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Múlt héten pénteken dél-
után négy óra elõtt kigyul-

ladt a Rigó Alajos Általános
Iskola és Gyermekotthon te-

tõszerkezete, és leégett mint-
egy 1200 négyzetméteres te-
rületen. A tûz kiterjedtsége
és az épület jellege miatt IV.
kiemelt riasztási fokozatot
rendelt el a katasztrófavéde-
lem. A helyszínre a szentesi
egységek mellett Csongrád-
ról, Kunszentmártonról,
Hódmezõvásárhelyrõl és
Szarvasról is érkeztek tûzol-
tók. Személyi sérülés nem

történt, az anyagi kár azon-
ban több százmillió forint. A
hivatalos szervek tájékozta-
tása szerint a lángok a torna-
terem tetején lobbantak föl,
majd átterjedtek a fõépület-
re. A szentesi nyomozók
megállapították, hogy a bûn-
cselekmény elkövetésével az
otthon egyik 8 éves lakója
gyanúsítható megalapozot-
tan. A gyermek meghallgatá-

sán elismerte a bûncselek-
mény elkövetését, azonban
életkora miatt nem büntethe-
tõ. Az épületegyüttesben az
elsõdleges szakértõi véle-
mény szerint körülbelül 300
millió forintos kár keletke-
zett.

A tûz másnapján összehí-
vott válságstábban a város
vezetése és az intézményt
mûködtetõ Hódmezõvásár-
helyi- valamint a Szentes Já-
rási Tankerület igazgatója
döntött a további teendõk-
rõl. Megegyezés született,
hogy a tanévet a Kossuth ut-
cai volt óvoda épületében
kezdi meg 6 nevelési cso-
portban az a 60 diák, akinek
az oktatását Szentesen kell
megoldani. Az épület átala-
kítása és felújítása azonnal

megkezdõdött. Civilek, vál-
lalkozások, önkormányzatok
segítettek a bajban, de a leg-
nagyobb munkát – érték-
mentést, költöztetést – a Ri-
gó intézmény pedagógusai,
nevelõi, munkatársai végez-
ték. Kollégái munkáját meg-
köszönte Tóthné Kecskeméti
Katalin és a további sorsuk-
ról annyit mondott kérdé-
sünkre, hogy igyekeznek
mindenkinek megfelelõ
munkát találni. Az önkor-
mányzat elsõ lépésben a
Damjanich és a berekháti is-
kola valamint a Kossuth ut-
cai óvoda épületét ajánlotta
fel térítésmentesen az okta-
tás céljára, melyek közül
utóbbit választotta a KLIK.

(folytatás a 3. oldalon)

Égetõen sürgõs összefogás az iskoláért

A román és a magyar fél részvételével ad-
ták át a közös pályázatból megvalósult 50
méteres medencét az átépítést követõen. A
„Szentes Város Sportturisztika“ tárgyú pro-
jekt keretében már korábban birtokba ve-
hették a fürdõzõk a felújított két gyermek-
medencét és új zuhanyozókat. A beruházás
részeként a vízkormányzást is korszerûsítet-
te a kivitelezõ Unibau-Épszer Kft.

Szirbik Imre polgármester és a HURO
Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program  projekt romániai
partnere, Újszentes alpolgármestere Miklós
Árpád a szentesi hagyományok szerint nem
átvágta hanem összekötötte a román és a ma-
gyar nemzetiszínû avatószalagot az 50 méte-
res medence partján szerda délután. A cere-
móniát követõen Varga „Dencs“ Imre fõúszó-
mester sípszavára gyerekek és felnõttek vet-
ték birtokba a medencét, az úszók és az után-
pótlás vízilabdások tesztelték a feszített víz-
tükröt. 

Az 50 méteres medence gépészetileg is
megújult, mellette létesült egy esztétikus gép-
ház is. A vizet új töltõ ürítõ rendszer keringte-
ti. A két hosszoldalra rozsdamentes acélból
hajlított medenceperem és két méter széles

körüljáró készült. Kétrétegû vízszigetelést ka-
pott a medencehéj, csempét az elõ-lépcsõk és
a lábmosók, rozsdamentes acél kapaszkodók,
a korlátok, a létrák és a Kurca felõli végén új
ugró (start) kövek részei a medencének. A vál-
tozó 1,1 - 2 méter mély medencében lehetõség
van egy 25 méteres vízilabdapálya kialakítá-
sára is. A beruházás költsége 750 ezer euró tá-
mogatás és 5 százalék önkormányzati önerõ,
azaz 256 millió forint, melyhez további 107
millió forintot biztosított az önkormányzat sa-
ját költségvetésébõl a képviselõ-testület jóvá-
hagyásával. 

Az átadáson Szirbik Imre polgármester azt
mondta, hogy nem értek a véget a felújítások,
hanem egy „hosszú menetelés egyik állomá-
sa“ a nemrégiben elkészült wellness rész és a
most most átadott beruházás. – Nem volt
gond nélküli az eddig elvezetõ út. Egyes pilla-
natokban felmerült, szabad-e folytatni? Meg-
érte a tervezés, a megoldások keresése, a lob-
bizás, az izzadságos, kemény munka – mond-
ta a polgármester. Kívánta, hogy szövõdjenek
barátságok a medence partján is és jöjjenek
minél többen az uszodába, Szentesre. Legyen
közös jövõje Szentesnek és Újszentesnek.

(folytatás a 3. oldalon)

Teljessé vált az
Üdülõközpont szolgáltatása

Hogyan dolgozhatsz
Disneylandben?

A szentesi születésû Vass Attila kisfiúként is tudta,
hogy el szeretne jutni Párizsba, s erre elõször az egye-
tem filozófia szakáról volt lehetõsége, késõbb dol-
gozni jutott ki a francia fõvárosba. Disneylandben
fontosabb a nyelvtudás, a mobilitás és a dinamizmus.

5. oldal

Szentes hét:
szeptemberi programözön
A szentesi és a csongrádi önkormányzat partnerei-

vel közösen eseménydús szeptemberi programsoro-
zatot kínál minden korosztály számára. Lesz Európai
Mobilitás Hete, Közlekedésbiztonsági vetélkedõ,
Térfesztivál, G-átfutás, Bor- és pálinkaünnep.

4. oldal

Közel ezer témában gyûjtött
Rózsa Gábor

A végéhez közeledik a Rózsa Gábor kutatómunká-

ját feldolgozó, rendszerezõ tevékenység a Koszta Jó-

zsef Múzeumban. Az intézmény munkatársai és a

csatlakozó önkéntesek öt év alatt megteremtettek egy

új helytörténeti adatbázist.

7. oldal

Egy hét telt el a tûz kitörése óta, miközben elkezdõdött a
tanév a Rigó Alajos intézményben is. A mintegy 60 szentesi
és városkörnyéki tanuló az önkormányzat által térítésmen-
tesen felajánlott, és a fenntartó KLIK által nagyrészt rend-
be hozott volt Kossuth utcai óvodába járhat. A nevelõottho-
nos gyerekeket több településen helyezték el, a nevelõk is
kénytelenek ingázni. A tûz okozta károkat és az épület ál-
lapotát szakemberek mérik fel, az intézmény további sorsá-
ról késõbb döntenek. Valószínûleg ebben a tanévben már
nem használható a Deák Ferenc utcai épület.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Az elmúlt hetekben ízelítõt
kaphattunk, milyen éghajlat
várható Magyarországon a
jövõben. Különösen sok kihí-
vással néz szembe a mezõ-
gazdaság, ahol minden milli-
méter lehullott csapadék,
minden napsütéses óra jelen-
tõs hatást gyakorol a termés
mennyiségére és minõségére.
A Magro.hu szervezésében
sorra kerülõ 2. Gazdag Gaz-
da Konferenciasorozat a té-
ma kérdéseit járja körbe és
ad válaszokat a felvetett kér-
désekre Szegeden szeptem-
ber 22-én, kedden 9 órától.

A konferenciát záró ke-
rekasztal beszélgetés külön-
legessége, hogy a beszélge-
tésbe meghívott gazdálko-
dók mutatják be nehézségei-
ket és az általuk alkalmazott
mûködõ praktikákat, és vi-
tatják meg ezeket szakértõk
közremûködésével.
További részletek:
www.magro.hu/konferencia

Konferencia az
éghajlatváltozásról

A szegedi monitorozó állo-
máson mért adatok alapján
az elmúlt héten  térségünk-
ben a parlagfû pollenje ma-
gas-nagyon magas szinten
volt jelen a légtérben. Az erõ-
sen allergén csalánfélék pol-
lenjének mennyisége a köze-
pes tartományban alakult. A
libatopfélék virágporának
mennyisége kedden  közepes
koncentrációban fordult elõ.
Az erõsen allergén pázsitfû-
félék, útifû és üröm virágpo-
rának mennyisége alacsony. 

Pollenhelyzet

125 éve: a Szentesi Lap
1890. augusztus 29-én meg-
jelent számában szomorú
hírrõl olvashattak a szentesi-
ek „Hol nyugosznak az ara-
di vértanuk?” címen, amely
így szólt: Néhány hónap
múlva lerója a nemzet az
aradi vértanúszoborral hálá-
ja egy parányi részét a tizen-
három tábornok iránt.

– Szomorú, de úgy van,
hogy most, mikor október 6-
iká-nak nagy emlékét ünne-
peljük, nem tudjuk azt, hogy
a negyvenegy év elõtt kivég-
zett tábornokok teste hol
porlik? Az aradi ünnep al-
kalmával megjelenõ „Vérta-
nú album” szerkesztõje meg-
bízást adott Iványi Ödön-
nek, az ismert írónak, hogy
kutassa fel, hogy hol van a
kivégzettek egy részének jel-
telen sírja? Iványi Ödön
most az Alföldben megírja
kutatásai eredményét. Két
hónap óta levelezek – úgy-
mond – a vértanuk hozzá-
tartozói-, kortársai- és az
aradi gyásznap történetének
megíróival, és most kényte-
len vagyok vallomást tenni,
hogy a tizenhárom sírt nem
tudtam mind föltalálni. Hi-
hetetlenül hangzik, de úgy
van, hogy az aradi tragédia
után negyvenegy év múlva
a szent hantok nagy részét
már úgy befútta a feledés
pora, hogy nem találni meg
többé az odavezetõ nyomo-
kat. Keresték a vértanúsíro-
kat elõttem mások is, de a
vértanuk legtöbbjének te-
metkezési helyére nézve
csak föltevésekre jutottak.

Az eddigi kutatások ered-
ménye szerint tudjuk, hogy
Dessewffy Arisztid, Kiss Er-
nõ, Lahner György, Leinin-
gen Károly, Damjanich Já-
nos, Vécsey Karoly gr. hol
álmodják õrök álmukat; de
hogy hol fekszik Schweidel
József, Lázár Vilmos, Pölten-
berg Ernõ, Török Ignác,
Knézich Károly, Nagy Sán-
dor, Aulich Lajos? – erre a
kérdésre sem én, sem az
elõttem kutatók nem talál-
tunk feleletet. Aradon eddig
az volt a hit, hogy vala-
mennyi vértanú holttestét
elvitték a kivégzés helyérõl,
de az ellenkezõ állítást
konkrét adatokkal senki sem
cáfolja. Elmondja ezután a
cikk, hogy már 1860-ban ku-
tatni akarták a vársáncban a
holttesteket, de nem enged-
ték meg. „Ki kell tehát emel-
ni a porló vértanukat a jelte-
len gödörbõl!” – Ezzel a
megszívlelni való indítvány-
nyal végzi Iványi.

100 éve: a Szentesi Lap
1915. augusztus 12-én meg-
jelent száma újabb katonai
áldozatról tudósított: „Kuti
Ferenc hazája védelmében
hõsi halált halt” címen. Ez a
rövidke mondat a legszebb
nekrológ, amit a szentesi re-
formátus egyház egyik leg-
képzettebb fiatal tanítójáról

írhatunk. Tizenkét éven ke-
resztül a kultúra fegyverével
szolgálta a hazát. A jövõ
nemzedéket tanította arra,
hogy a hazát miként kell
szeretni – s amidõn a királyi
szózat fegyverbe hívta a
nemzetet, hogy megvédje a
hazát – õ is azok között volt,
akinek el kellett menni s ott
a csaták terén megmutatta,
miként kell szeretni a ma-
gyar hazát, s tanúságtételét
vére hullásával, életével pe-
csételte meg... Fiatal volt. Az
egész jövõ elõtte állott még.
Meghalt, mint hõs. A fiatal
nemzedék, amelyet tanított,
büszkén, emelt fõvel emlé-
kezik meg róla, s ez a meg-
emlékezés átadja nevét a ké-
sõ ivadékoknak is... – Kuti
Ferenc temetése ma délután
megy végbe, s koporsójára a
város is koszorút helyez. A
református egyház tanítótes-
tülete ezt a gyászjelentést
bocsátotta ki: »Mélyen meg-
szomorodott szívvel, a kar-
társi szeretet fájó érzésével
tudatjuk, hogy kedves kar-
társunk, Kuti Ferenc tanító,
békés-bánáti ref. egyházme-
gyei Tanító Egyesületi jegy-
zõ, kadétjelölt, életének: 3l-
ik, tanítói mûködésének 12-
ik évében az északi harcté-
ren kapott sebesülés követ-
keztében folyó hó 7-én Sá-

toraljaújhelyen elhunyt. –
Szerettei körébe hazahozott
holtteste fölött a gyászszer-
tartás folyó hó 12-én, csütör-
tökön délután 4 órakor a ref.
középtemetõ hullaházánál
fog megtartatni. – Felejthe-
tetlen jó barátot, képzett, kö-
telesség és hivatásszeretet-
ben mindenkor elöljáró s
példát mutató, velünk min-
denkor együtt érzõ hû kar-
társat vesztettünk el benne.
Emlékét hûen megõrizzük
szívünkben! Szentesi Ref.
Tantestület. Szentes, 1915.
aug. hó«

80 éve: az Alföldi Újság
1935. augusztus 27-én érde-
kes felfedezésrõl számolt be
„Petróleum Dónáton?” cím-
mel. Már két héttel koráb-
ban megírták, hogy a város
közelében, a Gógánylapo-
son, Mezei Antal kertészeté-
ben olajérre bukkantak. Már
akkor kifejezést adtak azon
véleményüknek, hogy a
szentesi talaj alatt olajforrás
lehet, érdemes lenne alapo-
sabb vizsgálatot és kutatást
tartani. Tegnap aztán (aug.
26-án) feltûnõ hír érkezett a
városházára: olajat találtak a
Dónáton. Pintér János Dónát
180. szám alatti gazdálkodó
elmondta Csallány Gábor
múzeumigazgatónak, hogy
tanyaudvara kútjában olaj-

nyomokra akadt. A múze-
umigazgató közölte a hírt
Cseuz Béla mûszaki taná-
csossal, s mindketten azon-
nal kisiettek Dónátra. Az el-
sõ jelentés szerint kitisztítot-
ták a tanya kútját, kimerték
a vizet, és akkor tapasztal-
ták, hogy olajos réteg van a
kút alján. Négyszer is kimer-
ték biztonság okáért a kutat,
hátha csak véletlenül került
bele az olaj, és mind a négy
alkalommal megmaradt
benne. A dónáti iskola
szomszédságában van a 180.
számú tanya. Udvarán ásott
gémeskút van. A napokban
a gyerekek pajkosságból ki-
merték a kút vizét. Ekkor a
kút fenekén olajos vizet ta-
láltak. A tanyabeliek megfi-
gyelték a kutat, és úgy talál-
ták, hogy állandóan szivá-
rog a kútba az olaj. Az olajos
vízzel megtöltöttek néhány
üveget és az értékes leletet
felküldték Budapestre a
Földtani Intézetbe alaposabb
tanulmányozás és szakvéle-
mény adása végett… A
dónáti víznek erõsen jelleg-
zetes gáz- és olajszaga van.
Elsõ megállapításra az a fel-
tevés, hogy petróleumér hú-
zódik végig a környéken.
Ha beigazolódna a feltevés,
annak kiszámíthatatlan elõ-
nyei lesznek Szentes városá-
ra nézve. Egyelõre azonban,
amíg a szakvélemény meg
nem érkezik, korai még min-
den tervezgetés.

Közreadja:
Labádi Lajos

A Szentesi Naplóban
Tokácsli Lajosról megjelen-
tetett bemutatás jól sikerült.
1942 végétõl bõven akadt
megrendelése; festményeit a
városi és megyei fõtisztvi-
selõk, orvosok, gyárosok,
bankigazgatók szívesen vá-
sárolták. Erre a termékeny,
boldog idõszakra visszaem-
lékezve írja Tokácsli: „Több
alkalommal meglátogatott
Koszta mester is. Néhány-
szor én is kibicikliztem a
Koszta-tanyára, ha úgy érez-
tem, hogy valami sikerült.
Éltetõ erõ volt számomra
Koszta egy-egy elismerõ
megnyilatkozása: »Maga
m é g  n e m  i s  t u d j a ,  m i t
csinált.«, vagy »Ezt a képet
én is felakasztanám a mûte-
rem falára.«” Szakmai siker-
ként könyvelhette el, hogy
1943 folyamán Halász Szabó
Sándorral két közös kiállítá-
suk is volt: az egyik a Szen-
tesi Úri Kaszinóban, a másik
pedig a szegedi Kultúrpa-
lota Kupolatermében. Ez
utóbbi tárlatról a Délma-
gyarország is beszámolt
„Két fiatal szentesi festõmû-
vész” címen. 

Az alkotás örömének és a
családi boldogságnak a ka-
tonai „SAS”-behívó vetett
véget 1943 õszén. Fájó szív-

vel búcsúzott fiatal feleségé-
tõl és kislányától, a néhány
hónapos Boglárkától. To-
kácsli Lajos a 25. gyaloghad-
osztály parancsnokságán
mûszaki rajzoló lett. A to-
vábbiakról valljon õ: „1944
áprilisában a frontra kerül-
tem. A katonaéletet gyûlöl-
tem, mint a föld leggono-
szabb és legostobább létesít-
ményét. Fiatal feleségemtõl
azzal búcsúztam, hogy bár-
mi történjék is, én embert
nem ölök! Ezt a fogadalma-
mat beváltottam, mert egy-
éves frontszolgálatom alatt
semmiféle fegyvert el nem
sütöttem. Mint mûszaki raj-
zoló egy hadosztályparancs-
noksághoz kerültem. Kolo-
mea elõtt került ezredem el-
sõ bevetésre, majd a tordai
harcok, Felvidék, majd Bala-
ton védelmére vetve. Itt ke-
rültem kórházba egy foghú-
zás utáni toroktályoggal.
1945. március 7-én Veszp-
rémben megoperáltak, majd
egy zalaegerszegi, néhány
nap múlva egy bécsi kórház-
ba kerültem. Itt ért a felsza-
badulás 1945. április 1-jén.
Egy hónapi szovjet kórház-
fogság után hazakerültem
Ceglédre, majd elbocsátot-
ták a gyógyultakat. 1945.
május 13-án érkeztem haza

Szegedrõl gyalog. Családo-
mat itthon életben találtam.”

Távollétében lakásukat
feldúlták, kifosztották. Fele-
sége szülei Kossuth utcai
házában húzta meg magát
gyermekével. Hazatérése
után megkezdõdött a küz-
delem a lakásért, megélheté-
sért. Minden munkát elvál-
lalt, hogy egyik napról a má-
sikra biztosítsa a család ke-
nyerét. 1945 õszén a Vecseri
utcában béreltek lakást, nem

messze Koszta József Zrínyi
utcai házától, így gyakran
meglátogathatta a Mestert.
Új mûtermet is bérelt a Petõ-
fi utcában, a régi postával
szemben, a németek által el-
hurcolt Gunst Sándor vaske-
reskedõ üresen álló házában
(ma Galéria Kávéház).

A festés mellett élénken
bekapcsolódott a város 1945
utáni közéletébe. Szentes ek-
kor még megyeszékhely lé-
vén, 1946 júniusában meg-

alakították a Csongrád Me-
gyei Képzõmûvészek Sza-
bad Szakszervezetét, amely-
ben Koszta József festõmû-
vész volt az Országos Mû-
vészeti Tanács fõmegbízott-
ja, Tokácsli Lajos pedig a
szervezõtitkár. (Az új szak-
szervezet alapító tagjai vol-
tak Szentesrõl: Tokácsli La-
jos, Halász Szabó Sándor,
Arató János, Oláh Sándor,
Drahos István, Koncz Antal.
Csongrádiak: Bagossy Gá-
bor, Lovagh P. Antal, Bõszin
Endre.) A szervezet egyfajta
kulturális missziót szándé-
kozott felvállalni. 

A háború utáni elsõ képki-
állítást 1946 szeptemberében
rendezték Szentesen. A vi-
lághírû magyar mesterek
alkotásai mellett (Koszta,
Rudnay, Mednyánszky, Va-
szary, Tornyai) a helyi mû-
vészek képei is szerepel-
tek (Tokácsli, Halász-Szabó,
Less Etel). Az emlékezetes
tárlatot dr. Székely Alfréd
nyitotta meg. Egy évvel
késõbb, 1947. szept. 27-én
megnyílt Szentesen az áru-
mintavásárral egybekötött
Alföldi Mezõgazdasági-, Ke-
reskedelmi-, Ipari- és Mûvé-
szeti Kiállítás, amelynek
fõrendezõje Tokácsli Lajos
volt. Az Ünnepi Hét (amely

a késõbbi nagysikerû Szen-
tesi Hetek történeti elõfutá-
rának tekinthetõ) rendezvé-
nyeit Rónai Sándor kereske-
delmi- és szövetkezetügyi
miniszter nyitotta meg. Még
ugyancsak 1947-ben Buda-
pesten az Ernst Múzeumban
megrendezték a Magyar
Képzõmûvészek Szabad-
szervezete Vidéki Csoportja-
inak I. Kiállítását, amelyen
Tokácsli egy portréval szere-
pelt. A Magyar Képzõmûvé-
szek Szabad Szakszervezete
Csongrád Vármegyei Cso-
portjának talán legjelentõ-
sebb eredménye egy ideigle-
nes szentesi mûvésztelep
megszervezése volt 1947-
ben, amelynek motorja To-
kácsli Lajos. A városi képvi-
selõ-testület támogatásával
megnyílt mûvésztelepen
1947. június 25. és október
25. között alkothattak a
Koszta és Rudnay mesterek
által jóváhagyott mûvészek. 

Bizonyára a szentesi mû-
vésztelep sikeres megszer-
vezése is hozzájárult ahhoz,
hogy Tokácsli Lajost 1948
márciusában a Szentesi Sza-
badság Kultur Társaság ren-
des tagjává választották.
Emellett részt vett a szabad-
mûvelési munkában is, s ha-
marosan a Csongrád Megyei
Szabadmûvelõdési Tanács
titkárává választották. Eb-
ben a minõségében kiállítást
rendezett 1948-ban a Fõvá-
rosi Képtár anyagából Nagy
Magyar Mesterek címen. 

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve született Tokácsli Lajos festõmûvész (III.)

Katonai frontszolgálat a háborúban –
Mûvésztelep szervezése Szentesen

Régi szentesi újságok írták… (74.)

„Hol nyugosznak
az aradi vértanuk?”

Tokácsli õrvezetõ
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Szeptember 9-én 16 órakor ünnepélyes
megnyitóval megkezdõdik az év legjelentõ-
sebb Csongrád megyei sporteseménye, a
XVI. Kettesfogathajtó Világbajnokság, mely-
nek a fábiánsebestyéni Kinizsi Park ad ott-
hont. Az 5 napos világversenyre elõzetesen
18 ország 66 versenyzõje nevezett, 286 lóval.

Az utóbbi hónapokban az ülõhelyek szá-
mát 5 ezerre emelték, megújultak a pályák és
már most lehet használni az online jegyvá-
sárlási rendszert. Ugyancsak új, a világon
egyedülálló idõmérõ rendszert vásároltak és
helyeztek üzembe a szervezõk, melynek kö-
szönhetõen a nézõk azonnal láthatják kivetí-
tõn keresztül nemcsak a versenyzõ fogatok
idõeredményét, hanem a helyezésüket is. A
szervezõbizottság elnöke, Farkas Sándor sajtó-
tájékoztatón elmondta, megújult a díjhajtó
négyszög, és a maratonpálya is. Már mûkö-
dik az az online rendszer, amelynek segítsé-
gével bárki kényelmesen, otthonról megvá-

sárolhatja belépõjegyét. Olyan kísérõprogra-
mokkal várják az érdeklõdõket, amelyek ön-
magukban is sokakat csábíthatnak a Kinizsi
Parkba. Errõl elõzetesen csak annyit árultak
el a szervezõk, hogy a szombat esti lovas
show elõtt Mága Zoltán hegedûmûvész szó-
rakoztatja majd a közönséget sztárvendégei-
vel.

A Magyar Lovas Szövetség alelnöke, Mon-
dok József szerint a hazai közönség elõtt mind
egyéni, mind csapatversenyben jó eséllyel in-
dulnak a magyar versenyzõk.

Dr. Kós György, Fábiánsebestyén polgár-
mestereként és egykori világbajnoksági segí-
tõként (1984-ben Szilvásváradon orvosként
volt a világbajnokság segítõje) is örül annak,
hogy Fábiánsebestyén nyerte el a kettes-
fogathajtó világbajnokság szervezési jogát.
Elmondta, ritkaságnak számít, hogy egy ké-
tezres lélekszámú település adhat otthont
egy ilyen rangos világversenynek.

Kettesfogathajtó VB

(folytatás az 1. oldalról)
Szirbik Imre szerint a

megoldás nem ideális, de je-
len esetben a legjobb lehetõ-
ség. A volt óvodában mûkö-
dött a nyári napközi, így át-
alakítással alkalmas a 60
szentesi és környékbeli és
nem nevelõotthonos gyerek
tanítására. A felújítás költsé-
geit a KLIK költségvetésébõl
fedezik. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a Rigó
intézmény állami tulajdonú
és fenntartású, de a város fe-
lelõssége, hogy mellé álljon a
bajban. Szirbik Imre elmond-
ta, köszönet illeti mindazo-
kat, akik az intézmény nehéz
helyzetében segítõ kezet
nyújtottak, és szabad napjai-
kat, hétvégéjüket feláldozva
segítettek a költözködésben. 

A kialakult helyzettel kap-
csolatban tartott hétfõi sajtó-
tájékoztatón az intézményt
fenntartó KLIK hódmezõvá-
sárhelyi tankerület igazgató-
ja Tóthné Kecskeméti Katalin
nem volt hajlandó számada-
tokat elárulni többszöri kér-
désre sem.

A Szentesi Mozaik inter-
netes hírportál az iskola hon-
lapján lévõ különös közzété-
teli lista és több személy
megkérdezése alapján a kö-
vetkezõ adatokról írt. Az
óvodai csoportba 5 fõ jár eb-
ben a tanévben, akik elhelye-
zésére a Vitálcenter és Ját-
szóház ajánlott fel egy cso-
portszobát térítésmentesen
mindaddig, amíg elkészül
részükre csoportszoba a
Kossuth utcai épületben. Hat
fejlesztõiskolás és 49 általá-
nos iskolás jár még a volt
óvodai épületbe. Az idei tan-
évet 37 szakiskolás kezdte
volna meg, akiknek az elhe-
lyezését más szentesi szakis-

kolákkal kívánják megolda-
ni. Fejlesztõ nevelés oktatás-
ban 4 fõ részesül ebben tan-
évben. A hat lakásotthonban
52 gyerek élt, akik elhelyezé-
sérõl Makón, Hódmezõvá-
sárhelyen illetve Komárom-
Esztergom megyében gon-
doskodtak. Rajtuk kívül 17
kollégista lakott a leégett
épületben, akiknek a napi is-
kolába járása nem volt lehet-
séges, így õk a Terney Béla
Kollégiumban kaptak elhe-
lyezést.

Antal Balázs Tibor, az ön-
kormányzat városfejlesztési
bizottságának elnöke, a kép-
viselõ-testület Fidesz frakci-
ójának vezetõje képviselõtár-
saival vett részt a költözte-
tésben. Mint mondta, a bi-
zottság tavasszal felmérte az
önkormányzat üres épülete-
it, ezért ismerték a volt óvo-
da állapotát is. Hozzátette,
jövõ évi költségvetésben a

bizottság javaslatot tesz a
többi épület hasznosítására.
A város támogatja a Rigó is-
kola pedagógiai munkáját és
egyben megköszönte a peda-
gógusok, szülõk munkáját is.

Többen kérdezték a
Facebook-on, hogy miért
nem lehetett késõbb kezdeni
a tanévet a leégett iskola
tanulóinak? Állítólag kérel-
mezték a minisztériumtól a
tanévkezdés elhalasztását
szeptember 7-ére, de a tûz-
eset nem volt elég ok a ha-
lasztáshoz. Így a tanévnyitó-
ra szeptember 1-én, reggel 8
órakor került sor a szentesi
Kossuth utcai volt óvoda
épületben. A héten már meg-
kezdõdik a munka, habár az
iskola leégése miatt újra kel-
lett tervezni az egész tanren-
det. Lapunknak Pótári Tímea
tagintézmény vezetõ el-
mondta, hogy a kollektíva e
feladatot sajátjának érezve

mûködik együtt annak érde-
kében, hogy ez minél elõbb
megvalósuljon. Új órarendet
és tantárgyfelosztást alakíta-
nak ki, a helyiség és a köz-
vetlen környezet adta lehetõ-
ségek illetve a tanulók sajá-
tosságainak megfelelõen. Az
iskola létszáma 3-4 diákkal
és egy fõ integráltan tanuló
gyermekeket ellátó pedagó-
gussal bõvült. Az oktatók
nemcsak egymásra számít-
hatnak az indulás elõsegíté-
sében, hanem a szülõkre is.
Az intézményvezetõ kiemel-
te a kölcsönös kommuniká-
ció és az õszinteség fontossá-
gát, melyek elõremozdíthat-
ják, hogy mielõbb helyreáll-
jon az élet az iskolában.
Hozzátette, hogy nagyon so-
kat köszönhet az intézmény
a diákok családjának és a ci-
vilek segítõ együttmûködé-
sének.

BG-HAV

Ebben a tanévben is meghirdeti a Studium
Generale programot a szentesi önkormány-
zat öt helyi cég támogatásával. 2013 januárjá-
ban indult az országosan is egyedülálló kez-
deményezés: a részt vevõ középiskolások to-
vábbtanulási esélyeiket növelik azzal, hogy
jelképes összegért járhatnak különórákra, rá-
adásul a befizetett összeget tankönyv támo-
gatásként visszakaphatják, amikor az adott
irányban továbbtanulva megkezdik a 3. fél-
évet. Az elsõ kifizetések tavasszal megtörtén-
tek. 

A felvételi elõkészítõ tanfolyamokra a kö-
zépiskolák 11. és 12. évfolyamaira járó tanu-
lók jelentkezhetnek, elõbbiek számára októ-
ber 1-tõl június 15-ig, utóbbiaknak április 30-
ig tartanak különórákat. Matematika, fizika,

kémia, biológia tárgyakból közép-és emelt
szinten indul a tanfolyam, valamint biokémi-
ai csoportba, illetve közgazdasági alapisme-
retek és mûszaki alapismeretek tantárgyra is
jelentkezhetnek a diákok. Kiegészítõ (angol
vagy német) nyelvoktatásban is részt vehet-
nek, akik bekapcsolódtak a reáltárgyak vala-
melyikébe. Heti két órából áll a tanfolyam,
az óradíjat egy gömb fagylalt árában, 150 fo-
rintban határozták meg. A teljes díj egy ösz-
szegben vagy két részletben is befizethetõ az
alapítvány számlájára. Jelentkezési határidõ:
szeptember 21. A www.szentes.hu oldalon
minden részlet megtalálható, de Tóth Tibor
programvezetõnél is lehet érdeklõdni  a
06/20 9763491-es telefonszámon, vagy a
zoldkosza@gmail.com címen.

Studium Generale:
150 forintos különórák

(folytatás az 1. oldalról)
Miklós Árpád, Újszentes alpolgármestere a

közös pályázatról elmondta, hogy néhány
hét múlva településükön felavatják az új tor-
nacsarnokukat.

Farkas Sándor országgyûlési képviselõ kö-
szöntõjében örömteli pillanatnak nevezte az
átadót. Visszaemlékezett arra, hogy nagyon
sokan elsõ vizes élményüket és úszástudásu-
kat szerezték a most felújított medence elõd-
jében. Párhuzamot vont a 80 éves medence
megújulása és egy másik városi épület kö-
zött. Reményét fejezte ki, hogy (a meg nem
nevezett Petõfi szálloda) a jövõben megvaló-
sulhat annak is a felújítása.

A kivitelezõ májusban írta alá a szerzõdést
a munkára és – bár sokan kételkedtek benne
– határidõre, augusztus 31-re elkészült a be-
ruházás mûszakilag. Mazug Imre az Unibau-
Épszer Kft. vezetõje elmondta, hogy felújítot-
ták a vízkormányzást, termál vezetékek és
csurgalékvíz elvezetõk készültek, három új

zuhanyzó létesült az ugyancsak megújult két
gyermekmedence mellett. 

Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik az
öltözõk felújítására. Ez a munka már nem a
pályázat része, az önkormányzat saját forrás-
ból vállalta az öltözõépület megújítását. Ha-
marosan megkezdõdik a kertészeti munkák
elõkészítése, õsszel és tavasszal elvégzik a
növényesítést és füvesítést az elkészült vízi
elemek környezetében.

Szirbik Imre közölte, keresik a további pá-
lyázati lehetõségeket a külsõ termálmeden-
cék felújítására is. A biztonságos melegvíz el-
látás érdekében készülõ termálkút fúrásával
elérték a talpmélységet, hamarosan elindul-
hat a vízkitermelés.

Besenyei

Teljessé vált az
Üdülõközpont szolgáltatása

A hivatalos nevén Kozmutza Flóra Általános Iskola és
Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakis-
kola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben óvodai nevelés, általános is-
kolai és speciális szakiskolai oktatás is zajlik. Emellett
mûködik gyermekotthon, ahová az ország más részeibõl
is érkeznek gyerekek. A Deák Ferenc u. 52.-54. szám alatt
lévõ ingatlan ad helyet az általános iskolának, a diákott-
honnak és a gyermekotthonnak egyaránt, amit 1994-ben
kifejezetten oktatási célra építtetett a fenntartó és 1994.
januárjában kezdte meg mûködését a szentesi leány ne-
velõotthon, a Kisegítõ Iskola és a csongrádi fiú nevelõott-
hon összevonásával.  1996 augusztusában lehetõség nyílt
a nevelõotthon szerkezeti átalakítására, így lett kialakítva
6 lakásotthon, mint önálló lakóegység. Az átalakítások a
tárgyi feltételek és a gyermekek életterének kialakítása
szempontjából megfeleltek a törvényi elõírásoknak. 2005.
november 29-én a gyermekotthon két gyermekotthonná
alakult át. Az egyik normál gyermekotthon 3 lakásott-
honnal, lakásotthononként 12 férõhellyel, a másik külön-
leges gyermekotthon 3 lakásotthonnal, lakásotthonon-
ként 10 férõhellyel. Az otthon lakóinak nagy többsége a
körzetbõl, illetve Csongrád megye területérõl kerül elhe-
lyezésre. A gyermekek értelmi képességeiket tekintve ép
értelmûek, valamint sajátos nevelési igényû gyermekek.
A többcélú közoktatási intézmény keretei között a Rigó
Alajos Általános Iskola és Szakiskolában lehetõség van
értelmileg akadályozott gyermekek, valamint tanulásban
akadályozott gyermekek tankötelezettségének teljesíté-
sére, és szakma elsajátítására is. tartósan beteg, középsú-
lyosan, súlyosan fogyatékos vagy  enyhén fogyatékos
gyermek helyezhetõ el.

Az iskolába járó sajátos nevelési igényét tekintve eny-
he, illetve középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyer-
mekeknek a kollégiumi ellátását biztosítják, akik lakó-
helyükrõl nem tudják megoldani a mindennapos iskolá-
ba járást. A gyermekjóléti szolgálat javaslatára veszélyez-
tetett helyzetben lévõ szentesi illetõségû gyermekeket is
felvesznek, ahol 18 fõ számára biztosítanak ellátást, ne-
menként külön szobában.

A tanulók többsége Szentes városából és annak von-
záskörzetébõl kerül ki.

Égetõen sürgõs összefogás az iskoláért

Új játszósarok
A nyáron átadott új fogadóépület aulá-

jában játszósarkot alakított ki az Üdülõ-
központ az ide érkezõ gyerekek számára.
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Áder János köztársasági
elnök megbízásából Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter augusztus 20-a,
államalapító Szent István
király ünnepe alkalmából
Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést adott át
Mészáros Zoltánnak, a HU-
NOR COOP Zrt. elnök-ve-
zérigazgatójának több évti-
zedes kiváló munkája elis-
meréseként. A társaság 22
településen 36 COOP egy-
séget és 2 péküzemet mû-
ködtet. Mészáros Zoltán te-
vékenysége során kiemel-
ten fontosnak tartja, hogy
szûkebb és tágabb kollektí-
vában is biztosítsa a nyu-
godt és kiegyensúlyozott
munkahelyi légkört. A zrt.
és a hozzá tartozó cégcso-
port dolgozói létszáma több
mint 350 fõ.

Mészáros Zoltán tanuló-
ként kezdte szakmai pálya-
futását, Áfész ösztöndíjjal
szerzett fõiskolai végzettsé-
get, majd a HUNOR COOP
jogelõdjénél boltcsoport-ve-
zetõként, azt követõen terü-
leti ügyvezetõként irányítot-
ta a kereskedelmi hálózatot.
Ettõl kezdve életútja mere-
deken ívelt felfelé: 26 évesen
kinevezték a cég kereskedel-
mi fõosztályvezetõjének, két
év múlva pedig kereskedel-

mi igazgató lett, 1992-tõl pe-
dig elnök-helyettesnek vá-
lasztották.

2002-ben a szövetkezet el-
nöke, majd a cég átalakítása
után a társaság igazgatósá-
gának elnöke és egyben ve-
zérigazgatója lett. A rész-
vénytársaság Mészáros Zol-
tán irányítása alatt meghá-
romszorozta forgalmát, és je-
lentõsen növelte a régióban
betöltött gazdasági súlyát. A
vállalat a szakember vezeté-
sével a társadalmi felelõsség-
vállalás terén számtalan, a
régióban közismert és elis-

mert programot indított el az
elmúlt évtizedekben.

Az elnök-vezérigazgató je-
lenleg is kiemelkedõ munkát
végez a hazai szövetkezeti
kereskedelmi rendszer átala-
kításában és modernizálásá-
ban.

– Nagy elismerés ez szá-
momra. Egykori fõnököm,
mentorom, Hojcsi Pali bácsi
mondását idézve: „A kitün-
tetés olyan, mint a villámcsa-
pás, váratlanul csap le és ár-
tatlanokat ér“ – nyilatkozta
lapunknak Mészáros Zoltán.

Több évtizedes munka elismerése

Magyar Arany Érdemkeresztet
kapott a HUNOR COOP Zrt.

elnök-vezérigazgatója
Csúcsot dönthet a lecsófõ-

zõk száma az idei fesztiválon,
az elmúlt évi nevezéseket
meghaladva több mint a 270
bográcsra számítanak a szer-
vezõk szeptember 5-én az
Apponyi téren. Mészáros Zol-
tán, a Hunor Coop vezérigaz-
gatója érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy vendégeket
várnak a felvidéki Szentesrõl,
Kárpátaljáról, Erdélybõl, Dél-
vidékrõl, a Vajdaságból. Egy
30 fõs delegáció érkezik Cseh-
országból, a Morva Coop
Csapata is fõz. A fellépõ sztár-
vendégeken kívül a Coop,
mint a Magyar Olimpiai Csa-
pat gyémántfokozatú támo-
gatója meghívta Kovács Kokó
István olimpiai és világbajnok
bokszolót, Kasza Róbert világ-

és Európa-bajnok öttusázót,
aki szintén olimpiai kvótát is
szerzett már, Kis Gergõ Euró-
pa- és világbajnoki bronzér-
mes úszót, aki szintén kvótát
szerzett a riói olimpiára.
Mészáros Zoltán kiemelte,
hogy idén elõször vár adomá-
nyokat a lecsófesztiválon a
MikulásGyár egy külön ren-
dezvénysátorban a színpad
mögött. A nyári mikulások ki-
zárólag tárgyi adományokat
gyûjtenek, tartós élelmiszere-
ket, ruhát, könyvet, bármi-
lyen hasznos ajándékot,
amely a környékbeli rászoru-
ló fiatalokat és családjukat se-
gítheti.

A 14. alkalommal szerve-
zett program szeptember 4-
én, pénteken este 6 órakor

kezdõdik. A hagyományos
szalonnasütés, grillezés mel-
lett fellép a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány
gitáregyüttese, Radics Gigi, a
By The Way fiúcsapat, a na-
pot az Alibi zenekar utcabálja
zárja. Másnap délután három
órakor gyulladnak fel a tüzek
a bográcsok alatt. Egész nap
három színpadon szórakoz-
tatják fellépõk a közönséget.
A szombati napot tûzijáték
zárja este háromnegyed 10
körül.

A fesztiválozók idén is
vásárolhatnak kóstolójegyet,
melynek bevételébõl határon
túli gyermekek életmentõ
szívmûtétjét támogatja a ren-
dezõ Hunor Coop Zrt.

A fesztivál ideje alatt nem
lehet jármûvel közlekedni az
Apponyi tér környékén.
Lezárják a Rákóczi Ferenc ut-
cát a Jövendõ utca és az
Arany János utca közötti sza-
kaszon, valamint a Mecs Ba-
logh és a Deák Ferenc utca
egy-egy szakaszát.

Rekord lecsó
és MikulásGyár

A szeretet mindent elfogad elnevezésû ren-
dezvényét tizedik alkalommal tartja meg szep-
tember 11-én, jövõ héten pénteken a Szentesi
Gondozási Központ a Dr. Papp László sport-
csarnokban. A városházi tájékoztatón Puskásné
Halál Ágnes, az intézmény igazgatója ismertette
a részleteket. Mint mondta, az esélyegyenlõség
jegyében zajló rendezvénnyel remélhetõleg sok
embert meg tudnak szólítani, s példát is szeret-
nének mutatni, hiszen mindenki családjában
lehet esendõ, segítségre szoruló embert találni.
Ezúttal a kultúráé a fõszerep, bemutatkozási
lehetõséget teremtve több mûvészeti csoport-
nak. Egyébként 17 intézménybõl várnak gon-
dozottakat különbözõ településekrõl. A kilenc
fellépõ között lesznek a Lajtha László AMI nö-
vendékei, Seres Antal tanítványai és a Boros Sá-
muel szakközépiskola tanulói is. Ezzel az
egészséges fiatalokat szeretnék beintegrálni a
fogyatékkal élõk világába. Épp ezért invitálnak

helyi diákokat a délután 1 órakor kezdõdõ mû-
sorszámra is, ekkor a fõvárosi, fogyatékkal élõ
tagokból álló Nemadomfel együttes lép fel. A
rendezvényen ismét átadják az Év arca-díjat, s
szintén kedves momentum lesz a Mosoly Ku-
pa odaítélése is. Ekkor tartják a Felhõcsikó
egyesülettel közösen meghirdetett, az elfoga-
dásról szóló rajzpályázat eredményhirdetését
is. A Dancsó Erika mesterfodrász szalon teljesíti
a fogyatékkal élõk azon kívánságát, hogy õk is
szebbé váljanak. Sõt, egy szépségbemutató is
szervezés alatt áll. Közlekedésbiztonsági szi-
mulátort is kipróbálhatnak a gondozottak ezen
a rendezvényen, mely mellé állt az önkor-
mányzat mûvelõdési és sportbizottsága is. Kell
nyitottság a befogadásra, kell a közösség táma-
sza, a város is azt az elvet képviseli, hogy a hát-
rány leküzdhetõ, csökkenthetõ, fogalmazta
meg Szirbik Imre polgármester.

D. J.

Tizedszer az esélyegyenlõségért

Szentes Város Önkormányzata felsõoktatá-
si önkormányzati támogatásra pályázatot
hirdet elsõ diplomát szerzõ nappali tagoza-
tos egyetemi, fõiskolai hallgatók részére.

A pályázat beérkezési határideje: 2015.
szeptember 30. (amely határidõ jogvesztõ).

A pályázat elbírálása kizárólag a pályázó
szociális rászorultsága alapján történik.

Támogatásban részesülhet elsõsorban az,
akinek a családjában az egy fõre jutó  havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-
forintot.

Pályázati igénylõlap és részletes felvilágo-
sítás kérhetõ, illetve a pályázat benyújtható a
Városháza Szociális Irodáján  (földszint 116.
sz. szoba, tel.: 510-336).

Pályázat i  k i í rás

A szentesi önkormányzat a csongrádi vá-
rosvezetéssel, a csatlakozó szervezetekkel és
vállalkozókkal közösen eseménydús szep-
temberi programsorozatot kínál minden kor-
osztály számára. A már hagyományos, köz-
kedvelt rendezvényekre, mint például a le-
csófesztivál, Térfesztivál, épülnek rá új ele-
mek, mondta a Szentes Hét címû programról
Szirbik Imre polgármester a tájékoztatón. A
sport, a kultúra és az idegenforgalom elegye
vár a kilátogató lakosokra az elkövetkezõ he-
tekben, amikor távolabbi testvérvárosainkat
is vendégül látják.

Az Európai Mobilitás Hete elnevezésû ren-
dezvényrõl Veres Irén sportreferenstõl el-
hangzott: szeptember 22-e az európai autó-
mentes nap, ezúttal lehetõség volt egész he-
tes programra pályázni, így alakult ki a 16-
tól 22-ig tartó eseménysorozat. Elsõsorban a
szabadidõsport népszerûsítése a cél. 16-án
délelõtt a rendõrség, a katonaság és a Szente-
si Huszárok túramotoros szakosztálya közö-
sen közlekedésbiztonsági vetélkedõre várja a
7-es és 8-os diákokat az ifjúsági ház melletti
„Gödörben”. 17-én középiskolások kerékpá-
ros kirándulása zajlik a szomszédvárba a gá-
ton át, de az önkormányzat munkatársai is
látogatást tesznek csongrádi kollégáiknál,
sárkányhajós evezésben és focimeccseken is
összemérik ügyességüket a résztvevõk 20-
án.

18-án a megyeháza udvarán estébe nyúló
aerobik napot tartanak, közben, akinek ked-

ve van, graffitit is festhet egy busz oldalára.
Aznap a Szent Vince Borrend felvonulásával
kezdõdik az immáron 8. Bor és pálinkaün-
nep a Kossuth téren. Ismét számos borvidék
és pálinkafõzde kínálja az innivalót, de egy
csárda is kitelepül. Sõt, a pálinka világkupa
selejtezõjére is itt kerül sor, részletezte Bertók
Róbert fõszervezõ.

19-én délelõtt indul a Térfesztivál prog-
ramsorozata kicsiknek és nagyoknak, helyi
mûvészeti csoportokkal a mûvelõdési köz-
pont szervezésében, a fõ attrakció Péter Szabó
Szilvia koncertje lesz. Azonban aznap dél-
után lesz egy látványos kismotoros felvonu-
lás: óvodások gördülnek majd végig a fõut-
cán, említette Varróné Szabó Ildikó igazgató.

Szintén 19-én rendezik 19. alkalommal a
két város közötti G-átfutást, rekordszámú,
450 nevezõre számítanak, szeptember 11-ig
van lehetõség elõregisztrációra. Városfelfe-
dezõ kerékpáros túra is indul Szentes neve-
zetességeit érintve. Szeptember 22-én az au-
tómentes nap keretében lezárják a Kossuth
utcát az autósok elõl, hiszen az európai akci-
óhoz csatlakozott 172 hazai város között van
Szentes is.

Még egy kicsit a nyárra visszautalva, a ta-
valyi nagy sikerû, utcai „régi-új”fotókiállítás
folytatásaként idei szentesi emlékekrõl, él-
ményekrõl várnak hangulatos fotókat a la-
kosságtól a polgármesteri hivatal 210-es szo-
bájában, szeptember 9-ig, azaz jövõ szerdáig.

Szentes Hét:
szeptemberi programözön



A SzeVASZ, a Szentes Városi Amatõr
Színkör elõadásában augusztus 26-án este
19 órakor a megyeháza dísztermében lát-
hatta a közönség a „Férfi és a Nõ”-t, az örök
konfliktust hét jelenetben. A tagoknak di-
ákszínpadi elõismerete van, jelentkezést to-
vábbra is örömmel fogadnak körükbe.

A Férfi-Nõi kérdések; az Egy csók és más
semmi...; A gonosz tükör; A dinnyék; a Bözsi
mindent elintéz; a Régi házasság és A gyógy-
szertárban címû alkotások  Almásiné Szaszkó
Edit, Csó Jánosné Fazekas Ibolya, Dunai József,
Dunainé Imre Tünde, Halál Dominik, Seres Fe-
renc, Szûcs Sarolta, Tornyi-Molnárné Gál Tímea
és Nánási Attila tolmácsolásában kerültek
színpadra. Az elõadók jobbára tanárok, óvó-
nõk; de a fellépõk között volt tanuló és fém-
ipari szakember, korábbi hangtechnikus is. 

Másfél évvel ezelõtt baráti összejövetelnek
indult, majd fokozatosan tanultak meg egy-
egy repertoárt. Illetve az is egy motiváció
volt, hogy Szentesen nem volt ilyen társulat.
Az alakulás nem volt egyszerû, diákszínpadi

elõképzettsége mindenkinek van, de színészi
elõélettel csak egy tag, Attila rendelkezik.
Könnyedebb témákkal kezdtek, a cél a kaba-
ré volt abból kiindulva, hogy az emberek ne-
vetni szeretnek. Azt gondolták, hogy ez a
mûfaj egyszerû lesz, de valójában a kabaré
sem az. Mégis ezzel kellett kezdeni. A késõb-
biekben szeretnének bevállalni egész estés
darabokat is, de most még ezt látták a legin-
kább ide illõnek.

A SzeVASZ Társulat tagjai általában heten-
te egyszer találkoznak, de elõadás elõtt egy
héten keresztül minden nap próbálnak. A
légkör demokratikus, sõt baráti. Közösen
döntik el, hogy ki csatlakozhat. Tulajdonkép-
pen a fellépés is arról szólt, hogy aki látta
õket és kedvet kap az amatõr színészkedés-
hez, az csatlakozhasson. Fõleg fiúkat várnak,
mert „nõuralom” van a társaságban. Hama-
rosan saját profilt hoznak létre az egyik nép-
szerû közösségi oldalon is, ahol várják majd
a jelentkezõket.

H.A.V.

Telt házas elõadás
a SzeVASZ premieren
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Új szülõágy vásárlására
fordítja a Richter cég 2 mil-
liós adományát a szentesi
kórház. A gyógyszergyártó
’Egészségváros’ kampánya
október 3-án érkezik a Kos-
suth térre, ahol ingyenes
szûrésekkel, tanácsadással,
felvilágosító elõadásokkal,
kulturális programmal vár-
ják a város és térsége lakóit.
Az esemény kapcsán tartott
sajtótájékoztatón dr. Kalmár
Mihály, a kórház fõigazga-
tója, dr. Demeter Attila, a
város alpolgármestere és dr.
Tóth Flórián, a járási hivatal
vezetõje beszélt a részletek-
rõl.

A fõigazgató elõször is
megköszönte a cég által fel-
ajánlott támogatást és bizto-
sított lehetõséget, mellyel a
város és a kistérség lakónak
egészségét vigyázzák. Kal-
már Mihály kitért arra is,
hogy 2012. évi tulajdonváltás
után az állam vette át a kór-
házat és hiányzik az önkor-
mányzat pénzügyi támoga-
tása. A kormány 15 milliárd
forintot különített el 2020-ig
megelõzésre és felvilágosí-
tásra. A kórház célja is meg-
egyezik a kormányzati szán-
dékkal, felhívni az emberek
figyelmét az egészségtuda-
tos életre és a szûrõvizsgálat-
ok fontosságára. A betegsé-
gek megelõzése kevesebbe
kerül, mint a gyógyításuk. A
Dr. Bugyi István kórházban
megvalósult fejlesztések is a
megelõzést szolgálják. A la-
kosok rendelkezésére áll em-
lõ-, vastagbél-, prosztata- és
méhnyakrák szûrés, tüdõ-,

szájüregi daganatszûrés az
intézményben. A fõigazgató
szerint a lakosok felszaba-
dultabban vesznek részt
vizsgálatokon egy külsõ
helyszínen, mint orvosi ren-
delõben.

A Richter gyógyszercég 2
millió forintos adományt
ajánlott fel a kórház számá-
ra, azonban az összeg to-
vább növelhetõ, amennyiben
a lakosok részt vesznek az
Egészségváros elnevezésû
programon. A résztvevõk
minden szûrésért, tanács-
adásért, meghallgatott elõ-
adásért pontot kapnak egy
kártyára. Minden pont to-
vábbi 300 forint adományt
jelent a kórház számára. Dr.
Kalmár Mihály elmondta,
hogy az intézményben mû-
ködõ minden szaknak szük-
sége lenne új eszközökre,
azonban most az élet kezde-
tére fordítják a kapott össze-
get és a szülõszobák 1982-
ben gyártott szülõágyát,
esetleg ágyait szeretnék le-
cserélni az összegyûlt összeg
függvényében. 

Az egészségügyi szûrõ-
program kapcsán a város fel-
vette a kapcsolatot több szer-
vezettel és a járási hivatallal
is. Dr. Demeter Attila alpol-
gármester és dr. Tóth Flórián
járási hivatalvezetõ is fontos-
nak tartja a megelõzést és az
egészség védelmét, ezért
örömüket fejezték ki a Rich-
ter Egészségváros rendezvé-
nyével kapcsolatban és buz-
dították a lakosokat a prog-
ramokon való részvételre
október 3-án. 

Aznap reggel 9 és délután
5 óra között a Kossuth-téren
több vizsgálaton vehetnek
részt ingyenesen a lakosok.
Így prosztata (PSA) szûrés,
csontsûrûségmérés, kolesz-
terinszint- és vérnyomásmé-
rés, szív- és érrendszeri koc-
kázatfelmérés, asztmaszûrés,
bõr- és körömgomba szûrés
várja az egészségi állapotuk
iránt érdeklõdõket. A szûrõ-
vizsgálatokat a Dr. Bugyi Ist-
ván kórház szakemberei
végzik, akik amellett, hogy
igyekeznek kiszûrni a rend-
ellenességeket, tanácsadások
keretében tájékoztatást ad-
nak a szükséges további lé-
pésekrõl, teendõkrõl.

A szûrõvizsgálatok mellett
a mozogni vágyók Katus At-
tila szabadtéri aerobik órájá-
hoz csatlakozhatnak, fitnesz
eszközök kipróbálására is
lehetõség nyílik. Az egyes
betegségek kialakulásáról,
megelõzési lehetõségeirõl
tudhatnak meg többet az

Agora sátorba látogatók,
ahol Jaksity Kata vezetésével
zajlanak tájékoztató jellegû
elõadások. A Richter a Nõ-
kért sátorban Béres Alexandra
fitnesz világbajnok, Rudolf
Péter színmûvész, a program
fõvédnöke, Nagy Tímea olim-
pikon, Rácz Zsuzsa írónõ és
dr. Józsa Géza osztályvezetõ
fõorvos beszél fõként nõket
érintõ témakörökben Rad-
ványi Dorottya vendégeként.

A színpadon egész nap ze-
nés-táncos produkciók zajla-
nak, fellép az NRG Táncis-
kola (Vass Sándor), a Zenével
a Rákos Gyermekekért Ala-
pítvány együttese, a Jövõn-
kért Alapfokú Mûvészeti Is-
kola táncosai, a Szilver TSE
táncospárjai. Várja a véradó-
kat is délután a vöröskereszt
és a kórház vérellátó osztá-
lya. A nap során összegyûlt
adományt fél 6-kor adja át a
kórház számára a Richter
képviselõje.

B.G.

Egészségváros a Kossuth téren

Nemcsak városunkban,
de országos viszonylatban
is újszerû ötlettel kereste
meg az  önkormányzatot
egy fiatal vállalkozó. Szûcs
György ,  a Hestia Tûz és
Fény Show Kft. ügyvezetõ
igazgatója a fiatal helyi üz-
letembereket tömörítené
egy klubba, ahol kapcsola-
tokat építhetnek, felmerülõ
problémáikra választ kap-
hatnak.

A szentesi születésû, Sze-
geden élõ fiatalember a vá-
rosházán tartott tájékoztatón
elmondta, úgy gondolko-
dott, hogy a Szentesi Üzleti
Klub elindítása elõnyös len-
ne mind a vállalkozóknak,
mind az önkormányzatnak.
Az üzletemberek így szak-
mai körökben kicserélhetnék
egymással tapasztalataikat.
A hamarosan beinduló klub
egyszerre jelentené az üzle-
tet és a szórakozást, hiszen a
késõbbiekben közösséget is
szeretnének építeni. Kapcso-
lati tõkére tehetnek szert a
havonta a Dózsa-házban
megrendezendõ klubban,
problémáikra gyors megol-
dást találhatnak, s motiváci-
ót jelenthet azok számára is,
akik még nem indították el
vállalkozásukat.

Az önkormányzat is jól
járhat egy ilyen klubbal az
ötletgazda szerint, hiszen
minél több a vállalkozó a vá-
rosban, annál több profitot
termelnek, ez pedig több
adót eredményez, s cégek
esetleg újabb befektetéseket
hoznak a településre.

A klub ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött, már lét-
re is hoztak egy Facebook-
oldalt. melyen az elsõ két ta-
lálkozó idõpontja már olvas-
ható. Elõször szeptember
23-án, szerdán 18 órától fo-
gadják a helyi és környékbeli
vállalkozókat a Dózsa-ház-
ban, ekkor az ügyfélszerzés-
rõl lesz szó. Következõ alka-
lommal október 21-én az idõ
menedzsmentrõl beszélget-
nek. Érdemes gyorsnak lenni
a feliratkozásnál, mert aján-
dékkal is kedveskednek a
szervezõk: az elsõ 100 re-
gisztráló kereskedelmi forga-
lomba nem kerülõ üzleti ki-
adványt kap. Sok sikert kí-
vánt a fiatal vállalkozóknak
Szirbik Imre polgármester, s
elmondta, a város minden
segítséget megad a munká-
jukhoz.

D. J.

Kapcsolati tõke vállalkozóknak

Üzleti klubot
indítanak

A szentesi születésû Vass Attila a Hor-
váth Mihály Gimnáziumban tanult. A fran-
ciát már általános iskolában is tanulta,
majd középiskolai, egyetemi évei alatt csi-
szolta a nyelvtudását. Kisfiúként is tudta,
hogy el szeretne jutni Párizsba, s erre elõ-
ször az egyetem filozófia szakáról volt lehe-
tõsége, késõbb dolgozni jutott ki a francia
fõvárosba.

– Mindig vágyam volt, hogy körbenézzek
Franciaországban, Párizsban. Egyetem alatt
Erasmus ösztöndíjjal jártam Metzben, ahol
nagyon sok nációval találkoztam, sok bará-
tom volt. A munkavállalás teljesen más. Elõ-
ször egy nyarat dolgoztam Párizsban még
Disneyland elõtt. Nagyon mostoha körülmé-
nyek között laktam, így amikor volt egy to-
borzás, hogy embereket keresnek a parkba,
akkor belevágtam. Fiatal voltam, mobilis,
tudtam valamennyire franciául. 

– Az Erasmussal mennyi idõt töltöttél
kinn?

– Az egyetemen bölcsész diplomát szerez-
tem és a szakomon olyan partnerkapcsolat
alakult ki, hogy Dél-Franciaországba kime-
hettem fél évre a metz-luxi egyetemre. Mivel
egyedül én tudtam franciául a filozófia sza-
kon, ezért gyakorlatilag nyert ügyem volt.
Nagyon sok hozzám hasonló diákkal talál-
koztam. Az Erasmus egy lelki állapot. A vá-
ros olcsó, bár nem nagyon jártam el bulizni:
inkább utazgattam. Jártam Brüsszelben,
Gantban, Amszterdamban, Kölnben, Luxem-
burgban, Marisellesben, Strasbourgban. Na-
gyon sok más nemzetiségbõl érkezõ barátom
volt, különösen afrikai. Ekkor még nem fó-
kuszáltam a munkalehetõségekre – nagyon
függtem az egyetemi éveimtõl, inkább az ön-
kéntesség járt a fejemben. Késõbb, amikor a
diploma után kimentem, egy hónap alatt ta-
láltam munkát. Van egy munkaügyi közpon-
ti francia honlap, ezen belül pedig munkate-
rület-specifikus honlapok, ahova regisztrál-
tam. Két hónapig betanított munkát végez-
tem, eközben csörgött a telefon, hogy EVS-re
fölvennének. Otthagytam Párizst és az Euró-

pai Önkéntes Szolgálat keretein belül Íror-
szágba mentem. Ez rövidített idõ lett, három
hónapig tartott. Mivel volt itt egy balesetem,
nem mentem vissza a francia fõvárosba, bár
visszavártak - hazatértem 2010-ben. 

– Hogyan jött a következõ franciaországi
lehetõség?

– Már egyetemi éveim alatt hallottam az
Eures európai munkavállalási portálról. A
diplomaszerzést követõen szegedi irodájuk-
ban jelentkeztem Franciaországba dolgozni.
Akkor volt az elsõ olyan év, amikor a párizsi
Disneyland toborzott. Pesten március 1-jén
interjúztattak angolul és franciául és egy ál-
talános tájékoztatót kaptam, hogy milyen a
park, milyen munkakörök vannak. Az or-
szágba általában franciaországi gyakorlat
szükséges, azonban Disneylandben fonto-
sabb a nyelvtudás, a mobilitás és a dinamiz-
mus. Végül ajándékbolti-eladónak vettek fel.
A Disneylandnek 17 500 alkalmazottja közül
körülbelül 2 ezer ingázik  szezonmunkában.
Fõleg olyan egyetemisták, akik jó heccként
fogják fel, s külföldrõl érkeztek azért, hogy
világot lássanak és mert 26 éves kor alatt  in-
gyenesek a múzeumok Párizsban. Hasonló-
képpen gondoltam én is: az elsõ szerzõdé-
sem 5 hónapra szólt s ezt követõen hosszab-
bították meg. A boltban összesen 2 évet, illet-
ve további 2 évet recepciósként dolgoztam a
parkban. A munkahangulathoz elengedhe-
tetlen a remek kommunikációs készség, s lát-
szódjon rajtad a hétköznapi élet öröme, vala-
mi belsõ, állandó boldogság. Nekem sokat je-
lentett például az, hogy érdekes egyénisé-
gekkel, gyakran gyermeki lelkekkel találkoz-
hattam az évek alatt. Ügyfélszolgálati mun-
katárs, recepciós is szerettem volna lenni, de
ehhez már 3 európai nyelvet kellett beszélni.
Bár akkor nem vettek fel, az interjúztató
visszahívott 2012 januárjában, hogy a párizsi
New York Hotelben volna lehetõségem elhe-
lyezkedni recepción: emlékezett rám, itt foly-
tatódhatott francia történetem. A következõ
két és fél évet ott töltöttem, október óta itt-
hon vagyok. (hornyik)

Hogyan dolgozhatsz
Disneylandben?

A sajtótájékoztató résztvevõi a rendelõintézetben.
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Hétvégén rendezte meg a
Szentes Kupa második for-
dulóját, egyben Fischer
Károly emlékversenyt a
Szentes és Környéke Mo-
dellezõ Egyesület. A kiírás-
ra 35 versenyzõ jelentke-
zett, végül 29-en álltak start-
hoz a szabadonrepülõ mo-
dellek négy kategóriájában.
Az országos pontszerzõ ver-
senyre érkeztek Debrecen-
bõl, Salgótarjánból, Zala-
egerszegrõl, Hódmezõvá-
sárhelyrõl és Budapestrõl is
repülõmodellezõk.

A csepeli Kertész Gábor sze-
reti a lapistói pályát, szinte
minden itteni versenyre el-
jön. Kategóriájában legutóbb
itt nyert országos bajnoksá-
got júliusban, de idén bezse-
belt egy 2. helyet Szerbiában
és egy 6. helyezést Lengyel-
országban. – A legjobb pálya
a lapistói, mert a legnagyobb
akadálymentes terep az or-
szágban – mondta lapunk-
nak az F1Q (Szabadonrepülõ
elektromos motoros model-
lek) kategóriában induló
versenyzõ. A repülõmodelle-
zéssel az óbudai egyetemen
ismerkedett meg 24 évesen,
az elmúlt öt évben tanulta
meg az apróbb fortélyokat. –
Nehezebb idén a versenyzés,
mert módosultak a szabá-
lyok. A beépített elektromos
motor teljesítménye és a re-
pülõ tömege határozza meg,
hogy hány másodpercig mû-
ködhet a motor felszállás
közben. Drága és idõigényes
sport, ami attól is függ,
mennyi gépet vásárolunk és
mennyit építünk magunk-
nak – nyilatkozta, majd in-
dult a következõ, aznapi ötö-
dik startjához. A végered-
ményt ugyanis hét repülés

ideje határozza meg, ameny-
nyiben azonos idõt repülnek
a nap során a versenyzõk,
akkor addig startolnak újra,
amíg eldõl, kinek a gépe a
jobb.

Szentesen az elsõ modelle-
zõ klub az 1930-as években
alakult a Horváth Mihály
Gimnáziumban és azóta mû-
ködik kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal – tudtuk meg
a klub elnökétõl. Szabó László
elmondta, hogy a rendszer-
váltás elõtt az MHSZ berkein
belül mûködött, azonban a
90-es években a Magyar
Honvédelmi Szövetség meg-
szûnését követõen vissza-
esett a modellezõi kedv. –
Ma többen foglalkoznak a
repülõmodellezés valame-
lyik formájával a városban,
azonban nem akarnak egye-
sületbe tömörülni. Manap-
ság inkább készen vásárol-
nak gépeket, nem pedig saját
kezûleg építik. Támogatást

nem kapunk, pályázni nem
tudunk és az alacsony taglét-
szám miatt az éves tagdíjból
is kevés a bevételünk  – pa-
naszkodott az egykori rend-
õrtiszt, aki 2004 óta vezeti a
helyi klubot. Meglévõ tag-
jaik sikeresen szerepelnek
különbözõ versenyeken.
Halász-Szabó István tagja a
válogatott keretnek, míg
Klenóczki László saját költsé-
gén jutott ki Mongóliába és
ért el 26. helyet. Szabó Lász-
ló azt is elmondta, hogy az
egyesület vezetését hama-
rosan átveszi Tószenberger
Györgyi jelenlegi helyettes.

Szabó László elmondta,
hogy az utánpótlás keresés
érdekében szeretnének be-
mutatókat, esetleg szakkörö-
ket tartani a környezõ tele-
püléseken. Szentesen a
Koszta-iskolában mûködik
repülõmodell szakkör, ahol
péntekenként 15-tõl 18 óráig
várja az érdeklõdõ gyereke-

ket Mészáros István klubve-
zetõ. Ne drogozz, hanem
modellezz jelszóval az ifjú-
ságvédelem és -nevelés is a
céljuk. Megtudtuk, hogy
Lapistó vagy Fábiánsebes-
tyén adhat helyszínt a jövõ
évi világkupa fordulónak és
a 2017. évi világbajnokság-
nak.

A Szentes és Környéke
Modellezõ Egyesület szep-
tember 19-én rendezi meg a
Szentes Kupa 3. fordulóját,
ami egyben Farkas Bálint
Emlékverseny is. Az orszá-
gos megmérettetés támoga-
tója a névadó testvére, Farkas
Sándor országgyûlési képvi-
selõ. Farkas Bálint hét évvel
ezelõtt bekövetkezett halálá-
ig intézte a klub gazdasági
ügyeit, segítette a kezdõ mo-
dellezõket, népszerûsítette a
repülõmodellezést és maga
is szívesen épített és repített
új modelleket.

Besenyei

Megszerezte elsõ hazai
gyõzelmét az idei bajnok-
ságban a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú labda-
rúgó-csapata. A mieink a
Sándorfalva gárdáját gyõz-
ték le, és úgy tûnik, ez volt
az elmúlt héten a hatodik
pont, amit begyûjtöttek.

A Sándorfalva együttese
látogatott Szentesre az el-
múlt hétvégén, és a mieink
úgy kezdték ezt a találkozót,
hogy pályán még nem sze-
reztek pontot ebben a sze-
zonban. Az elsõ játékrész ke-
vés helyzetet hozott, inkább
a mezõnyjáték dominált, ám
a második félidõben sokkal
bátrabb Kinizsi futott ki a
pályára, aminek meg is lett
az eredménye. Kovács Nor-
bert révén vezetést szereztek
a mieink, majd Kerepeczki
Csaba találata végleg eldön-
tötte a találkozót. Koncz Zsolt
vezetõedzõ, aki ebben a sze-
zonban elõször lépett pályá-
ra, elmondta, hogy ez a talál-
kozó arra volt jó példa, hogy
nehéz helyzetben, ha min-
denki maximális teljesít-
ményt nyújt, akkor a siker
sem marad el. – Ez a gyõze-
lem még csak egy lépés volt
azon az úton, amin elindul-
tunk. Talán a siker végre
meghozza a játékosok önbi-
zalmát is, és elhiszik, hogy
jobb játékra is képesek, mint
amilyet korábban nyújtottak.
A mérkõzés-sorozat folytató-
dik, kupamérkõzést játszunk
Szegeden, majd az élen álló
Algyõ vendégei leszünk.

A vendégek vezetõedzõje,

Antal Róbert egy szerinte sza-
bályos, de meg nem adott
gólt és egy meg nem adott ti-
zenegyest kért számon a já-
tékvezetõtõl a lefújást köve-
tõen.

A fiatalok valósággal le-
mosták a pályáról a Sándor-
falvát, a Kinizsi 10-0-s gyõ-
zelmet aratott szombaton.

A felnõttek Csongrádon 3-
2-re elveszített mérkõzése a
zöld asztal mellett folytatód-
hat, ugyanis a Kinizsi veze-
tõsége valószínûleg megóvja
a találkozót, mivel a csongrá-
di csapat hatszor cserélt a
mérkõzésen, ez pedig a me-
gyei elsõ osztályban is több a
megengedettnél.

HV

Gyõzelem
és hat pont?

Repülõmodell világbajnokságot
rendezhetnek két év múlva

Díjátadással kezdte a
2015-2016-os bajnoki sze-
zont a Szentesi Kinizsi
SZITE férfi asztalitenisz-
csapata. Az NB II Dél-keleti
csoportjában szereplõ szen-
tesi pingpongosok most ve-
hették át a tavalyi szezon-
ban elért harmadik helyezé-
sükért a bronzérmet, bemu-
tatták az új mezeket és be-
számoltak Kozma Gergõ di-
ákolimpiai sikerérõl is.

A bajnoki bronzérmet Buj-
dosó Tamás, a szentesi önkor-
mányzat sportbizottságának
tagja adta át a csapat tagjai-
nak, Bunda Szabolcs csapat-
kapitánynak, Gazdag Károly-
nak, Kocsis Istvánnak, Takács
Lászlónak és Kádár Péternek.

– Sajnos a tavaszi szezo-
nunk nem úgy zajlott, ahogy
azt elõzetesen elképzeltük –
kezdte évértékelését Hegedûs
Gábor szakosztályvezetõ. –
Volt két-három olyan mérkõ-
zésünk, melyeken fontos
pontokat hullajtottunk, így
az áhított ezüstéremrõl le-
csúsztunk, de most már tu-
dunk örülni a bronzéremnek
is, nem vagyunk elégedetle-
nek. Fiatal pingpongozóin-
kat, utánpótlás korú játéko-
sainkat a megyei harmad-
osztályban indítottuk el a
felnõttek között, õk a negye-
dik helyen végeztek a 12 csa-
patból. 

Korábban lapunk is beszá-
molt arról, hogy Gazdag
Károly, a gárda egyik leg-
ponterõsebb játékosa nem

tudja vállalni a soron követ-
kezõ idényt, ami komoly ér-
vágást jelentett volna a Kini-
zsinek. Nos, a történet any-
nyiban módosult, hogy vé-
gül sikerült megállapodni
Gazdaggal abban, hogy a
legfontosabb mérkõzéseken,
amikor szükség lesz a játéká-
ra, akkor a Kinizsi rendelke-
zésére áll, de teljes egészé-
ben nem tudja vállalni a má-
sodosztályú szereplést. – A
nyitányon, szombaton hazai
környezetben a Vásárosna-

mény ellen játszani fog –
mondta Hegedûs Gábor. –
Csúcs János is visszaigazol
hozzánk Mezõtúrról, és Ká-
dár Péter játékára is számít-
hatunk. Célunk, hogy minél
közelebb végezzünk a dobo-
góhoz, hiszen ebben az esz-
tendõben nagy valószínûség
szerint a Kecskemét, a Ceg-
léd és az Orosháza vetélke-
dik majd a dobogós helye-
kért.

Az esztendõ egyik legna-
gyobb szentesi vonatkozású

asztalitenisz sikere az volt,
hogy Kozma Gergõ egészen
a döntõig verekedte magát a
diákolimpián, ott pedig vé-
gül a második helyen vég-
zett. 

A szakosztály tervei között
szerepel, hogy a fiatalok idén
is elindulnak a megyei har-
madosztályban, de egy me-
gyei elsõ osztályban szereplõ
együttes nevezését is terve-
zik az egyesület vezetõi.

hv

Bizakodva várják a
szezont a pingpongosok

A St. Jupát Sportegyesület
nyílt napra várja az érdeklõ-
dõket Gördülõ generációk –
Kerékpáros kirándulás kor-
határ nélkül elnevezéssel
szeptember 6-án, vasárnap
10 órakor. A közel 2 órás la-
kossági sportrendezvényen
18-22 kilométert kerekezhet-
nek a résztvevõk kényelmes,
kiránduló iramban. A jelent-
kezõket vasárnap 9.30-tól

várják a Dózsa-ház Közössé-
gi térnél.

A térítésmentes rendez-
vény célja könnyed intenzi-
tású és mérsékelt távú kerék-
páros kirándulások segítsé-
gével, kerékpár-turisztikai
élmény biztosításán keresz-
tül a kerékpározás, a kerék-
pársport és az egészséges
életmód népszerûsítése.

Gördülõ generációk

Egy gyõzelem és egy vere-
ség a szombati két nyilvános
edzõmeccset eredménye a 33-
as medencében. Érdekessége
a találkozóknak, hogy mind-
két gyõztes csapat szakmai
vezetõje Lukács Dénes.

Elsõként a fiú ifi csapat
Egyiptom junior válogatottjá-
val csapott össze, méghozzá a
szeptemberi junior vb szabá-
lyai szerint. Azaz 25 méteres
pályán, csapatonként 5 + 1 já-
tékossal. Utána a Valdor-
Szentes férfi csapata a Steaua
Bukarest együttesével játszott
a hagyományos szabályok
szerint, 30 méteres pályán.

Amíg az arab válogatott
már szinte kész, a szentesi fia-
talok még formálódnak az
alapozás után. Pellei Csaba
edzõ 18 játékost próbált ki,
több korosztály is képviseltet-
te magát a mérkõzésen, és a
legfiatalabbak sem okoztak
csalódást. Az elmúlt hetekben
több meccset játszó egyipto-

miak megnyerték a mérkõ-
zést, de nagy hajtás volt és
sok szép szentesi megoldást
láthatott a kzönség. A mérkõ-
zésen kifejezetten ügyeltek a
szentesiek az egyiptomiak
testi épségére, mert nem akart
senki sérülést okozni.

Eredmény: Szentes ifi –
Egyiptomi junior válogatott
12:26 (szövetségi kapitány:
Lukács Dénes).

A jó hangulatú meccs kellõ
felvezetése volt a felnõttek já-
tékának. A rekkenõ hõségben
hajtós, kemény mérkõzésen
egy nagyon jó erõkbõl álló ro-
mán csapatot gyõztünk le, vé-
gig vezetve. A szentesiek ke-
rete még mindig nem teljes,
hiszen Makláry Ádám a követ-
kezõ napokban csatlakozik.
Játszott viszont Somogyi Ba-
lázs, aki nagyon eredményes
volt, hiszen a hazai gólok felét
õ lõtte.

Valdor Szentes – Steaua
Bukarest 10:9

Lukács:
kettõbõl kettõ

Szentesi Kinizsi-Sándor-
falva 2-0 (0-0)

Szentes, 200 nézõ. Vezette:
Barta Norbert – jól (Csön-
getõ, Halász).

Szentesi Kinizsi:
Gömöri 6 – Légrádi 6, Po-

lyák 5 (Vincze 6), Török 6,
Szeles 6, Kerepeczki 6,
Koncz Zs. 6 (Szabó D. –),
Szûcs 6 (Tóth L. –), Orovecz
5 (Páger 6), Kovács N. 6
(Tirpák –), Lekrinszki 6. Já-
tékos-edzõ: Koncz Zsolt.

Sándorfalva:
Ábrahám 6 – Antal 5,

Kanász-Nagy L. 5 (Visnyei
–), Dargó 5,5, Törköly 4
(Gémes 4), Kovács M. 4,
Szil 5, Kántor 5, Kalapács
5,5, Széll 4, Vékes 4. Edzõ:
Antal Róbert.

Gólszerzõk:
Kovács N., Kerepeczki.

(Fotó: Szentesi Gyors)

Kertész Gábor, Tószenberger Györgyi és Szabó László



22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  44.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

A végéhez közeledik a
Rózsa Gábor gyûjtését, ku-
tatómunkáját feldolgozó,
rendszerezõ tevékenység a
Koszta József Múzeumban.
Hatalmas kihívásnak tettek
eleget ezzel az intézmény
munkatársai és a csatlakozó
önkéntesek, hiszen lassan öt
év alatt mintegy 30 ezer re-
kordot kellett digitális adat-
bázisba felvinni. Így egy
komoly helytörténeti adat-
bank létesült, s felzárkózott
a leggazdagabbnak mond-
ható régészeti adattár mögé.

Több, komoly erõfeszítést
kívánó feladaton – vagy
ahogy dr. Béres Mária igazga-
tó fogalmazott: kihíváson –
van túl a szentesi múzeum.
Ezek között említendõ a
márciusban teljesen megújult
Koszta-állandó kiállítás,
vagy a nyáron megrendezett
Czóbel idõszaki tárlat. A
2006-ban elhunyt, városz-
szerte ismert lokálpatrióta
mérnök, Rózsa Gábor „ha-
gyatéka” a múzeum helytör-
téneti adattárának a megala-
pozója: ide az általa készített
dokumentumok kerülnek,
míg az intézménybe bekerült
tárgyakat a helytörténeti
gyûjtemény fogadja be. – Az
ötödik év végéhez közeledik
a munka – tájékoztatott az
intézmény vezetõje. – Az el-
sõ idõszakban még külsõ se-
gítség nélkül zajlott az ada-
tok bevitele egy Excel-táblá-
zatba. Ez a megoldás lehetõ-
séget adott arra, hogy a több
tízezer lap között, keresõsza-
vak segítségével eligazod-
hassunk. Kezdetben az ügy
szinte minden érintett szá-
mára reménytelennek tûnt,

fogalmazott az igazgatónõ.
Nagyon sokat dolgozott ben-
ne Besztercei Olga adattáros,
vele párhuzamosan Bácskainé
Erzsike néni önkéntesként
rendszerezte két éven át az
anyagot, naponta bejárva a
múzeumba. 2014 õszén érke-
zett hozzánk két fiatal nép-
rajzos kutató a Nemzeti Mû-
velõdési Intézettõl (NMI)
Szemerédi Ágnes és Bíró Éva
személyében. Õk egyéb köz-
mûvelõdési feladataik mel-
lett kapták meg a hatalmas
Rózsa Gábor-anyag rendsze-
rezésének folytatását. Mun-
kájukkal létrejött egy jókora
tudományos adatbázis, ha-
talmas iratmappa sorok ala-
kultak ki a történeti adattár-
ban, magyarázta dr. Béres
Mária. – Az eredeti tárgyak
beleltározásából még néhány
száz darab terhel bennünket.

Ami a Rózsa Gábor-féle
gyûjtés kapcsán hátra van, az
a fotóhagyaték rendezésének
befejezése, ebbõl mintegy há-
romezerrel már végeztek,
számításaik szerint azonban
még 15-20 ezer darab vár
Purgel Nóra néprajzosra és
munkatársaira. – Az látszó-
dik, hogy Rózsa Gábor a
Koszta-múzeumban való
mûködése során milyen sok
témában indított el gyûjtést,
kutatást, és hogy ezekben
meddig jutott el – ez majd-
nem ezer témát jelent. Na-
gyobb része még nem publi-
kált anyag, egy része lezárt,
más része csak megkezdett.
Az új adatbázis elõremutató
abból a szempontból is, hogy
meríthetünk belõle informá-
ciót a Péter Pál Polgárházban
létrehozandó polgári kony-
hához is. Ez utóbbi feladat

szintén komoly erõpróba,
mert a 19. és 20. század for-
dulójának kóser konyhájáról,
egyáltalán a polgárosodó
Szentes lakáskultúrájáról,
azon belül a konyháról alig
van adatunk. Rózsa Gábor
ezzel a témával is foglalko-
zott. És még sok minden
mással az elsõ és második vi-
lágháborús szentesi történe-
tektõl az elhagyott gyerekek
gondozásán túl a vasúttörté-
netig, melyek meghatározták
a város hétköznapjait és ün-
nepeit az elmúlt 120-130 év-
ben. A létrehozott adatbázis
lehetõséget ad a kutatóknak
kiegészíteni, folytatni a tudo-
mányos munkájukat – részle-
tezte az igazgatónõ. Elmond-
ta, ez a mintegy öt év beszé-
des adatokkal szolgál az el-
végzett munkát illetõen: 1260
munkanapot, megközelítõleg

7 ezer munkaórát fektettek
bele, részben NMI-s támoga-
tással, részben önkéntesek,
illetve a múzeum dolgozói-
nak közremûködésével. Ön-
kénteseink egyébként, a
2014. évi múzeumi képzésük
után, egy év alatt 833 órát
dolgoztak az intézményben. 

A hagyaték kifejezés elsõ-
sorban az ajándékozások út-
ján a múzeumba kerülõ tár-
gyi és dokumentum együtte-
sekre értendõ, ez teljesen
más terület, mint a Rózsa
Gábor-féle gyûjtés. Ilyen jel-
legû tárgyak feldolgozása
is folyamatban van – mond-
ta dr. Béres Mária. – A
Macskássy családtól kaptunk
nagyobb együttest, mely el-
sõsorban a polgári konyha
kialakítását segíti, illetve a
szentesi korai szecesszió vi-
lágába vezet be. Tervezzük a
részletes nyilvántartásba vé-
telét a nagymágocsi Felícián
atya gyarapodási gyûjte-
ményben lévõ dolgainak. A
Fridrich-fotónegatívok eseté-
ben már meg tudtuk vásárol-
ni a savmentes csomagoló-
anyagot, csak neki kell állni a
rendszerezésnek.

Komoly helytörténeti adat-
ár alakult ki a múzeumban.
Eddig volt egy többezres ré-
gészeti, egy szerény néprajzi
és képzõmûvészeti adattár.
Most a helytörténeti közelíti
a régészeti tudományos
adatbázis méretét. – Fájó vi-
szont, hogy nincs önálló
helytörténészünk. Reméljük,
a fenntartó is méltányolja
majd, hogy megteremtettük
ennek a státusznak a szak-
mai tudományos alapját.

D. J.

Szeptember 5., szombat
14:30 3D Irány a bárka!
16:30 Hitman - A 47-es ügynök
18:30 Vakáció
20:30 A Szállító - Örökség
Szeptember 6., vasárnap
14:30 3D Irány a bárka!
16:30 Vakáció
18:30 Hitman - A 47-es ügynök
20:30 A Szállító - Örökség
Szeptember 7., hétfõ
16:30 Hitman - A 47-es ügynök
18:30 Vakáció
20:30 A Szállító - Örökség
Szeptember 8., kedd
16:30 Vakáció
18:30 Hitman - A 47-es ügynök
20:30 A Szállító - Örökség
Szeptember 9., szerda
16:30 Hitman - A 47-es ügynök
18:30 Vakáció
20:30 A Szállító - Örökség

Szeptember 10., csütörtök
15:30 3D Hangya
17:45 Vakáció
20:00 3D Jurassic World
Szeptember 11., péntek
13:00 3D Minyonok
15:00 3D Jurassic World
17:30 Kész katasztrófa
19:45 Az U.N.C.L.E. embere
22:00 3D Terminator: Genisys
Szeptember 12., szombat
11:30 3D Agymanók
13:15 3D Minyonok
15:15 3D Hangya
17:30 Vakáció
19:45 3D Jurassic World
22:00 Az U.N.C.L.E. embere
Szeptember 13., vasárnap
12:30 3D Minyonok
14:30 3D Agymanók
16:15 Kész katasztrófa
18:30 Saul fia
20:30 Mission Impossible - Titkos nemzet

- Mi az, ami 100% fém, mégis át-
látszó?
- ???
- Drótkerítés.

- Jean vidítsa fel a macskát!
- Igenis Uram!
Jean kiviszi a macskát megfogja a
farkát, és elkezdi pörgetni a feje
fölött.
A nagy nyávogásra kijön a gazda.

- Nem azt kértem, hogy pörgesse a
feje fölött a macskát, hanem azt
hogy, vidítsa fel!
- Tudom uram, de hogy fog örülni,
ha elengedem!

Egy tûzpiros Ferrari dudál egy dö-

cögõ szekér mögött. Egy adandó
pillanatban megelõzi és odakiált:
- Hé, tata! Ne elõttem döcögj! Az én
autóm nem két lóerõs, hanem
kétszáz!
Az öregember nem szól egy szót
sem, de pár óra múlva észreveszi a
Ferrarit egy fára kenõdve, s meg-
szólal:
- Csak nem szétszaladtak a lovak?

Hõguta
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Kos
Minden bizonnyal sikerült
számos kellemes tervet szõ-
nie, ezek közül néhányat pe-

dig meg is valósítania. Az energia, a lel-
kesedés és az önbizalom mindenesetre
nem hiányzott. 

Bika
A Nap és a Jupiter bolygói
már ott vannak a jegyében,
ami azt jelentheti, hogy so-

kat halad majd elõre. Talán anyagi té-
ren is jól alakulnak a dolgok, és van
esélye annak, hogy befolyásos embe-
rekkel lesz majd dolga. 

Ikrek
A Merkúr bolygó egy ideig a
Mérleg jegyében áll, s no-
vemberig ott marad. Ez azt

jelenti, hogy szeptemberben és októ-
berben nagyszerûen érezheti magát
mások társaságában. Még ha ön azon
Ikrek közül való is, akik nincsenek túl-
zottan oda a különbözõ társasági ese-
ményekért.

Rák
Szerencsés idõszakot tudhat
maga mögött. Nemcsak
azért, mert harmonikus kap-

csolatot ápolt a szívéhez közel álló em-
berekkel, hanem azért is, mert számos
jó ötlettel állt elõ, munkáját pedig siker-
rel teljesítette. 

Oroszlán
A Vénusz és a Mars még
mindig az ön jegyében áll-
nak, ami pedig a többi boly-

gót illeti, õk a Szûz és a Mérleg jegyé-
ben, ez pedig még mindig kényelmes
pozíció az Oroszlán számára. Továbbra
is erõs marad és csak úgy sugárzik ön-
bõl az önbizalom.

Szûz
A Nap most már a Szûz je-
gyében áll, ez pedig mindig
jót jelent: a saját jegyében

álló Nap energiát és életvidámságot
biztosít. Ezen felül, a Jupiter bolygó is
saját jegyében tartózkodik. Extra vitali-
tást, energiát és egészséget biztosít a
személyes növekedéshez. 

Mérleg
Ez egy tökéletes idõszak né-
mi önfelméréshez: hol tart

most, mit szeretne (még) elérni, mi a
legjobb út ez utóbbi eléréséhez? Milyen
változtatások szükségesek életminõsé-
gének fellendítéséhez? Nagyon sokat
segíthet, ha ezen kérdéseken elgondol-
kodik.

Skorpió
Sokkal jobban fogja magát
érezni mint az utóbbi idõben.
Egyelõre azonban, ami a

szeptembert illeti, érdemes volna in-
kább pihennie, nehogy akkor legyen fá-
radt, mikor szüksége lesz erejére. 

Nyilas
Az ön mottója a szabadság
és boldogság, s ennek kö-
szönhetõen sok ember szá-

mára képviseli a melengetõ napsugarat.
Õszinte érdeklõdése környezete és em-
bertársai iránt szintén szívmelengetõ.  

Bak
Innentõl kezdve igazán ele-
mében lehet. Sokkal jobban
érti majd mi zajlik ön körül,

a környezetében élõ emberek pedig
szintén pozitívabban állnak önhöz.
Mindemellett úgy érzi, végre ismét
olyan problémákkal foglalkozhat me-
lyek kézzel foghatóak és relevánsak. 

Vízöntõ
A kellemes és izgalmas vá-
rakozások idõszaka véget
ért, helyét pedig átveszi a

„rideg valóság”. Ezennel nincs más
hátra, mint a munka. Ezzel valójában
nincsen nagy probléma, mert szeretne
dolgozni, csakhogy annyi új köteles-
séggel és szabállyal kell megbirkóznia.

Halak
Számos kitûzött célját sike-
rült végrehajtania. A problé-
ma csupán az, hogy talán

nincs elegendõ tere ahhoz, hogy ezt ér-
tékelni tudja. Talán már el is kezdett a
következõ tervein gondolkodni, mert
vagy úgy érzi eddigi eredményei nem
elegendõek.

Szeptember 4-11.
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Közel ezer témában gyûjtött Rózsa Gábor

Tükörképek
Szabó Antal magángyûjtõ

szakrális témájú, festett tük-
reinek kollekciójából nyílik a
következõ idõszaki kiállítás
a Koszta József Múzeumban.
A Tükörképek címû tárlatot
szeptember 11-én, pénteken
délután fél 5-kor dr. Küllõs
Imola, a néprajztudományok
doktora nyitja meg. 

Módosult az elsõ alkalommal szervezõdõ
Sipos Edit Emléktorna. A múlt heti számunk-
ban közöltekhez képest nem jön el az angol ifi
válogatott, így négy utánpótlás nõi csapat
Zenta, Dunaújváros, BVSC és a házigazda
Szentesi VK játszik szeptember 18-20. között a
ligeti uszodában. A szombaton 11 órakor kez-
dõdõ ünnepélyes megnyitón kerül átadásra a
„Csúcsrajárók” Alapítvány által létrehozott
Sipos Edit ösztöndíj. Egy szentesi kislány
klubtagsági díját egy éven keresztül az alapít-
vány fizeti. A rendezvényen részt vesz többek
között Merész András, a nõi válogatott közel-
múltban leköszönt szövetségi kapitánya. Az

ünnepség után a résztvevõk koszorút helyez-
nek el Sipos Edit szobránál a ligeti uszodában.
A torna ideje alatt a megyeháza dísztermének
elõterében látható Sipos Edit személyes tár-
gyaiból összeállított kiállítás, amit bárki meg-
tekinthet szombaton 12 órától vasárnap este 6
óráig. Kárász Zénó a héten jelezte, hogy színhá-
zi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az
eseményen. 

Az emléktorna mérkõzéseire a közönség a
Sportuszoda felõl léphet be 700 forintért. A
Sipos Edit tornára szóló jeggyel a szauna kivé-
telével az Üdülõközpont minden szolgáltatá-
sát igénybe vehetik.

Négycsapatos emléktorna

Koszta-múzeum
A Koszta József Múzeum to-

vábbra is szeretettel vár minden
kedves érdeklõdõt Az éltetõ víz cí-
mû idõszaki kiállítására, mely
újabb, helyi vonatkozású elemmel,
a – Szentes város „fõutcája” a
Kurca – elnevezésû kiállítással ki-
egészülve látható a megyeháza
épületében.

Tokácsli Galéria
A Szentesi Mûvelõdési Központ

és a Topolyai Mûvésztelep közös
szervezésében a Tokácsli Galériá-
ban Stanka Todoroviæ festõmû-
vész kiállítása szeptember 26-ig
tekinthetõ meg keddtõl-péntekig
9-13 és 15-17, szombaton 9-13
óráig.

Az IH-ban... 
...szeptember 8-án, kedden

16.30 órától kézmûves foglalko-
zással várják a gyerekeket.

A belépés díjtalan.
...szeptember 9-én, szerdán

17.30 órakor „Természetes esz-
közökkel az öregedés és a beteg-
ségek ellen, hogyan gyõzzük le
még a rákot is” elõadássorozat
következõ programja: A túlsúly
betegségei. Elõadó: Sóspataki Fe-
renc természetgyógyász. A belé-
pés ingyenes.

A TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-
0038 számú „Szentesi Közmûve-
lõdési Intézmények a Felnõttokta-
tás Megújításáért” címû pályázat
fenntartási idõszakában megvaló-
suló intenzív kezdõ angol nyelv-
tanfolyam indul 2015. szeptember
végétõl. 120 órás angol nyelvtan-
folyam kezdõtõl haladó szintig
(heti 2 x90 percben, 17 órától).
Érdeklõdni lehet a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házban személyesen vagy
63/314-211-es számon. Tájékoz-
tató és beiratkozás szeptember
21-én 17 órakor az intézményben. 

Programajánló

Õszköszöntõ
matiné

Õszköszöntõ címmel csa-
ládi matinét tart a Koszta Jó-
zsef Múzeum szeptember 5-
én, szombaton. A megyeházi
épületben 10-12 óra között
kézmûves foglalkozásra vár-
ják az érdeklõdõket.

Programok
a Közösségi térben

A Dózsa-házban mûködõ
Közösségi tér szeptember-
ben és októberben progra-
mokkal várja az érdeklõdõ-
ket. Szombat esténként cso-
csó, asztalitenisz és XBOX-
versenyen vehetnek részt a
vállalkozó kedvûek. Ezen kí-
vül képzés is lesz: Hétköz-
napi szenvedélyek, szenve-
délyek a hétköznapokban
címmel, illetve szülõi kom-
petencia-fejlesztõ tréning is
szerepel a kínálatban. A
programokról érdeklõdni le-
het a 63/444-700-as számon
és a kozter@cssk-szentes.hu
címen.



A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztá-
lya 2013-ban indított nyomozást egy kertvárosi lopás bûntett-
ének gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján 2013.
január 16-a és 21-e közötti idõben ismeretlenek betörtek a
Honvéd utca egy családi házába, majd az egyik szobában el-
helyezett lemezszekrényt kivágták, ahonnan készpénzt, valu-
tát, ékszereket és egy szabadkõmûves szimbólumokkal ellá-
tott, Wittnauer típusú aranyórát tulajdonítottak el több millió
forint értékben.

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje a fenti
eljárásban 2013. február 7-én nettó 500 ezer forint nyomrave-
zetõi díjat tûzött ki. A sértett akkor a nyomravezetõi díjat ki-
egészítette 1 millió forintra. Tekintettel arra, hogy a bûncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható sze-
mélyt a rendõrség elfogta, a Csongrád Megyei Rendõr-fõka-
pitányság vezetõje a kitûzött nyomravezetõi díjat ezúton
visszavonja.

Elfogták a
kertvárosi betörõt
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Korábban lapunk is beszá-
molt arról a sajnálatos eset-
rõl, hogy egy holttestet talál-
tak néhány héttel ezelõtt a
Kurcában. Azóta számos va-
lósnak vélt hír látott napvilá-
got az esettel kapcsolatban,
így természetesen lapunk is
igyekezett pontosabb infor-
mációkhoz jutni. Nos, azt az
értesülésünket, hogy külföl-
di állampolgár volt-e az ille-
tõ, határozottan cáfolták a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon, azt viszont nem, hogy
szentesi lakos volt-e. Mivel
az ügyben közigazgatási ha-
tósági eljárás folyik, ezért to-
vábbi információkat nem
kaptunk.

Három kerékpárt tulajdo-
nított el egy udvarból isme-
retlen elkövetõ. A tolvaj ellen
lopás miatt indult eljárás.

Egy kerékpárt tulajdoní-
tottak el az egyik belvárosi
szórakozóhely elõl, majd a
tolvaj útnak indult vele
Csongrád irányába. Útköz-
ben megállt vásárolni az
egyik bevásárlóközpont mel-
lett, ám addigra a rendõrök
is odaértek, és megtalálták a
bringát. A gyanúsított elme-
nekült, de a nagy sietségben
hátrahagyta a személyi iga-
zolványát, így nem volt ne-
héz kézre keríteni. Érdekes-
ség, hogy amikor a rendõrök
rátaláltak, mindent tagadott,
állítása szerint a személyit
ellopták tõle, nem õ az elkö-
vetõ. Aztán kiderült, hogy
mégis, hiszen a bevásárló
áruház biztonsági kamerái
mindenrõl pontosan "beszá-
moltak". Az illetõ kihallgatá-
sa során kiderült, hogy õ

gyanúsítható egy áprilisban
elkövetett lopással, amikor is
egy vendéglátóhely raktárá-
ba hatolt be, és onnan szer-
számokat vitt el.

Készpénzt loptak el egy
kisbuszból, amelyik a Vásár-
helyi út környékén parkolt
augusztus 29-én este. Más-
nap a tulajdonos vette észre,
hogy a szélvédõt betörték és
az utastérbõl az ott hagyott
nagyobb összeget ellopta a
tettes. Ezért nem szabad ér-
tékeket õrizetlenül hagyni éj-
szakára jól látható helyen az
utastérben…

Büntetõeljárás indult egy
helyi férfi ellen, aki még au-
gusztus 23-án keveredett né-
zeteltérésbe egy másik sze-
méllyel, akit a vita lezárása-
ként fejbe vert egy sörös-
üveggel. A sértett nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett.

Komoly konfliktus alakult
ki egy férfi és a bájait újság-
ban hirdetõ hölgy között. A
nõ találkozott a férfival, meg
is egyeztek a tarifában, a fér-
fi át is adta a megbeszélt ösz-
szeget, ám a pásztoróra vé-
gén a férfi kevesellte a nõ ál-
tal nyújtott szolgáltatást, így
visszakövetelte a pénzét.
Hogy követelésének még na-
gyobb nyomatékot adjon,
egy fegyverutánzatot fogott
a nõre, aki visszaadta pénzt.
A férfi ellen fegyveresen el-
követett önbíráskodás bûn-
tette miatt indult eljárás.

Sértettet és tanúkat keres a
rendõrség. Május 16-ról 17-
re virradó hajnalban, ponto-
san meg nem határozható
idõben, Szentesen, a Jókai

utcában lévõ Felsõpárti Sörö-
zõ kerthelyiségében lévõ pa-
don alvó 50 év körüli férfi
övhöz csatolt oldaltáskájá-
ból, egy azóta már azonosí-
tott elkövetõ ellopta az ab-
ban lévõ pénztárcáját, mely-
bõl kivett 5 ezer forintot,
majd a pénztárcát az alvó
férfi mellé helyezte a padon.  

A rendõrség kéri, hogy
akinek a sérelmére ebben az
idõpontban Szentesen, a Fel-
sõpárti Sörözõben hasonló
jellegû bûncselekményt kö-
vettek el, illetve az, aki a
bûncselekmény elkövetésé-
vel kapcsolatban érdemi in-
formációval rendelkezik, a
Szentesi Rendõrkapitányság
ügyeletét a 112-es segélyhí-
vón, illetve a 63/561-310 te-
lefonszámon, vagy a telefon-
tanú hívószámán soron kí-
vül értesíteni szíveskedjen.
Hasonló bûncselekményt kö-
vetett el a férfi Csongrádon
is. Június 7-re virradó hajnal-
ban 00-02 óra között a Kö-
rös-torokban, a Happy Day
szórakozóhely felé vezetõ sé-
tányon lévõ padon alvó 30-
35 év körüli, 180 cm magas,
erõs testalkatú, rövid barna
hajú férfitõl ellopta a nad-
rágzsebében lévõ barna, mû-
bõr-hatású pénztárcát. A tár-
ca tartalmazta az ismeretlen
sértett személyi okmányait,
valamint 7 ezer forint kész-
pénzt. A nyomozók keresik a
sértettet, illetve aki az esettel
kapcsolatban bármilyen in-
formációval rendelkezik, az
a fenti telefonszámok vala-
melyikén jelentkezzen a
rendõrségen.

HV

Sértetteket, tanúkat
keresnek

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától

7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentõállomás)

tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és

ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31-33. (mentõállomás),

rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Szeptember 7-ig Szent Damján Gyógyszertár

(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Szombat-vasárnap zárva.

Szeptember 7-14-ig Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. u.

44-58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig. Készenléti telefon: 70-563-5139.

Készenlét ideje: hétfõ-péntek 20 órától másnap reggel 7.30-ig,

szombaton 20 órától másnap 8-ig, vasárnap 20 órától másnap 7.30-ig

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü szeptember 7-11.

A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús

Hétfõ: Paradicsomleves és
lebbencsleves

A menü: Marhapörkölt, tészta
B menü: Csirkemell steak,

petrezselymes rizs
Kedd: Aratógulyás és

májgaluskaleves
A menü: Sajtos-mustáros

pljeskavica, sült
burgonya

B menü: Rántott karfiol
Szerda: Scsí és Makói vágottas
A menü: Pásztortarhonya vagy

resztelt máj tökfõzelékkel
B menü: Csirkepörkölt, tészta
Csütörtök: Rumos szilvaleves és

tárkonyos burgonyaleves
A menü: Gátéri töltött karaj,

gombás rizs
B menü: Milánói makaróni vagy

mákos nudli
Péntek: Húsleves házi tésztával

és frankfurtileves 
A menü: Vadas sertésszelet,

köményes burgonya
B menü: Olaszos csirkemell,

rizibizi

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü szeptember 7-13.

Hétfõ: Csigatésztaleves 
A menü: Temesvári sertésragu,

pirított tarhonya
B menü: Rántott csirkecomb,

zöldbabfõzelék
C menü: Rántott csirkecomb,

tejfölös karfiol
Kedd: Lebbencsleves
A menü: Kínai édes-savanyú

csirke, párolt rizs
B menü: Zöldborsós-paprikás

sertésszelet, tésztaköret
C menü: Rántott sertésszelet,

párolt rizs
Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Rakott burgonya
B menü: Csirkecomb becsinált,

galuskaköret
C menü: Rántott csirkemell,

szalonnás burgonyapüré
Csütörtök: Orjaleves
A menü: Húsgombóc,

paradicsommártás
B menü: Sertéstokány Hentes-

módra, petrezselymes rizs
C menü: Rántott csibemáj,

petrezselymes rizs
Péntek: Tárkonyos csirkeragu

leves
A menü: Bolognai spagetti
B menü: Grenadinmars
C menü: Rántott sajt, majonézes

burgonya
Szombat: Karalábéleves
A menü: Natúr sertésszelet pirított

gombával, hagymás
törtburgonya

Vasárnap: Májgaluskaleves
A menü: Pacalpörkölt, fõtt

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.

Természetközeli vizes élõ-
hely és mellette egy használ-
ható zöldfelület van születõ-
ben a régi szeméttelepnél. A
rendszeresen karbantartott
pihenõterületet majd a lako-
sok használhatják. A sza-
bálytalan alakú életképes ta-
vat egy alacsony kerítéssel
veszik körbe a gyermekek és
az állatok védelmében.

Olvasónk, Kotymán László
hívta fel figyelmünket a Rá-
kóczi utca végén zajló mun-
kákra. Mint kiderült az idén
elkészült szeméttelep rekul-
tiváció eredményeként kiala-
kult vizesgödörbõl létesíte-
nek tavat. Még május végén
írtunk arról, hogy a Rákóczi
utcai régi szeméttelep végle-
ges rekultivációja során az
évek alatt ott felgyülemlett
szemetet egy 10-12 méter
magas dombba gyûjtötték
össze. A felületét rézsûstabi-
lizáló hálóval fedték és füve-
sítették. A kitermelt hulladék
helyén pedig egy közel 3
hektáros mélyedésben össze-
gyûlt a talajvíz. A vizsgála-
tok szerint a víz káros anya-
got nem tartalmaz, ezért al-
kalmas lehet egy kisebb pi-
henõtó és zöldfelület kialakí-
tására. Akkor még a tervezé-
si munka zajlott, és úgy volt,

hogy az engedélyeztetést kö-
vetõen õsszel elkészülhet a
pihenõterület.

– A rekultivációt követõ
utómunkálatok keretében te-
reprendezés zajlik a Rákóczi
utcai volt szeméttelepen – tá-
jékoztatta lapunkat Kiss Fe-
renc. A Városellátó Nonprofit
Kft. mûszaki vezetõje el-
mondta, hogy a kivitelezõ
egy természetközeli vizes
élõhelyet alakít ki a mintegy
öt hektáros területen, füves
résszel, fákkal és egy sza-
bálytalan alakú, 2-4 méter
mély tóval. A két hektáros
vízfelület a legszárazabb
idõben sekélyebb lesz, de
nem szárad ki, ezért élõvé
válik. A tó mellett egy 5 mé-
ter széles füvesített mûvelési
sávot alakítanak ki, amit egy
méter magas kerítés választ
el a víztõl a gyermekek és az
állatok védelme érdekében.
A parkosított részt a lakosok
aktív zöldfelületként hasz-
nálhatják.

Az egykori 10 hektáros
szeméttelepbõl így válik egy
esztétikus, 4-5 hektáros fü-
ves domb és egy közel
ugyanekkora, pihenésre al-
kalmas városi, mégis ter-
mészetközeli vizes élõhely.

-bes

Szeméttelepbõl
pihenõterület

Született: Dobák Ferenc József és Lovász Katalin Julianna
(Dankó P. u. 2.) Emília Lilien, Horváth Ferenc és Varga Katalin
Tímea (Somogyi B. u. 3. B ép. 4/15a) Katalin Maja, Sándor
Csaba és Szamosközi Anikó (Wesselényi u. 98/A) Anna

Erzsébet, Oláh István és Hajdú Andrea Brigitta (Somogyi B. u.
3. A ép. 3/7a) Anna Bella nevû gyermeke.

Házasságkötés nem volt.
Elhunyt: Gyõri Tibor (Madách I. u. 6.), Rácz Sándor

(Hajnal u. 24.), Tarczali Lászlóné (Kossuth tér 4.), Hajdú
Imréné (Dr. Uhlár I. u. 20.).

Családi események

Szerdán megrongálta egy
fiatal a Kossuth téren találha-
tó, tavaly átadott Napernyõs
lány szobrot. Csütörtök reg-
gel a letört részt biztonságba
helyezték, és megtalálták azt
a 16 esztendõs szentesi fiút,
aki letörte a napernyõt a szá-
ráról.

Ernyõtlenül


