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Folytatódik a jogi vita az
önkormányzat és a turiszti-
kai fejlesztést - többek kö-
zött a Petõfi Szálló felújí-
tását – tervezõ Szentes
SPA&Medical Kft. között.
A napokban újabb perben
született nem jogerõs ítélet
a két fél ügyében. Mindkét
fél az üggyel kapcsolatos
közleményét változtatás
nélkül adjuk közre.

Katos Zsolt, a Szentes SPA
&Medical Kft. ügyvezetõje a
következõ közleményt jut-
tatta el lapunkhoz :

„Szentes Város Önkor-
mányzata a Szegedi Tör-
vényszéken indított pert
idén májusban a Szentes
SPA&Medical Kft.-vel szem-
ben, annak kapcsán, hogy a
Törvényszék helyezze hatá-
lyon kívül a cég legutóbbi,
2015 márciusában tartott tag-

gyûlésének határozatait.
Tudni kell, hogy az önkor-
mányzat kisebbségi tag a
Kft-ben, mely 2011-ben pro-
jektcégként jött létre a Petõfi
szálloda felújításának kap-
csán, továbbá egyéb turiszti-
kai beruházások megvalósí-
tását illetõen. Ez volt az omi-
nózus „Vitala-project“.

A 2015. 07. 10. napján,
a Szegedi Törvényszéken
megtartott tárgyaláson, 2,5
órás meghallgatást követõen
a Törvényszék elutasította
Demeter Attila alpolgármes-
ter személyében jelen lévõ
önkormányzat keresetét, és
szabályosnak ítélte a Katos
Zsolt ügyvezetõ által képvi-
selt Szentes SPA&Medical
Kft. taggyûlésének lefolyta-
tását és meghozott határoza-
tait. Az ítélet nem jogerõs“

Az önkormányzat

álláspontja 

Szentes Város Önkor-
mányzata nevében Dr.
Demeter Attila alpolgármes-
ter az alábbi tájékoztatást
adom:

Szentes Város Önkor-
mányzata, mint kisebbségi
tulajdonos a Szentes Spa &
Medical projekt társaság
2015. március 26. napján ho-
zott taggyûlési határozatát
keresettel támadta meg a
Szegedi Törvényszék elõtt.

Az önkormányzat azt sé-
relmezte, hogy a 61%-os üz-
letrésszel rendelkezõ több-
ségi tulajdonos IPM Kft.
olyan határozati javaslato-
kat támogatott, amelyek ál-
láspontunk szerint sértik a
kisebbségi tulajdonos érde-
keit.

(folytatás a 3. oldalon)

A szentesi és csongrádi
Tisza gáton összesen közel
8 kilométernyi kerékpárút
épült 2006-ban. Erre akkor
nagyjából 450 millió forin-
tot költöttek, de a hídon va-
ló biztonságos átkelésre
már „nem futotta“. Nem ké-
szültek el a híd körüli ún.
rávezetõ szakaszok, magya-
rul a két gát között maradt
egy nagy forgalmú, kamio-
nokkal zsúfolt, cirka 250
méteres „szakadék“, sokan
úgy hívják: a halálkanyar.
Három évvel késõbb a hidat
is felújították, de a kerékpá-
rosokra akkor sem gondol-
tak. Az elmúlt hat évben az
érintett hatóságok többször
egyeztettek az ügyben. Szó-
ba került kerékpáros aluljá-
ró építése és – a forgalom
lassítása érdekében – fekvõ-
rendõr telepítése is. De nem
történt semmi. Úgy láttuk: a
70-es forgalomlassító és a
„vigyázz kerékpáros“ táb-
lák – szó szerint – pusztán
jelzésértékûek.

„Megterveztük-megépít-
jük“ harsogta tavaly február-
ban a laktanya elõtti óriás-
plakát, amely azt ígérte a vá-
lasztóknak: megújul a 451-es
közút M5-tõl Szentesig tartó
szakasza. Az évszakok jöt-
tek-mentek, a plakát leko-

pott, egyébiránt minden ma-
radt a régiben. 

– Tessék! Itt a füvön kell

átbicikliznünk. Az autók
meg száguldoznak mellet-
tünk. Rendszeresen járok a
Körös-torokba és mindig na-
gyon félek átmenni a hídon –
mutatta vasárnap délután
egy kerékpáros hölgy (fenti
kép).

– Mi a véleményem? Ka-
tasztrofális! Ahhoz, hogy át-
menjek Csongrádra, négy-
szer kell kereszteznem a 451-
es fõutat. Hiába van végig
kerékpárút, ha azon a 200 m-
en halsz meg! Börtönbe kel-
lene csukni azt az embert,
aki ezt így megtervezte! –
válaszolta kérdésünkre Rácz
László (alsó kép).

– A 451-es többszörösen
túlterhelt. Nagyon erõs a for-
galom, naponta több százan
mennek át kerékpárral a Kö-
rös-toroki üdülõkörzetbe. Ez
a helyzet nem problémás,
hanem életveszélyes. Keres-
sük a pályázati lehetõsége-
ket, de mivel a híd nem az
önkormányzaté, nem sokat
tehetünk – mondta Bedõ Ta-
más, Csongrád polgármeste-
re, aki egyébként épp a na-
pokban adta át a 273 millió
forintos, fõként uniós forrás-
ból épült csongrád-bokrosi
kerékpárutat.

(folytatás a 3. oldalon)

Újabb perben a város

Érik a meggy, a barack, a
vérszilva és jön a szilva sze-
zonja is, jólesik szemezgetni
a fákról ilyenkor. De mi a
helyzet, ha a gyümölcsfa
közterületen, az utcán, ház
elõtt áll? Kié a gyümölcs, lo-
pást követ-e el az, aki leszedi
a fáról? Az biztos, hogy a há-
zak elé engedéllyel ültethet
gyümölcsfát az ingatlan tu-
lajdonosa.

Bizonyára többen vannak,
akik szedtek már le gyümöl-
csöt az utcán álló fáról és biz-
tos sokan bosszankodnak ha
a házuk elé ültetett és gondo-
zott fa termését más szüreteli
le. Védekezni szinte lehetet-
len ellene. Gyümölcsérés ide-
jén egyesek kiírják a fára,
hogy frissen permetezve, de
valljuk be, igen kevés elret-
tentõ hatása lehet. Vajon lo-
pásnak számít-e az utcai gyü-
mölcs leszedése? Egyáltalán
kié is az a fa? Utánajárásunk
során az illetékesek is megle-
põdtek a kérdésen. Kiderült,
minden közterületi fa az ön-
kormányzaté, azonban lehet
kivétel.

Egy 2008-ban született he-
lyi rendelet szerint a város
belterületi közterületén (köz-
út, járda, tér, közpark) lévõ fás
szárú növények kezelõje és
azokkal rendelkezni jogosult
a Szentes Város Önkormány-
zata Városellátó Nonprofit

Kft. Azonban a városközpont
övezetének kivételével a köz-
vetlen járda melletti fa az in-
gatlan tulajdonos (használója,
bérlõje, haszonélvezõje) keze-
lésében van. A város bel- és
külterületi közterületen lévõ
fák virágainak, termésének és
lombjának szedése csak a tu-
lajdonos (kezelõ) írásbeli en-
gedélyével a fák rongálása
nélkül végezhetõ. Azaz a vá-
rosközponton és a többszintes
beépítésû lakótelepek kivéte-
lével, általában a családi há-
zas utcákban a házak tulajdo-
nosai leszedhetik a gyümöl-
csöt engedély nélkül is.

A bírói gyakorlat szerint
nem azt kell vizsgálni, kinek a
tulajdona a leszedett gyü-
mölcs, hanem azt, hogy azé-e,
aki leszedi. Amennyiben
nem, márpedig többnyire
nem, akkor lopást követ el az
illetõ, hiszen a közterületen
lévõ meggy-, szilva-, barack-
és többi gyümölcsfa nem
mindenkié, hanem a közterü-
let tulajdonosáé, azaz többsé-
gében az önkormányzaté. En-
nek értelmében, aki leszedi a
gyümölcsöt, tulajdonképpen
lop. Jogi szöveggel élve: más
tulajdonát veszi birtokba jo-
gosulatlanul, ha pedig még a
piacra is kiviszi – bár ez nem
jellemzõ –, akkor üzletszerû
bûncselekményt követ el.

(folytatás a 4. oldalon)

Kié az utcai
gyümölcs?

Marad a „halálkanyar” a hídon

A tánccipõt kávéscsészére
cserélte Vivien

Mindig öröm egy magyar bajnokról írni. Varga
Vivien Tímea fiatal és álomszép és még szentesi is.
Mindnyájunk közös ismerõse ma már többet van ká-
véházban, mint a táncparketten, de ettõl cseppet sem
szomorú. Édesanya és kávézó tulajdonos lenne leg-
szívesebben.

5. oldal

Kurca-parti álmok
A Kurca hasznosítási lehetõségeirõl kérdeztük az

utca emberét. Mozit, cukrászdát, borozót, kávézót,

több láblógató stéget, mobil WC-t, sõt, nudista

strandot és még annyi mást is el tudnak képzelni az

itt élõk és a városba látogatók. Többen a víz

minõségével kapcsolatban szeretnének elõrelépést.

3. oldal

Diákolimpia vagy nem?
A diákolimpián elért eredményeik ellenére a HIKO

Kyokushin Alapítvány versenyzõi csak részben kap-
tak városi elismerést a hagyományos Év sportolói díj-
átadó ünnepségen. Shihan Brezovai Sándor igazságta-
lanságnak érzi, hogy a jelenlegi városi sportvezetés
milyen versenyek és milyen eredmények alapján is-
meri el az elért sportteljesítményt.

6. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Túl a Kurcán, az alsóréti vá-
rosrészben található; a város-
központból kivezetõ Csong-
rádi út melletti Pusztai László
Sporttelep jobb oldalán. A
nagy múltú sportlétesítmény
(a korábbi Erzsébet-liget,
majd Kinizsi pálya) 2004-ben
vette fel a szentesi születésû
válogatott labdarúgó, Pusztai
László (1946-1987) nevét. A
névadás elõkészítése során
Hornyik László városi képvise-
lõ kezdeményezte, hogy em-
lékezzenek meg Janó György
(képünkön) gondnokról is,
aki évtizedeken át szolgálta a
szentesi labdarúgás ügyét.
Szentes Város Képviselõtestü-
lete 2004. május 28-án tartott
közgyûlésén úgy határozott,
hogy a Kinizsi pályának a
„Pusztai László Sporttelep”
nevet adományozza, a Kurca
partján a sportpálya mellett
húzódó járdaszakaszt pedig
„Janó György sétánynak” ne-
vezi el. A sporttelep és az új
sétány ünnepélyes névadó
ünnepségére 2005. június 19-
én került sor, amelyen az FTC
és Szentes labdarúgói emlék-
mérkõzést játszottak. A sé-
tány névadójáról – Janó
Györgyrõl – tudni kell, hogy
Szentesen született 1911. ok-
tóber 11-én. Népes családban
nõtt fel, tizenhárman voltak
testvérek, õ volt a legkisebb.
1949. január 1-jén került
gondnoki állásba az akkori
Vörös Meteor, majd Szentesi
Honvéd Magasépítõk Sport-

köréhez, amely 1952-ben
visszavette a háború elõtti
Szentesi Torna Egyletre
(SZTE) nevet, utóbb pedig fel-
vette a Szentesi Kinizsi Sport-
kör elnevezést. Janó György
az átszervezések ellenére fo-
lyamatosan ellátta a pálya-
gondnoki teendõket. Lelkiis-
meretes munkáját 1966-ban
megyei szintû, 1970-ben pe-
dig országos kitüntetéssel is-
merték el. 1972-ben hivatalo-
san nyugdíjba ment, de 12
éven keresztül továbbra is in-
tézte a Kinizsi pálya ügyeit.
Minden a sporthoz, a sport-
pályához kötötte; minden
sportrendezvényen ott volt és
szurkolt csapatának. 1995. áp-
rilis 18-án helyezték örök
nyugalomba a Kálvária-teme-
tõben, ahol sportolók, sport-
barátok, ismerõsök százai vet-
tek tõle végsõ búcsút.

Labádi Lajos

Szentes utcáinak, tereinek név-
adói (148.)

Janó György sétány

Klebelsberg Kuno kul-
tuszminiszter másnapi (jún.
15.) szentesi programja igen
zsúfoltra sikerült. Reggel
autóval átment Csongrádra,
ahol templomszentelési ün-
nepen vett részt. Délelõtt 10-
kor már a szentesi várme-
gyei múzeumban fogadta
Csallány Gábor múzeumala-
pító-igazgató köszöntését. A
miniszter a kedves üdvöz-
lésre így válaszolt: „Öröm-
mel jöttem ide, és az a kö-
rülmény, hogy a múzeum-
nak elsõrendû tartalma nin-
csen összhangban az épület-
tel, élõ szemrehányás ne-
kem! Enyhítõ körülményül
szolgálhat velem szemben,
hogy elsõsorban a gyerme-
kekrõl, az élõ nemzedékrõl
kell gondoskodnom. Ha el-
érkezik az idõ, hogy vala-
mennyi magyar gyermek-
nek szállást tudunk adni,
azután csinálhatunk valamit
a múzeum, általában a mú-
zeumok érdekében is. Ha a
múzeum igazgatójának vá-
gyait késleltetik a mostani
körülmények, megnyugtatá-
sul szolgálhat, hogy a falusi
és városi gyermekekrõl való
gondoskodás után vagy én,
vagy az utódom, belsõ óha-
junknak megfelelõen a leg-
melegebb módon fel fogjuk
karolni a múzeumok ügyét
is!” Ezután Csallány igazga-
tó végigkalauzolta a minisz-
tert és kíséretét a múzeu-
mon. Elõször a humoros fel-
iratú butellákat, majd Szen-
tes nevezetességét, a fekete
edényeket mutatta meg a
vendégeknek, s elmagyaráz-
ta, hogyan készülnek. Ez-

után megnézték a második
szentesi specialitást, a teke-
rõt, majd hosszabb idõt töl-
töttek a rézkori, a hun- és
avarkorabeli sírleleteknél. A
kiszabott idõnél jóval hosz-
szabbra nyúlt látogatás vé-
gén a miniszter beírta nevét
a rangos intézmény vendég-
könyvbe, amely ma is olvas-
ható. 

A fentiekkel egy idõben
az Alföldkutató Bizottság
szakosztályai különbözõ
helyszíneken végezték mun-
kájukat. Délelõtt 9 órától a
Közegészségügyi Szakosz-
tály dr. Rimély Dezsõ kór-
házigazgató elnökletével a
városháza tanácstermében
ülésezett. Ugyancsak 9 óra-
kor kezdõdött a Biológiai-,

Mezõgazdasági- és Erdésze-
ti Szakosztály tanácskozása
a Gazdasági Egyesület szék-
házának nagytermében dr.
Szeder Ferenc János elnökle-
te alatt. Itt 11 elõadás hang-
zott el, többek között az Al-
föld erdõtelepítésérõl, fásí-
tásáról; a homoki gazdálko-
dás problémáiról; a szikes
talajok javításáról; a vadvi-
zekrõl, a növénynemesítés-
rõl stb. A Népmûvelési
Szakosztály a megyeházán
ülésezett dr. Dobay Andor
vármegyei fõjegyzõ elnökle-
tével. Különösen érdekes
volt Kogutovicz Károly
„Oktatófilm-elõadások a
népmûvelés szolgálatában”
c. értekezése. A Földrajzi-,
Ásvány- és Földtani Szak-

osztály tagjai a gimnázium
dísztermében tanácskoztak
Jäeger (Járay) Imre igazgató
elnökletével. Nagy érdeklõ-
dés kísérte Miháltz István
„Az alföldi mélyfúrások leg-
újabb geológiai eredmé-
nyei” c. elõadását.    

A Néprajzi-, Társadalom-
rajzi- Nyelvészeti- és Törté-
nelmi Szakosztály ülése a
városháza közgyûlési ter-
mében volt, Böszörményi Je-
nõ református lelkész elnök-
lete alatt. Itt ki kell emelni
Molecz Béla szentesi gimná-
ziumi tanár „A szentesi táj-
szólás” c. referátumát, vala-
mint Bálint Sándor szegedi
egyetemi tanársegéd, késõb-
bi néprajztudós „Néprajzi és
társadalmi útmutató” c. elõ-

adását. A szakmai berkek-
ben nagy tekintélynek szá-
mító Molecz Béla tanár úr
nyelvészeti értekezésével
kapcsolatban az Alföldi Új-
ság az alábbi örvendetes hírt
tette közzé: „Az elõadás
után Horger Antal egyetemi
tanár (az egyetem »fura
ura«) közölte, hogy a Tudo-
mányos Akadémia õt bízta
meg a nyelvjárások össze-
gyûjtésével, és Molecz Béla
tartalmas elõadásából is-
merte meg a szentesi nyelv-
járást, amely eddig a felso-
rolásból hiányzott. Enge-
délyt kért az elõadótól arra,
hogy az elõadást a Magyar
Tudományos  Akadémia
költségén a Magyar Nyelv-
õrben kinyomtathassák. Ez
rendkívül jelentõs szakmai
elismerésnek számított egy
vidéki középiskolai tanár
számára. (Megjegyzendõ,
hogy Horger Antal kora
egyik legjelentõsebb nyelvé-
szének számított, de nimbu-
szát utóbb József Attila kissé
megtépázta, talán a kelleté-
nél jobban is!) Tény, hogy
Molecz tanár úr értekezése
1931-ben megjelent nyomta-
tásban a Népünk és Nyel-
vünk c. periodikában, ame-
lyet az Alföldkutató Bizott-
ság adott ki.

Klebelsberg Kuno a mú-
zeumból – népes kíséretével
– a gimnáziumba ment,
amelynek elõcsarnokában a
tanári kar élén Jäeger (Járay)
Imre igazgató fogadta. Az
emeleti rajzteremben meg-
nyitotta a gimnázium rajzki-
állítását, majd megtekintette
az Alföldkutató Bizottság

közgyûlésének tiszteletére
rendezett amatõr fényképki-
állítást. Ezt követõen elõbb
az evangélikus, majd az
újonnan átadott Kossuth téri
Központi Református Nép-
iskolába látogatott. A katoli-
kus vallású miniszter itt ki-
emelte: „Ennek az iskolának
az ügyét én úgy fogtam fel,
mint egy nagyváros igényét.
Ezzel az iskolával azt akar-
tam dokumentálni, hogy a
csonka ország nem ismer
különbséget gyermekei kö-
zött sem nemzeti, sem fele-
kezeti szempontból. Tud-
tam, hogy itt nagy a gyer-
mekáldás, kötelességem volt
sietni az iskolaépítéssel. Az
ilyen nagy iskolák és a kis
tanyai iskolák állnak legjob-
ban szolgálatába az alföldi
gondolatnak!” 

Befejezésül még ide kí-
vánkozik, hogy a népszerû
kultuszminiszter következõ
szentesi látogatása – és egy-
ben az utolsó – szintén az
Alföldkutató Bizottsághoz
kapcsolódott. 1932. szep-
tember 18-án Szentesen tar-
tották meg a bizottság elsõ
vándorgyûlését, amelyen
Klebelsberg Kuno látta el az
elnöki teendõket. A száznál
több vidéki vendéget (tudó-
sokat, országos és megyebe-
li politikusokat) a város dia-
dalkapuval fogadta. A vá-
rosháza közgyûlési termé-
ben megtartott tanácskozá-
son a volt kultuszminiszter
is elõadást tartott, Csongrád
megyét természeti adottsá-
gainál fogva „Magyar Me-
zopotámiának” nevezve.
Senki nem gondolta volna,
hogy alig egy hónap múlva
gróf Klebelsberg Kuno halá-
láról szólnak majd a hírek.

Labádi Lajos 

85 éve: Az Alföldkutató Bizottság közgyûlése városunkban (II.)

Horger Antal tanár úr szentesi jótéteménye

A II. Rákóczi Ferenc Baj-
társi Klub megalakulásának
45. évfordulója alkalmából
június 27-én emlékülést tar-
tott, melyen több mint száz
vendég jelent meg.

A programon részt vett
Nyers József ny. ezredes, Tóth
István ny. ezredes. a 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red volt parancsnokai, Varga
István alezredes, a mûszaki
alakulat jelenleg parancs-
nok-helyettese és a helyi
fegyveres testületek vezetõ
képviselõi. A megjelent ven-
dégeket Túri Andrea, a klub
elnöke köszöntötte, majd
„Szép élet a katonaélet” cím-
mel ünnepi mûsort láthattak
a résztvevõk, melyben Szalay
Róbert, Nagy Jánosné, Cseh
Imréné versmondók és Szé-
kely Gabriella, a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendéke –szaxofonon –
mûködött közre.

Elsõként Kelemen József ny.
altábornagy a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsé-
gének (BEOSZ) elnöke be-
szélt a bajtársi klubok tevé-
kenységének idõszerû fel-
adatairól, jelentõségérõl.
Méltatta a közel fél évszáza-
dos múlttal rendelkezõ szen-
tesi klubot.

Deli József ny. ezredes, a
BEOSZ Dél- Alföldi Régiójá-
nak (DAR) tiszteletbeli elnö-
ke hozzászólásában arról
emlékezett, hogy a régióban
fontos szerepet töltött be a
Kurca-parti klub, és mindig
jó kapcsolatokat ápoltak a
társszervezetekkel.

Túri Andrea a 45 éves
klub történetét ismertette
néhány fontosabb esemény,
állomás bemutatásával. A
beszámolóból az is kiderült,
hogy a közösségnek voltak
hosszabb sikeres idõszakai,
de kisebb törések is bekö-
vetkeztek az évek múlásá-
val. A megválasztott új el-
nök, Ficsor Ferenc nyugállo-
mányú fõtörzszászlós a
klubhoz való kötõdésérõl
beszélt, amibõl kitûnt, má-
sodik otthonának tekinti és
sokat dolgozik klubtársai-
ért. Megemlékezett elõdjei-
rõl, akiktõl sokat tanult:
Bagi István nyá. ezredes,
Bocskay István nyá. alezre-
des, Justin János nyá. alezre-
des, Soós János nyá. alezre-
des. Az elnök kiemelte, sok

nehézséggel kellett megbir-
kózni, de mindig sikerült
talpon maradni.

A hozzászólások között
Móra József, az önkormány-
zat képviseletében köszön-
tötte a vendégeket, és bizto-
sította a helyi klub tagjait a
helyhatóság támogatásáról.

Ezt követõen a II. Rákóczi
Ferenc Bajtársi Klubnak
szalagot adományozott a
BEOSZ, a DAR, valamint
csongrádi, a kecskeméti, a
kiskunfélegyházi, a két ka-
locsai, a békéscsabai, a sze-
gedi, az orosházi, a kiskun-
félegyházi, a jánoshalmi baj-
tári klub, a helyi alakulat és
a rendõrkapitányság, me-
lyeket képviselõi ünnepé-
lyesen arra a csapatzászlóra
kötöttek, amit 2007-ben ado-

mányozott a klub számára
Szirbik Imre polgármester.

Az elnöki posztjáról az el-
múlt napokban leköszönt
Túri Andreának ajándékot
nyújtott át dr. Kovács György
ny. ezredes, a DAR elnöke,
valamint a helyi klubtagok.

Kelemen József ny. altá-
bornagy a helyi klub veze-
tõségének javaslatára, a
hosszabb idõn keresztül ki-
magasló munkát végzõknek
elismeréseket adott át.

Janóné Kispál Katalin, a
mûvelõdési központ mun-
katársa a szentesi mûvelõ-
dési-kulturális lehetõsége-
ket mutatta be a jelenlévõk-
nek, nem titkoltan azért,
hogy minél többen látogas-
sák programjaikat.

A baj társ i  k lub
múlt ja és jövõje

A vendégek bevonulása a Csongrádi útnál felállított „diadalkapunál”, 1932
(Balról a második, Csergõ alispán mellett Klebelsberg kultuszminiszter) 
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(folytatás az 1. oldalról)
A csongrádi Jakab Imre

(fenti kép) nem kockáztatott.
A halálkanyar helyett inkább
a meredek susnyást válasz-
totta. – Leviszem a bicikliket
a híd alá, aztán meg föl
a szentesi gátra. Kicsit
macerás, de kevésbé veszé-
lyes. Amikor a hídon jár-

tunk, azt láttuk, sokan nem
is használják a korláttal vé-
dett járdát, inkább – egyéb-
ként szabályosan - marad-
nak a fõúton.

– Veszélyes itt közlekedni -
mondta Õze László (alsó kép)
indulatosan. – Nem hiszem,
hogy az a felüljáró valaha is
elkészülne. Mint vízügyes,

nem is tartom kivitelezhe-
tõnek. Egyszerûen a csong-
rádi oldalra ki kellene tenni
kettõ fekvõrendõrt, Szentes
felé pedig csinálni egy nor-
mális bicikliutat. Pusztán el-
határozás kérdése.

Farkas Sándor szerint az
egész 451-est fel kell újítani:
– Ez egy kiemelt fejlesztési
projekt része, amely tartal-
mazza az útburkolat meg-
erõsítését és a kerékpáros
aluljárók kiépítését. Ha min-
den jól megy, jövõ év elejére
lezárulhatnak a kivitelezés-
hez szükséges közbeszerzési
eljárások – véli a térség or-
szággyûlési képviselõje.

A szentesi városházán
nem ilyen optimisták: – Évek
óta szorgalmazzuk a problé-
ma megoldását, de – mivel a
451-es közút állami tulajdon
– nincs ráhatásunk a dologra
és nem tudjuk sürgetni a ki-
vitelezést – tájékoztatta la-
punkat Czirok Jánosné, a mû-
szaki iroda vezetõje. Üze-
meltetõként a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt. pá-
lyázhat uniós forrásokra,
mint ahogy pályázott is. A
kiviteli tervek 2013 végére
elkészültek, sõt – és most jön
a jó hír - a Csongrád megyei

Közlekedési Felügyelõség a
napokban el is fogadta azo-
kat. Az építési engedély a
burkolat megerõsítésre a na-
pokban kiadásra került –
jogerõre emelkedett. A ke-
rékpárút építési engedélyé-
nek elkészítése éppen folya-
matban van (a hídra vezetés
és az aluljárók kialakítása),
kiadása július második felé-
ben történik.- áll a lapunk-
nak küldött e-mailben. Va-
gyis elvben még idén megin-
dulhat az érintett területek
kisajátítása és a szükséges
földterületek megvétele. Bár
az ehhez kapcsolódó közbe-
szerzési eljárások – a mûsza-
ki iroda szerint – legjobb
esetben is csak a jövõ év má-
sodik felében kezdõdhetnek.
Mint tudjuk Isten és a közbe-
szerzés malmai lassan õröl-
nek, talán éppen ezért – ope-
ratív program ide vagy oda -
a héten mégiscsak végeztek
némi kátyúzást a Szentes-
Csongrád közötti útszaka-
szon.

Néhány nappal ezelõtt
Garai Szabó Imre a Szentes
TV riportere az egyik közös-
ségi portálon közzétett né-
hány fényképet a hídról és
emlékeztetett: a hamarosan
kezdõdõ Körös-toroki napok
idején fokozódik a kerékpá-
ros forgalom. A poszt rövid
idõn belül 180 megosztást
kapott. Legyen ez a cikk a
181-ik.

Börcsök

Marad a
„halálkanyar” a hídon

(folytatás az 1. oldalról)
A többségi tulajdonos a

Képviselõ-testület elõzetes
tájékoztatása nélkül hozott
döntéseket, többek között új
ügyvezetõt jelölt, ennek kap-
csán együttes képviseleti jo-
got határozott meg, ami a lé-
tesítõ okirat módosítását igé-
nyelte. A kisebbségi tulajdo-
nos önkormányzat kérését,
amely szerint Felügyelõ Bi-
zottság létrehozását indítvá-
nyoztuk, a taggyûlés elutasí-
totta. Ez azért sérelmes szá-
munkra, mert az Önkor-
mányzat az ellenõrzési jogát
képtelen gyakorolni a kiala-
kult helyzetben.

Elõzetes kérdés lett volna
az is, hogy a törzstõkét 3
millió Ft-ra kívánta felemelni
a többségi tulajdonos, ezzel
befizetési kötelezettséget ke-

letkeztetett volna az Önkor-
mányzat számára. Ilyen befi-
zetésre, mivel a projekt társa-
ság a hitelezõ önkormány-
zatnak több mint 68 millió Ft
tagi kölcsönnel tartozik, nem
vállalkozhattunk. Továbbá
az ügyvezetõ, valamint
együttes képviseleti jog tá-
mogatására a megtartott tag-
gyûlésen nem volt felhatal-
mazása a jelenlévõ alpolgár-
mesternek.

A Bíróság 2015. június 10-i
döntése csak és kizárólag a
társaság által hozott, álta-
lunk sérelmezett taggyûlési
határozatokra vonatkozik.

Az I. fokú ítélet nem jog-
erõs, az ítélet indokolásának
tanulmányozása után feltéte-
lezhetõen fellebbezést nyúj-
tunk be.

Dr. Demeter Attila

Újabb per

(folytatás az 1. oldalról)
A rendõrség legfeljebb szabálysértést indíthat az ellen, aki

közterületen gyümölcsöt szed, még akkor is, ha a tulajdonos
ültette a fát, éppen azért, mert közterület. A hatóság, bár elin-
díthatják az eljárást, valószínûleg megszünteti azt.

A gyakorlatban az önkormányzat nem ellenõrzi, mi lesz a
terméssel. Azonban fát kivágni vagy ültetni kizárólag elõze-
tes bejelentés után lehet. Az önkormányzat megszabhatja a
telepítendõ fa fajtáját is. A helyi rendelet szerint, aki a város
belterületén, valamint külterületén a közutak tartozékát alko-
tó, valamint a közút határától 10 méter távolságon belül álló
fát ki akar vágni, annak elõzetesen vegetációs idõn belül (má-
justól-szeptemberig) fakivágási engedélyt kell kérnie a város
jegyzõjétõl. A járda mellett kivágott fa tulajdonjoga az ingat-
lan tulajdonosát illeti meg. Csak külön engedéllyel lehet tele-
píteni belterületen közterületre nyárfát, fûzfát, gyümölcsfát,
mérgezõ termésû, illetve inváziós fajú növényeket.

A külterületi közutakat szegélyezõ fasorok kezelése az út
kezelõjének a feladata.

Besenyei

Kié az utcai gyümölcs?

Osztás Attila filmrendezõ
ritkán tud hazalátogatni, de
számára is az egyik legkelle-
mesebb látvány a Kurca és
annak partja. Amennyiben a
víz közvetlen partján élõket
nem zavarná, akkor maga és
családja is szívesen idõzne
egy-egy üdítõvel a kezében,
egy kifejezetten családosok-
nak, kutyásoknak megálmo-
dott vendéglátóipari egység-
ben. Hasonló lehetõségek-

ben tobzódik a Tisza és a
Duna partja is, miért ne le-
hetne hasonló Szentesen –
osztotta meg a gondolatait a
Való Világ és az ATV híradó
egykori rendezõje.

Dr. Badó Csaba azt mondta
lapunknak, hogy a gyerek-
kora a folyóhoz köti,  mert
annak partján élt nagyon so-
káig.

– Már elköltöztem Szen-
tesrõl, de a munkám révén

állandó a kapcsolatom a vá-
rossal. Több alkalommal is
voltunk a párommal Békés-
szentandráson és Szarvason,
minket elvarázsolt a vízi
színház. Nagyon örülnék an-
nak, ha itt is lenne hasonló
kezdeményezés, ami a tu-
risztikai vonzerejét is növel-
né a településnek – tette hoz-
zá a sebész.

Kiss Imola szinte minden
hétvégén megfordul a Kurca
valamelyik szakaszán.

– A mai fiatalok igazán
szeretik a kellemes finom
borokat, ennek kultúrája és
hagyománya is van a na-
gyobb városokban – mondta
a fiatal lány. Örömmel ven-
né, ha barátaival egy hûsítõ
rozé mellett gyönyörködhet-
nének a város folyójában,
amit nagyon szeretnek. Mi-

vel sok a sportoló a város-
ban, így több helyen kellene
ivókút is, ahol fel lehet fris-
sülni és még a szomjukat is
olthatnák.

Gáspár András szerint kel-
lene egy nudista strand. To-
vábbá szeretné, ha olyan len-
ne a közvetlen partszakasz,
ahová a kutyát is bele lehet
engedni és nem lesz sérülése.
A több zöldséges üzlettel
rendelkezõ, egykori rádiós
szerint több fa kellene, ame-
lyeket csemete állapotában
ültetnének el, így gyorsab-
ban nõne. Nagy álmának hó-
dolhatna így, óriás lombok
alatt kutyával és a családdal
sétálgatva töltõdne fel.

Ifj. Füsti M. Lajos szerint a
legnagyobb baj, hogy nem
élõ a csatorna. Nagyon aggó-
dik a víz minõsége miatt, hi-

szen hajdanán nemhogy ab-
ban úsztak a helyiek – így õ
is –, de olyan kristálytiszta
volt a víz, hogy még akár in-
ni is lehetett belõle. A cuk-
rászmester szerint a szivaty-
tyúkat folyamatosan járatni

kellene, ha kell, napkollek-
torokból nyert árammal
(amire pályázhatna akár a
város, amennyiben talál
ilyen lehetõséget és meg is
felel ennek), mert az élõ víz-
nek nincs párja.

Dr. Rideg Róbert és a felesé-
ge az interjú után Szarvasra
kirándult este és elmerült a
mûvészetekben. Robi szerint
a vízi színház páratlan él-
mény. Ha lenne Szentesen,
itt maradnának és nem csá-
bulnának el a Körös partjára.
A folyópart  számtalan emlé-
ket adott neki, nagyon szeret
ma is a partján sétálni, ami-
kor teheti. A vízminõség kér-
dése aggasztja a fiatalem-
bert, mert akár egy családi
kirándulást is el tudna kép-
zelni, ha az 50-60 évvel ez-
elõtti tisztaság lenne a jel-
lemzõ, emelte ki a táplálko-
zástudományból doktorált
szakember.

F.M.

Kurca-par t i  á lmok

Haláleset is történt

Idén márciusban a Szegedi Törvényszék egy év felfüg-
gesztett fogházbüntetésre ítélte azt az építésvezetõt, aki-
nek hibájából 2009-ben – a híd felújításakor- meghalt egy
fiatalember. A szentesi férfi éjszaka egy Körös-toroki
rendezvényrõl kerékpározott hazafelé, amikor beleesett
egy munkagödörbe. A nyomozás szerint a tragédiát az
okozta, hogy a hídon lévõ építési terület nem volt megfe-
lelõen körbekerítve.

Úgy szeretjük, mint a népmesében az emberek a
sót. Igaz, a Tisza is nagyon népszerû, de kutyát és
gyermeket sétáltatni egyértelmûen az év 365 napján a
szentesiek a Kurcára járnak. Én nem tudnám a szülõ-
városomat elképzelni nélküle, de így vannak ezzel ri-
portalanyaink is. Érdekesség, hogy akik sem a nevü-
ket, sem az arcukat nem vállaltak, a véleményüket
azonban igen, az érintetlenségre szavaznak. A ma-
gam részérõl mozit is, cukit, borozót, kávézót, több
láblógató stéget, mobil WC-t és még annyi mást is
szeretnék. Még jó, hogy engem senki nem kérdezett,
válaszadóink jóval megfontoltabbak és kevésbé
nagyravágyóak.
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A „gombás” pancsoló és az „elefántos” medence már
üzemre kész, a fertõtlenítést követõen július 18-tól várja a
vendégeket. A gyermek- és a termál medence között új
szabadtéri tusoló oszlopokat alakítottak ki.

Elkészültek a
gyerekmedencék

Megkezdõdött az új ter-
málvízkút fúrása múlt héten
a Szentesi Üdülõközpont te-
rületén. Az elõreláthatólag
augusztusig tartó munkák
nagy zajjal és kellemetlen-
séggel járnak, ami – fõként
éjszaka - a strand környéki
utcákban is hallható. Az
esetleges kellemetlensége-
kért a vendégek elnézését
kéri az uszoda vezetése, egy-
ben felhívja a figyelmet,
hogy aki júliusban és au-
gusztusban szállást foglalt,
kérik a fentiek tudomásul-
vételében erõsítse meg fog-
lalását az udulohazak@
udulokozpont-szentes.hu
e-mail címen.

Pénteken 10 órakor, la-
punk megjelenésével egy-
idõben átadásra kerül az él-
mény és wellness fürdõ, ami
azt jelenti, hogy július 18-tól

mindenki számára használ-
ható lesz. Az új elemek bõ-
vülésével annyi a változás,
hogy július 18-tól utószezoni
árak helyett fõszezoni árak
lépnek érvénybe, azonban az
üdülõházaknál és a kem-
pingnél továbbra is megtart-
ják az utószezoni árakat.

Az 1700-1800 méter terve-
zett mélységû kutat a Vikuv
Zrt. fúrja. A tervezett mély-
ségét a környezõ termál-
kutak mélysége alapján ha-
tározták meg, 70 fokos hõ-
mérsékletû víz felszínre ho-
zására számítanak. A cég
legutóbb 2013-ban fúrt ter-

málkutat Szentlászlóban a
Bakó Kertészet mintegy 130
millió forintos beruházása-
ként. 

A város elsõ termálkútját a
kórház területén fúrták 1957-
ben 1735 méteres mélységgel
és percenként 1700 liter 79
fokos vizet adott. A kút ma
is pozitív, azaz külsõ beavat-
kozás nélkül, állandóan fo-
lyik a vize, amit szívesen fo-
gyasztanak a szentesiek. Az
elsõ kertészeti célú 2003 mé-
ter mélységû termálvizes
kút1965-ben készült el az
Árpád Tsz. számára, amit to-
vábbi 13 követett. A geoter-
mikus energia kihasználásá-
ra utoljára 1986-ban kezdtek
fúrásba, a város fûtését szol-
gáló kertvárosi fûtõmûvet a
rákövetkezõ évben adtak át.

Besenyei

A termálkutat most fúrják,
az élményfürdõt ma átadják

Megkezdõdött a Szentes-
Fábiánsebestyén közötti út-
szakasz felújítása.

A Magyar Közút Non-
profit Zrt. tájékoztatása sze-
rint a Dél-alföldi Operatív
Program keretein belül, eu-
rópai uniós forrásokból újul
meg Csongrád megyében a
4642-es jelû Gyomaendrõd-
Nagyszénás-Szentes össze-
kötõ út mintegy 13 kilométe-
res szakasza. A meglévõ bur-
kolat kátyúzása után, két
aszfalt pályaszerkezeti réteg
építésére kerül sor. A beru-

házásra közel 1 milliárd fo-
rint áll a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. rendelkezésé-
re. 

Az Dél-alföldi Operatív
Program keretében a Gyo-
maendrõd - Nagyszénás -
Szentes összekötõ út 12,808
kilométeres szakasza újulhat
meg. A 984 millió forintos
keretbõl megvalósul az út-
szakasz, az átereszek, az út-
árok és az útpadka felújítása,
valamint a kiépítés nélküli
autóbuszöblök padkáinak
aszfaltozása is a forgalom-

biztonság növelése érdeké-
ben.

Jelenleg Szentesrõl Fábián-
sebestyén felé haladva
aszfaltozási, padkanyesési,
cserjeírtási, marási és kátyú-
zási munkát végeznek a kivi-
telezõ munkatársai. A mun-
kavégzés ideje alatt csak egy
sáv járható, a forgalmat jelzõ-
õrök irányítják. A napi mun-
ka befejezése után a közleke-
dõk újból két sávon halad-
hatnak, a forgalomkorláto-
zásra vonatkozó jelzések fi-
gyelembe vételével. A kivite-

lezõ szeptember 8-ra készül
el a munkálatokkal. Fábián-
sebestyénben szeptember 10-
13. között kettes-fogathajtó-
világbajnokságot rendeznek.

A beruházás megvalósulá-
sát követõen nõ a forgalom-
biztonság, javul a szolgálta-
tási színvonal és az utazási
idõben is rövidülés lesz ta-
pasztalható. A sikeres pro-
jektzárást követõ 5 éven át a
felújított útszakaszok kiemelt
figyelmet élveznek mind az
üzemeltetõ, a karbantartó, a
fenntartó, mind az uniós for-
rások felhasználását ellenõr-
zõ szervezetek által.

Új úton a fogathajtó vb-re

Választási malacok képében érkezett ter-
mészetbeni támogatás 15 rászoruló család-
nak a szentesi önkormányzattól. A helyha-
tóság az országban egyedülálló módon ve-
zette be a szociális hozzájárulás eme formá-
ját. A jószágok neveléséhez egy helyi vál-
lalkozótól havonta két zsák takarmányt is
kapnak a családok.

Múlt pénteken ismét malacvisítástól volt
hangos a Dr. Udvardi utcai Röfi takarmány-
bolt környéke. A szentesi városvezetés még
1998-ban vezette be a szociális haszonállat-
programot, melynek keretében rászoruló, el-
sõsorban több gyermeket nevelõ családok
kapnak egy malacot, melyrõl eldöntik,
felhízlalják, és karácsonykor az ünnepi asz-
talra kerül, de akár el is adhatják. Lencséné
Szalontai Mária, a szociális iroda vezetõje
munkatársaival az ellátó-rendszerükbõl vá-
lasztott ki ezúttal 15 családot, és - mint a leg-
utóbbi eseményen mondta - nyomon fogják
követni a jószágok sorsát. Feltétel, hogy a jó
gazda gondosságával neveljék a malacokat.
Dr. Demeter Attila alpolgármester felhívta a
jelenlévõk figyelmét, hogy a program

igazából most kezdõdik, az újdonsült tulaj-
donosoknak maguknak is hozzá kell tenniük
valamennyi pluszt az önkormányzat indító
támogatása mellé. Azt kívánta, legyen erejük
gondozni a jószágokat, s azokból szép nagy
hízó váljon.

A Pankotai Pig Kft. által felajánlott állatok
mellé egy zsák (35 kilogramm) takarmányt is
átvehettek, az állandó segítõk, Hegedûs Imre
és Tóth László szakszerû útmutatása alapján
csípték nyakon (vagyis inkább lábon) a tulaj-
donosok a malacokat. Havonta két zsáknyi,
azaz 70 kg táp jár még támogatásként, me-
lyet ugyanebben a szaküzletben vehetnek át.

Elsõként Csányi Ferencnééket szólították,
autójuk csomagtartójába került a röfi. Az
asszony elmondta, felhízlalják, karácsonyra
nagyon jó lesz. Ez az elsõ malacuk ebben a
programban, de korábban mindig volt nekik,
bár már jó ideje nincs. Ezt a malacot is az
asszony édesapja fogja felnevelni. Hálásak a
segítségért, bár a takarmányt rendszeresen
pótolniuk kell, mégis nagy segítségnek érzik.

D. J.
Fotó: Vidovics

Nagy segítség
a szociális malac

Termálkutak a térségben
A 40-es évek elején nagyobb lendületet vett a szénhid-

rogén kutatás, aminek az eredményeként több termálkút
is létesülhetett. Cserkeszõlõn 2311 méter mélységbõl per-
cenként 600 liter 96 fokos víz, Nagyszénáson 3009 méter-
rõl 133 liter 82 fokos víz tört fel. 1953-tól céltudatos hévíz-
feltárás folyik a Földtani Intézet vízföldtani osztályának
szakvéleményezése alapján. Akkoriban fúrták a Gyo-
párosi fürdõ 520 méteres, a hódmezõvásárhelyi 1096 mé-
teres és a szarvasi 800 méteres kutakat. Energetikai célból
a 2000-es évek elején 1-2 új termálkút létesült, 2008 és
2011 között már 10-15 darab. Balneológiai, fürdõ célból
ebben az idõszakban évente tíz kutat fúrtak. A térségben
akkor készült Cserkeszõlõn 1504 méter, Orosházán 1640
méter és Tiszakécskén 1000 méter mélységû termálkút.
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Czóbel Bélának, a magyar
festészet egyik legjelesebb
képviselõjének fõmûveibõl
nyílt az egész életmûvét át-
fogó kiállítás a Koszta Jó-
zsef Múzeumban. A tárlatot,
mely több szempontból is
rendkívülinek nevezhetõ, a
mûvész egykori múzsája
nyitotta meg július 10-én.

Február óta szervezték ezt
az eszmei és anyagi értelem-
ben is nagy értékû kiállítást,
melynek fogadása a helyi
múzeumban fokozott bizton-
sági elõírásokat is támaszt.
Ezek közé tartozik, hogy a
festmények három termében
meghatározott hõmérsékletet
és páratartalmat kell biztosí-
tani, emiatt egyszerre legfel-
jebb 15 látogató tartózkodhat
bent, tudtuk meg dr. Béres
Máriától. Az intézmény veze-
tõje elmondta azt is, ez az el-
sõ olyan tárlatuk, melynek
kivitelezéséhez külsõ támo-
gatókat is szükséges volt be-
vonniuk. Ezúton is köszöni
értékes segítségét a dabasi
Kozma Tibornak, mint kiemelt

támogatónak, valamint a
szentendrei Ferenczy Múze-
umnak, a helyi Fotó-Print
Stúdiónak, Móra József önkor-
mányzati képviselõnek és a
Szentes Városi Szolgáltató
Kft.-nek.

A hagyományoktól szakít-
va ezúttal belépõjegyes meg-
nyitót tartottak, mégis szép
számú érdeklõdõ sereglett
össze a múzeumban. A kiállí-
tás kurátora, Bodonyi Emõke
úgy fogalmazott: látszik,
nagy szeretettel fogadják itt
Czóbel mûveit. A Ferenczy
Múzeum munkatársa úgy
véli, nem túlzás azt állítani,
hogy Szentesen ez az év kép-
zõmûvészeti eseménye.

A szentendrei múzeum fel-
újítása miatt indult útjára a
vándorkiállítás, Budapest és
Szolnok után érkezett ide, s
augusztus 8-ig látogatható.

Nem csak a festõ egyik
múzsája volt a kiállítás több
portréján is szereplõ
Kratochwill Mimi mûvészet-
történész, hanem monográ-
fusa, egykori munkatársa is.

A hölgy szeretettel mesélt, s
néhány alkotás „kulisszatit-
kait” is megosztotta a hallga-
tósággal. 

Még egyetemista korában
ismerte meg a már idõsödõ
mûvészt, akit aztán számos
kiállításának elõkészítésében
segített. Férjével vasárnapon-
ként rendszeresen megláto-
gatták, saját kollégáik közül
ajánlottak be modelleket. A
visszaemlékezésekbõl tud-
hatjuk, hogy Czóbel a portré-
festés szüneteiben szeretett a
régmúltról mesélni, század
eleji kuplékat énekelni, fran-
cia verseket szavalni. A mú-
zsák termének elkeresztelt
egyik kiállítótérben négy nõi
portré látható, a következõ-
ben az útkeresés idõszaká-
ból, a 20. század elsõ évtize-
deibõl származó mûvek,
szerepelnek, köztük a kiállí-
tás vezérképének választott
Meyer úr a könyvespolcnál
címû festmény. A harmadik
teremben a Czóbel szeretett
városában született képek
kaptak helyet: szentendrei
korszakában, a 60-as, 70-es
években készült festmények.
Itt két alkotáson is láthatjuk
Mimit, az egyiken mint
„Szentendrei Vénusz” fek-
szik egy kereveten, a másik
mû érdekessége, hogy 1974-
ben postai bélyegen is kiad-
ták. D. J.

Czóbel és múzsái
a múzeumban

Pitti Katalin és Berkes János
városunk szülöttei, ismert
operaénekesek részvételével,
immár tizenkettedik alka-
lommal kerül megrendezésre
az Anna napi hangverseny a
Szent Anna templomban jú-
lius 24-én, pénteken 19 óra-
kor.

Berkes János – aki a tíz év
hangversenyeit szervezte –
kívánsága volt, hogy a hang-
versenynek legyenek helybe-
li és tehetséges fiatal közre-
mûködõi is. Ezen a hangver-
senyen fellép a friss opera-
énekes diplomát szerzett
Nagy Johanna, Németh Már-
ton, a hazai és nemzetközi
versenyeken I. helyezést el-
ért Kovács Péter (tuba) a
Lajtha László Alapfokú Mû-

vészeti Iskola növendéke.
Közremûködnek Pitti Ka-

talin tehetséges növendékei:
Kállai Erzsébet,  Napsugár
Anna, Cserményi Zsombor. A
kezdetektõl résztvevõje a
hangversenyeknek Hegyi
Anikó Bécsbõl. Zongorán
közremûködnek Horváth
Henriett és Hegedûs Valér
zongoramûvészek. A hang-
verseny mûsorát változatos-
sá teszik a zeneiskola hang-
szeres mûvésztanárai: Takács
Gabriella (fuvola), Botlik Lajos
(trombita), Rácz József (trom-
bita), Nagy János (orgona).

A mûsort ismerteti: Prof.
Dr Homoki-Nagy Mária.

Minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak a szervezõk.

Anna napi
hangverseny

Mindig öröm egy magyar
bajnokról írni. A hölgy fia-
tal és álomszép és még
szentesi is. Mindnyájunk
közös ismerõse ma már töb-
bet van kávéházban, mint a
táncparketten, de ettõl csep-
pet sem szomorú. Édesanya
és kávézó tulajdonos lenne
legszívesebben, a tervei
máris jó irányba fordultak.
Varga Vivien Tímea csak ha-
zaugrott édesanyjához és
egy „kávéra” a vendégei
voltunk.

– Talán akad, aki nem is-
mer. Mit tudhatunk meg ró-
lad?

– Szentesen születtem,
1983-ban. Versenytáncoltam,
egészen sokáig, 17-18 éves
koromig. A gimnázium el-
végzése után Szegedre men-
tem tanulni,  fõiskolára, élel-
miszeri pari képzéseken vet-
tem részt, két diplomám is
van, élelmiszeripari techno-
lógus -mérnök és minõség-
biztosító termékfejlesztõ. Ezt
követõen már Szegeden él-
tem. Édesapám szentesi, vi-
szont édesanyám budapesti,
tehát kétféle a kötõdésem.

– Hová köt a gyermekkor?
– Itt nõttem fel és itt töltöt-

tem a gyermekkoromat.

Most már Budapesten élek,
több mint 2 és fél éve, de
amikor csak tehetem,  jövök
haza. Most teljesen mással
foglalkozom, mint ami a
végzettségem. Egy olasz pré-
mium kategóriás kávét és
kávégépeket forgalmazó
cégnél dolgozom, irodaveze-
tõként. Kizárólagos képvise-
lõi vagyunk a márkának. Ez
egy több mint 100 éves múlt-
tal rendelkezõ cég. A tulaj-
donosok nagy mértékû sza-
bad kezet adnak a kávézó
irányításában. Minõségi dol-
got képviselek, ami mindig
is közel állt hozzám. 

– Szereted a kávét?
– Igen, nagyon szeretem és

a minõséget is. Ha a kettõ
együtt van, akkor az jó. Ez
igaz az étkezésre, a ruházat-
ra, mindenre, ami engem jel-
lemez, igyekszem erre fi-
gyelni.

– Az újságírók szokták rá-
aggatni azt a címkét, hogy
kávé nagykövet, vagy nagy-
követe ennek vagy annak a
brandnek, ez a kávé ilyen?
Ez elmondható róla?

– Maga a márka az a
Molinari, prémium, felsõ ka-
tegóriás kávé. Az ország top
10 kávézójában mindig sze-

repel a referencia kávézónk,
illetve a kávénk  is mindig
jelen van a top 10-ben. Ezt a
kávét élvezhetjük például a
Gresham-ben vagy,  remé-
lem, hogy lesz egyszer egy
sajátom és abban is maximá-
lisan ki tudok majd teljesed-
ni.

– Ez mit jelent, saját kávé-
zót?

– Azt is, de akár saját már-
kát is.

– Úgy, mint mondjuk a
Frei Tamás, hogy maga pör-

köli és forgalmazza, vala-
mint kávéházai vannak,
franchise rendszerben?

– Nem, pörkölni nem sze-
retném, az egy másik kate-
gória, azt csinálják az ola-
szok, akiknek az a fõ profilja.
Természetesen vannak Ma-
gyarországon is olyan cégek,
akiknek ez a fõ profilja és jók
is ebben, de én ezt az ola-
szokra bíznám. Mindenki
maradjon a kaptafánál, én
maradnék az értékesítésnél -
ami mondjuk még nincsen
az országban, én behoznám.
Maradjon az én titkom ad-
dig, amíg meg nem valósul.
A fõvárosban újhullámos
trendek vannak, a világos
pörkölésû kávék hódítottak
tért, trónfosztás zajlik az
olasz kávétól, de szerintem
az olasz kávé az olasz marad
a sötét pörkölésével együtt.

– Az ültetvénykávékról mi
a véleményed?

– Én Kenya párti vagyok
és egyébként is nagy Afrika
rajongó. Azt a világot is na-
gyon szeretem a szerelmese
vagyok és Kenya, mint terü-
let is a szívem csücske. Sze-

rintem az a best, fõleg az ül-
tetvénykávék tekintetében,
legalábbis számomra.

– Igazán érdekes, hogy egy
táncosnõ hogyan lesz a ká-
vék királynõje. Gondoltál
arra, hogy a tánchoz még va-
lamikor visszakanyarodsz? 

– Igazából én a táncot na-
gyon hirtelen tettem le. Vagy
csinálom vagy nem, és én
nagyon gyorsan a nem mel-
lett döntöttem. Akkor, abban
az idõben, amit lehetett, elér-
tem benne. Voltam én is ma-
gyar bajnok, részt vettem vi-
lágbajnokságon is. Azt gon-
dolom, hogy sikeresnek
mondhatom magam. Ha a
tv-ben látom László Csabá-
ékat, leülök és végignézem.
A lábamban benne vannak a
koreográfiák a mai napig,
annyit kellett akkoriban gya-
korolni, hogy rögzült és ma
is le tudnám táncolni. Most
nem tervezem újrakezdeni,
de ezt sohasem lehet tudni,
illetve hobbiszinten elkép-
zelhetõ.

– Belsõépítészettel, deko-
rációval is foglalkoztál.
Énednek ez a része most pi-

hen, de sohasem lehet ezt
tudni nálad. Azt mondják,
hogy egyik munka hozhatja
a másikat.

– Mai napig úgy van, hogy
aki megtudja, hogy ez is ér-
dekelt – és magas szinten
foglalkoztam vele –, az meg-
kér, hogy gyere, ezt nézd
már meg. Volt már, hogy
segítettem borszaküzletet
megvalósítani, vagy már
akár kávézót is berendez-
tem. Egyébként pedig kül-
földi példa alapján könnyen
lehet, hogy hamarosan erre a
tudásomra is szükség lesz.
Gyakori, mondjuk Angliá-
ban, Londonban, Hollandiá-
ban, hogy kávézó és mond-
juk biciklibolt nyit ki együtt,
és oda is sok dekor ötlet kell.

– Szentesre visszajönnél?
– Bármikor, azonnal, ez az

elsõ reakcióm. Nem lehetet-
len, hogy néhány év múlva
hazajövök, talán éppen egy
kis kávézót életre hívva.

– Öt, tíz év múlva hogyan
képzeled el magad?

– Jövünk haza a mamához,
és lesz addigra 2, de inkább
3 gyermekem. F.M.

A tánccipõt kávéscsészére cserélte

A Csongrád Megyei Hon-
ismereti Egyesület felterjesz-
tésére az Országos Honisme-
retei Szövetség „Kiemelkedõ
honismereti munkájáért”
Labádi Lajos szentesi fõlevél-
tárosnak a Honismereti
Munkáért Emlékérmet ado-
mányozta. A díjat a 43. Or-
szágos Honismereti Akadé-
mia július 6-diki nyitónapján
vette át Szekszárdon Deb-
reczeni-Droppán Béla elnöktõl.
Az országos szintû kitünte-
tés odaítéléséhez a Szentesi
Életnek is van köze, hiszen
évtizedek óta lehetõvé tette
és teszi Labádi Lajos helyis-
mereti-helytörténeti cikkei-
nek megjelentetését.

Elismerés a
fõlevéltárosnak

Hagyományához híven
idén is megrendezte Sem-
melweis napi ünnepségét a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház. Ez alkalom-
mal  kinevezések, elõlépteté-
sek és elismerések átadására
is sor kerül.

Dr. Kalmár Mihály fõigaz-
gató köszöntõje után dr.
Földházi Ferenc tartott szak-
mai megnyitót „Gondolatok
Semmelweis Ignácról” cím-
mel. Elõadásában az egész-
ségügy jelenlegi helyzetére is
kitért. Ezt követõen kineve-
zéseket, elismeréseket és elõ-
léptetéseket adott át a fõ-
igazgató. Adjunktusi kitün-
tetést dr. Török Anikó, kiváló
orvos kitüntetést dr. Földházi

Ferenc és dr. Szabó Tünde, ki-
váló szakdolgozó kitüntetést
Hornyikné Kovács Mária, Ha-

jós Edit, Tûzsér Mária, Tábor-

iné Csernák Éva, Bartucz And-

rásné és Túri Ferencné, kiváló
dolgozó kitüntetést Czakó Ist-

ván, Melóné Dóczi Judit és
Hogyorné Barna Ágnes kapott.

Kollektív dicséretben a
diabetológiai szakrendelés,
fõigazgatói dicséretben dr.

Irsai Ákos és Márton Hajnal

részesült. Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara
díjat idén Kovács Tünde és
Oláhné Miczki Edit vehette át
Török Jánosnétól, a Meszk he-
lyi szervezetének elnökétõl. 

Jubileumi díj elismerésben
25 éves munkaviszony után
26 fõ, 30 éves munkaviszony
után 17 fõ, 40 éves munkavi-
szony után 14 fõ részesült.

Az ünnepségen közremû-
ködött Kónya Krisztina éne-
kesnõ.

Elismerések
Semmelweis-napon

Július 18. szombat
12:30 3D Agymanók
14:30 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2.
Július 19. vasárnap
12:30 3D Agymanók
14:30, 16:30, 18:30

3D Minyonok
20:30 Ted 2.
Július 20. hétfõ
14:00, 16:00 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2
Július 21. kedd 
14:30, 16:30 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2.
Július 22. szerda
14:30, 16:30 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2.
július 23. csütörtök
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Hangya
18:15 Ted 2.
20:30 3D Hangya
július 24. péntek
14:00 3D Minyonok
16:00, 18:15 3D Hangya
20:30 Ted 2.
július 25. szombat
10:00 Csocsó-sztori
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Hangya
18:15 Ted 2.
20:30 3D Hangya
július 26. vasárnap
14:00 3D Minyonok
16:00, 18:15 3D Hangya
20:30 Ted 2.

Mozimûsor

Czóbel Béla (1883 – 1976) a 20. század meghatározó ma-
gyar mûvészegyénisége volt, aki már életében nemzetkö-
zi elismerést vívott ki magának, s megérhette, hogy saját
múzeuma nyílt. Hamar magával ragadta a fauvizmus és
expresszionizmus áramlata, hatásukra biztos körvonalak-
kal, erõteljes színekkel formált, sajátos szemléletû mûve-
ket alkotott. Hosszú idõt töltött Párizsban, Szentendrét
második otthonának tekintette.

és megfestve.
Kratochwill Mimi

személyesen...



A Shihan Brezovai Sándor (6. dan) által veze-
tett Musashi Team (a Honkyokushin
International Karate Organization – HIKO
karate válogatottja) sikeresen szerepelt a All
Kyokushin Karate World Cup utánpótlás és
U22-es Világkupán. A romániai Buzau város-
ban második alkalommal megrendezett vi-
lágversenyre 12 ország 437 karatékája érke-
zett, ami az ország eddigi legnagyobb
karateversenyét is jelentette. A Musashi Te-
am 30 versenyzõje 21 érmet szerzett, 7 elsõ, 5
második és 9 harmadik helyezést értek el.

A szentesi Oyama Dojo edzõje, versenyzõ-
je Bagi Alexandra (2. dan) kategóriájában   vi-
lágkupa gyõzelmet szerzett négy román ka-
ratést felülmúlva. Sikerét kiemeli, hogy meg-
kapta a Világkupa legtechnikásabb verseny-
zõje címet is.

Shihan Brezovai Sándor a Világkupán for-
magyakorlat- és törésbemutatót tartott.

A Mushashi Team nyári edzõtábor és egy
rövid pihenõ után, õsszel folytatja a verseny-
szezont.

B.G.
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Szegedi színekben in-
dult el a román lábtenisz-
bajnokságban ifj. Lakics
Balázs és Szabó László. A
srácok párosban szerepel-
nek, ám a legutóbbi fordu-
lóban Balázs – Laci beteg-
sége miatt – egyéniben vet-
te fel a küzdelmet riválisa-
ival. A második helyen
végzett a Hódmezõvásár-
helyen megrendezett har-
madik fordulóban.

– Milyen ellenfelekkel
néztél farkasszemet?

– A legjobb román lábte-
niszezõk jöttek Vásárhelyre,
és mivel a párosbeli társam,
Szabó Laci betegeskedett,
így ezúttal egyéniben lép-
tem pályára. Azt gondolom
jól sikerültek a mérkõzése-
im, a fináléban a hatszoros
világbajnok versenyzõvel
szemben maradtam alul.

– Sima menetelés volt a
fináléig?

– Nem mondanám, mert
erõs csoportba sorsoltak.
Döntõ szettes mérkõzésen

tudtam a csoportom elsõ
helyén végezni, míg a kö-
zépdöntõben a románok
második legjobb egyéni já-
tékosával kerültem össze.
Itt 2-1-re kikaptam, így az
elõdöntõben a legjobb hazai
egyéni játékossal, Lengyel
Bélával meccseltünk a finá-
léért, akit sikerült legyõz-
nöm. Egyszer játszottam el-
lene, de akkor õ nyert, most
viszont én örülhettem. A
válogatott edzésein több-
ször játszottunk már egy-
más ellen, nem sokszor tud-
tam nyerni eddig ellene, de
most szerencsére igen.

– Hol rendezték az elsõ
két fordulót?

– Nagyszalontán és
Nagyváradon léptünk pá-
lyára, most Hódmezõvásár-
helyen szerepeltünk, au-
gusztus elsején pedig Ko-
lozsvárra utazunk. A jövõ
hónap végén Szentesen ját-
szanak a legjobbak. 

– Azzal, hogy kihagyta-
tok egy fordulót párosban

és hármasban, lépéshát-
rányba kerültetek?

– Igen, sajnos most ezek-
ben nem szereztünk ponto-
kat, de mivel egyéniben jól
ment a játék, ezért összesí-
tésben tartjuk a harmadik
helyünket a bajnokságban.
A csúcs az lenne, ha a máso-
dik helyet meg tudnánk
szerezni.

– Kizárólag erre a bajnoki
sorozatra koncentráltok?

– Az októberben megren-
dezésre kerülõ, törökorszá-
gi Európa-bajnokságra ké-
szülünk, ez a legfontosabb
esemény ebben az eszten-
dõben. Azért is indultunk el
a román bajnokságban,
mert ez kiváló felkészülési
lehetõség a kontinensvia-
dalra. Július 26-án, a ba-
latonakarattyai válogató-
versenyen derül ki, hogy ki
utazhat az Eb-re a váloga-
tott tagjaként. Bízunk ben-
ne, hogy az eredményeink
alapján ott lehetünk majd
Törökországban. HV

Július hetedikén kezdte
meg a felkészülést a 2015-
2016-os bajnoki szezonra a
Szentesi Kinizsi megyei el-
sõ osztályú labdarúgó-csa-
pata. Igen, elsõ osztályú, hi-
szen a Kinizsi – bár a pon-
tok alapján kiesett a megye
legjobbjai közül, mégis ma-
radhat ebben az osztályban.

Közel negyven labdarúgó
vett részt a klub elsõ nyári
gyakorlásán. Az utánpótlás,
valamint a felnõtt csapat tag-
jai kezdték meg a felkészü-
lést az augusztus 22-én rajto-
ló idényre Koncz Zsolt és
Némethy László irányításával.
A labdarúgók hétfõn, szer-
dán és pénteken edzenek, jú-
lius 22-tõl pedig már soro-
zatban játsszák az edzõmér-
kõzéseket. Ahogyan az vár-
ható volt, új labdarúgók is
csatlakoztak a közös munká-
hoz. Koncz Zsolt játékos-

edzõként a pályán belülrõl is
irányítja majd a csapatot, de
visszatér, és újra Szentesen
futballozik Kerepeczki Csaba,
csakúgy, mint Szûcs Dániel,
Török Gábor és Szeles Dániel.
A Kinizsit erõsíti a követke-
zõ szezonban Szabó Dániel,
a Kiskunmajsáról hazatérõ
Vincze Zoltán és a sérülésébõl
felépülõ Juhász Csaba is. – So-
kan voltunk az elsõ gyakor-
láson, hiszen a Szentesi Juni-
or FC és a Kinizsi most már
egy egyesület, így a Kinizsi
és a mi utánpótláskorú játé-
kosaink is egy csapatot al-
kotnak már – mondta Koncz
Zsolt. – Örömteli, hogy a fel-
nõttek gyakorlásán is sokan
vettek részt, köztük a régi-új
labdarúgók. A Kinizsi tava-
lyi együttesébõl még van
olyan játékos, aki nem jelent-
kezett az elsõ gyakorláso-
kon, velük kiegészülve teljes

lehet a játékoskeretünk.
A Kinizsi július 22-én, 18

órától játssza elsõ felkészülé-
si mérkõzését, ekkor a Kis-
kunfélegyháza látogat a
Pusztai László Sporttelepre.
A további ellenfelek és a
program: július 25. Kondo-
ros (idegenben), 29. Hódme-
zõvásárhely (i), 31. Nagymá-
gocs (otthon), augusztus 1.
Szentmihály (o), 5. Kondo-
ros (o), 7. Nagymágocs (i),
12. Tömörkény (o). A Szen-
tesre augusztus 15-én Ma-
gyar Kupa mérkõzés vár, 22-
én pedig kezdõdik a pontva-
dászat az elsõ osztályban.

A bajnokságok átszervezé-
se, és visszalépések miatt a
Kinizsi a megyei elsõ osz-
tályban kezdi a bajnokságot.
A következõ bajnoki szezon-
ban 17 csapat játszik, a sor-
solást július 20-án tartják.

HV

Már edz az új Kinizsi

Bronzérmet szerzett a megyei U17-es baj-
nokságban a Szentesi Junior FC nõi csapa-
ta. Ahogy arról már lapunk is beszámolt, az
érmeket ünnepélyes keretek között vehet-
ték át a lányok a Dózsa-házban, ahol a csa-
patkapitánnyal, a középpályán futballozó
Lengyel Lujzával beszélgettünk. 

– Gratulálok, gondoltad volna, hogy
bronzérem lesz a bajnoki idény végén a „ju-
talmatok” ?

– Köszönjük szépen a gratulációt, úgy gon-
dolom megdolgoztunk érte. Mindenekelõtt
szeretném megköszönni Jabniczky Sándor és
Tóth László edzõk munkáját, illetve az egész
csapatnak jár az elismerés, mert tényleg re-
mek társaság jött össze erre a szezonra. Bí-
zom benne, hogy jövõre még jobbak lehe-
tünk a bajnokságban. Erõs, jó ellenfeleink
voltak, szoros mérkõzéseket játszottunk, de
sokat is dolgoztunk ebben a szezonban, így
végül a harmadik helyen végeztünk.

– Mit kell tudni errõl a társaságról?

– Összetartó csapat, összetartó társaság va-
gyunk, jó hangulatban telnek az edzések, de
a pályán kívül is vannak közös programja-
ink, nincsenek vitáink, vagy ha vannak, azo-
kat mindig meg tudjuk beszélni.

– Mióta ûzöd ezt a sportágat?
– Kiskorom óta futballozom, majd Szente-

sen játszottam a futsal csapatban. Késõbb
Kecskeméten játszottam, majd ismét vissza-
kerültem Szentesre. 

– Kik voltak a csapat erõsségei ebben a
szezonban?

– A védelemnek Bacsa Szimonetta és Hor-
váth Adrienn adtak stabilitást, míg elöl a két
támadónk, Kovács Réka és Fülöp Kitti játéka
volt kiemelkedõ. De még egyszer mondom,
mindeni hozzátett a közös sikerekhez.

– Lehet még fényesebb az érem, akár már
jövõre?

– Ha még jobban összeszokunk, és még
többet edzünk, akkor biztos vagyok benne,
hogy igen. HV

Értékelt a csapatkapitány

Európa-bajnokságra
készülnek Lakicsék

Hagyományosan idén is a
szentesi sportcsarnokban
rendezte meg a 2014/2015-ös
tanév Kyokushin Karate Di-
ákolimpia C csoportjának
selejtezõjét a Magyar Diák-
sport Szövetség megbízásá-
ból ifjúsági fiú, junior fiú-
leány kategóriában a Ma-
gyar Tradicionális Kyokus-
hin Karate Szövetség és a
Honkyokushin Internati-
onal Karate Organization
(HIKO). A verseny egyben
a Knock Down Karate Di-
ákolimpia országos döntõje
gyermek, serdülõ-ifjúsági
leány kategóriáknak.

Az eddigi évek hagyomá-
nyainak megfelelõen a terü-
leti selejtezõkön továbbjutott
versenyzõk egy külön meg-
rendezésre kerülõ döntõben
mérik össze tudásukat ifjú-
sági fiú, junior fiú-leány ka-
tegóriában. Mivel a diák-
olimpiát bizonyos utánpót-
lás kategóriákban kétféle
szabályrendszer szerint ren-
dezik, ezért három csoport-
ban, csoportonként más sza-
bályrendszerben, gyermek,
serdülõ, ifjúsági és junior

korcsoportban, súlycsopor-
tonként versenyeznek a
karatékák, továbbá a küzde-
lem szabályrendszere is két-
féle a selejtezõkön. Egy ver-
senyzõ csak egyféle kumite
szabályrendszer szerint ve-
het részt kyokushin diák-
olimpián. A tavalyi évben a
diákolimpia döntõjét 5 elsõ,
3 második és 7 harmadik he-
lyezett eredménnyel zárta a
szentesi székhelyû klub.
Idén 8 elsõ, 7 második és 10
harmadik helyezést értek el
shihan Brezovai Sándor tanít-
ványai a diákolimpián. A he-
lyi klub évek óta a szentesi
diákolimpia legeredménye-
sebb csapata.

A diákolimpián elért ered-
ményeik ellenére a HIKO
Kyokushin Alapítvány ver-
senyzõi csak részben kaptak
városi elismerést a hagyo-
mányos Év sportolói díjáta-
dó ünnepségen. A sportbi-
zottság elnökének hivatalos
indoklása szerint a HIKO ál-
tal, a sportcsarnokban rende-

zett esemény nem minõsül
diákolimpiának. Shihan Bre-
zovai Sándor, a HIKO elnöke
ezért levélben fordult Simics-
kó István sportért felelõs ál-
lamtitkárhoz. A 33 éve harc-
mûvészetet gyakorló 6.
danos mester igazságtalan-
ságnak érzi, hogy a jelenlegi
városi sportvezetés (sportbi-
zottság) milyen versenyek és
milyen eredmények alapján
ismeri el az elõzõ év korcso-
portos gyermek és felnõtt
bajnokait, különbözõ sport-
ágakban. – A diákolimpia az
elismerések tekintetében pri-
oritást élvez, míg az orszá-
gos bajnokságok is bele kel-
lett volna, hogy számítsanak
az elismerésekbe. Azonban
hogy – hogy nem, a szentesi
karatésokat ebbõl diszkvali-
fikálták. Továbbá egy rádió-
interjú szerint az ökölvívók-
nak és a karatésoknak meg
kellene értenie, hogy ha hár-
man indulnak egy korcso-
port adott súlycsoportjában,
az nem minõsül elismerés-

nek. Úgy gondolom, nem a
gyerekeket kellene büntetni
azért, mert az adott korcso-
port adott súlycsoportjának
esetleg kevesebb indulója
van egy adott rendezvényen.
Viszont az is nagyon érde-
kes, hogy honnan gondolja
bárki, hogy ez így van, ha
versenyegyzõkönyvet elõtte
nem látott – mondta el véle-
ményét a HIKO elnöke. Shi-
han Brezovai észrevételét je-
lezte Kovács Jánosnak, a Mû-
velõdési-, Oktatási-, Ifjúsági-
és Sportbizottság elnökének
is, választ azonban több hó-
nap elteltével sem kapott.
Véleménye szerint a negatív
megkülönböztetés oka a vá-
ros és az általa érintett cég
között zajló bírósági per. 

A Magyar Karate Szakszö-
vetség elnöke, Mészáros János
József hivatalos, írásos igazo-
lása szerint shihan Brezovai
Sándor, a Magyar Tradicio-
nális Kyokushin Karate szö-
vetség elnöke a sportágon
belül knock-down szakág-

ban 12. éve hivatalosan szer-
vezi a diákolimpiát és 2014.
évtõl a Magyar Diáksport
Szövetség szerzõdött partne-
re. A 2014. évtõl a gyermek,
serdülõ, és ifjúsági leány ka-
tegóriában döntõnek minõ-
sül az általa rendezett ver-
seny, az ifjúsági fiú, junior
fiú és leány kategóriában pe-
dig a Diákolimpia Kelet-ma-
gyarországi fordulójának.
Így a versenyt hivatalos ver-
senynek ismerte el. 

Ezek alapján shihan Bre-
zovai Sándor úgy döntött,
hogy tanítványai a jövõben
majd akkor vesznek részt
ezeken a díjátadó ünnepé-
lyeken, ha a kiírás tartalma
és az utána való elismerés
összhangban van egymással.
Tehát, ha az országos bajno-
kok és helyezettek is benne
vannak a kiírásban, attól
kezdve nekik is díjat kell át-
adni, még ha harmincan
vannak is. Szerinte a sporto-
ló gyerekek nem sérülhetnek
az ellentétek miatt. 

Az is egyfajta kifogás volt
a sportbizottság részérõl,
hogy a legtöbb díjat így is a

karatésok vették át, melyre
shihan Brezovai azt válaszol-
ta, hogy nagyon szívesen be-
száll 100-150 ezer forinttal a
díjátadó gála költségeibe,
hogy ne sérüljenek a gyere-
kek. Ezt természetesen
„nagyvonalúan” elutasítot-
ták – mondta Brezovai.

Az idei évben 33 világbaj-
noki és világkupán megszer-
zett érmet hoztak haza a
HIKO sportolói, valamint 25
érmet szereztek az idei diák-
olimpián. Tehát 58 verseny-
zõt a tavalyi kiírás alapján
díjazni kellene a jövõ évi
sportolói díjátadón. Mivel
azonban ezt a HIKO elnöke
lemondta, nem terheli a vá-
rosi költségvetést a karaté-
sok elismerése.

Shihan Brezovai tervei
szerint jövõ nyár elején 3. al-
kalommal az All Kyokushin
Karate Nyílt Világkupát
szervez Szentesen, saját költ-
ségén. Azonban amennyiben
a helyi feltételek nem lesz-
nek adottak egy színvonalas
világverseny megrendezésé-
re, akkor más településre ke-
rül át az esemény. BG

Diákolimpia vagy nem?

VVVViiii lllláááággggkkkkuuuuppppaaaa    éééérrrrmmmmeeeekkkk
RRRRoooommmmáááánnnniiiiáááábbbbóóóóllll



22001155..  jjúúlliiuuss  1177.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

„A csókok íze számban
hol méz, hol áfonya” – talán
így van ezzel Kasza Tibor is,
hiszen Szentesen lopott elõ-
ször emez nemes szerelmi
bonbonból elõször, azt
mondta nem felejti el. Laj-
tai Kati nemcsak a szerel-
me, az osztálytársa, de a
munkatársa is lett az egyko-
ri drámaisnak, ebbõl lett a
Crystal, itt Szentesen. A leg-
viccesebb sztori is ehhez a
városhoz köthetõ Tibor fe-
jében, ha meglátja  a hely-
ségnévtáblát, rögtön ellen-
állhatatlan éhséget érez,
a farkasétvágyával sokat
küszködött kamaszként.
Tövirõl-hegyire elmondta,
hogy kolisként melyik bolt-
ba járt pizzás táskáért, vagy
tejfölért és hol kóstolta meg
az alkoholt. Szerencsére
nem lett Mister Alkohol,
csak egy közkedvelt  sztár,
akinek az egyik kereskedel-
mi tv-nél saját show-t ad-
tak. Ultra kedves volt min-
denkivel ittjártakor, majd
félórán át csak „szelfizett” a
hazaiakkal. 

– Nagy ívet futottál be,
már éppen a Kasza show
szezonzáró elõadásán va-
gyunk túl, itt vagy Szente-
sen.

– Én azt gondolom, hogy
úgy jó az élet ha zajlik, hogy
egy picikét elinduljunk a
kályhától. Szóval én tényleg
pont most számoltam össze,
92-96 között  jártam gimná-
ziumba. Sokáig kacérkodtam
a színjátszással, azért is ke-
rültem ide, a dráma tagozat-
ra. Aztán közben jöttem rá,
hogy igazából mégsem aka-
rok színész lenni, de  a szín-

pad  mégis vonz. A zene ne-
kem már akkor nagyon fon-
tos volt, nagyon extrovertált
figura vagyok, gyorsan ki
kellett találjam magam.

– ...Na de az operett-musi-
cal szakra azért mehettél
volna, nem?

– Lehetett volna, persze,
de én zeneszerzõként termé-
kenyebb voltam. Sokkal har-
monikusabb egy olyan szer-
zõ, aki énekli is a dalait, va-
gyis szerzõ-énekesként talál-
tam meg magamat. Hozzá-
jött még a zeneszerzés és a
Crystal, hiszen a Katival osz-
tálytársak voltunk a HMG-
ben. A Crystal egy gyönyörû

10 év volt, vége lett. Azért
volt ennyi, mert mindennek
van kifutási ideje, ebben
ennyi volt.

– Nem zuhantál meg, vagy
errõl soha nem fogsz beszél-
ni?

– Én megijedtem tõle,
hogy baj lesz. Mert a
Crysalban mindenki más-
képpen kezelte a népszerû-
séget, meg a színpadot. A
Kati nem szerette az ezzel já-
ró felhajtást, õ sokkal vissza-
húzódóbb volt. A bátyám -
aki szintén benne volt az
együttesben - hol szerette,
hol nem, én meg nagyon
szerettem. Nekem ez volt az

éltetõerõ, ha ilyen nagy sza-
vakkal kell dobálózni. Fél-
tem, hogy elveszítem a szín-
padot. Amikor ez kiderült,
hogy ennek itt végérvénye-
sen vége, akkor én kimen-
tem Kínába fél évre. Ez az
ország volt nekem ilyen kis
megtisztulás, ahol divatfo-
tósként dolgoztam, ami a
hobbim volt és lett. Amikor
visszajöttem akkor nagyon
nagy szerencsém volt, mert a
„Morning Show" állandó
elemeként” megismerhetett
az ország. Ezt követõen fo-
lyamatosan érkeztek a tv-s
felkérések. Igazából, a szóló-
karrierem úgy indult, hogy

kár volt miatta aggódni,
mert nagyon szépen felka-
rolt a közönség és ezért na-
gyon hálás vagyok.

– Hogy jött a TV2-s sze-
replés?

– Már egy ideje rádióztam,
és a TV2-nek a show-mûso-
rába kellettek zsûri tagok és
Illés Gabriella producer rám
gondolt. Nem volt ez igazán
kipróbálva, de aztán mûkö-
dött. Ez a „Nagy Duett” fon-
tos volt és õrületes kihívás,
ennek kapcsán kezdték el
meglátni bennem a lehetõsé-
get a tv-sek, kezdtek kínál-
gatni más lehetõségekkel is.

– Néztelek az elsõ adástól
kezdve, kommentekben kap-
tál hideget-meleget, sokan
mondták, hogy nagyon nagy
lett az arcod...

– Áááá, ez részletkérdés...
– Nyilván képernyõre

olyan embert rakunk, aki
robban, aki izgága, aki rea-
gál mindenre.

– Nem, nem, nem, ez rész-
letkérdés.

– De meg volt határozva a
karaktered?

– Az hogy a kezdeti buk-
dácsolás mibõl akadt, ez na-
gyon szakmai kérdés, de
megmondták, hogy mit vár-
nak tõled? Nem a karakter,
hanem ez az egész dolog e
köré épül, azt nekem tisztáz-
ni kellett az elején, hogy va-
kon az ember elindult vala-
miben, ez nem egy magyar
mûfaj, ez a fajta ilyen „one
man show".

– Most már a Kasza-
show-nál vagyunk, arra
gondoltál?

– A „Nagy Duett”-nél azt
gondolom, hogy magamat

adtam, nem foglalkoztam
semmivel, bementem lazán,
beszóltam kettõt vicceset és
marha nagy hõs voltam más-
nap a zöldségesnél. Az egy
tálcán kínált dolog volt, a
Kasza show már más tészta
volt, ott a saját bõrömet vit-
tem vásárra. Ott sokkal in-
kább benne volt, hogy aho-
gyan elsül, az lesz a megíté-
lése a nézõnek rólam.

– Nyilván egy szerkesztõi
agy is kellett, hogy kitaláld
a dolgokat, bár neked is van
szerkesztõi agyad. Úgy ér-
zed, hogy megtaláltad azo-
kat az embereket, akikkel si-
keres tudsz lenni, teamben
tudsz dolgozni?

– Magyarországon ez a
mûfaj nem létezik és nem is
fog igazán létezni. Ameriká-
ban irodaház mértékû stá-
bok csinálnak egy ilyen mû-
sort, napról- napra. Kevés a
hívható sztár. A mûvészek le
vannak szerzõdve a rivális
csatornákhoz és nem lehet
õket behívni. Nagy valószí-
nûséggel éppen ezért szeret-
ném a mûsoromat õsszel pi-
hentetni. Én nagyon boldog
vagyok, hogy ebbe belekós-
tolhattam, de még rengeteg
más dolgot is szeretnék csi-
nálni.

– Szeretnél könyvet írni?
– Soha.
– Musicalt? A színházhoz

lenne kedved?
– A színházhoz való visz-

szakanyarodás mindenkép-
pen benne van, az még kb. 4-
5 év. Az Operettszínház ve-
zetésével nagyon jó kapcso-
latot ápolok. Akár zeneszer-
zés szintjén is megjelenhet
majd.

Fehér Mónika

A hasa és a szíve is ideköti Kasza Tibit

A Garaboly Gasztro- és Kézmûves Piac minden hónap 3.
szombatján várja a város és a környék lakosságát a Gólyás
házban. A látványkonyhában ez alkalommal a hagyományos
magyar konyhát õrzõ kínálat mellett egy igazi, üdítõ
gazpacho is készül a júliusi hõmérsékletre tekintettel. Sül
friss kenyér és a közös bográcsban mangalicapörkölt fõ.
Kispálné Fejes Erzsébet kiállítása, harmonikazene és ásványvá-
sár is várja az érdeklõdõket a Mûvészetek Házában.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

Idõszaki kiállítás: Czóbel Béla
fõmûveibõl. A szentendrei festõ
34 alkotását augusztus 8-ig te-
kintheti meg a közönség a me-
gyeházi épületben.

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,
valamint mûvészeti iskola tanuló-
inak képzõmûvészeti alkotásaiból
látható kiállítás.

Galéria Kávéház és Étterem
Sarusi István csongrádi fotog-

ráfus Formaformáló formák címû
fotókiállítása szeptember 7-ig te-
kinthetõ meg nyitva tartási idõ-
ben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 17-tõl

Pistike osztályfõnöke beírja az el-
lenõrzõjébe:
„A gyerek büdös! Fürdetni!“
Pistike apukája visszaírja:
„Ne szagolgassa! Tanítsa!“

Egy fickó elmegy az orvoshoz, és
elkezd panaszkodni:
- Doktor úr, segítsen rajtam, egy-
szerûen nem bírok aludni! Olyan
környéken lakom, ahol egy csomó
kutya lakik. Amikor lefeküdnék
aludni, valamelyik mindig rázendít,
aztán az egész falka ott ugat az ab-
lakom alatt egész éjjel.
Az orvos kivesz a szekrénybõl egy
fiolát.
- Szerencséje van. Most kaptam ezt

a szuper erõs altatót, meglátja, ettõl
nyugodt lesz az éjszakája.
Két hét múlva visszajön a páciens,
ha lehet, még fáradtabbnak tûnik.
- Na mi van, nem használt az alta-
tó? - kérdezi az orvos meghökken-
ve.
- Szörnyû, doktor úr. Mire végre el-
kapom az összes kutyát, és letusz-
kolom a torkukon, vége van az éj-
szakának...

- Ki az abszolút bombanõ?
- ???

- Aki, ha bemegy az éléskamrába, a
kolbászok felállnak.

- Mondj egy olyan szót, amiben
benne van a Titanic!
- ???
- Óceán.

-Mi az? Feldobod fehér, leesik nyá-
vog?
- ???
- Mindegy mi, csak macskára es-
sen.

- Mi a neve a német hegymászó-
nak?
- ???
- Lezu Hans.

Kos
Zárkózott hangulatban
vagy, nincs kedved a csa-

patmunkához és a családi progra-
mokhoz sem. Munkahelyeden nem
nagyon tûröd el, hogy korlátozzanak
bármiben is. Magánéletedben több
odafigyelést kívánna meg tõled a
kapcsolatod, 

Bika
Ha egyszer beleveted ma-
gad a munkába, akkor

szinte tökéletesen dolgozol. Sokat
dolgozol a napokban, ami meghoz-
hatja az eredményt egy idõ után, de
félõ, hogy addig nagyon túlterheled
magad.

Ikrek
A napokban átalakulhat-
nak a kapcsolataid, több

új baráttal lehetsz gazdagabb. Elkép-
zelhetõ, hogy munkakapcsolataid
alakulnak át barátságokká. Szerelmi
kapcsolatodban megerõsödik a bará-
ti szál.

Rák
Úgy érezheted, hogy az
érzelmeid gátat szabhat-

nak a munkahelyi elõmenetelednek,
ezért inkább csak a munkádra kon-
centrálsz. Munkahelyeden és családi
életedben sem mutatsz érzékeny vo-
násokat.

Oroszlán
Csak a legfontosabb kap-
csolataidban engeded meg

magadnak az érzelmesség luxusát.
Titkolod, hogy Te is elérzékenyülsz
néha, és a romantikára is lenne igé-
nyed a párkapcsolatodban. Az is ter-
mészetes, hogy néha még Te is hi-
bázol. Ettõl leszel szerethetõ!

Szûz
Pihenésre van szükséged,
és szerencsére senkit sem

bántasz meg azzal, ha végre magad-
ra is gondolsz. Ha nyaralni készülsz,
akkor beszéljétek meg pároddal,
hogy mi lenne a közös úti cél!

Mérleg
Több esetben is elõfordul-
hat, hogy a munkái feltor-

nyosulnak és túlóráznia kell. Ameny-
nyiben vásárlásokat tervez, ez a hét
nagyon kedvez az ésszerû költeke-
zésnek.

Skorpió
Kiszabadulhatsz a taposó-
malomból, ha néhány nap-

ra elutazol, és kiélvezed, hogy oda
mész, ahová csak akarsz. Ha kedve-
sedet is magaddal viszed, akkor jó
beszélgetésekre nyílhat alkalmatok,
melyek segítenek, hogy a kapcsola-
totokat rendezzétek, vagy még jobbá
tegyétek.

Nyilas
Most nagyon intenzíven
munkál benned a szabad-

ságvágy. Kreativitásod is csak akkor
mûködik, ha viszonylag szabad kezet
kapsz. Kedvesedtõl elvárod, hogy ve-
led tartson, még akkor is, ha Õ fá-
radt, vagy lehangolt.

Bak
Elõfordulhat, hogy munka-
társaid tanácsért fordulnak
hozzád, de barátaid is ki-

kérhetik a véleményedet egy-egy kér-
déses ügyben. Csak akkor vállald fel
a tanácsadást, ha ezt objektíven, és
felelõsségteljesen tudod megtenni.

Vízöntõ
Ha még nem a vakációd
töltöd, akkor lényeges,

hogy munkádba, vállalkozásodba jó-
val több lelkesedést és energiát vi-
gyél. Megéri az energiát, hogy meg-
újítasz pár dolgot.

Halak
Érdemes minden folya-
matban lévõ ügyes-bajos

elintéznivalóddal törõdnöd, ezeknek
könnyebben a végére járhatsz, és
gyorsabb ügymenetre számíthatsz
akár a hivatalos ügyeid tekintetében
is.Érdemes egy-egy kötetlen este
erejéig összejönnöd a barátaiddal.

Július 17-24.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Hõguta

Rákász Disco
Július 18-án, szombaton

21 órakor a Felsõpárti Sörö-
zõben újra Rákász Disco.

Szerintem csak kétfajta ze-
ne létezik: A JÓ és a rossz, de
rosszat én nem játszok!

Aki kíváncsi a különbség-
re, megmutatom!

STARS MUSIC RETRO &
NEW!

Mindenkit szeretettel vár
és jó szórakozást kíván a Fel-
sõpárti Sörözõ

Gasztropiac Körséta az
alkotónál

Dr. Csíky László orvos-
szobrászhoz szervez körsétát
a Szentesi Vendégszeretet
Egyesület. Az érdeklõdõket
július 18-án, szombaton 16
órakor várják az Ifjúsági
sétány 13. sz. alatt. 

Kajáni nap és találkozó

Immár harmadik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Kajáni nap és találkozó július
25-én (szombat) 10 órától Kajánúj-faluban, a
régi iskola területén. 

A Szentesi Mûvelõdési Központ  egy egész
napos programsorozattal várja azokat, akik
régen ide jártak óvodába, iskolába. Szeretet-
tel várják a Kajánújfaluban született, ott élt
családokat egy újbóli találkozásra.

Program:
10 óra: Megnyitó, találkozó
12 óra: ebéd
14 óra: Latin hangulat – Seres Krisztián gi-

tározik
15 óra: Rock and Roll és népszerû slágerek

– Ágoston Anita és Varga Tamás mûsora

16 óra: Operettek, nóták örökzöldek – elõ-
adja: Békési János és Takaró Erika az Európa
Gyermekszínház mûvészei

18 óra: Tánc és zene – közremûködik Tuli-
pán Nándor

Kapcsolódó programok: fõzõverseny, ug-
ráló vár, kézmûves mûhely

Szentesi Nyári
Szabadtéri Színház

A Szentesi Mûvelõdési Központ július 26-
án (vasárnap) 19 órakor a Megyeháza Konfe-
rencia és Kulturális Központ udvarán meg-
rendezi a Tánc és zene nemzetközi fesztivált
külföldi együttesek közremûködésével.

A belépés díjtalan, minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak!

A Szárnyas Napok sztárvendégeként járt itt legutóbb az énekes. (Fotó: Vidovics)



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Kigyulladt az egyik helyi
vállalat öltözõje kedden haj-
nalban. A helyiség egy része
teljesen kiégett, szerencsére
sikerült megfékezni a lángo-
kat, mielõtt a tûz tovább ter-
jedhetett volna. A Szentesi
Rendõrkapitányság munka-
társai szakértõk bevonásával
vizsgálják az ügyet, mivel a
gyanú szerint gyújtogatás
történt. Néhány nappal ko-
rábban már, szintén itt, volt
egy kisebb tûz, akkor az
egyik öltözõszekrény kapott
lángra. 

Ablakbefeszítés módszeré-
vel hatoltak be egy panelház
közös tárolójába ismeretlen
tettesek, akik kéziszerszámo-
kat vittek magukkal 75 ezer
forint értékben.

Több kerékpárt is eltulaj-
donítottak a városban egy
hét leforgása alatt. Az egyi-
ket a központi konyha kerí-
téséhez támasztotta és zárta
le a tulajdonosa július 8-án
este, de ellopták a 22 ezer fo-

rint értékû, nõi, rózsaszín-fe-
hér kerékpárt. Július hatodi-
káról hetedikére virradóra a
kollégium hátsó részébõl, a
tárolóból loptak el 34 ezer fo-
rintos biciklit, a Kiss Bálint
utcából pedig, a közös folyo-
sóról, egy ugyancsak lezárt
kerékpárt vittek magukkal a
tolvajok.

Ellopták egy, a Kossuth ut-
cán parkoló személygépko-
csi elsõ és hátsó rendszám-
tábláját július 7-rõl 8-ra vir-
radóra. A rendõrség egyedi
azonosító meghamisítása
miatt nyomoz az ügyben.

Interneten rendelt meg
egy fûkaszát egy helyi férfi,
majd elõre el is utalta a szer-
számért a pénzt, összesen 65
ezer forintot. Az üzletbõl vé-
gül nem lett semmi, mert a
fûkaszát nem kapta meg, és
a pénz is elveszett, legalább-
is egyelõre.

Hv
Pénteken a kora reggeli

órákban érkezett a lakossági

bejelentés a katasztrófavéde-
lemhez, miszerint a csere-
bökényi hidroglóbusz bur-
kolatának egy része megla-
zult. Két szentesi egység ér-
kezett az építményhez, a
tûzoltók eltávolították a ve-
szélyes lemezdarabokat. 

Hétfõn délelõtt pótkocsis
teherautóval ütközött egy
kisteherautó Csongrád kül-
területén, a 451-es számú fõ-
úton, a város és a közúti Ti-
sza-híd közötti szakaszon. A
baleset során a kisteherautó
az oldalára borult, a teherau-
tó pótkocsija leakadt. Az or-
vosi adatok szerint egy sze-
mély könnyebben megsérült.
A szentesi és a csongrádi hi-
vatásos tûzoltók teljes útle-
zárás mellett kezdték meg a
mûszaki mentést, a forgalom
félpályán háromnegyed óra
után indulhatott meg. 

Mivel terelõutat nem lehe-
tett kijelölni, a két várost
összekötõ fõúton jelentõs
torlódás alakult ki.

Gyújtogatás az öltözõben

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Július 20-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig (hétvégén és ünnepnapokon is).
Készenléti telefon: 70/563-5139. Július 20-27-ig Dr. Weiss Patika
Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõtõl-péntekig: 7.30-19-ig, szomba-
ton: 7.30-12-ig, vasárnap és ünnepnap: zárva. Készenléti telefon: 70-
5635139

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü július 20-24.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús.
Hétfõ: Aratógulyás és halászlé
A menü: Bácskai rizses hús
B menü: Túrós csusza
Kedd: Zöldbableves és

cukkinikrémleves
A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Barbeque csirkecomb,

sült burgonya
Szerda: Karfiolleves és tojásos

leves
A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Rántott csirkemell,

finomfõzelék
Csütörtök: Rumos szilvaleves és

lencseleves virslivel
A menü: Dubary sertéskaraj,

petrezselymes burgonya
B menü: Csirkemell falatok tejszínes

gombamártásban,
párolt rizs

Péntek: Marhahúsleves és
májgaluskaleves

A menü: Tûzdelt sertéscomb
barnamártással,
törtburgonya

B menü: Görögös rakott tészta
fetával

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 20-26.
Hétfõ: Galuskaleves 
A menü: Szezámmagos rántott

csirkemell,
csõben sült zöldborsó

B menü: Bakonyi sertésragu,
pirított tarhonya

C menü: Rántott sajt,
csõben sült zöldborsó

Kedd: Tejfölös burgonyaleves 
A menü: Kolozsvári rakott

káposzta
B menü: Tejfölös-karfiolos

csirkeragu, tészta köret
C menü: Rántott sajt,

tepsis burgonya
Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Sajtos-sült csirkecomb,

petrezselymes burgonya
B menü: Zöldborsós-paprikás

szelet, párolt rizs
C menü: Rántott sajt,

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Lebbencsleves
A menü: Temesvári sertésragu
B menü: Vagdalt, tökfõzelék
C menü: Rántott sajt,

petrezselymes rizs
Péntek: Jókai bableves
A menü: Parajos penne
B menü: Meggyes-túrós kuglóf
C menü: Rántott sajt,

sült burgonya
Szombat: Csigatészta leves
A menü: Marhapörkölt,

fõtt burgonya
Vasárnap: Olasz zöldségleves
A menü: Görög rántott

sertésszelet,
petrezselymes burgonya

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.

A magyarországi Wado-Ryu Karate Szö-
vetség hagyományos nyári edzõtáborát tar-
totta Szentesen július 6-11. között. A közel
öt napos tréningen 150-en edzettek váro-
sunkban, köztük ötven haladó szintû feke-
te öves mester. 

A szövetség fõinstruktora, Kando Shibamori
9. danos mester munkájának eredményeként,
a stílusnak közel ezerötszáz követõje és több
mint ötven aktív feketeövese van hazánkban.
A tábort – ahogy az elmúlt egy évtizedben is
– a szokott helyszínen, a Terney Béla Kollégi-
umban rendezték. Naponta három edzést
tartottak a Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nokban. Az edzõtáborra két meghívott ven-
dég érkezett Japánból: Shimbuya és Motohashi

sensei, akik a shihan mellett szintén edzése-
ket tartottak a résztvevõknek. Nuncsako
edzéseket tartott Rostás Tibor 6 danos mester,
a magyarországi Wado Karate Szövetség ve-
zetõje, a rendõrség közelharc oktatója és kü-
lönleges szolgálatának kiképzésvezetõje.

A résztvevõket külön köszöntötte dr. De-
meter Attila alpolgármester, aki köszönetét fe-
jezte ki, hogy Szentes évek óta otthona lehet
ennek az igen magas színvonalú edzõtábor-
nak. Végül mindenkinek hatékony edzést kí-
vánt. 

A tábor szervezésében nagy szerepet vál-
lalt immár évek óta a wado-ryu karate köve-
tõje, dr. Chomiak Waldemar (3. dan).

Térségünkben a pázsitfûfélék és a csalánfélék virágpora
volt a legnagyobb koncentrációban jelen a légtérben az el-
múlt héten. A szegedi monitorozó állomáson mért adatok
alapján az erõsen allergén pázsitfûfélék pollenje közepes, a
szintén erõsen allergén csalánfélék pollenjének mennyisége a
közepes – magas tartományban alakult. Az útifû virágporá-
nak mennyisége kedden elérte a közepes szintet, a többi na-
pon pedig alacsony koncentrációban fordult elõ.

Elkezdõdött a libatop- és a kenderfélék virágzása is, azon-
ban pollenjük egyelõre alacsony mennyiségben fordul elõ a
levegõben. A kevésbé jelentõs allergének közül alacsony kon-
centrációban még jelen van a fenyõfélék valamint a hársfa vi-
rágpora. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria és a
Cladosporium spóraszáma elérte a magas - nagyon magas
szintet.

Pollen helyzet

A héten kezdõdött egy 150
méter hosszú, négy méter
magas próbakerítés készítése
a magyar-szerb határon
a menekültek bejutásának
megakadályozására. A pén-
tekig elkészülõ mintasza-
kaszt négy különbözõ tech-
nikával építik meg, ezek kö-
zül választják ki azt, amelyet
alkalmaznak a teljes 175 kilo-
méteres határszakaszon. A
munkában a honvédség ki-
lencszáz tagja – köztük szen-
tesi mûszaki katonák – vesz
részt, a befejezési határidõ
november 30. A kivitelezés
pontos költsége a technoló-
gia függvénye, a kormány az

alapanyagokra és a közvet-
len munkaköltségre 6,5 milli-
árd forintot különített el.

Elterjedt egy hír, miszerint
a szentesi kórházban új fer-
tõzõosztályt nyitnak elsõsor-
ban a migránsok ellátására.
Kiderült, mivel jelenleg csak
egy fertõzõ részleg mûködik
a belgyógyászat keretében,
ezért egy önálló osztály léte-
sítését kezdeményezte az in-
tézmény, ami az engedélyez-
tetési eljárást követõen való-
sulhat meg.

Idén eddig 81 ezer határ-
sértõ érkezett Magyarország-
ra, közülük több mint 80
ezer Szerbia felõl.

Határzárat
épí tenek

Nyárköszöntõ Kispályás
Labdarúgó Tornát

szervezett az Árpád Sza-
badidõs Sportklub július 12-
én. Eredmények: I. Grund FC
II., Öcsi Team (Csongrád), III.
Hana.  A legjobb góllövõ: Mi-
hály Róbert

A klub várja csapatok je-
lentkezését az augusztus 19-i
Éjszakai Kispályás Labdarú-
gó Tornára. 

Neves karatemesterek
Szentesen

A Hód-Mezõgazda Zrt.
szakirányú végzettségû

INSZEMINÁTORT
keres

paléi sertéstelepére.

Jelentkezés:
+36-30/7438-338

Utasi Csaba
telepvezetõnél

Született: Vida György és Tóth Csilla Andreának (Honvéd
u. 16. A lph. 4.em. 13.) Sámuel György, Schneider Szabolcs
András és Varga Szilvia (Köztársaság utca 13. 10.em. 28.)
Tamás Szabolcs, Friedl Ferenc Ervin és Forgó Fruzsina Réka
(Erdei Ferenc utca 8.) Zara Laura, Petrity Ervin Péter és Botos
Andrea Ilona (Kasza utca 12.) Barnabás Ervin, Tóth Dániel és
Torma Eveline (Kossuth Lajos utca 17. 3. em. 17.) Noel nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Mészáros Attila Kálmán és Dömsödi
Katalin (Nagyörvény utca 61.) Bodó János Gábor és Tóth
Mónika (Bem utca 37.), Gere Dávid(Kiss Ernõ u. 57.) és
Cserép Nikolett (Berhida, Rákóczi Ferenc u. 11.), Nagypéter
Sándor és Balogh Gabriella (József Attila u. 2. A lph. 5/13)

Elhunyt: Marton Antal (Bacsó Béla u. 16.), Gyói Sándorné
(Borza u. 1/A), Dömsödi Mihály (Huszár u. 2/A) és
Szeleczkei Imréné (Berek Tanya 10.)

Családi események


