
Készül Mentettrét szabá-
lyozási terve egy turisztikai
beruházásnak köszönhetõ-
en. Az elkövetkezendõ évek
fejlesztési irányát meghatá-
rozó rendelethez várták a
Kurca környezetében élõk
véleményét is. Az elhang-
zottak alapján elkészített
terveket várhatóan õsszel
hagyja jóvá a képviselõ-tes-
tület. A Mentettréti Termé-
szetjáró Park kialakítása
megkezdõdött, az elsõ ütem
év végéig valósul meg.

Elsõsorban az úgynevezett
4 öles út és a stégsor által be-
zárt terület módosítása volt
a témája a szerdára összehí-
vott lakossági fórumnak. A
Mentettrétre vonatkozó sza-
bályozási terv pontosításá-
nak oka az ott 17 éve telket
vásárló Kalamusz Endre tu-
risztikai fejlesztése. A térség
jövõjét is befolyásoló Men-
tettréti Természetjáró Park
megvalósítása érdekében tel-
kek összevonása és a kör-
nyezõ utak módosítása is
szükségessé vált. A Mentett-
réti egyeztetésen a mintegy
20 telek- és üdülõtulajdono-
son kívül Wittek Krisztina fõ-
építész, Dobos Ivett tájépítész
és Wettstein Miklós közleke-
dési mérnök vett részt, akik
ismertették a területre vonat-

kozó elképzelést. Az érintett
térség kertes mezõgazdasági
terület, ismertebb elnevezés-
sel zárt kertes rész, aminek a
beépíthetõsége nem halad-
hatja meg a 3 százalékot. A
természetjáró park megál-
modója több telek tulajdono-
sa, ám csak a mintegy 4,5
hektár összevonásával való-
síthatja meg elképzelését,
ezért szükségessé vált az
1998-ban készült szabályozá-
si terv módosítása. A hely-
színen derült ki, hogy a tér-
kép és a valóság nem telje-
sen fedi egymást, így ott is ír
utat a szabályozási terv, ahol

valójában nincs, illetve nem
jelöl minden építményt. Az
egyeztetésen részt vevõk kö-
zül volt aki a saját telkeit is
összevonatná, más a stégso-
ron vezetõ út egyirányúsí-
tását javasolta. A közlekedési
mérnök véleménye szerint a
meglévõ utak keskenyek és
egy esetleges késõbbi köz-
mûépítés sem valósítható
meg mellettük. A résztvevõk
szerint a megközelíthetõség
érdekében elsõként a négy-
öles út mintegy 1 kilométe-
res szakaszát kellene elkészí-
teni szilárd burkolatúra a
volt iskolától a német tanyá-

ig. Wittek Krisztina javasla-
tára a telektulajdonosok írás-
ban is kérik az önkormány-
zattól az út megépítését, sa-
ját anyagi rész vállalásával.
Másik javaslat az utak átne-
vezése utcákká, például hal-
fajok neve szerint, és így a je-
lenleg helyrajzi számon sze-
replõ ingatlanok házszámot
is kaphatnának.

A elhangzott javaslatok
alapján a szakemberek elké-
szítik a szabályozási tervet a
következõ hetekben, majd
ezt követõen a képviselõ-tes-
tület elé kerül jóváhagyásra.

Besenyei
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Szép és gazdag angolok
edzõje Marcsi

A helyét keresni ment Angliába a szentesi Bajó Mária,
aki személyi edzõ karriert épített fel. Remek példa arra,
hogy a szokványos egészségügyi – vendéglátós vonal mel-
lett más módon is lehet érvényesülni külföldön.

7. oldal

Trükkös fiatalok az
éjszakában

Tizenhat éven aluliak is próbálkoznak a diszkóba
bejutni, és igyekeznek kijátszani a pultosok figyel-
mét is. A szülõk egy része engedi, másik része tiltja
az éjszakai bulizást gyermekének.

3. oldal

Rekord közeli csapadék
hullott aratástól napjainkig
a térségben: volt olyan te-
rület, ahol 250 milliméter
esõ esett két nap alatt.
A földeket néhol víz borít-
ja, kiöntöttek a csatornák,
pusztulnak a növények,
állnak a talajelõkészítési
munkák. A mezei pockok a
gabona után a kukoricát és
a napraforgót rágják.

Kis részben akadályozta
az aratást a sok csapadék a
Terra Coop Kft. területein,
az elmúlt öt hét alatt 240
milliméter esõt mértek. Júli-
usban 150,5 milliméter, au-
gusztus 8-ig további 88,5
milliméter csapadék hullott,
tájékoztatott Szarvas Pál. Az
ügyvezetõ tapasztalata sze-
rint átmeneti vízborítások
találhatók a földeken, néhol
szivattyúzzák az összegyûlt
esõvizet, hogy megvédjék a

kultúrnövényeket. Azt nem
tudta megmondani mennyi
pocok pusztulhatott el az
esõzés hatására, az elönté-
sekben tapasztaltak elhul-
lást, máshol nem. A sok esõt
befogadta a föld, mivel az
elmúlt hónapokat a száraz-
ság jellemezte. A Terra
Coop Kft. földjein nagyrészt
learatták a gabonát és a
mustárt az esõzések elõtt,
még Óföldeák térségében
maradt egy kisebb terület,
de a héten ott is végeztek -
tájékoztatott Szarvas Pál.
Az ügyvezetõ csalódásként
értékelte a 42,5 tonnás hek-
táronkénti termésátlagot,
mivel az elõzetes becslések
5 tonna feletti eredményt jó-
soltak, de a mezei pocok je-
lentõs veszteséget okozott.

(folytatás a 4. oldalon)

Vízözön a földeken,
pusztul a termés

Antal László alezredes
irányítja augusztus 15-tõl a
37. II. Rákóczi Ferenc Mû-
szaki Ezredet. Az alakulat
eddigi parancsnoka, Nyers
József ezredes saját kérésé-
re, nyugállomány elõtti ren-
delkezési állományba ke-
rült. Antal alezredes egyelõ-
re nem beszélt változások-
ról, elképzelése szerint 3-5
évet szolgálhat az ezred
élén. Az ünnepi átadón je-
lenlévõ összhaderõnemi
parancsnok sem szólt struk-
túraváltozásról a mûszaki-
aknál.

A parancsnokváltás nem
jelent kardinális változást, a
jelenlegi struktúra hatéko-
nyan végzi dolgát és az új
parancsnok sem kapott ilyen
jellegû parancsot mondta la-
punknak Fucsku Sándor ve-
zérõrnagy, összhaderõnemi
parancsnok. Hozzátette, fi-
nomhangolások lehetnek, a

személyi változások nem
idegenek a honvédség életé-
ben. Benkõ Tibor vezérkari fõ-
nök köszöntõjében elmond-
ta, kiváló szolgálati munka
jellemezte Nyers József ezre-
des katonai pályafutását, éle-
tét alárendelte a honvédség-
nek és példakép lehet min-
den katona elõtt. Vezetése
alatt katonái megállták he-
lyüket itthon és határon túl
is, nehéz helyzetben lesz az
utód parancsnok Antal Lász-
ló alezredes, hogy méltóan
folytassa az ezrednél eddig
folyt munkát.

Nyers József parancsnok-
ként végzett kiemelkedõ te-
vékenysége elismeréséül
Benkõ Tibor vezérkari fõ-
nöktõl Simonyi-coltot, ezen
kívül kiemelkedõ munkája,
valamint szakmai érdemei
elismeréséül Fucsku Sándor
összhaderõnemi parancs-
noktól emléktárgyat vehetett
át.

Nyers József ezredes 41
éves szolgálati idejébõl közel
14 évet töltött Szentesen, az
utóbbi 5 évet parancsnok-
ként. – Szép élményeket és
nehéz idõszakot is hozott az
itteni szolgálat - mondta a
sajtó képviselõinek tartott át-
adás-átvétel tájékoztatón.
Parancsnoki feladatai közül
kiemelte a 2010. és a 2013.
évi árvízi védekezést, és a
négy évvel ezelõtt történt
vörös iszap katasztrófa során
végzett munkát. Mint mond-
ta, az akkor épített hídjuk
azóta is áll Kolontáron. Pa-
rancsnokai közül a néhai De-
meter Gusztávot, valamint
Juhász Józsefet nevezte meg,
akiktõl sokat tanult, de meg-
említette a Honvéd Vezérkar
jelenlegi fõnökének nevét is,
ugyanis Benkõ Tibor vezér-
ezredes is volt közvetlen pa-
rancsnoka.

(folytatás a 3. oldalon)

Új parancsnok az ezrednél

Lapunk az önkormányzati választások kampányidõ-
szakában nem jelentet meg fizetett politikai hirdetést.
Azonban az esélyegyenlõség jegyében elõsegítjük olva-
sóink tájékozódását. Ezért szerkesztõségünk minden, az
önkormányzati választáson hivatalosan bejegyzett kép-
viselõ- és polgármesterjelölt számára lehetõséget bizto-
sít a bemutatkozásra.

Ezúton kérjük, juttassák el az indulók részünkre a
megjelentetni kívánt szöveget (képviselõjelöltek max.
2000, polgármesterjelöltek 3000 karakter) és fényképü-
ket szeptember 5-ig. Postai úton és személyesen Kos-
suth tér 5. (fehérház), elektronikusan szentesielet@
gmail.com, szenelet@szentes.hu.

A beérkezett anyagot szeptember 11-étõl folyamato-
san közöljük választókörzetenként.

Választási felhívás

Utcaneveket és szilárd utat
is kértek a mentettrétiek

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Még 3 hét
a Lecsófesztiválig!
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A gondozási központ II.
számú, kiséri idõsek klubja
Szabó Tiborné Marcsika vezeté-
sével 15-en Szigligetre kirán-
dultak augusztus 3-6. között.
A kis csoport 12 tagja vonattal
tette meg az oda-vissza utat,
egy nénit a hozzátartozók
autóval hoztak. A 4 napos ki-
rándulás jól sikerült, volt a
társaság a szigligeti várban,
hajókiránduláson Badacsony-
ban, ahol strandoltunk is. A
csoport teljesítette a kitûzött
célt. A legidõsebb néni is fel-
ment egészen a vár bejáratáig,
a fiatalabbak pedig a vár leg-
tetejéig is. Utána pedig az
egész falut gyalogosan körbe-
jártuk. Igaz, hogy az egész
nap sétával telt, de legalább
megcsodálhattuk Szigliget
szépségét. A 85 éves Marika

néni és a többi idõs is nagyon
örült, hogy még egyszer lát-
hatták a Balatont. A szentesi
üdülõtáborban volt a szállá-
sunk és a vacsora. Az ott lévõ
személyzet kedvesen fogadta
a csoportunkat. Az utolsó
napon már esett az esõ, de en-

nek ellenére nagyon jól érez-
tük magunkat! Már terveztük
a jövõ évi nyaralást!

Köszönet a szervezõknek,
segítõknek az élménydús ki-
rándulásért!

Janó János
klubtag

Kirándulás Szigligetre

Az Árpád Szabadidõs SK
augusztus 10-én 40 fõvel Te-
mesvárra látogatott. A város-
nézõ kirándulás megszerve-
zésében, lebonyolításában
nagy segítségünkre volt test-
vér településünk Újszentes je-
les pedagógusa Dénes Ildikó
tanárnõ. Az iskolával a klub
kapcsolata több mint 10 éves
múltra tekint vissza, a gyer-
mekek rendszeres vendégeik
egymás rendezvényein. 

Kirándulásunk elsõ állomá-
sa a szépen felújított vár volt.

Innen átsétáltunk a Bánáti
múzeumhoz. Megtekintettük
a Római Katolikus Székesegy-
házat, a város gyönyörûen vi-
rágosított fõterét, az Ortodox
fõszékesegyházat, a reformá-
tus egyháznál az 1989-es for-
radalom kitörésének helyét.
Jártunk a rózsaparkban és vé-
gigsétáltunk a Béga folyó
partján. Dózsa György kivég-
zésének helyén,  halálának
600 éves évfordulója alkalmá-
ból koszorút helyeztünk el és
tiszteletére elszavaltuk Petõfi

Sándor A nép nevében címû
versét. 

Délután az Újszentes veze-
tõivel elfogyasztott ebéd után
sétát tettünk a fõtéren. Meg-
koszorúztuk Petõfi szobrát,
megtekintettük templomai-
kat. Estére már kellemesen el-
fáradva és feltöltõdve a sok
szép látnivalóval és kedves-
séggel, amivel fogadtak ben-
nünket, elköszöntünk a ven-
déglátóinktól.

Ignácz János

Temesváron jártunk

100 éve: a Szentesi Lap,
1914. augusztus 6-án megje-
lent számának „A szentesi
szerbek” c. írása arról szá-
molt be, hogy a háború fo-
lyamán több szerb katona-
szökevény került Szentesre.
Szám szerint 16. Ezek a
szerbek a legszigorúbb ren-
dõri felügyelet alatt vannak.
A közönség ellenszenve
azonban a legkülönbözõbb
gyanúsításokkal veszi körül
ezeket az embereket, s nem
egy mendemonda keletke-
zett már. Felhívjuk a közön-
ség figyelmét, hogy bármi-
lyen gyanúja, vagy aggo-
dalma támad a Szentesre in-
ternált szerbek ellen, közöl-
je haladéktalanul a rendõr-
séggel, hogy vizsgálat tár-
gyává tehessék a vádat. Ál-
talában véve mázsaszámra
teremnek a legkülönbözõbb
rémhírek. Erre vonatkozóan
szintén felhívjuk a közönsé-
get, hogy azoknak fel ne ül-
jenek. A rémhírek terjesztõit
pedig arra figyelmeztetjük,
hogy a hatóság, ha rémhír-
terjesztésrõl értesül, nagyon
szigorúan lép fel. 

75 éve: az Alföldi Újság
1939. július 18-án megjelent
száma hírül adta, hogy a
szegedi múzeum szentesi
igazgatója új temetkezési rí-
tust fedezett fel. Csallány
Dezsõ, a híres szentesi Atti-
la-kutató, Csallány Gábor
múzeumigazgató fia, tud-
valevõleg a szegedi múze-
um élén áll, és mint ilyen,
tovább folytatja azokat az
ásatási munkálatokat, ame-
lyet már nagyszerû elõde,

Móra Ferenc megkezdett a
szegedi határban. Az újabb
ásatások két hónapja foly-
nak, s máris érdekes és érté-
kes anyag került napvilágra
az avarkor világából. E leg-
újabb ásatások során alig
másfél méternyi mélység-
ben avarkorbeli férfi csont-
jaira bukkantak, s ahogy to-
vább ástak az elsõ csontváz
alatt – keresztben elhelye-
zett másik avarkori férfi
csontvázára akadtak. – Egy
Európában mindeddig is-
meretlen temetkezési rítust
fedeztünk fel, és az ásatá-
sok tudományos értékét ép-
pen ez a felfedezés szolgál-
tatja –jelentette ki Csallány
Dezsõ, az ásatások vezetõje.
– Ennek a temetési rítusnak
lényege az, hogy körülbelül
másfél méter mélységig
négyszögletes gödröt ástak,
amelynek oldalába rézsútos
bejáró utat vágtak. Így eb-
bõl a négyszögû gödörbõl
egy teknõalakú fülke indul
ki, ebbe helyezték a halottat
csaknem állva, mert ez a
fülke erõsen lejtõs. A gödör-
be, amit régésznyelven „pit-
varnak” neveznek, legtöbb-
nyire a harcos felkantáro-
zott és díszekkel elhalmo-
zott lovát helyezték. Az a
lovas nép, amelyik ezt a rí-
tust kialakította, a sírban ta-
lált érmék tanúsága szerint
a Krisztus utáni VI–VII. szá-
zadban élt a mai magyar
földön.

45 éve: a Szentesi Élet
1969. júliusi száma hírül ad-
ta, hogy „Nyit a szabadtéri
színpad”. Ez a hír Szente-

sen nagyon jelentõs, mert
évek óta „gyengélkedik” a
város kulturális élete, ép-
pen a megfelelõ létesítmé-
nyek hiánya miatt. Most a
szeptemberre tervezett Tóth
József Színházterem avatása
elõtt szinte ráadásnak hat a
járási tanács udvarán levõ
szabadtéri színpad megnyi-
tása. Az udvar zárt, akuszti-
kailag kifogástalan és akár a
körbefutó emeletes épület
folyosóját is elfoglalhatja a
nézõ, ha netán odalenn nem
jutna számára hely. Rossz
idõ esetén még mûanyag
fóliával is lehetne „tetõt”
szerkeszteni a nézõtér és
színpad fölé, de ez most
nem idõszerû az átalakítási
költségeket számítva. A kõ-
bõl, téglából épült színpa-
dot rendbe hozták, és telje-
sen kicserélték az elavult
elektromos hálózatot. Így
korszerû körülmények kö-
zepette léphetnek fel a szín-
padon a különféle együtte-
sek. A szabadtéri színpad
ebben a hónapban nyílik, és
a mûsor összeállítására a
Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház igazgatósága elõ-
zetes tárgyalásokat folyta-
tott színházakkal és más
kulturális szervezõirodák-
kal. Annyi bizonyos, hogy a
színházi darabok iránt ra-
jongó közönséget éppen
úgy kielégítik, mint a köny-
nyûzene, a kabaré és az
esztrádmûsorok kedvelõit.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (55.)

Csallány Dezsõ
felfedezése

A hazafias felbuzdulás
légkörében Cicatricis Lajos
fõispán nagyszabású akciót
indított a hadbavonultak
családtagjainak segítésére.
1914. augusztus 2-án érte-
kezletre hívta össze a város
tehetõsebb polgárait azzal a
céllal, hogy megvitassák és
kidolgozzák a segítségnyúj-
tás módozatait. Megnyitójá-
ban felszólította a város kö-
zönségét, hogy mindazok,
akik karddal és életükkel
nem állhatnak a haza szolgá-
latára, vagyonukkal segítsék
a kenyérkeresõ nélkül ma-
radtakat. A fõispáni beszéd
hatására nyomban megkez-
dõdtek a felajánlások, ame-
lyek eredményeként rövid
idõn belül 5000 korona gyûlt
össze. Ezt követõen Sima
László lapszerkesztõ szólalt
fel, aki az értekezlet figyel-
mébe ajánlotta azt a fõispáni
javaslatot is, hogy mindenki
saját lehetõségeihez képest
2–3 vagy több személy ellá-
tását vállalja magára. A
résztvevõk jelentkezése alap-
ján közel 100 személy ellátá-
sa biztosítottnak látszott. A
megkezdett segélyakció le-
bonyolítására négy bizottsá-
got alakítottak. Ezek közül
az egyik a pénzbeli és termé-

szetbeli adományok gyûj-
tését, a másik a patronázs
ügyek intézését kapta fel-
adatul. Külön bizottság ala-
kult a napköziotthonok szer-
vezésére, melyekben a bevo-
nultak gyermekeit kívánták
elhelyezni. Augusztus 6-án
hét napköziotthon kezdte
meg mûködését a város kü-
lönbözõ részén. A negyedik
bizottság az egészségügyi
szolgálat ellátására alakult.
A társadalmi akció lendülete
idõvel csökkent, s csak igen
szerény mértékben járult
hozzá a növekvõ számú el-
látatlan családok nyomorá-
nak enyhítéséhez.

Közben lankadatlanul
folyt a háborús propaganda
a helyi újságokban. A cikkek
szerzõi egymással verse-
nyezve igyekeztek bizonyí-
tani a háború elkerülhetet-
lenségét és jogosságát, össze-
tartásra és vitéz helytállásra
buzdítva a népet. Megnevez-
ték a felelõsöket, a bûnbako-
kat is, akik a Monarchia fel-
osztására törekednek. Az írá-
sokból nem hiányoztak a fe-

nyegetõzõ kitételek sem,
amelyek a szomszédok felé
irányultak. A Sima László
szerkesztésében megjelenõ
függetlenségi 48-as szemléle-
tû Szentesi Lap például így
fogalmazott a hadüzenetet
követõ napokban: „Diadal-
mas háborút nem lehet foly-
tatni csak akkor, ha annak a
háborúnak a szükségességét
átérzi maga a nép. Az a nép,
amely kiszáll a síkra, az a
nép, amelynek fiai kezükbe
fogják a fegyvert és követik
a zászlót … A háborút senki
sem akarja a monarchiában
azért, hogy háború legyen.
De nem akad senki e nagy-
darab földön, az ötvenmillió
ember között talán egyetlen
egy sem, aki tisztában ne
volna azzal, hogy az a hábo-
rú, amely most megindul, új
fejezetet jelent a monarchia
életében, és nyomatékos
megbizonyítása annak, hogy
a tisztelt szomszédok, akik a
térképeken már felosztották
maguk között a monarchiát,
és elsõsorban Magyarorszá-
got, elõször magukkal szá-

moljanak, hogy az orgyilkos-
ságig elvezetõ nagyzási té-
boly keserves következmé-
nyekkel jár, hogy a monar-
chia rálép a nyakára annak,
aki belsõ békéjét háborgatja,
megfékezi és visszakergeti a
saját portájára ... Komoly
magasztos pillanatok ezek,
amelyeket átélünk. Vitéz
hadseregünk ott áll felké-
szülten. Millió ajakról egyfé-
le fohász szál a magasság-
ba... Mi félelmet nem is-
merünk… A háború a bûn
büntetése lészen, s nekünk

meghozza a szebb, a boldo-
gabb jövendõt. Úgy legyen!” 

A Monarchia július 28-án
átnyújtott hadüzenete után
felgyorsultak a nemzetközi
események. Július 31-én
Oroszországban megkezdõ-
dött a mozgósítás, amelyre
válaszként augusztus 1-jén a
Német Birodalom is mozgó-
sította hadseregét, és hadat
üzent Oroszországnak, majd
két nappal késõbb Belgium-
nak és Franciaországnak.
Újabb két nap elteltével
Anglia hadat üzent a Német
Birodalomnak, az Osztrák-
Magyar Monarchia pedig
Oroszországnak. Egy hét
múlva (aug. 12.) Anglia és
Franciaország is hadat üzent
az Osztrák-Magyar Monar-
chiának. A háború megindu-
lásakor a központi hatalmak
két legerõsebb szövetségese
összesen 3 700 000 fõs had-
sereggel rendelkezett (Né-
metország 2 300 000 fõvel, a
Monarchia 1 400 000 fõvel),
ezzel szemben az antant
(Oroszország, Franciaország,
Anglia és Japán) hadereje 5
700 000 katonát számlált.
Augusztusban több fronton
megindultak a harcok.

A Szentesi Lap a követke-
zõkép kommentálta a hábo-

rús fejleményeket: „Nincs
benne kétség többé: a mûvelt
világ talán minden egyes
nemzete állig fegyverben áll.
Milliók és milliók várják a
parancsot, hogy egymásra
ro h a n j a n a k  p u s k á k  é s
ágyúk, gépfegyverek pusztí-
tó tüzében. A minden oro-
szok cárja odanyújtotta segí-
tõ kezét a gyilkos szerb nép-
nek, és megtámadta Német-
országot. A kocka immár el
van vetve: ez a rideg valóság
azt jelenti, hogy kitört a vi-
lágháború, a népek és nem-
zetek nagy leszámolása
megkezdõdött… Nem hódí-
tási vágy, nem a dicsõség-
szomj indított minket a har-
cok terére. Saját becsületünk
vitt oda, és becsületünk kö-
veteli meg, hogy megálljunk
a téren. A háború a legszen-
tebb eszméért folyik: – a bé-
ke biztosítása ez a cél! Lel-
künkben bizalom honol,
imánk fölszáll a magasság-
ba: vitéz hadseregünk lelke-
sedve indul a harcba, hogy
megvédje a tûzhelyt, a csalá-
di szentélyt, biztosítsa a bé-
két mindörökre.” (Folytat-
juk)

Labádi Lajos

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

A világháború elkezdõdött

Cicatricis Lajos fõispán
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Parancsnokai közül a né-

hai Demeter Gusztávot, vala-
mint Juhász Józsefet nevezte
meg, akiktõl sokat tanult, de
megemlítette a Honvéd Ve-
zérkar jelenlegi fõnökének
nevét is, ugyanis Benkõ Tibor
vezérezredes is volt közvet-
len parancsnoka. Nyers Jó-
zsef végigjárta a ranglétrát,
a katonai fõiskola elvégzé-
se után szakaszparancsnok
Szolnokon, zászlóaljparancs-
nok Szegeden, a Magyar Mû-
szaki Kontingens zászlóalj
törzsfõnöke, majd parancs-
noka a horvátországi Okuca-
niban, két évvel késõbb az
MH Nemzeti Támogató
Elem parancsnoka Afganisz-
tánban. 

A jövõre 60. életévét betöl-
tõ fõtiszt 38 éve nõs, 2 fia és 5
unokája ad számára elfog-
laltságot a következõ évek-
ben Szegeden. Tervei között
szerepel, hogy  alaposabban
megismerje a megyeszékhe-
lyet, többet sportoljon, ker-
tészkedjen és közéleti tevé-
kenységként szívesen végez-
né a Szeged környéki hadisí-
rok kutatását, gondozását.

Beteljesült álma, amit a hi-
vatásos pályafutása kezdete-
kor elképzelt magának: önál-
ló parancsnok lett. Vélemé-
nye szerint jó kapcsolatot
alakított ki a helyi társszer-
vek és intézmények képvise-

lõivel, a város vezetésével.
Munkáját segítették a kollé-
gák, beosztottak, akik min-
dent megtettek az ezred mû-
ködéséért és ezért minden
elismerést megérdemelnek.
Nyers József így fogalmazott:
katona maradok életem vé-
géig.

Az ezredparancsnoki be-
osztást Antal László alezredes
vette át augusztus 14-én, ün-
nepélyes állománysorako-
zón. Az alezredes többször
járt már az ezrednél az el-
múlt években, többek között
itt végezte el a búvártanfo-

lyamot 2001-ben, így jól is-
meri a búvárbázist. A MH.
Szárazföldi Parancsnokságá-
ról, Székesfehérvárról érke-
zett fõtiszt a katonai fõiskola
elvégzését követõen mûszaki
tisztként kezdte pályafutását
1988-ban Szegeden. A szege-
di mûszaki dandár zászlóalj-
parancsnokaként került 11 év
múlva rendelkezési állo-
mányba a dandár megszûné-
se miatt, majd Székesfehér-
váron folytatta pályafutását
ezidáig, mindvégig mûszaki
beosztásban. Szolgált Hor-
vátországban, Albániában és

Spanyolországban is. A négy
hónapja Szentessel ismerke-
dõ Antal alezredes már be-
mutatkozott a társszervek,
intézmények és a város veze-
tõinek. Változásokról egyelõ-
re nem beszélt, de kiemelt
feladatának tekinti a vele
szemben támasztott követel-
ményeknek való megfelelést,
illetve a beosztottai bizalmá-
nak elnyerését és annak meg-
tartását. Elképzelése szerint
3-5 évet szolgálhat parancs-
nokként Szentesen, de ez
nem csak tõle függ.

Besenyei

Új parancsnok az ezrednél

Tizenhat éven aluliak is próbálkoznak a
diszkóba bejutni, és igyekeznek kijátszani
a pultosok figyelmét is. A szülõk egy része
engedi, másik része tiltja az éjszakai buli-
zást gyermekének.

A megkérdezett szülõk szerint a 15 év fe-
letti korosztály már van annyira öntudatos,
hogy idõsebb és régi ismerõsök felügyelete
mellett  felelõsségteljesen tudjanak kikapcso-
lódni a szentesi éjszakában. Többen azonban
arra hívták fel a figyelmet: bõven ráérnek
gyermekeik a 18. életévük betöltése után
rendszeresen eljárni szórakozni.

A fiatalság fogyasztási szokásairól, „party-
trükkjeirõl” Szabó Zsoltot, az Arabella Music
Club üzletvezetõjét kérdeztük. – Nyitva csak
pénteken és szombatonként vagyunk, disz-
kóként, illetve bárként üzemelünk. Pénte-
kenként inkább a fiatalabb közönség jár ide,
körülbelül 16 és 25 éves kor között. Szomba-
tonként nagyobb számban van az idõsebb
korosztály, ami 20 és 40 év között van, ilyen-
kor a fiatalság a konkurenciánál múlatja ide-
jét, vagy nyáron a Körös-torokban van, illet-
ve a szabadtéri és a kevésbé zárt helyek a
népszerûek. 16 éven aluli közönség nem jö-
het be, nagyon szûrjük õket. Elsõsorban per-
sze az idõsebb korosztály az, akit megcéloz-
nánk, jellege miatt is; mivel általában nem a
16-18 évesek azok, akik fizetõképesek. Jel-
lemzõen õk nem is a klubban vásárolnak ma-
guknak, hanem a máshol vásárolt terméket
itt fogyasztják el a klub elõtt. Sokszor pedig
csak bemennek a kocsmákba és igénytelenül
kapcsolódnak ki – akár el sem jutva a tánco-
lós, szórakozásra összpontosító helyekre. A
mai fiatalok már kissé másképp gondolkod-
nak, mint régen – amikor bezár a kocsma,
akkor nem szeretnék magukból késõbb „ki-
táncolni” a megivott alkoholt, hanem hazain-
dulnak. 

Megtudtuk, jellemzõ erre a helyre is, hogy
az idõsebbek megveszik az alkoholt a fiata-
labb társaiknak s bár a pultnál nem szolgál-
ják ki õket, mégis fogyasztanak szeszes italt.

– A mai fiatalok nagyon rafináltak. A bejá-
ratnál természetesen személyesen ügyelek

arra, hogy ne lépjenek be a 16 évesnél fiata-
labb személyek – 22 óra után pedig egyálta-
lán nem tartózkodhat itt fiatal. Persze van-
nak ilyen esetek – ez a korosztály is kikéri
azt, amit fogyasztani szeretne. Viszont ha
nem ismerik õket, mert újonnan érkeznek
vagy ritkán járnak ide, akkor   egyszer elké-
rik a személyigazolványt. Ha azt mondják,
hogy nincs náluk, akkor nem szolgálják ki
õket, ha fiatalabbak vagy a felmutatott sze-
mélyigazolványon szereplõ adatokat nem
pontosan mondják vissza, szintén nem jut-
hatnak kiszolgáláshoz. Nagyon gyakran elõ-
fordul, hogy ha nem tudják igazolni magu-
kat, akkor az idõsebb korosztály magának
kér három személyre való alkoholt, amirõl
sejthetõ: nem õ fogja meginni egyszerre; de
ez ellen semmit nem tehetünk. Nem csak mi,
hanem egyik vendéglátóhely sem szolgálhat
ki sem kiskorút, sem ittas személyt. Viszont
ha ezeket a kritériumokat nem szegi meg,
akkor sajnos nem tehetünk semmit – hogy a
megvásárolt itallal mit csinál, nem ellenõriz-
hetjük: sem idõnk, sem pedig energiánk
nincs rá – mondta az üzletvezetõ.

A bejáratnál minden egyes embertõl elké-
rik az igazolványát. – Ha két-három nagyobb
társaság bejön, akkor is el kell, hogy kérjék,
utasításom szerint az itt dolgozók. Az állá-
sukkal játszanak, ha nem teszik meg, s egy
ellenõrzés, ha jön... nekem nem ér annyit ez,
hogy kockáztassak – fogalmazott Szabó
Zsolt.

Az általunk megkérdezett fiatalok elmond-
ták, leggyakrabban idõsebb testvéreikkel
vagy barátaikkal engedik el a szüleik õket
bulizni, s elõfordul, hogy a kiszolgáló sze-
mélyzetet kijátsszák, akár hamis személyiga-
zolvánnyal, vagy idõsebb társaik segítségé-
vel. Az idõsebbek elárulták: a szórakozóhe-
lyeket jobban preferálják a házibuliknál, a
városi eseményeket a vidékinél.

A 22 éves Dudás Dorián kérdésemre arra is
figyelmeztetett, hogy semmiképpen ne száll-
jak be ittas személy autójába akkor sem, ha
egyébként megbíznék a vezetési stílusában.

Hornyik Anna Viola

Trükkös fiatalok
az éjszakában

Aláírásgyûjtésbe kezdett a
mûtéti tömb megvalósítása
érdekében a baloldali össze-
fogás. Legalább 5 ezer írás-
beli támogatót várnak, az
összegyûjtött íveket az
egészségügyért felelõs ál-
lamtitkárnak adják majd át.
A térségben élõk nevében
kérnek garanciát a kormány-
tól a megnyert, de nemrégi-
ben visszavont 2,5 milliár-
dos kórházfejlesztésre.

A napokban visszavonta a
kormány a Dr. Bugyi István
Kórház új operatív és inten-
zív terápiás tömb építésének
2,5 milliárd forintos támoga-
tásáról tavaly decemberben
aláírt szerzõdést, amit pél-
dátlan esetnek nevezett a
baloldali összefogás. Ezért
aláírásgyûjtést kezdemé-
nyeztek a beruházás miha-
marabbi megvalósítása érde-
kében. Az íveket kézjegyük-
kel ellátók „elvárják Magyar-
ország Kormányától, hogy
még az õszi választások elõtt
Szentes Város Önkormány-
zata Képviselõ-testületéhez
eljuttatott nyilatkozatában –
jóváteendõ a kormányzati
intézmények mulasztását –
adjon az állampolgároknak

írásos garanciát arra, hogy a
2014-2020-as ciklus elsõ in-
duló új egészségügyi be-
ruházása a Dr. Bugyi Ist-
ván kórház rekonstrukciója
lesz...” Móra József önkor-
mányzati képviselõ, a balol-
dal képviselõjelöltje sajtótájé-
koztatón elmondta, hogy
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ korábban ígéretet
tett a mûtõtömb megvalósu-
lására, azonban a kórház me-
nedzsmentje nem tette meg a
szükséges lépéseket a sikeres
megvalósítás érdekében.
Hornyik László baloldali kép-
viselõjelölt a kórház fõigaz-
gatójának alkalmatlanságá-
ról beszélt, és lemondásra
szólította fel Kalmár Mihályt.

Móra József reményét fe-
jezte ki, hogy a kórházban
megindulhat a múlt századi-
hoz hasonló fejlõdés a város-
ban és a térségben élõ mint-
egy 100 ezer ember magas
szintû egészségügyi ellátása
érdekében. Ezért kérik a la-
kosokat és az érintett önkor-
mányzatokat, hogy csatla-
kozzanak az aláírási akció-
jukhoz.

BG

A lakosság elvárása a
mûtõtömb megépítése

Augusztus 20-án a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Ház szabadtéri
színpadán 18 órától a Fortissi-
mo Zenekar, 19 órától „Déli-
bábos Hortobágyon…” - Mu-
sical és operett a soproni Petõ-
fi Színház színmûvészeinek
mûsora látható. 20 órakor kez-
dõdik az ünnepi kenyérszegés
és kenyéráldás, beszédet
mond Szirbik Imre polgármes-
ter és az egyházak képviselõi,
20.30-tól a Naplegenda, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes
elõadása kezdõdik. A progra-
mot 22 órakor ünnepi tûzijá-
ték zárja.

* * *
A Szentesi Repülõ Klub csa-

ládi napra várja az érdeklõdõ-
ket augusztus 20-án a Vásár-
helyi úton lévõ repülõtéren.
Az egész napos sétarepülésen
és tandemugráson kívül 10
órától gyermek-kutyás foglal-
kozás lesz Csák Petrával. 15, 17
és 19 órakor zenél a Music
Caffe, 16, 18 órakor látványos
kutyás ügyességi és agility,
engedelmességi és õrzõ-védõ
bemutatók színesítik a napot.
Emellett falmászás, ugrálóvár,
kézmûves foglalkozás várja a
látogatókat. A 90 év felettiek-
nek és a születésnapjukat ün-
neplõknek ingyenes a vitorlá-
zórepülés. A Tisza Volán hely-
közi járatai a repülõtér bejára-

tánál állnak meg. A rendez-
vény rossz idõjárás esetén el-
marad. Érdeklõdni lehet a
20/45-22-533 telefonon.

* * *
Második alkalommal szer-

vezik meg a magyartési falu-
napot augusztus 20-án.

A programok között fõzõ-
verseny, díszmadár bemutató,
ugrálóvár, kézmûveskedés,
csillám tetoválás, arcfestés,
darts és foci is szerepel. Mula-
tós és retro dalokat énekel 17
órától Ágoston Anita. A progra-
mok ingyenesek. Buszjáratok
Szentesrõl: 12:40, 17:10; Szen-
tesre: 14:38, 18:43.

Augusztus 20-i programok

Az eddigieknél jelentõ-
sebb terhet ró a földhaszná-
lókra a földek tulajdonjogá-
val, használati jogosultságá-
nak megszerzésével kapcso-
latos új eljárások megisme-
rése és betartása. 

Jelentõs változás, hogy a
haszonbérleti szerzõdéseket
ez évtõl egységes szerkezetû,
teljes bizonyító erejû magán-
okiratba vagy közokiratba
kell foglalni. Ez olyan szer-
zõdés, amely a kötelezõ tar-
talmi elemeken túl, a felek-
nek a szerzõdés létrejöttére
irányuló nyilatkozatait, a
szerzõdés lényeges tartalmi
elemeit, továbbá a felek által
meghatározott valamennyi
kikötést, feltételt, kötelezett-
ségvállalást is magában fog-
lalja.  Változás, hogy a föld-
használati jogosultságot csak
földmûves, pályakezdõ gaz-
dálkodó és mezõgazdasági
termelõszervezet szerezheti
meg. A megfelelõ nyilvántar-
tásba vétel a földhivatalban
intézhetõ, a szükséges
nyomtatvány az interneten
is elérhetõ.

A földforgalmi törvény a

földhasználat jogcímeit (ha-
szonbérlet, feles bérlet, ré-
szesmûvelés, illetve közeli
hozzátartozói viszony alap-
ján szívességi földhasználat)
tételesen felsorolja, azoktól
eltérni nem lehet. A haszná-
latra vonatkozó területi kor-
lát földmûves és mezõgaz-
dasági termelõszervezet ese-
tében legfeljebb 1200 hektár,
állattartó telep üzemeltetõje,
a szántóföldi és kertészeti
növényfajok vetõmagjának
elõállítója 1800 hektár föld
használatát szerezheti meg.
A haszonbérleti szerzõdést
legalább egy gazdasági évre
kell megkötni, de az idõtar-
tam nem haladhatja meg a
húsz évet. Jelentõs változás
az elõhaszonbérletre jogosul-
tak sorrendje, mellyel a foga-
lom meghatározások is mó-
dosításra kerültek (pl: hely-
ben lakó, helyben lakó szom-
széd). 

A földhasználati bejelen-
tést megelõzõen új eljárás,
hogy a föld használati jogá-
nak a megszerzéséhez a me-
zõgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása szükséges. Ha-
szonbérleti szerzõdések ese-
tében a hatósági eljárást az
illetékes járási földhivatal
folytatja le. Korábban a szak-
igazgatási szerv jóváhagyás-
ára nem volt szükség, a fe-
leknek a jóváhagyás meg-
adásával kapcsolatos határ-
idõvel nem kellett a szerzõ-
déskötéskor számolniuk.
Változás még, hogy az állat-
tartótelep igazolását az élel-
miszerlánc-felügyeleti szerv
(NÉBIH) adja ki Szegeden az
állattartótelep üzemeltetõ
kérelmére. A földhasználatot
érintõ kérdésekben a járási
földhivatal munkatársai
nyújtanak részletes felvilá-
gosítást és tanácsadást.

Változások a
földhasználatban

Nyers József ezredes (balról) elköszönt, Antal László alezredes átvette a parancsnokságot
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A búza minõsége változó,

javító- és takarmánybúzát is
takarítottak be. Az átvételi
árakkal kapcsolatban Szarvas
Pál elmondta, hogy a koráb-
ban kötött szerzõdések jól fi-
zettek, de aratás környékén
zuhantak az átvételi árak.
Késõbb szétnyílt az olló, a
prémium minõségû gabona
ára nõtt, a takarmánybúzáé
azonban csökkent. A héten
az olajretek betakarítása van
soron, ha a gépek rámehet-
nek a földekre. A szakember
lehetségesnek tartja, hogy
megkezdõdött a magok csí-
rázása a lábon álló növény-
nél az esõ hatására.

A sok esõ egyértelmû
nyertese a kukorica és a cu-
korrépa, igaz utóbbinál gom-
babetegségek okozta kezdõ-
dõ sárgulást tapasztaltak. Jó
termésre számítanak a két
kultúrában. Napraforgó ese-
tében fokozott növényvéde-
lemmel igyekeztek megaka-
dályozni a gombabetegsége-
ket. A tányér- és szárbetegsé-
gek ellen már kétszer is per-
meteztek a Terra Coop Kft.
tábláin. Ráadásul a jég is
kárt tett a napraforgóban az
elmúlt héten a szelevényi ha-
tárrészben.

Az Árpád-Agrár Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese kese-
rûen nyilatkozott a sok kár-
ról. Csemegekukoricában a
jég tett kárt, majd a sok esõ
miatt felázott földre nem
mehettek rá a gépekkel és
nem tudták betakarítani,
ezért tönkrement a földön.
Kovács György tájékoztatása
szerint két nap alatt 250 mil-
liméter esõ hullott le a terü-
letükön, amit képtelen befo-
gadni a talaj. A vízelvezetõ
csatornákból is kiöntött a
víz, mert nincs kezelõjük, el-
maradt a karbantartás. A víz-
gazdálkodási társulat már
nem, a vízügyi igazgatóság
még nem foglalkozik a tisztí-
tásukkal.

A másodvetésû csemege-
kukoricán áll a víz, lehet
hogy az is kipusztul és a ta-
karmánykukorica is sárgul a
vízállásos területeken a hõ-
ségben. A kalászos növénye-
ket betakarították, de az ala-
csony termésmennyiség és a
gyenge minõség miatt kevés
a bevételük. A talajelõkészí-
tési munkák is állnak a vizes
földön. Saját részre termeszt
lucernát az Árpád-Agrár Zrt.
állattenyésztése szálas takar-
mánnyal való ellátására, de
itt is nagy a kár. Kovács

György elmondta, hogy a lu-
cernát 180 hektáron elverte a
jég, illetve a viharos szél és
esõ a földbe döngölte. A fel-
ázott talajon meg sem tudják
közelíteni a területet, a bálák
egy része is vízben áll, nem
tudja mit csinálnak majd a
tönkrement takarmánynö-
vénnyel. A mezei pocok a
gabona után most a kukorica
és napraforgó szárát és ter-
mését eszi, még nem tudják
mekkora lesz a kártétel a be-
takarításig. Nagyok a bajok –
mondta búcsúzóul az
Árpád-Agrár Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese.

Besenyei Gábor

Túl vagyunk a talajelõ-
készítésen, veteményezé-
sen. Némi kerti munka mel-
lett most a szüreté a fõsze-
rep. Itt az ideje, hogy ké-
szüljünk a télre és a jövõ
évi szezonra. Év eleje óta kí-
sérem figyelemmel hónap-
ról-hónapra a kerti teendõ-
ket, melyhez városunkban a
vegyszermentesen kertész-
kedõktõl kaptam segítséget.
A mostani írásban annak
jártam utána, ki hol tart, és
van-e valamilyen jó tippje
tartósításra magfogásra.

Papp Györgyné az Alsóré-
ten gondozza piciny kertjét,
ami mostanra lett csak iga-
zán buja. Klári néni elmond-
ta, hogy ilyenkor még idõ-
szerû a retek, zöldborsó má-
sodvetése. Egy kevés zöld-
ség mellett gyógynövénye-
ket is termeszt a változatos
növénykavalkádban. A cic-
kafark és a szolidágó virágai
éppen le voltak csípve, me-
lyeket a tornácon, egy tálcán
szárít szûrt napfényben.

Horváth Margit elújságolta,
hogy a cseresznye, meggy és
sárgabarack aszalásán már
túl van. A soron lévõ gyü-
mölcsök: szilva, alma, körte,
õszibarack. 

– Ahhoz, hogy eredeti
ízükben kerüljenek a gyü-
mölcsök, zöldségek majdan
asztalunkra, befõzésnél mel-
lõzöm a cukrot, tartósítósze-
reket. Felbontáskor minden-
ki szájíze szerint édesítheti –
osztotta meg praktikáját
Margó. A hatás mindent fe-
lülmúl – tette hozzá.

Harangozó Ildikó egyszerû
módszert választott a para-
dicsom eltevésre, amit télen
milánói alapként vagy pizzá-
ra használ bazsalikommal
fûszerezve. A paradicsomkat

beirdalja, forró vízbe helyezi,
lehámozza és a húst a mag-
gal felfõzi. Lucullusz vagy
más kevéssé lédús paradi-
csomot érdemes ehhez hasz-
nálni, termeszteni. A tiszta
üvegekbe forrón töltött para-
dicsomszószt száraz dunszt-
ban hagyja hûlni, amihez
egy rongyokkal kibélelt hû-
tõtáskát használ. 

Markó Katával, a Dózsa-
házban tartott februári mag-
börze egyik szervezõjével a
vetõmagfogásról beszélget-
tünk. Kata idén gyûjtött már
zeller- és körömvirág magot.
Fontos tudni, hogy magfo-
gásra a hibridvetõmagok
nem alkalmasak. 

Végezetül álljon itt néhány
közkedvelt zöldségféle vetõ-
mag kinyerési módja a jövõ
évi magkészlet biztosításá-
hoz. A paradicsom magfogá-
sához szép érett példányokat
válasszunk ki, lehetõleg több
növényrõl is. A paradicsom
magját egy kiskanállal kika-
parjuk és egy tálban vizet

töltünk rá. Akár néhány na-
pig is lehet állni hagyni. Ek-
kor a magok könnyen kivá-
logathatóak. Miután meg-
szárítottuk õket, száraz, hû-
vös helyen tároljuk kora ta-
vaszig. Tökfélék magjánál
hasonlóan járunk el: a mago-
kat szépen kikaparjuk és egy
fél napos áztatás után kiha-
lásszuk és megszárítjuk. Sós-
ka, rukkola és egyéb saláta-
félék magját rendkívül egy-
szerû megszedni. A sóskáét
csak összegyûjtjük a szárá-
ról. A rukkolánál néhány nö-
vényt hagyunk felvirágozni
és amikor a mag beérett le-
szedjük a teljes növényt,  egy
lepedõre kiterítve hagyjuk,
hogy teljesen megszáradjon.
A szárakat ezután eltávolít-
juk, a magházakat összetör-
jük és lefújjuk a magról. A té-
põsaláta magját pedig egy-
szerûen csak belerázhatjuk
egy papírzacskóba.

Hasznos munkát a szabad-
ban!

Baranyai Vitália

A vegyszermentes kertért...

Cickafark és
zellermag terítéken

Vegyszermentes soroza-
tunk múlt hónapban meg-
jelent részében riportala-
nyunk úgy nyilatkozott,
hogy azért nem használ zse-
lésítõ anyagokat a lekvár-
fõzéshez, mert azokban nát-
rium glutamát található,
ami ismeretei szerint ideg-
méreg. A cikk megjelenését
követõen egy olvasónk ag-
godalmát fejezte ki ezzel
kapcsolatban, ezért utána-
jártunk. 

A nátrium glutamát a ter-
mészetben, különösen hú-
sokban, de zöldségekben, sõt
az emberi szervezetben is
elõforduló glutaminsav sója.
A glutamát az emlõsök ideg-
rendszerében található legál-
talánosabb serkentõ neuro-
transzmitter. Ipari elõállítása
és térhódítása szerte a vilá-
gon hosszú évtizedekre ve-
zethetõ vissza. A leginkább a
vegetából és leveskockákból
ismert anyagot mára a bol-
tok polcain található élelmi-
szerek jelentõs része tartal-
mazza. Káros hatásai vitatot-

tak; egyes tudományos kuta-
tások számos egészségügyi
problémával hozzák össze-
függésbe a nátrium glutamát
rendszeres fogyasztását, míg
mások cáfolják. A pácolt
húsokban, felvágottakban,
fûszersókban, konzerv éte-
lekben, ízesített chipsekben,
csaknem garantált,  hogy
találkozunk vele, gyakorta
más elnevezéssel. 

Az ízetlen ételek feljavítá-
sára hivatott vegyületrõl
Harangozó Ildikó egy rokoná-
tól kapott cikkben olvasott,
ami alapján eldöntötte, hogy
õ inkább nem teszi kockára
családja egészségét és igyek-
szik kihagyni az ételeikbõl.
A cikk szerint a nátrium
glutamát egyéb problémák
mellett tönkre teszi az agy-
sejteket és az agyalapi mi-
rigy által irányított funkció-
kat. Az ismeretlen szerzõ vé-
lekedése szerint „a nyugati
orvosi modell nem veszi fi-
gyelembe az élelmiszer bevi-
telt és az élelmiszereken ke-
resztül felhalmozódott kémi-

ai anyagok hatását és az EU
szakértõi elbagatellizálták a
jelenséget mondván, nincs
tudományos bizonyíték a
glutamát egészségügyi koc-
kázatára“.

Az Európai Élelmiszerin-
formációs Bizottság honlap-
ján olvashatjuk, hogy az Eu-
rópai Unióban élelmiszer-
adalékként (E621) kerül be-
sorolás alá, és szabályokban
rögzítik, hogy milyen mó-
don és mikor adhatóak az
élelmiszerekhez. Tájékozta-
tójuk szerint néhány ember
által bejelentett érzékenység
ellenére a tudományos kuta-
tások nem mutattak ki direkt
kapcsolatot a nátrium gluta-
mát és egyes vélt mellékha-
tásai között. 

A nézetek egymásnak el-
lentmondóak, és aki egysze-
rûen csak finomat szeretne
enni, annak bizony nincs
könnyû dolga. A világháló
végtelen mennyiségû infor-
mációt tartalmaz a nátrium
glutamáttal és veszélyeivel
kapcsolatban, melybõl ki-ki
szájíze és értékítélete szerint
válogathat és eldöntheti,
hogy bizalommal van-e irán-
ta, vagy óvatosságból kerüli
ezt az anyagot.

B. V.

Idegméreg, amitõl
minden finom?

A kiskertekben is jelen-
tõs károkat okoz az esõzés
és a mezei pocok. A zöld-
ségekben, de fõleg a szõ-
lõben jelentõs a peronosz-
póra fertõzés, és a gyakori
esõzés miatt a permetezés
is hatástalan. A szántóföl-
dek környékén található
kertekben a sárgarépa és
petrezselyem földbõl kiál-
ló részeit rágja a mezei
pocok, de nem kíméli a
tökféléket és a paradicso-
mot sem.

Vízözön a földeken,
pusztul a termés

A talajelõkészítési munkákat is hátráltatja a gabonatarlókon összegyûlt víz.

Tornácon száradó növények: cickafark, szolidágó, tárkony,
citrom illatú muskátli.
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A fenti címmel jelent meg
a Fonó gondozásában pub-
likált autentikus népzenei
CD, amelyik négy track ere-
jéig – a záró blokkban -
szentesi eredetû muzsikát
t a r t a l m a z !  A l e m e z t  a
Tallabille nevû formáció
jegyzi, „aki” a dél-alföldi
népzene életben tartását te-
kinti küldetésének. A zene-
kar egyébként a Népmûvé-
szet Ifjú Mestere cím birto-
kosa, valamint a Felszállott
a páva címû Duna tévés ve-
télkedõ elsõ szériájának kü-
löndíjasa. Négy állandó tag-
ja közül (vendég-énekesek-
kel dolgoznak) ketten Szen-
tes jellegzetes népi hang-
szerén, a tekerõn játszanak!

Ez az az instrumentum,
amelynek hangjába a banda
tagjai ifjan beleszerettek, és
amelyre „ráépítették” a szu-
verén zenei világukat annak
ellenére, hogy õk maguk Bu-
dapest környékiek, a zene-
karvezetõ Legeza Márton pe-
dig Tihanyban él. Mégis, a
szívükben alföldiek, hiszen e
tájegységben maradt fenn
legtovább a tekerõ-muzsika.
Utóbbiról a CD-borító szem-
léletesen tanúskodik, hiszen
az 1920-as évekbõl származó
zenekari fotó eredetileg
szentesi képeslap volt – lásd
Hankó Györgyné Paksi Márta:
Szentes és környéke népze-
néje és néptánca a XX. szá-
zadban címû, 2002-ben meg-
jelent hiánypótló, kitûnõ
(célra törõ, a kor információ-
szerzõ lehetõségeihez képest
alapos, bár önismétlésektõl
sem mentes) könyvének 43.

oldalát. Ennek tükrében (is)
érdemes a lemez szentesi vo-
natkozású felvételeit meg-
hallgatni. (Terjedelem hiá-
nyában a „Csongorád” me-
gyei CD nem szentesi vonat-
kozásainak ismertetésétõl el-
tekintek.)

Az említett könyvhöz ké-
pest kissé más a „fontossági
sorrend”: a Tallabille elsõsor-
ban Kiss József tekerõs és
Kanfi Horváth István klariné-
tos munkáiból merített. (Ró-
luk természetesen Hankóné
is szól, de a kötet hangzó
mellékletén nem szerepel-
nek.) Ezzel együtt sok az is-
merõs, tudat alatt eddig
fészkelt dallam és szöveg
(változat) annyira magas
szintû elõadásban, amely vi-
tán felül igazolja vissza,
hogy a kapott díjak, elisme-
rések méltán kerültek a
Tallabille tarsolyába.

Feltûnõ, hogy az ének-szö-
vegek nem tisztán tájnyelven
szólalnak meg. Ez az én
értelmezésemben semmi-
képp sem negatívum, hiszen
„Csongorád megye” szinte
valamennyi nyelvjárásának
hiteles tolmácsolása négy
énekes bevonásával is a „le-
hetetlenség” kategóriájába
tartozik. Az egyetlen korrekt
megoldás tehát az effajta
kompromisszum.

Ritka (de nem elérhetet-
len) kincs a Tallabille debütá-
ló CD-je! Akiket érdekelnek
a helyi népzenei hagyomá-
nyok, minden bizonnyal
örömmel, sõt büszkeséggel
fogják hallgatni ezt a lemezt.
Mi több: ha ráízelõdnek, be-
lefeledkeznek, rá is érezhet-
nek – elõdeik nyomán – az
egykor volt „padkaporos bá-
lok” hangulatára.

Olasz Sándor

„Hallották-e hírit
Csongorád megyének” A nyári színház idei záró

elõadásaként augusztus 18-
án az István király címû
színdarabot láthatják a né-
zõk a megyeháza udvarán a
Szentesi Keresztény Peda-
gógusok Társasága szerve-
zésében. A Magyar Örök-
ség-díjas Evangélium Szín-
ház elõadásának érdekessé-
ge, hogy ismét az 1983-as,
nagy sikerû rockopera cím-
szereplõje, Pelsõczy László
alakítja 30 év elteltével az
elsõ magyar királyt.

Hogy miben más ez az Ist-
ván a három évtizeddel ez-
elõtti uralkodó megformálá-
sához képest, a kérdésre
Pelsõczy László azt mondta:
mindenekelõtt a tavaly be-
mutatott elõadás egy prózai
mû, Sík Sándor drámája nagy
ívet ír le. Míg 30 éve, a klasz-
szikussá lett rockoperában
István megkoronázása, eb-
ben az uralkodó utolsó napja
elevenedik meg.  Komoly di-
lemma elõtt áll a király: ki le-
gyen az utódja? A szívéhez
közel álló pogány Vazul,
vagy a keresztény, ám ide-
gen Orseolo Péter?

A színmûvész elmesélte,
Pataki András, a Soproni Pe-
tõfi Színház igazgatója hívta
fel azzal, hogy az évforduló-
ra játssza el a harminc évvel
idõsebb Istvánt. – Ilyen ké-
résre azonnal igent mond az
ember. Hívõ katolikusként is
szentként nézek Istvánra, ki-
tüntetés számomra eljátsza-
ni, ez a legjobb, legkedve-
sebb szerepem – tudtuk meg
Pelsõczy Lászlótól.  

Azt is elmesélte, annak
idején nem is a címszerepre
jelentkezett a Szörényi-Bródy-
féle rockoperába. – Ott kez-
dem, hogy Novák Ferenc
megkeresett, jöjjek el a Hon-
véd Együttesbe, mert meg-
alakítja a  színész szekciót,

és sokoldalú, énekelni, ze-
nélni tudó színészeket kere-
sett. Koltay Gábortól is érke-
zett távirat: próbafelvételre
hívott az általa rendezett
rockoperába. Két dalt adtam
elõ, egy szólót a Kõmûves
Kelemenbõl és egy duettet
Kovács Ottíliával, aki Rékát
játszotta késõbb. Abban ma-
radtunk, majd értesítenek.
Másnap mentem a Honvéd-
hoz szerzõdéskötésre, és az
emeletrõl Novák már kiabál-
ta: István! István! Azt hittem,
csõtörés van, szerelõért kiált.
Aztán elmagyarázta, hogy
sikerült, enyém István szere-
pe. Még elõzõ este kapott
Koltaytól egy telefont, hogy
nézze meg a próbafelvétele-
ket, mert talált valakit. Telje-
sen váratlanul ért, mert egy
nemesúr szerepére jelentkez-
tem, ráadásul 12 próbafelvé-
telt tartottak, s már ki is osz-
tották a címszerepet, mégis
én lettem István. Kicsit kelle-
metlen is volt a kollégával
szemben, ám a mai napig
meghatározza az életemet ez
a szerep. Sok ezer kollégám
közül keveseknek jutott
ilyen!

Pelsõczy László szerint Ist-
ván valószínûleg ugyanígy
változott, mint õ, csak most
a színész éppen nem visel
szakállat. A darab visszate-
kint az uralkodó ifjúkori én-

jére, gyönyörû lemyomata
annak, hogyan jutott el a lel-
ki tusájáig. A jól formált jel-
lemek, s a kiváló rendezés
pergõ ritmusú, izgalmas da-
rabot eredményezett, mely-
nek segítségével a nézõk
gyarapíthatják történelmi is-
mereteiket, ajánlotta a mûvet
a címszereplõ, aki  jó emlé-
keket õriz legutóbbi itteni
szereplésérõl. Július elején a
Paprikáscsirke, avagy Stex és
New York címû könnyed da-
rabbal, a Gergely Theater
társulatával jártak a megye-
háza udvarán. – A nézõkkel
itt közelebbi kontaktusba ke-
rülhetünk, szinte velünk él-
nek, kiváló a hely atmo-
szférja. Feleségem békéscsa-
bai, s a rokonsága is eljött
megnézni Szentesre, tõlük is
tudom, milyen sikere volt a
Paprikáscsirkének- magya-
rázta a színész, aki a foglal-
koztatott mûvészek közé so-
rolhatja magát. Nyolc szín-
ház, illetve társulat 22 – köz-
tük 8-10 rendszeresen futó –
darabjában játszik, az Istvánt
már jövõ évi elõadásokra is
lekötötték. – Nem panasz-
kodhatom, de pihenést nem
engedhet meg magának az
ember. Ezekben a napokban
két bemutatóm van, de ját-
szom egy filmben (Csonka
délibáb), s benne vagyok egy
fõpróba-sorozatban: Chap-
lint alakítom A kölyök címû
musicalben.  

Az István király szereplõ-
gárdájában Vazul szerepében
a szentesi származású Lénárt
László is feltûnik, aki évek
óta Örkény-elõadásokkal és
rendhagyó irodalomórákkal
tér vissza rendszeresen szü-
lõvárosába. A darab zenéjét
pedig a városunkban nagy
népszerûségnek örvendõ
Kövi Szabolcs szerezte.

Darók József

Örökre István király

Egy híján huszadik népze-
nei találkozóját tartotta a
Pengetõ Citerazenekar au-
gusztus 9-én. Ez a 19. alka-
lom nem csupán a gondtalan
dalolásról szólt, hanem egy
szakmai továbbképzés is a
része volt, szállt a dal dél-
elõtt-délután. Az ifjúsági
házban a Vass Lajos Regio-
nális Népzenei Továbbkép-
zés keretében idén a Felföld
népdalairól hallhatott az or-
szág több településérõl, sõt
határon túlról is érkezett
mintegy negyven résztvevõ
Szûcsné Molnár Erzsébet ,
ének-zene tanártól, népze-
nésztõl. A Népmûvészet Ifjú

Mestere, aki egyben a Deszki
Népdalkör mûvészeti veze-
tõje, neves idõs elõadókat –
Pál István dudást Tereskérõl
és Holeczné Kanyó Margit
énekest Rimócról – is bemu-
tatott.

Délután a megyeháza sza-
badtéri színpadán csodálatos
napsütésben a népzenei ta-
lálkozón Szirbik Imre polgár-
mester köszöntötte az együt-
teseket és a nézõket, akik ezt
követõen a szokásoknak
megfelelõen Mélykútiné Né-
meth Kornélia vezetésével kö-
zösen megtanultak egy nép-
dalt, ezúttal a Rozmaringot
ültettem cserépbe címmel.

Már elsõre remekül megvolt
az összhang. 

A mûsort a szentesi gyer-
mekzenekar, a Margaréta in-
dította, majd fellépett a Kis-
teleki Népdalkör és Citeraze-
nekar, a Földeáki Népdalkör
és Citerazenekar, a Nagymá-
gocsi Nefelejcs Népdalkör és
Napraforgó Citerazenekar, a
Bodza Citerazenekar, a Desz-
ki Népdalkör, az Ópusztasz-
eri Szivárvány Népdalkör és
a Pereszlen Együttes, Tóth
Gyula Csökmõrõl, s termé-
szetesen a Pengetõ Citeraze-
nekar.

D.J.

A népzene gálá jaNéhány számmal ezelõtt
a Thealter fesztiválról be-
szélgettünk az egyik szente-
si rendezõvel és a szegedi
eseményre második alka-
lommal visszatérõ társulat-
vezetõvel – Pádár Zsolttal.
A rendezvény jelentõs
múltra tekint vissza és nem
véletlen az sem, hogy idén
is öt alkalommal, két hely-
színen léphettek fel, s szá-
mos nemzetközi résztvevõ
is jelen volt az eseményen.
A szentesiek idén az Ördög-
katlan fesztiválon vettek
részt. 

A Thealter egy több mint
két évtizedes múltra vissza-
tekintõ szegedi színházi ren-
dezvény. Az egyik fõszerve-
zõ, Balogh József szerint olyan
színházi energiák mozgatják
a 24 éves nemzetközi jellegû
eseményt, amelyek a rend-
szerváltás során szabadultak
fel, amikor az egyik generá-
ció még nem találta meg a
módját az önkifejezésnek, de
ötleteik, eszközeik, ismeret-
ségi körük és szándékuk már
volt a megmutatásnak; a má-
sik pedig már nem ütközött
akadályokba, de nem voltak
még eszközei és nem tudták
a „hogyan”-t. A két adottság
találkozásából jött létre a
fesztivál, illetve elõbb annak
gondolata a Szabadtéri igaz-
gatójának ötleteként. Õ kérte
fel Balogh Józsefet, médiást,
komédiás színházcsináló

embert és oktatót, hogy se-
gítsen létrehozni a „nagy”
mellett egy elõször még nem
így, nevén nevezett „alterna-
tív” színházat, meghívni
„amatõr” társulatokat. Ami-
kor az igazgató megfogal-
mazta, hogy egy „kis” szín-
házi rendezvényt szeretne a
nagy mellé – erre gondolt. A
célkitûzés ekkor még nem
volt egyértelmû, fokozatosan
vált azzá, hogy a fesztivál
nemcsak olyan értelemben
színtér, ahogy a közönség fe-
lé ad kikapcsolódást a szín-
padon. 3-4 év alatt lett evi-
denssé, hogy itt találkozhat-
nak (és beszélgethetnek)
nemcsak színészek és rende-
zõk, a közönségük, hanem a
kõszínházak társulata be-
szélgethet a pinceszínésszel
és a padlásszínházak szerep-
lõivel, rendezõk és szerve-
zõk egymással, s akkor le-
gyen ez a cél, találkozások,
teremtsenek tudatosan plat-
formot, ahol ez megvalósul-
hat. Miután ez világossá
vált, már irányították is a
fentieket a rendezvény kita-
lálói és megvalósítói. Kötöt-
tek itt késõbb házasságot,
következett be halál és szüle-
tett gyermek, egyik társulat
szereplõjeként érkezett részt-
vevõ s tért vissza késõbb egy
másik közösséggel, csoport-
tal. A fõ helyszín a régi Zsi-
nagóga, amely a kezdemé-
nyezés évében, 1992-ben a

Szabadtéri tulajdonában
volt, s így ad otthont azóta a
Thealter fesztiválnak. Voltak
itt szlávok, szerbek, szlové-
nek, indiaiak, csehek, ma-
gyarok – budapestiek, szege-
diek, szentesiek – idén a kur-
tizánképzõ, a MASZK Egye-
sület, egy halálian jó törté-
net, Tika, tika, politika, az Ir-
tás... zsák krumpli, Nagy fü-
zet, kis füzet, kõkutyák és
élõ rókák, emberek.

Jövõre, a két és fél évtize-
des eseményen pedig – szin-
te enumerációs effektusnak,
eposzi kelléknek adva lehe-
tõséget – az elmúlt évek va-
lamennyi résztvevõjét meg-
invitálják a szervezõk. A
fesztivál egyike azon kis
nyárest i  eseményeknek,
amelyek a kikapcsolódást
szolgálják – mint például az
Ördögkatlan fesztivál, a
szentesi szabadtéri vagy a
rendezvény Avignonban... 

Amitõl a Thealter különle-
ges, beszélgetõpartnerem,
Balogh József szerint: – Soha
nem fordult elõ az, hogyha
egy színház azt mondja,
hogy szeretné „így” a nézõ-
teret és „úgy” a lámpát és
„azt” a hangot és „azt” a do-
bogót és „azt” a bútort... és
szeretne ezer kiló lisztet...

… hogy az ne lett volna
ott.

Hornyik Anna Viola

Amitõl a Thealter különleges

A Margaréta Citerazenekar mûsora nyitotta a találkozót.
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Magyar gyõzelem a fedett
uszoda avatóján. Nõi vízi-
labda-válogatottunk 12-5-re
nyert Ausztrália legjobbjai
ellen, Merész András szö-
vetségi kapitány szerint ez
a siker már történelem, az
újabb feladatokra kell kon-
centrálni. Kemény Dénes, a
Magyar Vízilabda Szövet-
ség elnöke elmondta, leg-
alább tíz újabb város vár ar-
ra, hogy újonnan épített
uszodája legyen.

Meglepõen sima gyõzel-
met aratott nõi vízilabda-vá-
logatottunk Ausztrália ellen
a fedett uszoda avatója alkal-
mából. Az elsõ gólt az auszt-
rálok szerezték az új meden-
cében, az elsõ magyar találat
pedig Kisteleki Hanna nevé-
hez fûzõdik. Merész András
szövetségi kapitány örömét
fejezte ki, hogy ismét telt ház
elõtt játszhattak az Eb-t kö-
vetõen, ráadásul szenzációs
körülmények között. – Szen-
tes régóta megérdemelte,
hogy fedett uszodája legyen
– mondta a kapitány, aki
hozzátette, egy esztendõvel
ezelõtt hunyt el Sipos Edit,
és további motivációt jelen-
tett a lányoknak, hogy érte is
játszottak ezen a napon. A
csapat a mérkõzést megelõ-
zõen megkoszorúzta az egy-
kori klasszis szobrát. Arra a
kérdésre, hogy Hevesi Anita
megragadhat-e a válogatott-
ban, a kapitány azt válaszol-
ta, hogy senkinek nincs bé-
relt helye a nemzeti csapat-
ban, kizárólag a teljesítmény
számít a beválogatáskor. –
Borzasztóan egyszerûen be
lehet kerülni Szentesrõl is a
válogatottba, csak vállalni
kell a válogatottságot –
mondta Merész András.- Saj-
nos van olyan játékos Szen-
tesen, aki nem vállalja, ezzel
viszont nem tudok mit kez-
deni. Akik viszont vállalják,
azoknak olyan kiemelkedõ
teljesítményt kell nyújtaniuk
akár esztendõkön keresztül
is, ami beléjük helyezi a bi-
zalmat. Rövidesen indul egy

újabb idény, mindenkinek le-
hetõsége lesz a bizonyításra.

És ha már Hevesi Anita: a
Hungerit-Szentesi VK kivá-
lósága ismét a válogatottban
vízilabdázhatott, ráadásul
hazai közönség elõtt. Anita
jelenleg a Világkupán szere-
pel a nemzeti együttessel
Oroszországban, ahol a cso-
portkörben Ausztrália, az
Egyesült Államok és Dél-Af-
rika ellen játszik a csapat. –
Nagyon fontos volt számom-
ra ez a mérkõzés, hiszen ha-

zai publikum elõtt játszhat-
tam, és bizonyítani is szeret-
nék, hogy a csapatban ma-
radhassak – mondta Hevesi.
– Motivált vagyok, edzet-
tem, készültem egész nyá-
ron, hiszen számomra a Vi-
lágkupa lesz az az esemény,
amire eddig készültem az
utóbbi hónapokban. Ami pe-
dig az új uszodát illeti, ha
mindig ennyien lennének a
lelátón, az hatalmas elõny
lenne számunkra a bajnoki
mérkõzéseken. 

Kemény Dénes, a Magyar
Vízilabda Szövetség elnöke
örömmel érkezett a szentesi
fedett uszoda avatójára,
mint mondta, több évtizedes
álom vált valóra ezzel a vá-
rosban. – Újabb mérföldkõ
ez a magyar vízilabda szá-
mára, újabb 1250 négyzet-
méter, amin a gyerekek
egészségesen fognak felnõni,
a tehetségesebbek, a szeren-
csésebbek pedig akár olimpi-
ai-és világbajnokok is lehet-
nek – mondta a korábbi, há-
romszoros olimpiai-bajnok
szövetségi kapitány. – Több
mint tíz városban van folya-
matban vagy éppen kezdõ-
dik majd el hamarosan új
uszoda építése. Cegléden
már átadtuk a létesítményt,
most itt voltunk, néhány hét
múlva pedig a miskolctapol-
cai új medencét adjuk át, de
már Gyõrben is épül egy fe-
dett és egy nyitott 50 méte-
res medence, és ez csak az
idei esztendõ.

Hv

Szombaton kezdetét veszi
a megyei elsõ osztályú
labdarúgóbajnokság 2014-
2015-ös szezonja. A kulcsjá-
tékosait vesztõ Szentesi Ki-
nizsi az újonc Mindszent el-
len lép pályára a Pusztai
László Sporttelepen 17 órai
kezdettel. A Kinizsi célja
idén is az elsõ osztályú tag-
ság megõrzése.

Lassan véget ér a felkészü-
lési idõszak, kezdõdik az új
labdarúgó-idény. A Szentesi
Kinizsi labdarúgói az elsõ
osztály újoncával, a Mind-
szenttel mérkõznek meg az
elsõ fordulóban, hazai pá-
lyán. A Kinizsi kezdõcsapata
gyakorlatilag teljesen kicse-
rélõdött az elõzõ szezonhoz
képest, több meghatározó
labdarúgó távozott a csapat-
tól, közülük többen Csong-
rádra igazoltak. A Kinizsi öt
hetes felkészülése július 11-
én kezdõdött, több edzõmér-
kõzés is szerepelt a program-
ban, közülük az utolsót a
Hódmezõvásárhely második
csapata ellen idegenben vív-
ta a gárda, és a mieink 4-3-as
gyõzelmet arattak. Bozóki
Zoltán 22 fõs kerettel készül
a rajtra, de nem ugyanazok-
kal a labdarúgókkal, akikkel
befejezték az elõzõ szezont.
Kovács Norbert, Szeles Dániel,
Szabó Dániel Csongrádra, Po-
lyák Csaba Baksra igazolt, Mi-
hály Róbert és Szél Bence
Mindszentre távozott. Utób-

bi két játékosnak valószínû-
leg furcsa lesz szombaton
Szentesen pályára lépnie – a
Kinizsi ellen. – Gyakorlatilag
a fél kezdõcsapat távozott –
mondta Bozóki Zoltán veze-
tõedzõ. – Az érkezési olda-
lon nem ilyen hosszú a lista,
Légrádi Zsolt az ifjúsági csa-
pattól érkezett, Juhász Csaba
fél évet Derekegyházon fut-
ballozott. Bízom benne, hogy
a távozók helyére lépõk
megállják majd a helyüket,
és bebizonyítják, hogy he-
lyük van a csapatban. Annyi
pontot kell szereznünk, ami
elegendõ lesz az elsõ osztá-
lyú tagság megõrzéséhez.

Hazai pályán és idegenben
is játszott edzõmérkõzést a
Kinizsi, az eredmény vegyes
képet mutat, hiszen voltak
vereségek és gyõzelmek is,
legutóbb éppen Vásárhelyen
nyert a Szentes. Az igazi erõ-
próba azonban szombaton
következik, jó lenne ponto-
san kezdeni az új , és cseppet
sem könnyûnek ígérkezõ
szezont. – A feljutó Mind-
szent ellen kezdünk, össze-
szokott társaságról van szó,
erõsíteni is tudtak, nem lesz
tehát könnyû dolgunk- véle-
kedett a szakvezetõ. Az ifjú-
sági együttes szintén ezen a
napon lép majd pályára, az
ellenfél a Mocorgó FC lesz 14
óra 45 perctõl.

hv

Újonc ellen
a szezonnyitón

Mérföldkõ a vízilabda
számára az új uszoda

Nemzetközi éjszakai labdarúgó tornát rendez az Árpád
Szabadidõs Sportklub a mûfüves pályán augusztus 19-én, 20
órától. A villanyfényes tornán 10 fõs csapatok lépnek pályára
a polgármesteri köszöntõt és kenyéráldást követõen. Minden
résztvevõ csapat egy 2 kg-os, nemzeti színû szalaggal átkö-
tött kenyeret, egy üveg csongrádi vörösbort és vacsoracso-
magot kap.

Éjszakai focitorna

Kilencedik alkalommal
adott otthont a tótkomlósi
Rózsa fürdõ a szenior úszók
nemzetközi versenyének. A
33 méteres medencében na-
gyon jó hangulatú verse-
nyen romániai és szerbiai
versenyzõk is voltak.

A Szentesi Delfin ESC
úszóinak nagyon jól sikerült
a szereplés, 16 egyéni és 4
váltó aranyérmet szereztek.
Szintén elsõ helyen végzett
az „Elnökség, rendõrségi fel-
ügyelettel” fantázianevû vál-
tó, melynek két szentesi tag-
ja is volt. Az MSZÚOSZ el-
nöke Csaba László, alelnöke
Pólyáné Téli Éva és elnökségi
tagja Miklós Attila valamint
Pengõ Erzsébet alkották a vál-
tót, amely korosztályában a
legjobbnak bizonyult.  

Eredmények: Pólyáné Téli
Éva: 1. hely 33 mell, 33 hát,
33 gyors, 33 pille, 133 ve-
gyes, Pengõ Erzsébet: 1. hely
33 mell, 33 gyors, 33 hát, 2.
hely 133 vegyes, 33 pille,
Bertényi Mária: 1. hely 33 pil-
le, 33 mell, 33 gyors, Bocskay
Zsófia: 1. hely 33 gyors, 33
pille, 2. hely 133 vegyes, 3.
hely 33 hát, Rozgonyi Eszter:
33 mell, 33 gyors, Debreczeni

Beáta: 1. hely 33 mell, Bodnár
Istvánné: 2. hely 33 mell, 33
gyors, 33 hát, Ludányi
Mihályné: 2. hely 33 gyors,
Ferke Gáborné: 3. hely 33
mell.

4x33 nõi gyorsváltó: III.
kcs  3. Szentes (Debreczeni
Beáta, Pengõ Erzsébet, Téli
Éva, Rozgonyi Eszter), VI.
kcs 1. Szentes (Bocskay Zsó-
fia, Bodnár Istvánné, Lu-
dányi Mihályné, Bertényi
Mária).

4x33 nõi vegyes váltó: III.
kcs  2. Szentes (Debreczeni
Beáta, Pengõ Erzsébet, Téli

Éva, Rozgonyi Eszter), VI.
kcs 1. Szentes (Bocskay Zsó-
fia, Bodnár Istvánné, Ferke
Gáborné, Bertényi Mária).

4x33 Mix gyorsváltó: VI.
kcs 1. Szentes-Csongrád
(Eszenyi László, Bocskay Zsó-
fia, Bodnár Istvánné, Deák
Gyula).

4x33 Mix vegyes váltó: IV.
kcs 1.”Elnökség, rendõrségi
felügyelettel” IV. kcs 1. Szen-
tes-Csongrád (Eszenyi Lász-
ló, Bocskay Zsófia, Bodnár
Istvánné, Deák Gyula).

Pólyáné Téli Éva

Szeniorok sikere Tótkomlóson
Aranyérmeket is hoztak a

X. Strandbirkózó Országos
Bajnokságról a Dr. Papp
László Birkózó Egyesület
sportolói.  

Mazula Erik, a csapat edzõ-
je elmondta, hogy egy kör-
ben, homokon zajlik a küz-
delem, és csak állásban me-
het a „harc”, abban a pilla-
natban pedig, ahogy valaki-
nek leér a homokba a térde,
az ellenfél kap egy pontot.
Egy menet 3 percig tart, ha
döntetlen, akkor még 30 má-
sodperc hosszabbítás követ-
kezik, ha ekkor sincs döntés,
akkor a bíró itél. A szentesi-
ek nyolc fõvel álltak rajthoz,
különbözõ súlycsoportok-
ban, közülük Balogh-Szabó
Anna elsõ helyezést ért el,
Balogh-Szabó Árpád kadett
korcsoportban harmadik lett,
Pulya Krisztián a junioroknál
aranyérmet, a felnõttek kö-
zött pedig bronzérmet szer-
zett. Vajda Szebasztián máso-
dik lett a diák korcsoport-
ban, a döntõben egyetlen
ponttal kapott ki. Zsirmik Ta-
más ugyancsak a kadett kate-
góriában szerepelt, és bronz-
érmet szerzett. Testvére,
Martin 45 kilósan indult az
55 kilogrammosok között,

ahol így is negyedik lett.
Zilcsák Richárd 69 kilósként a
90 kilós ellenfelekkel mérkõ-
zött. A vezetõedzõ is példát
mutatott, Mazula Erik har-
madik lett súlycsoportjában,
de külünösen sokat érhet ez
a bronz annak tudatában,
hogy az elsõ helyezett a vi-
lágbajnokságon 5., az ezüst-
érmes pedig magyar bajnoki
bronzérmes versenyzõ volt.
A szentesi birkózók heti öt
edzéssel készülnek a verse-
nyekre, edzenek Szentesen,
de átjárnak Csongrádra is, a
fiatalokkal összesen négy
edzõ foglalkozik. Az elmúlt
héten 20-25 fõs edzõtábort
tartottak Szentesen, majd

Zánkán folytatódik a munka,
szeptember elején pedig kez-
dõdnek az éles küzdelmek. –
Annyira fellelkesedtünk
Rónyai Zoltán kollégámmal,
hogy szeretnénk, akár már
jövõre is, a szentesi uszoda
területén megrendezni egy
ilyen strandbirkózó ver-
senyt, amely minden bizony-
nyal nagy reklámja lenne a
sportágnak – nyilatkozta
Mazula Erik. A csapatból
többen Belgiumban jártak az
elmúlt napokban, ahol az
antwerpeni birkózókkal kö-
zösen töltöttek el egy hosszú
hétvégét.

hv

Strandbirkózó aranyak

Pellei U18-as világbajnok

Világbajnok lett a férfi U18-as vízilabda-válogatottunk.
Horkai György tanítványai ötméteresekkel gyõzték le a
spanyolokat a fináléban.  A csapat tagja a Valdor – Szen-
tesi VK játékosa, Pellei Frank is, aki aranyéremmel a nya-
kában térhetett haza Törökországból. Pellei a következõ-
ket nyilatkozta a Magyar Vízilabda Szövetség honlapjá-
nak a világbajnoki döntõt  követõen: – Életünk meccsén
vagyunk túl. Soha nem voltam még ennyire boldog! Na-
gyon büszke vagyok a srácokra, egy pillanatra sem adtuk
fel, és a végén fel is hoztuk, sõt, meg is fordítottuk e
meccset, de a végén kaptunk egy nagy gólt. A legeslegvé-
gén aztán higgadtabbak voltunk és megnyertük a mecs-
cset.

A válogatott a mérkõzés elõtt megkoszorúzta Sipos Edit szobrát. Fotó: Albel Andor
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- Ki az abszolút bátor?
- Aki tök részegen, éjjel 4-kor hazaér-
ve a kezében seprût tartó, tomboló fe-
leségét megpillantva azt meri kérdez-
ni:
- Takarítani fogsz, vagy csak elrepülsz
valahová?

Jean, maga a tökéletes inas. Már har-
minc éve minden este pontban hatkor
felhozza a teámat az emeleti szobám-
ba, és soha egy cseppet sem löttyin-
tett ki. Árulja el, hogyan képes ezt
megcsinálni?
- Ó uram, nagyon egyszerûen. A lép-

csõ alján felszívom a pofazacskómba,
majd amikor az emeletre érek, óvato-
san visszaköpöm.

A plasztikai sebész kitalált egy új
módszert az arcbõr feszessé tételére.
Magyarázza a páciensnek:
- Egy rejtett csavart operálok a feje te-
tejére. Amikor úgy érzi, hogy a bõr
egy kicsit ráncosabb, csak egy apró
csavarás, és újra feszes az arcbõre. A
nõnek nagyon tetszik a dolog, aláveti

magát a beavatkozásnak. Néhány hó-
nap múlva azonban visszajön az or-
voshoz.
- Doktor úr! Nézze, milyen zacskók
lettek a szemem alatt!
- Asszonyom! Azok nem zacskók, ha-
nem a mellei. És ha még sokat teker-
geti azt a csavart, hamarosan szakálla
is lesz!

Skót üzletember nagy nehezen felvon-
szolja ormótlan nagy kézipoggyászát
a repülõre, de ott már csak a stewar-
dess segítségével tudja begyömö-
szölni az ülése feletti csomagtartóba.

- Mindig ilyen nehéz csomagot cipel?
- kérdezi a légikisasszony.
- Ezután soha többé! - lihegi a skót. -
Legközelebb én bújok a csomagba,
és a feleségem veszi a jegyet!

A japánok terveztek egy nyomozó-ro-
botot, ami elkapja a tolvajokat. Be is
vetették három országban.
- Japánban öt perc alatt elfogtak 100
tolvajt.
- Az Egyesült Államokban öt perc alatt
elfogtak 200 tolvajt.
- Romániában öt perc alatt ellopták a
robotot.

Hõguta

Augusztus 18., hétfõ
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 19., kedd
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 20., szerda
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 21., csütörtök
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér

15:00 3D Csingiling és a
kalóztündér

16:45 A vihar magja
18:30 3D A galaxis õrzõi
20:30 A vihar magja
Augusztus 22., péntek
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:00 3D Csingiling és a

kalóztündér
16:45 A vihar magja
18:30 3D A galaxis õrzõi
20:30 A vihar magja
Augusztus 23., szombat
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:00 3D Csingiling és a

kalóztündér
16:45 A vihar magja
18:30 3D A galaxis õrzõi
20:30 A vihar magja
Augusztus 24., vasárnap
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:00 3D Csingiling és a

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

Mozimûsor Köszönet
Az augusztus 2-án meg-

rendezett IV. Dr. Polner Tibor
Fogathajtó Emlékverseny tá-
mogatói, akiknek a Szentesi
Fogathajtó Egyesület köszö-
netét fejezi ki: Polner Tibor
családja, Árpád Agrár Zrt.,
Hunor Coop Zrt., Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezet,
szentesi polgármesteri hiva-
tal, Szûcs Lajos alpolgármes-
ter, Bartha János mezõgazda-
sági szakiskola, szentesi pol-
gárõrség, Horváth Csaba, Bá-
lint János és Borsos Zsigmond
egyéni vállalkozók, Kereske-
delmi és Hitelbank, Séf Kft.,
Móra József önkormányzati
képviselõ. Külön köszönet a
Szentesi Fogathajtó Egyesü-
let minden tagjának és csa-
ládjaiknak az önzetlen mun-
káért!

(X)

Sorsoltunk
A Mozaik Mozi Kft. la-

punk július 18-i és 25-i szá-
mában hirdetett játékot, ame-
lyek a mozival kapcsolatos
kérdések voltak. A helyes vá-
laszok: 1. Cannes, 2. Herku-
les, 3. Forradalom. A kérdé-
seket helyesen megválaszo-
lóknak a mozi üzemeltetõje
2x2 db mozijegyet ajánlott
fel. A válaszolók közül Mol-
nár Petrának és Aratóné Ko-
vács Anitának kedvezett a
szerencse. 

Július 25-én megjelent ke-
resztrejtvény helyes megfej-
tése: vízszintes 1. Kavarás,
függõleges 35. Rossz szom-
szédság. A keresztrejtvényt
megfejtõk között kisorsolt
3x2 db mozijegyet Mazula
Jánosné, Jámbori Eszter és Si-
mon Dalma Emõke nyerte. 

A nyeremények átvehetõk
a Szentesi Élet szerkesztõsé-
gében (Kossuth tér 5., fehér-
ház) munkanapokon 8-16 óra
között.

A helyét keresni ment
Angliába a szentesi Bajó
Mária, aki a szigetország-
ban személyi edzõ karriert
épített fel. Remek példa
arra, hogy a szokványos
egészségügyi – vendéglátós
vonal mellett más módon is
lehet érvényesülni külföl-
dön. Az egészséges életmód
segítségével leküzdött egy
betegséget, azóta sokan ke-
resik tanácsokért, a fiatal nõ
életszemlélete az idehaza
élõknek is követendõ lehet.

– Körülbelül három éves
lehettem, amikor apuval –
aki gimnasztikázott és atlé-
tizált – elkezdtem fekvõtá-
maszokat csinálni  – mesélte
Marcsi. – Az óvodai torna
felmérés alapján felvettek az
akkoriban sporttagozatos
Deák Ferenc iskolába, de
nem a legjobb osztályba, mi-
vel születéskor a köldökzsi-
nór rácsavarodott a lábamra,
így a járásom nem volt töké-
letes. Ezt az idõ múlásával
rengeteg edzéssel kinõttem,
de addig elég sokat csúfol-
tak, hogy csámpás vagyok,
és még mindig az vagyok
egy kicsit. Ettõl függetlenül
elvittek engem is versenyek-
re, ahol elég jó eredménye-
ket produkáltam: voltam el-
sõ, és többször 2-3. megyei
és országos szinten. Talajtor-
nával kezdtem 2 évig, azu-
tán atlétika következett 4
évig (a rövidtávfutás volt az
erõsségem), majd kézilab-
dáztam három évet, késõbb
a magam kedvéért és az
egészségemért edzettem.
Emlékszem a sok versenyre
a Kinizsi-pályán, Nyíri Zol-
tán és Fórián Erika testnevelõ
tanárok felkészítésével.

– Hogyan határoztad el,
hogy külföldre mész dolgoz-
ni, és ott mikor indult be iga-
zán az életed?

– Mint a legtöbben, én is
azért jöttem el otthonról,
mert nem találtam a helyem,
és hasonló beállítottságú, po-
zitív életszemléletû embe-
rekkel akartam megismer-
kedni, így nem tartott vissza
semmi. 1997-ben indultam el
otthonról, rögtön a külkeres-
kedelmi érettségi után. Hol-
landiában éltem három évet,
akkor még vízum kellett a
nyugati országokban való
munkavállaláshoz. 2000-ben
mentem tovább Angliába.
Ott még szigorúbbak voltak
az elõírások, de szerencsére
már úgy mentem oda, hogy
volt munkám. Az elsõ 8 hó-
napban egy kislányra vi-
gyáztam és takarítottam há-
rom családnál. Közben rend-
szeresen jártam egy fit-
neszklubba. Egy edzõ meg-
szólított, hogy én is az va-
gyok-e, mert látja rajtam a
sportmúltat. Akkor kezdõ-
dött igazán az angliai éle-
tem. Õ megmutatta, hol sze-
rezhetek olyan végzettséget,
amit a világon mindenhol el-
fogadnak. Elvégeztem az is-
kolákat, s már másnap mun-
kába álltam, mint fitnesz-
oktató. Két évbe telt, mire
felépítettem a munkáimat, s
hogy a lakóhelyem környé-
kén megismerjenek, most
pedig már 13 éve fitnesz-
oktató és személyi edzõ va-
gyok. Akkor még alig voltak
kelet-európaiak a fitnesz te-
rületén, miután azonban lét-
rejött az Európai Unió, a ki-
vándorlás következtében a
klubok felét az ebbõl a tér-

ségbõl érkezõk töltik meg.
Jelenleg 8 magyarral dolgo-
zom együtt egy klubban. 

– Karriered építéséhez Ka-
tus Attila is segítséget adott.

– Szeretem, amit csinálok,
és ha ezt látják rajtam, akkor
az már félsiker a karrierhez.
Most már engem keresnek,
és ez jó érzés, csak már fizi-
kailag nem gyõzöm úgy,
mint 10 éve. Sokat jártunk
fellépésekre, tagja voltam
YMCA fitnesz csapatnak is,
néha tévéfellépésekre is elju-
tottunk. Katus Attila 2004-
2005-ben segített nekem.
Mindig is a Pécsi Sasok ra-
jongója voltam, és egy hirte-
len ötlettõl vezérelve gon-
doltam, kipróbálom magam
egy versenyen, hogy ez is
szerepelhessen a portfó-
liómban. Attilát kértem meg,
aki rögtön elvállalta a felké-
szítést. A Balatonon vezetett

nyári tábort, ott csatlakoz-
tam hozzájuk, s a szabad
óráiban betanított nekem
egy 2 perces koreográfiát.
Rengeteg türelme volt, örü-
lök, hogy õt kértem meg, ki-
váló ember.

– Szerinted mindezt Ma-
gyarországon is sikerülhetett
volna felépíteni?

– Valószínûleg nem, mert
mélyen bennem volt az isko-
lai „csámpás kislány” jelzõ,
emiatt nem volt nagy önbi-
zalmam. El kellett hagynom
azt a közeget, hogy megnyíl-
hassak. A magyar edzõk és
sportolók kimagaslóan jók
itt, Angliában, de abból a
szempontból is könnyebb
volt érvényesülni, hogy az
itteni lakosság nagy részé-
nek nincs sportmúltja, és
idegen nyelv tudása, ezért
tisztelik azokat, akiknek van.
Egy három éves jóga képzést

tervezek elvégezni, úgy gon-
dolom, a jövõben azt fogom
oktatni.

– Tervezed, hogy egyszer
végleg hazajössz?

– Egyelõre nem, hiszen jól
érzem magam Angliában, de
rendszeresen járok haza, sze-
retem Szentest, és megma-
radtak a régi barátaim.

– Lehet-e munkakapcso-
latból barátság?

– Most komoly üzletembe-
reket edzek, és egy igazi
„housewife”-ot is, akinek
tényleg csak az a dolga,
hogy jól nézzen ki. Születnek
barátságok a munkakapcso-
latból, de én szeretem ezt
külön választani, hiszen eb-
bõl élek. De az egyik ismerõ-
söm George Michael trénere,
és köztük nagyon szoros ba-
rátság alakult ki, az énekes-
sel utazik mindenhová, nem
is kell neki másik kliens.

– Pár éve egyik kuncsafto-
dat, a Boney M énekesnõjé-
nek, Sheila Bonnicknak meg
is mutattad a városod, any-
nyira jóban voltatok.

– Sheila az óráimra járt,
egy akkori betegségem kap-
csán ajánlott ügyvédet, mert
mûhibát feltételezett, egye-
dül vele kerültem közelebbi
ismeretségbe. Õ a nyári idõ-
szakban nagyon elfoglalt,
ritkán látom. Ha találko-
zunk, akkor sem edzésre, ha-
nem baráti beszélgetésre.

– Ez a bizonyos betegség
visszavetett a munkában,
precedens értékû lett, pár éve
még az ottani és hazai lapok
is írtak róla. Túl vagy rajta? 

– DVD-kiadásra készülve
ránctalanító injekciókat vet-
tem Magyarországon, amit
proteinnek hirdettek, meg
sem fordult a fejemben,
hogy a Botulinum Toxin rö-
vidítése a botox. Pár hóna-
pos használat alatt megmér-
gezett, amibõl csak 3 év alatt
gyógyultam meg annyira,
hogy a karrierem újra el tud-
tam kezdeni építeni. Ki-
gyógyultam belõle, néha
még érzékeny vagyok, de
nem vészes. Nagyon meg-
változtatta az életem, spiri-
tuális lettem, minden kis do-
logért hálás vagyok az élet-
ben. Nem szoktam elégedet-
lenkedni. Nem mondhatom,
hogy az elmúlt négy év már
a múlt, mert megkeresnek
emberek, akik utánam bete-
gedtek meg. Valószínû, hogy
még több megkeresés lesz,
és mint tanácsadó, velük kell
majd foglalkoznom, mivel
nincs rá gyógymód, csak az
idõ és a rendszeres mozgás,
megfelelõ étrend. D. J.

Szép és gazdag angolok edzõje Marcsi

Kos
Mozgósítania kell a kollégáit
egy inspiráló ötlettel a jobb

munkakedvre. A munkamorálon köny-
nyedén tud javítani, mivel ön erõs
egyéniség és határozott meggyõzõ ere-
je van. 

Bika
Egy új ajánlatot ígérnek, ami
egy jobb pozícióval kecseg-
tet az anyagi helyzetét illetõ-

en. Vásárlásai során értékes dolgokat
kap meg igen jutányos áron, amit ki-
hagyni vétek lenne. 

Ikrek
Az utóbbi idõben tett erõfe-
szítései ezen a héten kezde-
nek realizálódni. A népsze-

rûsége nõ az ön körül lévõk szemében.
Rég látott barátai megkereshetik, hogy
tervezzenek közös programot. 

Rák
Beszédesebb kedvében van,
ami az utóbbi idõben kima-

radt, mert semmi kedve nem volt hoz-
zá, most befejezheti. Jobb is, hogy várt
mostanáig vele. Most eredményeket ér-
het el. 

Oroszlán
Fokozottan figyeljen a pénz-
ügyeire, ugyanis váratlan ki-

adások is felmerülhetnek. Ezért óva-
kodnia kell a nagyvonalú költekezések-
tõl. A fizikai terhelhetõsége határeset. 

Szûz
Az eddigiekhez képest sok-
kal gördülékenyebben men-

nek a dolgok minden fronton. A munka-
helyen, a környezetében élõk szemében
is a népszerûsége növekvõben van. 
Mérleg
Több esetben is elõfordulhat, hogy a
munkái feltornyosulnak és túlóráznia
kell. Amennyiben vásárlásokat tervez,
ez a hét nagyon kedvez az ésszerû köl-

tekezésnek. Nem kell tarta-
nia attól, hogy haszontalan
portékákkal térne haza,

ugyanis objektivitása most a tetõfokon
van.

Skorpió
Ezen a héten többnyire a ra-
cionalitás dominál szemléle-

tére nézve és a döntései meghozatalá-
ban. Több folyamatban levõ ügyét sike-
resen tudja vezetni a cél felé. Akad
olyan ügylete is, mely gyakorlatilag
nem sok hasznot hoz a konyhára.

Nyilas
Számíthat egyik közeli hoz-
zátartozója támogatására
egy fontos ügy kivitelezés-

ében.  A hét bolygómozgásai felruház-
zák fokozott pozitív kisugárzással, jó
erõnléttel és optimizmussal. 

Bak
Pénzügyi téren kellemes
meglepetésben lehet része.
Egy korábbi munkája most

kezd igazán jól profitálni. Egyéb forrás-
ból is várható bevétel, egy kis talált
pénz. Ez lehet akár egy örökség, vagy
egy jól sikerült szerencsejáték. 

Vízöntõ
Valakinek a környezetébõl
most nagy szüksége van
önre és a segítségére. Érzé-

kenyen érinti a baráti és a családi köte-
lékeiben felmerülõ gondok. Most objek-
tívnek kell lennie. Célirányos, gyors tet-
tekre van szükség. 

Halak
Egy kicsit lelassulhat ön kö-
rül az élet. Idegeskedni emi-
att nem érdemes. Így is

mindent meg tud oldani, amit erre ter-
vez. A hét közepén azt tapasztalhatja,
hogy türelmetlenebb a környezetében
élõkkel. 

Augusztus 15-22.
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Bajó Mária 13 éve építi Angliában személyi edzõ karrierjét
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Ismeretlen tettesek ellen
indított nyomozást a Szente-
si Rendõrkapitányság. Az
egyik elkövetõ egy belvárosi
lakásból tulajdonított el 120
ezer forint készpénzt, míg a
másik – szintén egy szentesi
lakásból – 300 ezer forintot
vitt el. Az egyik lakásban ép-
pen vendégség volt, de ez
sem zavarta a tolvajt tette el-
követésében, ráadásul a zá-
rak is könnyen megadták
magukat.

Kerékpárlopás miatt in-
dult büntetõeljárás egy helyi
fiatalkorú fiú ellen, aki há-
rom kerékpárt tulajdonított
el néhány nap leforgása
alatt. A rendõrök elfogták a
fiút, és a kerékpárokat is
megtalálták, igaz, ezek közül
csak egy volt teljesen egész-
ben, a másik két bringát már
vázig lecsupaszította az el-
követõ. 

A bejelentést követõen
gyakorlatilag két óra múlva
már rendõrkézen volt az a
férfi, aki alaposan gyanúsít-
ható azzal, hogy mobiltele-
font lopott el egy szentesi la-
kásból. A telefon két hónapja
tûnt el, de a sértett csak most
jelentette be a készülék eltû-
nését, a rendõrök pedig vil-
lámgyorsan elfogták a tol-
vajt.

Hv
Hétfõn délelõtt a mentõ-

szolgálat szakembereinek
nyújtottak segítséget a tûzol-
tók. Egy hetedik emeleti la-
kásban élõ férfi rosszul lett,
nem tudta kinyitni a bejárati
ajtót. A tûzoltók létraszer se-
gítségével, az erkélyen át, az
ablaküveget betörve jutottak
be a lakásba, majd a bejárati
ajtón keresztül beengedték a
mentõsöket, akik megkezd-
hették az idõs férfi ellátását. 

Kedden este negyed 8-kor
a Bocskai utcában egy hat
négyzetméteres faépületben
gyulladt meg az ott tárolt
szemét. A kiérkezõ tûzoltók
eloltották a lángokat, szemé-
lyi sérülés nem történt.

Csütörtök reggel egy holt-
testet találtak a horgászok az
Ipartelepi úton, a Gerecz
Elemér horgásztóban – tájé-
koztatott Molnár Krisztina, a
Csongrád Megyei Katasztró-
favédelem szóvivõje. A holt-
testet kiemelték a tûzoltók, a
rendõrség közigazgatási eljá-
rás keretében vizsgálja az
ügyet.

Információink szerint a
hatvanas éveiben járó T. Ist-
ván rendszeresen horgászott
a tavon, egy idõben a hor-
gászegyesület halõreként is
tevékenykedett.

Két óra alatt fogtak
tolvajt a rendõrök

Született: Kása János István és Kovács Juditnak (Vásárhe-
lyi út 13/ 1) Zsófia nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Papp Norbert (Szigeti István u. 5.) és
Frák Hajnalka Piroska (Szeged, Gõz u. 8.), Pataki Imre és Fá-
bián Éva (Nagyhegy 41.), Monda Csaba és Adamik Anna
(Mentettrét tanya 20/B).

Elhunyt: Szabics Istvánné Pusztai Erzsébet (Kossuth u. 37-
39.), Négyesi László Gáborné Ujj Jolánka (Nagyhegy 266.),
Szabó Lajos (Vásárhelyi út 97.), Berényi Sándor (Dr. Udvardi
L. u. 25.), Nagy Antalné Szalkai-Szabó Erzsébet (Klára u. 13.).

Családi események

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Augusztus 18-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat
7.30-12. Augusztus 18-25-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u.
38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus
16-17-én Molnár Sándor, Céhház u. 7., tlefon: 30/711-09-00, augusz-
tus 20-án Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü augusztus 18—22.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Csontleves házi tésztával
és cukkinikrémleves

A menü: Temesvári szelet, tészta
B menü: Rántott sajt,

kukoricás rizs, tartár
Kedd: Karfiolleves és

grízgaluskaleves
A menü: Rózsa Sándor

aprópecsenyéje,
sült burgonya, saláta

B menü: Muszaka, ahogy
Zorba szerette v.
káposztás kocka

Szerda: Nemzeti ünnep.
Menü nincs, de az
étterem nyitva tart.

Csütörtök: Palócleves és
frankfurtileves

A menü: Krumplipaprikás
füstölt kolbásszal,
kovászos uborka

B menü: Rántott csirkemell,
zöldborsófõzelék

Péntek: Szárazbableves és
tárkonyos csirkeraguleves

A menü: Sertéspörkölt tésztával v.
chilis bab, saláta

B menü: Grill csirkecomb,
petrezselymes rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

A szentesi Katona Kiss Fe-
renc és Neje Túri Júlia Kép-
zõmûvészeti Alapítvány pá-
lyázatot hirdet 40 éven aluli
festõmûvészek számára,
akik a képzõmûvészeti, az
iparmûvészeti, vagy valame-
lyik tanárképzõ felsõoktatási
intézményben szerezték dip-
lomájukat. A jelentkezõk há-

rom darab realista szemléle-
tû, természetelvû mûvet
küldhetnek be az október 7-i
határidõig. Az alapítvány
150 ezer forintos ösztöndíját,
a Szentesen rendezett pályá-
zati kiállításon lehet elnyer-
ni. A nyertesnek két éven be-
lül, a Tokácsli Galériában
rendezett önálló kiállítással

kell bizonyítania, hogy mi-
lyen eredménnyel hasznosí-
totta az ösztöndíjat, illetve
egy mûvét fel kell ajánlania a
városnak. A részletekrõl
Varróné Szabó Ildikó a 63/314-
211-es vagy a 63/ 400-255-ös
telefonszámon ad felvilágo-
sítást.

Képzõmûvészek számára

A Szentesi Kinizsi SZITE az öltözõk felújítására, hõ és víz-
szigetelésére, nyílászárók cseréjére, külsõ és belsõ festésére
nyert 9 millió forintot Leader pályázaton. A munkát  az
UniBau-Épszer Kft. végezte, a beruházás befejezési határideje
ez év szeptember 30. A sportegyesület az önkormányzat tu-
lajdonában levõi Pusztai László sporttelepet használja térítés
ellenében edzésre illetve bajnoki- és kupamérkõzések lebo-
nyolítására. Az egyesület szerette volna az öltözõ két bejárati
ajtaját, a fûtését és a melegvíz szolgáltatását biztosító gázka-
zánt is kicserélni, de erre a jelen pályázati forrás kevésnek bi-
zonyult.

Kész az öltözõ

Ingyenesen árulhatja bárki a jármûvét va-
sárnaponként a Villogó utcai piacon szep-
tember 15-ig. A piacot üzemeltetõ Városellá-
tó Nonprofit Kft. a hónap elején indította el a
használt személygépjármû- és motorkerék-
pár vásárt a fõbejárattól balra lévõ területen,
vasárnaponként 7 és 12 óra között. Az eddigi
tapasztalatok vegyesek, eladó nincs, érdeklõ-
dõ annál több. A használt autó piac bevezeté-
sére a kezdeti hetekben eltekintenek a pár

száz forintos díjtól. A rendelkezésre álló terü-
leten 50 - 60 autó, motorkerékpár, utánfutó
fér el. A Városellátó Nonprofit Kft. csak a te-
rületet biztosítja, kereskedelmi tevékenysé-
get nem folytat. Az adás-vételi megállapo-
dás, és az azzal kapcsolatos ügyintézés a fe-
lek feladata és felelõssége. A szervezõk remé-
nyei szerint a nyári szünet után többen kínál-
ják majd jármûvüket.

Nem kérnek díjat

Szent István-nap tiszteleté-
re rendeznek hangversenyt
augusztus 19-én, kedden 19
órakor a Szent Anna-temp-
lomban, ahol mûsorával be-
mutatkozik a katowicei Bá-
nyász Fúvószenekar kamara-
együttese is. Belépõdíj nincs,
adományokat elfogadnak.

Ünnepi hangverseny

Sötét színû és néhol kelle-
metlen szagú a Kurca vize,
ráadásul kis halak tömege
úszkált a vízfelszínen az el-
múlt napokban. Kiderült,
idei ívású kárászokat lehetett
látni a Kurcán az oxigénhi-
ány miatt, szerencsére hal-
pusztulást még nem tapasz-
taltak. A horgászegyesület
horgászmestere elmondta,
az öntözõcsatornákból és a
mezõgazdasági területekrõl
sok belvíz került a Vekerbe

és a Kurcába, ami jelentõsen
rontotta a víz minõségét. Da-
rabos János tájékoztatása sze-
rint a Vekeren súlyosabb a
helyzet, de a Kurcán is na-
gyon alacsony az oxigén-
szint. A víz oxigéntartalma
az ilyen hõmérséklet mellett
kívánatos 6 milligramm/li-
ter helyett néhol az 1-et sem
érte el.

Az érintett szentesi, szeg-
vári és mindszenti horgász-
egyesületek a vízügyi igaz-

gatósághoz fordultak a meg-
felelõ minõségû vízutánpót-
lás érdekében és ökológiai
vízszolgáltatási szerzõdést
kötöttek. A vízutánpótlás
csütörtökön kezdõdött meg
napi 24 órában a Hármas-
Körösbõl a Kurcába, Káka-
fok felõl a Vekerbe, és mind-
addig folytatódik a friss víz
beemelése, amíg helyre nem
áll a vízminõség.

BG

A Magyar Vöröskereszt
Szentesi Területi Szervezete
és a Dr. Bugyi István Kórház
vérellátó osztálya augusztus
21-én, csütörtökön 10–17 órá-
ig retró véradást szervez.

A szervezõk virslivel, sör-
rel  és hangulatos zenével
várják a kedves véradókat a
véradóállomáson. „Adj vért,
és ments meg három életet!”

Retró véradás

Az Országos Tûzmegelõ-
zési Bizottság „Hatékony
tûzmegelõzési kommuniká-
ció” címmel felmenõ rend-
szerû alkotó pályázatot hir-
det a 10-18 éves korosztály
számára. A pályázók között
egy darab két napos, 4 fõ ré-
szére szóló balatonföldvári
szállodai ellátást sorsolnak
ki. Beérkezési határidõ: 2014.
szeptember 15., e-mailben
vagy elektronikus adathor-
dozón a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság címére (6721 Szeged,
Berlin krt. 16-18. e-mail:

csongrad.titkarsag@katved.g
ov.hu). A pályázóktól a tûz-
védelemmel kapcsolatos ha-
tékony, ötletes, tetszetõs
kommunikációs megoldások
alkalmazását, bemutatását
várják, plakát (A4-es méretû
fotó vagy grafika), banner
(468*60 képpont), hang-
anyag, rádiós hirdetés (15
másodperc), spotfilm (30
másodperc), weblap, blog,
közösségi oldal, mobil alkal-
mazás kategóriákban.

A bírálóbizottság kategóri-
ánként 3-3 alkotást díjaz; az
elsõ helyen díjazott alkotá-

sok automatikusan részt
vesznek az országos ver-
senyben is. Az alkotás leadá-
sakor megadandó a név, élet-
kor, e-mail cím valamint a
szülõ vagy gondviselõ hoz-
zájáruló nyilatkozata. Ered-
ményhirdetés: szeptember
22. (megyei), szeptember 30.
(országos)

További információ:
Csongrád Megyei Tûzmeg-
elõzési Bizottság Rókus Imre
tû. alez. vagy Hallai Zsolt tû.
õrnagy. (tel.: 62/621-280, e-
mail cím: csongrad.titkarsag
@katved.gov.hu)

Tûzmegelõzési pályázat

Ökológiai mentõöv
a Kurcának

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
VVEERRMMEESS  IISSTTVVÁÁNN
tanító, teniszedzõ

2014. augusztus 6-án Németországban (Kassel)
elhunyt.

Augusztus 18-án, 13 órakor Németországban
helyezik örök nyugalomra.

Úgy ment el, ahogy élt. Áldott lelke nyugodjon békében.
Gyászolják: nõvére Dallosné Erzsi, unokahúga Erzsike,

valamint gyermekei, unokái, közelebbi és távolabbi rokonai.


