
A keresztény magyar ál-
lam megalapítását ünnepel-
te augusztus 20-án az or-
szág. A hagyományoknak
megfelelõen Szentesen is
együtt emlékezett meg a la-
kosság a magyar nép össze-
tartozásának jelképes alak-
járól, Szent Istvánról.

Az államalapítás napját kí-
sérõprogramok övezték a
hét végén és a napokban, így
az érdeklõdõk augusztus 17-
én a Nemzetközi Fúvószene-
kari Találkozó lengyel, ro-
mán és hazai fellépõinek elõ-
adását tekinthették meg. 18-
án a Szentesi Keresztény Pe-
dagógus Társaság szervezé-
sében Sík Sándor István ki-
rály címû tragédiáját láthat-
ták, akik jegyet váltottak az
elõadásra. 19-én Szent István
napja tiszteletére rendeztek
hangversenyt a Szent Anna
templomban a Katowicei Bá-
nyász Fúvószenekar kama-
raegyüttesének közremûkö-
désével. A jeles napon este
18 órától várták a lakosságot
a szervezõk a Mûvelõdési és
Ifjúsági ház melletti szabad-
téri színpadhoz, ahol a
Prima-díjas Fourtissimo ze-
nekar produkciójával indult
az ünnepi este. A komolyze-
nével és a 60-70’-es évek
jazzrock legendáival is jól
bánó zenekar megalapozta a
jó hangulatot. 19 órától –
mûfaji váltást követõen – a
Soproni Petõfi Színház mû-

vészei elõadásában hallgat-
hatott meg híres és népszerû
musical és operett slágereket
az addigra megnövekvõ kö-
zönség. A produkció során
Simon Andrea és Savanyu
Gergely az idõsebb korosz-
tály nagy örömére Kálmán
Imre méltán híres operettjei-
bõl és számos musicalbõl
szemezgetett. Ezt követõen
Szirbik Imre polgármester ün-
nepi beszédében megemlé-
kezett Szent István legfonto-
sabb tettétõl, arról, hogy a le-
telepedett magyaroknak ha-
zát, államot teremtett, s neki
köszönhetjük azt, hogy most
itt vagyunk, és Európa része

lehetünk. Szirbik Imre beszé-
dében kihangsúlyozta, hogy
a sokszínûség többé teszi a
nemzetet, de minden közös-
ségnek szüksége van szabá-
lyokra, hatalmon lévõknek
és hatalmon nem lévõknek
is. Itt Szent István király fiá-
hoz intézett intelmeire utalt,
melybõl szintén idézett né-
hány sort. Kiemelte az ünne-
pi kenyér szimbolikus szere-
pét a kereszténységben, ami
a magyar ember kemény
munkájának jelképe.

– Kívánom, hogy a hétköz-
napokban is legyen minden-
ki ennek a részese – üzente a
polgármester.

Az áldást követõen Szirbik
Imre kétfelé törte, majd meg-
osztotta a jelenlévõkkel az
ünnepi kenyeret. A Magyar
Állami Népi Együttes tagjai
pedig eközben a háttérben
készülõdtek, hogy Naple-
genda címû mûsorukkal szó-
rakoztassák közönségüket.
A közel kétszáz szék addigra
megtelt nézõkkel ezért bõ-
ven akadtak olyanok, akik
már nem találtak ülõhelyet.
A hazánk és a környezõ né-
pek kultúrájáról képet adó
látványos néptánc produk-
ció változatos képi és zenei
élménnyel szolgált. Az est
záróakkordjaként az elma-

radhatatlan tûzijáték kápráz-
tatta el azokat a kitartó nézõ-
ket, akiket nem zavartak ha-
za az elõzõ napi irtást túlélõ,
különösen nagy erõkkel tá-
madó szúnyogok. Megköze-
lítõleg 800 rakéta repült a
magasba a Kurca partjáról. A
zenére komponált tûzijáték
10 percen keresztül világítot-
ta be az eget. A szentesi
fénylõ csodáért egyébként az
a cég felelt, amely az egy
órával korábbi budapesti ra-
kéták kilövésének lehetõsé-
gét is elnyerte. 

Sok érdeklõdõ látogatta
napközben a Szentesi Repü-
lõklub családi napját, dél-
elõtt a parkoló is kicsinek bi-
zonyult és bõvíteni kellett. A
földi bemutató mellett az ér-
deklõdõk kipróbálhatták a
repülést és az ejtõernyõs ug-
rást is. Tar Jánostól, a klub tit-
kárától megtudtuk, hogy a
legidõsebb ugró a fõvárosból

érkezett Babi néni volt, aki
két évvel ezelõtt ugyanitt
már kipróbálta az ejtõernyõ-
zést. A születésnaposok in-
gyen repülhettek, a 93 éves
Rácz Istvánné és a 95 éves
Kálmán Ferencné élt a lehetõ-
séggel és madártávlatból
nézte meg a várost egy vitor-
lázórepülõbõl. Az idõs höl-
gyeknek nagyon tetszett a
repülés. A nap során össze-
sen motoros gépen 35 fõ, vi-
torlázón 65 fõ repült, az ejtõ-
ernyõs tandemugrást hatan
próbálták ki. Bemutatkoztak
a repülõ modellezõk és a
sárkányrepülõsök is, láthat-
tak kutya ügyességi bemuta-
tót, a gyerekeknek ugráló-
várazhattak. Tar János el-
mondta, folyamatosan fi-
gyelték az idõjárásjelentést,
óránként kértek adatokat a
meteorológiai szolgálattól,
így a délutáni vihar kitörése
elõtt negyed órával elkezd-
tek összepakolni, de így is
okozott kisebb kárt a sátrak-
ban az erõs szél.

L.É. - B.G.
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Játszóterek Felsõpártnak
Felsõpárton is szeretnének játszóteret a kisgyerme-

kes anyukák. Óhajuk most teljesül, ugyanis az ön-
kormányzatnak köszönhetõen két játszótér is elké-
szül a hónap végére. A fejlesztéssel a Rákóczi utcai
óvoda is új, biztonságos játszószerekhez jut.

4. oldal

Filmrajongó szemmel
Amerikában

Amerika sokak álmaiban él, és errõl nem utolsó
sorban a filmek tehetnek. Egy szentesi, filmrajongó
pedagógus gondolt egy merészet, megvalósítja
gyermekkori álmát: felfedezi Amerikát.

7. oldal

Javuló foglalkoztatás
Kedvezõek a munkanélküliségi adatok Szentesen,

a városban idén is bõvült a foglalkoztatottak száma.
A megyében itt a legjobb a helyzet a számadatok
alapján, õsszel további négy vállalkozás indulhat az
Ipari parkban.

3. oldal

Összességében 5-6 száza-
lékkal nagyobb árbevételt ért
el a DélKerTész az elsõ fél-
évben, mint a tavalyi évben,
köszönhetõen a jobb hoza-
moknak és a kedvezõ árak-
nak. Kérdés még, hogy
mennyivel lesz rosszabb a
piac augusztusban és szep-
temberben, valamint mekko-
ra lesz a termés októbertõl
decemberig és mennyire be-
folyásolja az árakat az orosz
import augusztus eleji beve-
zetése. Kedvezõen alakult a
paprika kereskedelme július

közepéig, a hegyes erõs pap-
rika kivételével jó termés és
ár jellemezte a piacot, a tava-
lyi bevételt 10-15 százalékkal
haladta meg a DélKerTész.
Az azt követõ 6-8 hét a fûtet-
len fóliában termesztõket
érinti rosszabbul, a nagy
mennyiségû áru és a dinnye-
szezon miatti alacsonyabb
kereslet kedvezõtlenül hatott
a paprika piacára. Mostanra
állandósult az alacsony ár,
de eladható a paprika, tud-
tuk meg a tész elnökétõl, aki
reméli, hogy szeptembertõl

javul a piac. Paradicsomnál
is hasonló a helyzet, bár ott
az év eleje volt rosszabb. A
Szarvasi úti telepen is akció-
san árulják a paradicsomot,
amit fõként befõzésre visz-
nek a háziasszonyok. Ledó
Ferenc szerint szeptemberben
visszaáll a paradicsom piaca,
sajnos a hidegfóliásoknak
biztosan rosszabb évük lesz
a július-augusztusi alacsony
árak miatt. Azok jártak job-
ban, akik korábban ültettek
fejlett palántát és hamarabb
piacra vihették a paradicso-
mukat. A fûtött házakba
most ültetett palánták fejlõ-
déséhez kedvez az idõjárás,
jól indulnak a növények.
Dinnyébõl a tavalyi rekord-
mennyiség felét forgalmaz-
ták, ha jó lesz az idõjárás, ak-
kor még a most érõ szabolcsi
dinnyébõl megfelelõ lehet a
kereslet, de biztosan rosz-
szabb évet zárnak dinnyé-
bõl, mint tavaly.

(folytatás a 4. oldalon)

Felemás év a
DélKerTésznél

Táncmulatság és kenyérszegés

Szentesi Élet

A szabadföldi paradicsom-termesztõk a vesztesei a ko-
rábban kezdõdõ dinnyeszezonnak, talán augusztus 20. után
javulhatnak az átvételi árak. A fûtött üvegházakban és fóli-
ákban jelenleg a palántaültetés folyik, októbertõl fordul
termõre az új hajtatott paradicsom. A 130 állandó és leg-
alább ugyanennyi alkalmi munkavállalót foglalkoztató
Délalföldi Kertészek Szövetkezete kedvezõ elsõ félévet
zárt, az év végi eredmény nagyban függ a orosz importtila-
lom okozta piaci hatásoktól. 

Fotó: Vidovics Ferenc

Még 2 hét
a Lecsófesztiválig!

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A Koszta József Klub au-
gusztus 17-én a Kondorosi
Betyárnapokra látogatott el
18 fõvel. Az egész heti esõzé-
sek után nagyon szép napsü-
tésben volt részünk. Meg-
érkezésünkor a Szarvasi Fú-
vós Zenekar vezetésével ün-
nepi zászlós menet indult az
evangélikus templomhoz. A
program további részében
megnéztük a Kupecz doktor
emlékére készült kiállítást.
Az alkalmi tárlatvezetést a
doktor úr lánya, Kupecz Má-
ria vezette. Örömmel beszélt
arról, hogy Kondoroson na-
gyon szerették édesapját, aki
1930-tól nyugdíjazásáig a te-
lepülés háziorvosa volt. Saj-
nos fotót nem készíthettünk
a kiállításról. Az egyházi
szertartás után a Hõsök te-
rén ökumenikus kenyérszen-
telés történt. A cipóosztás
után megtekintettük a Kon-
dorosi Csárda Múzeumot. A
település legnevezetesebb
épülete 1740 körül épült
nyolc út találkozásánál. A
csárda vendégfogadó-posta-
állomás épületegyüttes fõ-
épületbõl, fedett-nyitott lóál-

lásból, gémeskútból és mag-
tárból állt. 1783-ban leégett.
Újjáépítése során alakították
ki széles falaiban a titokzatos
rejtekhelyeket, a pincétõl a
kijáratig alagutat. kéményé-
ben pedig az útvesztõk labi-
rintusát hozták létre. A csár-
dában maga Rózsa Sándor is
megfordult.

Déltõl látványos lovasbe-
mutatóban volt részünk. Lát-
hattuk, hogy a ló és gazdája
teljes bizalommal van egy-
más iránt. A program része
volt még az „asszonyverés”
és a csárdabeli szépasszony
elrablása. A látványos mûsor
végén közös képek készültek
a szereplõkkel. Az ebéd elfo-
gyasztása után indultunk ha-
za. A busz késése miatt le-
késtük a csatlakozást ezért
még Szarvason is tettünk
egy rövid sétát. Így ami a
múltkori kiránduláson kima-
radt, most megtekintettük.
Nagyon szép látványt nyúj-
tanak a mocsári ciprusok a
part felõl.

Kép és szöveg:
Lantos Imre

A Kondorosi
Csárdában jártunk

100 éve: a Szentesi Lap,
1914. augusztus 16-diki szá-
mában tudósítás jelent meg
„A miniszterelnök nyilatko-
zata” címen, amelynek lé-
nyege: Egyes fõvárosi lapok
a miniszterelnöknek a mun-
kapárti körben beszélgetés
közben tett nyilatkozatairól,
mindenekelõtt pedig arról,
hogy a tettre kész férfias el-
szántság, amely a hadsereget
és a monarchia két államá-
nak lakosságát áthatja, a leg-
jobb reményekre jogosít, és
garanciát nyújt arra, hogy a
ránk kényszerített nagy mér-
kõzésben megálljuk helyün-
ket. Hoznak közleményeket,
amelyek számos félreértést
tartalmaznak, és egészen té-
ves benyomást keltenek a
miniszterelnök által mondot-
tak felõl. Ezeknek a lényege
az volt, hogy a siker Isten ke-
zében van, de mindazt, ami
eddig történt, csüggedésre,
kishitûségre okot nem ad.
Arról egy szót sem mondott
a miniszterelnök, hogy ne
kössünk olcsó békét, ha az
egész vonalon a mienk a
gyõzelem, hiszen ilyen had-
járat után rendszerint a köz-
vélemény igényeinek mérsé-
kelése a felelõs állásban le-
võk feladata; hanem azt
mondta a miniszternõk,
hogy amilyen nehéz szívvel
tudta magát a háborúra el-
határozni, éppen olyan elha-
tározott meggyõzõdése,
hogy a harcot végig kell küz-
denünk, s nem szabad addig
megnyugodnunk, amíg meg
nem szereztük jövõ nyugal-
munk garanciáit. 

75 éve: az Alföldi Újság
1939. július 23-án megjelent

közleménye tudatta, hogy
„Arányaiban minden hason-
ló ünnepséget felülmúl az
idei Tûzoltónap”. Augusztus
6-án rendezik meg a Szen-
tesi Önkéntes Tûzoltók ha-
gyományos ünnepségüket,
amely arányban, ötletességé-
ben és fényével az összes ed-
digi nagysikerû Tûzoltóna-
pokat is felülmúlja. A Tûzol-
tónap elõestéjét a piactéren
zenés takarodó vezeti be,
majd az ünnepség zenés éb-
resztõvel kezdõdik, amelyet
az ünnepség vasárnapján
délelõtt a piactéren gyakor-
latok bemutatása követ. Dél-
után 2 órakor zenés kivonu-
lás lesz a Széchenyi-ligetbe,
ahol Pazar mûsorú ünnep-
ség lesz. Az ötletek csillogá-
sa, száz meg százféle móka,
házasságközvetítés, szépség-
versenyek – amelyen min-
den hölgy és férfi részt vehet
–, a gyermekek izgalommal
várt póznamászása, talicska-
verseny, hordóverseny, ke-
rékpár-szépségverseny,
amely utóbbira rengeteg bi-
ciklista díszíti már elõre gé-
pét. Az ifjúságnak és a szí-
vek tavaszának ezt a dél-
utánját kellemes muzsika
hangjai festik alá. Külön ki-
emelkedõ eseménye a tûzol-
tók nagysikerûnek ígérkezõ
ünnepségének a tárgysorsjá-
ték, amelyre a Tûzoltónap
délutánján 6 órakor kerül
sor. Háromezer darab sorsje-
gyet bocsátottak ki, nagyré-
szük máris elkelt. A fõtár-
gyak: hálószobabútor, kony-
habútor, férfikerékpár, ló-
szerszám. Pontosan 100 nye-
reménytárgy kerül kisorso-
lás alá, amelynek ellenõrzé-

sét hatósági kiküldött végzi.
Az idei tûzijátékok magában
szenzációt jelentenek. Per-
metezõ tûzesõt varázsolnak
az égre, mesebeli alakzatok-
ká cifrázódik a szentesi esté-
ben a modern technika leg-
újabb vívmányának szétpat-
tanó, szemet gyönyörködte-
tõ sziporkázása. A tûzijáték
után lesz az idei augusztus
elsõ nagy népbálja, amely
minden esztendõben a nyári
munkák közti pihenõt és
kedves szórakozást jelent
annak a fiatalságnak, amely
szereti a talpalávalót, és
amely a tavaszok múlásá-
ban, nemzedékek menetében
lett újra meg újra kedvelõje a
tûzoltók vidám ünnepségé-
nek

45 éve: a Szentesi Élet
1969. augusztusi számában
hírt adott egy 1963-ban ala-
kult sportszakosztályról „Az
atlétika szerelmesei” címen.
Ebbõl az olvasók megtud-
hatták, hogy: Új szakosztály-
lyal gazdagodott 1963-ban a
Vízmû SK, és ez a szakosz-
tály alkalmat adott az atléti-
kát kedvelõ fiataloknak a
szervezett sportolásra. Az
edzõi tisztséget – alapítástól
kezdve – a rendkívül ambici-
ózus Pusztai Józsefre bízták.
Az új szakosztály egyre elõ-
kelõbb helyet vívott ki a me-
gyei egyesületek között. Az
idei helyzetrõl Pusztai edzõ
így beszélt: – Az indulásnál
meglevõ problémák, még
ma is adottak. Egyetlen ter-
münk tölti be az öltözõ, a
szertár, a vetítõszoba szere-
pét. Az egyéni felszerelések
kielégítõk, ellenben a pálya-
tartozékok korántsem. A Ki-

nizsi labdarúgó-pályán
edzünk, és sokszor bizony
visszaélünk a vendégjoggal,
mert zavarjuk a labdarúgó
mérkõzéseket. A pályán
nincs vizesárok, így nem
rendezhetünk akadályfutást.
A nemrég vásárolt gátfelsze-
relés nem használható a pá-
lyán. A gátló tényezõk elle-
nére atlétáink helytállnak a
jelentõs versenyeken. Ki-
emelkedõ eredményt ért el
dr. Csikyné, aki diszkoszve-
tõ megyei bajnok, Deák Fe-
renc futó, tavalyi megyei vá-
logatott, Tégla Béla disz-
koszvetõ, Földvári N. Erzsé-
bet, Kotymán László és a
Nagy testvérek. Munkámat
az év eleje óta edzõtársam,
Windich Lajos segíti. – Edzés
elõtt két fiatal reménység-
gel beszélgettem. Kotymán
László, a serdülõk között
csillogtatja a tudását. Gyulán
legutóbb hat számban in-
dult, s négy elsõ, és két har-
madik helyet szerzett. Erõs-
sége a súlylökés, gerelyvetés,
a diszkoszvetés és a magas-
ugrás. Földvári N. Erzsébet
kezdetben csaknem minden
atlétikai számmal megpró-
bálkozott, de ma már a disz-
koszvetés a fõ száma. Jelen-
leg 33,92 méternél tart. Sze-
retné megszerezni a másod-
osztályú minõsítést, ehhez
azonban 37 méteres dobás
szükséges. A Szentesi Vízmû
SK atlétái az eddigi eredmé-
nyeket megtartva arra töre-
kednek, hogy a következõ
összecsapásokon is kiemel-
kedõen szerepeljenek. Ehhez
sok sikert kívánunk. (Gáspár
Mária Éva)

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (56.)

Tisza István miniszterelnök
nyilatkozata

A háború lelkes fogadtatá-
sa közepette nagy feltûnést
és visszatetszést keltett Szen-
tesen a Lánczi Simon Pál
szerkesztésében megjelenõ
radikális hangvételû Szente-
si Ellenõr címû havonta
megjelenõ újság, amely a
többi helyi és országos laptól
eltérõen szót emelt a készü-
lõdõ háború értelmetlensége
ellen, leleplezve a tömegek-
re, az egyszerû emberekre
szenvedést hozó mivoltát. 

A Zemplén vármegyébõl
elszármazott, 34 esztendõs
Lánczi Simon Pálról tudni
kell, hogy a republikánus
eszmék híve volt, Nagy
György országgyûlési képvi-
selõ baráti köréhez tartozott,
aki 1912-ben megalakította
az Országos Köztársasági
Pártot, amelynek programjá-
ban szerepelt a demokrati-
kus köztársasági államfor-
ma kivívása; az általános,
egyenlõ és titkos választójo-
gon alapuló népparlament
létrehozása stb. Vagyis nyíl-
tan a monarchikus berendez-
kedés ellen foglaltak állást.
Lánczi 1912-ben Hódmezõ-
vásárhelyrõl áttelepült Szen-
tesre, és ügyvédi irodát nyi-

tott a Petõfi utcában. 1913.
május 1-jén részt vett a Köz-
társasági Párt szentesi szer-
vezetének megalakításában,
amiért õt és 33 társát vád alá
helyezték bejelentés és enge-
dély nélküli gyülekezés cí-
mén. A hivatalba lépõ Tisza-
kormány 1913 júniusában le-
számolásra szánta el magát a
köztársaságiakkal szemben.
Törvényt alkottak a király
megsértésérõl és a királyság
intézményének megtámadá-
sáról (1913: XXXIV. tc.),
amelynek hatására a Köztár-
sasági Párt bejelentette meg-
szûnését, egyben kimondta
az Országos Kossuth Lajos
Párt megalakulását. Az új
párt lényegében átvette a
Köztársasági Párt célkitûzé-
seit, kivéve a köztársasági ál-
lamforma követelését. A
Kossuth Lajos Párt Szente-
sen is létrejött; alakuló köz-
gyûlésre 1913. október 12-én
került sor a Bartha János u.
(ma Arany J. u.) 10. sz. alatti
Vincze-féle vendéglõben.
Ügyvezetõ elnökké Lánczi
Simon Pált választották. 

Az új pártkör elsõ teendõje
közé tartozott egy újság elin-
dítása Szentesi Ellenõr cí-

men, amelynek célja eszméik
népszerûsítése volt. Az 1914.
január elsõ napján megjelent
mutatványszám címoldalán
részletesen ismertették a ha-
vonta megjelenõ folyóirat
politikai programját. Esze-
rint az útjára indított újság a
nép lapjának nevezte magát,
amely feladatának tekinti:
Kossuth Lajos hallhatatlan
eszméinek hirdetését; a teljes
nemzeti függetlenség meg-
valósítását. Küzd a demok-
ratikus alapokon nyugvó,
egységes, szabad és függet-
len Magyarországért. A tár-

sadalmi és politikai havilap
felelõs szerkesztõje – Lánczi
Simon Pál – megígérte, hogy
újságja a nép érdekében
mindig szembeszáll a hatal-
masokkal, a kegyeltekkel,
akik a közönség rovására
üzérkednek, elfecsérlik a
közvagyont, hogy saját zse-
büket annál jobban megtöm-
hessék. 

A köztársasági elveket val-
ló mozgalom folyamatos
erõsödése a hatósági fellépé-
sek sorozatát vonta maga
után. Kezdetüket vették a
„köztársasági perek”, hivat-

kozva a királyság intézmé-
nyének megtámadásáról al-
kotott 1913. évi törvényre.
Mivel a törvénycikket visz-
szaható erõvel ruházták fel
megalkotói, az ügyészség a
Kossuth Párt 15 tagja ellen
indított eljárást olyan „vétsé-
gekért”, amelyeket még a
törvény hatályba lépése elõtt
követtek el. Ezek között sze-
repelt Nagy György pártel-
nök (4 rendbeli perben),
Lánczi Simon Pál ügyvéd-
lapszerkesztõ (2 perben),
Szabó Imre vásárhelyi tanító
és Ady Endre budapesti köl-
tõ-újságíró (1-1 perben).
Összesen 24 pert indított az
ügyészség, valamennyit az
„alkotmányos államforma
elleni lázítás” címén. (A kirá-
lyi törvényszék négy esetben
felmentõ ítéletet hozott, így
a vád alól felmentette Ady
Endrét, akit a „Rohanunk a
forradalomba” c. verséért
fogtak perbe.) 

A fentebb elmondottak
alapján nem meglepõ, hogy
a Lánczi Simon Pál által ki-
adott és szerkesztett Szentesi
Ellenõr a többi sajtóorgá-
numtól eltérõen szót emelt a
háború értelmetlensége el-

len, vállalva a hatósági retor-
ziókat. A mozgósítások és
hadüzenetek után megjelent
1914. augusztus 8-i számá-
ban például így fogalmazott:
„Lelkesedésrõl, örömrõl be-
szélnek a pesti lapok. Azt ír-
ják, hogy a nép lelkesedik a
háborúért, ujjongva követeli
a háborút. Hát ez nem igaz!
A nép nem örvendez, – mi-
nek örvendezhetne? Talán
annak, hogy ezrek és ezrek
elvesztik majd az életüket?
Talán annak, hogy a háború
nyomán majd hangos lesz az
ország az özvegyek sírásától
és az árvák kétségbeesésé-
tõl? Mindezen nem ujjong-
hatunk. Mindez még nem ok
a tobzódó örömre!” – írta a
lap „A háború” címû vezér-
cikkében. A továbbiakban
megjegyezte, hogy a harcok-
ban „nem a bihari gárdisták,
nem Tiszáék fognak vérezni,
hanem a harminc éven aluli-
ak, népiskolai végzettségre
való tekintet nélkül”. Ezért a
háború befejezése után az el-
sõ kötelesség az, hogy a sza-
vazati jogból kizárt minden
30 éven aluli nagykorú pol-
gárnak korlátozás nélkül
meg kell adni a szavazati jo-
got. „Ennyit csak megérde-
mel az a polgár, aki életét
kockáztatja a haza ügyéért!”
– szögezte le az újság.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

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

Republikánusok a készülõ háború ellen

A Szentesi Ellenõr fejléce (1914)
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Évek óta hagyomány,
hogy az önkormányzat elis-
meri és megköszöni a huza-
mosabb idõn keresztül ki-
magasló közszolgálati mun-
kát végzõk tevékenységét
az államalapítás ünnepe al-
kalmából. Az elismerésre a
díjazottak munkatársai, a
kollektíva tesz javaslatot,
amit a polgármester hagy
jóvá minden évben.

Mint Szirbik Imre az ün-
nepségen fogalmazott, nem
emlékszik olyan alkalomra,
amikor felülbírálta volna a
munkahelyi közösség által
javasolt dolgozó személyét.
Beszédében szólt arról, hogy
augusztus 20. az államalapí-
tás, az alkotmány és az új ke-
nyér ünnepe. A három ün-
nep összefügg. A Szent Ist-
ván alkotta alaptörvények
alapján dolgoznak a közszol-
gák, akik az államot is kép-
viselik munkájuk során. Raj-
tuk keresztül találkoznak az
ügyeiket intézõ lakosok az
állammal, amikor segítséget
kérnek a hivatalban ügyinté-
zéskor, szociális területen
vagy intézményekben. Mun-

kájukat a Szent Istváni intel-
mek szerint határozottan,
emberségesen és tisztessége-
sen kell végezni. Egy de-
mokratikus, kiszámítható
közösségnek lennie kell
alapszabályának, ami az al-
kotmány. De hiába van tör-
vény, ha nincs kenyér és a
napi megélhetés sokszor fe-
lülírja a történelmet. Ne csak
ezen az ünnepnapon, hanem
a szürke hétköznapokon is
vezérelje mindenki munkáját
a hármas ünnep, mondta
Szirbik Imre polgármester,
aki végül megköszönte min-
den közszolgálati dolgozó
munkáját.

Szent István napja tisztele-
tére egyszeri elismerésben
részesült huzamosabb idõn
keresztül végzett munkája
alapján:

Ácsné Lantos Mária, a Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
ügyintézõje; Becsei Péter, a
Közös Önkormányzati Hiva-
tal közterület-felügyelõje;
Biácsiné Bereczki Gabriella, a
családsegítõ központ család-
gondozója; Bihari Gyöngyi, a
Központi Gyermekélelmezé-

si Konyha kisegítõje; Borbély-
né Balsi Ildikó, a bölcsõde sza-
kácsa; Botos Mónika, a Dr.
Sipos Ferenc Parkerdõ Ott-
hon gazdaságvezetõje; Deb-
reczeniné Maruzsán Eszter, a
sportközpont gondnoka; Er-
délyi László, a Hajléktalan Se-
gítõ Központ szociális és
mentálhigiénés munkatársa;
Gál Sándorné, a gondozási
központ szociális gondozója;
Gila Ferencné, a Dr. Sipos Fe-
renc Parkerdõ Otthon ápoló-
ja; Szécsi Julianna, a Városi
Intézmények Gazdasági Iro-
dája védõnõje; Szilvássy Ár-
pádné, a Közös Önkormány-
zati Hivatal beruházási cso-
portvezetõje és Varga János, a
mûvelõdési központ pénz-
ügyi asszisztense.

Az ünnepségen vette át a
Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet Mészáros Antalné. A
Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola tanítója nyugdíj-
ba vonulása alkalmából ré-
szesült miniszteri elismerés-
ben. A kitüntetésre az iskola
vezetése terjesztette fel. A ta-
nárnõ lapunknak elmondta,
számára az elmúlt 40 év
minden napja öröm volt, a
gyerekek ragaszkodása és a
szülõk tisztelete mellett. Az
elismerés meglepte, és na-
gyon jólesett neki.

Az ünnepségen közremû-
ködött Nagy János címzetes
zeneiskolai igazgató, vala-
mint Czakó István a zeneisko-
la gitárszakos növendéke.

B.G.

A közszolgálati munka jutalma

A kisgyermekes szülõk
munkába állását segíti az ön-
kormányzat intézkedése.
Azok az állással rendelkezõ
fiatal anyukák, akik dolgoz-
ni szeretnének, de nem tud-
ják még óvodába adni a ki-
csit, a bölcsõdében pedig
nem kaptak helyet, most fel-
lélegezhetnek. Az önkor-
mányzat a 2 és fél évnél idõ-
sebb gyerekek számára biz-
tosítja az óvodai elhelyezést,
ezzel is segítve a szülõ mun-
kába állását – jelentette be
sajtótájékoztatón Szirbik Im-
re.

Tavasszal már harmincra
nõtt a bölcsõdei elhelyezésre
várók száma és még a tanév
végén is meghaladta a tíz
fõt, – közölte tájékoztatóján a
polgármester. Ezért élve a

köznevelési törvény adta le-
hetõséggel, a város és az
óvodák vezetése úgy dön-
tött, hogy felveszik a 2,5 év-
nél idõsebb, szobatiszta gye-
rekeket az óvodákba. Az in-
tézkedés hatására mostanra
megszûnt a bölcsõdei váró-

lista – tette hozzá Szirbik Im-
re. A lehetõséggel 15 szülõ
élt eddig, a Rákóczi és a Fel-
sõpárti oviban már nincs
üres hely, de a többi óvodá-
ban még fogadják a jelentke-
zõket a férõhelyek függvé-
nyében, mondta Geréné Du-

naháti-Vas Márta, a Felsõpárti
Óvodai Körzet vezetõje. A
gyerekek abba a csoportba
kerültek, ahová elõfelvételt
nyertek és koruktól függetle-
nül ugyanazt a nevelési
programot kapják, mint idõ-
sebb társai, tette hozzá az
óvodapedagógus. Szirbik
Imre kérdésünkre elmondta,
hogy a gyermekek után járó
állami normatívát megkapja
város, azonban az óvodások
után kevesebbet, mint a böl-
csõdések esetében. Szûcs La-
jos alpolgármester felhívta a
figyelmet, hogy az önkor-
mányzat minden óvodai el-
helyezést igénylõ szülõ ese-
tében munkahelyi igazolást
kér a munkába állás valódi-
ságáról.

BG

Óvodai helyek a dolgozó szülõkért

Kedvezõek a munkanélküliségi adatok Szentesen, a vá-
rosban idén is bõvült a foglalkoztatottak száma. A megyé-
ben Szentesen a legjobb a helyzet a számadatok alapján,
õsszel további négy vállalkozás indulhat az Ipari parkban.

Az idén négy új vállalkozás kezdheti meg mûködését az
Ipari parkban a meglévõ 38 mellett. A foglalkoztatottak szá-
ma meghaladja a gazdasági válság elõtti szintet – közölte saj-
tótájékoztatón Bocskay István. A polgármesteri hivatal ipari
parki referense számadatokkal is szemléltette a bõvülést.
2012 év végén 2814 fõ, egy évvel késõbb már 3038 fõ volt a
foglalkoztatotti létszám, ami ez év májusában tovább emelke-
dett és elérte a 3115 fõt az Ipari parkban. A 2008-as gazdasági
válságot megelõzõen még alulról súrolta a 3 ezret és a ten-
dencia folytatódik. Az õszi fejlesztési pályázati lehetõségek
függvényében 4 további vállalkozás kezdi meg tevékenysé-
gét, újabb munkahelyeket teremtve a városban, ami majd a
2015. évi foglalkoztatási adatokban mutatkozik meg. Az ön-
kormányzat is ösztönzi a vállalkozásokat a munkahelyterem-
tésben, októberben újra kiírja például a kamatmentes vállal-
kozásfejlesztési hitelét.

Szirbik Imre arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a me-
gyei munkaügyi központ adatai szerint történelmi mélypon-
ton, 3,8 százalékon áll az álláskeresõk száma a városban. A
polgármester szerint ha ez valóban igaz lenne, akkor köz-
igazgatási értelemben nincs is munkanélküliség Szentesen.
Árnyalja a képet az az 500-510 közfoglalkoztatott, akiknek
mintegy fele az önkormányzat intézményeiben kapott mun-
kát, 200 embert a vízügyi igazgatóság foglalkoztat, a többiek
más intézményeknél helyezkedhettek el. A közfoglalkozta-
tottak számával korrigált munkanélküliségi mutató 6 – 6,5
százalék körül lehet. A polgármester hozzátette, Szentesen 19
ezer 800 munkahely van, de vannak idõszakok, illetve szak-
mák, melyekben munkaerõhiány tapasztalható. A Dél-Alföld
három megyéjében Szentes a 3. helyen áll a városok sorrend-
jében a munkanélküliek számát tekintve, míg Csongrád me-
gyében itt a legalacsonyabb az álláskeresõk száma a munka-
ügyi statisztikák alapján. A város vezetése továbbra is legfon-
tosabbnak a megélhetõséget biztosító munkahelyek számá-
nak növelését tartja.

Besenyei

Javuló
foglalkoztatás

Már két tucat aláírás is
elég az induláshoz képvise-
lõjelöltként, a polgármester-
séghez 300 ajánlás szüksé-
ges. A lakosok hétfõtõl talál-
kozhatnak az ajánlásokat
gyûjtõkkel, egy személy alá-
írásával több jelöltet is támo-
gathat a választáson való in-
dulásban. A választási kam-
pányidõszak hivatalosan au-
gusztus 23-tól a választás
napjáig, október 12-én 19
óráig tart.

A Helyi Választási Iroda
vezetõje a hatályos törvény
alapján állapította meg a vá-
ros 10 egyéni választókerü-
letében a választókerületi

képviselõjelölt állításához
szükséges ajánlások számát.
A 1. számú választókerület-
ben 23, a 2., 5. és 6. számú-
ban 24, a 3., 7., 8., 9., és 10.
kerületben 25 érvényes aján-
lás szükséges. Legkevesebb,
21 ajánlást a 4. számú válasz-
tókerület jelöltjeinek kell
összegyûjteniük a rendelke-
zésre álló két hét alatt. A pol-
gármester jelölt állításhoz
300 ajánlás szükséges. A vá-
lasztók több jelöltet is támo-
gathatnak az ajánlóívek alá-

írásával. A jelöltek az ajánló-
íveket augusztus 25-én, hét-
fõn reggeltõl vehetik át a
jegyzõi irodán, és azokat
szeptember 8-án, hétfõn 16
óráig adhatják le. A szerve-
zetek a kompenzációs listá-
kat szeptember 9-én 16 óráig
jelenthetik be.

A választásra jogosultak
száma választókerületenként
eltérõ, általában 2300-2500 fõ
között mozog, összességé-
ben megközelíti a 24 ezer
(23.951) fõt. Szentesen 10

egyéni választókerületi és 4
kompenzációs listás képvise-
lõi mandátum szerezhetõ a
helyhatósági választáson. A
képviselõ-testület a 14 kép-
viselõbõl és a polgármester-
bõl áll fel. Az alpolgármes-
tert a testület választja meg a
mandátumot szerzett képvi-
selõk közül. A képviselõ-tes-
tület tagjainak számát a ja-
nuár 1-jei lakosságszám
alapján kell meghatározni,
ami Szentes esetében 28 ezer
538 fõ volt ez év elején.

Kezdõdik a kampány

Bozó Zoltán szerint Szente-
sen is eljött az idõ a változta-
tásra. A város kormánypárti
polgármesterjelöltje sajtótájé-
koztatón elmondta: a Fidesz-
KDNP képviselõjelöltjeit
szakmailag és emberileg is
alkalmasnak tartja arra, hogy
városunkban is megvalósul-
jon az az országosan már
egyre nagyobb teret hódító
folyamat, amelynek során az
emberek kéréseinek, elvárá-
sainak megfelelõen helyi
szinten is maguk alakíthatják
a saját sorsukat és családjuk
boldogulását. Ebben tudnak
nekik segíteni tapasztalataik-
kal és felkészültségükkel a
mostani önkormányzati vá-
lasztásra készülõ új és már
sokszor bizonyított kor-
mánypárti képviselõjelöltek.
Bozó Zoltán meglátása sze-
rint a felgyorsult világban
más rend alakult ki. Míg a
múltban középszerûséggel is
kiválóan lehetett boldogulni,
ha ma körülnézünk, csak a
felkészült, modern technikai
vívmányokkal bánni tudó, a
felgyorsult világot, gyors
gondolkodást, döntési ké-
pességet birtokló emberek
alkalmasak vezetõnek. Ezt
bizonyítja az is, hogy a vál-
ságot követõen azok a váro-
sok tudnak szerte a világon
sikereket felmutatni, akik ve-
zetõi képesek az új ritmust
felvenni, a megszokásokkal
szemben felismerni a valós
eredmény és a „látszat-jó”
közötti különbséget. A kor-
mánypárti polgármesterjelölt
csapata lendületes, dinami-
kus, a döntéseiért felelõssé-
get vállaló, legyen szó az or-

vosi, a tanári, az iskolaveze-
tõi, a jogászi, a képviselõtes-
tületi, a mezõgazdasági, a
kétkezi munkáról, vagy az
üzleti életrõl. Most az új
megmérettetés elõtt arra ké-
rik a szentesieket: megvá-
lasztásukkal is segítsék õket
abban, hogy az egyik legiz-
galmasabb alföldi kisváros
lakói valódi közösséggé for-
málódjanak. Céljuk többek
között, hogy Szentes megtar-
tó ereje növekedjen. A kultu-
rális élet fellendítésén és az
egészség megõrzésén túl a
legfontosabb, és szerintük
belátható idõn belül megva-
lósítható célkitûzésük pedig
az, hogy a szentesiek élet-
színvonala az országos átlag
felett növekedjen. A polgár-
mesterjelölt elismeri az ed-
dig megvalósított pozitív
eredményeket, de hosszú
évek óta látja az elmaradt le-
hetõségeket is, és képesnek
tartja magát azok bepótlásá-
ra. Úgy látja, hogy „Szentes
többre képes, Szentesben
több van!”

Szentesben több van

Elõléptetés
Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan a Csongrád

megyei tûzoltó parancsnokságokon is megemlékeztek az
államalapítás évfordulójáról. Szentesen Kajtár István al-
ezredes, a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ve-
zetõje emlékezett meg az államalapítás évfordulójáról,
majd az állomány elõtt elõléptette Kurucz Dávid István
õrmestert, aki ezentúl törzsõrmesterként látja el feladata-
it a helyi parancsnokságon.

Szépülõ udvar a Mátéffy oviban
A város egyik legnagyobb zöldfelülettel rendelkezõ

óvodája a Dr. Mátéffy Ferenc utcai. Az önkormányzat és a
szülõk összefogásának köszönhetõen most teljesen meg-
újulhat az intézmény udvara és kicserélik a nyílászárókat
is, tudtuk meg Szûcs Lajos alpolgármestertõl. A város pá-
lyázaton nyert forrást a régi, elavult ajtók és ablakok
újakra cserélésére, a munkálatokat már el is kezdték. Egy
vállalkozóval a palatetõt javíttatják ki, így megszûnhet-
nek a beázások is. A szülõkkel összefogva, a város egy-
millió forintot ad az udvar megújítására. Az elképzelések
szerint egy mûfüves részt is kialakítanak, ahol az ovisok
esõs idõ után is játszhatnak.



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  aauugguusszzttuuss  2222..

(folytatás az 1. oldalról)
Még nem érezteti hatását a

zöldségpiacon a hónap ele-
jén meghirdetett orosz em-
bargó, azonban nyár végétõl
jelentõs zöldség és gyümölcs
mennyiség érkezhet az or-
szágba külföldrõl. Ledó Fe-
renc szerint mindenki piacot
keres az Oroszországból ki-
szorult termékei számára,
ami lenyomhatja az árakat.
Almánál arra számítottak,
hogy az ukrán–orosz konf-
liktus kezdetén Oroszor-
szágból kitiltott lengyel alma
helyére magyart szállíthat-
nak. Augusztus második he-
tében azonban Oroszország
egy éves  importtilalmat ren-
delt el az ellene szankciókat
alkalmazó országokból, így a
teljes Európai Unióból szár-
mazó gyümölcsre, zöldségre,
sertéshús-, baromfi-, hal-, tej-
termékekre. A hazai rekord
150-200 ezer tonna étkezési
alma termés sem kedvez az
áraknak, de a lengyeleknél
megtermõ 1,5 millió tonna
almának is piacot kell találni
az unióban. A DélKerTész
évente 400-500 tonna étkezé-
si almát forgalmaz, aminek a
fele az iskolagyümölcs prog-
ramban fogy el, a másik felé-
nek azonban nehéz lesz pia-
cot találni.

Idén sem maradtak el a
fejlesztések a szövetkezetnél.
Vásároltak mintegy 50 millió
forint értékben targoncákat,
csomagológépeket, aminek
egy része már megérkezett.
A telephelyen korszerû öltö-

zõket alakítottak ki és útbur-
kolatokat újítottak fel 25 mil-
lió forintért. A 130 fõs állan-
dó dolgozói létszám április-
tól novemberig 120-150 al-
kalmi munkavállalóval bõ-

vül. Közülük 30-40 diák ér-
kezik a nyári hónapokban,
így megoldják a saját dolgo-
zók nyári szabadságolását is
a zöldségcsomagolóban.

Besenyei Gábor

Felsõpárton is szeretné-
nek játszóteret a kisgyerme-
kes anyukák. Óhajuk most
teljesül, ugyanis az önkor-
mányzatnak köszönhetõen
két játszótér is elkészül a
hónap végére. A fejlesztés-
sel a Rákóczi utcai óvoda is
új, biztonságos játszósze-
rekhez jut.

Játszóteret kérnek Felsõ-
pártra az anyukák, ahol a
szabad levegõn, kulturált kö-
rülmények között tölthetik
idejüket a kisgyerekeikkel,
írtuk áprilisban lapunkban.
Akkor azt ígérte a fõkertész,
hogy a Deák iskolánál felújít-
ják a játszóteret. Az úgyne-
vezett Balogh udvarban
2004-ben átadott Gulliver
játszótér 7-8 év alatt szinte
teljesen tönkrement a gon-
datlan használat eredménye-
ként. Két évvel ezelõtt azt ír-
tuk, hogy az újjáépítéshez
sem saját forrás, sem pályá-
zati lehetõség nincs, ezért
egyelõre a jelenlegi állapotá-
ban marad a Gulliver játszó-
tér. Az elmúlt hetekben
munkálatok kezdõdtek el, a
területet körbekerítették és
rendezték. Szirbik Imre arról
tájékoztatott, hogy kettõs
mûködésû játszótér készül a
régi helyén. A Klauzál utcai-
hoz hasonlóan részben köz-
játszótérként, részben az
óvoda saját területeként
használhatják a gyerekek a
közeljövõben elkészülõ teret.
Napközben az óvodások fel-
nõtt felügyelete mellett játsz-
hatnak, éjszakára pedig be-
zárják. A gyermekek bizton-

sága érdekében az óvoda ud-
varáról egy összekötõ folyo-
són juthatnak a játszótérre,
amit humorosan oroszlánki-
futónak neveznek. A polgár-
mester elmondta, az önkor-
mányzat megállapodott a Ri-
gó Alajos iskola fenntartójá-
val, hogy az intézmény diák-
jai csakis pedagógus felügye-
lete mellett használhatják az
eszközöket. A játszótér épsé-
gének fenntartásában segít a
Deák Ferenc és Dósai Molnár
Mihály utca sarkán idén fel-
szerelt és üzembe helyezett
köztéri kamera is. Szirbik
Imre hangsúlyozta, hogy a
város minden részét fejleszti
az önkormányzat. Felsõpár-
ton újabb játszótér is elké-
szült, mégpedig a katolikus
egyházzal összefogva. A
nemrégiben elbúcsúzott Top-
si Bálint plébános és Szirbik
Imre polgármester között
jött létre a megegyezés. Esze-
rint a Jézus Szíve templom
udvarán biztosított helyet a
Szent Anna egyházközség,
az önkormányzat pedig vál-
lalta egy kis játszótér kialakí-
tását, ahol hinta és homoko-
zó várja a kicsiket napköz-
ben (képünkön). A templom
gondnoka délelõtt kinyitja,
este pedig bezárja a nagyka-
put, így védve a helyet az il-
letéktelen személyektõl és az
eszközöket a rongálóktól.

A Jókai utcai templom ud-
varán már kész, a Deák isko-
lánál pedig várhatóan iskola-
kezdésre készül el az új ját-
szótér.

Besenyei

Játszóterek
Felsõpártnak

Új burkolatot és sínpárt kapott az Ipartelepi
út és Téglagyári út közötti vasúti átjáró. Az
aszfaltmarást követõen a 45-ös számú út és vá-
gányzóna között 51 méteres szakaszon mint-
egy 350 négyzetméteren, a vágányzónában to-
vábbi 18 négyzetméteren, a vágánytól a Vásár-
helyi út irányában 10 négyzetméteren kapott
új aszfaltot az útburkolat. Kétoldalt 1-1 méter
szélességû nemesített útpadka készült, csapa-
dékvíz elvezetés biztosításával. A munkálato-
kat teljes útlezárás mellett végezte a Városellá-
tó Nonprofit Kft. és a MÁV Zrt. augusztus 11.
és augusztus 15. között.

Mint arról lapunk is beszámolt, vonat és te-
herautó ütközött össze márciusban az Ipartele-
pi úti vasúti átjáróban, a vonatközlekedés egy
napig szünetelt. A vizsgálat szerint a szemes
kukoricát szállító jármûszerelvény félpótkocsi-
jának úgynevezett letalpalói felakadtak a vas-
úti átjáróban. Eközben érkezett egy motorvo-
nat, amelynek vezetõje az ütközést már nem
tudta elkerülni. A balesetet követõen a közle-
kedési hatóság kötelezte a MÁV Zrt.-t a vasúti
átjáró átépítésére, az önkormányzatot pedig a
a vasúti átjáróra vezetõ útszakasz átépítésére a
magassági vonalvezetésének módosításával.

Elkészült a Téglagyári úti
vasúti átjáró

Június 30-án sikeresen
befejezõdött az „Ökumeni-
kus egyházi programsorozat
Szentesen” címû ST-Szen-
tes-DAOP 5.1.2/A-2011/03/4
kódszámú mini projekt a
Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola kivitelezés-
ében. Az intézmény 561.110
Ft támogatásban részesült.

A projekt célja a vallások,
felekezetek közötti párbe-
széd fejlesztése volt, az egy-
házi hagyományokra tá-
maszkodó kulturális és kö-
zösségi programok (koncer-
tek, elõadások, kiállítások)
segítségével. A megvalósított
programok élénkítették a vá-
rosban mûködõ egyházi kö-
zösségek életét, hozzájárul-
tak a több évszázados ha-
gyományok megõrzéséhez
és továbbadásához. A prog-
ramok színesítették a város
közmûvelõdési életét, s a
programba bekapcsolódó ci-
vil szervezetek kapcsán hoz-
zájárultak a lakosság és a ci-
vil szervezetek közötti kap-

csolatok erõsítéséhez. A pá-
lyázat megvalósítása kap-
csán arra törekedtünk, hogy
lehetõség szerint minél több
esetben helyi civil és egyéb
társadalmi szervezetek ke-
rüljenek bevonásra. 

Április 11-én Pintér Béla
tartott evangéliumi koncert
elõadást. A 45 perces ökume-
nikus egyházi könnyûzenei
koncerten több mint 200 ér-
deklõdõ töltötte meg az isko-
la dísztermét. A vendégek
között jelen voltak más isko-
lák diákjai, különbözõ fele-
kezetek képviselõi is.

Április 27-én a Kiss Bálint
Református Általános Iskola
tanári kórusa és a Szent An-
na templom Szkólája adott
közös kórushangversenyt
a nagypályázat keretében
megújult evangélikus temp-
lomban 50 érdeklõdõ elõtt.

M á j u s  7 - é n  a  S z e n t e s
templomai címmel meghir-
detett Ökumenikus rajzkiál-
lítás megnyitó ünnepsége
volt az iskola dísztermében,

ahol a szentesi Bárdos Lajos
Vegyeskar adott rövid kon-
certet. A megnyitó ünnepség
keretein belül kerültek kiosz-
tásra a legügyesebb diák al-
kotók jutalomkönyvei. A ki-
állítás május 30-ig volt látha-
tó. A megnyitón 50 fõ vett
részt. 

Május 22-én Takaró Mihály
irodalomtörténész „Szám-
ûzött Magyar irodalom”
címmel tartott elõadást az is-
kola dísztermében 50 külön-
bözõ felekezetekhez tartozó
érdeklõdõ elõtt. A program
szervezésében sokat segített
a Szentesi Keresztény Peda-
gógusok Társasága.

Május 30-án ifj. Csomós Jó-
zsef tartott elõadást 150 fiatal
részére „Barátság-szerelem”
címmel a Református Nagy-
templomban.

Köszönjük a Kiss Bálint
Református Általános Iskola
minden dolgozójának önzet-
len segítségét, mellyel nagy-
ban hozzájárultak a projekt
sikeres megvalósításához.

Ökumenikus egyházi
programsorozat

Mintegy félezer szakem-
bert és vendéget várnak a
szervezõk a Magyar Paprika
Napja elnevezésû rendez-
vényre augusztus 29-én.
A Délalföldi Kertészek Szö-
vetkezete, a Zöldségterme-
lõk Országos Szövetsége, a
FRUITVEB Magyar Zöldség-
Gyümölcs Szakmaközi Szer-
vezet immáron harmadik al-
kalommal szervez szakmai
konferenciát és bemutatót. A
program kiemelt témája a

Szentesi paprika termesztés-
technológiája, az oltalom
alatt álló földrajzi jelzés be-
mutatása, valamint a ma-
gyar paprika értékesítési le-
hetõségeinek nemzetközi és
hazai ismertetése, tájékozta-
tott Ledó Ferenc. A DélKer-
Tész elnöke elmondta, nagy
az elõzetes érdeklõdés a
szakmai nap iránt, folyama-
tos a regisztráció. A délelõtti
elõadásokat délután gyakor-
lati bemutatók követik okta-

tók, kutatók, szaktanács-
adók, termelõk és input-
anyag forgalmazók bevoná-
sával. A rendezvényen mu-
tatják be a „A Szentesi papri-
ka termesztési és minõség
biztosítási kézikönyve” címû
kiadványt, amely részletesen
és gyakorlatiasan foglalja
össze az integrált termesz-
téstechnológiát. A rendezvé-
nyen elõadást tart Feldman
Zsolt, az agrártárca helyettes
államtitkára. A nap során

szó lesz többek között a fran-
cia földrajzi eredetvédelmi
rendszerrõl, a szentesi régió
szerepérõl a magyar papri-
ka-termesztés történetében,
a zöldséghajtatás fejlõdésé-
nek gazdasági hátterérõl, va-
lamint a fûszerpaprika alapú
ételízesítõk termékfejleszté-
sérõl is. Gyakorlati bemuta-
tókon ismerhetik meg az in-
tegrált szemléletû talaj nél-
küli paprikahajtatási techno-
lógiát, egy termálvíz fûtésû
fóliablokk fejlesztését és a
házigazda DélKerTész tevé-
kenységét.

Magyar Paprika Napja

Iskolazöldség május végéig
A szentesi, csongrádi és hódmezõvásárhelyi járás álla-

mi és egyházi fenntartású általános iskoláiba szállít isko-
lagyümölcsöt a DélKerTész. Az idei tanévben hosszabb
idõszakban, szeptember 1-tõl május végéig biztosítják az
egészséges tízórainak valót az iskolák 1-6. évfolyamos ta-
nulói számára. Zömében alma, õsszel és tavasszal paradi-
csom, télen paprika és sárgarépa, májusban két decilite-
res alma ivólé szerepel a kínálatukban.

Felemás év
a DélKerTésznél

Miniszteri elismerés
Élelmiszerbiztonságért Díjban részesült a Délalföldi

Kertészek Szövetkezete a Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatán. Az elismerõ oklevelet és bronztáblát Ledó Fe-
renc elnök és Hegedûs Katalin minõségügyi vezetõ vette
át Fazekas Sándor agrárminisztertõl Budapesten a Mezõ-
gazdasági Múzeumban. A díjat az élelmiszeripar terüle-
tén végzett kiemelkedõ elméleti, gyakorlati és tudomá-
nyos tevékenység elismeréséül ítéli oda egy szakmai bi-
zottság. Évente három díj adományozható, amelyet a vi-
dékfejlesztési miniszter augusztus 20-a alkalmából ad át.
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Az idei évben is meg-
kóstolhatják az ország tor-
táját az édesszájú szentesi-
ek a Füsti Cukrászdának
köszönhetõen. 

Az országtorta alapötlete
2007-ben abból az elgondo-
lásból indult, hogy hazánk
augusztus 20-i születésnapi
tortáját ne csak egy helyen,
hanem Magyarország szá-
mos pontján megkóstolhas-
sák az érdeklõdõk.

Füsti-Molnár Lajos évek
óta zsûrizte a versenybe
bekerülõ tortákat, emellett
õ is minden évben elkészí-
tette a Miniszterelnöki Hi-
vatal és a Magyar Cukrász
Iparosok Országos Ipartes-
tülete által kiírt pályázat
nyertes finomságát, melyet
szakmai zsûri és közéleti
személyiségek választanak
az akár többfordulós ver-
sengés során.

Idén fia, Füsti Molnár Ist-
ván készítette el a Somlói
Revolúció fantázianévre
hallgató süteményt. A som-
lói galuska újragondolása
az elmúlt évek tortáihoz
képest nagyobb népszerû-
ségnek örvend.

- A tapasztalatok alapján
házilag nehezebben elké-
szíthetõ torták kerülnek ki
gyõztesen a nevezésbõl. A
cél, hogy megõrizzük a tra-
dicionálisabb édességeket
és egységes megjelenése le-
gyen a süteményeknek az

országban - mondta a cuk-
rász.

A Somlói Revolúciót au-
gusztus 19-tõl egész évben
lehet kapni a Füsti család
cukrászdáiban, de a koráb-
bi évek, szintén titkos re-
cept alapján készült
országtortái közül is van,
ami megtalálható a pultok-
ban. Az, hogy hány ilyen
tortát sütnek, és meddig le-
het kapni, teljes mértékig a
vendégek ízlésétõl függ. 

A Somlói revolúció egy
forradalmi torta, hiszen bár
alapvetõen a somlói galus-
ka ízével dolgozik, se kí-
vül, se belül nem emlékez-
tet a magyar édességre. A
grillázstésztára rétegezett
étcsokoládé, a narancsbetét
fölé helyezett, vaníliás fe-
hércsokoládé habkrém
olyan ízélményt kínál,
amely valóban forradalmi-
nak nevezhetõ, az eredeti
édességhez képest.         L.É

Forradalmi az
ország tortája

Az összegyûlt adomá-
nyoknak és egyéb felajánlá-
soknak köszönhetõen év
végéig több zenei tábor
megtartására nyílik lehetõ-
sége a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány-
nak. A gitáros kurzusokon
Seres Antal egészséges nö-
vendékei is segítik a gyógy-
ulófélben lévõ társaik visz-
szailleszkedését.

– Az alapítvány júniusi
sportnapján befolyt összeget
Szirbik Imre kiegészítette,
ezzel a polgármester rakta le
a zenei táboroztatás alapjait
– mondta Ombodi Csilla. Az
alapítvány elnöke szerint a
450 ezer forint valóságos va-
gyon volt a számukra, de kö-
vetkezett a második mér-
földkõ: Kapolcson a Palya-
udvarban árverés útján még
300 ezer forinthoz jutottak, s
Palya Bea fogorvosa is hoz-
zájárult félmillióval a költsé-
gekhez. 

A múlt heti táborban részt
vevõ gyerekek egy része
nem is olyan régen még a
kórházi ágyon fogta az elsõ
akkordokat a gitáron, most
pedig már egészséges társa-
ikkal fellépésre, sõt fellépé-
sekre készülnek. Ebédidõig a
gimnázium Bácskai-szárnyá-
ban Antaltól gitárleckét vet-
tek, Csilla vezetésével pedig

beszédtechnikával és színpa-
di gyakorlattal telt a tábori
program, majd délután 3-ig
ismét foglalkozás követke-
zett a zenész vezetésével,
utána pedig a kikapcsolódás.
Csilla és Antal boldogan új-
ságolták, hogy ingyenesen
olyan felajánlások érkeztek,
amelyek a gitár mellett to-
vábbi kapaszkodót jelenthet-
nek. A fiatalok jól szórakoz-
tak Csák Petra és kutya
agility csapata bemutatóján,
de a kutyás terápia mellett
feszültségoldó táncterápia is
színesítette a tábort a szege-
di klinika szociális munkása,
Lengyel Andrea irányításával. 

Az ország minden tájáról
érkezõ 6-18 éves fiatalok tí-
zes csoportokban vesznek
részt az egymást pár hetes
eltéréssel követõ, ingyenes
táborokban. Nagyon fontos a
lelki gyógyítás, a családokat
is rendkívül megviseli a ke-
zelés 6-9 hónapja. Ugyanígy
szükséges az integrációhoz
az, ahogyan az egészséges
társaik viszonyulnak a beteg
gyerekekhez, ez a tábor errõl
is szól. Öt év a veszélyezte-
tett idõszak, csak azután
mondhatók gyógyultnak.
Szó van róla, hogy a buda-
pesti Tûzoltó utcai onkológia
is bekapcsolódik az alapít-
vány életébe.

Többen már színpadképe-
sek a gyerekek közül, év vé-
gén fel is léphetnek a Magna
Cum Laudéval és Palya Beá-
val, a tábort is koncerttel zár-
ták a Napernyõs lány szob-
ránál. – Nagy élmény itt len-
ni, a kisebbekkel együtt gitá-
rozni. Bár nem ismertük egy-
mást, már az elsõ este jó ba-
rátságok szövõdtek – mesél-
te a 16 éves Török Ricsi, a tá-
bor egyetlen szentesi részt-
vevõje. Az onkológián kez-
dett pengetni, ahová 2011
áprilisában kellett befeküd-
nie 9 hónapra. – Ha volt
mélypontom, a gitározás ki-
zökkentett belõle. Már egyre
kevesebbet gondolok a be-
tegségre, nem kell sûrûn
visszamennem kontrollra,
így nem is jönnek fel annyira
az emlékek – mondta a fiú.
Fellépésekre jár Antal többi
tanítványával, de a sport te-
rén is vannak tervei, gitárta-
nára röplabda edzéseit is lá-
togatja. – Nem tagadom meg
a zenét, de a sport régebb óta
része az életemnek, s fonto-
lóra kell vennem, sportisko-
lában folytassam-e tanulmá-
nyaimat – fogalmazott a
Zsoldos szakközépiskolában
tanuló fiú.

D. J.
Fotó: Nagy István

Hantai Simon munkáiból
választottak a szerkesztõk,
ezt dolgoztatták rá az au-
gusztusi Tiszatáj címlapjára.
Nem vagyok meggyõzve ró-
la, hogy jól választottak.
Nem mintha Hantai képei
nem lennének látványosak,
de talán nem folyóirat méret-
ben. Jutott féltucatnyi Hantai
mû a belsõ oldalakra is. Ha
kedvet csinálnak a folyóirat
képei az életmû megismeré-
séhez, nem marad idõ fon-
tolgatásra. A Ludwig Múze-
um Hantai kiállítása augusz-
tus végén zár. A Tiszatáj hát-
só borítóján is, még kisebb
formátumban, láthatjuk az
,,Etûd" címû képet. Itt kell
említeni Deák Csillag: ,,Fres-
kó lepkeszárnyon“ címû ta-
nulmányát a Hantai életmû-
rõl.

Talán a laikus számára is
elviselhetõ mennyiségû, akár
káromkodásnak tûnõ, de
nyilván helyénvaló szakszó
felhasználásával. A tanul-
mány záró része már inkább
a bulváré. A festõ hatvanéve-
sen kiszállt a piaci verseny-
bõl. Néhány nagyméretû
vásznát szétvágta, elásta,
szerencsére nem végleg. Ké-

sõbb – nem tekintve befeje-
zettnek az életmûvet – kiásta
azokat. Természetesen nem
képzõmûvészeti folyóirattal
van dolgunk. A vers és a
próza a meghatározó. Az au-
gusztusi szám legkiemelke-
dõbb része a ,,babérkoszorús
költõ“, Balla Zsófia tizenki-
lenc kötetes, ,,Asszonyda-
lok“ címû versciklusa és az
azt követõ levélinterjú. A
költõvel készített interjút Ko-
vács Flóra készítette, szer-
kesztette. Balla nem csak
költõ, újságíró, író is. Erdélyi
származása nem egzotikus-
sá, de színesebbé teszi a mû-
veit. Az interjú címe: ,,A
veszteség értelme“, az olva-
sónak viszont ez a nyeresé-
ge. Krusovszky Dénes 32 éves.
Nem a ,,Ramszesz szeme“
címû elbeszélésbõl derül ki a
szerzõ kora és érdemei. Az
elbeszélésbõl semmilyen ér-
deme nem derül ki. Sokat
foglalkoztatott szerzõ, ezút-
tal indokolatlanul. (József
Attila-díjas költõ, kritikus,
mûfordító, szerkesztõ.) Az

iparosokat meg kell becsülni.
Ismerik, szeretik szakmáju-
kat, becsülettel ûzik az ipart.
Ilyen újságíró iparos Bátyi
Zoltán, a szegedi ítélõtábla
sajtótitkára. Talán maga is
tisztában van vele, hogy a
tény, hogy könyvei jelentek
meg, még nem avatja õt író-
vá. „Amióta az eszemet tu-
dom, írok, mert nekem az
írás szórakozás“ – nyilatkoz-
ta egy helyütt Bátyi. ,,Szõlõ
jó lesz halál elõtt?“ címû
elbeszélésriportjával igen
meghatottan önmagától, jól
elszórakozott. Kellett volna
még vele , ,szórakoznia”,
egészen addig, amíg a meg-
hatottsága elmúlik. És akkor
újraírni az egészet. Ez vonat-
kozik Bene Zoltán ,,Ferde tor-
nyok“ címû novellájára is.
Losoncz Alpár kitûnõ ismerte-
tõt írt. György Péter: ,,Állat-
kert Kolozsváron“ címû
könyvét ismerteti. Végül rö-
viden szólni kell a záró oldal
kézirat hasonmás sírbeszé-
dérõl. Pataki Ferenc festõ írta
és olvasta fel július 4-én,
Szuromi Pál mûvészettörté-
nész sírjánál a szegedi Dugo-
nics temetõben.

Becsei Sándor

Tiszatáj

Füsti-Molnár István cukrászmester is készíti az országtortát

Gitárba kapaszkodva
gyógyulnak
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Vereséggel kezdte a 2014-
2015-ös bajnoki esztendõt a
Szentesi Kinizsi megyei el-
sõ osztályú labdarúgó-csa-
pata. A mieink hazai pályán
szenvedtek 2-0-s vereséget a
Mindszenttõl, a vendégek
egyik találatát a tavaly még
Szentesen futballozó Mi-
hály Róbert szerezte.

A szezon elõtt alaposan
meggyengült Kinizsi szere-
tett volna pontszerzéssel raj-
tolni, ám a nyitányt elrontot-
ták a mindszentiek. Az elsõ
félidõben jól játszott a Szen-
tes, számos lehetõséget sike-
rült kidolgozni az ellenfél
kapuja elõtt, ám a legna-
gyobb helyzetek is kimarad-
tak, így gól nem született az
elsõ játékrészben. Fordulás
után gyorsan vezetést szer-
zett a vendégcsapat, majd
nem sokkal késõbb növelni
tudta elõnyét a Mindszent,
és mivel a mieink kapufát

lõttek, és ordító gólhelyzetet
elhibáztak, így a vendégek
megérdemelten vitték el a
három pontot Szentesrõl,
többek között köszönhetõen
a tavaly még Szentesen fut-
ballozó csatár, Mihály Róbert
találatának. Egy ilyen gól-
érzékeny támadó elkelt vol-
na a hazai oldalon is… – Az
elsõ félidõben a megbeszél-
tek szerint játszottunk, nem
volt probléma a játékosok
teljesítményével – nyilatkoz-
ta Bozóki Zoltán a lefújást kö-
vetõen. – Sajnos a második
félidõt rosszul kezdtük, a
második találatot pedig véle-
ményesnek érzem, ez eldön-
tötte a találkozót. Mi ettõl
kezdve erõlködtünk, és amíg
nem tudunk gólt szerezni a
legnagyobb helyzeteinkbõl
sem, addig nem lehet más az
eredmény.

A szakvezetõ elmondta,
hogy a kezdés elõtt Martók

megsérült, így rögtön át kel-
lett szerveznie csapatát, de
rajta kívül is akadtak hiány-
zók a kezdõ tizenegyben. –
A helyzetkihasználásban
mindenképpen javulnunk
kell, mindig ez a legnehe-
zebb, de a helyzeteink most
is meg voltak, csak nem sike-
rült bevenni az ellenfél ka-
puját és ez pontokba került
nekünk – mondta Bozóki
Zoltán. – Hazai pályán pon-
tot kell szereznünk a hasonló
kaliberû csapatok ellen, saj-
nos Polyák Andrást kiállítot-
ták, így õ a következõ össze-
csapáson, Sándorfalván, biz-
tos, hogy nem állhat a ren-
delkezésünkre.

A Kinizsi ifjúsági gárdája
jobban kezdte az idényt, a fi-
atalok 6-1-re nyertek a mind-
szenti Mocorgó FC ellen.

hv

A nyári edzõtábor után
mint minden évben idén is
részt vettek a Szilver TSE
párosai a 4 napos zánkai
táncfesztiválon. Nagyon
szép eredményekkel büsz-
kélkedhetnek.

Gyermek I E Standard ka-
tegóriában Kiss Zoltán-Pinka
Ramóna 1. helyezést, gyer-
mek II E Latin kategóriában
szintén 1. helyezést értek el.
Gyermek II E Standard tánc-
ban Fodor Bence-Fodor Luca a
2. helyen, Kiss Zoltán és Pin-
ka Ramóna a 3. helyen vég-
zett. Gyermek II E latin tánc-
ban Fodor Bence Fodor Lu-
cával az 5. helyet, Kiss Zol-
tán Pinka Ramónával a 7. he-
lyet szerezte meg.

Junior I. E standardben
Sántha Norbert-Forgács Anna
a 2. helyen, junior I D
standardben Ratkai Márk
Gergõ-Márkus Lili a 4. helyen
végeztek. Erõs András és Szi-
lágyi Rebeka standard és latin
táncban is az 5. lett. A Junior
II E standard 4. helyét Hal-
mai Dániel és Józsa Vivien
hozták el,az 5. helyen Sántha
Norbet és Forgács Anna vég-
zett.

Junior II C standard és la-
tin kategóriában Mitlasóczki
Endre és Pindur Cintia egy-
aránt a 3. helyezést tudhat-
ták magukénak. Junior II és
Ifjúsági B Standard és latin
kategória gyõztesei Mészáros
János és Bagóczki Ramóna let-
tek. Ifjúsági A standardben
és latinban is az elsõ helye-
zést Rónyai Zoltán és Farkas
Boglárka, míg a második he-
lyet Sági Balázs és Forgó Éva

Patrícia szerezte meg. Felnõtt
B standerdben elsõ lett
Borbás Csaba és Prozlik Diána,
második Horváth Zoltán és
Lengyel Helga.

Felnõtt A standardben elsõ
lett a Sági- Forgó kettõs, má-
sodik a Horváth- Lengyel, és
harmadik a Borbás-Prozlik
duó. A sok versenyzés mel-
lett jutott idõ a táncosoknak

szórakozásra is. Rengeteg
közös programban vettek
részt az egyesület tagjai, erõ-
sítve ezzel a csapatszellemet.
A zánkai táncfesztivált egy
közös tábortûzzel zárták
amely remek hangulatban
zajlott a harmadik este, szí-
nesítették produkciók és fe-
lejthetetlen történetek az
egyesület életébõl.

Szép eredmények
a zánkai fesztiválon

Vereség a nyitányon

A Sándorfalván megrendezett 2.Strandkézilabda tornán a
szentesi Árpád Szabadidõs Sportklub nõi kézilabda
együttesébõl összeállt csapat a 2. helyen végzett. Az Ács
Rebeka, Borbás Edit, Gémes Ágnes, Kérdõné Kocsis Ivett, Kovács
Katalin, Nagy Andrea, Póth Gyöngyi, Sipos Réka és Tóthné Terbán
Irén összetételû gárda a 8 csapatos torna „A” csoportjába
került. Elsõ mérkõzésüket 2:0-ás gyõzelemmel hozták, a
másodikat elveszítették ugyanilyen arányban a Bordány
ellen, majd a harmadikat a Szamóca (Algyõ) csapata ellen
sikeresen behúzták. Így az „A” csoport második helyét
megszerezve a „B” csoport elsõ helyezettjével a SenniGirls –
Szegeddel játszottak a döntõbejutásért. Izgalmas mérkõzésen
1:1 -es végeredmény után szétlövésekkel jutottak a döntõbe.

A elsõ félidõt 7:8 arányban a Tiszakécske nyerte, a
másodikat 11:5-re a Szentes. Szétlövések után végül a
Tiszakécske szerezte meg az elsõ helyet.

Bravúros 2. hely Hatévesen kezdett el úsz-
ni, 12 volt, amikor Szremkó
Krisztinánál megismerke-
dett a vízilabdával, most, 18
esztendõsen pedig már vi-
lágbajnoknak mondhatja
magát Pellei Frank. A Val-
dor-Szentesi Vk csapatának
fiatal játékosát, bár többek
között a Ferencváros is hív-
ta, nem lehet elcsábítani
Szentesrõl. Frenki vállalta
azt is, hogy bekket játsszon
a válogatottban, pedig nem
ez az eredeti posztja.

Törökország volt a házi-
gazdája az U18-as férfi vízi-
labda világbajnokságnak,
ahol Horkai György együttese
csoportgyõztesként lépett to-
vább, majd a negyeddöntõ-
ben Törökország sem jelen-
tett akadályt a srácoknak, az
elõdöntõben pedig 5-3-ra
vertük az oroszokat, ami azt
jelentette, hogy a fináléban
azzal a spanyol együttessel
mérkõztek meg ismét Pel-
leiék, akikkel a csoportban
már egyszer találkoztak, ak-
kor döntetlenre végzett a két
gárda. Bár a finálé is egállal
zárult, ez teljesen más mér-
kõzés volt. Az 5-5-ös rendes
játékidõbeli döntetlent köve-
tõen büntetõkkel végül a
magyar válogatott nyert, és
lett világbajnok. A csapat
bekkje a szentesi Pellei
Frank volt, aki megbízható
játékával a védelem oszlopá-
nak bizonyult. A mindenki
által csak Frenkinek szólított
világbajnok hat esztendõsen

kezdett el úszni, tizenkét
évesen vízilabdázni, mégpe-
dig Szremkó Krisztina irá-
nyításával. Késõbb Pengõ
László és Bíró Dániel voltak
az edzõi, 15 esztendõsen pe-
dig Lukács Dénes volt az, aki
a felnõtt OB I-ben is bizalmat
szavazott neki. – Amikor
nem úgy ment a játék, ahogy
várták tõlem, akkor is bízta-
tott, bízott bennem, nagyon
sokat köszönhetek neki –
elevenítette fel a több éves
emlékeket Pellei Frank. –
Szerencsére Matajsz Márk bi-
zalmát is élvezem, igyek-
szem minél jobb teljesít-
ménnyel meghálálni ezt a bi-
zalmat.

Ami a válogatottbeli sze-
replését illeti,  a történet
2008-ig nyúlik vissza, ami-
kor Lakó Gábor elhívta egy te-
hetséggondozó táborba, ké-

sõbb Szabó Gábor, majd  Hor-
kai György irányítása alatt
dolgozott, aki igazán csapat-
tá kovácsolta ezt a korosz-
tályt. Hétközi edzések, kö-
zös edzõtáborozások, közös
programok – így vált igazán
csapattá a csapat. A világbaj-
nokságon magabiztosan me-
neteltek elõre, egészen a fi-
náléig, ahol ismét következ-
hettek a spanyolok, nem is
akármilyen mérkõzésen. A
magyarok vezettek, majd a
spanyolok elhúztak 4-2-re,
így indultak neki az utolsó
nyolc percnek. – Horkai
György összekapott minket
a szünetben, tudtuk, hogy
ennek a korosztálynak, en-
nek a társaságnak ez az utol-
só mérkõzése így, együtt,
mondhatni az utolsó nyolc
percünk elõtt álltunk. Em-
berelõnyben dobtunk egy
szenzációs találatot, amit
még a spanyolok is megtap-
soltak, majd újabb gólokat
szereztünk, és 5-4-re már mi
vezettünk. Másfél perccel a
vége elõtt egyenlített ellenfe-
lünk, és következhettek a
büntetõk – mesélte Frank,
aki nem vállalta a büntetõ-
dobás elvégzését. – Most
már bánom, de imádkoztam
a többiekért közben, hihetet-
lenül szorítottam nekik. Ak-
kor, ott nem éreztem elég
erõsnek magam lelkileg,

hogy elvégezzem az ötméte-
rest. 

Pellei Frank magabiztos
bekk-játéka is kellett a siker-
hez, noha érdemes tudni,
hogy nem ez Frenki eredeti
posztja. – Horkai György el-
mondta, hogy ezen a posz-
ton tud elképzelni, a többi
hely már úgymond elkelt, ha
vállalom, akkor bekerülhe-
tek a nemzeti csapatba, ha
nem, akkor valószínûleg
nem. Vállaltam, külön edzé-
seken gyakoroltam, és edzõ-
im ezen a poszton játszattak
mérkõzéseken, hogy minél
jobban belejöjjek ebbe a sze-
repkörbe.

Bár több egyesület, így a
Debrecen, a Ferencváros és a
Szeged is hívta, de Frank
úgy érezte, hogy maradnia
kell Szentesen. – Itt van a
családom, ide járok iskolába,
a Horváth Mihály Gimnázi-
umban jövõre érettségizem,
földrajz tagozatos vagyok,
nem éreztem úgy, hogy el
kellene jönnöm arról a hely-
rõl, ahol jól érzem magam.

Frank számára most szep-
tember elsejéig pihenõ kö-
vetkezik, ekkor kapcsolódik
be a Valdor-Szentesi VK férfi
csapatának felkészülésébe.
Addig? Lazítás, kikapcsoló-
dás, felfrissülés a családdal
és a barátokkal.

HV

Pellei Frank világbajnok!

Nagyszabású, színvonalasnak ígérkezõ nemzetközi lábte-
nisz tornát rendeznek Szentesen, augusztus 31-én, vasárnap
reggel nyolc órától. Három szakágban kerül megrendezésre a
torna, legkorábban, reggel 8-tól a szeniorok lépnek pályára,
majd 9 órától 1/3 profi páros, majd délután kettõtõl hármas
verseny kezdõdik. Ez azt jelenti, hogy három játékos van a
pályán egy oldalon,egy támadó két védekezõvel. Az ország
minden pontjáról várnak versenyzõket a szervezõk, több vá-
logatott szintû és magyar válogatott játékos érkezik majd vá-
rosunkba. Romániából Nagyváradról, Kolozsvárról és a
nagyszalontai klubokból érkeznek csapatok, melyeket több-
szörös világ- és Európa-bajnok játékosok képviselnek. A
sportolókat minden szakágban ajándékokkal, a profi páros-
ban a legjobbakat pénzdíjakkal jutalmazzák. A szentesi nem-
zetközi lábtenisz torna mérkõzései jövõ vasárnap a ligetben,
három salakos teniszpályán zajlanak. A rendezvény támoga-
tói az Aranykalász Étterem, a Zöld Plasztik Lakics Kft., a Fel-
sõpárti Sörözõ és Oláh Tamás.

Profi lábteniszesek
a ligetben

Mészáros János és Bagóczki Ramóna
juniorban és ifjúságiban is nyertek
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A következõ hirdetést szeretném
feladni: „Kétéves sziámi macskám
elveszett. A megtalálónak 150 ezer
forint jutalmat fizetek."
– De, uram, nem túlzás ez?
– Nézze, ez a macska volt a felesé-
gem kedvence! Ráadásul az erdõ
mélyén ástam el, senki nem fogja
megtalálni.

Esküvõi szertartás. A meny-asz-
szony már ott áll az oltár elõtt, a
násznép is felsorakozott, amikor
befut a võlegény, egy focilabdával
a hóna alatt.
– Te meg mit akarsz azzal a labdá-
val? – kérdi döbbenten a menyasz-
szony.
– Csak nem azt mondod, hogy ez
egész nap el fog tartani?

Férj az anyósának:
Anyósom, maga olyan szép, hogy
elmehetne egy kínai festõhöz mo-
dellnek.
– De kedves tõled! De miért éppen
kínai festõhöz?
– Mert azok szoktak mindig sárká-
nyokat festeni. 

Miért rakja a szõke nõ a poros szõ-
nyeget a hûtõszekrénybe?
– ???
– Hogy kirázza a hideg.

A szobafestõ elõször viszi magával
a tanoncát gyakorlatra.
– Elõször fesd le az ablakokat -
hangzik az utasítás.
Másfél óra múlva jön a tanonc:

– Kész! A kereteket is befessem?

Utasok ülnek a repülõn, egyszer
csak a pilóta hangja hallatszik a
hangosbeszélõbõl:
– Hölgyeim és uraim, itt a pilóta
beszél. Van önök között orvos?
Kérem, fáradjon a pilótafülkébe.
Egy orvos feláll és bemegy a fülké-
be. Néhány perc múlva újra a han-
gosbeszélõ, ám most az orvos
hangja hallatszik:
– Kedves utasaink! Van önök kö-
zött pilóta?

Két részeg beszélget:
– Te, én gondolkodtam a tegnapi
balhé óta, legyünk inkább barátok!
– Hülye vagy, hogy néznénk ki
csuhában? 

Áll a székely juhász a réten a botjá-
ra támaszkodva. Arra megy a többi
juhász, meglátják, kérdik tõle:
– Hát te meg mit csinálsz?
– Gondolkodom.
– És hol a fenében van a nyájad?
– Azon gondolkodom... 

A pap és a buszsofõr egyszerre
kopogtatnak a mennyország kapu-
ján. Kijön Szent Péter, röviden el-
beszélget velük, majd beengedi a
buszsofõrt. A pap fölháborodva
kérdezi:
– És én? Engem, aki egész életem-
ben Isten szavát hirdettem, nem
engedsz be? Hogy lehet ez?
– Hát úgy, hogy amíg te prédikál-
tál, mindenki aludt. Bezzeg amíg a
buszsofõr vezetett, addig mindenki
imádkozott...

Hõguta

Augusztus 25., hétfõ
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 Szexvideó
Augusztus 26., kedd
13:30 3D Csingiling és a kalóztündér
15:00 3D Csingiling és a kalóztündér
16:45 Lucy
18:30 3D A galaxis õrzõi
20:30 A vihar magja
Augusztus 27., szerda
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 3D A majmok bolygója-Forradalom

Augusztus 28., csütörtök
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:30 22 Jump street – A túlkoros osztag
18:30 3D Sin city: Ölni tudnál érte
20:30 The Expendables – A feláldozhatók 3. 
Augusztus 29., péntek
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:30 22 Jump street – A túlkoros osztag
18:30 3D Sin city: Ölni tudnál érte
20:30 The Expendables – A feláldozhatók 3.
Augusztus 30., szombat
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:30 22 Jump street – A túlkoros osztag
18:30 3D Sin city: Ölni tudnál érte
20:30 The Expendables – A feláldozhatók 3.
Augusztus 31., vasárnap
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:30 22 Jump street – A túlkoros osztag
18:30 3D Sin city: Ölni tudnál érte
20:30 The Expendables – A feláldozhatók 3.

Mozimûsor Honvédségi
gyakorlatozás 

A Szentesi Fokos - 2014 el-
nevezésû katonai gyakorlat
2. fázisát tartja a MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red szeptember 8. és 19. kö-
zött a város körül elhelyez-
kedõ gyakorlótereken. Ebben
az idõszakban az eredmé-
nyes végrehajtás érdekében
gyakorló lõszert használnak
a katonák, továbbá nagyszá-
mú technikai eszköz mozgá-
sa várható, melyet hanghatá-
sok kísérnek a Damjanich
laktanya melletti és a hékédi
területek környékén. A hon-
védség köszöni a lakosság
megértését és türelmét.

Amerika sokak álmaiban
él, és errõl nem utolsó sor-
ban a filmek tehetnek. Egy
szentesi, filmrajongó peda-
gógus gondolt egy meré-
szet, megvalósítja gyer-
mekkori álmát: felfedezi
Amerikát.

Beszélgetõpartnerem, aki a
nevét nem adta a cikkhez,
úgy fogalmazott, két álmát
valósította meg idén július-
ban: elutazni az USA-ba, s
ha már ott van, gyermekkori
kedvenc filmjeinek helyszí-
neit megkeresni. Két hasonló
érdeklõdésû barátjával in-
dultak neki a mintegy három
hetes kalandnak, moszkvai
átszállással. Az elõkészüle-
tek már hónapokkal koráb-
ban megkezdõdtek, online
elõre lefoglaltak repülõje-
gyet, szállást, bérautót is. A
virtuális felkészülés szintén
a világhálón zajlott, a külön-
bözõ keresõprogramok se-
gítségével. A férfi a forgatási
helyszínekre a „filmmaking
locations” kifejezéssel kere-
sett rá, s mindenképpen an-
golul érdemes próbálkozni,
tette hozzá. Az eredmény
már ekkor izgalmas, hiszen
házszámra pontosan meg le-
het tudni a kért információ-
kat.

A legtöbb amerikai film
New Yorkban és Los Ange-
lesben játszódik, de a három
barát elõbb Washington DC-
ben landolt. A fõvárosban
már a legelsõ este érdekes
felfedezést tettek: „Holly-
wood a Potomac partján.
Tudta, hány híres film jelene-
teit forgatták itt?” – állította
meg õket egy tábla. S való-
ban, egy lépcsõsor az Ördög-
ûzõ címû horrorfilmbõl is-
merõs is volt számukra. Ám
a rengeteg turisztikai látvá-
nyosság is számtalan mozi-
ban feltûnt: a Washington
emlékmû, a Lincoln Monu-
ment, a Fehér Ház, a Capi-

tolium például a Forrest
Gump, a Majmok bolygója, a
True Lies emlékezetes képso-
raiban, és persze az „elnö-
kös” filmekben.

S ha már itt is lehetetlen
felsorolni, milyen alkotások-
ban szolgált kulisszaként a
sok híres épület, akkor mit
mondjunk például New
Yorkról, a talán legtöbbet fil-
mezett városról? – Nagyot
haraptunk az almából – fo-
galmazott beszélgetõpartne-
rem, aki igyekezett turista-
szemmel is nézni a metropo-
liszt, ám a megannyi block-
buster, azaz kasszasiker mel-
lett nem lehetett csak úgy el-
menni. A Természetrajzi Mú-
zeumba sem elsõsorban
azért látogattak el, mert ott
játszódik az Éjszaka a múze-
umban címû film, de ebbõl a
szempontból is felkeresték.
Jellemzõ módon a Times
Square-rõl az jutott eszébe,
nem véletlenül szerepeltetik
katasztrófafilmekben New
York-ot, ebbe a képbe na-
gyon is beleillik az, hogy
egyszercsak jön a behemót
Godzilla, és romba dönti az
égbe szökõ épületeket, és a
hatalmas embertömeg pá-
nikban menekül.

Érdekes elgondolás volt a
Manhattan híd lábához tenni
a Majmok bolygója plakátját,
amelyen éppen ezt a hidat
„bontják” a majmok. – Jó
reklám jó helyen – jegyezte
meg ironikusan. – Vajon
hány sztár mehetett el mel-
lettünk! – gondolta a férfi,
aki azonban sajnálatára a
metropoliszban egyikükbe
sem botlott bele. Forgatást is
csak egyet láttak: egy lámpá-

nál állt egy színesbõrû nõ és
egy férfi, s csak aztán vették
észre mögöttük a stábot,
amikor valaki szólt, hogy itt
ne fényképezzenek, és ha-
ladjanak tovább. A Madison
Square Garden viszont csa-
lódást keltett számukra,
mert egy buszpályaudvarral
egybe épített csúnya épület –
szinte mindig fentrõl fény-
képezik.

S következett Los Angeles,
a film hazája. A fél Dunán-
túlnyi megavárosban, amely
fölött negyedórán át repült
át a gép, mielõtt leszállt, ter-
mészetesen lehetetlen min-
dent megnézni, végigjárni,
de néhány filmes úti célt is
sikerült felkeresniük. Ilyen a
Vissza a jövõbe filmekbõl is-

merõs McFly-ház. Itt a hely-
színen a három barát is „for-
gatott” egy jelenetet, a híres
„Nyuszi vagy, McFly!” mon-
dat is szerepelt benne. Az E.
T., a földönkívüli címû film-
ben Drew Barrymoorék háza
a valóságban a kaliforniai
Tujun-gában, a Lonzo Street
7172 alatt található, ide is el-
jutottak. Jártak ott, ahová a
Terminator az elsõ részben
megérkezik, vagyis a Griffith
Park Observatory-ban. A hír-
hedt horror, a Rémálom az
Elm utcában helyszíne apró
csalódást jelentett, hiszen be-
szélgetõtársamnak a filmhez
kötõdõ régi emlékeihez ké-
pest egy igen forgalmas bel-
városi területen található a
hely Nyugat-Hollywoodban.

– Na igen, a mozi varázsa
csodákra képes – jegyezte
meg a férfi.

Beverly Hills-hez is renge-
teg film köthetõ. Itt van a
Rodeo Drive, ahol a Pretty
Woman bevásárolt, nem
hosszabb, mint a szegedi Ká-
rász utca, viszont nagyon
elegáns. A filmsztárok névre
szóló csillagairól híres Walk
of Fame már kevésbé, de itt
található a Chinese Theater,
ahol 1977-ben a Csillagok
háborúja premierjét tartot-
ták, s melynek udvarában a
sztárok kéz- és lábnyomait
õrzik. A pedagógus belete-
nyerelt például Sandra
Bullock és Stallone markába
is. Egyébként szerencséjük
volt, hogy este értek oda,

mert napközben a tömegtõl
esélytelen bármit is látni.

Az Universal Studios ki-
hagyhatatlan. 88 dollárért
visz körbe a turistabusz, de
plusz 200-ért V.I.P.-jeggyel je-
lenleg is folyó forgatásokra
mehet be a látogató. Az él-
mény e nélkül is megvolt:
szimuláltak földrengést, ami-
kor még a felcsapó hõt is érzi
az ember, sõt King Kong és a
T-Rexek csatáját is át lehet él-
ni, 4D-ben. Szuper filmes jár-
gányokat is megcsodálhat-
tak, KITT-tõl Frédiék lábbal
hajtható autójáig.

A sztárok otthonai szinte
megközelíthetetlenek, Stal-
lone domboldali házához
éppúgy lehetetlen feljutni,
mint Schwarzenegger villájá-
ba, hiszen magánutcák ve-
zetnek oda, Steven Spielberg
családi háza viszont látható
Pacific Palisades-ban.

Venice Beachen a fiatalem-
ber „összefutott” végre egyik
kedvencével, a többek között
a Már megint egy dilis amcsi
film szõke színésznõjével,
Jaime Pressley-vel, aki elkoco-
gott mellettük a strandon.
Fényképezkedett kedvenc
énekesnõje, Fergie házánál is.

Végeredményben fárasztó
volt az út, de megérte, össze-
gezte a pedagógus, aki a fil-
mes élményeken túl számos
más szempontból is felfedez-
te az amerikai kontinenst,
például megmártózott az At-
lanti és a Csendes-óceánban
is, vezetett 12 sávos autópá-
lyán. Az álomutazás után
még egy hétig Amerikával
álmodott a filmrajongó szen-
tesi tanár.

Darók József

A „washingtoni Hollywood”-tól Frédi és Béni járgányáig

Filmrajongó szemmel Amerikában

Kos
Ha egy ideje úgy érzi,
hogy csiszolnia kellene

bizonyos személyiségjegyein vagy
éppen jobban érvényre kellene jut-
tatni érdekeit, most egy kis önfe-
gyelemmel sokat léphet ebbe az
irányba. 

Bika
Szokatlanul tisztán tuda-
tában van érzéseinek,

vágyainak, igényeinek, ezért tudja,
hogy mire van szüksége ahhoz,
hogy elégedettnek érezze magát. 

Ikrek
Megálmodott valamit
azzal kapcsolatban,

hogy milyen is az ideális párkap-
csolat, de eddigi partnerei nem
tudtak eleget tenni elvárásainak.
Könnyen lehet, hogy illúziókat ker-
get.

Rák
Önnek rendkívül fontos,
hogy a párkapcsolat egy

biztonságos kis sziget legyen az
életében, ahol nincs szükség
játszmákra, hanem tökéletesen
önmaga lehet. 

Oroszlán
Alig várja, hogy megmu-
tathassa magát valaki-

nek, közben pedig retteg attól,
hogy az érzéseit feltárja. Úgy érzi,
mintha azt várnák el öntõl, hogy
az érzései mindig állandóak legye-
nek.

Szûz
Legyen tekintettel má-
sokra! Bizonyára meg-

vannak a maga elképzelései és
tervei, de hallgassa meg ismerõ-
sei, rokonai tanácsát és vélemé-
nyét is! 

Mérleg
Rendkívül mély kapcso-
latot tud kialakítani az ön-

höz közel állókkal. Elõfordulhat,
hogy ez a szokatlanul intenzív kö-
zelség megijeszt másokat és visz-
szavonulnak. 

Skorpió
Ahogy a munkájában ke-
resi a tökéletes állást,

úgy keresi magánéletében a töké-
letes társat. A hiba abban van,
hogy az ön számára a tökéletes a
legkellemesebbet jelenti. 

Nyilas
Nem mindig egyszerû el-
döntenie, hogy amit a

másiknak tanácsol, vajon valóban
az õ érdekeit szolgálja, vagy pedig
az önét. Jó érzéke van mások ma-
nipulálásához. 

Bak
Ne másodkézbõl szár-
mazó információkra épít-

sen, mert így csak egymásnak el-
lentmondó beszámolókat fog halla-
ni. Mindenki másképp értelmezi és
másképp éli meg ugyanazt a hely-
zetet. 

Vízöntõ
Idõnként szüksége van
arra, hogy megálljon és

rendezze a dolgait. A legnagyobb
káosz sem riasztja vissza, ha egy
pillanatra átláthatja, fejben kidol-
gozhat egy tervet és úgy láthat neki
a rendteremtésnek. 

Halak
Rendkívül vállalkozó
szellemû, most is nekilát

elképzelései megvalósításának. Ha
megteszi az elsõ lépést, izgalmas
eseménysort indíthat el. Sokat je-
lent önnek, hogy szerettei minden-
ben mellette állnak.

Augusztus 23-29.
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Az Universal Studios egyik látványossága a Transformers robotjainak bemutatója



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 28-38 Ft/db, vöröshagyma 160-200 Ft/kg, fok-
hagyma 800-1000 Ft/kg, lilahagyma 380 Ft/kg, petrezse-
lyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller
100-150 Ft/db, karfiol 100-150 Ft/kg, fehérpaprika 150-
200 Ft/kg, erõs paprika 40-70 Ft/db, paradicsompaprika
(pritamin) 300 Ft/kg, kaliforniai paprika 150 Ft/db, para-
dicsom 150-200 Ft/kg, kígyóuborka 250 Ft/kg, káposzta
150-250 Ft/kg, kelkáposzta 270 Ft/kg, cékla 250/kg, Kara-
lábé 150 Ft/db, krumpli 80-100 Ft/kg, saláta 100-150
Ft/db, gyökér 400-450 Ft/kg vagy 150-250 csomója,  sárga-
répa 100 Ft/kg. Cukkini, csillag- és fõzõtök 200 Ft/kg,
zöldbab 300-350 Ft/kg, almapaprika 150-280 Ft/kg, vörös
káposzta 200-250 Ft/kg, kukorica 60-80 Ft/kg.

Kék- és vörösszilva 150 Ft/kg, ringlószilva 150 Ft/ kg,
körte 300 Ft/kg, szõlõ 350-450 Ft/kg, õszi- és kopasz ba-
rack 200-350 Ft/kg. sárgadinnye 300-350 Ft/kg, görög-
dinnye 70-75 Ft/kg, alma 200-250 Ft/kg. Dióbél 2400
Ft/kg, mák 1900 Ft/kg, citrom 590-600 Ft/kg, banán 300
Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg.
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Két szórakozó vendég ke-
rült egymással konfliktusba
az egyik hétvégi táncos he-
lyen, Szentesen. A szóváltást
követõen egyikük bántal-
mazta a másikat, úgy, hogy
az nyolc napon belül gyógy-
uló sérüléseket szenvedett. A
rendõrség garázdaság miatt
nyomoz az ügyben.

Lopás miatt indult bünte-
tõeljárás egy fiatalember el-
len, akinek lakásában, felte-
hetõen bûncselekménybõl
származó kerékpárt találtak
a rendõrök. A bringáról a
vázszámot kiköszörülték,
így a nyomozóknak szakér-
tõket kell bevonni a vizsgá-
latba, hogy a számokat azo-
nosítani tudják, és el tudja-
nak jutni a sértettig.

Pénzkazettát loptak az

egyik szentesi közintéz-
ménybõl. A dolgozók figyel-
metlenségét kihasználva az
egyik irodahelyiségbõl emel-
te el a tettes a kazettát, benne
készpénzzel. A rendõrség lo-
pás miatt indított eljárást az
ügyben.

A megalapozott gyanú
szerint a 48 éves K. László
május 26-án a reggeli órák-
ban egy tanya kerítését át-
mászott és az ingatlan udva-
ráról számos értéket tulajdo-
nított el. A lopott holmi kö-
zött volt egy kakas, két tyúk,
egy húsdaráló és egy kerék-
pár is. A rendõrök a bejelen-
téstõl számított három órán
belül elfogták és a Szentesi
Rendõrkapitányságra elõállí-
tották a bûncselekmény el-
követésével megalapozottan

gyanúsítható férfit. Ellene a
lopás vétsége elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
indított büntetõeljárást a
rendõrök a napokban befe-
jezték és az ügy iratait vád-
emelési javaslattal megküld-
ték a Szentesi Járási Ügyész-
ségnek.

Hv

A szerdai vihart követõen
Lapistón két helyen, Fábián-
sebestyénen pedig három
különbözõ helyszínen kellett
kidõlt fáknál, leszakadt fa-
ágaknál beavatkozniuk a
tûzoltóknak A mentési mun-
kálatokban a szentesi raj
mellett a Fábiánsebestyéni
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
is részt vett.

Pofonok a buliban

Született: Nagypál Tibor és Lõrincz Andreának (Nyíri Köz
2/A) Noel, Törõ Gábor Bálint és Bajkó Melindának (Rózsa
utca 31.) Lotti Dorka, Szõke Péter és Besztercei Olgának
(Hétvezér utca 33.) András, Lengyel Zoltán és Dobrai
Mónikának (Apponyi tér, H ép.) Maxim Károly, Lakics Balázs
és Kovácsi Melittának (Brusznyai Árpád stny 6.) Zara, Lantos
György és Kaszás Olíviának (Alsórét tanya 168.) Pamela
Száva, Dékány Szabolcs és Szabó Renátának (Rákóczi Ferenc
utca 53.) Polett nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Váczi György (Veresháza tanya 51.) és
Lévai Barbara (Derzsi-Kovács Jenõ u. 6.), Jánosi György
(Besenyszög, Jászladányi út 3.) és Valkai Brigitta (Nagytõke,
Belterület tanya 3.)

Elhunyt: Ovos Dániel (Vadaskert utca 32.), Labádi József
Gézáné Balázs Mária Erzsébet (Bocskai utca 4.), Gál Jánosné
Szalai Eszter (Õrház utca 2.), Budai Sándorné Virág Eszter
(Alkotmány utca 10.), Vass Józsefné Szabó Mária (Nádasdy
utca 19.), Sinóros-Szabó Sándor (Hétvezér utca 53.).

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 25-ig Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Augusztus 25-szeptember
1-ig Dr. Bugyi István gyógyszertár (Sima ferenc u. 44-58.) hétfõ-péntek
8-17 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus
23-24-én Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/2484-494

FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

A Pálmások Szövetsége
tizenhatodik véradó akcióját szervezi,
2014. augusztus 28-án,

csütörtökön 14–17 óra között,
a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.

Kérjük a már többszörös véradókat, és akik még eddig
nem voltak, jöjjenek el és adják vérüket embertársaink

egészségéért, életének megmentéséért!
Köszönjük!

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü augusztus 25—29.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Aratógulyás és
tyúkhúsleves

A menü: Töltött paprika,
paradicsommártás

B menü: Zöldséges-csirkés rakott
tészta

Kedd: Lebbencsleves és sajtos
fokhagymakrémleves

A menü: Csikós tokány, tészta,
saláta

B menü: Csongrádi aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

Szerda: Lencseleves virslivel és
csirkebecsinált leves

A menü: Fasírt kelkáposzta
fõzelékkel, vagy krumplis
kocka

B menü: Csirkemell csíkok
sajtmártásban,
petrezselymes rizs

Csütörtök: Kókuszkrémleves
kukoricapehellyel és
minestrone

A menü: Karaj sok magvas
bundában, burgonyapüré
és/vagy szilvaszósz

B menü: Milánói lasagne
Péntek: Gyümölcsleves és

karfiolleves
A menü: Mustáros flekken, sült

burgonya, saláta
B menü: Rakott túrós puliszka vagy

resztelt csibemáj párolt
rizzsel és salátával

www.galeriakavehaz.hu (X)

– Az elmúlt évtizedben Szirbik Imre polgármestersége alatt
Szentes megszépült, megújultak a közösségi terek, intézmé-
nyek, egy élhetõbb, szebb város lett. A sok munka ellenére
még mindig akadnak olyan városrészek, ahol rengeteg tenni-
való akad, ezért ettõl a naptól folyamatos párbeszédet kívá-
nok folytatni az itt élõkkel – beszélt nagyhegyi sajtótájékozta-
tón Kiss Csaba, a Demokratikus Koalíció választókerületi el-
nöke, a 03. választókerület önkormányzati képviselõjelöltje.
Kiss Csaba bemutatta azt a kék könyvet, amibe gyûjti a
Nagyhegyen, Cserebökényben és Kajánújfaluban élõk prob-
lémáit, javaslatait. Ebbõl készíti el a választókerületre vonat-
kozó programját, melyet szeptemberben mutat be a nyilvá-
nosságnak és a választás után igyekszik megvalósítani. Mint
fogalmazott, az MSZP-DK-Együtt-PM közös képviselõjelöltje
fontosnak tartja, hogy minél több választóval beszéljen, hi-
szen ez az õ városuk és nélkülük nem dönthetünk életükrõl,
sorsukról, környezetükrõl. Kiss Csaba szerint Nagyhegy és
környéke sokkal jobbat, és többet érdemel.

Nagyhegy
jobbat érdemel

A múltat idézték meg a véradóállomáson
csütörtökön, retro véradásra várták az ön-
kénteseket. Az életmentésen túlmenõen a
rendezvény célja, hogy az emberek a hét-
köznapi rohanásban megálljanak, találkoz-
zanak, közös étkezés közben beszélgesse-
nek, tapasztalatot cseréljenek. 

– Az összetartozást, a közösségformálást
szeretnénk kihangsúlyozni a retro véradással
és nem utolsó sorban azt is, hogy aki ebben
részt vesz, életeket ment – tájékoztatott a Dr.
Bugyi István Kórház vérellátójának osztály-
vezetõje, Furák Ilona. Mint megtudtuk, a nyá-
ri idõszakban kevesebb a véradó, de az osz-
tályvezetõ elmondása szerint a véradásszer-
vezõk kiváló munkájának köszönhetõen ez
Szentesen nem számottevõ. A 18. évét nem-
régiben betöltõ Dorottya élete elsõ véradása
után ezt mondta: – Jó dolognak tartom és a
szüleim is szoktak járni. Különösebben nem
is fájt és rosszul sem lettem. Úgy gondolom,
hogy késõbb is fogok vért adni.

Dorottyán kívül még két elsõ véradó vett
részt az eseményen, velük együtt negyven-
öten nyújtották a karjukat a nap folyamán.

Agócs Lászlóné, a Vöröskereszt helyi szerve-
zetének titkára kérdésünkre elmondta, hogy
negyedik alkalommal szervezték meg a retro
véradást. Idén a médiának és a közösségi ol-
dalaknak nagy szerepe volt abban, hogy az
idõpont – különösen a fiatalok körében – el-
terjedjen. 

– Örülök, hogy sok fiatalt látok. Ma nem
volt behívás sem, így csak azok jöttek, akik
valamilyen úton-módon értesültek az ese-
ményrõl. Jó hallani, hogy az emberek egy-
mást biztatták, hogy csatlakozzanak. Az
egyik legjobb élményem is egy kollektív
részvételhez kötõdik, amikor a család tagjai
hazaértek külföldrõl, és a közös ebédet köve-
tõen másfél év után mindannyian itt voltak
vért adni. 

A résztvevõk egy doboz sört és virslit kap-
tak, melyet a Hunor Co-op Zrt. ajánlott fel.
Belépõt vehettek át a szentesi, a makói és a
mórahalmi fürdõkbe, továbbá az elvesztett
kalória pótlásának érdekében Erzsébet Utal-
vánnyal és egy szelet csokoládéval is meg-
ajándékozták õket.

Lantos Éva

A derekegyházi zenekar
több sikeres fellépés után
megint garantált szórakozást
ígér a bulizni vágyóknak au-
gusztus 23-án szombaton a
Felsõpárti sörözõben. A belé-
pés 22 óráig ingyenes. Infó,
asztalfoglalás: 30/732-50-17. 

Music Caffe élõ
koncert és buli!

Jövõ héten rendezik tanév-

nyitó ünnepségüket az álta-

lános iskolák. A Deák Ferenc,

a Klauzál Gábor és a Koszta

József iskolákban egységesen

augusztus 29-én, pénteken

17 órakor tartják a tanévnyi-

tót. A Kiss Bálint református

iskola tanévnyitó istentiszte-

letét és ünnepségét augusz-

tus 31-én, vasárnap 10 órakor

tartják a Református Nagy-

templomban. A Szent Erzsé-

bet katolikus iskola tanév-

nyitó szentmiséje augusztus

31-én 10 órakor kezdõdik a

Szent Anna templomban.

Tanévnyitók

Nemzetközi kispályás lab-
darúgó tornát szervezett az
ünnep elõtt este az Árpád
Szabadidõs Sportklub. A
Pusztai László Sporttelep
újonnan épített mûfüves pá-
lyáján nyolc csapat versen-
gett a gyõzelemért.  A torna
kezdetén Szirbik Imre polgár-
mester mondta el gondolata-
it augusztus 20-ról, majd
Fazakas Levente, a Szent Anna
egyházközség káplánja meg-
szentelte az Új kenyeret. A
sportolók nagyon elégedet-
tek voltak az új mûfüves pá-
lyával. A tornát a szentesi
Grund FC nyerte, a második
helyet a Torda (Szerbia), har-
madikat az Új Mosnicza (Ro-
mánia) csapata szerezte meg.
A legjobb góllövõ a tordai
Rice Richárd lett. A gyõztes
serleget és oklevelet, a helye-
zettek pedig oklevelet vehet-
tek át. Minden csapat nemze-
tiszínû szalaggal átkötött ke-
nyeret, bort és ajándékcso-
magot kapott.

Éjszakai
eredmények

Papp Ferenc és kollégája, Papp Mihály viccelõdve estek túl a tûszúráson.
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