attila a 4., Móra József a 6.,
Krausz Jánosné a 7., Ollai
Istvánné a 8., Pásztor Antal a
9. és Szûcs Lajos a 10. számú
választókerületben méretteti
meg magát 2 hónap múlva.

Szirbik Imre 1994 óta fo-
lyamatosan tölti be a polgár-
mesteri tisztséget és elõtte is

négy éven át tagja volt a
rendszerváltás utáni elsõ tes-
tületnek. Mint mondta, 20 év
városvezetés után szükségte-
len külön bemutatkoznia.
Hangsúlyozta, hogy a most
indulók bár pártokat képvi-
selnek, elsõsorban szentesi-
ek, akik megteszik ami tudá-
sukból és erejükbõl telik, és
ezt bizonyítják az elmúlt
évek tettei is. Itt élnek a min-
dennapokban, ezért tisztá-
ban vannak a rájuk váró fel-
adatokkal. Felkészülten, hig-
gadtan, a baloldalon dobogó
szívvel kívánják a várost
szolgálni az elmúlt években
megalapozott munkára épít-
ve. A baloldal kampányával
kapcsolatban kiemelte: kö-
zös gondolkodással, párbe-
széddel, ha kell vitával, de
nem háborúskodással szeret-
nének egy mosolygós várost
építeni. – Lehet hogy egy-
egy vitában nem nekünk
vagy nekik van igazuk, de
közben nem szabad sebeket
ejteni. Tiszteljük az embert,
sportszerûen küzdünk, mert
együtt élünk ebben a város-
ban – fejezte be gondolatát
Szirbik Imre.

Besenyei

Szirbik a baloldal
polgármesterjelöltje

Az uszoda mellé tervez
szállodát építeni egy szente-
si székhelyû, csongrádi vál-
lalkozás. A Császár Liget
Kft. egy 4400 négyzetméte-
res területet vásárolt magán-
személytõl a kalandpark és
a strand közötti részen,
melyre 80 szobás, három-
szintes szállodát hoznának

létre, étteremmel, közösségi
helyiségekkel és mélyga-
rázzsal. A beruházás költsé-
geit 1 milliárd forint körüli
összegre becsüli Vereb László
ügyvezetõ, a pénz nagyobb
részét pályázatból kívánják
elõteremteni. Amennyiben
az idén sikerül forráshoz jut-
niuk, akkor a jövõ év tava-

szán kezdenének el az épít-
kezéshez. A cég még szeret-
ne vásárolni mintegy 500
négyzetméteres területet az
önkormányzattól a telekha-
tár szélesítése és a beépíthe-
tõség érdekében.

A félmillió forint jegyzett
tõkével alapított Császár Li-
get Kft. fõ tevékenysége ipa-
ri gép, berendezés javítása az
e-cégjegyzék adatai szerint.
A székhelye a Csallány Gá-
bor parton van bejegyezve, a
telephelye pedig Csongrá-
don található.

Szálloda épülne
a strand mellett
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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.

Egy habos kávé mellett be-
szélgetünk Halupa Eszterrel,
a Rádió 451 egyik mûsorve-
zetõjével, aki frissen és üdén
érkezik, de nincs sok idõnk,
mert 10 órakor indul A'la
Carte címû mûsora, Szentes-
rõl mindenkinek. Két évig a
hangjára ébredtünk, a kis-
párnánkat és a kávésbögrén-
ket szorongattuk. Jellegzetes
hangján az utóbbi idõben a
hétköznapokat és mélyebb
témákat felölelõ mûsorok
szólalnak meg. A Rádió 451
egyik vidám szerkesztõ-mû-
sorvezetõjével találkoztunk.

Eszter 2008-ban diplomá-
zott a székesfehérvári Ko-
dolányi János Fõiskola kom-
munikáció szakán, és az ak-
kori helyi rádiónál kóstolt
bele a szakmába. Az elsõ
hónapokban csak figyelte,
hogy dolgoznak, közben a
kollektíva sokat segített neki,

hogy felvegye a ritmust.
Közben beleszeretett a rádió-
zásba, amely még a mai na-
pig is tart. 

– A Rádió Szentesnél kap-
tam elõször lehetõséget mû-
sort vezetni, interjúkat készí-
teni, vágni… Volt közben
egy olyan év, amikor a Rádió
Plusznál is dolgoztam pár-
huzamosan Szegeden, így a
hét napot munkával töltöt-
tem. Mindig feltöltött a sze-
gedi hétvége – kezdte a mû-
sorvezetõ. 

– Írni, fogalmazni mindig
nagyon szerettem, de kiállni
a publikum elé, és több száz
ember elõtt szavalni… re-
megtem, mint a nyárfalevél.
Ma viszont már el sem tud-
nám képzelni a napjaimat
mikrofon nélkül – mesélte
Eszter. – Az elsõ adásom
elõtt is csak annyit mondtak:
Nyugi, csak pár ezren hall-

gatják, ne legyél lámpalázas.
A mai napig van bennem
drukk. Örömömet lelem
munkámban, feltölt, ebbõl
építkezem. Talán emiatt le-
het ez egy álommunka. Ha
megfertõz, nincs menekvés.

Eszter véleménye szerint
azért is lehet a rádiózás
álommeló, mivel hírességek-
kel, érdekes emberekkel ta-
lálkozik.

– Mindig az emberi oldalá-
ról próbálom megközelíteni
a témát, miközben az is a fel-
adatom, hogy mosolyt csal-
jak a szürke hétköznapokba.
Az állandó kíváncsiság is a
mozgatórugója ennek a
szakmának – részletezte.

Eszternek a mûsorvezetés
szíve csücske. A'la Carte cí-
mû mûsorában a napi dolga-
inkat boncolgatja horoszkóp-
pal, színes bejátszásokkal
tarkítva. Hozzá mer nyúlni a

kapuzárási pánikhoz, vagy a
kineziológiához is. Annak a
híve, hogy ki kell próbálni,
át kell élni azt, amirõl a mû-
sort készíti. Mindig valami
ütõs, aktuális témán töri a fe-
jét. Lelkiismeretesen készül a
beszélgetésekre, igyekszik
személyes hangvételû inter-
júkat készíteni.

– Minden riporter más
szemszögbõl készíti az inter-
jút. Két meggyespite sem
egyforma. Más oldalról kö-
zelítünk meg egy témát, at-
tól függõen, hogy mire va-
gyunk kíváncsiak és mi fog-
lalkoztathatja a hallgatóin-
kat. Egyszer azt mondták ne-
kem, hogy íze, színe, szaga
legyen a riportnak.

A legemlékezetesebb inter-
júját egy csongrádi kisfiúval,
Patrikkal és az anyukájával
készítette. A kisfiú nyitott
gerinccel született. Ekkor is
érezte, hogy fontos a jó dol-
gok mellé állni, segíteni. 

– Öröm számomra, hogy a
beszélgetésem hatására, még
a mai napig vannak, akik tá-
mogatják Patrikot és édes-
anyját – jegyezte meg Eszter. 

– Sikernek könyvelem el,
ha van visszajelzés ado-
mánygyûjtéssel, a jó ügyek-
kel kapcsolatban, ezen túl be
kell látni, hogy a rádió is csa-
patmunka. A célunk közös:
informálni és szórakoztatni.
Ha valakinek rosszabb ked-
ve van, azt egy poénnal elüt-
jük. Az otthoni dolgokat egy
szatyorban az ajtó elõtt kell
hagyni és hazamenetben fel-
venni.

Lantos Éva

Álommunka – Létezik? V.

A mikrofonnál: Halupa Eszter
A Szentesi paprika ter-

mesztési és minõségbiztosí-
tási kézikönyvét jelentette
meg a közelmúltban a
TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft., a
Földmûvelésügyi Miniszté-
rium és a Hungarikum Bi-
zottság támogatásával.

A szakmai kiadvány elsõ-
sorban gyakorlati ismerete-
ket nyújt a paprikatermelõ
kisgazdaságok számára a
legalapvetõbb számítási
technikák példaszerû bemu-
tatásával a tápanyag-elõállí-
tás, öntözés és klímaszabá-
lyozás területén, kiegészítve
a gazdálkodási napló vezeté-
sére alkalmas segédtábláza-
tokkal a munkaerõ és költsé-
gek elemzéséhez. A Ledóné
Darázsi Hajnalka szerkesztet-
te kiadvány foglalkozik a
marketing, kereskedelem és
promóció témakörével, a
földrajzi eredetvédelem je-
lentõségével, az élelmiszer-
biztonsággal, és leírja a
„Szentesi Paprika” sajátos
termesztéstechnológiáját is,
tételesen felsorolva a javasolt
növényvédõ szerek haszná-
latát. A „Szentesi paprika”
termesztésének területe
Derekegyháza, Fábiánse-
bestyén, Felgyõ, Mindszent,
Nagymágocs, Nagytõke,
Szegvár és Szentes települé-

sek közigazgatási határain
belüli termõhelyek.

„A Szentesi paprika (OFJ)
termesztési és minõségbizto-
sítási kézikönyve” kiadványt
az augusztus 29-én megren-
dezésre kerülõ a „Magyar
Paprika Napja” szakmai ren-
dezvényen mutatja be részle-
tesen a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit
Kft. Az érdeklõdõk addig is
ingyenesen letölthetik a
www.teszesz.hu oldalról.

Útmutató kiadvány a
Szentesi paprikáról

A titkár köszöntõjében ki-
emelte, a VE-GA ma már or-
szágos civil hálózat, ami a
Korom házaspár életmûve.

A díjazottaknak üzentek
egykori VE-GÁ-sok is. Az
egykor a gimnázium drámai
tagozatára járó, 16 éve Ja-

pánban élõ és a yokohamai
egyetemen tanító Tóth Gábor
szerint a Korom házaspár in-
tézmény, fogalom, követen-
dõ példakép. Koromné Seri
Anikó nem szereti a díjakat,
de mint mondta, ezt a szak-
mai díjat civilek adják, ha so-
kaság támogatja a díjazott
személyét. Korom Pál fel-
idézte a szövetség és a ma-
gyartési táborhely kialakítá-
sának történetét. Az épület
felújításán 131 fõ dolgozott,
némelyek 2 ezer óránál is
többet, a munkát helyi vál-
lalkozók és szülõk segítették.
Évente 400-600 táborlakó
fordul meg Magyartésen, 35
fõs turnusokban 6 évesektõl
a felnõttekig.

A második alkalommal
odaítélt díj alapító irata sze-
rint „Az ember olyan lény,
aki alakítja a környezetét.
Vannak, akik tárgyakat al-
kottak, amelyektõl könnyebb
lett az életünk. Vannak, akik
fontos gondolatokat fogal-
maznak meg, s ettõl jobban
értjük a világot, melyben
élünk. S vannak, akik embe-
ri, közösségi viszonyainkat
teszik jobbá, s ettõl jobb em-
berek lettünk, s jobb életet
élünk. A társadalom fejlesz-
téséért díjjal ezt a munkát
köszönjük meg.”

Besenyei Gábor

Díj a társadalom fejlesztéséért 

Az idei július valószínûleg bekerül az 1901 óta vezetett sta-
tisztikában az öt legcsapadékosabb július közé az Országos
Meteorológiai Szolgálat adatainak jelenlegi feldolgozottsága
alapján. A sokéves átlagnál sokfelé háromszor, jó néhány he-
lyen négyszer több csapadék esett a Dél-Alföldön. A csapa-
dék összmennyisége általában 130 és 180 mm között alakult,
de egyes helyeken 200 mm-nél is többet mértek. Az Ativizig
Szentestõl északra található Pankota mérõhelyén 238,8 mm
esõt regisztráltak, 17 csapadékos napon. Ez azt jelenti, hogy
legalább háromszorosa hullott az átlagnak, minden bizony-
nyal az elmúlt évszázad legcsapadékosabb júliusa közé fog
tartozni az idei.

A havi középhõmérséklet körzetünkben mindenütt 22 fok
körül alakult, ez 1 fokkal több a sokéves átlagnál. Az abszo-
lút minimum 11,8 fok volt július 2-án, az abszolút maximum
21-én 34,8 fokkal állt be.

A napsütéses órák száma Szegeden valamivel több, mint
300 óra volt, máshol ennél némileg kevesebbet sütött a nap.
Ez összességében kissé több a sokéves átlagnál.

A 27 nyári napból 15 egyúttal hõségnap is. 9 napon dörrent
meg az ég és 18 napon esett mérhetõ mennyiségû csapadék.

Monszun júliusban

Év elején nyilvánította
oltalom alatt álló földrajzi
jelzéssé (OFJ) az Európai
Bizottság A szentesi pap-
rika termékelnevezést. Az
unió élemiszer-minõség-
jelzõ rendszerében – az ol-
talom alatt álló eredet-
megjelölés (OEM, ango-
lul: protected designati-
ons of origin, PDO) mel-
lett – az oltalom alatt álló
földrajzi jelzés (angolul:
protected geographical
indications, PGI) az egyik
legfontosabb kategória. A
különbözõ paprikafajták
öntözéses termesztése a
19. század második fele
óta folyik a térségben. A
„Szentesi paprika” (OFJ)
fajtatípusok: fehér tölteni-
való (TV), hegyes erõs,
kápia és paradicsomalakú
paprika.

1978 óta mûködik

A Vega csillagról elne-
vezett VE-GA Gyermek és
Ifjúsági Szövetség 1978-
ban alakult meg Szente-
sen középiskolás fiatalok-
ból, a Korom házaspár se-
gítõi szerepvállalásával.
Sportcsoport, kézmûves
klub, sci-fi baráti kör mû-
helycsoportok keretein
belül a diákok kutatáso-
kat végezhettek, tanulmá-
nyokat írhattak bármi-
lyen, õket érdeklõ kérdés-
rõl. 1988 óta országos szer-
vezet, mely továbbra is vi-
déki, szentesi központtal
mûködik. A rendszervál-
tás utáni egyesülési tör-
vény szerint a VE-GA
1991-ben egyesületként
bejegyeztette magát, 1998-
ban pedig közhasznú mi-
nõsítést kapott. Taglétszá-
ma  mintegy kétezer fõ, az
egykori középiskolások-
ból ma már pedagógusok,
szociológusok, mentálhi-
giénés szakemberek, szá-
mítástechnikai szakembe-
rek lettek, akik közül so-
kan továbbra is együtt
dolgoznak velük. 

Korom Pál és felesége Koromné Seri Anikó civil elisme-
rést kapott a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetségben
végzett tevékenységéért. A Tudástõke Alapítvány által ala-
pított „Társadalom fejlesztéséért” díjat és oklevelet a
magyartési táborközpontban adta át a Tudástõke Alapít-
vány titkára Darabos Györgyi és elnöke Fehér Árpád. 
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Mi a különbség az újra-
hasznosítás és az újra-
használat között? Mi ké-
szülhet a lyukas biciklibel-
sõbõl? Hogyan lehet elõre
gondolkodni vásárlást meg-
elõzõen? – sok hasznos is-
merettel gazdagodhatnak a
gyerekek a ligeti nyáresti
elõadássorozaton.

Az elõzõ években már si-
keresnek bizonyult nyáresti
ligeti és az utóbbi hónapok-
ban havonta egyszer tartott
múzeumi szakköri foglalko-
zások folytatásaként Kispál
Gyöngyi geográfus-környe-
zetmérnök várja a gyereke-
ket augusztusban egy kör-
nyezettudatos elõadássoro-
zatra a Csallány Gábor Kiál-
lítóhelyen. A szegedi szak-
ember a három alkalommal
kívülrõl, a természetbõl kö-
zelítve a háztartásig vezeti a
kisdiákokat a ligeti múze-
umépületben, rámutatva,
hogyan tudjuk jobbá tenni
környezetünket. Az elsõ es-
tén többek között a városi
hõsziget fogalmával ismer-
tette meg a résztvevõket, ki-
derült, miért van hûvösebb a
ligetben, mint a városban.
Azután augusztus 4-én, hét-
fõn este már a hulladékhasz-
nosításról esett szó: a lakás-
ban felhalmozódott dolgok
közül mit mivel tudnának
a gyerekek helyettesíteni,
hogy aztán ezekbõl kevesebb
hulladék keletkezzen, ugya-
nis nem mindenre van feltét-
lenül szükségünk. Elmagya-
rázta, újrahasználni sokkal
kevesebb energiabefekte-
téssel jár, elég arra gondolni:
készülhet dísz wc-papír gu-
rigából, vagy cserép a mû-

anyag palack aljából. De
például a kidobott PET-pa-
lackból, ha újraolvasztják, le-
het gumilabda, ha a gumiab-
roncsot összeaprítják, bele-
szórhatják a gumizúzalékot
az útalapba, hogy rugalma-
sabb legyen, ez már újra-
hasznosítás. 

Legjobb megelõzni a hul-
ladékképzõdést, elõre kell
gondolkodni vásárlás elõtt:
olyan táskát, kosarat vi-
gyünk vásárolni, hogy ne le-
gyen felesleges csomagoló-
papírra szükség, vagy az
környezetbarát anyagból ké-
szüljön. Iskolai füzetüket,
könyveiket csoamgolják szí-
nes újságpapírba vagy kima-
radt tapétadarabba, szólt a
tanács.

A foglalkozásokon a liget
fái között ismerkednek a ter-
mészettel, hogy megmarad-
jon a kapcsolatuk vele. Kéz-
mûveskedés nélkül sem
múlhatnak el a ligeti nyáres-
ték: legutóbb plakátot ter-

veztek a gyerekek, hogy mi-
vel ösztönöznék a szelektív
gyûjtést. Felcsillant a sze-
mük, amikor elhangzott,
használt bicikligumiból ék-
szert is lehet csinálni, majd a
lelkes szülõi segédlettel elké-
szült karkötõt haza is vihet-
ték a diákok.

Kispál Gyöngyi szerint a
szemléletváltás az elõadások
célja, úgy véli, ezekkel egy
kis többletet nyújtanak az is-
kolai környezetórákhoz ké-
pest, ahol a gyakorlati isme-
retekre kevesebb idõ jut, s itt
még a szülõk is hallhatnak
újdonságot. Legközelebb,
augusztus 12, én kedden este
fél héttõl Otthonosan termé-
szetes címmel már „bejut-
nak” a lakásba, arról lesz
szó, hogyan tehetjük ottho-
nosabbá szûkebb környeze-
tünket, s házi praktikák sorá-
ban például tisztítószert is
kotyvasztanak, árulta el.

D. J.

Augusztus 1-jén az Anya-
tej Világnapját ünneplõ
rendezvényre és termékbe-
mutatóra várták az édes-
anyákat a megyeházán. Az
Egészségügyi Világszerve-
zet – World Heritage Orga-
nisation – jóvoltából 22 éve
ez nap és a rá következõ hét
az anyatejet és elõnyeit ál-
lítja középpontjába.

Szentesen 10. éve rendezik
meg ezt az eseményt, ahol a
védõnõk is jelen vannak, a
meghívott édesanyák  pedig
többek között magnézium és
B6 tablettát, sebtapaszt kap-
hatnak. Mindez csak elõ-jel-
képe az anyatej egészséges
fejlõdéshez nélkülözhetetlen
elõnyeinek és kiemelt fon-
tosságának a tápszeres ét-
keztetéssel szemben. A ter-
mészetes táplálás során
olyan anyagok is jutnak a
szervezetbe, amelyek az agy
számára kiemelt fontosságú-
ak, nemcsak az így bekerülõ
glükóz miatt, ami az ideg-
rendszerre is befolyással
van, mivel segíti a galak-
tolipidek felszívódását, ha-
nem mert ez fontos a vér-agy
gáton keresztüli glükóz-
transzportnál. Szintén segí-
tik az agyban lévõ neuronok
fejlõdését. Az elsõ évben a
neuronok különösen sokat
nõnek, hiszen ekkor kezde-
nek kapcsolatot alakítani
egymással – minél több kap-
csolat alakul ki, annál jobban
fejlõdik az agy – kísérletek
szerint az anyatejjel táplált
gyermekek élesebb eszûek
lesznek felnõttkorukban is,
kevésbé erõsödnek fel náluk

asztmás tünetek. Ez persze
nincs befolyással a passzív
immunitásra (mely jelentõs
részben a nukleotidoknak
köszönhetõ), ami az anyate-
jen keresztül bejutó anyai
antitestek nélkül nem alakul-
hatna ki s például a Hepati-
tis-B vírussal vagy a tüdõ-
gyulladással szemben is el-
lenállóbbá teszik az újszülöt-
tet. 

Az eseményen nemcsak a
szentesi Védõnõi Szolgálat
tagjai, hanem a Vöröskereszt
képviselõi, a Születés heté-
nek szervezõi is részt vettek,
az érdeklõdõ anyáknak ki-
emelhették az anyatej fon-
tosságát a tápszeres táplálás-
sal szemben.

A biológiai, fizikális fejlõ-
dés mellett  ez a természete-
sebb mód a szellemi és lelki

fejlõdésre, mentális egészsé-
gére is hatással van; az érzel-
mi intelligencia már néhány
hónapos korban is alakul, a
kötõdés ekkor meghatározó.
Amikor az édesanya magá-
hoz öleli és szoptathatja új-
szülöttjét, vérének oxitocin
szintje szintén emelkedik,
ami serkenti a tejelválasztást.

Az UNICEF – méltányolva
a Egészségügyi Világszerve-
zet kezdeményezését – 1992-
ben közös programot adott
ki az anyatejes étkeztetés tá-
mogatására. A Semmelweis
Egyetem felmérései szerint
az anyák 70 százaléka táplál-
ja gyermekét anyatejjel az el-
sõ hat hónap után is. A Gyer-
meksegélyalap által is meg-
fogalmazott célkitûzés, hogy
az édesanyák, akik saját te-
jükkel nem tudják ellátni

csecsemõiket, szintén tejhez
jussanak.

Szentesen az Ady Endre
utca 18. szám alatt várják az
Anyatej-gyûjtõ állomáson
minden hétköznap 6 és 11
óra között az adakozókat.

A rendezvényrõl egyetlen
résztvevõ sem távozott em-
léktárgy nélkül: a meghívott,
gyermeküket fél évig szopta-
tó anyák oklevelet, a tombo-
lahúzáson pedig ajándékcso-
magokat kaptak. Az esemé-
nyen egy expon, kis termék-
bemutatón a gyermek fejlõ-
déséhez szükséges kelléke-
ket, termékeket is láthattak,
ezekrõl széleskörûen tájéko-
zódhattak az érdeklõdõk.

Hornyik Anna
Fotó: Vidovics

Középpontban az anyatej
és az édesanyák Harmadszor voltunk vendégei a Szentes-Csongrád Rotary

Club által szervezett Nemzetközi Rotary Alkotótábornak. Kas-
sáról, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium és
Alapiskolából ez évben három diák élvezhette a vendéglátók
szeretetét. A huszonkét táborozó diák a szélrózsa minden irá-
nyából érkezett: Kárpátaljáról Beregszászból, Erdélybõl
Aranyosgyéresrõl, Vajdaságból Óbecsérõl, Felvidékrõl Kassáról
és a hazaiak Csongrádról érkeztek. Az alkotótábor a természet-
ismeret és a környezetvédelem jegyében zajlott, ezért fõleg
azok a gyerekek látogattak ide, akik szeretik a természetet,
vonzódnak a földrajz és a biológia tárgyakhoz.

Ledó Ferenc kertészmérnök, soros elnök köszöntött bennün-
ket, bemutatta a klub tagjait majd röviden ecsetelte közösségük
programját és tevékenységét. Ezután bemutatta a tábor vezetõ-
it, Gergely Ildikó gyógytestnevelõt, Janiga Lilla tanítónõt és nem
utolsó sorban utánpótlásukat, az Interact Club két tagját,
Dorinát és Vikit, akik egész héten segítettek a programok szer-
vezésében. Mint általában, egy tábor elsõ napja mindig kapcso-
latépítéssel indul.

Hétfõn a reggeli torna után besétáltunk Csongrádra, ahol le-
nyûgözött bennünket a rengeteg fû, fa, virág – nem véletlenül
nevezik a Tisza-parti települést az ország legzöldebb városá-
nak. A polgármesteri hivatal dísztermében Kõrösi Tibor polgár-
mester fogadott bennünket. Ezután megtekintettük Csongrád
nevezetességeit, ahol a város bemutatását a csongrádi gyerekek
vállalták. 

Másnap a szentesi városházán Bocskay István önkormányzati
fõtanácsos elõadásában sok érdekességet hallottunk a városról.
Ezután lovaskocsival körbejártuk a települést, ahol Szentes kul-
túrájával és építészetével is megismerkedtünk, Horváth István
idegenvezetésével. A sok látványosság után nagy örömünkre a
Széchenyi-liget strandfürdõjébe vettük az irányt. Este a tábor-
ban szalonnát sütöttünk a rotary club tagjaival, ezek után – ne-
hogy megéhezzünk – még lecsót is fõzött nekünk örökös sza-
kácsnõnk, Marcsi. Késõbb elsétáltunk a közeli presszóba a foci
vb-t nézni.

Szerdán rendhagyó biológia órán vettünk részt a Batsányi Já-
nos Gimnázium diáklaboratóriumában. Csoportokat alkottunk,
és profi kutatómunkában vettünk részt Fehér Mária, Susánszki
Anikó és Tábori Levente tanárok irányításával. Vacsora után min-
denki elkezdte az eddig átélt élményeit összefoglalni egy óriás-
plakáton. Sötétedés elõtt még a parton érkeztünk váltóverse-
nyezni Ildikóval és Lillával, aztán a beregszászi és az
aranyosgyéresi gyerekek prezentálták városaikat. 

Szombatra a könnyes búcsú és az utazás maradt. Köszönjük
a szervezõknek ezt a felejthetetlen életreszóló hetet. Élmények-
ben gazdagon, barátságokban, tudásban gyarapodva térhet-
tünk haza.

Tóth Mónika tanárnõ,
a kassai gyerekek kísérõje

Határon túli diákok
a Rotary táborában

Természetesen a ligetben
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A Lakos Sándor Tenisz-
centrumban augusztus 1-4-e
között rendezték meg a
Barizber Kupát. Az „A“ ka-
tegóriás, kiemelt versenyre
az ország minden részébõl
érkeztek teniszezõk, hiszen
az itt szerzett pontok hozzá-
járulnak a 16 fõs egyéni mes-
terversenyen való indulás-
hoz, melynek díjazása több
százezer forint.

A 14 éves fiúk versenyé-
ben nagyon erõs mezõny jött
össze. Három szentesi fiatal
versenyzett, de csak az elsõ
körön jutottak tovább.

A 12 évesek kategóriájában
a fiúknál a szentesi Lindák
Zoltán végzett az elsõ helyen.

Augusztus 2-án, a ligeti

volt kézilabdapálya helyén
kialakított teniszpályákon
rendezték meg az országos
Play+Stay versenyt. A fõként
„elsõ versenyes”, alsó tago-
zatos korú gyermekek köny-
nyített labdákkal, életkoruk-
nak megfelelõ méretû pályán
teniszezhettek. A Kurca-parti
versenyzõk közül, korcso-
portjukban bronzérmet sze-
reztek: Csernák Dániel, Mák
Armand és Szebeni Kata.

A következõ nagyszabású
versenyt ezen a hétvégén a
fõvárosban rendezik. A kor-
csoportos országos bajnok-
ságon jó eséllyel indulnak a
12 éves korosztály szentesi
legjobbjai.

Teniszsikerek

Két évvel ezelõtt hunyt el
Erdélyszky Attila a Szentesi
Kinizsi (1976-1981) és a
Szentesi Vízmû SK (1981-
1987) labdarúgója. Emléké-
re szervezett családja és
Orgovány Zoltán második
alkalommal kispályás foci-
tornát.

Az Erdélyszky Attila Em-
léktorna öt csapat részvételé-
vel zajlott a Pusztai László
Sporttelepen. A nevezési dí-
jakból és felajánlásokból be-
folyt összeget a helyi futball
utánpótlás nevelésére aján-
lotta fel a család, a pénzt
Janiga László vette át.

– Több csapat is szeretett
volna indulni az emléktor-
nán, de az idõpont miatt ke-
vesebben léptek pályára. Ez
volt az elsõ szervezett torna
az új mûfûves pályán, egy-
ben pályaavatónak is
mondható – tudtuk meg
Erdélyszky Szilviától, az 56
éves korában elhunyt kiváló
sportoló lányától. A Belváro-
si Favágók, Káosz, Loki,
Dinamókus és Attila Barátai
fantázianevû csapatok közül
az Attila Barátai nyerték
meg a kupát. – Velük járt
édesapám focizni vasárna-
ponként a Koszta-iskolába,
ahol 2012. augusztus 26-án
rosszul lett és meghalt. A
születésnapjának évforduló-
ján, augusztus 4-én rende-
zett emléktornával szeret-
nénk hagyományt teremteni
– mondta Szilvi.

Kétszer 10 perces körmér-
kõzéseken döntötték el a vég-
sõ helyezést a csapatok kö-
zött. Játékvezetõknek idén Tö-
rök Tamást és Simon Norbertet
kérték fel, utóbbi a tavalyi síp-
mestert, Nagy Pétert helyette-
sítette. A legidõsebb játékos a
69 éves Csák László volt. 

A legjobb csapat kupát vi-
hetett haza. Szilvi elmondta,
hogy elsõként vándorkupát
szerettek volna, végül azon-
ban úgy döntöttek, hogy
minden évben készíttetnek
új Erdélyszky Kupát, ami
véglegesen a nyertes csapat-
nál maradhat. A torna lénye-

ge a sportszeretet, a jó han-
gulat és, hogy segítsék a gye-
rekeket. – Édesapám álma
volt, hogy kicsikkel foglal-
kozzon, de ez már nem ada-
tott meg számára. Mi így
szeretnénk megvalósítani a
beteljesületlenül maradt ál-
mát.

Elsõ alkalommal tavaly
augusztusban szervezte meg
a család az Erdélyszky Attila
Emléktornát, majd a befolyt
összegbõl októberben a
Szentesi Farkasok Utánpót-
lás Sport Egyesület rendezett
gyermektornát a Koszta-
iskola tornatermében. Idén is
hasonló módon használják
fel az összegyûlt pénzt. A 2.
Erdélyszky Attila Emléktor-
nát baráti beszélgetés zárta.

B. G.

Székesfehérváron rendezték meg a 119. Atlétikai Magyar
Bajnokságot, a szentesi atléták közül hatan teljesítették a baj-
noki nevezési szintet. Annak ellenére, hogy sérülés és a felké-
szülés során nehézségek is befolyásolták a munkájukat, szép
eredményeket értek el. 

A felnõtt nõi diszkoszvetõk mezõnyében Papp Anita 8.,
Csordás Cintia 9., Kocsis Alexandra 10., a nõi gerelyhajítóknál
Nánai Lilla 11., súlylökésben Csordás Cintia a 11. helyen vég-
zett.

Nagy várakozás elõzte meg a férfi diszkoszvetõk verse-
nyét. Az olimpiai ezüstérmes Kõvágó Zoltán két éves eltiltás
után tért vissza és mindenki gyõzelmet várt tõle, viszont a
dobogó másik két fokára, négy jó formában lévõ versenyzõ
„pályázott”. Az elõzõ év bajnoka, Seres András az elsõ két so-
rozatban vezetett, majd Kõvágó Zoltán 60 méter feletti dobá-
sával túldobta. Seres bajnoki ezüstérmet szerzett az Európa-
bajnok Szikszai Róbert elõtt.

A versenyt követõen a szövetségi kapitány kihirdette a zü-
richi Európa-bajnokságra utazó keretet. Némi meglepetést
okozott, hogy a dobogó 1. és 3. helyén végzõ diszkoszvetõket
jelölték az utazó keretbe, Seres András nem került az utazók
táborába. A kihirdetés után a diszkoszvetõ elmondta, nagyon
szeretett volna ott lenni az Eb-n, sajnos el kell fogadni a válo-
gatók szempontjait. – Szurkolok a versenyzõtársaimnak, és
az itthoni versenyeken próbálom bizonyítani, hogy helyem
lett volna közöttük – mondta András. Benkõ Szabina

Seres nem megy
az atlétikai Eb-re
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Három napos nemzetközi
utánpótlás vízilabdatornának
adott helyet hétvégén  az
üdülõközpont. A 33-as és az
50 méteres medencékben na-
ponta reggel héttõl, délután
hét óráig zajlott a 38 csapat,
90 mérkõzése. A hazaiakon
kívül kívül érkeztek csapatok
Oroszországból, Izraelbõl,
Bulgáriából, Litvániából, Dá-
niából és Angliából is. A szer-
vezõ Kádár József elmondta,
hogy több jelentkezést idén
nem tudtak fogadni, de jövõ-
re a fedett uszodával kibõvül-

ve lehetõség lesz nagyobb lét-
számú torna megrendezésére.
A Diapolo Kupa elsõsorban a
csapatok felmérésére szolgált,
hol állnak most a felkészülés-
ben. A Szentesi Vízilabda
Klub csapatai az "A" és az "H"
csoportban 2., a "C" és „E”
Csoportban 1. helyezést értek
el. Legjobb játékosok Tóháti
Ádám, Varga Dominika, Katona
Péter és Sóti Miksa. Az elsõ há-
rom helyezett csapat serleget
és oklevelet kaptak, a csapa-
tok legjobb játékosai a szpon-
zorok különdíját vehették át.

Két elsõ hely
Rekordszámú indulóval

zajlott a 4. dr. Polner Tibor
meghívásos fogathajtó em-
lékverseny a Szentesi Fogat-
hajtók Egyesülete szervezé-
sében a volt Esze Tamás lak-
tanya melletti területen. A
program keretében szabad-
idõs és ’C’ kategóriás fogat-
hajtó versenyeket tartottak
kettes, négyes- és pónifogat-
ok részére. A viadalok mel-
lett lovasbemutatókra, lo-
vaglásra, kocsikázásra és
kézmûveskedésre is lehetõ-
ségük nyílt a kilátogatóknak.
A kétfordulós akadályhajtá-
son rekordszámú, 35 ver-
senyzõ indult, a versenyt
egyszeri összevetéssel bo-
nyolították le. Érkeztek foga-
tok Hódmezõvásárhelyrõl,
Makóról, Fülöpházáról, Ti-
szaalpárról és Fábiánsebes-
tyénrõl is. A Szentesi FE
indulói közül a kettes foga-
tok Szabadidõs Lovassport
SZLV kategóriájában elsõ he-
lyezést ért el Kurucz Imre, a
négyes fogat SZLV kategóri-

ában 3. lett Boldizsár János.
Az elsõ három helyezett ser-
leget, oklevelet, szalagot ka-
pott, és a verseny végén va-
lamennyi résztvevõ emlék-
lappal és egy üveg borral
térhetett haza.

Ezzel a versennyel minden
évben Polner Tibor állator-
vosra emlékeznek, aki öt év-
tizedet töltött az állatorvosi
pályán, és még nyugdíjas-
ként is dolgozott az Árpád
Agrár Rt. fõállatorvosaként,
s csak 75 éves korában vo-
nult vissza hivatalosan.

2003-ban neki ítélték a
Magyar Állatorvosi Kamara
Életpálya-díját.

A rendezvényre érkezõk
navigálásában, a gépjármû-
vek részére kijelölt parkoló
terület õrzésében és rendbiz-
tosítási feladatot ellátásában
a helyi polgárõr egyesület
polgárõrei vettek részt. Aktív
tevékenységüket a rendez-
vényt szervezõ egyesület ve-
zetõsége megköszönte.

Munkatársunktól

Polner Tibor
emlékverseny

Ötödik lett 100 méteres
mellúszásban a Hollandiá-
ban zajló paraúszó Európa-
bajnokságon Rácz Nikolett,
aki még a szentesi egyesü-
letben kezdte pályafutását.
A héten már begyûjtött egy
elõdöntõs 12. helyet is, de
még két versenyszámban
érdekelt a 16 éves sportoló,
akinek városunkból is so-
kan szurkolnak.

Tavaly igazolt el tanulmá-
nyai miatt a szentesi úszó-
klubból Rácz Nikolett. Az el-
múlt években Kovács Brigitta
versenyzõjeként volt már
Európa-bajnoki döntõs (7.
hely, 2011, Berlin), és világ-
bajnoki finalista is váltóban
(6. hely, Montreal, 2013),
mindig javítva idõeredmé-
nyein. 

Az augusztus 4-én kezdõ-
dött kontinesviadalon, Eind-
hovenben összesen négy
számban indul Niki, aki elõ-
zetesen egy hollandiai válo-
gatóversenyen 10 mellen és
gyorson is gyõzõtt. Kedden
a 100 pillangóval kezdett, a
12. helyen zárt, mégis elége-
dett volt: három tizedet fara-
gott legjobbján. Jó formában
érzi magát az Eb-n, ezért is
bizakodott még a pille után,
hogy másnap a fõ számában
eléri az elõzetesen tõle elvárt
5. helyet, és hogy az eddigi
legjobbjánál, az 1:26,05-nél
jobbat úszik. 

Majdnem így is lett. 100
méter mellen a kevés induló
miatt egybõl döntõt úszott, s
megközelítve egyéni rekord-

ját, ötödikként csapott célba.
Azért is boldog, mert ez az
eddigi legelõkelõbb Eb-he-
lyezése.

– A további számokban a
javítást tûztem ki célul, de jó
lenne azért egy döntõt úszni
– üzente Niki. Pénteken vár
rá a 200 vegyes, vasárnap
pedig a 4 x 100-as vegyes-
váltót erõsíti.

A négy évvel ezelõtti vb-n
már járt itt a fiatal sportoló.
Két futam között csak pihen-
nek, illetve ekkor van lehetõ-
ség más nemzetek tagjaival
ismerkedni.

A riói paralimpiát célzó ki-
tartó munkáját Niki tavaly
október óta Pécsen folytatja,
Tari Imre irányítása alatt.
Mint megtudtuk tõle, regge-
lente ötkor kel, 6-tól 8 óráig
van edzése, mivel sportosz-
tályba jár, nincs elsõ két órá-
ja. Délután 3 és 4 óra között
kondiedzéssel folytatja nap-
ját a lány, ezt követi este 6-ig
egy újabb vízi tréning.

Szentesrõl a családja és
barátnõi szurkolnak neki,
hétvégente igyekszik haza-
jönni. A 2016-os paralimpia
abból a szempontból még
messze van, hogy meg lehes-
sen mondani, kiviszik-e õt is,
de már túl közel ahhoz, hogy
nagyon készüljön rá a Tesco
ösztöndíjával is támogatott
sportoló. Addig is Glasgow-
ban jövõre vb-t rendeznek,
de a következõ nagy verse-
nyig még maradnak izgal-
mak az Eb-n is.

D. J.

Rácz Niki legjobbja

A jubileumi, 25. eXtreme-
Man nagyatádi ironman ver-
senyen, július 26-án váro-
sunkból hárman, valamint
egy nagymágocsi sportoló
vágott neki a 3,8 kilométeres
úszásnak, 180 kilométeres
kerékpározásnak és a záró
maratonnak, a 42 195 méte-
res futásnak. Az összesen
617 induló (és 553 célba érõ)
között szépen helytálltak a
szentesiek, de a múlt heti
számunkban sajnálatosan
felcseréltük az idõeredmé-
nyeket. A legjobb idõt közü-
lük Õze László érte el, 12 óra

26 perces eredménye összesí-
tésben a 229., korcsoportjá-
ban a 61. helyet jelentette, a
Honvéd Rákóczi SE képvise-
letében pedig Csendes Zoltán
a 369., korcsoportjában a 67.
helyen ért be, 13 óra 31 per-
cet teljesítve, míg Dósai-
Molnár Szilvia összesítésben
a 404., a nõk mezõnyében
26., korcsoportjában viszont
a 3. helyen futott be, ideje: 13
óra 49 perc. A szintén HRSE-
s Lenti Péter (Nagymágocs)
16 óra 16 perc alatt tudta le
az óriási távot, korcsoportjá-
ban 5. helyen zárt.

Õze 13 órán belül

Erdélyszky Attila világéletében sportrajongó volt, ezen
belül is a foci volt a mindene kicsi gyermekkorától kezd-
ve. Aztán egy váratlan fordulat megszakította ezt a len-
dületet, amikor 2005-ben szívproblémákat diagnosztizál-
tak nála. Több hónapos kihagyás után tért vissza a játék-
hoz. „Az az élet, amiben nincs foci, az nem is igazi élet” –
mondogatta. Éveken át úgy tûnt, minden a legnagyobb
rendben. Aztán egy napon – mint derült égbõl a villám-
csapás – nem jött haza többé. Elment focizni a barátaival,
a meccs után rosszul lett, mentõt hívtak hozzá, a kórház-
ban már az életéért küzdöttek, de sajnos nem sikerült
megmenteni.

Erdélyszky Szilvia

Rácz Niki (balról)
szobatársával,

Pap Biankával az
Eb kabalafigurája

mellett
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Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai. Legelõk, szántók, vadvi-
zek. Céhek, iparosok, segédek. Fes-
tõk, grafikusok, szobrászok. A zene-
gépek története. 

Idõszaki kiállítás: Madách Imre-
Kass János: Az ember tragédiája. 

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

bat 13-17 óráig.
Állandó kiállítások: Régészeti lát-

ványtár, az SZTE régész hallgatóinak
kiállítása. Drahos István emlékszoba.
Szalva Péter emlékszoba.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az én világom címmel nyílt Szabó

Béla gyõri fotós kiállítása. A fotós tár-
latot nyitvatartási idõben tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak kép-

zõmûvészeti alkotásaiból nyílt kiállítás
látogatható. Kézmûves mûhelyek: fe-
ketekerámia, vesszõ, gyékény, gyer-
tya és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek hétfõtõl szom-
batig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Fekete István Õsidõk jelei címû ki-

állítását szeptember 1-jéig tekintheti
meg a közönség.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 8-tól

Két mozgássérült beszélget:
- Hallottam, megnyerted a break ver-
senyt!!
- Hát az úgy történt, hogy átsétáltam
a színpadon a sörömért!

- Miért van hátsó ablakfûtés a Skodá-
ban?
- ???
- Télen melegen tartja a kezed, amíg
tolod...

- Mi az, ugat, harap és focizik?
- ???
- Labdarúgó Eb.

- Mi van az õrült ló lábán?
- ???
- Pszicho-pata!

- Szia anyu. Megyek diszkóba!!

- Diszkóba?! 13 évesen a diszkózá-
son jár az eszed, és közben megfe-
ledkezel az anyukád 26. születésnap-
járól?

Feleség a férjnek:
- Drágám, ha kövér, öreg és csúnya
leszek, akkor sem fogsz elhagyni,
ugye?
- A férj erre elkezd éktelenül röhögni.
- Mi olyan vicces?
- Te kis butuska! Hát még mindig itt
vagyok veled, nem?

Mi lesz az ólomkatonából ha átmegy
rajta az úthenger?
- ???
- Lemezlovas.

A skót gyerek odaszalad az anyjához:
- Anyu, az ajtóban áll egy bácsi!
- És mit akar?
- A most épülõ uszodára gyûjt!
- Adj neki két vödör vizet!

Három sündisznó megy az erdõben,
de eltévednek. Nagyon fáznak, de
szerencsére arra jár egy tündér és azt
mondja:
- Teljesítem három kívánságotokat,
mivel hárman vagytok, mindegyikõ-
töknek egyet. Az elsõ azt kéri a tün-
dértõl, hogy juttassa haza. A második
is azt kéri:
- Nagyon fázom, juttass haza. A har-
madik azt mondja:
- Nagyon fázom, ráadásul egyedül
vagyok. Bárcsak itt lennének velem a
testvéreim!

Hõguta

Kos
Több esetben is elõfordul-
hat, hogy a környezetében

élõk közül valakivel olyan helyzetbe ke-
rül, amiben szüksége lesz az ön segít-
ségére. Egy találkozás várja egy rég lá-
tott személlyel, amelybõl késõbb mind-
kettõjüknek elõnye származhat. 

Bika
Az anyagiakat érintõ témák
kerülnek elõtérbe. Csak

olyan ügyeknek engedhet zöld utat,
melyek minimális kockázatokkal járnak.
A kiadásai ebben az idõszakban meg-
növekedhetnek. Szerencsére egy kis
plusz bevételre is számíthat. 

Ikrek
Egy nagyobb méretû átala-
kítást tervez, ami több élet-

területét is érinti. Még nincs itt az idõ a
kivitelezéshez. Addig is még talál fino-
mítani valót az elképzelésein, amíg al-
kalmassá válik az idõ a cselekvésre. 

Rák
Családi fronton jól mennek
a dolgok. A családtagjaival

jó a kapcsolata. A népszerûsége a má-
sik nemnél láthatóan erõsödik. Több
esetben is tapasztalhatja az osztatlan fi-
gyelmüket a környezetében élõk részé-
rõl. 

Oroszlán
Egy folyamatban levõ ügye,
amin az utóbbi idõben dol-

gozott, kiemelkedõ sikert hoz. Az új öt-
leteiben való együttmûködéseknél érde-
mes elõvigyázatosnak lenni, mivel az
együttmûködõ partnerei egyike sem a
legtisztességesebb céllal tart önnel. 

Szûz
Fokozottan energikus lesz,
teendõi során figyeljen, mert

könnyedén elõfordulhat, hogy hibát vét-
het. Ezt nem tudná megbocsátani ma-
gának. Óvakodjon a családi vitáknál a
kritika kinyilvánításával, mert komoly
feszültségeket válthatnak ki.

Mérleg
Jó lenne, ha nem hagyná
magát az elsõ impulzustól

vezérelve, amit érez. Érzelmileg is érzé-
kenyebb a megszokottól. Kerülnie kell a
konfrontálódásokat. Éleslátásának és
gyors észjárásának köszönhetõen
elõnyt szerezhet munkája, szellemi te-
vékenység kapcsán. 

Skorpió
Olyan szellemi tevékenység-
be kezd, amely nagy dönté-

sekre késztetheti önt, viszont rövid idõn
belül igazolódnak elképzelései, és ki-
emelkedõ eredményeknek örvendhet. A
munkában is várhatók kiemelkedõ sike-
rek. 

Nyilas
Amennyiben lehetséges,
próbáljon kétszer is mérle-

gelni mielõtt döntéseit meghozza. A
magánéletben is elkel a türelem és a
tolerancia. Párjának most szüksége van
arra, hogy támasza legyen az elképze-
léseiben. 

Bak
Amennyiben a türelmérõl ta-
núbizonyságot tud adni, ha-

tártalan elõnyökre tehet szert, amit na-
gyon várt egy ideje. Olyan ismeretsége-
ket köthet, melyek a késõbbiekre nézve
kamatozódnak üzleti téren. Az anyagia-
kat illetõen legyen óvatos.

Vízöntõ
Mostanság az otthonára
szeretne fordítani nagyobb

összeget. Tízszer fontolja meg az anya-
giakat érintõ döntéseit, mielõtt mélyen
a pénztárcába nyúlna. Egy családi ösz-
szejövetel nagy örömet tartogat önnek. 

Halak
Amennyire csak lehet, ke-
rülje a törvény határait fe-

szegetõ ügyleteket, mert veszélyekre fi-
gyelmeztetnek a csillagok. Nagyon va-
lószínû, hogy egy új csábító lehetõsé-
get kínálnak fel önnek. Még mielõtt
döntene, mindenképp kérje ki a leg-
jobb, megbízható barátai véleményét. 

Augusztus 8-15.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPAugusztus 11., hétfõ
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:15 3D Csingiling és a

kalóztündér
17:00 Lucy
18:45 Szexvideó
20:30 Lucy
Augusztus 12., kedd
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:15 3D Csingiling és a

kalóztündér
17:00 Lucy
18:45 Szexvideó
20:30 Lucy
Augusztus 13., szerda
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:15 3D Csingiling és a

kalóztündér
17:00 Lucy
18:45 Szexvideó
20:30 Lucy
Augusztus 14., csütörtök
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér

15:00 3D Csingiling és a
kalóztündér

16:45 3D A galaxis õrzõi
18:45 Lucy
20:30 3D A galaxis õrzõi
Augusztus 15., péntek
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:00 3D Csingiling és a

kalóztündér
16:45 3D A galaxis õrzõi
18:45 Lucy
20:30 3D A galaxis õrzõi
Augusztus 16., szombat
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:00 3D Csingiling és a

kalóztündér
16:45 3D A galaxis õrzõi
18:45 Lucy
20:30 3D A galaxis õrzõi
Augusztus 17., vasárnap
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:00 3D Csingiling és a

kalóztündér
16:45 3D A galaxis õrzõi
18:45 Lucy
20:30 3D A galaxis õrzõi

Mozimûsor Strandfoci

pályát avatnak

Tiszai strandnapot és

strandfocipálya avató ván-

dorkupát rendeznek augusz-

tus 9-én, szombaton 9 órától

a tiszai strandon. A strandfo-

ci kupára 4 fõs csapatok ne-

vezését várják a helyszínen

reggel 9 órától. A torna lebo-

nyolítása a nevezett csapatok

számától függ. A mérkõzés

idõtartama kötetlen, nem

oszlik félidõkre, 5 gólig

megy az adott mérkõzés.

A szervezõk ígérete szerint

a strandfocin kívül más spor-

tolási lehetõségek is várják

az érdeklõdõket, többek kö-

zött pingpong, lábtenisz, ide-

ális vízállás esetén vízifejelés.

A napot retro diszkó zárja.

Kultúra

Augusztus 12. 16. 30 óra 
Gyermek klub – Kézmûves

foglalkozás
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Augusztus 12. 18.30 – 20.30 óra
NYÁRESTÉK A MÚZEUMBAN
„Otthonosan természetes”
Csallány Gábor Kiállítóhely

(Széchenyi liget)
Augusztus 13. 17. 30 óra

Az alvás fontossága, a helyes alvás
idõpontja, tartalma, módja; az

álmatlanság megelõzése, gyógyítása
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Augusztus 16. 21 óra
Rákász diszkó

megyeháza (rossz idõ esetén ifjúsági
ház)

Augusztus 17. 17 óra
Fúvószenekari találkozó

Közremûködik: a rétyi Kováts András
Fúvószenekar, a Katowice-i Bányász

Fúvószenekar, a Csongrádi
Fúvószenekar és Szentes Város

Fúvószenekara
megyeháza 

Augusztus 18. 21 óra
Sík Sándor: István király – tragédia
az Evangélium Színház elõadásában
megyeháza (esõnap: augusztus 21.)

Augusztus 19. 16. 30 óra
Gyermek klub – Délutáni matiné

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Augusztus 19. 19 óra

Szent István napi hangverseny
Szent Anna Templom

Augusztus 20.
Szent István Nap

18 óra: Fortissimo Zenekar mûsora,
19 óra: „Délibábos Hortobágyon…”
musical és operett a Soproni Petõfi
Színház színmûvészei, Simon Andrea
és Savanyu Gergely elõadásában, 20
óra: ünnepi kenyérszegés és
kenyéráldás, beszédet mond: Szirbik
Imre polgármester és az egyházak
képviselõi, 20.30 óra: Naplegenda – a
Magyar Állami Népi Együttes mûsora,
22 óra: ünnepi tûzijáték.
Mûvelõdési Központ Ifjúsági Parkja

Augusztus 26. 16. 30 óra 
Gyermek klub – Kézmûves

foglalkozás
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Sport

Augusztus 19.
Éjszakai foci

Pusztai László Sporttelep mûfüves
pálya

A hónap minden napján 
Kurca-part Kalandpark

Kováts Károly u. 2.
Egyéb

Augusztus 16. 10-17 óráig
Garaboly Gasztro Piac

Mûvészetek Háza
Augusztus 30. 10–13 óra

Szivárvány Mûvészeti Iskola
tanévnyitó alkotónapja

Mûvészetek Háza
Táborok

Augusztus 11-15. és 18-22.
Kézilabda tábor

Dr. Papp László Városi Sportcsarnok

Programajánló

(folytatás az 1. oldalról)

Megúszta szárazon

Két évvel ezelõtt kérel-
mezte, hogy leszállhasson a
hajóról, „normális élet”, csa-
ládalapítás reményében. A
cég Miamiban lévõ irodájá-
ban ajánlottak számára mun-
kát. Az utóbbi négy évben
egy 100 méter hosszú jach-
ton mûködõ szálloda, a világ
egyik tophoteljének vezeté-
sét bízták rá. Egészen a tava-
lyi évig élt és dolgozott Flo-
ridában, majd ismét elõlép-
tették: Oslóba került beszer-
zési igazgatónak, ezzel „rév-
be ért”. A napokban is Nor-
végiából érkezett haza egy
idõre. Mint mondta, Szentes
a szíve csücske marad, sok
emlék köti ide, olykor meg-
látogatja ismerõseit,  de
Keszthelyen talált otthonra,
már oda jön haza, s jövõjét is
a Balaton melletti városban
képzeli el pár év múlva. A
családalapítás még folya-
matban van, mondta. 

Felsorolni is lehetetlen,
mennyi élmény érte, például
találkozott híres emberekkel,
a Holdra elsõként lépõ Neil
Armstronggal, vagy John Tra-
voltával, de a Monte Carlo-i
Forma-1-es futamra is bérbe
vették a hajójukat, mesélte. 

Szentesieket is
hajóra segített

Ma már nem akkora „dur-
ranás” hajóra menni, mond-

ta. Régen egy fél év alatt ösz-
sze lehetett hozni egy lakás
árát, ma már Németország-
ban, Svájcban is remek lehe-
tõségek vannak hotelekben.
Limitálják ma már a munka-
idõt és a munka elvégzését
a luxushajókon, s követel-
mény a társalgási szintû an-
gol tudás, az ötcsillagos szál-
lodai tapasztalat. Megfogal-
mazása szerint fájdalom-
mentesebb a szárazföld, de
kalandvágyóknak a hajót
ajánlja. Sok magyarnak, köz-
tük szentesi barátainak is se-
gített Péter munkát szerezni.
– A magyarokat szeretik,
disztingvált nép vagyunk, s
nem is volt olyan, aki nem
felelt volna meg – magyaráz-
ta a világutazó.

Céltudatossága segítette
karrierépítésben Pétert, aki
úgy jellemzi magát, mint
eredményorientált fiatalem-
bert. – A szerencsének is sze-
repe volt, de úgy gondolom,
kitartásból jelesre vizsgáz-
tam az évek során.

Erre hegyezték ki Körösi
Norberttel a történetüket, si-
keressé válásukat bemutató
Megúsztuk szárazon címû,
most megjelent könyvet is,
mondta Péter. – Sörözés köz-
ben jött az ötlet, hogy kelle-
ne egy könyv, annyi mindent
átéltünk, s mindenképpen
szentesi humoristával akar-
tuk megíratni. Nem hence-
günk benne, aki ismer en-
gem, tudhatja, ez távol áll tõ-

lem, s a szerzõ, Hajdú Balázs
is figyelt erre. Viccesen meg-
írt, de tanulságokat rejtõ
könyvet szerettünk volna.
Íródott már néhány ebben a
témában, de büszkén mond-
hatom, hogy az egyik leg-
jobb fejvadász cég, a Crew
Agency egyfajta tankönyv-
ként, kötelezõ olvasmány-
ként ajánlja a hajón dolgozni
készülõknek a mi történe-
tünket 

Elsõkönyves
humorista

Milyen lehet becsöppenni
egy szaúdi herceg zártkörû
bulijába? Vajon mit lehet ten-

ni egy halott öreggel, ha
nincs a jachton hullatároló?
Hogyan szûnt meg az ivóvíz
szolgáltatás a karibi St.
Barths szigetén, miután a fi-
úk autózni indultak...? –
ezekkel a szinte „rejtõi” szi-
tuációkkal igyekszik kedvet
csinálni a kiadó a most még
csak online megrendelhetõ,
de szeptembertõl a boltokba
kerülõ könyvhöz. A Duma-
színházból ismert, szentesi
származású fiatal humorista,
Hajdú Balázs már régóta ka-
cérkodott az írással, csak
ezidáig nem lelt rá az igazi
témára. Rima Péter és Kõrösi
Norbert révén azonban meg-

lett a keresett sztori, megke-
resésükre örömmel mondott
igent. – A Megúsztuk szára-
zon címû könyv alapvetõen
az önmegvalósításról szól és
arról, hogyha valamit teljes
hittel csinálunk, az meghoz-
za az eredményét és az élet
meghálálja az erõfeszítése-
ket. Szerintem attól igazán jó
a könyv, hogy bár sok a hu-
mor benne, végig van valami
mögöttes, komolyabb tarta-
lom is, amibõl az olvasó
merítkezni tud – nyilatkozta
a két fiatalember kalandjait
papírra vetõ Hajdú Balázs.

Darók József

Rima Péter óceáni kalandjai Hajdú Balázs könyvében

Segédpincérbõl egy „úszó szálloda” igazgatója

Peru és Kolumbia határán, a huatoto indiánok földjén is járt Péter.



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 30-38 Ft/db, vöröshagyma 150-180 Ft/kg, fok-
hagyma 1000-1500 Ft/kg, lilahagyma 350 Ft/kg, petrezse-
lyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller
100-150 Ft/db, karfiol 180-2500 Ft/kg, fehérpaprika 100-
150 Ft/kg, erõs paprika 50-80 Ft/db, paradicsompaprika
(pritamin) 450 Ft/kg, kaliforniai paprika 100 Ft/db, para-
dicsom 100-150 Ft/kg, kígyóuborka 200-250 Ft/kg, ká-
poszta 200-250 Ft/kg, kelkáposzta 270 Ft/kg, cékla 150-
200/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Karalábé 100 Ft/db, krumpli 100-125 Ft/kg, saláta 120-
150 Ft/db, gyökér 580 Ft/kg vagy 200-250 csomója,  sárga-
répa 150 Ft/kg. Cukkini, csillag- és fõzõtök 180 Ft/kg,
zöldbab 300-350 Ft/kg,

Kék- és vörösszilva 150 Ft/kg, ringlószilva 250 Ft/ kg,
körte 350 Ft/kg, szõlõ 480 Ft/kg, sárgabarack 350 Ft/kg,
õszi- és kopaszbarack 300 Ft/kg. Málna és ribizli 2000
Ft/kg, sárgadinnye 250-300 Ft/kg, görögdinnye 70-75
Ft/kg, alma 280 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg, mák 1900
Ft/kg, citrom 590-600 Ft/kg, banán 450 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

Ismét feltörték egy sze-
mély közösségi oldalát és ar-
ra pornográf tartalmú képe-
ket helyeztek fel. A rendõr-
ség informatikai rendszer
vagy adat megsértésének
vétsége miatt indított eljárást
ismeretlen elkövetõvel szem-
ben. Az egyik temetõ parko-
lójában álló autót törtek fel
augusztus 1-jén délután fél 3
és 4 óra között. A jármû cso-
magtartójából pénztárcát és
12 ezer forintot vitt el az is-
meretlen elkövetõ.  Szúnyog-
háló kivágásával törtek be
egy ingatlanba Szentes belte-
rületén, ahonnan ruhanemû-
ket és egyéb tárgyakat tulaj-
donítottak el 15 ezer forint
értékben.

A város belterületén lop-
tak el pénztárcát, benne 5
ezer forint készpénzzel és
bankkártyákkal. A kártyát si-
kertelenül próbálta használ-
ni az elkövetõ az egyik helyi
pénzintézet bankautomatá-
jában. 

Felülvizsgálták a szakem-

berek a szentesi Jókai és
Mikecz utca közlekedésbiz-
tonsági helyzetét. Egy szen-
tesi lakos írt nyílt levelet egy
Facebookon mûködõ helyi
hírportálnak és lapunknak a
közelmúltban, melyben a
szentesi Jókai és Mikecz utca
közlekedésbiztonsági szem-
pontból történõ felülvizsgá-
latát kérte. A Szentesi Rend-
õrkapitányság közlekedés-
rendészeti alosztálya a Szen-
tesi Városellátó Nonprofit
Kft. és az önkormányzat be-
vonásával helyszíni bejárást
tartott augusztus 1-én. A
szakemberek javaslatot tet-
tek a növényzet gyérítésére,
valamint új típusú, foszfo-
reszkáló „elsõbbségadás kö-
telezõ!” tábla kihelyezésére.
Az új táblák várhatóan elõ-
jelzõt is kapnak a keresztezõ-
dés elõtt már 50 méterrel.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság a balesetek megelõ-
zése érdekében „Táblava-
dász” akciója keretében to-
vábbra is várja a lakossági

jelzéseket. A bejelentéseket a
Szentesi Rendõrkapitányság
levél (6600 Szentes, Kossuth
utca 43.), vagy e-mail címére
küldhetik (ugyelet.szentesrk
@csongrad.police.hu).

Egy személy súlyos életve-
szélyesen sérült meg, amikor
autójával fának csapódott
Szentes határában múlt hé-
ten csütörtökön. Szegvár felé
tartott a Wartburg személy-
gépkocsi, amikor egy jobbra
ívelõ kanyarban átsodródott
a szemközti sávba, majd
árokba hajtott és fának csa-
pódott. Az autót vezetõ férfit
súlyos sérülésekkel szállítot-
ták a szentesi kórházba. 

Kedden délután a vihar
okozott károkat, három fát
csavart ki a szél, emellett egy
közúti közlekedési baleset is
történt. A Csongrádi úton, a
Tesco elõtti körforgalomban
– a betonon felgyülemlett
nagy mennyiségû esõvíz kö-
vetkeztében - egy személy-
autó lecsúszott az útról. A
forgalmi akadályt képezõ,
üzemképtelen autót a tûzol-
tók vontatták ki a körforga-
lomból. 

Temetõi autófeltörés

Született: Endre Balázs és Bessenyei Ágnes (Kispatéi út
12.) Levente, Poljak András és Lantos Katalin Gabriellának
(Jókai u. 165.) Natália Hanna, Mihalik Roland és Takács Gabri-
ellának (Kossuth Lajos u. 41.) Nóra Kata nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kiss Gyula Tibor és  Szeri Szilvia (Kiss
B. u. 6.).

Elhunyt: Balogh László (József A. u. 2.), Szaszkó Ferencné
Zebegényi Margit (Sáfrán M. u. 72.), Tóth Ferenc (Sima Fe-
renc u. 6-10.), Rácz János (Apponyi tér H ép.), dr. Gombos
Andrásné Lehoczky Anna Éva (Kiss B. u. 9.).

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: Augusztus 11-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat
7.30-12 óráig. Augusztus 11-18. Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-
kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-12.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus 9-
10-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-80.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
augusztus 11-15.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Magyaros gombaleves és
csípõs-savanyú leves

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Sárgaborsóleves

füstölt ízekkel és
nyári gyümölcsleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
saláta

B menü: Lasagne carbonara
Szerda: Grízgaluskaleves és

zöldborsókrémleves
A menü: Lecsós rakottkrumpli,

saláta
B menü: Dubary csirkemell,

petrezselymes rizs,
saláta

Csütörtök: Paradicsomleves
betûtésztával és
tárkonyos krumplileves

A menü: Házi cordon blue,
burgonypüré,
saláta

B menü: Csirkepörkölt,
tészta, saláta

Péntek: Rumos szilvaleves és
zöldborsóleves

A menü: Borsos tokány,
pirított tarhonya, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Adományokból és a plébánia költségveté-
sébõl újulhatott meg a felsõpárti Jézus Szíve
templom. Az 1943-ban felszentelt  Jókai utcai
templomban a felázott falakat szigetelték, a
belsõ falakat lefestették. A közel 4 millió fo-
rintba kerülõ felújítás februárban kezdõdött,
az ünnepélyes átadására vasárnap került sor
szentmise keretében. A mise végén Szépéné
Balogh Szabó Katalin, a Jézus Szíve egyház-
község elnöke búcsúzott Topsi Bálint plébá-
nostól, aki szolgálatát a továbbiakban Csong-
rádon látja el. A falszigetelés 1,4 millió forint-
ba került úgy, hogy a a Békéscsabai Szent
Antal Plébánia adott kedvezményesen köl-

csön munkagépet. Következõ lépésben a
templom belsejét festették és restauráltatták
2,4 millió forint értékben. A hívek pénzbeni
adományaikon túlmenõen saját munkájuk-
kal is segítettek. A templom teljes belsõ re-
konstrukcióján túl új parókiát és új kerítést
építtetett, a sekrestyét szigeteltette és az or-
gonát is felújíttatta a most búcsúzó Topsi Bá-
lint. A plébános közel hat év szolgálat után
hagyja itt a Szent Anna Plébániát és költözik
Csongrádra, az ottani plébániára. Utóda
Gruber László plébános és Fazakas Levente
káplán.

Megszépült Jézus Szíve

Negyedik alkalommal ren-
dezik meg a Lapistói Sza-
badidõs Fogathajtó Versenyt
augusztus 16-án, szombaton.
A program reggel fél 8-kor
kezdõdik a fogatok érkezésé-
vel és a regisztrációval, majd
9 órától akadályhajtás, 12
órakor ebédidõ. 13 órakor a
fogatok hibaidõs akadályhaj-
tását tekinthetik meg az ér-
deklõdõk, az eredményhir-
detés várhatóan 16 órakor
lesz. 19 órától élõzenés lo-
vasbálban rophatják kifulla-
dásig a jelenlévõk.

Fogathajtó
verseny Lapistón

Rákász Béla szerint csak
kétfajta zene létezik: A jó és a
rossz, de rosszat õ nem ját-
szik! Aki kíváncsi a különb-
ségre, az élõben is megta-
pasztalhatja augusztus 9-én,
szombaton 22 órától a Felsõ-
párti Sörözõben.

Rákász diszkó

VONATPÓTLÓ autó-
buszok közlekednek Csong-
rád – Szentes és Kiskunfél-
egyháza – Csongrád állomá-
sok között augusztus 14-16
között pályakarbantartási
munkák miatt. A Hékéd, va-
lamint Csongrádi úti tanyák,
Kettõshalom, Kónyaszék és
Csongrád alsó, megállóhe-
lyeket a vonatpótló busz
nem érinti.

“Te a jóságodat, szeretetedet két marokkal szórtad.
Önzetlenül adtál rossznak és jónak.

Mindig egy célod volt, a családodért élni.”

Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik szerették, tisztelték és ismerték,

hogy drága felejthetetlen szerettünk,

DDrr..  GGoommbbooss  AAnnddrráássnnéé
LLeehhoocczzkkyy  AAnnnnaa  ÉÉvvaa  ttaannáárr

hosszú betegség után
69 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatója
2014. augusztus 9-én (szombaton) 11 órakor

a Szentesi Evangélikus Templomban lesz.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le!

Gyászoló család

Aláírták az új szennyvíz-
telep építésének szerzõdé-
sét a kivitelezõvel, a mun-
kák még ez évben megkez-
dõdnek. A Strabag-MML
Kft.-nek jövõ június végéig
kell elkészülnie a közel 2,1
milliárdos munkával. A leg-
korszerûbb technológiával
mûködõ szennyvíztelepet a
régi mellett építik fel.

A tervezési és engedélye-
zési munkákat követõen,
várhatóan még az idén el-
kezdi az új szennyvíztelep
kivitelezését a Strabag-MML
Kft., mondta a szerzõdés alá-
írását követõen a cég fõ-
építésvezetõje. A munkákat
jövõ június végéig kell befe-
jezniük az uniós támogatás
elszámolásának határideje
miatt. Bozóki László a közepes
méretû mûvek közé sorolta a

szentesit, hasonlóan a makó-
ihoz, amit szintén a cégük
épített. A mintegy 2000 fõt
foglalkoztató vállalkozás Eu-
rópa vezetõ építõipari cégei
közé tartozik. Jelenleg is
több helyen dolgoznak az
országban, a szentesi mun-
kák egy részét is alvállalko-
zók bevonásával végzik
majd. A kivitelezõi szerzõ-
dést az önkormányzat részé-
rõl Szirbik Imre polgármester,
a kivitelezõ részérõl Jámbor
Irén, a Strabag-MML Kft. te-
rületi pénzügyi igazgatója ír-
ta alá.

Régóta tervezett beruhá-
zás valósul meg a napi 7 ezer
köbméter szennyvíz tisztítá-
sára alkalmas telep építésé-
vel – fogalmazott a polgár-
mester. Szirbik Imre lapunk
kérdésére elmondta, hogy az

összességében 2,3 milliárd
forintból megvalósuló új
szennyvíztelep teljes egészé-
ben a város tulajdona lesz,
az üzemeltetést az Alföldvíz
Kft. végzi majd. A mûszaki
átadás után még egy hat hó-
napos próbaüzem követke-
zik. A teljesen zárt rendsze-
rû, napi 7300 köbméter ka-
pacitású szennyvíztisztító a
jelenlegi, még 1974-ben ké-
szült mû mellett épül meg.
Az uniós pályázati lehetõsé-
geknek köszönhetõen az ön-
kormányzat 1,9 milliárd fo-
rintot nyert a szennyvíztisz-
tító megépítésére, mintegy
350 millió forint önrész biz-
tosításával. A régi telepet el-
bontják, a területet rekulti-
válják.

BG

Egy év múlva próbaüzem


