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Az áprilisban életbe lépett
változások szerint a Dr. Bu-
gyi István Kórház is az Álla-
mi Egészségügyi Ellátó-
központ (ÁEEK) igazgatása
alá tartozik. A szentesi kór-
ház a megye többi hasonló
tevékenységet folytató intéz-
ményével (deszki kórház,
makói-vásárhelyi kórház) és
a szegedi egyetemi ellátóhe-
lyekkel versenyez majd fej-
lesztésekért az új rendszer
szerint. Lapunknak Bene
Zsolt, az ÁEEK kommuniká-
ciós vezetõje nyilatkozott a
menekültkérdéssel összefüg-
gõ esetleges fejlesztésekrõl.

Tájékoztatójából kiderült,
hogy a Dr. Bugyi István Kór-
ház eddig is mûködõ fertõzõ
osztálya mellé nem tervez-
nek a menekültek miatt nyit-
ni egy újabbat, ellenben ágy-
számát bõvítik. A bõvítés
nem azt a célt szolgálja majd,
hogy a kórházban történjen
a fertõzõ betegségben szen-
vedõ mig-ránsok ellátása.
Mindazonáltal a menekültek
megnövekedett számával
összefüggésben megemelke-
dett a fertõzõ betegek ellátá-
sának igénye, ezért nélkülöz-

hetetlenné vált a megyében
jelenleg rendelkezésre álló
fertõzõ betegek ellátását biz-
tosító ágyak számának növe-
lése. Ezen túlmenõen az
Egészségügyért Felelõs Ál-
lamtitkárság megállapította,
hogy az érintett lakosság
egészségügyi védelme, az el-
látás biztonságos mûködése

érdekében többletkapacitás
szükséges a megnövekedett
feladatok ellátásához.

A témával kapcsolatban
megkerestük dr. Kalmár Mi-

hályt, a Dr. Bugyi István Kór-
ház fõigazgatóját is, õ azon-
ban ebben a kérdésben nem
nyilatkozott lapunknak.

HAV

Menekültkérdés a
kórház szempontjából

A tanévkezdésre a csalá-
dok csaknem fele 40 ezer fo-
rintnál, 14 százaléka pedig
60 ezer forintnál is többet
költ a 6 és 10 év közötti gyer-
mekük beiskolázására. A leg-
nagyobb kiadást az iskola-
táska és írószerek megvásár-
lása jelenti: a magyarok több
mint egyharmada 10 és 15
ezer forint közötti összeget
költ el iskolatáskára - derült
ki a Regio Játék által végzett
több mint hétszáz vásárló
körében végzett kutatásból.

A helyi általános iskolák

az elsõ tanítási napot meg-
elõzõen tartják tanévnyitó
ünnepségüket. A Klauzál
Gábor Általános Iskola au-
gusztus 31. hétfõ 17 óra, a
Koszta József Általános Isko-
la augusztus 31. hétfõ 17 óra,
a Deák Ferenc Általános Is-
kola augusztus 31. hétfõ 16
óra. Idõpontban. A Kiss Bá-
lint Református Általános Is-
kola Tanévnyitó Istentiszte-
let és ünnepsége augusztus
30. vasárnap 10 órakor kez-
dõdik a Református Nagy-
templomban, a Szent Erzsé-

bet Katolikus Általános Isko-
la és Óvoda tanévnyitó
szentmiséjét augusztus 30-
án, vasárnap 10 órától tartják
a Szent Anna-templomban.

Mind a szülõk, mind pe-
dig a 6-10 éves gyermekek
számára a korai felkelés
okozza a majd a legnagyobb
kihívást szeptemberben: a
szülõk fele, a gyerekeknek
több mint kétharmada tart
ettõl. A koránkelésre egyéb-
ként az iskolások mellett
már a legtöbb óvódásnak is
készülnie kell, hiszen sok he-
lyen a nagycsoportosoknak
nyolc órára be kell érniük.

Három szentesi középisko-
la, a Boros, a Zsoldos, és a
Pollák, a Nemzetgazdasági
Minisztérium által létrehozott
Hódmezõvásárhelyi Szakkép-
zési Centrum irányítása alatt
kezdi a tanévet. A fõigazga-
tói feladatokkal Árva-Nagy
Sándornét bízták meg egy év-
re. A fõigazgatói posztot év
közben újra megpályázhatják
az addigi vezetõk.

B.G.

Kezdõdik a tanév

Még 1 hét a Lecsófesztiválig!

Megkezdõdöt t  a
labdarúgó-bajnokság

Vereségekkel kezdte a megyei elsõ osztályú labda-

rúgó-bajnokság 2015-2016-os szezonját a Szentesi Ki-

nizsi csapata. Koncz Zsolt együttese hazai pályán

szenvedett 3-0 arányú vereséget a Mórahalomtól, szer-

dán pedig rangadón kapott ki a Csongrádtól 3-2-re.

6. oldal

Egymástól  is tanulnak
a fúvószenekarok

A Nemzetközi Fúvószenekari Találkozón a Kézdi-
vásárhelyi Tanulók Klubja, Mezõhegyes Fúvószene-
kara, a szegedi Fricsy Ferenc és a Szentes Város Fú-
vószenekara vett részt. Mihály Béla és Nagy János

karnagyokat kérdeztük a találkozó jelentõségérõl.

3. oldal

Õ vol t  a kályha
a Badár -sztor ikban

Egy hórihorgas fiú, óriási szívvel, aki szereti Alasz-
kát, a karatét, Szõke és Badár alkotótársa filmben és
könyvben, az alaszkai szánhúzó kutyák nagy barátja
és nem elhanyagolható módon itt született, tanított és

karatézott. Interjú Horváth Jánossal

7. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A világ legrégebbi férfiis-
ten-ábrázolása találkozott
a jelenlegi legkorszerûbb
technikával: a Koszta József
Múzeum leghíresebb és leg-
jelentõsebb mûtárgyáról, a
Sarlós Istenrõl és egy másik
szoborról 3 dimenziós felvé-
tel készült, mielõtt egy né-
metországi tárlaton kiállít-
ják õket.

A vitrinbeli helyét rövid
idõre elhagyta a Sarlós Isten a
héten, napokon belül azon-
ban jóval hosszabb útra in-
dul: Bonnban szerepel egy
nagyszabású, az újkõkort be-
mutató kiállításon. Szeptem-
ber 4-én nyílik az Újkõkori
forradalom címû tárlat, mely
az emberiség történelmében
sok vívmányt eredményezõ
neolitikum termelõ gazdálko-
dásáról szerzett legújabb
eredményeket teszi közzé, s a
jövõ áprilisi zárásig 200 ezer
látogatóra számítanak. A
szentesi közgyûjtemény júni-
usban kapott felkérést két
mûtárgy kölcsönzésére. Prof.
Dr. Michael Schumander, a ki-

állítás fõ kurátora a múzeum-
nak írott levelében úgy fogal-
mazott: vitathatatlanul Ma-
gyarország területe tekinthe-
tõ a közép-európai neoli-
tizálódás kiindulópontjának,
s annak érdekében, hogy a
mai területek jelentõségét az
emberiség fejlõdésének ebben
a jelentõs lépésében aláhúz-
zák, kölcsönbe kérték a Sarlós
Istent és a szintén a szegvár-
tûzkövesi lelõhelyen elõke-
rült nõi szobrot.

Nem érte meglepésként a
múzeum igazgatóját, dr. Béres
Máriát a Németországból ér-
kezett felkérés, mivel a Sarlós
Isten egyedülálló lelet, a kö-
zel 7 ezer éves mûtárgy a leg-
korábbi ismert férfiisten-áb-
rázolás a világon. Nem is ez
az elsõ eset, hogy külföldön
látható az idol, ugyanis 1972-
ben Münchenben már szere-
pelt egy tárlaton. Az intéz-
mény, amely egyébként öt is-
tenszobrot õriz a szegvár-
tûzkövesi lelõhelyrõl, termé-
szetesen élt a lehetõséggel.

(Folytatás a 8. oldalon)

Németországban állítják ki a
múzeum híres leletét

Új dimenzióban
a Sarlós Isten

A Szentesi Mozaik internetes portál szerint egyre több
szóbeszéd indult meg akár közösségi oldalakon, akár a vá-
rosban, hogy Szentesen több helyen menekülteket enged-
tek útjukra szállítóik. Így láttak már fehér kisbuszt a Kos-
suth téren, és külföldiek fürödtek a tiszai strandon elté-
veszthetetlen öltözékben, de õk nem menekültek voltak,
hanem a Körös-torokból ugrottak át kerékpárral, meghosz-
szabbítva a Körös Toroki Napokat. A Szentesi Mozaik
megkeresésére a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtószóvivõje, dr. Szenti Szabolcs r. õrnagy arról tájékoz-
tatott, hogy „A múlt héten valóban igazoltattak külföldie-
ket Szentesen, akik nem illegális bevándorlók voltak, ha-
nem jogszerûen tartózkodtak Magyarország területén.“

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 543,7 mil-
lió forint konszolidációs támogatásban részesült nyár ele-
jén. Az ÁEEK által fenntartott intézményektõl – a szolgál-
tatóktól bekért adatok alapján – június 30-án a támogatási
összegek több mint 70 százaléka, a július 17-i állapot sze-
rint pedig az összegek több mint 94 százaléka elutalásra
került a szállítók felé – derült ki Rétvári Bence államtitkár
parlamenti válaszából.

Szeptember 1-jén, kedden megkezdõdik a 2015/2016-os
tanév. Sok szülõ fellélegzik a vakáció végén, hiszen újra
biztos helyen tudhatja napközben gyermekét az iskolában.
A munka mellett ugyanis nehézséget okoz a mindennapos
felügyelet a nyári szünet hetei alatt. Persze újabb gond az
iskolakezdéssel járó anyagi kiadás, a tanszerek, ruha, cipõ
megvásárlása. Az önkormányzat ad anyagi támogatást a be-
iskolázáshoz (részletek a 3. oldalon), de a többség saját
zsebbõl kénytelen fedezni az új dolgok beszerzését. A tan-
év alatt további kiadást jelentenek hónapról-hónapra az
esetleges külön órák díjai, az osztálypénz, osztálykirándu-
lás vagy szalagavató, ballagás költségének befizetése.
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A Zöldág Hagyományõrzõ Szakkör idén jelentkezõ hiá-
nyában nem rendezte meg az 5-12 évesek számára a Ki ját-
szik ilyet? népi játék, néptánc, népzene és kézmûves táborát.
Ám ennek ellenére tudjuk, hogy a felnövekvõ nemzedékek és
az azt jelenleg gondozók számára is elengedhetetlenül fontos
a hagyományápolás, s ezen keresztül a kézzel fogható érté-
kek és tudás átadása, átvétele, megszerzése. Ezek alapján hir-
dette meg térítésmentesen 12-18 évesek számára az Életmód
tábor MAGunkért címû programsorát augusztus 10–14 kö-
zött székhelyén, az ifjúsági házban. A két résztvevõ rendsze-
res szakköri tag. 

Délelõttönként a próbateremben népi játék, népi ének, nép-
tánc, folklórismeret, kézmûvesség témakörök kerültek sorra.
A napközbeni rendkívüli hõség miatt a kirándulásokra na-
ponta 17 óra után került sor. A résztvevõk megismerkedtek
Udvardi Jánosné Mészáros Zsuzsanna hímzõvel, Törõcsik Imréné
Esztike néninél a szövõszékkel és a rokkával, Kozák Pál kárpi-
tos mesterrel, tarhonyát készítettek Sebõk Ilona házánál, ellá-
togattak Csernus Lukács József alsóréti tanyájához és kirándu-
lást tettek az Antal tónál levõ Horgászparadicsomhoz is.

Köszönet a tábor munkájában részt vevõknek és segítõk-
nek: Balla Tibor (hangzóanyagról), Béni Szilvia, Csernus Lukács
József, Dobsa Krisztina, Gáspár Attila (Zilah), Gõdér Lajos és neje,
Hankó Györgyné, Janóné Kispál Katalin, Jász Kende András, Ko-
zák Pál, Rádió 451, Sebõk Ilona, Sóspataki Ferenc, Szentesi Élet,
Szentesi Mûvelõdési Központ, Szentes Televízió, Takács Lász-
ló, Törõcsik Lászlóné, Udvardi Jánosné. Városi Visszhang

Hankó Györgyné 
Zöldág Hagyományõrzõ Szakkör 

Életmód tábor
MAGunkért

Szentes Város Képviselõ-
testülete 2010. február 26-án
tartott közgyûlésén határo-
zatot hozott a Bereklapos ne-
vû határrészben kialakult ut-
ca és kisebb „közök” elneve-
zésérõl, amelyek a hobbitel-
kek elszaporodása következ-
tében alakultak ki. Zsíros
Katalin tanárnõ „Szentes
földrajzi nevei” címû mun-
kájából tudható, hogy az
érintett határrész – Berek,
Bereklapos, Berekhát – a vá-
rostól délre esõ terület; nyu-
gaton a Kurca, délen a szeg-
vári határ, keleten a hódme-
zõvásárhelyi mûút határolja.
A „berek” szó szláv eredetû;
magyar jelentése „part”. Az
ármentesítés elõtt az egész
terület nádas, gyékénytermõ
terület volt; a lakosok gyé-
kény- és kosárkötéssel fog-
lalkoztak. Kimagasló részei a
XIX. század végéig – a filo-
xéra pusztítása elõtt – jelen-
tõs szõlõtermõ területnek
számítottak. Bereklapos víz-
állásos, zsombékos területét
a régi szentesiek „Kontra la-
posának” nevezték, de ma
már feledésbe merült ez a
helymegjelölés. A XIX. szá-
zad elejétõl itt volt a város
legjobb legelõje, amelyet
utóbb Alsó-csordajárásnak
neveztek. A csordás és boj-
tárjai naponta ide hajtották
ki az alsópártiak és kisériek
teheneit.  A csordajárás

városhoz közelebbi részét
Csürhejárásnak nevezték.
1867-tõl a legelõre vivõ út
mentén állt a város egyik
legrégebbi köztéri alkotása, a
Szent Vendel szobor, amely a
pásztorok, állattartók védõ-
szentjét ábrázolja. A szobrot
1883-ban a Bánomháti teme-
tõ közelébe helyezték át; ma
a Bereklapos 14. számú ta-
nya portáján áll. Az érintett
hobbikertek útjainak elneve-
zésénél a szentesi levéltár
munkatársai a terület múltjá-
ból, a feledésbe merült föld-
rajzi nevekbõl és a néprajzi
hagyományokból indultak
ki. Közelebbrõl: a Kurca kö-
zelsége miatt javasoltak ha-
lászattal, a vízi élettel és nö-
vényzettel kapcsolatos elne-
vezést; az egykori lakosok
foglalkozására utaló neve-
ket; továbbá a legeltetéssel,
állattartással és pásztorko-
dással érintkezõ elnevezése-
ket. A szakvélemény nyo-
mán a kisebb utak (közök)
2010-ben a következõ elne-
vezéseket kapták: Pásztor
köz, Csordás köz, Szõlõs
köz, Csónakos köz, Kapás
köz, Gyékényes köz és Bá-
rány köz. A”közöket” össze-
kötõ „fõutat” Szent Vendel
utcának nevezték el. Az ál-
lattartók és pásztorok védõ-
szentjérõl számos legenda
maradt fenn. Ezek szerint a
VI–VII. században élt, vala-

mikor 554 és 617 között.
Egyesek úgy tudják, hogy
skót (mások szerint ír vagy
frank) herceg volt, és igen
korán kiütközött vallásos
buzgósága. Atyja világi dol-
gokra akarta terelni figyel-
mét, ezért rábízta a királyi
nyáj õrzését. Ellenkezõ ha-
tást ért el, ugyanis magányá-
ban az ifjú Vendel hite még
inkább elmélyült, és elhatá-
rozta, hogy a koronáról le-
mondva egyszerû remete-
ként fog élni. Néhány társá-
val Rómába zarándokolt.
Visszafelé jövet egy erdei
kunyhóban telepedtek le, és
koldulással keresték kenye-
rüket. Vendel késõbb elsze-
gõdött pásztornak, s az õri-
zetében lévõ állatok között
számos megmagyarázhatat-

lan csodás gyógyulás tör-
tént. Ennek híre terjedt, és
egyre több földmûves keres-
te fel, hogy beteg jószágait
megáldja. A hagyomány sze-
rint a csodás erejû, szentéle-
tû Vendelt a remeték Tholey-
ben apátjukká választották,
ahol bencés regula szerint
kolostort alapítottak. Vendel
ennek a közösségnek a veze-
tõjeként halt meg 617-ben.
Sírja fölé kápolnát emeltek,
ahol sok csoda történt, fõleg
állatjárványok idején. (Ünne-
pe október 20.) Az állattartók
patrónusának magyarorszá-
gi tisztelete Nyugat-Európá-
hoz viszonyítva késõn, a
XVIII. században kezdett
szélesebb körben elterjedni,
elsõsorban a német telepe-
seknek köszönhetõen. Vidé-
künkön elsõként Csongrá-
don bukkant fel, de kultusza
volt Kiskunfélegyházán,
Kunszentmártonban, Csépán
és Szentesen is. A szentesi
Szt. Vendel szobrot a berki
legelõbérlõk állíttathatták
feltehetõen még a XVIII. szá-
zad végén, és az õ utódaik
helyeztették át az 1873. évi
kolerajárvány után, 1883-ban
a Bánomháti temetõ közelé-
be. A máig meglévõ szobor
egy kalpagos, tarsolyos,
szoknyás pásztorfiút ábrá-
zol, a lábánál borjúval. Res-
taurálására 2000/2001 folya-
mán került sor a helyi múze-
um szakembereinek – Rózsa
Gábor és Vígh László – kez-
deményezésére.

Labádi Lajos

Tokácsli Lajos elsõ „mûvé-
szi” próbálkozásainak sike-
rén felbuzdulva elhatározta,
hogy a festészetet választja
élethivatásának. A kezdetek-
rõl mesélte, hogy: „A festett
kép mindig különös izga-
lomba hozott. Kisgyermek-
ként is órákig bámultam a
képkeretezõ kirakatába tett
vásznakat. Egyszer én is
megpróbáltam a festést,
mert láttam, hogy más is csi-
nálja. Egyik rokonom bizta-
tott, és egy olajnyomatot köl-
csönzött mintául barátjától.
Sietve kellett másolni. Elég
tûrhetõre sikerült… Ezt a
festményemet látta meg dr.
Lakos István fõjegyzõ, és
megrendelte tõlem nagyobb
méretben is. Mûgonddal ké-
szült el. Nemrég elhozták
hozzám restaurálni. Mond-
hatom, hogy nem kell ma
sem szégyenkeznem miat-
ta!” Festészeti tehetségének
híre ment a városban. 

Tokácsli Lajos 1934-ben
hazatért Szentesre. Továbbra
is alkalmi munkákból élt, de
közben megismerkedett és
barátságot kötött a helyi fia-
tal képzõmûvészekkel, köz-
tük Örkényi Strasser István
(1911–1944) szobrásszal és
Katona Kiss Ferenc (1909–
1995) tanárjelölt-festõmû-
vésszel, akik biztatták és se-
gítették tanácsaikkal. 

A mûvészi pályán való el-
indulásához döntõ lökést
adott a szentesi tanyavilág-
ban élõ és alkotó nagyhírû

festõmûvésszel, Koszta Jó-
zseffel (1861–1949) történt
találkozása. Fridrich János jó
nevû fényképész, közismert
mûpártoló tanácsára – aki
lelkesen bíztatta az ifjú
Tokácslit a festésre – 1935
nyarán (a fotográfus társasá-
gában) felkereste Kosztát
berekháti mûtermében. A
Mester megmutatta tekercs-
ben tárolt mûveit, idõt en-
gedve minden egyes darab
megszemléléséhez. Tokácsli
utóbb így emlékezett vissza
erre a jelenetre: „Számomra
leírhatatlan élmény volt a
látvány, olyan katarzis, mely
egész sorsomat megpecsétel-
te, meghatározta életemet. A
mellettem képeit rakosgató
»törpe« óriássá vált.” Kissé
félve, Tokácsli is megmutatta
a magával hozott szénrajzo-
kat, miközben Fridrich János
dicsérte a fiú tehetségét.
Koszta mester nem szólt
semmit, csak hümmögött.
Másnap azonban elmondta,
hogy rajzai alapján tehetsé-
gesnek tartja a fiatalembert,
mégis azt tanácsolta neki,
hogy legalább még egy évig
gyakoroljon, képezze magát,
és csak azután jelentkezzen a
fõiskolára. A figyelmeztetés
ellenére Tokácsli mégis sze-
rencsét próbált az Országos
Magyar Királyi Képzõmûvé-
szeti Fõiskolán. Nem vették
fel! A sikertelen kísérlet után
a fõvárosban maradt. Mun-
kát vállalt; szabad idejében
pedig szorgalmasan látogat-

ta a múzeumokat, képtára-
kat, kiállításokat. 

1936 tavaszán hazatért
Szentesre, és több alkalom-
mal felkereste Koszta Józse-
fet tanulási szándékkal.
Ugyanez év szeptemberében
ismét felvételi vizsgát tett a
fõiskolán, és ezúttal maxi-
mális pontszámmal felvételt
nyert. A beíratkozáskor –
Koszta tanácsára – Rudnay
Gyula (1878–1957) festõmû-
vészt választotta mesteré-
nek.

A fõiskola nyári szüneteit
Szentesen töltötte, gyakran
meglátogatva Kosztát. Az

egyik alkalommal az idõs
festõmûvész azzal búcsú-
zott, hogy: „Fiatalember, ta-
nuljon meg jól rajzolni, majd
én kezébe adom önnek az
ecsetet.” Büszke volt rá,
hogy Koszta József több al-
kalommal meglátogatta õt a
fõiskolán, odahaza pedig az
édesanyját is többször felke-
reste. 

Másodéves korában –
1938-ban – mutatkozott be
elõször Szentesen, amikor az
Ipartestület székházában kö-
zös tárlata nyílt fõiskolai tár-
sával, Miklóssy Gáborral. A
harmadik év elvégzése után

egy évet veszített, mert 1939-
ben behívták katonának. A
leszerelés után folytatta ta-
nulmányait. Az utolsó évben
elnyerte a Meslinger-ösz-
töndíjat, amely 600 pengõvel
járt. Ez nagy summának szá-
mított akkoriban, felért egy
napszámos majd egész évi
keresetével. Anyagi helyzete
némileg normalizálódott.
Ezen felbuzdulva, elhatároz-
ta, hogy feleségül veszi pat-
rónusa, Fridrich János legki-
sebb leányát. Életének e dön-
tõ fontosságú eseményére
utóbb így emlékezett: „A fõ-
iskola utolsó évében (1941/
42) egy jelentõs ösztöndíjat
nyertem. A félévi szünetben,
Fridrich bácsi legnagyobb
rémületére megkértem a leg-
kisebb leánya, Ida kezét,
1942. február 2-án megtartot-
tuk az eljegyzést. Az esemé-
nyek felgyorsultak. Vásznat,
festéket vettem, és 60 db ke-
retet rendeltem az udvarban
mûködõ asztalosmesternél,
majd lázas munkába kezd-
tem.” Ez nem akadályozta
meg abban, hogy 1942. no-
vember 22-én megtartsák es-
küvõjüket Fridrich Idával. 

Tokácsli Lajos elsõ mûter-
mét a szülõi ház szomszéd-
ságában, a Jövendõ u. 3.
szám alatt rendezte be, egy
korábbi étkezdében. Munká-
jának eredményérõl hamaro-
san a szentesiek is értesül-
hettek. Rózsavölgyi Ferenc
helyi újságíró ugyanis 1942
õszén felkereste mûtermé-

ben, és hosszas beszélgetés
után terjedelmes írást jelen-
tetett meg a hazatelepült fia-
tal festõtehetségrõl a Szente-
si Naplóban: „A halhatatlan-
ság kapujában” címen. 

A riporter elöljáróban is-
mertette Tokácsli családi hát-
terét, a pályakezdés nehézsé-
geit, a fõiskolai évek nélkü-
lözéseit, majd így folytatta:
„Most ismerkedtem meg ez-
zel a fiatalemberrel. Szerény-
ségének zárt páncélját áttör-
ve tudtam meg ezt a néhány
adatot életérõl, küzdelmei-
rõl, festészetérõl. Ekkor tud-
tam meg továbbá, hogy
Rudnay Gyulán kívül, mû-
vészetének szellemi vezetõje
a Szentesen élõ világhírû
Koszta József. Mikor képeit
elõször pillantottam meg
mûtermében, éreztem, hogy
kötelességem nyilvánosság-
ra hozni ennek a szentesi fi-
únak a töretlen tehetségét,
feltétlen elhívatottságát, fest-
ményeinek értékét… Né-
hány napi erõszakoskodás
után végre alkalmam nyílt
arra, hogy megismerkedhes-
sek ezzel a rendkívül tehet-
séges fiatalemberrel… Meg-
gyõzõdésem, hogy minden-
ki, aki igazán érdeklõdik a
szép, a mûvészet iránt, meg
fogja látogatni ennek a túl
szerény fiatalembernek túl
szerény mûtermét, amelynek
falai között oly értékes fest-
mények rejlenek.” 

Labádi Lajos

100 éve született Tokácsli Lajos festõmûvész (II.)

A pályakezdõ tehetséges ifjú mesterei: Koszta József és Rudnay Gyula

Utcáink, tereink névadói (151.)

Szent Vendel utca

Udvardi Jánosné Zsuzsika hímzéseivel,
Jász Kende András és Béni Szilvia

Tokácsli Lajos esküvõje Fridrich Idával (1942)
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Beiskolázási támogatást nyújt az önkor-
mányzat a települési támogatások keretében
azok számára, akiknek a családjában az egy
fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nettó
57 ezer forintot – tudtuk meg az önkormány-
zati hivatal szociális iroda vezetõjétõl.
Lencséné Szalontai Mária elmondta, hogy ettõl
méltányosságból eltérhetnek több gyermek
tanítása, nevelése, magas lakáscélú hitel tör-
lesztése, vagy önhibáján kívül nem tervezhe-
tõ nagyobb kiadások jelentkezése esetében.
A támogatást augusztus 31-ig, azaz hétfõig
lehet igényelni a szociális irodán az erre a
célra rendszeresített igénylõlapon. A kére-
lemhez csatolni kell a család megelõzõ havi
nettó jövedelmérõl szóló igazolásokat (csalá-
di pótlék, fizetés, gyerektartási díj).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõk az idén is kaptak Erzsé-
bet utalványt, amit a héten kedden és szer-
dán vettek át a Városházán a szociális iroda
munkatársaitól. A két nap alatt 882 gyermek
szülõje kapott 5800 forint értékû utalványt.

Szeptember 1-tõl változik a gyermekvédel-
mi törvény térítési díjra vonatkozó szabályo-
zása is a bölcsõdés és óvodás korú gyerekek

tekintetében. Eddig ingyenes ellátásra jogo-
sult volt az, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesült. Kedvezményes
térítési díjat fizetett a három vagy többgyer-
mekes család, a tartósan beteg gyermeket ne-
velõ család, valamint a megemelt összegû
családi pótlékban részesülõk. Ezek a támoga-
tások egészültek ki egy új kategóriával. Ab-
ban az esetben, ha a törvényes képviselõ nyi-
latkozik, miszerint a családban egy fõre esõ
jövedelem nem haladja meg a minimálbér
130 százalékát – jelenleg 89.408 forintot – ak-
kor gyermeke ingyenesen étkezhet a bölcsõ-
dében és az óvodában. Az igénylõlapot az
intézményben kell kitölteni és leadni. A kére-
lemhez nem szükséges csatolni semmiféle
igazolást a jövedelemre vonatkozólag, csu-
pán büntetõjogi felelõsség tudatában kell
megtenni a nyilatkozatot. Az ingyenes ellá-
tás a nyilatkozat leadását követõ naptól lép
érvénybe, azaz aki szeptember 1-jétõl már
igénybe szeretné venni az ingyenes ellátást,
annak augusztus 31-ig nyilatkoznia kell. Ter-
mészetesen az ingyenes étkezés igénybevé-
telét az év folyamán bármikor lehet kérni.

BG

Támogatás
iskolakezdéshez

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház vérellátó osztálya és a Magyar Vöröske-
reszt szentesi vezetõsége nemrégiben köszön-
te meg lapunkon keresztül is véradóinak,
hogy a hatalmas kánikulában is elmentek és
karjukat nyújtották embertársaik megsegíté-
sére.

Bár a tomboló hõség már a múlté és a nyár-
nak is lassan vége, a vérre és a segítõ szándé-
kú emberekre továbbra is szükségük van a be-
tegeknek, ezért várják a véradókat az alábbi
intézeti és a kiszállásos véradásokon.

Minden héten kedden és szerdán délelõtt
07.30-12 óráig és csütörtök délután 14-17 óra

között tartanak véradást a Kiss Zsigmond ut-
cai Vérellátó Állomáson.

A Szentesi Vérellátó és a Magyar Vöröske-
reszt Szentesi és Csongrádi vezetõsége kiszál-
lásos véradást szervez szeptember 7-én 10-14
óráig a laktanyában, szeptember 09-én 14-16
óráig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szentesi
telephelyén, szeptember 26-án 08.30-12 óráig
a Rákóczi utcai óvodában és szeptember 29-
én 15-18 óráig Nagytõkén a Mûvelõdési Ház-
ban.

Várnak minden egészséges, 18 év és 50 kilo-
gramm testsúly feletti segíteni szándékozót.

Szeptemberi véradások

Tavaly februárjában nyi-
totta meg kapuit az Aprósá-
gok Háza Családi Napközi a
Nagyörvény utca 51./b alatt,
a ház korábban orvosi ren-
delõ volt. A gyerekek már
20 hetes koruktól lehetnek
itt egészen 3 éves korukig,
bár már pályáztak arra a
lehetõségre, hogy ez az élet-
kori határ 4-5 év legyen –
nyi la tkozta  lapunknak
Agócs Lászlóné, a Szentesi
Vöröskereszt titkára.

Az Apróságok háza a Vö-
röskereszt gondozásában,
TÁMOP pályázati lehetõség-
bõl mûködik, hasonlóan a

szegedi Mesebárkához és
Cseppecskéhez. Fõ tevékeny-
ségébe tartozik  vidám lég-
körben a sok mozgás, játékos
torna és a babaúszás mellett
naponta több óra szabadtéri
játék, a közösségi élethez
szoktatás. Mindez szakkép-
zett, gyakorlott, gyermeksze-
retõ óvónõk és gondozónõk
segítségével. Munkájukhoz
pályázaton nyertek júliusban
új játékok az udvarra. 

A fenntartó fontosnak tart-
ja az óvodára való megfelelõ
elõkészítését annak a hét
gyermeknek, akiket lehetõ-
ség nyílt felvenni a Családi

Napközibe. A kicsik számára
kézmûves foglalkozásokat
tartanak, de babaangolt is ta-
nulhatnak naponta angol
nyelvû hanganyag segítségé-
vel. Az alkotás-tanulás mel-
lett a hagyományos ünne-
pekrõl is megemlékeznek.
Nõnapkor a fiúk ajándékot
készítenek a kislányoknak,
közösen készülnek a húsvét-
ra és az adventi ünneplés
sem maradhat el.

Jelenleg 3 kisgyermek jár a
Mesebárkába – tudtuk meg a
gondozónénitõl. Az óvó- és
gondozónõknek elõször a
szülõk mutatják meg, ho-
gyan altatják otthon gyerme-
küket. Majd a kicsik beszok-
tatására átlagosan két hetet
szánnak, de van olyan baba,
aki már 2 nap alatt elfogadja
azt, hogy családias légkör-
ben, de a szüleitõl távol tölti
a napját reggel 7:30 és dél-
után 4 óra között.  Másoknak
fontos a két hét alatt megva-
lósítható fokozatosság. Az
óvoda elõtti héten a Családi
Napközi napidíj fejében az
óvodás korú gyermekeket is
befogadja.

HAV

Új játékok a
Családi Napköziben

Augusztus 23-án rendez-
ték meg a Megyeháza KKK
szabadtéri színpadán a
Nemzetközi Fúvószenekari
Találkozót, melyen részt
vett a Kézdivásárhelyi Ta-
nulók Klubja, Mezõhegyes
Fúvószenekara, a szegedi
Fricsy Ferenc Városi Fúvós-
zenekar és Szentes Város
Fúvószenekara. Mihály Béla
és Nagy János karnagyokat
kérdeztük a fúvószenekari
találkozó jelentõségérõl. 

– Kezdetben a környékbeli
települések zenekarai jöttek,
akikkel valamilyen kapcsola-
tot kiépítettünk. Majd a '90-
es évek legelején kinyíltak a
határok és ekkor a mi zene-
karunk is kimehetett, illetve
külföldi zenekarokat is job-
ban tudtunk hívni. Tehát a
lehetõségek megváltoztak.
Ennek az a lényege, hogy
ahogy más amatõr csoportok
is találkoznak. Tartjuk egy-
mással a kapcsolatot, meg-
hallgatjuk és megbeszéljük
egymás mûsorát, ki milyen
mûveket játszik. Ezek az al-
kalmak kisebb szakmai fóru-
mok, ahol négy együttes ösz-
szejön, ott a jó ötleteket át-

vesszük egymástól és mi is
tanulunk újat. A találkozók-
nak egyrészt szakmai jellege
van, ezen túl emberbaráti
kapcsolatot is jelent – beszélt
az esemény történetérõl Mi-
hály Béla karnagy, majd így
folytatta: – Szentesnek van
már két testvérvárosa Né-
metországban. Többször is
jött már fúvószenekar, de
nem ilyenkor. Ez a hagyomá-
nyos augusztusi fúvószene-
kari találkozó, s ezen túl is
érkeznek olyan eseményekre
zenekarok, mint például a
kirakodóvásár, amikor a
Testvérvárosok Kulturális
Fesztiválja van. Érkeznek
Bácskatopolyáról is, bár itt
nincs kifejezetten fúvószene-
kar, de ide tartozik Bácska-
újfalva, ahol már van. Van-
nak Réty községben is, ez
Háromszéken van, velük
már 20 év óta tart a kapcso-
latunk. Ettõl 30 kilométerre
van Kézdivásárhely, akiket
most el is hívtunk, illetve mi
is szerepeltünk már náluk a
fúvószenekarral.

A tagok más-más idõpont-
ban voltak üdülni – ilyenkor
a találkozó elõtt három-négy

próbát is tartanak. Az együt-
tesnek is van egy éves mû-
ködési ritmusa, amikor új
darabokat tanulnak. – Külö-
nösebben erre a találkozóra,
amikor 30-40 perces mûsorra
készülünk, a meglévõ reper-
toárból válogatunk. Január-
tól hivatalosan is úgy dön-
töttünk, hogy hárman fele-
lõsséggel vezetjük a zene-
kart: Lévai György kollégám,
Pakó Attila és jómagam. A
komolyzenei mûsorszámok
mellett jobbára szórakoztató
jellegû mûveket adunk majd
elõ – tudtuk meg Mihály Bé-
lától.

– Az amatõr együttesek
életében nagyon fontos ez a
zenei találkozó, hiszen ezért
dolgoznak, próbálnak, na-
gyon sokat jelent a zenekar-
nak. Az erdélyi zenekarban
egészen más körülmények
között dolgoznak. Itt is na-
gyon fontos az, hogy az
itt játszók találkozhassanak
egymással – tette hozzá
Nagy János, a napokban a
Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt polgári tagozatával
kitüntetett karnagy, orgona-
mûvész. HAV

Egymástól is tanulnak
a fúvószenekarok
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Reneszánsz ember a sok-
oldalú, reneszánsz együttes,
ki sok mûfajban képes ki-
emelkedni. Ilyen a Ghymes
zenekar, kiket augusztus 20.
alkalmából a Szentesi Mû-
velõdési Központ invitálta
meg az Ifjúsági Parkba. A
koncerten nemcsak a közön-
ség sorai teltek meg, az
emelkedõket is betöltötte a
közönség, a hangulat pedig
azonos színvonalon egészen
a koncert végéig, s azt köve-
tõen a tûzijátékon is. Az
1983-ban, Nyitrán alakult
zenekar vezetõit Szarka
Gyulát és Tamást kérdez-
tük.

– Hogyan alakult a zene-
kar? Milyen zenei gyökerek-
hez nyúlik vissza?

– Elsõsorban mi táncház
zenekar voltunk, annak hatá-
sára alakultunk. Elõször az
erdélyi muzsika kapott meg
minket s így azt játszottunk
elõször. Aztán gyûjtöttünk s
késõbb már mindent tehet-
ségbõl játszottunk illetve mi
magunk is jártunk gyûjte-
ni. Ezt követõen kezdtünk el
lassan koncertezni is – felelte
Szarka Gyula.

– Hogyan érkezett a váltás
a tanári pályáról?

– Egyszer csak elérkezett
az idõ, hogy döntsünk. Volt
tennivaló itt is, ott is. Válasz-
tás elé állítottak minket. El-
kezdtünk koncertezni és
mind a kettõt nem lehetett
csinálni teljes erõbedobással,
s ezt választottuk.

– Van-e meghatározó, ki-
emelkedõ alkotás a zenekar
életében?

– Kiemelkedõ több is van:
természetesen mind kiemel-
kedõ, ha azt nézzük. Azon-
ban volt egy lemezünk, a Re-
ge, amely az elsõ platinale-
mez lett. Ez már szinte telje-
sen írott, alig található nép-
zene rajta. Innentõl kezdve

minden lemez nekünk szív-
ügyünk volt – mondta Szar-
ka Tamás.

– Hogyan élték meg a meg-
osztott Kossuth-díjat?

– Nagyon jólesõ érzéssel.
Fantasztikus dolog volt. Ez
egy állami kitüntetés és nagy
megtiszteltetés. Persze ez kö-
telez minket arra, hogy to-
vábbra is csináljuk a dolgun-
kat és így is teszünk – fogal-
mazta meg Szarka Gyula.

– Láttam, hogy játszik
musical elõadásokban is.

– Musicaleknél elsõsorban
azokban játszom, amiket
írok. Merthogy én írok is mu-
sicaleket – válaszolta Szarka
Tamás. – Szerintem nincse-
nek olyanok, hogy jó mûfaj-
ok meg rossz mûfajok. Ha
valaki valamely mûfajt elõ-
veszi, ott amelyik mûvész
ember, zenész kiemelkedõt
alkot, az nagyon nagy mun-
ka és tehetség. Minden mûfaj

elõtt megemelem már a kala-
pomat. Nekem nincs kiemelt,
bár a magyar és az erdélyi
népzene, a spanyol és arab
zene különösen megfogott
engem mindig is. Ezen kívül
persze a klasszikus zene is
ilyen, de eltaláltam a magyar
könnyûzenéhez is. Ez csodá-
latos. A mai generáció, ami
itt van és ott is megtalálható.
Színes a zenei világ, ami en-
gem illet, de Gyulának is ott
van még a régi zene. Neki a
reneszánsz zene különösen
kedvenc, ez nekem nem
olyan kiemelkedõ. Más stílu-
sokat nemigen szeretek, õ
pedig a reneszánsz zenét
mûveli és hallgatja is.

– Milyen a kapcsolata a
festészettel?

– Csodálatos festményeim
vannak, nyilvánvalóan. A
legtöbb a fejemben, de néhá-
nyat már megvalósítottam.
Egy jó pár borítót is tervez-

tem, kettõt-hármat a Ghymes
együttesnek. Az elsõ kötetem
elsõ borítóját is én festettem.
Tehát foglalkozom én ezzel,
ez egy szerelem, de kevés
idõm van rá.

– És a borászat? - érdek-
lõdtünk Szarka Gyulától.

– Ez egy hobbi és mûked-
velõ vagyok, így vagyok
készítõ. Van egy nagyobb
pincém Balaton-felvidéken,
Szent György-hegyen. Elsajá-
títottam, hogyan lehet a szõ-
lõbõl bor. Nekem ez így ki-
kapcsolódás és ez mindennel
összefügg. Elsõsorban zenész
vagyok, de ezt is ösztönbõl
csinálom. A hagyományos
borkészítést szeretem, ami
több százéves. Fahordós érle-
léssel foglalkozom, ami nél-
külöz mindenféle adalékot.
Szinte hozzá se kell érni és
egy csodálatos nedû lesz. Itt
is a hagyományokhoz ra-
gaszkodom. HAV

A reneszánszból
mer í t  a Ghymes

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatának
elismerését vehette át Nagy János orgonamûvész, karnagy,
címzetes igazgató augusztus 19-én, a Pesti Vigadóban. Az ál-
lami kitüntetéseket és szakmai díjakat Balog Zoltán, az emberi
erõforrások minisztere adta át augusztus 20. alkalmából. Az
idén 75. születésnapját ünneplõ  díszpolgár, karnagy, a Szen-
tesi Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola címzetes igaz-
gatója példaértékû, több mint öt évtizedes zenepedagógusi
életútja, valamint Szentes város közmûvelõdését és az egyhá-
zi zene népszertûsítését szolgáló tevékenysége elismerése-
ként, magas színvonalú munkájáért érdemelte ki az állami ki-
tüntetést.

– Nagy meglepetésként ért, mert nagyon sok kiváló embert
ismerek, aki nem kapott ilyet és így nem tudom, hogy megér-
demlem-e. Mindenképpen nagyon örültem ennek az elisme-
résnek. Olyan értelemben is nagy jelentõségû, hogy vannak,
akik ráfigyelnek a kultúra ügyében az ezen a területen tevé-
kenykedõkre. Engem valaki más ajánlott erre, s jó érzés, hogy
azt gondolják, aki ilyen munkát végez, azt el kell ismerni –
ez nagyon pozitív számomra – nyilatkozta lapunknak Nagy
János.

Állami kitüntetés
a mûvésztanárnak

Fotó: Vidovics Ferenc
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– Gyenge az egynyelvû
ország, a magyar befogadó
n e m z e t  v o l t  m i n d i g  –
mondta ünnepi beszédében
Szirbik Imre polgármester a
városi Szent István napi
ünnepségén. Szentes Város
Önkormányzata és a Szen-
tesi Mûvelõdési Központ
szervezésében augusztus
20-án az ifjúsági ház mellet-
ti parkszínpad mellé várták
az ünneplõ közönséget kora
estétõl különbözõ kulturá-
lis programokkal. A reggel
óta  hol  erõsebben,  hol
gyengébben csepergõ esõ
szerencsére elállt az esti
programokra, sõt a tûzijáték
befejezése után majd' egy
órával kezdett el újra zu-
hogni, megkímélve a szóra-
kozni vágyókat.

Elsõként Filmuzikum cím-
mel a Márkus Judit Quartet
szórakoztatta a nézõket. A
névadó Márkus Judit betegsé-
ge miatt nem tudott jönni, ez
azonban mit sem von le a
Majtényi András zongora,
Fónay Tibor bõgõ, István Atti-
la dob elõadásában hallott
régi filmslágerek értékébõl.
A darabok közötti összekötõ
szövegeket Janik László szín-
mûvész interpretálta. Ezt kö-
vetõen a Szegedi Nemzeti
Színház mûvészei Kónya
Krisztina és Cseh Antal ope-
rett slágereket adtak elõ Kál-
mán Imre legnépszerûbb da-
rabjaiból.

Augusztus 20., államalapí-
tó Szent István ünnepe, nem-

zeti ünnepünk, a Magyar
Köztársaság hivatalos állami
ünnepe alkalmából Szirbik
Imre polgármester mondott
ünnepi beszédet. Beszélt az
ország ezeréves történelmé-
rõl, melynek része volt, hogy
a hozzánk érkezõket befo-
gadtuk, és õk gazdagították
a magyar kultúránkat. A
szentesi telefonkönyben is
látni idegen csengésû neve-
ket, akik itt építettek házat,
alapítottak családot és dol-
goznak. A nép bizalmából
hatalmon lévõnek tudnia
kell honnan jött és hogy az
embereket kell szolgálnia,
hívta fel a figyelmet a pol-

gármester. Elmondta, hogy
az idei új kenyér is sok em-
ber munkája, ezért azt meg
kell becsülnünk. Végezetül
azt kívánta, hogy jusson mi-
nél nagyobb szelet kenyér
mindenkinek, bárhonnan is
jött. Ezt követõen a nemzeti
színû szalaggal átkötött ke-
nyeret áldotta meg dr. Gruber
László, a Szent Anna Katoli-

kus Egyházközség plébáno-
sa és Fehér Csaba, a Reformá-
tus Nagytemplomi Gyüleke-
zet lelkipásztora. A megál-
dott kenyeret Szirbik Imre
szegte meg, és a lelkészekkel
közösen szétosztotta a jelen-
lévõk között.

Az ünnepélyes kenyérál-
dás és kenyérszegés után a
Ghymes együttes Szerelmes
szabadság címû ünnepi mû-
sorát láthatta, hallhatta a né-
pes közönség. Az ünnepi
mûsort a már hagyományos,
és most is látványos, közel
10 perces tûzijáték zárta a
Kurca partján.

BG

Muzsika, kenyérszentelés
és tûzijáték az ünnepen

Augusztus 19-én tartotta ünnepi állománygyûlését a Ma-
gyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred a
Damjanich Laktanya legénységi étkezdéjében. A rendezvé-
nyen megjelent Szirbik Imre polgármester és dr. Tóth Flóri-
án, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentes Járási Hi-
vatal vezetõje.

Papp István hadnagy ünnepi beszédében kiemelte, hogy au-
gusztus 20-a a magyarság egyik legõsibb és legfontosabb ün-
nepe. Beszélt a több mint egy évezredes magyarság történeté-
rõl, a magyar államiság fogalmáról, hitrõl, hazaszeretetrõl,
Szent István király szellemi örökségérõl. 

Az ünnepi beszéd után Máté Sándor alezredes, a Honvédel-
mi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat, Protestáns Tábori
Püspökség püspöki titkára ünnepélyesen megáldotta a nem-
zeti színû szalaggal átkötött „Új kenyeret".

Az állománygyûlésen személyügyi határozatok és paran-
csok felolvasását követõen Antal László ezredes, a mûszaki
ezred parancsnoka személyesen gratulált az elismerésben ré-
szesülteknek.

Csordásné Nehéz Zsuzsanna fõhadnagy
Fotó: Kovács Dóra Eszter közalkalmazott

El ismerések
a laktanyában

A Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát adományozta a
honvédelmi miniszter Állami Ünnepünk, augusztus 20-a
alkalmából, eddig végzett eredményes munkája elisme-
réséül Márton Róbert fõtörzsõrmesternek, a 37. II. Rákó-
czi Ferenc Mûszaki Ezredmerülés-vezetõ, mesterbúvárjá-
nak. Mintegy száz katona, kormánytisztviselõ, közalkal-
mazott és polgári személy vett át elismerést Hende Csaba
honvédelmi minisztertõl Szent István király ünnepe al-
kalmából augusztus 19-én a Stefánia Palotában.

„A nép bizalmából
hatalmon lévõnek
tudnia kell honnan
jött és hogy az embe-
reket kell szolgálnia“

Fotó: Vidovics Ferenc
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Vereséggel kezdte a me-
gyei elsõ osztályú labdarú-
gó-bajnokság 2015-2016-os
szezonját a Szentesi Kinizsi
csapata. Koncz Zsolt együt-
tese hazai pályán szenve-
dett 3-0 arányú vereséget a
Mórahalomtól, szerdán pe-
dig rangadót játszott a
Csongrád ellen.

A Magyar Kupában aratott
sima gyõzelem után jóval
nehezebb ellenfél várt a mie-
inkre az elsõ fordulóban. A
Mórahalom gárdája az elõzõ
szezonban a negyedik he-
lyen végzett a megyei elsõ
osztályban, és hogy nem vé-
letlenül, azt ezen az össze-
csapáson is bizonyították a
vendégek, akik érettebb, ösz-
szeszokottabb játékot produ-
kálva, helyzeteik közül hár-
mat gólra váltva megérde-
melten vitték el a három
pontot Szentesrõl. A vendé-
gek már az elsõ félidõben
vezettek, a góljukhoz még
kettõt tudtak hozzátenni for-
dulás után, így alakult ki a 3-
0-ás vendégsiker.

- Reálisan nézve az össze-
csapást, mindenben fölénk
nõtt az ellenfelünk - mondta
Koncz Zsolt vezetõedzõ. - Já-
tékban és egyéni teljesítmé-
nyekben is többet nyújtottak,
mint mi. A mérkõzésen na-
gyon sok egyéni hibát követ-
tünk el, szétesett a játékunk,
talán azt is mondhatom,
hogy amióta elkezdtük a
munkát, ez volt a legrosz-

szabb teljesítményünk. Töb-
bet vártam a játékosoktól
ezen a bajnokin.

Koncz Zsolt elmondta,
hogy az általa legoptimáli-
sabbnak vélt kezdõ tizen-
egyet tudta a pályára külde-
ni, egyedül Légrádi Zsolt hi-
ányzott a csapatból, így a vé-
delemben kellett kisebb vál-
toztatást végrehajtani. Ter-
mészetesen sokan várták,
hogy Koncz is pályára lép
majd, de mint megtudtuk,
Zsolt két hete térdsérüléssel
bajlódik, orvosi vizsgálat vár
rá, emiatt nem tudott a csa-
pat segítségére lenni a pá-
lyán. 

Szerdán Csongrádra uta-
zott a Kinizsi, és igyekeztek
gyorsan feledtetni a szurko-
lókkal a hazai fiaskót. A két
szomszédvár összecsapása a
táblázaton elfoglalt helyezé-
sektõl függetlenül mindig
nagy eseménynek számít,

különösen annak tükrében,
hogy a Csongrád is kikapott
a nyitófordulóban, mégpe-
dig 5-0-ra, így mindkét csa-
patnak volt javítani valója a
szerdai mérkõzésen.

A Csongrád örülhetett , hi-
szen a szerda délutáni mér-
kõzésen a hazaiak, bár nem
brillíroztak, mégis több gólt
szereztek, mint a sok hibával
játszó, és büntetõt is rontó
Szentes. A 3-2-es csongrádi
gyõzelem után Koncz Zsolt
arról beszélt, hogy egy na-
gyon alacsony színvonalú
mérkõzésen játékosai mé-
lyen valós tudásuk alatt ját-
szottak, és elképesztõn gyer-
meteg gólokat kaptak. - Sok
dolgunk van még, rengeteg
munka vár ránk – mondta a
vezetõedzõ. – Az edzõmér-
kõzéseken sokkal nagyobb
önbizalommal futballoztunk,
jobb teljesítményt nyújtot-
tunk, most meg háromszor

nem tudtunk egymáshoz
passzolni egymás után. Ami-
kor ezt megtettük, azonnal
gólhelyzetbe kerültünk, és
több nagy lehetõségünk is
volt az egyenlítésre, sajnos
büntetõt is hibáztunk. 

Sokkal eredményesebben
szerepeltek a fiatalok Csong-
rádon, a Kinizsi ifjúsági
együttese 8-1-re kiütötte a
házigazdákat.

A Kinizsi felnõtt csapata
szombaton, hazai pályán ja-
víthat a Sándorfalva együtte-
se ellen. A mérkõzés 17 óra-
kor kezdõdik.

hv

Kiválóan szerepelt a kaza-
nyi, 16 FINA úszó Masters
Világbajnokságon Pólyáné
Téli Éva, aki a 100 méteres
pillangóúszásban a 10., míg
ugyan ebben a verseny-
számban, de 200 méteren a
11. helyen végzett néhány
héttel súlyos lábsérülését
követõen.

– …és amikor eltört a lába
néhány héttel a világbajnok-
ság elõtt?!

– Akkor elsírtam magam –
válaszolta a Szentesi Delfin
ESC sportolója. – Már neve-
zésem volt a világbajnokság-
ra, teljesítettem az ehhez
szükséges szinteket 50, 100
és 200 méteres mellúszásban,
valamint 100 és 200 méteres
pillangóúszásban álltam vol-
na rajthoz. Mondanom sem
kellett, hogy ekkor minden,
amit elõzõleg elterveztem,
borult. Egy hónappal a ver-
seny elõtt eltört a lábam, egy
haránt irányú törés követke-
zett be a szárkapocs-csonton,
ami miatt fekvõ gipszet kap-
tam, három hétig nem edz-
hettem, vízbe sem mehet-
tem, két héttel a vb elõtt spe-
ciális rögzítõvel tudtam csak
úszni, de a világbajnokságon
természetesen ezzel sem le-
het.

– A versenyszámait is meg
kellett emiatt változtatnia.

– Mellúszásban egyáltalán
nem úszhattam, a két pillan-
gószámot már el tudtam vál-
lalni, viszont azt be kellett
gyakorolni, hogyan tudok

szabályosan elrajtolni a start-
kõrõl. A lábam állapota nem
engedte meg, hogy rá tudjak
támaszkodni, de szerencsére
sikerült ezt is megoldani.
100-on végül a 10., 200 méte-
ren pedig a 11. helyen végez-
tem.

–  Összességében hogyan
szerepeltek a magyarok a
Masters Világbajnokságon?

– Egy maroknyi magyar
csapat vett részt ezen a ver-
senyen, de úgy gondolom ki-
tettünk magunkért. A verse-
nyen egészen kiválóan szere-
pelt a szegedi Bánki Horváth
Béla, aki két világcsúcsot is
úszott 95 esztendõsen, több
aranyérmet is szerzett, de to-
vábbi elsõ helyezettjeink is
voltak. Akik kiutaztak, vala-
mennyiüknek volt elsõ tíz
közötti eredménye.

HV

Éva bravúr jaMegkezdõdött a bajnokság

Elsõ alkalommal szervezik
meg a Sipos Edit Emléktor-
nát szeptember 18-20. között
öt utánpótlás nõi csapat
részvételével a ligeti uszodá-
ban. Szentesre várják az an-
gol ifjúsági válogatott, a
Zenta, a Dunaújváros, a
BVSC  csapatát, akik ellen

vízbe száll a házigazda Szen-
tesi VK utánpótlás együttese.
A mérkõzések pénteken dél-
után kezdõdnek és vasárnap
délután érnek véget. A leg-
jobb csapat vándorkupával
térhet haza, és díjat kap a
legjobb kapus, játékos és gól-
királynõ.

Az ünnepélyes megnyitó a
tervek szerint szombaton 11
órakor kezdõdik a megyehá-
zán. A rendezvényre várják
Sipi egykori csapattársait,
olimpikonokat, a vízilabda
szövetség képviselõit, közre-
mûködik Kárász Zénó szí-
nész, egykori vízilabdás. A
szervezõk egy rövid filmmel
emlékeznek a kiváló játékos
sportpályafutására. A torna
ideje alatt látható Sipos Edit
személyes tárgyaiból össze-
állított kiállítás a Pano Pub
kávéházban. 

Emléktorna
Sipi tiszteletére

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban folyamatban van a TÁMOP-
6.2.4.B-12/2-2014-0017. számú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztéséhez
kapcsolódó szakképzések támogatása a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórházban” címû projekt. 

A projekt 100%-os Európai Uniós támogatással valósul meg, összértéke
8.861.998,- Ft. 

A megvalósítási szakasz 2014. szeptember  01-én kezdõdött, a megvalósítás
várható idõpontja 2015. október 30.

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban a DAOP-4.1.2/B-11-2011-
0001 projekt keretében Pszichiátriai rehabilitációs osztály átalakítása, addik-
tológiai rehabilitációs részleg kialakítása valósul meg. Ehhez kapcsolódóan a
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0017. számú projekt célja a megújult osztályon és
az új részlegen a minél magasabb színvonalon történõ betegellátás biztosítása,
új szakképesítések megszerzése által.

4 fõ egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ szakdolgozó új szakképesíté-
sének megszerzését kívánjuk megvalósítani. 3 fõ pszichiátriai szakápoló és
gyógyfoglalkoztató, 1 fõ ergoterapeuta szakképesítés megszerzése valósul meg
a projekt keretében.

A Szilver TSE múlt héten,
augusztus 15-21. között tar-
totta szokásos nyári edzõ-
táborát. Négy helyszínen
négy csoportban edzettek,
összesen 180, saját nevelésû
táncos készült az õszi és jö-
võ évi megmérettetésekre. 

A tánc- és versenymentes
elmúlt idõszakot követõen
ismét „csatasorba” álltak a
Szilver legjobb versenyzõi és
a versenyzésbe még csak ez-
után bekapcsolódó párosok.
Két évtizede tartó hagyo-
mány már, hogy a nyár vé-
gén közös edzõtáborban ala-
poznak a magyar bajnoksá-
gok és országos versenyek
elõtt, hogy a korábbi sikerek
folytatódhassanak. Erõnléti
edzés éppúgy szerepelt a fe-

szített tempójú táborban,
mint balettóra. Elõbbit nap-
indításként dr. Fritz Péter, a
táncosok és több élsportoló
erõnléti edzõje vezényelte,
majd a mozgáskoordináció
javítása érdekében Fekete
Mercédesz balett mozdulato-
kat gyakoroltatott a tánco-
sokkal. Juhász Ágnes-Tóth
Szilárd latin, míg László Csaba
és Páli Viktória standard órá-
kat adott a Dr. Papp László
Városi Sportcsarnokban.

A másik helyszínen, a Kla-
uzál-iskola tornatermében
Szepesi József és Szepesi Lilla
foglalkozott az alacsonyabb
osztályos párokkal. A Dózsa-
házban lévõ edzõteremben
Papp Balázs és Szepesi Judit
az elsõ versenyeikre készítet-

te fel a fiatalokat, az egyesü-
let fehérházi központjában
pedig Lászlóné Németh Anikó
és Bori Ildikó volt a tánctanár.

A legjobbak augusztus 23-
án utaztak Budapestre a vá-
logatott keretedzésére, mert
rájuk szeptembertõl nemzet-
közi megmérettetések vár-
nak.

A kiváló eredmények mö-
gött kitartó, szorgalmas
munka van, ezt mutatja,
hogy a fárasztó hét végén a
zárónapnak is a legvégére a
legjobb felnõtt versenyzõk
maradtak „órázni” a sport-
csarnokban, ahol egy-egy
párossal külön foglalkoztak.

D. J.

Megalapozták a
következõ sikereket

Csongrád-Szentesi Kini-
zsi 3-2 (2-1)

Csongrád, 400 nézõ. Ve-
zette: Vereska Mátyás - jól
(Dobó, Virág).

Csongrád: Bíró 8 (Hogyor
-) - Bánfi 7, Szentirmai 7,
Gáleg 7, Mészáros 7, Bodor
7, Szabó 7, Fodor 7 (Borda -,
Koncz -), Huszka 7 (Sarusi-
Kis -), Nagy 7 (Gyõri -),
Rácz 7 (Maszlag 7). Játékos-
edzõ: Szûcs Róbert.

Szentesi Kinizsi: Gömöri
0 - Vincze 4, Török 4 (Gödér
-), Szeles 4 (Páger 6), Légrá-
di 4, Molnár 4 (Szabó -),
Lõrincz 4 (Lázár 4), Kere-
peczki 4, Orovecz 4, Kovács
4 (Juhász -), Lekrinszki 4.
Játékos-edzõ: Koncz Zsolt.

Gólszerzõk: Szabó, Fodor,
Maszlag, ill. Kovács, Kere-
peczki.

A Kinizsi tehetetlen volt a Mórahalom ellen.
Fotó: Vidovics
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Egy hórihorgas fiú, óriási
szívvel, aki szereti Alaszkát,
a karatét, Szõke és Badár al-
kotótársa filmben és könyv-
ben, az alaszkai szánhúzó
kutyák, a Mamutok nagy ba-
rátja és nem elhanyagolható
módon itt született, tanított
és karatézott Szentesen. Hor-
váth János lassan húsz éve
költözött el, festõmûvész
kedvesével élt már agglome-
rációban, most Budapesten
lakik. Szenvedélye maradt a
küzdõsport és a négylábúak,
de  ami  a  l eg fontosabb :
a természetközeli élet és
gondolkodás. Indián sátrát
(amelyet a legnagyobb kö-
zösségi oldalon meg is mutat
olykor) hajnalba húzódó for-
gatásokra cserélte. Nem be-
szélhet róla, ám annyi tud-
ható, hogy rossz fiút alakít
az egyik legnagyobb ameri-
kai házi mozicsatorna „for-
gó”-készülõ produkciójában.
Szülõvárosában egy kutyaki-
állításon járt, ahol házigazda
-konferanszié volt. Maradt
egy melegszívû szentesi, aki-
vel bármikor lángosoznék a
piacon és közben gondolat-
ban Alaszkában járnék... Mi-
ért pont Alaszka? – kérdezte
viccesen. Inkább Szentes, ne-
vette el az egykori híres film-

sorozat címét. A kiállításon
folyton félbeszakadó beszél-
getésünkbõl olvashatják az
idõutazásunkat. 

– Szerintem téged minden-
ki ismer.

– Sokan, igen.
– Mindig be volt kenve

ilyen piros színû folyadékkal
a kezed.

– Igen, mert akkor nagyon
keményen karatéztunk és
szét volt verve a kezem, az
elsõ két bütyök „szeiken” –
japánul , de ma már nagyon
puhány és szépen néz ki. Mi-
vel annak idején nagyon so-
kat voltunk az uszodában,
így védeni kellett ,ezzel a
nem is tudom hogy hívják
folyadékkal. Uszodamester
voltam és a betonokat ver-
tem folyton gyakorláskép-
pen, de volt is rá idõm.

– De te tanító is voltál,
vagy legalábbis én napközis
tanárként emlékszem rád
a mi iskolánkból (akkori
Hámán Kató).

– Hat és fél éven keresztül
voltam négy általános isko-
lának az úszóoktatója. Petõ-
fiseknek, a Köztérnek, a Kla-

uzálnak és a Kossuthnak is.
Fõleg az alsósoknak voltam
úszóoktatója és aztán felsõ-
söknek is, rengeteg gyerme-
ket megtanítottam úszni.

– Az a jó, hogy nem fél-
tünk tõled. Én úsztam és
igenis volt olyan, akitõl tar-
tottunk, de tõled nem, van

valami nagyon szerethetõ a
te személyiségedben.

– Volt meg van, pedagógi-
ai érzékem, ezt mondják is.

– Te is mint a legtöbben,
egyszer csak eltûntél..egyik
nap még láttalak az utcán,
aztán már nem. Egyszer a
Rádió Szentes hõskorában

megbeszéltük, hogy lesz in-
terjú, de aztán nem lett.

– Elkezdtünk Badárral fil-
mezni, 1988-ban, Badár-
Szõke, gimi dráma tagozat.

– Te drámais voltál?
– Nem. Gimis voltam, de

nem drámais. Viszont Miska
bácsinál színpados voltam,
ott voltam, jelen voltam. A
gyökereim innen indultak és
beleestem ebbe a világba,
amit mûvészetnek, színé-
szetnek neveznek és talán
ennyi év után mûvésznek,
színésznek nevezhetjük ma-
gunkat. Közben dolgoztunk,
civilben, fél civilben, össze-
vissza. 92-ben pedig fogtam
magam és elmentem Alasz-
kába.

– Itt volt a Badár február
végén és gyakorlatilag az
egész este rád lett építve, te
voltál a kályha, innen indult
és a legtöbb sztori ideért
vissza hozzád. Volt bõven
benne Alaszka, nagyon sokat
nevettünk, pedig ez az egész
inkább hátborzongató volt,
mint nevetséges... Szóval
nagy sumák..

– Ez most a legutóbbi

könyvem tartalma is, na
csak, hogy egy kicsit marke-
tingezzem is magam.

– Azért ott azon a befa-
gyott tavon, amikor meztele-
nül próbáltál életben marad-
ni, az a történet azért nehe-
zen volt emészthetõ. A ka-
rosszékbõl meg nagyon hu-
moros volt. Emlékszem, ak-
kor arra gondoltam, ezt meg
fogom tõled kérdezni, tény-
leg így volt?

– Voltak ilyenek. Alaszka
egy olyan vidék, ahol télen
nagyon hideg van, nyáron
nagyon meleg.

– Tényleg?
– Igen. Nyáron van ott is

28-30 fok. Anchorage olyan
szélességi fokon van, mint
Szentpétervár. Alaszka nem
viccel, szóval, az Alaszka.

Az egyik kereskedelmi te-
levízióval ezt forgattuk, ki-
mentünk megint, csak stáb-
bal. Roadmovie -t forgattunk
és balszerencséjükre elvittek
minket is a Badárral, akkor
aztán Los Angelesbe is elju-
tottunk. Aztán onnan hoz-
tunk haza egy Cadillacet is.

Fehér Mónika

Augusztus 29. szombat
14:00 3D Irány a bárka!
16:00 Az U.N.C.L.E. embere
18:15 Vakáció
20:30 Hitman - A 47-es

ügynök
Augusztus 30. vasárnap
12:30 3D Irány a bárka!
14:00 3D ! Minyonok
16:00 Hitman - A 47-es

ügynök
18:00 Az U.N.C.L.E. embere
20:15 Vakáció
Augusztus 31. hétfõ
14:00 3D Irány a bárka!
16:00 Az U.N.C.L.E. embere
18:15 Vakáció
20:30 Hitman - A 47-es

ügynök

Szeptember 1. kedd
14:00 3D Irány a bárka!
16:00 Vakáció
18:15 Hitman - A 47-es

ügynök
20:15 Az U.N.C.L.E. embere
Szeptember 2. szerda
14:00 3D Irány a bárka!
16:00 Az U.N.C.L.E. embere
18:15 Vakáció
20:30 Hitman - A 47-es

ügynök
Szeptember 3. csütörtök
16:30 Hitman - A 47-es

ügynök
18:30 Vakáció
20:30 A Szállító - Örökség
Szeptember 4. péntek
16:30 Vakáció
18:30 Hitman - A 47-es

ügynök
20:30 A Szállító - Örökség

Van egy nagy kutyám. Labrador és
pitbull keveréke. Jó kombináció.
Biztos vagyok benne, hogy egy nap
letépi a lábamat, de vissza is hozza.

Társkeresõ hirdetés:
Fiatal vagyok, jóképû és izmos.
Anyagilag is jól állok, hat kocsim
van, két házam, és egy nyaralóm a
Karib-tengeren. Nem keresek sen-
kit, csak dicsekedni akartam.

A menyasszony kérleli a võlegény-
ét:
- Ha hozzád megyek, akkor ugye le-
szoksz a dohányzásról?
- Le én!
- És inni sem fogsz?
- Nem fogok.
- És lóversenyezni sem?
- Azt sem.
- És mirõl fogsz még lemondani?
- A házasságról.

Windows-szlogen: Gondolkodok,
tehát fagyok!

- Mit csinál a rutinos felhasználó,
ha már huszadszorra fagy le a Win-
dows?
- Ctrl + Alt + cipõtalp...

Pistike lelkendezve rohan haza a bi-
zonyítványával:
- Papa, papa, óriási mázlid van!
- Na mesélj!
- Képzeld, jövõre nem kell új tan-
könyveket venned!

- Pistike, mondj egy tagadó monda-
tot!
- A Gyuri megette az uzsonnámat.
- De hát hol van ebben a tagadás?
- A Gyuri tagadja.

A tanító néni megkérdezi Mórickát:
- Móricka, mi a hajlékony ellentéte?
- Hajléktalan.

HõgutaMozimûsor

Kos
Ezen a héten a szélsõsé-
gek mutatkozhatnak az ön

életében. A jó dolgaival is halad, lát-
hatóan szövetségesek is szegõdnek
ön mellé, de azok a dolgok is felszín-
re jönnek, melyeket szíve szerint ti-
tokba szeretne tartani.

Bika
Az üzleti életének, a pénz-
ügyeinek kedvez ez a hét.

Nagyon jók a meglátásai, ötletei kife-
jezetten konstruktívak. Ha ezen a hé-
ten túl buzgó ember kerül az ön kö-
zelébe, kerülje a társaságát, mielõtt
felidegesítené magát miatta. 

Ikrek
Ezen a héten többször is
kerülhet stresszhelyzetbe a

munkája kapcsán. Pénzügyeket érin-
tõ munkakapcsolatait kezelje fokozott
óvatossággal. Ha egy bizonyos ügy
iránt elkötelezettséget érez, álljon ki
mellette

Rák
Ez a hét igazán kedvez ar-
ra, hogy jól érezze magát.

A mindennapi teendõivel is jobban ki
lesz békülve, mint máskor. Talán
most jött el a kellõ alkalom, hogy
olyan minõségi szeretetben van ré-
sze, ami ritkán adódik.

Oroszlán
Ez a hét nagyon jól illesz-
kedik az ön világához

anyagiakban, esetleg külföldet érintõ
döntéseiben, valamint szerelmi téren.
A fontos dolgait, döntéseit jobb, ha
hétfõre vagy csütörtök reggeltõl a hét
második felére tervezi.

Szûz
Mostanság fokozottan vi-
gyázni kell az egészségé-

re. Hajlamos halogatni dokijának a
felkeresését, ha baj van. Most nem
múlik el magától. Jobb, ha többet fi-
gyel önmagára is, ne csak az önt kö-
rülvevõkre.

Mérleg
Ezen a héten egy igazán
nemes gesztusra számít-

hat egy olyan ember részérõl, akit
még nem is ismer. A napokban olyan
dolgokat kap, melyek boldoggá te-
szik.  A hét közepén merülhetnek fel
némi átmeneti feszültségek.

Skorpió
Behozhatja az eddigi lema-
radásokat és marad bõven

energiája és lelkesedése arra is,
hogy fontos tárgyalásokat sikeresen
levezessen. Egy beszélgetés a hét
elején egy kedves személlyel köze-
lebb hozza önöket egymáshoz.

Nyilas
Jól vizsgáljon át minden
iratot, papírt, mielõtt bár-

mit is aláírna, mert hibák csúszhat-
nak be az esetleges üzleti szerzõdé-
sekbe. Pénzügyei határozottan ked-
vezõ változás irányába tartanak.

Bak
Ezen a héten meglepheti
ismerõsei reakciói, melyek
az utóbbi szívességével

függhetnek össze. Szánjon a pihe-
nésre is, a szórakozásra is egy kis
idõt, fõképp ha párkapcsolatban él,
mindkettõjüknek jót tenne egy kis la-
zítás közösen.

Vízöntõ
Most egy kicsit le kellene
lassítania, több idõt fordí-

tani a pihenésre. Társasági életre
most kevesebb idõt fordítson. Rege-
nerálódnia kell. Óvakodjon attól,
hogy hallgasson a környezetében lé-
võk suttogására. 

Halak
Ezen a héten mindenképp
találnia kell egy módszert,

amivel fegyelmezni tudja önmagát,
mert a hét elején könnyen elõfordul-
hat, hogy szétszórtabb lesz az öntõl
megszokottól és hibát ejthet. 

Augusztus 28-szeptember 7.
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Õ volt a kályha a Badár-sztorikban

Agytorna a klubban
A Szívügy Klub legközelebbi összejövetele szeptember 2-

án, szerdán 17 órakor tartja az ifjúsági házban. Ez
alkalommal dr. Tóth Mária orvosnõ Agytorna címmel tart
elõadást. Utána a szeptemberi kirándulást beszélik meg és
az utolsó részlet befizetésére lesz lehetõség.

A Hortobágy

népzenéjét

tanulhatják
Népzenei továbbképzésre

várja a zenekarvezetõket,

népdalkör vezetõket, zene-

kari tagokat, énektanárokat

és a népzenét szeretõ embe-

reket a Vass Lajos Népzenei

Szövetség és a Szentesi Mû-

velõdési Központ.

Az ifjúsági házban a Hor-

tobágy népzenéje témakör-

ben zajló ingyenes tovább-

képzés augusztus 29-én

szombaton 9 órától 13 óráig

tart. Az elõadó Nauner-

Agárdi Éva adjunktus, ének-

zene-népzene tanár, a Nép-

mûvészet Ifjú Mestere, köz-

remûködik a Sárréti Népdal-

kör Püspökladányból, mû-

vészeti vezetõje Tóth Gyula.

Jelentkezni lehet: Mély-

kútiné Németh Kornéliánál a

30/6363-623 telefonszámon

email: 73nelli@tvnettel.hu

– Dinamizmust, örömöt
közvetítünk a tánciskolánk-
ban. A legfontosabb, hogy
energiát kapjanak a gyere-
kek, mert a nagymértékû is-
kolai leterheltség miatt fá-
radtak, fásultak – vallja Vass
Sándor. A táncpedagógus
gyerekek számára indít tánc-
iskolát szeptember elején. A
60 perces foglalkozások heti
két alkalommal, kedden és
csütörtökön zajlanak az ifjú-
sági ház pódiumtermében.
Vass Sándor és az általa ve-
zetett VSG Táncszínház elõ-
adását júliusban láthatta a
szentesi közönség. A kortárs
táncszínházi bemutatón az
egykori, ma már felnõtt tán-
cossá avanzsált egykori ta-
nítványok mellett egy-egy je-
lenetben szerepet kaptak az
újdonsült növendékek is. –
Olyan Szentesrõl elszárma-
zott táncmûvészek – Annus
Bea, Hankó György és Vass
Márta – is szerepeltek, akik
közül ketten már 6-7 éves
koruktól tanultak nálam.
Igazi öröm volt számomra
itthon fellépni, ráadásul telt
ház elõtt. A táncoktatással

szeretném visszaadni mind-
ezt, amit Szentestõl kaptam
– vallja a ma már a fõváros
közelében élõ Vass Sanyi.

Szeptemberben több cso-
portban indulnak a foglalko-
zások. A manó balettbe 4-9
éveseket várnak, a hip-hop
csoport gyerek (7-10 év) és
junior (11-16 év) korosztály-
nak, míg a jazztánc 11 éves
kor felettieknek indul. Az el-
sõ foglalkozásra, egyben a
beiratkozásra szeptember 3-
án, csütörtökön 18.30 órára

várják az érdeklõdõ gyereke-
ket és szüleiket az ifjúsági
ház pódium termében.

A VSG Táncszínház az or-
szág számos pontján fellép
elõadásaival. Az NRG Tánc-
iskola szentesi növendékei
számára ez a mûvészeti hát-
tér lehetõséget nyithat a  ko-
moly színpad felé, de már az
is többlet a gyereknek, ha
jobb testtartást és magabiz-
tos fellépést kapnak a tánc-
óráktól.

-bes

Tánciskola az IH-ban



Egy halott férfira találtak rá az arra járók a Kurca városi
szakaszán augusztus 19-én reggel. A holttestet tûzoltók emel-
ték ki a vízbõl a Csongrádi úti hídnál. A helyszíni szemle so-
rán sikerült azonosítani a halottat. A Szentesi Rendõrkapi-
tányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset
körülményeit, mivel semmi sem utal bûncselekményre vagy
idegenkezûségre.

Holttest a Kurcában 

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

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: Augusztus 31-ig Pingvin patika (Rákóczi u.
12. ) hétfõ-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-12
óráig. Készenléti telefon: 70-563-5139.

Augusztus 31. - szeptember 7. Szent Damján Gyógyszertár (Sima F.
u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Szombat és vasárnap zárva. Ké-
szenléti telefon: 70-563-5139 Készenlét ideje: hétfõ-péntek 20 órától
másnap reggel 7.30-ig, szombaton 20 órától másnap 8-g, vasárnap 20
órától másnap 7.30-ig

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü aug. 31. - szept. 4.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Vegyes zöldségleves

és eperkrémleves
tejszínhabbal

A menü: Pacalpörkölt,
köményes burgonya

B menü: Rántott sajt,
kukoricás rizs, tartár

Kedd: Zöldbableves és
magyaros gombaleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Csirkés-zöldséges
rakott tészta

Szerda: Sárgaborsóleves füstölt
ízekkel és karfiolleves

A menü: Császár roston, vagy
fokhagymás sertésmáj,
kelkáposzta-fõzelék

B menü: Töltött cukkini,
petrezselymes rizs

Csütörtök: Korhelyleves és
zöldborsóleves

A menü: Gordon bleu,
burgonyapüré

B menü: Zúzapörkölt, tészta
Péntek: Gulyásleves és

májgaluskaleves 
A menü: Bakonyi tokány, tészta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü aug. 31-szept. 6.

Hétfõ: Zöldbableves 
A menü: Bakonyi csirkecomb,

galuska köret
B menü: Borsos tokány,

petrezselymes rizs
C menü: Rántott csirkemell,

petrezselymes rizs
Kedd: Lencseleves
A menü: Eszterházy sertésragu,

tészta köret
B menü: Csirkemell csíkok

sajtmártásban,
burgonyapüré

C menü: Rántott csirkemell,
burgonyapüré

Szerda: Meggyleves
A menü: Kolbászos lecsó
B menü: Sajtos sült csirkecomb,

petrezselymes burgonya
C menü: Rántott csirkemell,

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Magyaros

burgonyaleves
A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Natúr sertésszelet,

zöldborsófõzelék
C menü: Rántott csirkemell,

zöldborsófõzelék
Péntek: Palóc gulyásleves
A menü: Chilisbab
B menü: Zöldséges rakott tészta
C menü: Rántott csirkemell, párolt

zöldség
Szombat: Daragaluska leves
A menü: Ananászos csirkemell,

tepsis burgonya
Vasárnap: Csontleves
A menü: Magyaróvári sertésszelet,

rizibizi
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.

(Folytatás az 1. oldalról)
Fel kellett készíteni a lele-

teket a külföldi bemutatko-
zásra, ennek részeként 3D-s
lézerszkennerrel a tárgyak
tudományos igényû képi
rögzítése történt meg a hé-
ten a szobroknak helyet adó
Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyen. Az eljárás céljaként azt
fogalmazta meg dr. Béres
Mária, hogy ez a megoldás
sokkal jobban elõsegítheti a
leletek kutathatóságát. – Kö-
zelebb kerülhet a kutató
egy-egy mûtárgyhoz, mint-
ha nagyítóval közelítene
hozzájuk. Századmilliméter
pontossággal láthatóvá vá-
lik a tárgyak térbeli alakja,
díszítésük részletei. Koráb-
ban kézi mintázással, szem-
re lehetett csak relatíve pon-
tos másolatot készíteni. Még
korántsem tudunk róla min-
dent, s a szkennelés máris
több tudományos kérdést
vetett fel a maszkjával, a
sarlójával, s a nõi szobor
meanderdíszítésével kap-
csolatban is.

A budapesti Basiliskus 3D
Grafikai Stúdiót kérték fel,
akik gyakran kiszállnak or-
szágszerte, illetve külföldre
is készítenek térhatású felvé-
teleket. Mint a cég munka-
társa, Mischinger Balázs el-
mondta, három különbö-
zõ technikát alkalmaznak:
strukturált fényszkennerrel,
lézerszkennerrel és foto-
grammetriás eljárással tapo-
gatják le a tárgyakat, ez
utóbbi során 50 képbõl szoft-
verrel állítanak össze egy
képsorozatot. A technika
nagy elõnye, hogy kinyom-

tathatóvá válhatnak a tár-
gyak, így készülhet kézbe
vehetõ mûtárgy rekonstruk-
ció is. Múzeumok mellett jel-
lemzõen ékszerészek kérik
fel õket, de épületmodellek
és termékek tervezõinek
munkáját is segítik. Sõt, mint
megtudtuk, egyedi tárgyakat
is elõállítanak a 3D-technika
jóvoltából: eltört, elromlott
háztartási gépek tartozékait
lehet újra létrehozni.

A forradalmi technika ter-
mészetesen a Sarlós Istent is
képes kinyomtathatóvá ten-
ni, ám a múzeum költségve-
tésébe egyelõre nem fér bele
a szobronkénti 120-250 ezer
forintra tehetõ nyomtatási
összeg. Azonban, ha meglesz
rá a forrás, az öttagú szobor-
csoport minden példányát
tervezik kézzelfoghatóvá
tenni.

Darók József

Búvárokkal kerestették a
rendõrök Szentesnél a Ti-
szában a kilenc évvel ez-
elõtt rejtélyes körülmények
között eltûnt Koncz Judit
holttestét – számolt be róla
a megyei napilap. A Dél-
magyar megjelenése után
több hazai újság és televízió
is átvette a hírt.

Koncz Judit 2006. július
21-érõl 22-ére virradó éjjel
tûnt el rejtélyes körülmé-
nyek között Dózsa György
utcai otthonából, magára
hagyva akkor két éves kislá-
nyát. Papucsot és hálóinget
viselt, amikor nyoma ve-
szett, a kertben pedig megta-
lálták fél pár fülbevalóját. A
család kutyája reggelre el-
pusztult, mint késõbb kide-
rült, megmérgezték. A nõnek
azóta sem akadtak a nyomá-
ra. Koncz Judit eltûnése után
a bíróság a börtönviselt élet-
társnak ítélte a gyermeket,
akit valószínûleg Angliába
vitt és azóta ott élnek. Akko-
riban a rendõrség azonban
nem bûncselekményként,
hanem közigazgatási eljárás-

ban vizsgálta az ügyet.
Az Országos Rendõr-fõka-

pitányság speciális nyomo-
zócsoportja tavaly kezdett
vizsgálódni az ügyben, most
augusztusban a nõ volt élet-
társának Vásárhelyi úti egy-
kori sörözõjét is átkutatták,
arról azonban nem tudni,
hogy találtak-e valamit, mert
teljes hírzárlatot rendeltek el.

Koncz Judit édesapja sem
tud semmi biztosat. Azt hal-
lotta a városban, hogy a
rendõrség csontokra buk-
kant, ám ezt az információt
senki sem erõsítette meg. Az
a pletyka is elterjedt, hogy a
fiatal nõt drótkerítésbe teker-
ték, és a Tiszába dobták. Itt
keresték a napokban búvá-
rokkal a holttestet. 

A rendõrség a nyomozás
érdekeire hivatkozva nem
kívánt nyilatkozni az üggyel
kapcsolatban. Annyit azon-
ban megerõsített, hogy az
ügyben „egy folyamatban lé-
võ nyomozás során nyomo-
zati cselekményeket hajt
végre“.

A Tiszában is
keresték

az el tûnt nõt

Született: Vass Szilárd István és Borák Anikó (Berek tanya
41/B.) Édua, Boda Ádám és Csányi Andrea (Honvéd utca 40.)
Maja Alexa, Koncz István és Tóth Mária (Kéreg utca 35/A.)
István, Deák Péter és Juhász Vanda (Cseuz Béla utca 3. 1.e.
2.a.) Zalán, Mezei József Sándor és Csik Mária Anna (Borza
utca 17/A) Csenge nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Dávid Mihály és Lantos Zsuzsanna
Viktória, Tarján János és Pardi Ágnes, Lengyel Zoltán és
Dobrai Mónika, Lakics Balázs és Kovácsi Melitta, Rúzs-
Molnár András László és Pap Szandra, Nagy Zoltán és Török
Eszter Lujza, Horváth Máté András és Drahota-Szabó Petra
Rita, Hirs János és Török Csilla, Kövér Zsolt és Faragó
Erzsébet Hajnalka, Bakró István és Dósai-Molnár Orsolya,
valamint Molnár József és Szegõ Zsuzsanna (Nagytõke)

Elhunyt: Benedek László (Rákóczi Ference utca 69.),
Bölcskei-Molnár Antalné (Vécsey K. utca 10.), Budai
Sándorné (Honvéd utca 22. fsz 1.), Misku Anna (Sima Ferenc
utca 6-10.), Pataki Mihályné (Jókai utca 127.), Varga István
(Vásárhelyi út 103.), Kun Borbála (Kurca sor 3.)

Családi események

Németországban állítják ki a
múzeum híres leletét

Új dimenzióban
a Sarlós Isten

Szentes Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

(Szentes, Kossuth tér. 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Családsegítõ Központ
INTÉZMÉNYVEZETÕI

(magasabb vezetõ)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiírás a

www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu

honlapokon  megtekinthetõ.

Szentes Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

(Szentes, Kossuth tér. 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthon

INTÉZMÉNYVEZETÕI
(magasabb vezetõ)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiírás a

www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu

honlapokon  megtekinthetõ.

Szentes Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

(Szentes, Kossuth tér. 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Gondozási Központ
INTÉZMÉNYVEZETÕI

(magasabb vezetõ)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiírás a

www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu

honlapokon  megtekinthetõ.


