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A tervezett új nagy regio-
nális rendszer keretei között
minden családi házhoz sze-
lektív-hulladék gyûjtõedényt
helyez ki jövõ évtõl a szol-
gáltató és várhatóan meg-
szünteti vagy csökkenti a 12
éve mûködõ gyûjtõszigete-
ket. Sok gondot okoz a szige-
tek körüli illegális hulladék-
lerakás és a guberálás. A
képviselõ-testület javaslatot
vár az illegális hulladéklera-
kás visszaszorítására.

A rendszeres hulladékszállí-
tás 1996-ban kezdõdött el
Szentesen, akkor a Rákóczi ut-
ca végére hordták az össze-
gyûjtött szemetet a kukás au-
tók. A régi telep 1998-ban zárt
be, amikor átadták a korsze-
rûbb, szigetelt új lerakót a Be-
rekben. A Berki telep a 2009
végi bezárásáig mintegy 147
ezer köbméter szemetet foga-

dott be. A Városellátó Non-
profit Kft. 2010 óta Hódmezõ-
vásárhelyre, illetve Felgyõre
szállítja a szemetet négy darab
tömörítõs hulladékgyûjtõ au-
tóval. A szeméttelepen azon-
ban továbbra is folyik a zöld-
hulladék gyûjtése és kom-
posztálása, valamint a szelek-
tív hulladékgyûjtés és váloga-
tás, illetve építési és bontási
törmelék lerakása és újrahasz-
nosítása.

Az elmúlt 12 évben 35 sze-
lektív gyûjtõsziget létesült a
városban, ahová a mûanyag,
papír, üveg és fém hulladékot
viheti a lakosság. Várhatóan
jövõre módosul a gyûjtõszige-
tes rendszer, mert a hulladék-
gazdálkodást 2016-ban átvevõ
Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Létrehozását célzó
Önkormányzati Társulás

(DAREH) a házhoz menõ sze-
lektív gyûjtést vezeti be. A té-
ma napirendre került a képvi-
selõ-testület legutóbbi ülésén
is. Kiss Ferenc, a Városellátó
Nkft. mûszaki vezetõje akkor
azt mondta, hogy a gyûjtõszi-
geteket társasházaknál, intéz-
ményeknél használhatják
majd, miután a családi házhoz
külön szelektívgyûjtõ edényt
rendszeresít a DAREH. Jelen-
leg 12 társasháznál mûködik
gyûjtõpont. Szabó Zoltán Fe-
renc kérdésére elmondta, hogy
a Tiszai strandon is lehet hul-
ladékgyûjtõ sziget, ahogy ta-
valy is mûködött. Antal Balázs
Tibor az új rendszer felõl ér-
deklõdött. A jelenlegi elképze-
lés szerint 2016. január 1-tõl
egy kijelölt központi közszol-
gáltató végzi majd a számlá-
zást és díjbeszedést.

(folytatás a 3. oldalon)

Június közepén az õszi
árpa betakarításával kezdõ-
dött el az aratási szezon
Csongrád megyében. A
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei
Igazgatóságának tájékozta-
tása szerint a hozamok 3-7
tonna között alakulnak
hektáronként, az átlagter-
més mintegy 4 tonna.

A Terra Coop cégcsoport
végzett az õszi árpa vágásá-
val, a héten elkezdték a rep-
ce betakarítását és utána
egybõl következhet a búza
aratása, tudtuk meg az ügy-
vezetõtõl. Szarvas Pál el-
mondta, az árpa termésátla-
ga elkülönült a termesztett
területen, míg az egyik ré-
szen 3 tonna feletti, a másik
az alatti termést adott hektá-
ronként. A kiesést a nyár ele-
ji jégkár okozta. Az árpa fel-
vásárlási ára 37-40 ezer fo-
rint között alakul tonnán-
ként, a magasabb árat a tisz-
tított terményért kínálják. A
repce ára javult, 110 ezer fo-
rint körül mozog. A cégcso-
port Mindszentnél elkezdte
a búza aratását, Szarvas Pál
reményei szerint a termés
nem lesz rosszabb a tavalyi
4,8 tonnás országos átlagnál,
esetleg meg is haladhatja azt.
Összesen kevesebb területrõl
takarítják be a kenyérgabo-
nát, mivel az õszi belvizes
idõszak alatt a tervezettnél
alacsonyabb hektáron vet-
hettek búzát. A szakember
hozzátette, az utóbbi hetek-
ben egy élettani betegség je-

lent meg, ami a kalász kife-
héredését okozza.

Badár Imre kedden kezdte
meg 150 hektár árpa betaka-
rítását, de a leesett minimális
mennyiségû esõ és egy ki-
sebb géphiba megszakította
az aratást, amit csütörtökön
folytattak. A termésátlag 6-7
tonna között alakul. A gaz-
dálkodó dónáti földjén jég-
esõ okozott mintegy 20 szá-
zalékos terméscsökkenést,
de szerencsére a viharban a
gabona nem dõlt meg egy
szárerõsítõ szer alkalmazásá-
nak köszönhetõen. Az árpát
egy közeli sertéstelepnek ér-
tékesíti 12 éves üzleti kap-
csolat alapján, mindkét fél
kölcsönös megelégedésére.
Az idei évben hitelbõl vásá-
rolt 71 milliós kombájn mû-
holdas navigációja és számí-

tógépes robotkormánya biz-
tosítja a precíziós munka-
végzést. A mezõgazdasági
vállalkozó szerint alacsony a
felvásárlási ár, miközben
egyre többe kerül az input
anyag, a vetõmag, a vegy-
szer, mûtrágya. Badár Imre
elgondolkodtatónak nevezi,
megéri-e ilyen felvásárlási
árak mellett üzemeltetni a
drága erõgépeket, kérdéses
mikorra hozzák vissza az
árukat. – Végül is úgy gon-
dolom, aki nem fejleszt, nem
a legújabb technikát, techno-
lógiát használja, az lemarad,
aki pedig lemarad, az elbu-
kik. Csakis a precíziós gaz-
dálkodás kifizetõdõ – vallja
a gazdálkodó. Badár Imre jö-
võ héten kezdi meg a búza
aratását 100 hektáron, a fran-
cia fajtától 6 tonna körüli ter-

mést vár. A kenyérgabonát a
Szentesi Gabona Beszerzési
és Értékesítési Szövetkezeten
keresztül értékesíti, mert
jobb árat kaphat a a szövet-
kezet az egyszerre nagyobb
tételben eladott terményért.

Az Árpád-Agrár Zrt. beta-
karította a 90 hektáron vetett
árpát. Kovács György vezér-
igazgató-helyettes, növény-
termesztési igazgató gyenge
termésrõl beszélt. A Csere-
bökényben sok vízállásos te-
rület miatt 3,5 tonnás átlagot
értek el. Búzát a tervezett te-
rület felén tudták elvetni
õsszel a rengeteg esõ miatt.
Az aratást a hétvégén kezdik
meg az 1132 hektáron.
Kovács György elõzetesen
mintegy 4,5 tonnás termést
vár hektáronként búzából.

BG

Külön kukába kerül
a pet palack

Megkezdõdött az aratás

Szeptember 15-re elké-
szül az új kormányablak és
a lift a Járási Hivatalban. Az
építészeti megújulással va-
lóra válik az egyablakos
ügyintézés és akadálymen-
tessé válik az épület. Az
építkezés alatt nem szünetel
az ügyfélfogadás.

Két éve májusban írtunk
arról, hogy az év második fe-
lében megkezdõdik a kor-
mányablak kialakítása a
Szentesi Járási Hivatalban.
Majd szeptemberben kide-
rült, 2014-ben kerülhet sor
az átépítésre. A valóságban
ezen a héten kedden kezdõ-
dött meg a beruházás a Kos-
suth tér 6 szám alatti épület-
ben. Tóth Flórián, a járási hi-
vatal vezetõje lapunknak
elmondta, hogy a bontási
munka mintegy két hétig
tart az iskola felõli oldalon
egy használaton kívüli lép-
csõházban, ahová liftet sze-
relnek be. Majd az épület ok-
mányirodai szárnyában az
irodák válaszfalait bontják el
és egy közös légteret alakíta-
nak ki közvetlen összekötte-
tésben a jelenlegi folyosóval.
Az ügyfelek így ajtónyitás
nélkül mehetnek ügyeiket
intézni a kormányablakban
kialakított tizenegy munka-
állomás valamelyikéhez. A
földszinti folyosókon felújít-
ják a meglévõ padlóburkola-

tot a polgármesteri hivatali
részen is, valamint új ügyfél-
hívó rendszert állítanak
üzembe. A hivatalvezetõ ki-
emelte, hogy az épület ere-
deti építészeti jellege nem
változik.

Az ügyfeleket természete-
sen az átalakítás ideje alatt is
fogadják a megszokott nyit-
vatartási idõben. Annyi a
változás egyelõre, hogy júli-
us 6-tól a gyámhivatal he-
lyén mûködik az okmányiro-
da átmenetileg, a jelenlegi
helyétõl pár méterre. A
gyámhivatal csütörtöktõl új
helyen, az Ady Endre utca
13. alá költözik, az Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság
épületébe. A jövõ héttõl
ugyanitt fogadja az ügyfele-
ket a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Egészségbizto-
sítási Pénztári Szakigazgatá-
si Szerve valamint a Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság
ügyfélszolgálata is. Augusz-
tus közepétõl a munkaügyi
központ, új nevén a Kor-
mányhivatal foglalkoztatási
osztálya is átköltözik, mivel
az épületét felújítják. A járási
hivatal telefonszámai idõle-
gesen módosulhatnak, azon-
ban az ismert számokon a
kormányhivatali ügyintézõk
minden esetben elérhetõek.

B.G.

Elkezdték a
felújítást a járási

hivatalban

Badár Imre 150 hektár árpát arat az új kombájnjával.

Táncos házaspárok a világelitben
Lapunk 1973 áprilisban számolt be arról, hogy táncver-

senyt nyert Szentesen a zeneiskola nagytermében  Kránitz
József, a második helyen a Králik házaspár végzett. A hét-
végén újra itt táncoltak, immár szenior válogatottként.

4. oldal

Valós veszély a kábítószer
Becslések szerint hétvégente 250-300 ezer fõ fogyaszt

valamilyen kábítószert Magyarországon. A Kábítószer
Egyeztetõ Fórum szentesi koordinátora szerint progra-
mokat kell adni a nagy kockázatú csoportoknak.

3. oldal

Koncz Zsolt a Kinizsi edzõje
A következõ idénytõl a korábban az NB I-ben is futballo-

zó Koncz Zsolt lesz a Szentesi Kinizsi megyei labdarúgó-
csapatának a játékos-edzõje. A klub hat-nyolc új játékossal
tárgyal.

6. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Dr. Bácskainé Fazekas
Márta Szentesen született
1951. január 13-án. Szülei
Fazekas János, nyugdíjas
MÁV-fõtiszt és néhai Ha-
lász-Szabó Etelka, virágke-
reskedõ. Márti itt nõtt fel,
ide járt általános iskolába.
Középiskolai tanulmányait
a HMG-ben végezte, és ide
is jött vissza tanítani a sze-
gedi egyetemi tanulmányok
után, orosz-francia szakos
tanárként. Hûséges volt az
Alma Materhez, hiszen
1976-tól 2010-es nyugdíjba
vonulásáig itt tanított, elõ-
ször igazgató-helyettesként,
majd igazgatóként mint
Szentes város kitüntetettje. 

Márti mindig is büszke
volt arra, hogy hozzájárulha-
tott városunk fejlõdéséhez
tanárként, iskolaigazgató-
ként és 4 éven át önkor-
mányzati képviselõként. A
képviselõtestületben fõként
az oktatás és a kultúra terü-
letén tevékenykedett.

Szeretettel idézte fel elsõ
találkozását a francia nyelv-
vel. 14 évesen iratkozott be a
Horváth Mihály Gimnázium
francia nyelvi tagozatára. Ki-
vételes egyéniségként, köve-
tendõ példaként tisztelte Ko-
vács József tanár urat. A „kis
Monsieur” volt az, aki meg-
kedveltette Mártival Moliere
nyelvét. A felvételét követõ-
en a Szegedi Egyetem Böl-
csészettudományi Karáról is
szép emlékeket õrzött.

Igazi kiteljesedést hozott
számára a Horváth Mihály
Gimnázium, amely egyetlen
munkahelye volt. Nagyon
szeretett csapatmunkában,
kedves tanárkollégáival, az
intézmény oktató és nem ok-
tató munkatársaival együtt
dolgozni. Többször is han-
goztatta, hogy szerencséje
volt. A Gimnáziumban szép
eredményeket értek el, és
ideális légkörben dolgozhat-
tak, a csapattagok (így emle-
gette az oktató- és a nem ok-

tató dolgozókat) személyes
tulajdonságának, felkészült-
ségének, jóindulatának kö-
szönhetõen.

Az elsõ irodalmi-drámai
tagozat vezetõje volt, majd
többször vállalt osztályfõnö-
ki feladatot. Az orosz és a
francia nyelv szeretetére ok-
tatta diákjait. Szépkiejtési és
szavalóversenyeken, franko-
fón dalversenyeken és a
francia nyelvû zenés színpa-
di produkciók  létrehozásá-
ban szép sikereket ért el a
drámatagozat tanáraival,
Majtényi András ének- és
zongoratanárral, és Szurmik
Zoltán, dráma-és magyarta-
nár kollégájával együtt.
Nagy megértésben dolgoz-
hatott még a francia nyelv és
civilizáció ragyogtatásában
Antonjuk Éva francia sza-
kos kolléganõjével, egykori
egyetemi csoporttársnõjével
is.

Éltetõ eleme volt a tanár-
kollégák barátsága és a diák-
jai szeretete.

Az igazgatói teendõk mel-
lett maradt ereje arra, hogy
éjszakánként dolgozzon a
francia nyelvû doktori disz-

szertációján. Széleskörû ok-
tatói tapasztalatait írta meg
„A magyar diákok francia
nyelvi kiejtése, a nyelvtanu-
lás problémái” címû nyelv-
tudományi tanulmányában.
PhD doktori értekezését
2003-ban „dicséretes” ered-
ménnyel védte meg a Stras-
bourgi Marc Bloch Tudo-
mányegyetemen. 

Szakmai pályájának a csú-
csát jelentette számára, ami-
kor megható ünnepség kere-
tében  vette át 2011-ben a
szentesi Megyeházán a Fran-
cia Köztársaság Akadémiai
Pálma Rend Lovag fokoza-
tát. 

Egyik alapító tagja, majd
k é s õ b b  e l n ö k e  v o l t  a z
„Együtt Szentesért” civil
egyesületnek. Társelnökével,
dr. Szécsényiné Csergõ Judit-
tal és közvetlen munkatársa-
ival, a tagsággal egyetértés-
ben munkálkodott városun-
kért. Örömére szolgált, hogy
az új elnök hasonló lendület-
tel viszi tovább az egyesület
ügyeit. 

Nyugdíjasként is nagy lel-
kesedéssel vezette a Stu-
dium Generale-t, a középis-

kolások tehetségsegítõ prog-
ramját.

Márti büszke volt szerette-
ire. Közvetlen családjára, fér-
jére, Misire, akivel több mint
38 évet éltek együtt megértõ
házasságban, lányára, Márti-
kára és fiára, Dávidra. A be-
tegség diagnosztizálását kö-
vetõ másfél éven át szinte
még jobban összenõtt gyer-
mekeivel és férjével. Buda-
pesten és Szentesen folyt a
gyógykezelés. Orvosok, ápo-
lónõk, természetgyógyászok
és további sok gyógyító ösz-
szehangolt munkával segí-
tették remélt felépülését,
gyógykezelését. Köszönettel
és szeretettel gondolunk rá-
juk. Külön köszönet a ma-
gyar és a francia barátoknak,
akik végigkísérték az úton.

A tágabb családi körben
nagy szeretettel és tisztelettel
beszélt szüleirõl, akik min-
dig arra ösztönözték, hogy
egyetemen tanuljon tovább,
és hogy diplomás legyen.
Kérésüket megfogadta. Test-
vérbátyját, Jancsit nagyon fi-
atalon vesztette el, majd
késõbb édesanyját is. Idõs
édesapja, János most velünk
osztozik gyászunkban. A
családi folytonosság nem
szakad meg. Az unokaöccs
Jancsi családot alapított.
Márti még láthatta az ifjú új-
szülött világra jövetelét.
Apósával, anyósával egy
tantestületben oktathatott. A
karácsonyi szentestén szeret-
te maga köré gyûjteni a szûk
családot, a nagy családot, ro-
konságát és a férje családját. 

Mártika emlékét agyunkba
és lelkünkbe véssük. Kedves,
franciásan légies alakját, mo-
solyát és biztató, olykor ked-
vesen kritizáló szavait egy
életre megõrizzük.

Harmonikus és tartalmas
életpályája tartós betegség
következtében 2015. június
20-án szakadt meg.

Végsõ búcsúztatására 2015.
július 4-én, szombaton 11 óra-
kor kerül sor a szentesi Szeder
temetõben.

Nyugodj békében! 

Márt ika életút ja
…de a hiánya mindig megmarad…
„Fáradságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az õszi verõfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit sem várva és semmit sem kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton,
Kétségeim az örvénybe szórom.
A holtam után ne keressetek,
Leszek sehol- és mindenütt leszek.”
Reményik Sándor: Végrendelet
Tudtuk, hogy küzd az életéért, bíztunk a gyógyulásában és

nem hittük el, hogy végleg „elment” Márta. Felsõpárti lánynak
vallotta magát és itt talál végsõ nyugalomra. Olyan EMBERT
veszítettünk el benne, aki élete minden napján közösségekért
dolgozott: a családjáért, a HMG-ért, Szentes városáért. Példaér-
tékû szerepet vállalt családjában, a legkisebb közösségben. Kö-
zel 40 évig dolgozott igazi hivatástudattal szeretett iskolájáért.
A szó legszebb értelmében PEDAGÓGUS volt. A harmadik te-
rületet a városi közösség jelentette.

Hivatása mellett aktív társadalmi életet is élt, „tevékeny,
nyüzsgõ típusú embernek vallotta magát”. 1998. februárban Õ
is ott volt az Együtt Szentesért Egyesület alakuló értekezletén.
2006 januárjában egyhangúlag megválasztották elnöknek. Dr.
Sipos Ferenc szellemében irányította az Egyesületet. „Civil
szervezet vagyunk, nem tartjuk magunkat politikai pártnak, a
város ügyeivel foglalkozunk, azt nézzük, mi a város érdeke,
hogy mûködõképes legyen, hogy minél jobb döntésekkel járul-
junk hozzá a város fejlõdéséhez.” (Dr. Bácskainé Dr. Fazekas
Márta)

2006-tól az Együtt Szentesért támogatásával képviselõ lett.
Nagy feladatot kapott: az oktatási, mûvelõdési bizottság elnöki
tisztét látta el. Nála rátermettebb ember kezébe nem kerülhetett
volna ez a munkakör. Az oktatás és nevelés minden területét jól
ismerte és segítette. Nem egy kis szeletében gondolkodott a vá-
ros oktatásügyének, kultúrájának – az egészet gondozta. Min-
den városi kulturális rendezvényen részt vett, figyelmével, elis-
merésével kitüntette a szakterületek sokat dolgozó embereit.

Számtalan programot szervezett, amibõl csak néhányat
emelnénk ki. Az idõsek otthonának egyik megálmodója volt,
ami valósággá vált: 2008. november 13-án megnyitotta kapuit a
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon. Koszta József földi marad-
ványai hazahozatalának ügyében is tevékenykedett az akkori
önkormányzati vezetõkkel együttmûködve.

Fontosnak tartotta, hogy az emberek törõdjenek az egészsé-
gükkel és környezetükkel, ezért olyan egészségnapot szerve-
zett, amelyen orvosok és szakemberek vizsgálták a jelentkezõ-
ket. Tisztelte a hagyományokat, szorosan együttmûködött a
múzeummal és a levéltárral, amíg egészségi állapota engedte. 

A mi kis közösségünk baráti társasággá vált Márti által, sok
szép órát töltöttünk együtt. Kedvessége és segítõkészsége is
egyedülálló volt. Kiállt elveiért, segítette a diákokat, a rászoru-
lókat, mert így érezte jól magát. Megjelenésében is egyedi volt,
a francia eleganciát, kultúrát reprezentálta, életét és munkáját is
ez jellemezte. Igazi európai emberként élt. 

„…emléke elhalványulhat… de hiánya mindig megmarad”
(Ara Rauch)

Mártika! Vidd magaddal az általad megálmodott virágokat!
Együtt Szentesért Egyesület

100 éve: a Szentesi Lap
1915. június 18-diki száma
egy tengeri ütközetrõl szá-
molt be »A „Zenta" mene-
kültje Szentesen« címen. –
Élénk emlékezetünkben van
még az a hadijelentés, amely
a múlt év augusztusában ar-
ról számolt be, hogy az
egyesült angol-francia flotta
negyvenszeres túlerejével
szemben a „Zenta" nevû kis
cirkálónk fölvette a küzdel-
met, s miután egy francia
páncélost harcképtelenné
tett, a túlerõvel szemben
folytatott hõsi küzdelem
után elsüllyedt. A kis cirkáló
egyik menekültje járt a na-
pokban Szentesen, és fölke-
reste szerkesztõségünket. Az
illetõt családi emlékek fûzik
városunkhoz. Neve: Mazuch
Mihály, fõfûtõ volt a „Zen-
tán”. Az emlék, ami idefûzi a
hõsi küzdelem után elpusz-
tult hajó menekültjét, hogy
fia annak a Mazuch János-
nak, akinek gyufagyára volt
Szentesen. Mazuch Mihály
érdekes elbeszélését a kõvet-
kezõkben ismertetjük: – A
Theodor öbölbõl indultunk
este. Hogy ütközet lesz, arra
nem gondoltunk. Csak on-

nan tudtuk meg, hogy éjjel
elzárták a légmentes ajtókat
és csak a ventillátor maradt
szabadon. Én a kilences szá-
mú kazánnál voltam. Az üt-
közet nagyon rövid ideig
tartott. Az elsõ lövést a fran-
cia hajók adták le. A hajó
mélyében mi csak tompa
dörrenést hallottunk. Azu-
tán megszólaltak a „Zenta"
ágyúi. Az ágyuk oly rettene-
tes erõvel dörögtek, hogy
csak az tudott a lábán
megállani, aki megkapasz-
kodott valamibe, annyira re-
megett a hajótest. Mindez
csak nyolc percig tartott.
Nyolc perc múlva követke-
zett a halálos lövés. A lövés
enyhe ívben csapódva bele-
talált a négyes számú kazán-
ba, amelynek robbanása föl-
robbantotta a muníciós kam-
rát is, amely e kazán mellett
volt elhelyezve, s bár páncél
védte, de a páncél gyenge
volt a volltrefferrel szemben.
– A robbanás olyan erõs volt,
hogy a hajó teste kettésza-
kadt. Mindannyian a vízbe
estünk. A „Zentának” 460 fõ
személyzete volt, köztük 16
tiszt. Én kilenc óra hosszat
voltam tizenhat társammal a

vízben. A többiek mentõcsó-
nakra tudtak kapni és a
montenegrói partokon me-
nekültek. Ezt csak késõbb
tudtam meg a mosztári kór-
házban, ahol magamhoz tér-
tem. Mondom – amint ké-
sõbb tudomásomra hozták –
kilenc óráig voltunk a víz-
ben, s akkor jött a 36-os tor-
pedó, amely megmentett
bennünket. Amikor éreztem,
hogy valaki átölel elveszítet-
tem eszméletemet. Csak az
ötödik napon tértem ma-
gamhoz a mosztári kórház-
ban. Rajtam kívül még kilen-
cen voltak ott társaim közül.
Mosztárból fölülvizsgálatra
mentem. A kiállott izgalmak-
tól epilepsziát kaptam,
amely még most is rám jön
minden 4-5 napban. A fölül-
vizsgálaton végleg elbocsá-
tottak a tengerészet kötelé-
kébõl. Hazamentem Aradra,
ahol a feleségem és a gyer-
mekeim laktak. Amikor
megláttam az asszonyt arra
gondoltam, hogy az Isten
csak azért mentett meg, mert
mindig szerettem a felesége-
met és családomat. Otthon
próbáltam folytatni régi
mesterségemet, de a nyava-

lya miatt abba kellett hagyni.
A nyomorúságtól az aradi
vöröskereszt mentett meg,
amely gondoskodott rólam
és családomról. Most Egerbe
megyek a rokonaimhoz, akik
istápolni fognak, míg sorsom
véglegesen el nem dõl. 

80 éve: az Alföldi Újság
1935. július 2-án megjelent
száma beszámolt a hirtelen
jött kánikula által okozott
szerencsétlenségekrõl: „Ha-
lálos áldozata van a nagy
hõségnek” címen. A tudósí-
tás így szólt: Az elmúlt hét
végén hirtelen afrikai hõség
szakadt a városra és környé-
kére. Szinte kibírhatatlan
volt a fullasztó meleg. A 40
fokos kánikula a legrosz-
szabbkor jött, mert az aratás
már a legtöbb helyen meg-
kezdõdött a határban, s a na-
pon 50 fokra is felment a hõ-
mérõ, ami a mezõn dolgozó
munkásokat rendkívül elcsi-
gázta. – A derekegyházi ura-
dalom birtokán az aratókkal
dolgozott mint marokverõ
Szabó Istvánné 25 éves do-
rozsmai asszony. Pénteken
délután 4 órakor napszúrást
kapott, rosszul lett, éjjel fél
kettõkor be kellett szállítani

a kórházba. A szerencsétlen
fiatalasszonyon már nem le-
hetett segíteni, anélkül, hogy
eszméletre tért volna, másfél
óra múlva, hajnali három
órakor kiszenvedett. Holt-
testét nem boncolták fel,
mert a halál oka kétségtelen
volt. A szerencsétlen véget
ért Szabó Istvánnét hétfõn
délelõtt temették el. – Még
egy áldozata van a múlt heti
hõségnek. Nagy Valéria, a
Kisér utcában lakó 22 éves
leány pénteken délután a
nagy melegben az utcán ösz-
szeesett. A mentõket hívták,
akik az eszméletlen leányt
beszállították a kórházba.
Megállapították, hogy nap-
szúrást kapott. Ápolás alá
vették, jeges tömlõkbe bur-
kolták testét. Állapota hétfõ-
re nagymértékben javult,
nemsokára elhagyhatja a
kórházat.

40 éve: a Szentesi Élet,
1975. júniusi számában a kö-
vetkezõ rövidhíreket olvas-
hatták az újság elõfizetõi: –
Elkészült a Kurca mindkét
partjának feltöltése a Kór-
háztól, a Kertészeti Kutatóig.
A sétány parkosítása jövõre
kezdõdik, amelyhez nagy

mértékû társadalmi munkát
is tervez a tanács. – Megkez-
dõdött a Hámán Kató úti la-
kótelep parkosítása. A taná-
csi tervek alapján, a lakosság
segítségével eltávolították az
alkalmatlan talajt, helyére
termõképes földet szállíta-
nak. – Az OTP új épületének,
és az emeleti részre tervezett
huszonnyolc lakásnak az
alapozásához rövidesen hoz-
záfognak. Az építõipar júni-
usban kezdi meg ezt a mun-
kát a Kossuth utca és a Klau-
zál utca sarkán. – A száz fé-
rõhelyes óvoda (a Hámán
Kató lakótelepen épül) mû-
szaki tervtárgyalása az el-
múlt napokban megtörtént.
A tanács a munka megkez-
dését szorgalmazza. – Játszó-
teret létesítenek a Kossuth
tér 5. számú, kilencvenhat
lakásos bérház mögötti sza-
nált területen. A munka el-
kezdését a helyszínen ma-
radt nagy mennyiségû tör-
melék hátráltatja. – Kiváló
kórus címet nyert a Petõfi
Sándor Általános Iskola
énekkara, amely a Magyar
Rádió által rendezett verse-
nyen vett részt. Az országos
zsûri a beérkezett felvételek
alapján az iskolát az elsõ
négy legjobb kórus közé so-
rolta.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (70.)

Halálos áldozata volt a nagy hõségnek

Dr. Bácskainé
Dr. Fazekas Márta emlékére



(folytatás az 1. oldalról)
A kertes házak kapnak

még egy edényt a szelektív
hulladék gyûjtésére, amit két
hetente vagy havonta szállí-
tanának el. Jelenleg mintegy
3 ezer ingatlannál alkalmaz-
zák a házhoz menõ, úgyne-
vezett sárga zsákos szelektív
hulladékgyûjtést.

A szelektív szigetek körül
jelentõs problémát okoz az
illegális hulladéklerakás és
a guberálás. A Városellátó
Nkft. eredménytelenül pró-
bálkozott fellépni hatósági
eszköz segítségével a gube-
rálás ellen. A gyûjtõszigetek
megszüntetésével nem fog
megszûnni az illegális hul-
ladékelhelyezés, mert azzal
nem függ össze, hanem más
helyekre rakják le. Dr. Cho-
miak Waldemar szerint a sze-
lektív hulladékgyûjtõ szige-
tek megszüntetése több sze-
metelést okoz. Antal Balázs
Tibor szerint szélmalomharc
folyik, mûszaki védelmet
kellene adni az illegális sze-
mételhelyezés megakadályo-
zására. Javaslatára a testület
támogatta, hogy a városfej-
lesztési bizottság számára
készüljön elõterjesztés a ha-

tósági munka hatékonyabbá
tételére. Dömsödi Mihályné
véleménye is a hatósági fel-
lépés, ezért kérte, hogy a
polgármester jelezze a rend-
õrkapitányság felé a problé-
mát, hogy megtörténhessen
a felelõsségre vonás illetve
bírságolás. Szükségesnek
tartja a szélesebb körû tájé-
koztatást a veszélyes hulla-
dék elhelyezésérõl. Szirbik
Imre megjegyezte, hogy az
ülésen jelen van a rendõrka-
pitány, így Balogh Szabó Imre
elsõ kézbõl hallotta a felve-
tést. Dr. Demeter Attila jog-
szabályokra hívta fel a fi-
gyelmet, amelyek megfelelõ
alkalmazása hatékony intéz-
kedés lehet. Dr. Rébeli Szabó
Tamás felvilágosító kam-
pányt indítana az iskolák-
ban, és a diákoknak legyen
feladata a szemét összesze-
dése az oktatási intézmé-
nyek környékén. Móra Jó-
zsef szerint az lenne a jó, ha
a jelenlegi közszolgáltatók
mûködnének továbbra is a
településeken.

A házhozmenõ sárga zsá-
kos összegyûjtött hulladék
mennyisége 1,5 – 3,7 tonna
között mozog havonta a vá-

rosban. Érdekes, hogy a leg-
kevesebb szelektív hulladék
decemberben kerül a hulla-
dékszigetek konténereibe,
ugyanis télen a lakosság el-
égeti a papír és mûanyag
hulladékot.

A Városellátó Nkft. szerint
elkerülhetetlen a határozott
hatósági fellépés és vissza-
tartó lehet az illegális szeme-
telõk személyének nyilvá-
nosságra hozatala a helyi saj-
tóban.

A hulladékszállítás és
-gazdálkodás jövõje függ
a DAREH Önkormányzati
Társulás mûködésétõl, a ter-
vezett regionális rendszer
üzemeltetési koncepciója
egyeztetés alatt áll. Ami biz-
tos, épül a hulladékátrakó ál-
lomás a Berki szeméttelepen
és jövõre már Békéscsabára
kerül a szentesiek szemete.
Az még kérdés, hogy melyik
társaság üríti a kukákat és
gyûjti össze a hulladékot,
mint ahogy még azt sem le-
het tudni, mennyibe kerül az
új rendszer bevezetése és
mûködtetése és ezt mennyire
érzi meg a lakosok pénztár-
cája.

Besenyei
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Az ifjúságot érintõ egyik
l e g n a g y o b b  k i h í v á s  a z
egészségkárosító magatar-
tásformák egyre szélesebb
terjedése. Legutóbb 2010-ben
készült kérdõíves felmérés
fiatal felnõttek körében sza-
badidõs színtereken, mint a
sportcsarnok és a Graffiti
Klub. Egészségkárosító szo-
kásokról elõször 1997-ben,
majd 2004-ben készült fel-
mérés a helyi iskolába járó
13-18 éves fiatalok körében.
A kapott válaszokat a drog-
ambulancia adatai egészítet-
ték ki. A feldolgozás során
kiderült, hogy míg 2004-ben
két általános iskola nem volt
érintett addig, 2010-ben már
nem találtak ilyen iskolát. A
legmagasabb érintettség ese-
tén a gyerekek 15 százaléka
próbált már ki valamilyen
drogot, szemben a 2004-ben

mért 17,5 százalékkal. A kö-
zépiskolák vonatkozásában
a legalacsonyabb érintettség
is 18% (2004-ben 15%), a leg-
magasabb, pedig 42 (2004-
ben 40%). Míg 1997 és 2004
között a fiatalok drogérin-
tettsége megkétszerezõdött
2010-re ez a tendencia már
nem folytatódott, inkább a
drogtípusok közötti átrende-
zõdés vált jellemzõvé. A ká-
bítószerek kipróbálása és
használata enyhe csökkenése
mellett a legálisan hozzáfér-
hetõ drogok kipróbálása és
használata ugrott meg. Az
idejüket közterületen töltõ fi-
atalok kevesebb figyelmet
kapnak otthon, rosszabb az
iskolai teljesítményük, gyak-
rabban fogyasztanak alko-
holt és sûrûbben részeged-
nek le, és megjelennek a
rendõrség látókörében is.

A képviselõ-testület a kö-
zelmúltban egyhangúlag el-
fogadta a város drogellenes
stratégiáját, amely többek
között tételesen felsorolja az
idei évre vonatkozó  fonto-
sabb feladatokat, határidõ és
felelõs megjelölésével. A
stratégia elkészítését koordi-
náló Barát László szerint ug-
rásszerûen megnõtt a mérge-
zési tünettel kórházban meg-
jelenõ kiskorúak száma az
elmúlt egy-két évben. Való-
színûsíthetõen új típusú ká-
bítószer okozta problémák
tömeges kezelésére nincs fel-
készülve a gyerekosztály,
mivel nem tud a konkrét ká-
bítószerre vizsgálatot elvé-
gezni. A zsályának nevezett
szer esetében például valami
növényi származékot itatnak
fel valamilyen tudatmódosí-
tó hatású anyaggal, ami
otthon is elkészíthetõ inter-
neten vagy máshonnan szer-
zett információk alapján. A
herbal általában Kínából
származik és leggyakrabban
Szlovákián keresztül jut az
országba, de akár interneten
is megrendelhetõ. A szinteti-
kus anyag gyakorlatilag ké-
miai úton elõállított THC-
tartalmú vegyület, ami a ma-

rihuána tudatmódosító hatá-
sára hasonlít, csak sokkal in-
tenzívebb. A kristálynak ne-
vezett kábítószer feloldás
után tûvel a vénába juttatva
gyorsabban és rövidebb ide-
ig hat, de hamar függõséget
okoz. Ráadásul a közös tû-
használat miatt nagy az
AIDS és a Hepatitis fertõzés
veszélye. Ezek a szerek
Szentesen is fellelhetõek,
azonban pontos adatokat,
felhasználói arányokat senki
sem tud mondani. Tapasztal-
ható, hogy a telepi srácokkal
elhitetik a terjesztõk, hogy
amit kapnak, az természetes
anyag, például egy õserdei
fa termése. A szakember fel-
hívta a figyelmet, hogy a ki-
próbáló gyerekek többségé-
bõl nem lesz rendszeres
használó, vagy alkoholbeteg,
de az új kábítószerek (mivel
összetételük ismeretlen és
gyakran változik) az elsõ
használat után is magasabb
kockázattal okozhat füg-
gõséget, esetleg halált. A
dizájner drogok hatása in-
tenzív és gyors, ezért nem
fokozatosan alakul ki a káros
hatása, amit a beteg is meg-
érez idõvel.

(folytatjuk)

Valós veszély a kábí tószer

Zipperer Viktor 62 napos
futása során 1830 kilométert
teljesített és 322 települést
érintett. A távot 16 évvel ez-
elõtt édesapjával közösen
tette meg kerékpáron, majd
tavaly decemberben döntöt-
te el, hogy idén végigfutja
az egykori útvonalat. A tel-
jesítményével egyben tisz-
teleg alakulata fennállásá-
nak 80. évfordulója elõtt. A
Határfutás 2015 két hónap-
jára szabadságot vett ki,
összevonva a tavalyi és idei
évre járó szabadságát.

A mûszaki ezred szakasz-
vezetõje vasárnaponként pi-
henõnapot tartott, így össze-
sen 54 napon futott, átlago-
san 30-40 kilométernyi távot.
Ebbõl 22 napon autós vagy
kerékpáros kísérõ sem tartott
vele. Közel két hétig esõben
futott és a kánikulát sem
úszta meg, mindeközben 12
kilogrammot fogyott. Az 52
éves sportember több nehéz
szakaszt nevezett meg, Hol-
lókõnél a 8-9 kilométeres
emelkedõ teljesítését, a Jós-
vafõ Aggtelek közötti sza-
kaszt és Farkasfa környékét
az Alpokalján. Egyik emlé-
kezetes helye Ózd, ahol
rendõrautós felvezetést ka-
pott, a város képviselõje ke-
rékpárosokkal kísérte el, és a
város alpolgármestere kö-
szöntötte. 

Zipperer Viktor 2008 óta
szolgál a mûszaki ezrednél,
teljesítményével méltó emlé-
ket állított a katonának, aki
bármilyen körülmények kö-
zött helytáll és mindent
megtesz a meghatározott fel-
adat végrehajtása érdekében.

Ahhoz viszont, hogy egy
ekkora terv megvalósulhas-
son, a személyes edzettség,
felkészülés és akaraterõ mel-

lett szükség volt támogatásra
is. Elsõsorban köszönet jár a
családnak, szüleinek és pár-
jának, Ildikónak, akik két hó-
napon keresztül csak telefo-
non tarthatták vele a kapcso-
latot. A komoly teljesítmény-
hez segítséget és támogatást
nyújtott Bartha László vállal-
kozó, aki a futáshoz szüksé-
ges felszerelést biztosította, a
Honvéd Rákóczi Sportegye-
sület elnöke, Lõrincz Gábor
nyá. õrnagy, a Damjanich Já-
nos Alapítvány kuratóriuma
és elnöke, a jelenleg külföld-
ön szolgálati feladatait ellátó
Kaszanyi Sándor alezredes, a
MH Hadkiegészítõ és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancs-
nokság állománya, kiemel-
ten Ruza György õrnagy, aki
koordinálta az egyes telepü-
léseken a szállások biztosítá-

sát. A kísérõk között volt az
ezred állományából Kisalbert
Imre és Vígvári Tibor õrnagy-
ok, Kovács István százados.
Körmendi József zászlós, Szán-
tó Mária szakaszvezetõ és
Gajda Gábor tizedes, folya-
matosan szerkesztették és ír-
ták a Határfutás 2015 honla-
pot, valamint frissítették
Viktor Facebook oldalát, le-
hetõséget biztosítva bárki-
nek, hogy napról-napra friss
híreket kapjon a futásról. Kö-
szönet illeti azon települések
önkormányzatait,  a civil
szervezeteket és magánsze-
mélyeket, akik szállást, pihe-
nési és kikapcsolódási lehe-
tõséget, valamint ellátást biz-
tosítottak Zipperer Viktor út-
ja során.
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Fotó: Vidovics

Körbefutot ta
Magyarországot

A Kábítószerellenes világ-
nap (június 26.) alkalmával
rövid elõadásra és sütögetés-
sel egybekötött közös tábor-
tûzre várta a fiatalokat a Ká-
bítószer Egyeztetõ Fórum a
Dózsa-ház Közösségi térbe.
Barát László, a helyi Kábító-
szer Egyeztetõ Fórum koor-
dinátora adott rövid áttekin-
tést a drogokról és a helyi
drogstratégiáról, majd Ko-
vács Bea beszélt a közösségek
preventív elejérõl és egy kör-
vonalazódó szolidaritási ak-
cióról. Délelõtt sportprog-
ram, benne kenuzás, íjászat,
tájfutás, filmvetítés fogadta a
fiatalokat, az esti elõadáso-
kat követõen közös grillezés
és szalonnasütés zárta a na-
pot a Dózsa-ház mellett a
Kurca-parton.

A közösségi kezdeménye-
zés célja a szociálisan rászo-
rulók élelemmel történõ ellá-
tásának kiegészítése legalább
heti egy alkalommal. A szer-
vezõk élelmiszer adományo-
kat, kimaradt élelmiszert
gyûjtenek, illetve fogadnak,
amit a nálunk tanyázó veszé-
lyeztetett gyerekek csoma-
golnának, vagy fõznének

meg felnõtt önkéntesekkel
közösen és kerékpárral jut-
tatnák el a rászorulóknak. A
tervek szerint havonta egy-
szer lenne közös fõzés is,
ahol az ételt készítõ gyere-
kek is jóllakhatnak. A Buda-
pest Bike Maffia mintájára
létrehozott program egyrészt
kitaszított, nehéz sorsú csalá-
dokban élõ gyerekeknek
nyújtana hasznos elfoglaltsá-
got, másrészt növelné a tár-
sadalmi szolidaritást. A kez-
deményezést támogatja a
Szarvasi Húsbolt, és ügyve-
zetõje, Kiss Csaba.

Barát László lapunknak el-
mondta, hogy mintegy 1 mil-
lió forintot nyert mûködte-
tésre három pályázat révén a
KEF. A kábítószerhelyzet he-
lyi nyomon követésére, a
drogstratégia idõarányos
megvalósítására, a kábító-
szer által veszélyeztetett gye-
rekek szülei számára tájé-
koztató tréningek, elõadások
szervezésére, valamint a koc-
kázati csoportba tartozó fia-
talok prevenciós közösségi
programjaira fordítják a
pénzt. 

BG

Kerékpáros
éte losztás

KKKKüüüüllllöööönnnn    kkkkuuuukkkkáááábbbbaaaa    kkkkeeeerrrrüüüüllll
aaaa    ppppeeeetttt    ppppaaaallllaaaacccckkkk

Új-régi parancsnok az ezred élén
Visszavette az ezredparancsnoki teendõket Antal Lász-

ló ezredes, akit 2014 augusztusában neveztek ki a 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki ezred parancsnokává. Antal ez-
redes az elmúlt 5 és fél hónapot az észtországi nemzetvé-
delmi egyetemen töltötte képzéssel. Távolléte alatt a hon-
védelmi miniszter május 21-i hatállyal ezredessé léptette
elõ. Az eddigi megbízott parancsnok, Varga István alezre-
des jelentésében úgy fogalmazott, hogy sûrû idõszakon
vannak túl, amit tisztességgel és becsülettel hajtott végre
a személyi állomány. Kérte támogassák a visszatért pa-
rancsnok munkáját.

Becslések szerint hétvégente 250-300 ezer fõ fogyaszt
valamilyen kábítószert Magyarországon, míg a rendsze-
resen drogozók száma ennél alacsonyabb. Azonban még
mindig az alkohol a nagyobb probléma, az alkoholbete-
gek száma hozzávetõlegesen 800 ezer fõ. A törvények
fontosak, de nem tudják követni a drogok fejlõdését. A
Kábítószer Egyeztetõ Fórum szentesi koordinátora sze-
rint programokat kell adni a nagy kockázatú csoportok-
nak, akik már találkozhattak kábítószerrel. A szülõk pe-
dig üljenek le a gyerekeikkel beszélgetni.

Jövõ évtõl megszûnhetnek a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek.
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Három napig a tánc, mint
versenysport került elõtér-
be a szentesi sportcsarnok-
ban és a Klauzál-iskolában.
A gyerektõl a szenior korú
válogatott táncosokig, vala-
mint a pontozóbírók to-
vábbképzése városunkban
zajlott.

A M a g y a r  T á n c s p o r t
Szakszövetség szervezett
válogatott kerettábort a leg-
jobb eredményt elért páro-
sok számára. A reggeltõl-es-
tig tartó feszített tempójú
foglalkozások részeként
pontozóbírói képzést is tar-
tottak azok számára, akik
jövõ évtõl szeretnének ver-
senyeken bíráskodni. A má-
sodik félévben következnek
az országos bajnokságok,
ranglisták, a nyár pont jó
arra, hogy az õszi verseny-
szezonra felkészüljenek a
táncosok, fogalmazott Jenei
Éva, a versenytánc szakág
versenysportjáért felelõs el-
nökségi tag.

A házigazda Szatmári Nagy
Szilvia, a Szilver Táncsport
Egyesület vezetõje elmond-
ta, 70 tanár és 100 táncos
vesz részt a programban. A
létszám eléggé változik,
mert latin-amerikai és stan-
dard táncok vannak, aki tíz-
táncos, mind a kettõt ûzi.
Edzõi és pontozói tovább-
képzés is zajlik, külföldi pe-
dagógusok, valamint ma-
gyar tanárok és oktatók irá-
nyítása mellett.

Holger Nitzce Németor-
szágból érkezett. 1997-ben
volt világbajnok, õ latin órát
tartott. A partnere, aki bemu-
tatta a mozdulatokat Váradi
Martina, latin magyar baj-
nok. A másik  tanár, Asis
Khadjeh-Nouri is Németor-
szágból jött, Európa-bajnok,
standardes és tíztáncos is
volt. Az õ asszisztense a
László Csaba-Páli Viktória ket-
tõs. Egyértelmû, hogyha a
magyar bajnok itt van akkor
õk az asszisztensek, hiszen a
legjobbak mutatják be a ta-
nár által kért lépéseket, ma-
gyarázta Szilvia. 

Ez egyfajta workshop, to-

vábbképzés, hogy a táncosok
minél jobbak legyenek. Há-
rom napon keresztül vannak
itt és tanulnak, egy nyílt na-
pon a nem válogatottak is je-
len lehettek. Jöttek külsõsök,
aktív versenyzõk. Válogatott
csak az lehet, aki felnõttben
a magyar bajnoki elsõ hat-
ban van, a junioroknál pedig
az elsõ háromban – részle-
tezte az egyesület vezetõje. –
Van egy csapatépítõ tréning.
Este 7-8-ig dr. Fritz Péter erõ-
sítést tart a pároknak. Pénte-
ken Elbert Gábor párkapcso-
latokról tartott elõadást já-
tékkal egybekötve. Buda-
pestrõl érkezett egy hölgy,

aki a doppingról beszélt a
válogatott kerettagoknak és
az érdeklõdõknek. Volt nyúj-
tás és egyéb más kiegészítõ
dolog is. Olyan képzés zaj-
lik, aminek az a lényege,
hogy minél jobbak legyenek
a párosok. Nincs buli, de a
különbözõ korosztályok el-
mentek vacsorázni, cukrász-
dázni. Fontos fórum arra,
hogy a táncosok –  érkezze-
nek az ország bármelyik
pontjáról – kicseréljék a ta-
pasztalatokat és meg tudják
beszélni azokat a dolgokat,
amelyek a táncsportot érin-
tik.

F.M.

Válogatottak a parketten
Új betonelemgyártó üze-

met adott át június 30-án az
Autark Szolgáltató, Beszer-
zõ és Értékesítõ Kft. A 87,41
millió forintos összköltség-
vetésû beruházásban nem-
csak egy betonelemgyártó
csarnok került megvalósí-
tásra, hanem 27  munkahe-
lyet tartanak meg, és továb-
bi 4 új munkahelyet is te-
remtettek. A társaság 2014.
évben 60 millió forint támo-
gatást nyert a „Telephelyfej-
lesztés” címû pályázati ki-
íráson a Dél- alföldi Opera-
tív Program keretében. A 25
éve alapított Autark Kft.
épületek építésével, felújítá-
sával, korszerûsítésével, be-
ton építõelemek gyártásá-
val, mélyépítési tevékeny-

séggel foglalkozik. Termé-
keik iránt az elmúlt évek-
ben egyre növekvõ kereslet
mutatkozott. A vállalkozás
nagy mennyiségben állít elõ
friss betont, egyfelõl a maga
által gyártott termékek elõ-
állításához, másrészt építési
beruházásokhoz történõ fel-
használásra. Meglévõ telep-
helyük adottságai azonban
már nem tették lehetõvé a
betonelemgyártó tevékeny-
ségük megfelelõ színvonalú
és mennyiségû ellátását. A
fejlesztés eredményeként je-
lenleg a termelés egész év-
ben, megszakítás nélkül
mûködhet, ezzel a kibocsá-
tás és vele párhuzamosan
az eredményesség is növe-
kedhet.

Betonüzem épült

A szentesi mûszaki ezred
katonái építették a Dunán a
Red Bull Air Race mûrepülõ
világbajnokság akadályele-
meinek helyet adó pontono-
kat. Hat év kihagyás után
rendezhetnek újra futamot
Budapesten, a Parlament
elõtti Duna-szakaszon július
4-5-én. A hagyományosan a
Magyar Honvédség alakula-
tai is részt vesznek a verseny
biztosításában, de néhány
speciális képességüket is be-

mutatják a látványos légi
show-ra kilátogató több tíz-
ezer érdeklõdõnek. A ver-
senypálya hatalmas „lég-
zsák” kapui  éjszakára nem
maradhatnak a Duna hajózó
útvonalán, azokat a partra
vontatják, ahol hadihajós ka-
tonák is õrzik majd õket, a
szentesi mûszaki ezred kato-
náival együttmûködve. Õk
biztosítják a begyakorláso-
kat, illetve magát a versenyt
is.

Mûszakiak
a repülõ vb-n

Lapunk 1973 áprilisban
számolt be arról, hogy tánc-
versenyt nyert Szentesen a
zeneiskola nagytermében
Kránitz József, a második
helyen a Králik házaspár
végzett (archív képünkön).
Azóta nagyon sok idõ eltelt,
Kránitz József megnõsült,
Dobó Erika a felesége. A
hétvégén újra itt táncoltak,
immár szenior válogatott-
ként.

– 1977-ben eljutottunk a
csúcsra elsõ osztályban:
„zonder classe” standerdbõl
és utána abbahagytuk, har-
minc-negyven évet ledolgoz-
tunk a polgári életben tánc
nélkül – kezdte a történetet
Králik Jánosné. A férjem taní-
tott 43 éven keresztül közép-
iskolában, én informatikus-
közgazdászként dolgoztam
és aztán nyugdíjasok let-
tünk. Ekkor gondoltunk ar-
ra, hogy nem öregszünk meg

és elkezdtünk újra táncolni.
Azt csináltuk, amit szere-
tünk és szerettünk. Láttuk,
hogy külföldön ennek mi-
lyen nagy tábora van, gon-
doltuk megpróbáljuk mi is
és újra bontogatjuk a lábain-
kat – mondta a 4 diplomás
Králikné.

– 42 éve tánctanítással fog-
lalkozom, most éppen fel-
nõttoktatással, korábban
versenytáncot tanítottam. A
feleségemet is a táncnak kö-
szönhetem – emlékezett
vissza Kránitz József. – Soká-
ig együtt is táncoltunk, elõ-
ször versenyeztünk, majd
profik lettünk, késõbb jött
egy kis szünet, amikor a
gyermekeink megszülettek.
Amikor kellõen nagy lett a
három gyerek ahhoz, hogy a
saját lábukon is megálljanak,
akkor mi is úgy gondoltuk,
ismét elkezdünk táncolni.
Egyrészrõl azért, mert na-

gyon szeretünk táncolni és
szerettük volna az egészsé-
günket megõrizni, frissek
maradni. A tánc egy kiváló
eszköz ehhez. Tervünk is
van – emelte ki a tánctanár. –
Mivel ez versenytánc, a cél
az, hogy minél jobban szere-
pelhessünk a mezõnyben és
közben jól érezzük magun-
kat – vette át a szót Erika, a
feleség. Hozzátette: nagyon
fontos, hogy a békességet
megõrizzék, mert akadnak
viták. A jókedv is nagyon
fontos és az, hogy örömet
okoz és amíg ez így van, ad-
dig szeretnék csinálni és a
világranglista elsõ 20 helyére
bekerülni. József szerint eh-
hez az eredményhez nagyon
közel vannak, mert ebben a
pillanatban a 30. hely már az
övék.

– Mi már nagyon öregek
vagyunk, ketten együtt 129
évesek, nekünk már unoká-
ink vannak – folytatta
Králikné, amikor a tervekrõl
érdeklõdtem. – Voltunk már
51. a saját korosztályunkban

a senior 4-ben. Velem ször-
nyû tragédia történt – ijesz-
tett meg a békéscsabai asz-
szony, majd folytatta a kál-
váriáját: – Lebénult a jobb lá-
bam, megmûtötték a gerin-
cemet és az orvosok azt
mondták, hogy nem fogok
járni. Ehhez képest táncolok
és nagyon élvezem. – Szep-
temberben versennyel kacér-
kodunk, mindent megte-
szünk, hogy ezt az álmot el
is érjük. A tánc egyébként
örök verseny, örökös küzdés,
mindig többre törekszik az
ember és ez tart életben ben-
nünket, ez motivál – tette
hozzá a nyugdíjas békéscsa-
bai tanár.

Egybehangzóan azt mond-
ták, hogy nagyon jól érezték
magukat Szentesen, nagy-
szerû volt a szervezés és a
tréning. Mind a négyen Asis
nevét említették meg mint a
legjobb tréner, aki nagyon
hasznos dolgokat mondott,
amit be tudnak építeni a
meglévõ tánctudásukba.

F.M.

Táncos házaspárok a világelitben

Szentes és Csongrád környékének helyi értékeirõl tartott
eszmecserét a Pro natura-díjas Természet-és Környezetvédõ
Tanárok egyesülete a két városban. Szó esett a környezetvé-
delem aktuális kérdéseirõl is.

A 24 évvel ezelõtt, 1991 októberében alakult Természet-és
környezetvédõ Tanárok Egyesülete rendszeresen szervez ren-
dezvényeket, konferenciákat, terepgyakorlatokat az országban
a környezeti nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztá-
zására, a társadalom környezeti szemléletének formálására.

Június 26-28. között elõbb városunkban tartottak konferenci-
át, és ismerkedtek a várossal Vass Tamás környezetpedagógia
szakértõ, az egyesület Ellenõrzõ Bizottságának elnöke vezeté-
sével. Az elõadók a környezet-és természetvédelemmel kap-
csolatos elképzeléseket, a tudósok jelenlegi álláspontját próbál-
ják a résztvevõkkel megosztani. Dr. Demeter Attila köszöntötte
a tagokat a napfény, a vizek városában, s a biodiverzitás fõvá-
rosában, hiszen Szentes ezzel a címmel is büszkélkedhet. Vida
Gábor akadémikus, tiszteletbeli elnök Honnan hová homo? – A
fenntarthatóság az emberiség sorsdöntõ dilemmája címmel
tartott elõadást, arra a konklúzióra jutva: a tudósoktól várjuk a
megoldást, pedig nem tõlük fogjuk megkapni. Bérczi Szaniszló
ny. egyetemi docens, elnök a környezettan szintézistárgy jelen-
tõségérõl beszélt, az alpolgármester a környezetvédelmi és
vízjogi szabályozásról, Móra József önkormányzati képviselõ,
szakokleveles tanár Szentes környezet-és vízvédelmi helyzeté-
rõl. Gulyás Pálné környezetpedagógiai szakértõtõl, ügyvezetõ
alelnöktõl a környezet és a kultúra egységérõl, a nevelés teljes-
ségérõl hallhattak a jelenlévõk.

A következõ két napban Csongrád és környéke természeti
és kultúrtörténeti értékeit tekintették meg, ebben az elõzõ napi
elméleti bemutatás után az ottani környezet- és természetvé-
dõk egyesületének elnöke, Deák József volt a kalauzuk. A bioló-
gia-földrajz szakos tanár, biológia-környezetismeret országos
szakértõ elmondása szerint minden év nyarán szervez elméleti
és gyakorlati részbõl álló három napos tanulmányutakat az or-
szágos egyesület, idén ezt a régiót keresték fel. A csongrádi
egyesület bemutatta, 22 éves mûködésük alatt mit sikerült el-
érniük.  Többek között az általuk helyi védettségre javasolt
Csongrád-Nagyréti Természetvédelmi Területet, a város hatá-
rában fekvõ Natura 2000-es területeket, a holtágak ritka nö-
vényvilágát. Büszkeségük, hogy õk tártak fel egy növényfajt a
területen, ez a védett mételyfû.

D.J.

Az emberiség
sorskérdéseitõl a
védett mételyfûig

Képünkön balról Králik Jánosné, Králik János (Békéscsaba),
jobbról Dobó Erika, Kránitz József (Budapest)
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Ismét felemelõ zenei élményt kínálunk az orgonamuzsika
kedvelõinek.

Július 12-én, vasárnap 19 órakor kerül megrendezésre
Bednarik Anasztázia orgonahangversenye a Szent Anna-temp-
lomban.

Dr. Bednarik Anasztázia Kassán született, zenei tanulmá-
nyait édesapjánál kezdte. Középiskolai és zeneakadémiai or-
gona tanulmányait Lehotka Gábornál végezte. 1987-ben szer-
zett orgonamûvészi és szakközépiskolai orgona és zeneelmé-
let tanári oklevelét. A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Or-
gonaversenyen 1983-ban különdíjat, 1988-ban IV. díjat nyert.
2007-ben doktorált, disszertációját Pikéthy Tibor orgonamû-
veibõl írta. 2012-ben a  Musica Mundi mesterkurzus tanára.
Jelenleg a váci Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola
igazgatója. Sokat koncertezik hazánkban és külföldön. Ez év
tavaszán közremûködött a legjobb magyar és külföldi orgo-
nistákat felvonultató 24 órás Bach Maratonon a Mûvészetek
Palotájában.

Szentesi hangversenyének mûsorán az orgonairodalom
reprezentánsainak: J. S. Bachnak, Mendelssohnnak, Pikéthy
Tibornak, Liszt Ferencnek, Duboisnak a mûvei hangzanak el. 

Tisztelettel hívjuk a hangversenyre a  komolyzene kedvelõ-
it. Belépõdíj nincs, de önkéntes adományokat a hangverseny
kiadásaira köszönettel fogadunk.

Nagy János

Nyáresti
orgonahangverseny

Megteltek a terek és par-
kok nemrégiben a világ
minden pontján jógázókkal
és ebbõl a nagyszabású ese-
ménybõl Szentes sem ma-
radt ki. Az alapötlet Naren-
dra Modi, India miniszterel-
nöke fejébõl pattant ki, vé-
gül az ENSZ jóváhagyásá-
val jelölték ki június 21-ét,
a Jóga Világnapjává.

Sokan kételkedtek abban,
hogy a gyönyörû Kurca-part
Kalandpark megtelik-e a
testgyakorlás eme ágának
mûvelõivel. Valamivel több,
mint kétszáz gyermek és fel-
nõtt szavazott az eseményre.
Természetesen nagy vonz-
erõt jelentett Fenyõ Iván szín-
mûvész, aki eleget tett a
meghívásnak és együtt
Hatha jógázott a helyiekkel.

Az óriási sátor nagyszerû
védelmet nyújtott, mert nem
volt már olyan kellemes a le-
vegõ hõmérséklete. Az ár-
nyas fák, az oxigéndús leve-
gõ és valami különös, meg-
magyarázhatatlan hangulat
ejtett rabul, amikor betop-
pantam. Igaz csak toppan-
tam volna, mert Fenyõ Iván
ki és be szaladgált a sátorból,
én is így csíptem el azonnal.
Kedves volt és nyitott, olyan
testalkattal, ami minden
göncben jól mutat. Beszélge-
tésünket egy olyan összecsu-
kott padsor elõtt kezdtük,
amirõl még az elõzõ napi
kakasfõzés illat és színemlé-
kei „integettek”. Iván is ki-
csit elképedve hallgatta a
szombati napról adott ösz-
szegzésemet. A legnagyobb
meglepetésemre azt mondta,
hogy nem tart órát, de beáll
gyakorolni  szentesi jóga-
mesteréhez, Páger István-
hoz, akinek az újjászületését
köszönheti. Ekkor még az is-
koláskorúaké volt a sátor és
közben az ovisok egy része
öltözött vagy szaladgált a sá-
torban. Hamarosan Szenczy

Erzsébet lépett a deszkákra,

aki mellett a gyakorlatokat
Páger István is végezte. Er-
zsébettõl elõször azt kértem,
hogy vonjunk egy gyors
mérleget, hogyan érezték
magukat? – Én csodálatosan
érzetem magamat valószínû-
leg azért, mert a többiek is
hasonlóan jól érezték magu-
kat ebben a közegben –
kezdte. – Várakozáson felüli-
nek látom az érkezõk szá-
mát, különösen a város
nagyságát tekintve – folytat-
ta. A szentesi jógaoktatónõ
elmondta, hogy ez volt az el-
sõ ilyen alkalom és nagysze-
rû ötletnek tartja, hogy en-
nek a mozgásformának is
lett világnapja. Bízik abban,
hogy hagyományt tudnak
teremteni.

Megvalósult minden, ami
a plakáton megjelent, hiszen
volt jóga óra a kicsiknek és a
nagyobbaknak, de a felnõtte-
ket sem felejtették el. Az öt-
letgazda azt is elmondta,
hogy legelõször óvodások-
kal kezdtek. Az oktató Páger

Bea óvodapedagógus irányí-
totta a foglalkozást, mesével
ötvözve. Utána Seres Kata ta-
nárnõ jött, aki szintén az is-
kolások részére, egy hason-
lóan mesével kiegészített
órát vezetett végig, mintegy
45 percen keresztül. Utánuk
jöttek a felnõttek, ahol  tinik-
tõl egészen az idõsekig részt
vettek az órán, a nyugdíjas
korosztály is képviseltette
magát. A Vinyasa Flow egy
dinamikusabb mozgásforma
ami átmozgatja minden
irányból az embereket, és
próbálják az óra alatt létre-
hozni azt a hangulatot, hogy
a figyelem befelé forduljon.
Ennek folytatásaként Páger
István irányította a foglalko-
zást, aki a saját stílusában
egy lassú elemekbõl álló, tel-
jesen eltisztult meditatív
Hatha jógát tartott az érdek-
lõdõknek.

Az este 7 órakor kezdõdõ
foglalkozás elõadója egy na-
gyon különleges személy,
akirõl csak szájhagyomány

útján hallottam eddig, de
személyesen még sohasem
láttam. Mivel közös volt a jó-
gatanárunk Kis Sanyi bácsi
személyében, még inkább
felvillanyozott a találkozás
és az interjú lehetõsége. Iga-
zi szentesi ember, aki a hét
háromnegyed részét Buda-
pesten és más vidéki váro-
sokban tölti, mert jógát ok-
tat. Azonban hétvégente
mindig Szentesen van a csa-
láddal és a lovaival a tanyán.
Barátságos arcára és jóságos
szemére figyelve elhiszem,
hogy az a csaknem 40 év,
amióta a jógát tanítja, csak
még bölcsebbé tette. Nem
keresi a rivaldafényt, de
olyan sztárokat tanít és for-
mál, mint Fenyõ Iván, aki a
mester kedvéért és a jóga
népszerûsítésért jött hoz-
zánk.

F.M.

Fenyõ Iván színmûvésszel

következõ heti lapszámunkban

olvashatnak interjút.

Már a helybeli capoeira
aerobik hívek is találkoz-
hattak Gáspárné Csernus-
Lukács Edina óráin Czanik
Balázs új gyakorlatsorával,
mely nemrég DVD-n is
megjelent. A korongon sze-
replõ edzõkkel személye-
sen is lehetett találkozni
múlt szombaton, köztük a
program segítségével közel
100 kilós fogyásnál tartó
hölggyel.

Czanik Balázs mindunta-
lan tornával ijesztgette a Ba-
bilon Könyvesházban össze-
sereglett (túlnyomó többsé-
gében) lányokat-asszonyo-
kat, pedig már túl voltak a
mindszenti sportnapon, ahol
terepfutással, kenuzással és
persze a fõvárosi prezenter
vezetésével közös tornázás-
sal töltötték eredményesen
(futásban szerzett érmekkel)
a délelõttöt. A Balázs által
hazánkban meghonosított,
továbbfejlesztett capoeira
aerobik, legújabb, immár 4.
DVD anyaga jelent meg, ezt
dedikálták a szereplõk.
Balázs mellett a helybeli
Gáspárné Edina, a capoeira

aerobik szentesi edzõje,
emellett a Mozdulj rá! orszá-
gos road show egyik szerve-
zõje, valamint a békéscsabai
Frülich Nóra és a majdnem
100 kilós súlyveszteségnél
tartó Kisjuhász Anikó látta el
kézjegyével a lemezborítót
és mesterük életmód köny-
vét, illetve Stróbli Marianna
tornázik még az egyik egri
szálloda kertjében készült
felvételen.

Anikó az arcáról el nem
tûnõ mosollyal vallotta be,
volt olyan periódusa az éle-
tének, amikor minden re-
ménytelennek tûnt, de sze-

rencsére rátalált erre a torná-
ra, mely, bár nagyon nehéz
gyakorlatsort tartalmaz, de
élvezettel csinálta. – Már azt
is elfelejtettem, hogy valaha
egészséges lehetek, de ki-
nyílt elõttem a világ, nagyon
hálás vagyok ezért Balázs-
nak. Bárkinek sikerülhet –
hangzott a szinte hihetetlen
fogyást produkáló nõtõl.

A DVD borítójára még
„szerény” 75 kiló mínuszt
nyomtattak, ám amikorra
megjelent, már 92 kilónál
tartott Anikó, aki a szentesi
bemutatóra már 98 kilóval
könnyebben érkezett. A tré-

ning Edina tanítványai köré-
ben is eredményes, mint vic-
cesen megjegyezték, lassan
„elfogy” a társaság. 

– Összességében 12 DVD-
m jelent meg, ez a negyedik
capoeira aerobik, folyamato-
san bõvítem a gyakorlatsort.
Ennek érdekében Európa-
szerte több brazil capoeira
nagymestert is felkerestem –
magyarázta Balázs. – Renge-
teg visszajelzést kaptam,
hogy mennyire hatékony az
edzés. Most még nehezebb
gyakorlatsort állítottam ösz-
sze, hogy lehetõség szerint
mindenki fogyhasson vele.
Mûködõképes a program,
Anikó ezzel fogyott le. A ve-
le való munkát nem kihívás-
nak tekintettem, nagyon sze-
retek az embereknek segíte-
ni. Sokan arról beszélnek, ki
mennyit fogyott, én pedig el-
sõsorban az egészségmegõr-
zést nézem, mint ahogy Ani-
kó esetében is komoly egész-
ségügyi problémákat sike-
rült megoldani a súlyvesz-
téssel.

D. J.

Kilófaló capoeira aerobik DVD-n

Sztárjóga a fák alatt

A Szentesi Fotókör július 6-án, hétfõn 18 órára Sarusi István
csongrádi fotográfus Formaformáló formák címû fotókiállítá-
sára hívja az érdeklõdõket a Galéria Kávéház és Étterembe. A
kiállítást megnyitja: Nagy István fotómûvész.

Az alkotó így vall magáról:
„Fotográfia számomra mindig is pátosza volt e szónak. A

mûvészi fotózással csak pár éve foglalkozom komolyabban.
Tárgy- és tájfotózással kezdtem, majd folyamatosan csöppen-
tem bele elõször az infravörös fotográfiába, majd azzal pár-
huzamosan az alkotó fényképezésbe.

Igazán nagy löketet - úgy érzem - a Szentesi Fotókörhöz
való csatlakozásom adott. A jó hangulatú, szakmailag ki-
emelkedõ színvonalat képviselõ társaság munkájába bekap-
csolódtam be. Egyre inkább fontos számomra az, hogy az
adott kép ne csupán „valamiért jó” legyen, hanem koncepci-
ójában, mondanivalójában tartalmas legyen.

Alkotómunkám során igyekszem ötleteim, látásmódom se-
gítségével fényképeimet fotográfiákká nemesíteni.” 

A kiállítás megtekinthetõ szeptember 7-ig a kávéház nyit-
vatartási idejében.

Formabontó formák

Turcsányi Jenõ Ferenc a napokban ünnepelte 90. életévét, ez
alkalomból otthonában köszöntötte dr. Szabó Andrea önkor-
mányzati képviselõ és dr. Demeter Attila alpolgármester.

Feri bácsi a vendégek érkezése elõtt büszkén mutatta két
unokájának fotóját, mely a Hungaroringen készült Kimi
Räikkönen Forma 1-es pilótával.

Feri bácsi Hatvanban született, fiatalon futballozott, majd
dolgozott cementgyárban és üveggyárban is, végül feleségé-
vel Szentesre költöztek.

Feri bácsi 90 éves

Fotó: Vidovics
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Bronzérmet szerzett a me-
gyei labdarúgó bajnokság-
ban a Szentesi Junior FC
U17-es korosztályú nõi lab-
darúgócsapata. Az érmek és
a kupa átadására az elmúlt
héten került sor. A vezetõ-
edzõ, Jabniczky Sándor sze-
rint ez csak a kezdet, a cél
az, hogy bajnokcsapata le-
gyen Szentesnek nõi labda-
rúgásban.

– Bronzérem a bajnokság-
ban, erre számított a szezon
kezdetén?

– Az idény kezdetén, ha
valaki azt mondta volna,
hogy a dobogón végzünk,
akkor kinevetem, de ezek a
lányok annyit dolgoztak, és
fõleg a szezon második felé-
ben olyan eredményesen ját-
szottak, hogy azt kell mon-
danom, megérdemelten áll-
hattak fel a dobogóra.

– Mit szólt, amikor kine-
vezték egy nõi csapat élére?

– Minden edzõ idegenke-
dett a feladattól, így végül
engem jelöltek ki erre a
posztra a klubnál, így bele-
vágtam. Kezdetben nem volt
könnyû dolgom, mert mind-
össze hat, hét játékosunk
volt, de a végére már 25-30
lány vett részt az edzéseken,
14-19 éves fiatalok. Azt tudni
kell, hogy az U17-es bajnok-
ságban négy túlkoros is pá-
lyára léphet.

– Fiatalokról van szó,
milyen szabályok szerint
játsszák a mérkõzéseket?

– Hét plusz egy labdarúgó
lehet a pályán, keresztbe ját-
szunk és 5X2 méteres kapu-
ba kell betalálnunk a 2X25
perc során. 

– Lehet-e elõre lépni a baj-
nokságban?

– Mindenképpen. A Szege-
di AK nyerte a bajnokságot,
de õket is legyõztük a torna-
rendszerû lebonyolítás so-
rán, a második Mórahalom
pedig mindössze egy ponttal
végzett elõttünk.

– A nyári pihenõt követõ-

en mikor kezdõdnek újra az
edzések?

– Augusztus elején kezd-
jük a munkát, immár több
csapattal, hiszen ebbõl a kor-
osztályból sokan kiöreged-
nek, és mivel a következõ
bajnoki idényben már nem
játszhat túlkoros labdarúgó a
fiatalok között, ezért szeret-
nénk felnõtt együttest is in-
dítani a bajnokságban. 

– Kinek a játéka emelke-
dett ki a bajnokság során?

– Az idõsebbek közül

Bacsa Szimonetta és Lengyel
Lujzi, a fiatalabbak közül pe-
dig Fülöp Kitti játékát emel-
ném ki.

– Kik segítik a munkáját?
– A szezon kezdetén Tóth

Lászlóval ketten tartottuk az
edzéseket, a bajnokság má-
sodik felétõl már csak egy-
magam, és ez jövõre is így
lesz, sõt, ha két csapatunk
lesz, akkor mind a kettõt én
fogom edzeni.

HV

A következõ idénytõl a
korábban az NB I-ben is
futballozó Koncz Zsolt lesz
a Szentesi Kinizsi megyei
labdarúgócsapatának a játé-
kos-edzõje. A klub hat-
nyolc új játékossal tárgyal,
az új szakvezetõ – egy rövid
konzultációtól eltekintve  –
elõször július 7-én találko-
zik a csapattal. 

Koncz Zsolt lapunknak el-
mondta, a szezon végén gon-
dolkodott el arról, hogy mi-
lyen irányba folytassa pálya-
futását, ekkor érkezett a Ki-
nizsi által kínált lehetõség,
amit végül elvállalt. – Koráb-
bi munkahelyemre jöhetek
vissza, ahol olyan munkatár-
sakkal, barátokkal dolgozha-
tom együtt, akik közül van,
akivel óvodás korunkban
együtt kezdtünk futballozni
– mondta Koncz Zsolt. – Óri-
ási elõrelépésnek tartom,
hogy végre egy kézbe kerül-
tek a városi csapatok, és bí-
zom abban, hogy egy olyan
klub kezdi meg most a mû-
ködését, amelynek stabil fel-
nõtt csapata lesz a biztos
utánpótlás-bázisra épülve.
Szeretnénk, ha családok is le-
járnának a jó hangulatú mér-
kõzésekre, és az egész szen-
tesi labdarúgást körülvevõ
közeg pozitív irányba vál-
tozna. 

Az új vezetõedzõ elmond-
ta, hogy egy új korszak kez-
dõdik a szentesi labdarúgás
életében. A cél az, hogy mi-

nél több helyi fiatalt építse-
nek be a csapatba, ehhez
azonban kitartás, türelem,
alázat és sok-sok munka
szükségeltetik. Nem lehet re-
ális elvárás az, hogy már a
következõ szezonban me-
gyei bajnokcsapata legyen a
városnak, de az igen, hogy
fokozatosan felépítve erõ-
södjön meg a Kinizsi. 

Szabó Zoltán Ferenctõl, a
klub elnökétõl megtudtuk,
hogy továbbra is számítanak
a felnõtt csapatot hosszú
évekig irányító Bozóki Zoltán
tapasztalatára, felkészültsé-
gére, és szeretnék, ha a jövõ-
ben az U16-os korosztály fel-
készítését elvállalná. Igye-
keznek új hangulatot kialakí-
tani a Pusztai László Sportte-
lepen, családbarát komple-
xummá szeretnék fejleszteni
a létesítményt, ahová min-
den korosztály szívesen jár
el mérkõzésekre, ahol a legfi-
atalabbaktól az idõsebb kor-
osztályig mindenki jól érzi
magát. – Azt szeretnénk elér-
ni, hogy a Szentesi Kinizsi
labdarúgóira büszke legyen
a város és a város vezetése is
–tette hozzá az elnök. – Ami
Koncz Zsolt szerzõdtetését
illeti, mindenképpen olyan
edzõben gondolkodtunk,
akinek szentesi gyökerei
vannak, és igyekszünk olyan
labdarúgókat is leigazolni,
akik szintén szentesi kötõdé-
sûek.

HV

Koncz Zsolt
a Kinizsi edzõje

Közel harminc fiatal kapus-
palántának tartott bemutató
foglalkozást Király Gábor, a
magyar labdarúgó-válogatott
kapusa a Pusztai László Sport-
telepen. A fiatalok délelõtt és
délután is gyakorlati foglalko-
záson vettek részt, ebéd után
pedig baráti, de szakmai be-
szélgetés zajlott a résztvevõk
között.

A 95- szörös válogatott háló-
õr, Király Gábor lapunknak el-
mondta: számukra nem az a
fontos, mennyien jönnek el
egy-egy ilyen bemutatóra, ha-
nem, hogy aki eljön, az szíve-
sen vegyen részt a tréningen.
Most Hegedûs Péterrel, Komláti
Istvánnal és Németh Gáborral, a
Vasas közelmúltban visszavo-

nult kapusával járják az orszá-
got, és találkoznak tehetségek-
kel. Kollégáival együtt saját ti-
zennyolc esztendei idegenlégi-
óskodásának tapasztalatát sze-
retné visszaforgatni a kapusis-
kolába, melyet két évvel ez-
elõtt alapítottak Szombathe-
lyen. – Mindig önmagunkat
adjuk egy-egy foglalkozáson,
ilyenek vagyunk, így dolgo-
zunk – mondta Király Gábor,
akinek felvetettük, hogy peda-
gógusként is megállná a he-
lyét. – Mindenkit tisztelünk, a
gyerekeket, a kollégákat is, és
még mi is tudunk tanulni má-
soktól. 10 esztendõs kortól 22
éves korig foglalkozunk fiata-
lokkal, de nem az a célunk,
hogy egy-egy csapattól elve-

gyük a tehetségeket, számunk-
ra az a fontos, hogy átadjuk
azt, amit mi tudunk. A tehet-
ség persze nem elég, rengeteg
munka, alázat és szorgalom
szükségeltetik ahhoz, hogy
egy tehetséges kapusból való-
ban kiváló hálóõr legyen.

A kiváló kapus elmondta,
hogy gyerekkorában õ is szere-
tett mezõnyben játszani, sõt
edzéseken a mai napig szíve-
sen játszik kint. Egészen fiatal-
korban az edzõnek engednie is
kell, hogy a kapus mezõnyben
is játsszon. Késõbb viszont
nincs mese, aki kapus szeretne
lenni, annak a kapuban a he-
lye. 

Bár Király Gáborék azóta
már elutaztak a városból, a ka-
pusok továbbra is foglalkoztat-
va lesznek, a szakmai munka
ugyanis tovább folytatódik
Janiga Lászlónak, a Szentesi Ki-
nizsi kapusedzõjének az irá-
nyításával. hv

Klasszis kapussal
edzettek a fiatalok

Bronzérmesek
a nõi labdarúgók

Hazaérkezett az I. Európa
Játékokról Oltyán Gyula,
aki a nõi ifjúsági vízilabda-
válogatott másodedzõjeként
vehetett részt az esemé-
nyen. A csapat, négy szente-
si vízilabdázóval a sorai-
ban, ötödik lett, éppen ezért
volt némi hiányérzet a kivá-
ló trénerben. A munka júli-
ustól itthon folytatódik.

Gyakorlatilag „miniolim-
piát” rendeztek Azerbaj-
dzsánban, Bakuban, amelyre
a Magyar Olimpiai Bizottság
segítségével utazhatott ki a
nõi vízilabda-válogatott, rá-
adásul az esemény egyben
ifjúsági Európa-bajnokság is
volt egyben. Mihók Attila
szövetségi edzõ négy szente-
si játékost, Lekrinszki Ginát,
Tóth Csengét, Farkas Tamarát
és Úrvári Lilit (képünkön) hív-
ta meg a válogatottba, és va-
lamennyi mérkõzésen szá-
mított a játékukra. – Az Eb-t
edzéssorozat elõzte meg –
mondta Oltyán Gyula. –
Nem nevezném edzõtáboro-
zásnak, mert most nem azt a
fajta felkészülést végezték a
lányok különbözõ okok mi-
att, amiben mi hiszünk, és
amit mi eredményesnek
gondolunk. Természetesen
voltak edzõmérkõzéseink
hazai klubcsapatok ellen, jár-
tunk Szerbiában, játszottunk
kínai felnõtt csapat ellen, va-
lamint az ausztrál és az új-
zélandi korosztályos váloga-
tottak ellen is a felkészülési
idõszakban.

A válogatott végül az ötö-
dik helyen zárta az Eb-t, és
mivel a csapat éremért uta-
zott Bakuba, némileg csaló-
dottak voltak a helyezés mi-
att. – Az elsõ hatban végzõ
csapatok Európa legjobb vá-
logatottjai – mondta a szen-

tesi mester. – Ezek a váloga-
tottak nem csak a felnõtt, de
az utánpótlás csapataik fel-
készítésére is komoly hang-
súlyt helyeznek, ez meg is
látszott a tornán. Ha mi is az
élbolyhoz szeretnénk tartoz-
ni felnõtt szinten, akkor a
hazai utánpótlás-nevelésnek
még nagyobb figyelmet kell
szentelnünk.

A bakui rendezés hibátlan
volt, nagy hangsúlyt fektet-
tek a vendéglátásra, a lebo-
nyolításra, minden percre
pontosan le volt szervezve
az étkezéstõl az utaztatásig.
Vadonatúj volt az olimpiai

falu, remek, a legkorszerûbb
létesítményekben zajlottak
az események. Ami a folyta-
tást illeti, az ifjúsági váloga-
tott egész júliusban Dunaúj-
városban edzõtáborozik. Eb-
ben a munkában két hétig
vesz részt Oltyán Gyula, aki
Szentesen Gyõri Eszter csapa-
tát is edzi, hiszen Eszter a ju-
nior világbajnokságra utazik
a válogatottal. Így a gyermek
csapat mellett Dédé kisebb
korosztályú fiataljaival július
20-tól egészen augusztus vé-
géig Gyula foglalkozik majd.

hv

Szentesiek
a miniolimpián A Miskolci Atlétikai Cent-

rumban június 27-28-án ren-
dezték meg a junior és U23
ob-ot. Az öt évfolyamot átfo-
gó országos bajnokságon 74
versenyszám szerepelt a
programban. A közel hétszáz
induló versenyzõ között ott
volt a szentesi Maximus SE
hat dobóatlétája is.

A nõi diszkoszvetõk dön-
tõjében a nyolc finalista kö-
zül négy szentesi versenyzõ
szerepelt, itt Váradi Krisztina
az elsõ helyet szerezte meg,
és 49,18 méteres eredményé-
vel a Magyarország Bajnoka
címet nyerte el. A dobogó
harmadik fokára szintén
szentesi versenyzõ állhatott
fel: Papp Anita 43,54 méteres
eredményével bronzérmes

lett, míg az ötödik helyen
Kocsis Alexandra, a hatodikon
pedig Csordás Cintia végzett.
– Most fordult elõ elõször,
hogy országos bajnokságon
a dobogóra két szentesi
sportoló állhatott fel –
mondta Benkõ István, a
Maximus SE elnöke. – Ter-
mészetesen nagyon örültünk
Kriszti sikerének, de leg-
alább ilyen boldogságot oko-
zott Anita bronzérme is, hi-
szen Anita egészen kicsi ko-
ra óta nálunk nevelkedik, a

mi edzõinktõl tanulta hosszú
éveken keresztül a „szak-
mát”, büszkék vagyunk rá. 

A második napon megren-
dezett nõi gerelyhajításban
Nánai Lilla hatodik, nõi súly-
lökésben Csordás Cintia hete-
dik lett. Feltétlenül meg kell
említeni a sikerek kovácsait,
az edzõket, hiszen Benkõ
Márta, Neményi Béla és Varga
Sándor rengeteget dolgozott
a siker érdekében.

hv

Arany és bronz az OB-rõl

Kijutott az Eb-re
Váradi Krisztina is tagja a tallini U23-as Európa-baj-

nokságra utazó atlétikai válogatottnak. A korosztály hét-
végi országos bajnoksága után véglegesedett a kontinen-
tális viadalra beválogatott atléták névsora. Az Eb-t július
9-12. között rendezik.

Fotó: Vidovics Ferenc
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Idén 13. alkalommal szer-
veztek országos „tekerõ-tá-
bort” a ligeti Üdülõköz-
pontban. A június végén
kezdõdött közel egy hetes
találkozón több népi hang-
szer képviseltette magát, de
a fõszereplõ vitán felül a
nyenyere volt. 

Nem tudtam telefonon
egyeztetni a szervezõkkel ri-
port ügyben, ezért arra gon-
doltam: lesz, ami lesz alapon
lemegyek a strandra és a
szemerkélõ esõben megkere-
sem õket. Már a bejáratnál
tudtam, pontosabban hallot-
tam, hogy könnyû dolgom
lesz. A tekerõ jellegzetes re-
csegõ hangja egybõl elveze-
tett Havasréti Pálhoz (képün-
kön) és 15 fõs „bandájához”.
– Menjünk kicsit távolabb,
ilyen „hangzavarban” nem
lehet beszélgetni – mondta a
mester és a kedvemért tar-
tott néhány perc szünetet.
Feszített a tempó, napi 6 órát
játszanak, nincs idõ lazításra.
–  Pali bácsi! Akkor most me-
lyik kottából játsszak? – sza-
ladt utánunk egy 12 év körü-
li fiú, kezében egy-késõbb
kiderült – népi bõrdudával.
Gyors eligazítás, majd sipirc
vissza próbálni. Ez a tábor
utolsó napja, holnap sátor-
bontás.

Havasréti tanár úr, vagy
ahogy a barátai szólítják Pali
egy Pécs melletti kis faluban
él. Végzett zenetanár, nívós
mûvészeti díjak birtokosa és
fõként aktív népzenész. Szí-

ve csücske a tekerõ, még a
70-es években tanult játszani
a tiszaalpári mestertõl, Bár-
sony Mihálytól. Késõbb tan-
menetet írt a hangszerre, ma
ez alapján tanítják a tekerõ-
lant mûvészetét. És hogy en-
nek mi köze van Szenteshez? 

– A minap próba közben
odajött hozzám egy szentesi
ember és azt mondta: ilyen
tekerõlantom nekem is van a
padláson, talán még tudok is
rajta játszani. Másnap elhoz-
ta és kiderült, hogy muzeális
értékû hangszer van a birto-
kában – mesélte a tanár úr.
Szentes ugyanis bölcsõje a
tekerõzés hagyományának,
sokan ismerték, ez volt a leg-

kedveltebb népi hangszer er-
refelé. Néhány évvel ezelõtt
a helyi zeneiskolának is vol-
tak tekerõs növendékei,
azonban képzett tanár híján
ma már nincs ilyen tanszak.
Sajnos egyre kevesebben
tudják megszólaltatni a
hangszert, persze vannak ki-
vételek.

Zöldi Lászlóné Katika (kis
képünkön) gyermekkorában
az árokparton ülve hallgatta
a leghíresebb szentesi teke-
rõsöket, õ felnõtt fejjel tanult
meg játszani. Hosszú évek
gyakorlása után ma már ní-
vódíjas népzenész, Havasréti
Pál tanítványa. A kezdeti bi-
zonytalanságokban L. Kecs-

kés András zenekutató intel-
me „vágott rendet”: „Nem
biztos, hogy mindent jól csi-
nálsz, de ha én mondom
meg mi a hiba, sosem leszel
népzenész”. Katika megfo-
gadta a tanácsot és alulról
„építkezett”, majd idén ta-
vasszal Csongrád megyében
egyedüliként elnyerte az
Idõsek II. Kárpát-medencei
Kulturális és Mûvészeti Ve-
télkedõjének I. díját. Még-
sem erre a legbüszkébb. –
Azt mondta nekem egyszer
Pali: úgy játszol mint egy
adatközlõ. Talán furcsán
hangzik, de ez azt jelenti,
hogy eredeti dél-alföldi nép-
zenét játszom, vagyis hiteles
vagyok. Azt hiszem, ez a
legfontosabb – mondta a
szentesi mûvésznõ, aki ál-
landó vendége a tábornak.

Az idei találkozóra jöttek
zenészek Budapestrõl, Fe-
hérvárról, Paksról, Pécsrõl,
Mindszentrõl és még Skóciá-
ból is. A tekerõ mellett hoz-
tak magukkal citerát, bõrdu-
dát és klarinétot. A szerve-
zõk szeretnék megmutatni a
szentesieknek, hogy ez az õ
zenéjük. Ismerjék és becsül-

jék meg, sõt ha kell „keres-
sék meg a padlásokon”. – A
népdalaink itt vannak körü-
löttünk, hatalmas kincsestár.
A divatos hazugságok és hü-
lyeségek helyett adjunk va-
lódi népzenét a gyerekeink-
nek – mondta komoly arccal
Havasréti Pál és kiderült
nem a levegõbe beszél. Ra-
gaszkodott hozzá, hogy ad-
jam közre az e-mail címét,
kérésre bárkinek küld erede-
ti népzenei felvételeket. Mi-
vel Kodály Zoltán után sza-
badon – búcsúzott a tanár úr
– a népzene is mindenkié.

Íme:
havasretipal@gmail.com.

Börcsök

Ad hoc népzenei találkozó a strandon 

Nézzük meg, mi van a padláson!

Július 6., hétfõ

14:00, 16:00 3D Agymanók
18:15, 20:30

3D Terminator: Genisys
Július 7., kedd

14:00 3D Agymanók
16:00, 20:30

3D Terminator: Genisys
18:15 Saul fia
Július 8., szerda

14:00, 16:00 3D Agymanók
18:15, 20:30

3D Terminator: Genisys
Július 9., csütörtök

14:00, 16:00 3D Minyonok

18:00 Magic Mike XXL
20:15 3D Terminator: Genisys
Július 10., péntek

14:00, 16:00 3D Minyonok
18:00 3D Terminator: Genisys
20:15 Magic Mike XXL
Július 11., szombat

10:00 Dínó kaland
11:45, 14:00 3D Minyonok
16:00 3D Minyonok
18:00 Magic Mike XXL
20:15 3D Terminator: Genisys
Július 12., vasárnap

14:00, 16:00 3D Minyonok
18:00 3D Terminator: Genisys
20:15 Magic Mike XXL

Mozimûsor

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. A
szentesi táj – Koszta ecsetjével. 

Csallány Gábor Kiállítóhely:
Régészeti látványtár. Régészhall-
gatók kiállítása. Szalva Péter és
Drahos István-emlékszoba. Nyit-
va: kedd-péntek 9-13, szombat
13-17 óráig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. 

Galéria Kávéház és Étterem
Nicolás Muller Fotómûvészeti

Mûhely tagjainak Kaleidoszkóp
címû fotókiállítása látható július
6-ig.

Július 6-án, hétfõn 18 órakor
Sarusi István csongrádi fotográ-
fus Formaformáló formák címû
fotókiállítása nyílik.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 3-tól

Össze-vissza vert ember támolyog
be az orvoshoz. A doki szörnyül-
ködve kérdi:
- Magával meg mi történt, jóem-
ber?
- Nekem jött egy hattyú!
- Egy hattyú...???
- Utána elütött egy ufó!
- Hmm, egy ufó...
- Aztán meg megcsapott egy an-
gyal!
- Aha, értem. És utána?
- Végül kikapcsolták a körhintát.

- Miért zsíros a tej?
- ???
- Hogy ne nyikorogjon a tehén fejés
közben.

A nagy tõzsdeválság idején bemegy
egy férfi a brókeréhez és megkérdi:
- Mondd meg nekem õszintén, te
nem aggódsz az ügyfeleid pénze
miatt?
- Csak nyugalom! - nyugtatja a bró-

ker. - Nem lesz semmi baj. Én pél-
dául úgy alszom, mint egy kisbaba.
- Olyan nyugodtan?
- Nem egészen. Alszom néhány
órát, aztán felébredek és sírok reg-
gelig...

Repülõgép közeledik éjszaka a re-
pülõtér felé. A pilóta elhatározza,
hogy megtréfálja a tornyot és eltor-
zított hangon szól a mikrofonba:
- Találd ki, hogy ki vagyok!
Erre az irányítótorony diszpécsere
lekapcsolja a leszállópálya fényeit
és visszaszól:
- Te meg találd ki, hogy hol vagy...

- Apa, az ott egy halászhajó?
- Nem kisfiam, az egy yacht.
- És hogy kell írni, j-vel vagy ipszi-
lonnal? És h-val vagy ch-val?

- Tudod kisfiam, így jobban meg-
nézve mégiscsak egy halászhajó.

- Hogy hívják?
- Kovács Gültem!
- Honnan ez a név?
- Amikor anyám azt mondta apám-
nak a szülõágynál: „Legyengültem”
- Mire apám: „Legyen”.

Egy kisfiú bemegy a rendõrségre:
- Jó napot kívánok, itt van a talált
tárgyak osztálya?
- Igen, itt. – válaszolja a rendõr. –
Miért? Mi veszett el?
- Én.

A rendõr megállítja a szõke nõt:
- Hölgyem, kérem a nevét!
- Na de akkor engem hogyan fog-
nak hívni? 

- Jean! Miért van egy nyitott könyv
az ablakban?
- Mert betûz a nap, uram!

A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház és a
Magyar Vöröskereszt Szente-
si Vezetõsége minden héten
kedden és szerdán 7.30-12
óráig, csütörtökön 14-17 óra
között tart véradást a helyi
vérellátó állomáson. Július
16-án, csütörtökön 14-17 órá-
ig a kórház dolgozóitól a vér-
adóállomáson, másoktól júli-
us 24-én, pénteken 14-17 óra
között a Tescóban vesznek
vért.

Kos
Jelenlegi állásod helyett,
vagy álláskeresõként tu-

domásodra juthat egy jó lehetõség.
Kérdés, belevágsz-e: jól gondold
meg! Szerelmi életedben az eroti-
káé a fõszerep.

Bika
Mostanság többször is
átfuthat az agyadon,

hogy munkahelyet válthatnál, ám a
napokban ez felerõsödhet benned.
Gondold át, mi érdekelne és pró-
bálkozz.

Ikrek
A napokban sajnos ve-
szélybe kerülhet az állá-

sod. Igyekezz ezt szem elõtt tartani
és nem tenni meggondolatlan lépé-
seket. Párkapcsolatodban pozitív
változás valószínû.

Rák
Számodra a hét nem hoz
változást a munka terén,

sokkal inkább a hangulatod lehet
ingadozó. Szerelmi életedben kicsit
nyûgösebben viselheted a nehéz-
ségeket.

Oroszlán
Heted gyorsvonatként
suhanhat el. Esténként

mindenképpen szánj egy-két órát a
teljes kikapcsolódásra, még ha ne-
héz is. .

Szûz
Pénzügyeid kerülhetnek a
héten terítékre, most jó

érzékkel láthatod át, hogy hol és
mennyit kellene spórolnod. Párod
hercegnõként bánhat veled. 

Mérleg
Karrieredben kedvezõ
változás következhet be a

napokban. Párban nagy beszélge-
tés ígérkezik a hétre. Szingliként új
ismeretséget köthetsz a héten. 

Skorpió
Lendületed, energiád
alább hagyhat, ezért a

munka is nehezebben mehet. Fon-
tolj meg egy hosszabb szünetet.
Pároddal szerencsére minden jól
alakulhat. 

Nyilas
Napjaid a szokásosnál la-
zábbak lehetnek. Párban

új kezdet lehet számotokra. Szingli-
ként se csüggedj, a héten randira
hívhat valaki.

Bak
Álláskeresõként ez a hét
nagyon ígéretes lehet

számodra. Ha most jelentkezel va-
lahová vagy interjúra mész, akkor
jó eséllyel sikerrel járhatsz. 

Vízöntõ
Anyagi téren számíthatsz
a héten gyarapodásra, de

a pénzt jól oszd be és tegyél félre
pihanésre is. Szívügyeidre a har-
mónia lesz jellemzõ.

Halak
A héten fáradékonyabb
lehetsz. Próbálj többet

aludni. Pénzügyeidben pozitív vál-
tozás áll be. Szerelmi életedben új
terveket fogalmazol meg.

Július 3-12.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Hõguta

Sóspataki
elõadása

A Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban július 8-án, szerdán
17.30 órakor Természetes
eszközökkel az öregedés és a
betegségek ellen, hogyan
gyõzzük le még a rákot is
elõadássorozat következõ
programja: A vizeletkiválasz-
tó- és elvezetõ rendszer be-
tegségei, azok megelõzése és
gyógyítása.

Elõadó: Sóspataki Ferenc
természetgyógyász.

A belépés ingyenes.

Dumaszínház
A Szentesi Mûvelõdési

Központ július 10-én, pénte-
ken 21 órai kezdettel Duma-
színház elõadást szervez.
Közremûködik: Kõhalmi Zol-
tán és Hajdú Balázs.

Jegyek elõvételben kapha-
tók a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban és a Babilon Köny-
vesházban.

Véradások

Az Innováció
a Borosban

címû pályázat
március 31-én zárult a Bo-

ros Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskolában. A TÁMOP
3.1.4-12/2-0998 pályázaton
elnyert 49,9 millió forintból
az iskola megvalósított ide-
gen nyelvi tábort Ausztriá-
ban két alkalommal, egész-
ségnapot négy alkalommal,
sportnapot két alkalommal,
kerékpáros kirándulást négy
alkalommal, nemzeti hagyo-
mányok megõrzéséhez kap-
csolódó kirándulást két alka-
lommal, jó gyakorlat átvétel-
ét két alkalommal, szakkörö-
ket, tanórán kívüli foglalko-
zásokat, elõadásokat, úszást
a mindennapos testnevelés
keretein belül, pedagógus to-
vábbképzéseket és eszközbe-
szerzést.

A tekerõ, vagy népi nevén a nyenyere dél-alföldi népi
hangszer. Lakodalmakban, kukoricafosztáskor, szüretkor,
disznótoroknál nélkülözhetetlen, szinte mindig fellelhe-
tõ volt. Egymagában, de klarinéttal vagy dudával is ját-
szott vele a tekerõs. Három húrja miatt zenekarhatású
hangszer. Különösen Szentesen és annak környékén vol-
tak híres tekerõsök, Kodály Zoltán és Lajtha László is
gyûjtött tõlük hanganyagot.

(Forrás: Szentes Infó)
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Született: Staberecz Zoltán és Szabó Brigittának (Törs K. u.
21/B) Réka, Sütõ Tamás és Kacziba Piroskának (Kossuth u.
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Családi események

Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
egy fiatalember ellen, aki az
egyik tanintézmény terü-
letén egy másik társával
együtt az egyik nevelõre tá-
madt. A fiatalember szipu-
zott, amit a nevelõ észrevett
és felszólította, hogy ezt
azonnal fejezze be és hagy-
ják el az intézmény területét.
Ezt követõen a férfi és a társa
a tanárra támadtak, majd
bántalmazták. A két személy
ellen közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erõszak bûntette
miatt indult eljárás, tettükért
akár 5 év börtönt is kaphat-
nak.

A Felsõpárton surrant be
egy tolvaj az egyik magánla-
kásba, és onnan készpénzt
tulajdonított el. A ház ajtaja
nyitva volt, ez jelentõsen
megkönnyítette a tolvaj dol-
gát.

A tetõt megbontva próbált
meg bejutni egy kereskedel-
mi egységbe egy ismeretlen
személy, ám a riasztó megza-
varta a tolvajt, aki kereket ol-
dott. Lopás kísérlete miatt
nyomoznak ellene.

Kerékpárlopás miatt in-
dult büntetõeljárás egy szen-
tesi nõ ellen, aki a nyomozás
eddigi adatai szerint négy
kerékpárt tulajdonított el.

Ezek közül kettõt Szegvárról
vitt magával. Az egyiket, jú-
nius 13-án délelõtt Szegvár
központjából, az ABC elõl
vitte el, míg a másikat szin-
tén innen, mégpedig június
20-án, 12 és 13 óra között lo-
pott el. Ez a két kerékpár
már a rendõrség birtokában
van, a tulajdonosaik a meg-
felelõ igazoló lap bemutatá-
sával átvehetik jármûvüket a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon.

Elloptak egy mobiltelefont
a sportuszoda öltözõjébõl. A
mobil tulajdonosa a padon
felejtette a készüléket, amit
valaki zsebre vágott.

Eltûnt 10 ezer forint a
szentesi kórház egyik kórter-
mébõl. A sértett elmondása
szerint, amíg õ a másik he-
lyiségben tartózkodott, ad-
dig emelték el a pénztárcájá-
ból a bankjegyet. A lopás kö-
rülményeit még vizsgálják a
nyomozók.

hv 
Egy 77 éves asszony pró-

bálta feltartóztatni a szom-
szédjától lopó férfit.

Két akkumulátort lopott el
egy férfi egy szentesi tanyá-
ról június 26-án 9 óra 45
perckor. A tárgyakat a kerék-
párján nehézkesen toló 75
éves gyanúsítottra a sértett

szomszédja figyelt fel, mivel
idegenek nem nagyon szok-
tak feléjük járni. Amikor a
néni meglátta a lopott akku-
mulátorokat, rászólt a kerék-
párosra, aki menekülõre fog-
ta. A 77 éves asszony próbál-
ta visszatartani az elkövetõt,
de õ egy kerékpárbelsõvel
megütötte a nénit, hogy sza-
baduljon. Végül sikerült el-
menekülnie, de a szentesi
nyomozók két órán belül
azonosították L. Antalt és bi-
ciklizés közben a városban
elfogták. Az akkumulátoro-
kat a rendõrök a házkutatás
során megtalálták, majd
visszaadták a tulajdonosá-
nak.

Lefeszítette a lakatot, el-
vitte a biciklit

Egy fiatalkorú gyanúsított
június 14-én 19 óra és 22 óra
között tulajdonított el egy
kerékpárt, a Tóth József ut-
cából. A 17 éves lány lefeszí-
tette a zárat a kétkerekûrõl,
majd eltolta azt a helyszín-
rõl. A nyomozók a bejelen-
téstõl számított 24 órán belül
elfogták a tolvajt, aki kihall-
gatásán részletes beismerõ
vallomást tett. Ellene lopás
vétsége elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dult büntetõeljárás a Szente-
si Rendõrkapitányságon. Az
egyenruhások a kerékpárt
visszaadták a tulajdonosá-
nak. A rendõrök a nyomo-
zást a napokban befejezték
és az ügy iratait vádemelé-
si javaslattal az illetékes
ügyészségnek megküldték.

Megtámadták
a pedagógust

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Július 6-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima
F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig. Július 6-13-ig Dr. Bugyi István
Kórház Gyógyszertár (Sima F. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17-ig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü július 6—10.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús.
Hétfõ: Lebbencsleves és

brokkolikrémleves
A menü: Temesvári karaj,

petrezselymes
burgonyával

B menü: Rántott sajt,
kukoricás rizs és tartár

Kedd: Húsleves házitésztával
és karfiolleves

A menü: Vadas sertésszelet,
tészta

B menü: Töltött cukkini,
sült burgonya

Szerda: Babgulyás és makói
vágottas

A menü: Rántott sertésmáj vagy
csevapcsicsa,
tökfõzelék

B menü: Nyári csirkés-zöldséges
rakott tészta

Csütörtök: Magyaros gombaleves
és csirkebecsinált leves

A menü: Pásztortarhonya vagy
chilis bab

B menü: Csirkemell bacon
pólyában,
zöldséges rizs

Péntek: Scsí és tyúkhúsleves
házitésztával

A menü: Szentesi töltött karaj,
burgonyapüré

B menü: Csirkepörkölt tésztával
vagy szilvalekváros
gombóc

www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü július 6-12.
Hétfõ: Zöldborsóleves 
A menü: Dubarry sertésszelet,

párolt rizs
B menü: Pásztortarhonya,

csemege uborka
C menü: Rántott csirkemell,

párolt rizs
Kedd: Húsleves
A menü: Csülkös káposzta
B menü: Vadas sertésszelet,

spagetti köret
C menü: Rántott csirkemell,

tejfölös karfiol
Szerda: Zellerkrémleves

gyönggyel
A menü: Vasi pecsenye,

tepsis burgonya
B menü: Sajtos-paradicsomos

sült csirkemell,
szalonnás burgonyapüré

C menü: Rántott csirkemell,
szalonnás burgonyapüré

Csütörtök: Pirított tésztaleves
A menü: Sült csirkecomb,

vegyes gyümölcsmártás
B menü: Temesvári sertésragu,

párolt rizs
C menü: Rántott csirkemell,

vegyes gyümölcsmártás
Péntek: Húsgaluskaleves
A menü: Túrógombóc
B menü: Chilisbab
C menü: Rántott csirkemell,

sült burgonya
Szombat: Magyaros gombaleves
A menü: Sült oldalas,

hagymás törtburgonya,
párolt káposzta

Vasárnap: Gyümölcsleves
A menü: Zúzapörkölt, tésztaköret

A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 óráig,

Szentes területén. 650 Ft / nyugdíjas
menü, 750 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

Jönnek a Minyonok! Júli-
us 9-én a szentesi moziban
is bemutatják a Minyonok
címû animációs filmet 3D-
ben. Mivel már most na-
gyon kedveltek a figurái, s
várhatóan nagy siker lesz
a  f i lm,  úgy  gondol ták ,
külön programot szervez-
nek hozzá.

Július 11-én és 12-én a
nagy sikerû gyereknapi
program után újra kinyitják
a mozi udvarát, s ingyenes
programokkal várják a  gye-
rekeket. Szombaton 9-17 óra
között, vasárnap 13-17 óráig
ugrá-lóvár, szombaton 11-17
óra között Nagy Erikával, va-
sárnap 13-17 óra között pe-
dig Ágoston Szilviával lesz
arcfestés. A jelmezben érke-
zõknek ajándékkal kedves-
kednek, mondta Szabó Krisz-
tián (képünkön). A mozi ügy-
vezetõjétõl megtudtuk, rajz-
és jelmezversenyt is hirdet-
nek. A legjobbak jutalma mi-
nyonos bögre lesz, ezt a ter-
méket a mozi pénztárában is
árusítják. Minyonos menü is
kérhetõ majd, benne üdítõ-
vel, pattogatott kukoricával

és a film egyik figurájával. A
Minyon-napok mozis prog-
ramjában két ugrálóvárazás
között szombaton 10 órától a
Dinó kaland kedvezménye-
sen tekinthetõ meg, s a Mi-
nyonok is feltûnnek a vász-
non, szombaton 11.45-tõl és
16 órától, másnap 14 és 16
órától.

S hogy kik is a híres Mi-
nyonok? A Gru címû animá-
ciós filmbõl nõtték ki magu-
kat ezek a sárga, bab kinéze-
tû, sajátos életszemléletû lé-
nyek, akik ráadásul rajonga-
nak a  banánért, most kaptak
egy saját filmet. A szentesi
moziban 3D-ben élvezhetõek
a kalandjaik jövõ csütörtök-
tõl.

A moziban nyári matiné
bérletet is lehet váltani, mely
négy filmre szól, kéthetente
szombat délelõttönként. Sze-
rencsés gyerekek meg is
nyerhetik a négy ingyenes
mozizást, amennyiben július
7-ig szentesielet@gmail.com
e-mail címünkre megvála-
szolják, hogy hívják a Mi-
nyonok három fõhõsét.

D.J.

Csontváry és Mednyánszky után újabb
nagy jelentõségû festõmûvésznek nyílik
tárlata a Koszta József Múzeumban. Szent-
endre festõje, Czóbel Béla 34 alkotása jut el
a szentesi közönséghez júliusban.

A jövõ pénteken nyíló Czóbel-kiállítás je-
lentõsége abban rejlik, hogy vidéken élõk
sokkal ritkábban juthatnak el egy-egy szín-
vonalas, kihagyhatatlan tárlatra. Ez a kiállí-
tás lehetõséget teremt egy nagy mûvésszel
való „találkozásra“, mondta Sipos Anna, a
Koszta-múzeum mûvészettörténésze.  Ta-
valy, az alkotó születésének 131. évfordulójá-
ra a szentendrei Mûvészet Malomban rende-
zett nagyszabású tárlat anyaga az intézmény
felújítása miatt vándorútra kelt. A szentesi
múzeum az elsõk között jelentkezett, hogy
szeretné megrendezni, s a jelenleg Szolnokon
látható anyagból 34 alkotás érkezik a jövõ
héten városunkba.

Czóbel Béla 1883-ban Budapesten született,
de hamar felismerte, hogy nem érdemes meg-
ülni a magyar mûvészéletben, a külföldi fes-
tõiskolák, mûvészközpontok nagyobb fejlõdé-
si lehetõséget jelentenek, magyarázta a mûvé-
szettörténész. Képezte magát a Müncheni
Akadémián, majd a mûvészetét erõsen befo-
lyásoló Párizsba is eljutott. Itt érte a fauvok
hatása, azé a francia festõcsoporté, akik szem-
be mentek a korábban alkalmazott akadémis-

ta elvekkel, expresszív, erõs színeket használ-
va, s felrúgva a megszokott térbeli alkalmazá-
sokat. Ezeket a törekvéseket hazánkban a
„Nyolcak“ vitték tovább, akikkel Czóbel is
kapcsolatban volt. Élete nagy részét külföldön
töltötte, majd Szentendrén találta meg
második otthonát, ahol még életében múzeu-
ma nyílt az 1976-ban elhunyt mûvésznek.

Hatott rá a német expresszionizmus is, a
modern, geometrizáló felfogás. Ezt a helybeli
kiállítás látogatói is felfedezhetik, például
Meyer úr címû portréján, melyen a mûvész
az arcot körvonalra redukálja, a sík megdõl,
nincs klasszikus értelemben vett tere a kép-
nek. Sipos Anna szerint az egyik domináns
darabja lesz a kiállításnak, már csak a nagy
mérete miatt is, de expresszivitása is magára
fogja vonni a figyelmet. Hasonlóan kiemel-
kedõ kép lehet a Szentendrei Vénusz.

A Czóbel Béla fõmûveit felvonultató kiállí-
tást a múzeum megyeházi épületében július
10-én 16.30-kor a mûvész egykori modellje,
Kratochwill Mimi mûvészettörténész nyitja
meg (az õt ábrázoló portré is ki lesz állítva).
A kiállítás kurátora Bodonyi Emõke, a
Ferenczy Múzeum mûvészettörténésze.

Rendhagyó módon a megnyitón kedvez-
ményes árú belépõt kell váltani, mellyel a ki-
állítás költségeihez járulhat hozzá a látogató.

D. J

Kiállítás Czóbel Béla
fõmûveibõl a múzeumban

Minyon napok
a moziban


