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Városi hetilap

Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft)

Együtt a család: Lagan Sebert, ifj. Kecse-Nagy Ferenc, Kesha, id. Kecse-Nagy Ferenc,
Rosemary Sebert és Kecse-Nagy Csanád

Ahol kikapcsol az ember
Mentettréten a telkek harmada van szentesi kézben, Budapestrõl, Csongrádról, Hódmezõvásárhelyrõl, Kecskemétrõl, Orosházáról, Gádorosról, sõt Romániából is érkeznek ide a tulajdonosok rövidebbhosszabb idõre kikapcsolódni. Ma a vízparti telkeket
szinte kizárólag horgászati célra hasznosítják.
7. oldal

A gyógyfürdõ
pénzkérdés

Kesha rokonait látogatta meg

T itokban jött a világsztár
Titokban látogatott Szentesre múlt hétvégén Kesha,
az itteni õsökkel bíró amerikai popsztár. Az énekesnõt
családja mellett egy televíziós stáb is elkísérte. Két éjszakát töltöttek a városunkban, találkoztak a rokonokkal, voltak a melegfürdõben, és néhány étteremben
is megfordultak. A szállásadó Szin-es Vendégház tulajdonosának titoktartási
szerzõdést kellett aláírnia.
Csak a rajongói szúrták ki
múlt hétvégén Keshát a szentesi utcákon: a 26 éves amerikai énekesnõrõl két éve írtunk legutóbb, mikor kiderült, hogy magyar származású, felmenõi Szentesen és
környékén éltek egy évszázaddal ezelõtt. Akkor a fõvárosi Kapcsolat koncerten lé-

pett föl, édesanyja, Rosemary
Sebert pedig a Kurca-partjára
látogatott, hogy a levéltárban
utánajárjon, valóban igaz-e
az a családi szóbeszéd, hogy
õseik innen tántorogtak ki az
Egyesült Államokba.
Múlt pénteken Bécsben
adott koncertet a popsztár,
majd családjával – édesanyjával és testvéreivel –, testõrével és egy amerikai televíziós stábbal teljes titokban
Szentesre utazott. Minderrõl
utóbb egy magyar internetes
bulvármagazinból értesült
lapunk, a szállásadó Szin-es
Vendégház tulajdonosának
ugyanis titoktartási szerzõdést kellett aláírnia. Csak találgattunk, amikor elsõként
Molnár Líviát felhívtuk, hogy
voltak-, vannak-e amerikai
vendégei. – Elõször nem

tudtam, kik foglaltak szobát,
csak annyit mondott KecseNagy Ferenc, hogy külföldi
vendégek számára kell pár
szoba. Lányom, aki nagy rajongója Keshának, egybõl
felismerte az énekesnõt. Elutazásuk elõtt megengedte
neki, hogy közös fényképet
készítsenek. A titoktartáson
kívül nem voltak különleges
igényei az énekesnõnek és
kísérõinek. Több étteremben,
így a Chicagóban és Páterházban is megfordultak, illetve a Szin-es cukrászdába
is eljöttek. Vasárnap délelõtt
a nagymágocsi rokonoknál
jártak, délután pedig a
melegfürdõben voltak. A
vendégházhoz eljöttek
Kesha itteni rokonai is –
mondta lapunknak Molnár
Lívia.

Idén a Himaláján járt Zsóka néni

Nemrégiben ért haza
húszezer kilométeres túrájáról Gergely Szilveszterné.
Zsóka néni (a képen jobbra)
eljutott gyerekkora óta vágyott céljához Tibetbe, járt
a kínai nagy falnál, látott
halottégetést Indiában és
feljutott a Himalája közel 6
ezer méteres magasságába.

Gyerekkorában hallott elõször a Mount Everest meghódításáról Gergely Szilveszterné, és azóta vágyott
Tibetbe. Tavalyi örményországi túrájuk után döntötték
el barátnõjével, hogy idén eljutnak oda. A szervezést
szeptemberben kezdte és július elején elindulhattak – a

megyébõl összesen hatan - a
több mint tízezer kilométer
távolságban lévõ Himalájára. Mint mondta, így több
személy között oszlott el az
utazás költségeinek egy része, ahogy az idegenvezetõ
és az autó bérlése is.
Pekingbe, idei túrájuk elsõ
állomására 10 és fél órás kellemes repülõút vezetett Budapestrõl, Isztambulon keresztül. A szállásolásban egy
Sanghajban egyetemet végzõ, és ott élõ, egyébként
kecskeméti fiatalember segítette õket. Két és fél napot
töltöttek Pekingben, megnézték a nagy fal badalingi
részét, felkeresték a közelében lévõ, egykori császári
Ming-di-nasztia sírjait, és jártak a városközpontban található Tiltott Városban is.
(folytatás a 4. oldalon)

– Édesapám és a nõvérem
hosszú évek óta komoly kutatásokat végzett, hogy elkészítse a Kecse-Nagyok családfáját. Amikor elkészültek
vele, nõvéremen keresztül,
aki az Egyesült Államokban
él, eljuttatták Kesha családjának a dokumentumot. Ebben
azt is tisztázták, hogy nem
mi vagyunk a legközelebbi
magyarországi rokonaik. Ennek ellenére az énekesnõ
édesanyja személyes találkozóra hívta nõvéremet, s attól
fogva tartották is kapcsolatot. A testvéremet keresték
meg azzal is, hogy Szentesre
szeretnének jönni Kesha bécsi fellépése után – mesélte
Kecse-Nagy Ferenc, a Vörösmarty utcai Kecse ABC tulajdonosa.
(folytatás az 5. oldalon)

Havi 2,5-3 milliós veszteséggel mûködteti a kórház a
gyógyfürdõt, egyelõre mégsem akar megválni tõle. Az önkormányzat hamarosan visszakérheti korábbi tulajdonát az
államtól, de akkor neki kell mélyen a zsebébe nyúlnia.
Jól jövedelmezõ ötlettel kell elõrukkolnia, különben mélyen a zsebébe nyúlhat az önkormányzat, ha magához akarja
venni a gyógyfürdõ üzemeltetését. A képviselõ-testület július
eleji ülésén arról határoztak a döntéshozók, 10 millió forintot
különítenek el a gyógyfürdõ külsõ medencéjének vízforgató
berendezésére, hogy lehetõleg már õsszel újra megkezdõdhessen a kis gyermekek vízhez szoktatása és úszásoktatása.
A szándék nemes, de a cél elérése elõtt több akadály is sorakozik. Ezek közül néhányra Szirbik Imre is felhívta a figyelmet a tanácskozáson. A polgármester a gyógyfürdõvel kapcsolatosan kijelentette, hogy jelenleg a tervezési munkák
folynak, már vetõdtek fel egyéb, elõre nem látott problémák,
melynek megoldása szükséges. Szerinte a vízforgatás költsége belefér a 10 millió forintba, az egyéb feladatokat még ezután ismerik meg. Elmondta, hogy a kórház vezetésével tárgyalt, augusztus közepéig nem hoznak anyagi jellegû döntést. Azt követõen fognak ez ügyben találkozni, amikor a tervezõi költségvetés elkészül. Kifejtette, hogy jelenleg a fürdõ
tulajdonjoga vegyes, mert amíg betegellátás is folyik, addig a
kórház tulajdonát képezi. Amint a rehabilitációval kapcsolatos betegellátás a kórház területére átkerül, a fürdõ a város
által visszakérhetõ vagyontárggyá válik. Hozzátette, információja szerint az egészségbiztosítás ki kíván szállni a
gyógyfürdõk finanszírozásából. Ez után már az lesz a kérdés,
hogy nyitva tudják-e tartani a fürdõt.
A felvetés valóban indokolt, hiszen az ülés napján a Világgazdaság címû lap arról számolt be, hogy az egészségbiztosító kivonul a gyógyfürdõ-szolgáltatások finanszírozásából. A
cikk szerint évrõl évre egyre kevesebbet költ az egészségbiztosító a gyógyfürdõ-kezelések tb-támogatására.
(folytatás a 3. oldalon)

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

SZENTESI ÉLET

2

2013. július 26.

Régi szentesi újságok írták… (34.)

Olvasónk írja

Országos Attila Múzeumot
akartak felállítani

A Szív külditõl az Önök kértékig

130 éve: a Szentesi Lap,
1883. aug. 4-diki száma hírt
adott egy sikeres zenei programról, amely így szólt: A
Szentesi Dal- és Zeneegylet
múlt vasárnapi hangversenye – mint e derék egylet
minden hasonló föllépése –
fényesen sikerült, s a hozzáfûzött várakozást nem csak
kielégítette, hanem túlszárnyalta. Különösen a Joó Károly úr szerzeményei idéztek
elõ frenetikus tapsvihart, s a
közönség kétszer kihívta a
szerzõt. Az elõadott darabok
által fölkeltett kedv és emelkedett hangulat mindvégig
megmaradt; s ez estély az
ott levõknek mindenkor
kedves emlékét képezendi.
Csak azt sajnáljuk, hogy az
anyagi eredmény nem volt
jelentékenyebb; de hiába:
„rossz idõket élünk, rossz
csillagok járnak”.
100 éve: a Szentesi Lap,
1913. júl. 24-én megjelent
számából megtudhatták a
szentesiek, hogy kis híján a
mérges gomba áldozata lett
egy híres földijük. A tudósítás lényege: Könnyen végzetessé válható baleset érte
a szentesi születésû dr.
Négyesy László egyetemi tanárt és családját. Négyesyék,
mint Boglárról írják nekünk,
a Balatonon nyaralnak. Tágas villában lakik Négyesy
professzor, feleségével, fiával, sógorával s sógornõjével, és a négy tagból álló
cselédszemélyzettel. Tegnap
délután egy házaló asszonytól gombát vásároltak,
amelybõl a vacsora során
mindannyian jó étvággyal
fogyasztottak, s rendes szokásuk szerint jó korán nyugalomra tértek. Ám a pihenés nem sokáig tartott. Egy„Hûséges olvasóm, – csak
egy kis türelem! Elejtett fonalam nem soká meglelem.
/ S rátérek csakhamar versemnek tárgyára: Tulakurcai
vár szörnyû ostromára.”
Ezzel a strófával indul a
harmadik ének, amelyben a
szerzõ bemutatja a szembenálló feleket. A kormánypárttal kezdi, amelynek tagjait
az ellenzékiek „pákulicoknak” csúfolták, a korruptságáról elhíresült Pákulicz János horgosi plébános után.
A párt helyi hangadói voltak: Bánfalvi Lajos lapszerkesztõ, Szeder Ferenc földbirtokos, Kiss Zsigmond
ügyvéd, Petrovics Soma
evangélikus lelkész, Fekete
Márton ármentesítési fõigazgató és dr. Cicatricis Lajos
alispán. Velük szemben állt
két 48-as párt, akik egymással is harcban álltak. A 48-as
Függetlenségi Párt szószólói
Varga Benjámin, Bálint József és Csõszi Benjámin, míg
a 48-as Kossuth (Ferenc)
Pártkör vezéregyéniségei
Füsti Molnár Lajos és Kátai
Pál János voltak. E pártok
közt folyt a csatározás,
amelyrõl ismeretlen költõnk
a következõképp számolt
be:
„Ott ahol azelõtt nebulók
»szurkoltak«, Mostan a három párt ádáz harcot folytat.

Négyesy László
másután rosszul létre ébretek föl, és nagy fájdalmakról
panaszkodtak. A rosszullét
egyre fokozódott, s néhányan már eszméletüket is elvesztették. Orvost hívattak
Weiner Sándor dr. személyében, aki megvizsgálta a betegeket és mindnyájukon mérgezést konstatált. Az orvos
hajnali öt óráig idõzött a tanár villájában, mikor sikerült a mérgezés valamennyi
áldozatát magához téríteni.
A betegek állapota ma jelentékenyen javult. A csendõrség megindította a vizsgálatot.
75 éve: az Alföldi Újság,
1938. jún. 28-án megjelent
száma fölrepítette a hírt, miszerint: Országos Attila Múzeumot állítanak fel Szentesen. A részletezés szerint:
Érdekes, és Szentest is közelrõl érdeklõ terv merült fel
nemrégiben hivatalos helyen. Arról van szó, hogy
nagyszabású Attila-múzeumot akarnak létesíteni, és az
ország minden részébõl az
Attila-kori gyûjteményeket
helyeznék el benne. A szentesi múzeum hun-korszak-

beli gyûjteményanyaga szinte páratlan az egész országban, és az Attila-múzeum
gerincét a szentesi gyûjtemény alkotná. Meglehetõs
gazdag hunkori gyûjteményekben a szegedi múzeum
is, és ennek anyagát az Attila-múzeumban egyesítenék
a szentesi múzeum anyagával. A két gyûjtemény olyan
bõséges hun-korabeli anyagot képezne, hogy annak
messze földrõl is csodájára
járnának… Arról még nem
volt komolyabb formában
szó, hogy az Attila-múzeumot hol helyezzék el, de tekintettel arra a körülményre,
hogy Csallány Gábor fáradtságos munkája révén a szentesi múzeum hun-korszakbeli leletanyaga egyedülállóan a legértékesebb és leggazdagabb, minden remény
meglehet arra, hogy az Attila-múzeumot Szentesen fogják felállítani… Másik terv
az Attila-kultusszal kapcsolatban az is, hogy monumentális Attila-szobrot állítanának fel. Az sincs még eldöntve, hová kerül a nagy
Attila-szobor, de valószínû,
hogy valahol Szentes és Szeged vidékére, mert bizonyított tény, hogy Attila hun király tábora ezen a részen
volt… Csallány igazgató elmondta, hogy az Attila-múzeum terve tulajdonképpen
Szentesrõl indult ki évekkel
ezelõtt. Annak idején Klebelsberg Kunó volt kultuszminiszter tervezte, hogy
Szentesen felállíttatja az Attila-panteont, de azután lekerült a terv a napirendrõl.
(Mindkét elképzelést elsodorta a világháború kitörése.)
Közreadja: Labádi Lajos

Csak az idõsek emlékeznek arra, milyen népszerû
volt a rádió Szív küldi...
mûsora. Kedvelt zeneszámokat lehetett küldeni néhány
mondatos jókívánság kíséretében a szeretett hozzátartozónak vagy tisztelt ismerõsnek. Néha befért ebbe még
kódolt politikai üzenet is.
Amikor Verdi Nabucco kórusa énekelte: szálljon bátran
a feltámadt ének... adjon
hangot egy sorsûzött népnek... Egy pedagógusnap táján az üzenet a Horváth Mihály Gimnázium igazgatójának, Szöllõsy Gézának szólt.
Rövid úton kiderült, hogy
a névtelen küldõk régi diákok: Dénes István, Dorogi
Zsigmond és Zsoldos Péter.
Õk mindhárman az egyetem
után kerültek a rádióhoz
mûvészeti mûsorok felelõseként.
Dorogi Zsigmond az irodalmi osztály vezetõjeként

sokat dolgozott. Szervezett
szavalóversenyeket, õ találta
ki a „könyvrõl könyvért" sorozatot. Számunkra irodalmi
estjei a legemlékezetesebbek.
Ezeket Szentesen vették fel.
A siker a közönségnek is feledhetetlen volt, de a legnagyobb színészek is szinte kikövetelték, hogy benne legyenek a szentesi mûsorban.
A Latinovits-est anyaga még
ma is forrása a színészkirályról szóló emlékezéseknek.
A szerkesztésben a fõmunkatárs Dénes István is segített, de az önálló mûsorai is
kiemelkedõek. Õ alkalmazta
rádióra sok jelentõs író regényét. Szívén viselte a pályakezdõk bemutatását. Neki
köszönhetõ, hogy kezdtük
megismerni a határon túli
magyar irodalom értékeit.
Így zártuk pillanatok alatt
szívünkbe Sütõ András
„Anyám könnyû álmot
ígért" címû mûvét.

Olvasónk írja

Fõ az egyenlõség
Mindig örömmel olvasom,
hogy megyénk fejlõdik. Ebben magasan vezet Vásárhely, megelõzve a többi települést. A kórház teljesen felújítva, terek, utcák szépülnek, szobrokat kap a város. A
település adósságát majd háromnegyed részben átvállalta az állam és sok uniós támogatást is kap. Lassan, de
biztosan fejlõdik Fábiánsebestyén is.
Szentes is szépül, igaz lassan. Örülök, hogy a mûtõtömb lassan egyenesbe kerül.
Habár itt kétségek merülhetnek fel, hogy Lázár János, az

uniós pénzek elosztási biztosa juttat-e pénzt Szentesnek?
150 ezer ember ellátásáról
gondoskodik a szentesi kórház. Én télen feküdtem a baleseti sebészeten 1 hónapig,
az ablakon fújt be a szél, otthonról hoztak plusz plédet,
mert majd megfagytunk.
Ilyen helyzet van már hosszú
évek óta a kórházban. Ablak
cserékre, szigetelésre nem
futja az uniós pénzekbõl?
Állami támogatásra nem is
gondolok, mert az a pénz
kell az ifjúság sportos nevelésére.
Az egyik stadion árából,

110 éve: Szatirikus hõsi eposz Szentesrõl (II.)

Az ostromlott „vár” bevétele
/ Elvekért küzdenek, – bár
olyiknak elve; Jórészben
egyéni érdekkel van telve. /
Leg-»elvhûbbek« mégis –
nincsen benne titok –; A kormánypártiak, vagyis a
pákulicok! / Fõnökük Bánfalvi, (deli vezéralak!); Programjuk az, hogy »a süketek
hallanak« / A kormánypárt
mellett ellenzék van kettõ;
De a testvérharcban mûködésük meddõ. / Az »elvkülönbséget« õk aszerint
szabák; Ki a vendéglõsük:
Fazekas vagy Tabák? / És ez
a három párt civódik szüntelen; Hangos lesz tõlük a
közgyûlési terem. / Nagybajuszú Varga, Bálint József,
Csõszi; A szónoklatokat valamennyi gyõzi. / A másik
oldalon Füsti és Csurai; Interpellálásnál a helyzet urai.
/ Ha elkezd beszélni Kátai
Pál János; akkor a derültség
mindjárt általános. / Túlnan
a vezérszót eddig Szeder
hordta; Alaposan beszél, s
ami fõ gyakorta. / Maga
mellett persze nem szívesen
hallja; Hogyha Bánfalvi is
rágyújt egy-egy dalra. / Kiss
Zsigmond, Petrovics és Fekete Márton; Mindig együtt

vannak a lojális párton. /
Mint egy orákulum beszél
dr. Czika; Pákulic szónokok
leghatalmasbika. / És mindez a szóharc, mindeme kartácsok; Készületlen soha se
érik a tanácsot. / Ez a sok
támadás õket nem is bántja;
Jól megvagyon védve valamennyi bástya. / De mindezen harcok közt ritkítja párját Az, amelynek Önök leírását várják. / Halljuk hát, –
betöltve legyen minden
igény –; Mi történt május hó
tizenötödikén?”
Az 1902. május 15-re kitûzött általános tisztújítás elõtt
nyitva maradt a kérdés: kit
válasszanak a város polgármesterévé? A 48-as függetlenségi ellenzék eredetileg
Burián Lajos pártelnököt
akarta jelölni a polgármesterségre, de Burián vonakodása miatt utóbb elállt ettõl.
Némi latolgatás után dr.
Mátéffy Ferenc ügyvéd támogatása mellett döntött,
aki ugyan köztudottan a
kormánypárthoz tartozott,
de a legutóbbi politikai küzdelmektõl távol tartotta magát, s remélni lehetett, hogy
megválasztása után is men-

tes tud maradni a pártoskodástól. A Kossuth-pártkör
dr. Tasnády Antalt jelölte,
számítva a kormánypárt támogatására. Kormánypárti
részrõl azonban úgy határoztak, hogy Tasnády ellenében a számukra is szimpatikusabb Mátéffy Ferenc mellé
sorakoznak fel, megszakítva
ezzel a Kossuth-párthoz fûzõdõ többéves szövetségi viszonyt. Harmadik jelöltként
fellépett dr. Hódy Antal
ügyvéd, aki a töredékszavazatokra számított. A negyedik ének a polgármester jelöltek kiválasztásáról szól,
természetesen rímekbe szedve:
„Múlt évben Szentesen
szörnyû csoda történt: Az
urak maguktól betarták a
törvényt! / Így aztán egyszerre béke lett minálunk;
Zenebonát többé sohasem
csinálunk. / De nem soká
tartott ; Mert a nép így kiált;
Küzdést kívánunk mi és
diszharmóniát! / S erre a jó
urak engedve a népnek;
Közjó érdekében sorompóba
léptek. / Most nincs az
uraknak verekedni kedve;
De a népóhajnak kelletlen

engedve / Kénytelenek vívni, mégpedig avégett: Hogy
ki nyerje el a polgárnagyi
széket? / Nosza megindult
hát a jelölt keresés; S íme a
kínálat valósággal mesés. /
Reménykedett biz’ ott, –
muszáj kifecsegnem – / Valamennyi ügyvéd, csak tán
Polacsek nem. / No, a Kossuth-pártnak éppen csak ez
kellett! Nyomban csoportosul Tasnády mellett. / Egy
kis párt töredék, – bár terve
nem hódít –; Szeretné jelölni
Mojzsikot vagy Hódyt. / Így
aztán harcra kelt, mind aki
csak ráért; Tulakurcza-vár
parancsnokságáért./ Folyik
mindenfelé a kapacitálás;
Melyiknek is jusson ez a zsíros állás? / Tabák-kör is mozog, fõvezérük Burián; Játszik a népérzés valamennyi
húrján. / Elõbb alkudoznak,
de csak néhány percig; Azután jelölik õk Mátéffy Fercsit. / Kossuth-körben nagy
az elégedetlenség! Fegyvertársból hogy lett egyszerre
ellenség? / »Ezért toltuk hát
mi szekerét e pártnak; Hogy
most mi ellenünk paktumokat gyártnak?« / »Hûtlen
árulók! Ezt még megbánjá-

A harmadik rádiós Zsoldos Péter volt. Õ is az ELTEn tanult, de elsõ diplomáját a
Zeneakadémián szerezte.
Ezért került a rádió zenei
osztályára. Ismertségét növelték tudományos-fantasztikus regényei. Sikerének titka az, hogy nála nem a krimis és valószerûtlen elemeknek van helye, hanem a tudomány adja a rendkívüliség, különösség alapját. Nem
véletlen, hogy Salgótarján
városa „Zsoldos Péter-díjat"
alapított az értékes sci-fi mûvet alkotó fiatalok számára.
Ma már nincs a rádióban
Szív küldi..., talán hasonló
program a tévében az Önök
kérték... Mi most mégsem a
tévéhez, hanem a Mindenhatóhoz fordulunk. Mit kérünk? Ilyen diákokat és tanárokat a HMG, Szentes és így
egész hazánk gyarapodása
számára.
B. M. E.
hány kisebb településen tudnának mûfüves pályát csinálni?
Nem tudom, hogy ilyenkor hol van a város választott
képviselõje, Farkas Sándor?
Igaz, ha õ beteg lenne, mehetne VIP kórházba. Országos hírû volt a szentesi kórház Bugyi István ideje alatt
és utána is sok-sok évig, köszönhetõen az õ által nevelt
orvosgenerációnak.
Szentes a Nemzet Sportvárosa, de vállalatok, magánszemélyek
hozzájárulása
kell, hogy ebben is elõre tudjunk lépni. Szentesnek közel
28000 lakosa van, Felcsútnak, ha jól tudom 800 fõ.
Fõ az egyenlõség.
Kiss Sándorné
Szentes, Nagyörvény u. 30/a
tok!«; Pákulic táborra csak
úgy hull az átok.”
„Felvirradt végre a dicsõ
nap hajnala…; Ennyi nép a
kertben tán még sohasem
vala / Mindenféle harcos
ezerével tódul; Csathó félve
nézi megyeház-ajtóbúl. /
Egyenként jönnek a jelesebb
vitézek; Elvüket halálig védelmezni készek. / Tántorító szóra valamennyi süket;
Föl nem adnák soha meggyõzõdésüket.” – kezdõdik
az ötödik ének, amely beszámolt a választások lefolyásáról. A végeredmény:
Mátéffy Ferenc 150, Tasnády Antal 43 szavazatot
kapott. „Lett erre rivalgás
és öröm riadal; Boldog a
kormánypárt; Övék a diadal. / Harsogó »vivát« közt
hirdeti Vecseri; Hogy ím
polgármester lett Mátéffy
Feri.” Szóljunk a harmadik
jelöltrõl, Hódy Antalról is,
aki 1867-ben született Szentesen, a helyi gimnáziumba
járt, majd jogot végzett.
Pancsován ügyvédkedett,
mellette újságot szerkesztett, és szépíróként is mûködött. Utóbb kiderült, hogy õ
írta az ismertetett szatirikus
mûvet, gyarapítva a szentesi kötõdésû irodalmi alkotások sorát.
Labádi Lajos
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Virtuális uniós
támogatások
Ingatlanvásárlásra, technológiai fejlesztésre és munkahelyi képzésre nyertek uniós támogatást a szentesi vállalkozások az év elsõ felében, munkahelyteremtõ projektre nem.
Egészségünk is jól karban lesz tartva: három pályázó összesen 145 millió forintot fordíthat ilyen célra.
28 szentesi projekt nyert uniós támogatást 2013 elsõ felében
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján fellelhetõ tájékoztató szerint. Ebbõl 11 sikeres pályázat az önkormányzati,
állami és egyházi intézményekhez tartozik, helyi vállalkozók
17-szer szerepelnek a támogatottak listáján. Ami az elnyert
forrásokat illeti, összességében 3 milliárd 727 millió forint támogatást használhatnak fel a kedvezményezettek, de ez a
pénz egyelõre csupán virtuális, hiszen számos feltételnek
meg kell felelni a nyerteseknek ahhoz, hogy ötletüket és elképzelésüket meg is valósítsák. Ezt igazolja az is, hogy ebbõl
a jelentõs összegbõl július végéig csak 50 millió forintot utalt
ki az uniós támogatások felhasználást felügyelõ állami szervezet.
Az intézményi kör pályázati sikereirõl néhány kivételtõl eltekintve már beszámoltunk. Hírt adtunk a Boros Sámuel
szakközépiskola 50 milliós pályázatáról, a Sima Ferenc utcai
pszichiátriai otthon kiváltására elnyert egymilliárdos támogatásról, a Kiss Bálint iskola innovációt célzó 143 milliós projektjérõl, az új szennyvíztisztító megépítésére megítélt 1 milliárd 913 milliós forintos forrásról, illetve arról a 96 millió forintról, amit a hajléktalan szálló éjjeli menedékhelyének felújítására és bõvítésére szolgál. A kórház szakképzési céljaira
41 milliót, míg az életmód programjára 125 milliót nyert. De
nem csak õk ügyelhetnek egészségünkre uniós pénzbõl: a Kiút XXI. Közhasznú Egyesület és a Szentesi Kosárlabda Klub
is 10-10 milliós támogatáshoz jutott ezen a címen. Elõbbi a
gyermekkori elhízás megelõzését, utóbbi az egészségfejlesztést tûzte ki célul. Gyermekek ellátására, fejlesztésére hárman
nyertek támogatást: a 22 milliós forráshoz jutó BAM Investor
Kft. 3 év alatti kicsiknek biztosít majd alternatív nappali ellátást, a Magyar Vöröskereszt 48,5 millió forintból családi napközit hozna létre, a Koszta József Múzeum pedig 25 millió forintot hívhat le tanórán kívüli nevelési programok rendezésére.
A helyi gazdaság szereplõi óvatosak, csak a legkevésbé
kockázatos beruházásokra vállalkoznak az elnyert támogatások alapján. A 17 nyertes projektbõl hét iroda- vagy telephelyvásárlásról, felújításról, illetve bemutató terem kialakításáról szól. Mindezekre összesen 42,9 millió forintot nyertek.
Itt átlagosan 40 százalékos volt támogatási arány, vagyis a
költségek 60 százalékát önerõbõl kell fedezniük a támogatottaknak. Technológia fejlesztésre vagy szoftvervásárlásra három cég pályázott sikeresen: közülük a legnagyobb, 22,5 milliós támogatást az Autark Kft. nyerte el. Érdekesség, hogy az
M-Qualita Kft. serfõzõ kisüzem kialakítására nyert 26 millió
forintot. Munkavállalói képzésre és programokra a Hungerit
Zrt. és a Hunor Coop Zrt. pályázott sikeresen – õk együtt 121
millió forinthoz jutottak. A munkahelyteremtést csupán elõsegítheti a Szentesi Séf Kft. gyakornoki programja, amelyhez
2 milliós támogatást nyert a vendéglátó cég.
Bíró Dániel

Járdafelújítások
Lapistón
Tud az ott élõk problémáiról és már a választásokon ígéretet tett a közút és a járdák felújítására Szûcs Lajos. Az alpolgármester, aki egyben a városrész önkormányzati képviselõje, arról tájékoztatta lapunkat, hogy a településrészen átvezetõ közutat két évvel ezelõtt szélesítették és javították, így a teherautók és pótkocsik zörgése már nem zavarja az ott lakókat. Hamarosan sor kerül a további munkákra is. Ígérete szerint augusztus folyamán a Vízmûnél az Orosházi út és Kalász utca közötti részen járhatóvá teszik a gyalogutat, amihez
ki kell azt bontani azt a gazból. Ezt követõen a Kalász utca
páratlan oldalán végig újrarakja a járdalapokat a Városellátó
Kft. Mint mondja, megvizsgálták az összes járdát és a tapasztaltak alapján döntöttek a helyszínrõl. A Kalász utcában sokan laknak és azon az oldalon rosszabbak a járólapok. A jelenlegi járdát elbontják és a lapokat újra homokágyba fektetik, a szegélyt beton ágyazatba rakják. Az alpolgármester elmondta, hogy a Róna utcában tavasszal történhet felújítás az
anyagi lehetõségek függvényében.
A csapadékelvezetéssel kapcsolatban hozzátette, a járdaépítés közben megnézik, mit lehetne tenni, hogy a közútról
ne a házakhoz folyjon az esõvíz.
A közvilágítással felmerült panaszok kijavításáról nem tudott biztatót mondani az alpolgármester. Amíg a városnak
nincs lehetõsége pályázatot beadni ez ügyben, addig pénzhiány miatt saját erõbõl nem tudnak mit tenni. Megvizsgálják a
lehetõségét a bolt elõtt álló villanyoszlop esetében egy erõsebb fényû izzó beszerelését.
Szûcs Lajos szerint a kocsma bezárása kereskedelmi kérdés. Nem lehet befolyásolni senkit, hogy veszteségesen mûködtessen egy üzletet és ezért a város nem szól bele az üzemeltetésébe.
BG

300 méter hosszan sebességkorlátozást vezetnek be
a 451-es fõút Szentest elkerülõ szakaszán, a Berki út
csomópontjánál – értesült
lapunk.
Mint arról korábban beszámoltunk, júniusban két
halálos áldozatot követelt az
a baleset, mikor egy nõ autójával figyelmetlenül hajtott
föl az elkerülõ útra, és ott
összeütközött egy kisteherautóval. A közvéleményt
megosztotta a tragédia:
egyesek körforgalmak kialakítását szorgalmazták, mások viszont arra emlékeztettek, hogy ha a jármûvezetõk
betartanák a szabályokat – a
berki úti csomópont esetében a STOP tábla figyelmeztetését –, akkor elkerülhetõk
lennének a balesetek. Az
anyuka és 11 éves kisfiának
halála a szakhatóságokat is
arra késztette, hogy felülvizsgálják a jelenlegi forgalmi rendet.
Múlt héten a Csongrád
Megyei Kormányhivatal, a
rendõrség és az önkormányzat illetékesei helyszíni bejárást tartottak a már
említett keresztezõdésben.
A polgármesteri hivatal mûszaki osztályán kapott információk alapján több változtatást is elrendeltek a
szakemberek. Így például
sebességkorlátozást vezetnek be hamarosan mindkét
úton: az elkerülõn a csomó-
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Sebességkorlátozás
az elkerülõn

ponttól 150-150 méterre 70
km/h lesz a megengedett
legnagyobb sebesség, a berki útra pedig 60-as táblát
helyeznek el. Ezen kívül
fényvisszaverõ háttérrel ellátott táblákra cserélik a régi
KRESZ táblákat, ugyanilyen
elõjelzõ táblákat helyeznek
el, illetve akusztikai küszöböt építenek az úttestbe, to-

vábbá a záróvonal is hoszszabb lesz a fõutat keresztezõ városi úton. A változtatásokat hamarosan elvégzik,
fél év múlva pedig újra felmérik, elegendõek voltak-e
ezek az eszközök.
Amikor fényképet készítettünk a csomópontban, az
elkerülõn keresztülhajtó biciklis férfi azt mondta, hogy

csak a körforgalom jelentene biztonságos megoldást.
Némi iróniával azt is szóvá
tette, hogy a baleset után
nem sokkal sikerült végre
lenyírni az elkerülõt övezõ
út menti gazt, és így már ki
lehet látni, ha valaki rávagy át akarna hajtani a
451-esre.
B.D.

A gyógyfürdõ pénzkérdés

Archív fotó
(folytatás az 1. oldalról)
Annak ellenére, hogy az
Új Széchenyi Terv a termálvizek kihasználását a magyar gazdaság egyik fõ kitörési pontjaként jelölte meg.
Az OEP adatai szerint a
2005-ös 4,7 milliárd forinttal
szemben 2011-re 3,9, 2012-re
pedig újabb egymilliárd fo-

rinttal csökkentek gyógyfürdõ-kiadásai. 2005-ben még
8,6 millió, tavaly már csak
6,5 millió kezelést finanszírozott az OEP. Arra már a Magyar Fürdõszövetség is rámutatott: az OEP az egyes
kezelések – gyógyvizes medencefürdõ, gyógymasszázs
– esetén a tényleges piaci ár-

Új tûzoltók
A tûzoltó-parancsnokságon rendezett ünnepségen fogadták az állomány tagjai közé
Ujszászi Zoltán, Pintér Gábor és Beleon Bence
õrmestereket, akiket a hét végén bocsátottak
ki a Katasztrófavédelmi Oktatási Központból. A három tûzoltó a parancsnokság három
szolgálati csoportjába került beosztásra, és a
következõ hetekben fõ feladatuk lesz a helyi
sajátosságok megismerése, amelyrõl az augusztus második felében a Szentesi katasztrófavédelmi Kirendeltségen sorra kerülõ
vizsgán adnak majd számot.
Az újoncok nem hivatalos beavatása a majálison zajló tûzoltó bemutatón már megtörtént.

nak mindössze 15-20 százalékát, a többi kezelésnél
nagyjából 35-40 százalékát
finanszírozza.
– Ez pénzkérdés. Ha valakinek megéri, akkor nekünk
is – fogalmazott Kalmár Mihály kórházi fõigazgató bemutatkozó sajtótájékoztatóján a gyógyfürdõvel kapcso-

latban. Akkor nem nyilatkozott az intézményvezetõ,
hogy mekkora a kórház
adósságállománya, de lapunk megtudta, hogy már
az egymilliárd forintot is
meghaladja a lejárt határidejû tartozás összege. Ami biztos: jelenleg nem kifizetõdõ a
gyógyfürdõ mûködtetése.
Már 2010-ben is évi 37-40
milliós ráfizetéssel üzemeltették a létesítményt, s a tavaly novemberi ÁNTSZ határozat miatt az elmúlt idõszakban jelentõsen csökkent
a jegybevétel is. Úgy tudjuk,
most is havi 2,5-3 milliós
veszteséggel mûködtetik a
fürdõt. A fent már említett
állami pénzek Szentesre is
alig csöpögnek: éves szinten
nem éri el a 10 millió forintot
a kezelések után fizetett OEP
támogatás. 2010-ben 11-12
fõnek adtak munkát a fürdõben, aminek további üzemeltetésérõl a korház korábbi
menedzsmentje már lemondott, de az új vezetés egyelõre kivár, az állami fenntartótól remél útmutatást az ügyben.
Bíró Dániel

Lezárják az
Ady Endre utcát
Elõreláthatóan augusztus 5-én, a
kivitelezésrõl szóló szerzõdés aláírását követõen megkezdõdik az Ady
Endre utca, Kossuth utca körforgalom, Petõfi utca átépítése. A városközpont rehabilitációs projekt részeként zajló munkák elsõ ütemében az
Ady Endre utcát bontják fel a körforgalomtól a közgéig terjedõ szakasz
teljes szélességében - tájékoztatta lapunkat Mazug Imre, a nyertes
Unibau-Épszer Kft ügyvezetõje. Az

építkezés ideje alatt megváltozik a
forgalmi rend. A részletes közlekedési útvonalról és lezárási területrõl a
jóváhagyott szakhatósági engedélyek birtokában ad tájékoztatást a kivitelezõ, várhatóan a jövõ heti lapszámunkban. A szentesi székhelyû
vállalkozás kéri a lakosok és az üzlettulajdonosok, -bérlõk türelmét és
segítségét abban, hogy minél egyszerûbben, zökkenõmentesen és gyorsan végezhessék a munkájukat.
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Természetes szépségek

Fotó: Vidovics
Ismét megválasztották a
Strandszépét a szentesi üdülõközpontban: a tavalyi versengés elsõ udvarhölgye, a
makói Gazdag Boglárka fejére került idén a korona.
Egy évig õ lesz az üdülõközpont arca.
Az idõjárás minden évben
a kegyeibe fogadja a Strandszépe szervezõit és a versenyzõit, azonban a jelentkezõk száma ezúttal jócskán elmaradt a korábbiaktól: öten
neveztek a megmérettetésre.
Két szentesi szépség (Duka
Vivien, Óvári Kitti) mellett
egy makói, egy kisteleki és
egy Fótról érkezett, itt üdülõ
fiatal nõ vonult fel a három
tagú zsûri elõtt. Végül Brezovai Sándor, a Wellness Colosseum tulajdonosa, Pászti Dániel volt vízilabdázó és Pintér
Sándor, az üdülõközpont

munkatársa a tavalyi verseny
elsõ udvarhölgyét, azaz második helyezettjét hirdette ki
a Strandszépének. Udvarhölgyeinek a helybeli Óvári Kittit (aki különdíjjal is gazdagodott), illetve a kisteleki
Hell Brigittát választották.
Szinte biztosra volt vehetõ,
hogy a verseny különdíja
Pákozdi Robertát illeti. A fóti
hölgyet szívükbe zárták a nézõk, ugyanis gyermekével a
szíve alatt, hetedik hónapos
terhesen mérette meg magát,
itt nyaraló családja nevezte
be, a születendõ kisfiát pedig
Ákosnak szeretné nevezni.
A díjazottak fitnesz-bér-lettel, ajándékcsomaggal, hoszszú hétvégés üdülõbelépõvel, bikinivel, szépségkezeléssel gazdagodtak. Az elsõ
helyezett fõdíjként egy három fõs, egyhetes görögor-

szági utat is nyert. A 20 éves
Gazdag Boglárka a makói
kalandparkban animátorként
dolgozik, de mostantól „állandó vendég” lesz nálunk
is: egy évig a szentesi üdülõközpont összes plakátjáról,
szórólapjáról az õ bájos mosolyát élvezhetjük, hiszen
gyõzelmével kiérdemelte a
strand arca címet.
A Zsoldos szakiskola rendészeti osztályában tanul, s
jövõre ebben a szakirányban
tanul tovább Óvári Kitti. Barátai, szülei biztatták, hogy
próbálja ki magát a versenyen. A diáklány nem is gondolta volna, hogy második
lesz, elégedett a helyezéssel.
A gyõzteshez hasonlóan Kitti
sem sporttal készült, bár régebben capoeirázott, most
inkább a tanulásra koncentrál.
D. J.

Gólszerzõ kórházigazgató
a válogatottban
Igazolt játékosként futballozik gyerekkora óta
Kalmár Mihály. A kórház
fõigazgatója Szeghalom és
Orosháza után, 2000 óta az
orvos válogatott csapatát
erõsíti. A legutóbbi, hazai
rendezésû világbajnokságon gólt is szerzett a kapusként is bevethetõ középhátvéd fogorvos.
Kalmár Mihály 2000-ben
csatlakozott az 1991-ben alapított címvédõ magyar orvosválogatotthoz, amely az
elmúlt huszonkét évben
nyolc arany-, egy ezüst- és
három bronzérmet szerzett
világversenyeken. A szentesi
kórház fõigazgatója gyerekként Szeghalmon ismerkedett meg a labdarúgással.
Ezt követte Orosháza, ahol
elõször a megye hármas Barátság, majd a megye egyes
OMTK, végül a megye kettes
Nagyszénás csapatában játszott. A válogatottba a 2000ben tartott toborzón került,
ahová akkor még körzeti orvosokat hívtak meg. Az azóta eltelt 13 évben kétszer
maradt ki a világbajnokságon szereplõ válogatott keretbõl sérülés miatt. Mint
mondja, kevés lehetõség
adódik közös edzésekre,
évente néhány edzõmeccset
játszanak. Mivel a válogatott
edzõje egyben a PMSC csapatorvosa, ezért fõként Pécs
környéki profi vagy öregfiúk
csapatai ellen lépnek pályára.
A válogatottal kezdetben
az Orvosok Világjátékán indultak, ahol késõbb az orvosokon kívül már egészségügyi dolgozók is részt

vehettek. A magyar csapat
1998 és 2003 között zsinórban ötször nyerte meg a világjátékot, majd az egészségügyi dolgozók bevonásával egyre nyíltabb és erõsebb bajnokság helyett, a
2006-tól induló kizárólag
orvos labdarúgó-világbajnokságba neveztek. A szabályok szerint a válogatottakat 23 év feletti, végzett
orvosok alkotják, és mindig
a pályán kell lennie két 35
és két 40 év feletti játékosnak is a kétszer negyven
percig tartó mérkõzés alatt.
A magyar orvosválogatott
2008-ban Litvániában, 2010ben Ausztriában, és tavaly a
svédországi Malmõben is
megnyerte világbajnokságot, míg 2011-ben bronzér-

met vehetett át. 2007-ben és
2009-ben anyagi okok miatt
nem indultak el.
Kalmár Mihály lapunknak
elmondta, hogy egy stabil
gerinc alkotja a csapatot, és
3-4 évente érkezik újabb fiatal orvos az együttesbe. Tavasszal a németországi Trans
Danubia Kupán szerepeltek,
ahol kapus poszton erõsítette a válogatott csapatot.
A hazai rendezésû orvos
labdarúgó-világbajnokságon
címvédõként lépett pályára a
válogatott. A világversenyre
minden eddiginél több, öszszesen 16 csapat – köztük
négy újonc – nevezett, és Afrika kivételével valamennyi
kontinens képviseltette magát. Amerikai, brazil, ausztrál, dél-koreai, angol, svéd,

Kalmár Mihály mellett Csongrád megyébõl még hárman játszanak az orvos labdarúgó válogatottban, egyikõjük érintõlegesen kapcsolódik a szentesi kórházhoz is.
Bánki László, a SZTE traumatológusa Szegeden él és dolgozik, de havonta egyszer a sürgõsségi osztályon ügyeletben dolgozik. Még egy szegedi gyermeksebész és a hódmezõvásárhelyi Bálint László háziorvos, egykori NB-I-es
labdarúgó tagja a magyar orvosválogatottnak.
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Idén a Himaláján járt
Zsóka néni
(folytatás az elsõ oldalról)
A következõ úti céljukhoz
a 4 ezer kilométerre fekvõ
Lhasahoz vasúton jutottak
el. A 43 és fél órás útjuk 5
ezer méter felett is vezetett,
ezért a hálófülkékbe oxigént
engedtek be az ágyakhoz vezetett csöveken keresztül.
Így is sokan rosszul lettek a
vonaton, mire eljutottak Tibet fõvárosába, ahol az õket
váró helyi kísérõ a nyakukba
kötött fehér selyemsállal köszöntötte õket. A megfelelõ
akklimatizálódás érdekében
négy éjszakát töltöttek a
3660 méter magasan álló
szállodában. Közben megnéztek minden helyi nevezetességet, többek között felmentek a volt dalai láma palotájába, ahová 365 lépcsõ
vezetett. A nyugdíjas világjáró még most is köhög a városban belélegzett portól,
ami ellen a helyiek szájkendõvel védekeznek az utcákon. A közeli hegyekbõl
ugyanis a szél apró szemcséket sodort folyamatosan, ami
megnehezítette a légzést.

6 liter víz és
pálinka
Zsóka néni elmesélte, hogy
a boltokban úgy árulják az
oxigénpalackokat, mint itthon
az ásványvizet. Õ kettõt vitt
spanyol-pontosabban katalán, német, osztrák, litván,
ukrán, fehérorosz, orosz és
cseh orvosok alkotta csapatok csaptak össze négyes
csoportokban. A nyolc között már egyenes kieséses
rendszerben folytak a küzdelmek, de a kiesettek az
utolsó helyig lejátszották a
mérkõzéseket.
A magyar válogatott az
Egyesült Államok ellen aratott 2–0-s sikerrel indította a
vb-t. A gyõzelem után a második csoportmeccsen 4–3-as
vereséget szenvedett az
újonc Ukrajnától, majd a negyeddöntõben kikaptak Spanyolországtól is 4–2-re. Litvániát sikerült legyõzni 3:1re és így a válogatott bejutott
a nyolcaddöntõbe. A magyar
együttes a helyosztókon Brazília ellen ismételten kikapott 3:2-re. Végül a hetedik
helyen zárta a hazai rendezésû világbajnokságot az
orvosválogatott az Ausztria
elleni 4:2-es sikerével, melyen Kalmár doktor balfutó
poszton járult hozzá egy góllal a gyõzelemhez.
A futballozó fõigazgató a
távolabbi tervekrõl szólva elmondta: õsszel évet értékel a
válogatott, majd tavasszal újra a Trans Danubia Kupára
utaznak Németországba. A
jövõ évi világbajnokságot
Brazíliában rendezik, ahová
szeretnének menni, de még
bizonytalan a kijutásuk a
megfelelõ anyagi fedezet hiányában. Kalmár Mihály keserûen jegyezte meg, hogy míg
például a csehek, litvánok és
ukránok állami támogatásból
vesznek részt egy-egy világversenyen, addig a magyar
csapat tagjai jórészt önerõbõl
és egy-két orvosi eszközöket
gyártó és informatikai cég jóvoltából tudnak elindulni világversenyen.
BG

magával a hegyre, de nem
volt rájuk szüksége, jól viselte
a szervezete a terhelést. Az
utazás elõtt nem vett fel védõoltást, mások tanácsára pálinkával fertõtlenítette magát az
utazás során. A magashegyi
betegség ellen gyógyszert
szedtek és napi hat liter vizet
ittak meg. Amikor a szervezetük felkészült a hegyen rájuk
váró oxigénhiányos állapotra,
akkor továbbindultak a kísérõjükkel. Az éjszakát a Himalája 5150 méter magas
Ronghpu sátortábor 47-es
számú sátrában töltötték és
másnap másztak 5680 méter
magasra. Mint mondta, nagyon érdekes élmény volt ott
állni, el sem hitte, hogy gyermekkori vágya teljesült. A Himaláján elhunyt magyarok
emlékére egy pici koszorút
hagyott a hegyen, emlékül
apró köveket hozott magával
a táborból.
Óhatatlanul szóba kerültek
a közelmúltban odaveszett
hegymászók is. Zsóka néni
kétszer találkozott személyesen Erõss Zsolttal és egy Mátra teljesítménytúra alkalmával Kiss Péterrel. Õk a hegy
nepáli oldalán jutottak el a
Himalája csúcsára, ahonnan
azonban már nem jutottak le.
Teljesen megérti a két elhunyt
hegymászó tettét.

Halottégetés
A Himaláján töltött éjszaka után már Tibetben aludtak 2300 méteren, majd elvitték õket a határhoz, ahol már
a kísérõ nélkül, gyalog kellett átmenniük egy 50 méteres hídon Nepálba. Azt hitte,
a nehezén túljutottak, de
mint kiderült, a következõ
160 kilométeres autóút volt a
legveszélyesebb. A szakadékokkal, földomlással szegélyezett keskeny, õrjítõ útszakaszt öt óra alatt tették meg.
Katmanduban láttak halottégetést a folyóban, koszt és
szegénységet, de egyszer
sem merült fel bennük, hogy
kirabolhatják õket, ugyanis
az ott élõk nagyon vallásosak. A hazafelé úton Delhiben töltöttek pár napot, ahol
többek között megnézték a
Tádzs Mahalt is.
– Nagy kaland volt, már
sehová sem vágyom az életben – fogalmazott a 71 évesen is aktív Zsóka néni. - A
barátnõmnek van még egy
õrült terve, ha az egészségem engedi, akkor két év
múlva elmegyünk. Még szeretnénk visszamenni Örményországba is, de repülõvel, nem pedig vonattal,
mint tavaly – tette hozzá.
Besenyei Gábor

Emberségbõl jeles
A szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred
katonái több alkalommal is
bizonyították helytállásukat,
amikor különbözõ baleseteknél segítséget nyújtottak
a bajba került állampolgároknak. Ezzel közvetlenül az
életét mentették meg, vagy
gyors beavatkozással elsõsegélyben részesítették a rászorulót.
Június 21-én Faragó Gábor
fõtörzsõrmester, Lukács János
szakaszvezetõ és Kurusa József szakaszvezetõ Nagymágocsról, lakossági vízszállításból tartottak vissza tehergépkocsival a laktanyába. A
szentesi elkerülõ úton 50 méterrel elõttük egy platós Iveco
típusú kisteherautó haladt,
amely elé egy bekötõútról
egy Volkswagen Bora személygépkocsi kanyarodott.
Az ütközés következtében
mindkét jármû az árokba borult, és a személyautót maga
alá gyûrte a kisteherautó; egy
személy a helyszínen az életét vesztette, többen pedig
megsérültek. A katonák a balesetnél azonnal megálltak és
értesítették a mentõket.
Gyors helyzetfelismeréssel
értékelték, kinek kell, és kinek tudnak segítséget nyújtani. A tehergépjármûvükben
elhelyezett elsõsegély csomaggal azonnal a sérültekhez
siettek és a lehetõségekhez
mérten megkezdték a segítségnyújtást, amelyet a mentõk megérkezéséig folytattak.
Szabó Lajos teherfuvarozó,
szentesi lakos, a kisteherautó
vezetõje felkereste a laktanyában a segítségnyújtó katonákat, akiknek megköszönte a
gyors beavatkozást.
Július 13-án Kajtár Róbert
szakaszvezetõ a tiszai stran-

don fürdõzött családjával.
Délután odaszaladt hozzá az
egyik strandoló, hogy segítsen neki, mert eltûnt egy
úszó, akit már nem látnak.
Értesítették az úszómestert is,
és elkezdték a keresést. Kajtár
szakaszvezetõ, aki a mûszaki
ezred kiválóan képzett búvár
beosztású katonája, jól felkészült a zavaros Tiszában a víz
alatt történõ mozgásokra, különbözõ feladatok ellátására.
Két alkalommal lemerült a
víz alá, de nem járt sikerrel.

Kajtár Róbert
Az eltûnési hely pontosítása
után, már a strand területén
kívül, kb. 3 méter mélyen
megtalálta a már több perce a
víz alatt lévõ személyt. Kimentette a partra, majd az
úszómesterrel elkezdték az
újraélesztést a mentõk kiérkezéséig, akik beszállították a
sérültet a szentesi kórházba.
Bátor magatartásával, bátor
helytállásával, katonához
méltó módon megmentette
egy állampolgár életét, aki
sajnos késõbb elhunyt a kórházban. Kajtár szakaszvezetõnek ez már a második életmentése volt. Korábban a tevékenységéért életmentõ kitüntetésben is részesült.
Juhász László százados
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Emlékszobában
a Drahos-hagyaték
Eddig is része volt a
Koszta József Múzeum megyeházi állandó kiállításának Drahos István több rézkarca, exlibrise, azonban
most megvalósul az évek óta
dédelgetett terv: emlékszoba
nyílik a szentesi mûvész és
rajztanár hagyatékából a
Csallány Gábor Kiállítóhelyen.
A Drahos-hagyaték ritkán
látható remekmûvei, fametszéssel készült exlibrisek, s a
rajzok mellett a grafikusmûvész munkapadja, szerszámai, szobaberendezésének
darabjai, személyes tárgyai
képezik az emlékszoba berendezését. Mint Galambos
Ferenc Drahos István exlibrismûvész címû írásában olvashatjuk, a városunkban
közismert tanár és alkotó éle-

tébe igen gyakran szólt bele a
történelem. Az 1895-ben Budapesten született fiúból
nyomdász édesapja diplomás
embert akart nevelni, talán
ennek köszönheti, hogy mûvészetében a betû, a felirat
mindig szervesen épült bele a
kompozícióba. Mûvészi ambíciói a polgári család ellenállásán elõször megbuktak, így
a csáktornyai tanítóképzõ
hallgatója lett. Több mint három évet szolgált a fronton,
utána azonban teljesülhetett
az álma: 1920-ban beiratkozott a budapesti Iparmûvészeti Fõiskolára, ahol 1925ben kapott oklevelet. Sokat
dolgozott a Mûemlékek Országos Bizottságának, az
Egyetemi Nyomdának, a
debreceni Városi Nyomdának, de a 20-as évek közepén
a szabad mûvészi pálya, a megbízások
rendszertelensége
nem biztosíthatott
nyugodt, kiegyensúlyozott életet. 1933tól egészen 1957-ig,
nyugalomba vonulásáig tanított. Tisztes
grafikusi múlt állt
már mögötte, amikor
a második világháború idején házát kifosztották, gyûjteményei, feljegyzései,
grafikai, szerszámai
megsemmisültek. Ötvenéves korában
mindent elölrõl kellett kezdenie.

1948 után született alkotásait újra 1-tõl kezdõdõen számozta, ezt nem csak a hosszú
kényszerszünet indokolta, de
a megváltozott Drahos-stílus
is. Nevét ismét jegyezte a
nemzetközi exlibris élet.
Nyugalomba vonulása után
is fáradhatatlan termékenységgel ontotta szebbnél szebb
lapjait.
Bár Drahos István mûvészetének középpontjában az
exlibris állt, mindig szívesen
foglalkozott könyvillusztrációval, elsõsorban tankönyvekkel. Az ötvenes évek közepén
azonban a Helikon Kiadó
mûvészeti vezetõje rábukkant egyik fametszetére s
rögtön felfedezte benne az ihletett illusztrátort. Sadoveanu
Medveszem címû elbeszéléséhez, Thomas Mann A törvény címû kisregényéhez és
Kemény Zsigmond „Zord
idõk”-jéhez készült fametszetei sikert is arattak. 45 évvel
ezelõtt, 1968-ban hunyt el.
Ars poeticájában így vallott:
„Rajztudás nélkül nem lehet fát metszeni... akármilyen
csöppnyi alkotás az exlibris,
azt bizony meg kell komponálni…”
A ligeti Csallány Gábor Kiállítóhelyen július 31-én, szerdán 16.30-kor Sipos Anna mûvészettörténész hallgató nyitja meg az emlékszobában kialakított állandó tárlatot.
D.J.

Titokban jött a világsztár
(folytatás az 1. oldalról)
Szombaton meglátogatták
az énekesnõt, aki nagyon
közvetlen és barátságos volt
velük. Elõkerült a családfa és
azok a 80-90 éves levelek,
amit még a szentesi felmenõk küldtek Amerikába.
Ezekbõl kiderült, hol is éltek
valójában a szentesi õsök. –
Nagyobbik fiam, Csanád tol-

Kesha My Crazy Beautiful Life címû dokumentum-sorozata elõször áprilisban került adásba az amerikai MTV mûsorán. „Egyszerûen csak dokumentálni akartam az életemet,
mert olyan õrült; azt akartam, hogy valaki vegye filmre, így
bármikor megnézhetem, amikor már öreg és löttyedt leszek,
és elmondhatom majd magamról, hogy egyszer én is voltam
õrült! – nyilatkozta Kesha az MTV News-nak. – Minden,
amit a show-ban látsz, az igazi; nincs forgatókönyv vagy
ilyesmi ... ez az életem. Nagyon igazi és õszinte. Mivel a testvérem készítette, így nem voltak falak vagy határok, minden
igazi és nyers; minden a mélypontoktól a csúcsig, a vad éjszakáktól a másnap reggelekig – tette hozzá. – Nem tudtam
hazudni a kamerának, nem színészkedtem, nem játszottam
meg magam, nem volt történet – egyszerûen csak a bátyám
filmre vette az életemet.” Feltehetõen a Szentesen felvett képkockák is bekerülnek majd a sorozat új epizódjába.

Tiszta lappal az Újvilágban

Erik és bostoni tanítványai.
– 2008 elején jött a lehetõség, hogy Bostonban dolgozzak, és az utolsó napig tanítva, augusztus 9-én mentem
ki. Pont egy egyhetes táborunk ért véget, óriási volt a
hajtás, - ahogy az általában
lenni szokott – szerintem este 9-ig tanítottam. Amikor
végeztem, hatalmas meglepetés fogadott a Dózsa-ház
elõtt: 60-70 gyerek, a táborozók búcsúztattak ajándékokkal és Magyarországot ábrázoló, Hazavárunk feliratú
tortával, melyen Szentes volt
megjelölve. Akkor ismét tudatosult bennem az óriási
szeretet és támogatás, amely
itthon körülvett a családom,
Szatmári-Nagy Szilvia, a tanítványaim és az összes
szilveres táncos részérõl.

– Igaz, hogy eredetileg
László Csaba révén kaptad a
lehetõséget egy amerikai
táncstúdióban?
– Korábban Csaba együtt
versenyzett Kerekes Tiborral,
egy debreceni táncossal, aki
körülbelül 20 éve próbált
szerencsét az Államokban.
Idõközben egy táncstúdiót
alapított, és egy napon,
2008 elején felhívta Csabát,
hogy tánctanárt keres, aki
szívesen dolgozna kint. Emlékszem, éppen a formációs
csapatunk próbáján voltam,
amikor Csaba felém nyújtotta a telefont. Akkor beszéltem elõször mostani
muka-adómmal. Nagyon
izgatott lettem, mivel már
régen vártam egy ilyen lehetõségre.

Bíró Dániel

Filmre veszik az életét

Páli Erik büszke szentesi és amerikai táncosaira is

Öt éve az Egyesült Államokban építi tánctanári
karrierjét Páli Erik, aki magyar bajnokságokon, ifjúsági bajnokként és a felnõttek
között dobogósként sokszor
szerzett érdemeket Szentesnek és klubjának. A Szilver
TSE egykori táncosa rendkívül büszke régi tanítványaira, és húgára, Viktóriára, akivel kiváló párost alkottak.
Erikrõl 2007-ben írtunk
terjedelmesebben, akkor egy
amerikai nyári diáktáborban
szerzett nevelõi tapasztalatairól mesélt. Amikor hazajött,
újra összeállt a páros, kezdtek visszakapaszkodni az
õket megilletõ helyre a ranglistán. Innen folytatódik a
történet.

mácsolt nekik. Õ mindenhova elkísérte Kesháékat, de
neki sem lehetett kikotyogni
semmit arról, hogy kikkel
tölti a hétvégét. Néhány szerencsés rajongó azonban az
utcán is felismerte a popsztárt, aki azt ígérte, hamarosan újra eljönnek Szentesre.

2008 augusztusában egybõl munkába álltam Bostonban. Az elsõ három hónapban munkaadómnál lakhattam ingyen. 2009 februárjában költöztem el, és lettem a
magam ura „lakásügyileg”.
– Milyen eredményeket értél el, mint instruktor, illetve
te magad meg tudtál-e lenni
versenyzés nélkül?
– Itt pro-amerikai tánccal
foglalkozom, ami nagyon
népszerû. A Szombat Esti
Láz mintájára 22-25 tanítványom van, õket fejlesztem,
elõször társastáncot tanítok
nekik, majd a jobbak eljuthatnak a versenyzésig is. A
versenyzést mindig imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy ne folytassam
kint egy saját szintemen lévõ

partnerrel, mint ahogy tettem azt otthon testvéremmel, Vikivel. Itt azonban már
nem versenyzek, mivel a tanítványokkal végzett munka
teljesen boldoggá tesz, és hasonló élményt kapok tõlük,
mint ha én is parkette lépnék.
– Mennyire jelentett nehézséget a beilleszkedés?
– Az elsõ naptól kezdve
szeretettel és támogatással
fogadtak, és én is kész voltam mindenre, amit tõlem
megkívántak. Szeretem a
dolgaimat jól csinálni a saját
megelégedésemre, jó alkalmazottnak tartom magam,
aki, ha megfelelõ környezetben, jó utasításokat kap, sokat tud fejlõdni. Ez ott is így
történt.
Az itthon elért eredményeim alapján választottak ki,
mint utóbb megtudtam, Magyarországon is informálódtak rólam. Amint azonban
kiértem, én igyekeztem elfelejteni az eredményeimet,
hogy tiszta lappal, alázattal
tanulhassak és ismerkedjek
az új körülményekkel.
– Mi volt a legemlékezetesebb élményed Amerikában?
– Talán amikor sikerült
megvennem lakásomat,
vagy amikor harmadik számú tanár lettem a keleti part
legnagyobb versenyén Manhattanben, de emellett szétszórtságomra példa, amikor
egy San Diego-i versenyre a
frakkom nélkül mentem el,
és hatalmas szerencsével egy
tanítvány hozta utánam. Végül is minden nap egy élmény, mivel azzal foglalkozom, amit szeretek, s ez erõt
ad, hogy keményen dolgozzak és új célokat tûzzek ki
magam elé.

2009 óta
a slágerlistákon
Kesha Rose Sebert San
Fernando Valley-ben született Los Angelesben 1987ben. Édesanyja Patricia
Rose Sebert. Anyai ágon
egyik dédszülei magyarok
voltak, eredetileg Szentesrõl
származtak, míg másik
anyai dédszülei lengyel
származásúak. Dédnagyapját Kecse Nagy Sándornak
(született: 1881.03.16.), dédnagyanyját Kecse Nagy Lídiának (született: Tóth Lídia, 1886.06.09.) hívták, akik
1913-ban vándoroltak ki két
lányukkal, Margittal és Gizellával az Amerikai Egyesült Államokba. Édesanyja,
Pebe Sebert egyedül nevelte
három gyermekét, Keshát,
Lagant és Louie-t. Kesha
számára a sikert 2009 hozta
meg: azóta több dala is felkerült az amerikai és brit
slágerlisták élére.

– Úgy volt, hogy Viki is
utánad megy.
– Már kétszer meglátogatott, mindkétszer felléptünk, a tanítványaimnak
nagyon tetszett, és nekem is
szép emlékeket hozott viszsza. Eredetileg tényleg úgy
volt, hogy kijön, de inkább
otthon maradt, mert talán
neki nehezebb lenne elhagyni az országot. Nagyon
büszke vagyok rá, és öröm
számomra, hogy ilyen magas szinten táncol Csabával,
nála jobb partner nem nagyon létezik.
– Milyen gyakran látogatsz haza?
– Nyáron és karácsonykor
szoktam hazajönni, de úgy
gondolom, amíg a tánccal
foglalkozom, mindenképpen
az Egyesült Államokban szeretnék maradni, még 15 évig
biztosan. Nyitott szemmel
járok, s amennyiben találok
valakit, kész vagyok megállapodni.
– Megmaradt a kapcsolatod a régi egyesületeddel?
– Amikor hazajövök, mindig igyekszem idõt tölteni a
táncteremben, megnézni,
hogyan fejlõdnek régi tanítványaim, vagy csak focizni egyet a szilveres barátaimmal. Legnagyobb büszkeségeim Rónyai Zoltán és
Farkas Boglárka, akikkel kiutazásom elõtt nagyon sokat dolgoztam, és akikkel
máig közeli kapcsolatban
vagyunk. Év végén õk is
tagjai lesznek annak az
Amerikába utazó 15 párnak, akik különbözõ városokban újévi koncerteken
lépnek fel, így ismét láthatom õket, és egyszerre lehetünk a színpadon.
Darók József
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Becses ezüst

Gundl Diána, Hevesi Anita és Gémes Alexa
A három szentesi hölggyel felálló magyar
nõi vízilabdacsapat ezüstérmesként zárt az
oroszországi Kazanyban megrendezett 27.
nyári Universiadén, miután a döntõben 1811-re kikapott a házigazdák válogatottjától.
– Ez e legbecsesebb érem, amit valaha nyertem – mondta lapunknak Hevesi Anita. A szentesi center szerint profi volt a szervezés az
orosz városban, ahol szinte olimpiai körülményeket teremtettek a rendezõk: étterem, bank
és szupermarket is volt a faluban, ahol ragyogó volt a társaság. Szurkolni is volt lehetõségük: az aranyérmesként záró férfi vízilabdások mérkõzésein és a kajakversenyeken buzdították honfitársaikat. A fiú pólósoknál két
szentesi nevelésû játékos, Somogyi Balázs és Juhász Zsolt is felállhatott a dobogó legfelsõ fokára. – Nagyon erõs volt az orosz csapat, a felnõtt válogatottal álltak ki ellenünk, ezért sem
szomorkodhattunk az elveszített döntõ miatt.
Ünnepelni akartunk, de nem maradt idõ, mert

a repülõ éjjel 2-kor már indult hazafelé – tette
hozzá Anita.
– Fájt egy kicsit a szívünk, mert az aranyért
mentünk Kazanyba, de Oroszország legjobbjait nem tudtuk legyõzni, reális volt a különbség
a két együttes között. Szépen csillog az ezüst fogalmazott Gundl Diána, akit egy kicsit bántott, hogy kapusként kevés játéklehetõséghez
jutott élete elsõ világversenyén. Lapunknak elárulta, hamarosan Horvátországba utazik, a
nyaralás pedig augusztus 5-én ér véget, mikor
megkezdi a szentesi nõi csapat az alapozást.
Gémes Alexa sokadik ezüstérmét szerezte az
Universiadén, de nem ülhet a babérokon: a héten már Dunaújvárosban készült 93-as korosztály válogatottjával, akikkel augusztus derekán Görögországba utazik világbajnokságra. –
Ez lesz az utolsó utánpótlás világversenyem,
és nagyon remélem, hogy ezúttal az ezüstnél
is fényesebb medállal jöhetünk majd haza –
mondta Alexa.
B.D.

Matajsz Márk hazatért
16 esztendõ után ismét a
szentesi vízilabdáért dolgozik Matajsz Márk (képünkön). A Ferencváros, a Honvéd és az Eger csapatában is
megforduló Matajsz edzõként tért vissza városunkba,
feladata az fiú ifjúsági
együttes trenírozása lesz, illetve segédedzõként segíti
Fülöp Tibor munkáját a felnõtteknél.
– Tizenhat esztendõ, távol
az otthontól...Merre járt, milyen eredményeket ért el ez
idõ alatt?
– 1997 nyarán igazoltam a
Ferencvárosba, ahol öt esztendõt töltöttem el. Itt mindent megnyertem, amit lehetett, Magyar kupát, bajnokságot és még KEK-gyõztesnek is mondhatom maga. A
Fradi után három év spanyolországi légióskodás következett, a Mattaro együttesében játszottam, késõbb Gerendás György hívására tértem haza Magyarországra.
Négy szép esztendõt töltöttem el Egerben, remek társaságban. Ezt követõen igazol-

tam a Honvédba, majd egy
év következett Spanyolországban, ezután Franciaországban játszottam egy szezont, és itt is fejeztem be a
pályafutásomat. Igazából ennek a tizenhat esztendõnek
mindegyik idõszakára szívesen gondolok vissza, remek
csapatokban, nagyszerû társakkal, olimpiai bajnokokkal
játszhattam együtt. Sok
edzõvel dolgoztam, rengeteg
tapasztalatot szereztem tõlük, ezeket szeretném a jövõben edzõként is hasznosítani.
– Nem gondolt arra, hogy
Szentesen fejezze be a pályafutását?
– Bevallom, titkon ebben
reménykedtem, bíztam benne, hogy hazahívnak. Ez,
amíg játszottam, nem történt
meg, most viszont igen,
megcsörrent a telefonom, és
gyakorlatilag azonnal igent
mondtam elõbb Dömsödi József, majd késõbb Tóth Gyula
felkérésre, hogy jöjjek haza,
legyek edzõ Szentesen. Az
elmúlt esztendõben Miskol-

con edzõsködtem egy serdülõ csapat mellett, onnan költöztünk haza a családommal
ezen a nyáron Szentesre.
– Mi lesz a pontos feladata a klubnál?
– Az ifjúsági csapat vezetõedzõje leszek, Fülöp Tibor
munkáját pedig segédedzõként segítem majd a felnõtt
férfi együttes mellett. Bízom
benne, hogy ütõképes, fiatal,
egymásért küzdõ gárdánk
lesz, olyan csapat, amelyik a
legnagyobb riválisoknak is
megnehezíti majd a dolgát.

Szentesi arany
párosban
Három napos teniszversenyt, a Gravo-Mix-kupát
rendezték a ligeti teniszcentrumban az elmúlt hétvégén. A fiú, 12 éves korosztály számára kiemelt,
második kategóriás verseny
volt ez, de emellett fiú 14,
16 és 18-as kategóriában is
salakra léptek a fiatalok.
Kizárólag a fiú 12-es kategóriában volt 32-es fõtábla,
ez a Magyar Tenisz Szövetség elvárása volt, egyéb kategóriában a jelentkezések
függvényében indulhattak
versenyzõk, összesen így 54
versenyzõ szállt harcba a
végsõ gyõzelemért. – Örülök, de azért egy picit szomorú is vagyok, hiszen a fiú
12-es döntõbe szentesi versenyzõ verekedte be magát
Juhos Tibor (képünkön) személyében, sajnos Tibi a finálét
elbukta soproni ellenfelével
szemben – mondta DrahotaSzabó József, a Szentesi Tenisz
Klub elnöke. – Párosban viszont sikerült javítania,
hiszen Fajta Péterrel az oldalán 6-1, 6-4-re gyõzött, így
aranyérmes lett. Remek
eredménynek tartom, hogy
– Sokan féltik a mostani
csapatot, mondván, meggyengült a gárda, és a kiesés
ellen kell majd küzdenünk...
- Lépten -nyomon én is ezt
hallom, de azért ne temessük
elõre a Szentest. Való igaz,
hogy meghatározó játékosok
hagyták el a klubot, a legnagyobb riválisok jól igazoltak,
de azt gondolom, hogy szentesi szívvel, csapatként
küzdve, egy jól sikerült felkészülést magunk mögött
tudva, tartani tudjuk majd a
lépést vetélytársainkkal. Ismerem Fülöp Tibort, alaposan megdolgoztatja majd a
fiúkat, heti 10-11 edzést vezényel nekik ez alatt az egy
hónap alatt.
– Hogyan alakul a csapat
programja?
– Az ifjúsági együttessel
már hétfõn elkezdtük az
edzéseket, a felnõtt csapattal
pedig a jövõ hétfõn vágunk
bele a munkába. Egy hónapunk van formába lendülni,
hiszen idén hamarabb rajtol
a szezon, augusztus végén
már Magyar Kupa selejtezõket vívunk, szeptember 14én pedig már az elsõ fordulót rendezik az OB I-ben.
H.V.

A bajnok ellen kezd a Kinizsi
Megkezdte a felkészülést
a 2013-2014-es bajnoki szezonra a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú labdarúgó csapata. A bajnokság
augusztus 18-án kezdõdik.
A riválisaival szemben egy
héttel korábban kezdte a felkészülést a bajnokságra a Kinizsi. Bozóki Zoltán csapata
heti három edzéssel, és edzõmérkõzésekkel hangol a bajnoki szezonra. Az elsõ rész
az összerázódás, a ráhangolódás jegyében telt, a második héten viszont már kõkemény erõnléti foglalkozásokkal terhelte labdarúgóit a

mester. Az elsõ edzõmérkõzését már le is játszotta a csapat, az elmúlt vasárnap a
Nagymágocs elleni 6-0-s sikerrel kezdõdött a szezon. –
Összesen öt edzõmérkõzést
terveztem a felkészülési idõszakra a heti három foglalkozás mellett – mondta
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. –
Igyekszünk a bajnoki rajtra
„összerázni” a társaságot, hiszen új játékosok is érkeztek
a csapatba. Szeles Dániel
Csongrádról érkezett, õ védõ, de védekezõ középpályás poszton is bevethetõ.
Orovecz Sándor Hódmezõvá-

sárhelyrõl tért vissza hozzánk, az ifjúsági csapatból
pedig Kiss Koppány és Martók
István csatlakozik a felnõtt
kerethez.
Az érkezõk mellett távozója is akad a csapatnak, Hidas
József munkahelyi elfoglaltságai miatt csak januártól
edzhet újra a társaival
együtt. Az átigazolási idõszak július 31-én zárul, addig még lehetõség van az
esetleges igazolásokra. Az
biztos, hogy nem lesz könynyû dolga a Kinizsinek, hiszen a nemzeti bajnokság átszervezése miatt igencsak
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megerõsödött a megyei elsõ
osztály mezõnye, a korábban
az NB II-ben, NB III-ban szereplõ labdarúgók is itt játszanak majd a „megye egyben”.
Körülbelül 8-10 csapat harcol majd a dobogóért ebben
a szezonban, de a Kinizsi
célja továbbra is a biztos
bentmaradás kiharcolása. A
hét elején a bajnoki menetrend is elkészült a megyei
szövetségben, a sorsolás szerint a Szentes itthon kezdi a
bajnokságot, a mieink a nyitófordulóban az elõzõ évad
bajnokát, a Tápé csapatát fogadják.
hv

tus 24-én kerül majd sor, ekkor kizárólag lányok lépnek
majd pályára Szentesen. Ekkor elsõ kategóriás lány 12es versenyt, második kategóriás nõi versenyt és egyéb,
14, 16, 18 éves korosztálynak
kiírt tornát rendeznek.
Hv

Elkísérte fiát
a híradós

Lindák Zoltán a legjobb 16 közé jutott, õ ráadásul egy évvel fiatalabb volt társainál,
fiú 14-esek között pedig egy
bronzérmet szereztünk.
A verseny nem csak ezért
volt fontos, hanem azért is,
mert a széles nyilvánosság
ekkor vehette birtokba a
megújult klubházat. A munkálatoknak ezzel közel sincs
vége, a nyári versenyidõszakot követõen a pályák teljes
felújítása kezdõdik. Ami a
versenyeket illeti, két-három
héten belül rendezi a Szentesi Tenisz Klub az amatõrök
részére kiírt kupát, de az igazán nagy versenyre augusz-

A hétvégi Gravo-Mixkupán pályára lépett a 11
esztendõs Szellõ Ádám is,
akit édesapja, az RTL
Klub híradójának mûsorvezetõje is elkísért Szentesre. Szellõ István lapunknak elmondta, hogy
rendszeresen kíséri fiát a
versenyekre, ami neki kikapcsolódást is jelent, no
meg persze izgalmakat,
hiszen mint minden apa,
õ is nagyon tud szorítani
fiáért egy-egy mérkõzésen. Arra azért mindig
odafigyel, hogy ne szóljon
bele a fia játékába, ilyenkor inkább sétál egyet a
környéken.

A Csúszda kupán
elbúcsúzott Niki
Július 20-án 8 egyesület úszópalántái szálltak medencébe
a Csúszda Kupa elnevezésû évadzáró versenyen. A megyei
úszószövetség kérésére rendezte a Szentes Városi Úszó
Club az eseményt, olyan gyerekeknek, akik kevesebbet
versenyeztek az idényben.
Igazi vakációs hangulatban zajlott a verseny, hiszen a gyerekeknek lehetõségük volt a strand csúszdáit is kipróbálni, s
a Szentesen már hagyományos, szórakoztató látványelemként is kiváló kígyóúszást is megrendezték, amit a május
Óvodától az olimpiáig-versenyen elmosott az esõ. Azért izgalmas csatározások is történtek, bár a végeredmény nem
volt szoros. A rendezõ klub bõven megnyerte az összesített
versenyt, 595 pontot gyûjtve, majd’ háromszázzal megelõzve
a Szegedet (316).

Fotó: Vidovics
A versenyen egy sokak számára váratlan eseményre is sor
került, ugyanis búcsút vett az úszóklubtól Rácz Nikolett
paraúszó. Paulovics Tamás elnökhelyettes búcsúztatta el a fiatal sportolót, s köszönte meg az eddigi munkáját, eredményeit. A többszörös korosztályos világkupa-gyõzelemmel,
felnõtt világkupa ezüstéremmel, Eb 7. helyezéssel,
paralimpiai szintidõvel rendelkezõ Niki a fõvárosban folytatja pályafutását. Elõtte azonban a vásárhelyi edzõtáborban a
válogatottal együtt készül a kanadai Montrealban rendezendõ világbajnokságra, ahová augusztus elején utazik.
D. J.

Szentesi érmesek
Lányok: 66 méter gyors, 2005-ös születésûek: 1. Mácsai Eszter, 3. Csatlós
Gréta. 2004-esek: 2. Barna Zsófia, 2003-asok: 1. Csatlós Flóra. 66 méter
mellen, 2006-ban születettek és fiatalabbak: 3. Simon Alma, 2005-ös: 3. Szabó Vanessza, 2002: 2. Dudás Szabó Dóra, 2001-es és korábban sz.: 1. Sarusi
Kis Adél(97), 2. Gulyás Andrea 2000). 66 m hátúszás: 2005: 1. Mácsai Eszter, 2004: 3. Barna Zsófia, 2002: 1. Batta Orsolya, 2001 és idõsebb: 1.
Kondorosi Gréta (99), 3. Ormos Petra (97). 133 m vegyes: 2005. 1. Mácsai
Eszter, 2. Csatlós Gréta, 2003: 2. Csatlós Flóra, 3. Lantos Viktória, 2001 és
idõsebb. 1. Ormos Petra, 2. Sarusi Kis Adél, 3. Kondorosi Gréta.
Fiúk: 66 m mell: 2005: 1. Kürti Szabó Zsombor, 3. Papp Martin, 66 m hát:
2005: 2. Kürti Sz. Zsombor, 2003: 2. Rébeli Szabó Benedek, 2002: 1. Mácsai
Gergely, 2. Gergely Szabolcs, 3. Szabó Dániel, 2001 és idõsebbek: 1. Dancsó
Soma (98), 2. Vidovics Milán (96). 133 m vegyes: 2003: 2. Rébeli Sz. Benedek, 2002: 1. Gergely Szabolcs, 2. Szabó Dániel, 2001 és idõsebb: 1.
Vidovics Milán (96), 3. Dancsó Soma (98).
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A szentesi végeken 4. rész

Mentettrét: ahol kikapcsol az ember

Monda Csaba és párja Anna a Kurca-parton.
Hozzánk, Szenteshez tartoznak, de mégsem. Kisközösségek, melyek ezer szállal kötõdnek a városhoz,
mégis törekednének valamilyen önállóságra. Nyári
sorozatunkban Szentes külterületi városrészeit, és az
ott élõk mindennapjait mutatjuk be. Most Mentett-réten jártunk.
Sokan azt sem tudják,
merre induljanak, ha Mentettrétre kíváncsiak, pedig
talán már jártak is azon a
környéken. A Kurca, a Tisza
és a Körös közelsége határozza meg a a térség vonzerejét. Csongrád irányába elindulva, a közúti híd elõtt lefordulva Magyartés felé és a
Szentes-Csongrádot összekötõ vasútvonalon áthaladva érünk Felsõrétre, ami már
majdnem Mentettrét, azonban még ahhoz tovább kell

mennünk a mûúton. Az út
szórvány tanyák között, mezõgazdasági földek és kiskertek mellett vezet a Kurcahíd felé. Mielõtt addig jutnánk, érintjük az egykori iskolát. Az épület ma magánkézben van, a közelmúltig
fóliás kertészet is folyt mellette. Ma már csupán az ártézi kútból folyik víz, nem is
akármilyen. Nagytõkétõl
Magyartésig járnak ide tiszta, hideg innivalóért. Azt
mondják, még mûanyag
kannában is megõrzi az ízét.
Van aki az akváriumába
hordja, mert a 200 méter
mélyrõl feltörõ vízben nem
pusztulnak a halai. Az iskola
falán elhelyezett tábla tanúsága szerint a kutat készítette a Csongrád megyei Vízmû
és Kútépítõ Vállalat 1957 évben, azaz több mint 55 éve
szolgálja a túrázókat és a ta-

Delfines szenior úszók sikere Tótkomlóson
Immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Tótkomlósi
Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület nemzetközi úszóversenyét a Rózsa Fürdõ 33 1/3 m-es medencéjében. A Szentesi
Delfin ESC a nyolcadik Tótkomlósi versenyen stílszerûen
nyolc versenyzõvel képviseltette magát. A maroknyi csapat
számos jó eredményt ért el a rekordlétszámú (170 versenyzõ,
három nemzet) nevezõ között a versenyen:
Éremszerzõk: Bocskai Zsófia, Bodnár Istvánné, Ferke
Gáborné, Kovács Attila, Kovács László, Lucz Imre, Pászti
Edit, Pengõ Erzsébet
Váltók:
4x331/3 m MIX gyorsváltó: I. Szentesi Delfin ESC (Bodnár Istvánné, Ferke
Gáborné, Kovács László, Lucz Imre) 4x331/3 m férfi gyorsváltó: II. : Szentesi
Delfin ESC (Bartók Márton, Kovács Attila, Kovács László, Lucz Imre) 4x331/3 m
férfi vegyes váltó: II. : Szentesi Delfin ESC (Bartók Márton, Kovács Attila, Kovács
László, Lucz Imre)

H O L- M I ?
Július 26-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével. A zenegépek története.
Idõszaki kiállítás: Két keréken –
Mozaikok a szentesi kerékpározás történetébõl. Nyitva keddpéntek 9-15, szombaton 10-16
óráig.
Csallány Gábor Kiállítóhely
Régészeti látványtár. Nyitva
kedd-péntek 9-13, szombat 1317 óráig.
Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb
alkotásait mutatják be az intézményben szeptember 12-ig.
Nógrádi Gábor ifjúsági regényíró elõadására várja a szülõket és
a gyerekeket a könyvtár július 29én, hétfõn 13 órakor.
Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.
Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi
fényképész Ego címû kiállítása
szeptember 2-ig látogatható.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Délutáni matinéval várják a
gyerekeket a szervezõk július 30án 17 órától. Bõvebb információt
a helyszínen, illetve a 63/314211 telefonszámon kaphatnak az
érdeklõdõk. A belépés díjtalan!
„Nézzétek, az álmot játszom!”
Tóth József színmûvész élete dokumentumokban. A levéltár anyagából összeállított válogatás augusztus 30-ig várja a látogatókat,
nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Július 25-29.
17.30 óra Zambézia – dél-afrikai animációs film,
20 óra Piszkos melók – angol
thriller.

nyán élõket friss ivóvízzel.
Az iskola után balra fordulva érünk a parcellák között vezetõ egykori földútra,
amit mára törmelékkel töltöttek fel a telektulajdonosok. A porták egy része elhanyagolt, a többsége azonban
szépen rendezett. Gyümölcsfák, virágok, zöldségeskertek váltják egymást. Az esti
szellõ baromfiistálló szagát
is hozza, valahol nagyobb
mennyiségû csirkét vagy
pulykát nevelnek a környéken. Egy nagyon szûk s-kanyarból kiérve elénk tárul a
Kurca és a köztudatban
Mentettréti stégsornak nevezett hétvégi házak sora. Az
egyik telken kislányok játszanak, a felnõttek éppen a
délutáni kávéjukat isszák.
Kalamusz Endre 16 éve vásárolta meg elsõ portáját a
Kurca parton, de manapság

Helyesbítés
Lapunk múlt heti számában megjelent, Augusztusban
kifestik a víztornyot címû cikkünkben hibásan közöltük az
építmény egyik jellemzõ adatát. A torony befogadóképessége 1500 köbméter. Olvasóinktól elnézést kérünk!

Hõguta
Egy üzletember helyet foglal a repülõgépen, és észreveszi, hogy a mellette ülõ elegáns hölgy egy gyönyörû
gyémántgyûrût visel. A férfi megjegyzi, milyen szép az ékszer.
- Igen, ez a Klopman - gyémánt - feleli a nõ. Nagyon szép, de együtt jár
egy átokkal.
- Miféle átokkal? - kérdezi a férfi.
- Mr. Klopman -nal..
Azt mondja a strandon a feleség a
férjének:
- Képzeld drágám, majdnem belefulladtam a medencébe! Az úszómester
mentett ki.
- Tudom, az elõbb volt itt bocsánatot
kérni...
Kovács úr a Nyugatiban búcsúztatja
a feleségét. Fölsegíti a bõröndöket,
majd megkérdi az ott álló vasutastól:
- Mondja, van még annyi idõ az indulásig, hogy fönt a hálókocsiban elbúcsúzzak a feleségemtõl?
- Az attól függ - feleli a bölcs vasutas
-, hogy mióta házasok.
Mire gondolnak a nõk szeretkezés
közben?
- A tini:.. Remélem nem leszek terhes
- A szeretõ:.. Remélem vesz nekem

már másik telke van. Mint
mondja, õ van itt legrégebb
óta. Egy idõben sûrûn cserélõdtek a területek gazdái, az
utóbbi években szinte állandó és összetartó a társaság,
akik kijárnak pihenni, horgászni. – Talán a telkek harmadának szentesi a tulajdonosa – mondja és sorolja a
helységneveket. Budapestrõl, Csongrádról, Hódmezõvásárhelyrõl, Kecskemétrõl,
Orosházáról, Gádorosról, sõt
Romániából érkeznek ide a
tulajdonosok rövidebb-hoszszabb idõre kikapcsolódni.
Ma a vízparti telkeket szinte
kizárólag horgászati célra
hasznosítják. A víz mellé
épített stégeket a karban tartott keskeny út választja el a
házacskáktól, lakókocsiktól,
ki miben tölti el éjszakáit.
Endre és párja is vállalkozó,
a városban építettek maguknak házat, azonban több idõt
töltenek el mentettréti faházukban. - Áprilistól itt vagyunk, innen járunk dolgozni és visszük a gyereket iskolába – meséli. - Amíg tartott
az építkezés, két és fél évig
itt is laktunk állandóan.
Megfizethetetlen a csend, a
béke, a nyugalom és friss levegõ, ami itt körülvesz. Szinte egy kis falu ez, ahol mindenki ismer mindenkit, öszszetartunk és összejárunk.
Közel a Tisza, a Körös. Itt
nem veszekszik a szomszéd.
Közösen telepítettünk halat,
igyekszünk rendet tartani a
vízparton, tavaly összeadtunk pénzt és betontörme-

Tonic koncert
A TONIC zenekart 1999-ben alapították képzett és lelkes zenészekbõl azzal a céllal, hogy igényes
szórakoztató zenét játsszanak és a
zene örömének átadásával szórakoztassák az érdeklõdõket. Sokoldalúságuk az alkalomhoz illõ mûsor
összeállításában valamint a széleskörû külföldi és magyar repertoárjukban rejlik. Július 26-án pénteken
22 órától a Felsõpárti Sörözõben
zenélnek.
egy nercbundát
- A feleség:... Át kéne festeni a
mennyezetet
Váratlanul hazajön a férj, és a feleségét ágyban találja. Mivel gyanús neki
a dolog, ezért elkezd kutatni a szobában. Kinyitja a szekrényajtót, és egy
pucér pasast lát odabent álldogálni.
- Hát maga meg mit csinál itt ? - ordít rá.
- A vízilabdakapumat javíttatom - feleli az nyugodtan.
- Micsoda? Ez volt a leghülyébb válasz, amit életemben hallottam –
hökken meg a férj.
- Szerintem a kérdés is elég hülye
volt, nem ?
Egy férfi minden szombaton horgászni jár, az idõjárástól függetlenül.
Ha esik, ha fúj,õ minden szombaton
hajnali 4-kor már a vízparton üldögél.
Egyik nap azonban nagyon rosszul
érzi magát, és mivel még jégesõ is
esik, meggondolja magát és visszamegy a házba.
A felesége még alszik, így a sötét
szobában levetkõzik és befekszik az
asszony mellé.
Odabújik hozzá, és a fülébe súgja:
- Nagyon cudar idõ van odakint!
A felesége félálomban:
- Most gondold el, és az idióta férjem
még ilyenkor is pecázik...!

lékkel töltöttük fel az utat.
Bármekkora hóban vagy
esõben megközelíthetõek a
telkek, de ide csak az jön, aki
ide tartozik – mondja. Negatívumokról is beszélt: a várostól tíz kilométerre vannak
a telkek, olcsóbb lenne, ha
nem kellene minden nap bejárni. A föld kötött, kemény,
nehéz mûvelni és sokat kell
locsolni. Tõlük még nem vittek el semmit, történt már
betörés, de nem jellemzõ. Figyelnek egymásra és feltûnik számukra, ha idegen autó járja az utakat.
Monda Csaba és párja télen
is vízparti kisházukban lakik. A kiskunhalasi fiatalember a MÁV tanmûhelyében
szakoktató, Anna dévaványai származású és a kollégiumban nevelõtanár. Mindketten Szentesen jártak középiskolába és ismerték meg
egymást, majd döntötték el,
hogy a városban maradnak.
Az albérlet mellett vették

meg a Kurca-parti telket,
ahová rendszeresen kijártak
horgászni, pihenni. Két évvel ezelõtt határozták el,
véglegesen kiköltöznek. Télire lakhatóvá tették a házikót és boldogan élnek azóta
is. Mint mondják, Mentettrét
a nyugalom szigete számukra a napi zsongás után. Gyakorlatilag a villanyáram és a
téli tüzelõ a rezsiköltségük.
Na és persze az üzemanyag
munkába járáshoz. Mivel
más munkarendben dolgoznak, két autót kénytelenek
fenntartani, de így is megéri.
Érdeklõdöm mi lesz, ha babát szeretnének? Kiderült,
mindenképp ott nõ fel a gyerek, nem költöznek a városba, hiszen nincsenek elzárva
a külvilágtól. Ahogy Anna
megfogalmazta: más dimenzióba kerül, amikor a fõútról
lefordul a gátra. Mentettréten teljesen kikapcsol az
ember.
Besenyei Gábor

A kellemes környezetet sokan kedvelik.

Július 27. – augusztus 2.

HOROSZKÓP
Kos
Ha jobban odafigyelne a fontos dolgokra, több ideje maradhatna a kikapcsolódásra.
Sok vitája volt mostanában a munkatársaival, igyekezzen az ezek miatt felgyülemlett feszültségeket elsimítani!
Bika
Magában kell elõször lezárnia
azt a kapcsolatot, amirõl úgy
gondolja, hogy zátonyra futott. Nem kell csodálatosnak és elbûvölõnek lenni egy szakításon, bõségesen
elég, ha össze tudja szedni a gondolataidat és meg tudja tenni ezt a nehéz lépést!
Ikrek
A nyári szünidõben is gyermekei iskolai problémáit kell
intéznie, és ettõl egyáltalán
nem érzi magát hasznosnak! Gondolja
azt, hogy ön nélkül még ennyire sem lennének megoldva a dolgok. Kicsinyes és
aljas támadásokra számíthat a munkahelyén.
Rák
Néha azt hallja, hogy mindenre felkészült, alapos ember, néha pedig azt, hogy
úgy viselkedik, mint egy gyerek. Mint
legtöbbször, most sem igaz egyik sem,
de át kellene gondolnia azt, hogy milyen
jövõt szán magának az elkövetkezõ három évben.
Oroszlán
Olyan dolgot vitt véghez teljes
titokban, ami elõtt a legtöbb
ember megemeli a kalapját.
De mivel minden csoda három napig
tart, ezért nem szabad arra építenie, hogy
mostantól hónapokon keresztül semmit
nem csinál!
Szûz
Felül kell emelkednie a kicsinyes bosszún, amit azóta
érez, mióta megtudta, hogy
számára fontos és megbízható emberek
milyen alattomos módon fogtak össze
ön ellen! Álljon meg néhány percre és
fordítson hátat a világnak!

Mérleg
Fontos, hogy feltétel nélkül
megbízzon abban, amit a szíve diktál! Egész eddigi életében ezt az utat igyekezett követni és a
legtöbb alkalommal nem is hagyta cserben. Egy barátnõjével talán közösen fognak vállalkozásba.
Skorpió
Elgondolkodott már azon,
hogy került ilyen nehéz helyzetbe? Teljes joggal vetik a
szemére ismerõsei, hogy elárulta õket!
Tegyen meg mindent, hogy helyrehozza
a hibáit és minél elõbb elfeledtesse mindenkivel a ballépéseit.
Nyilas
Aligha tudta volna elképzelni
azt, ami most körülveszi, de
ha már így alakult, akkor
együtt kell élnie a problémákkal. Szeretné, ha hosszabbak és vékonyabbak lennének a lábai? El kell kezdenie sportolni
és így átformálni a testét.
Bak
Eszébe sem juthatnak olyan
gondolatok, hogy nem sikerül elérnie valamit, amit szeret. A szabályok azért vannak, hogy betartsák õket. Vagy nem így gondolja? Ha
nem, akkor mutassa meg, hogy mennyire kreatívan tudja feszegetni a határokat!
Vízöntõ
Általában elégedetlen magával és a teljesítményével.
Stabilitásra van szüksége, de
ehhez nem kapja meg a kellõ támogatást
a rokonaitól, barátaitól. Ez ne szegje kedvét és mutassa meg mennyire igaza van
és mennyire konstruktívan tud viselkedni!
Halak
Az álmok sokszor valóra válnak, de vannak olyan álmok,
amiket legszívesebben elfelejtene, de valami miatt nem megy ki a
fejébõl. Hajlamos elfelejteni, hogy mit is
ígért azoknak, akik igazán fontosak az
életében!

Felgyújtotta a körbálákat
Az elmúlt héten már lapunk is írt arról az edzõtermi lopásról, mely során az
egyik sportoló értékes mobiltelefonját tulajdonították el
az öltözõbõl. Az eset után
nem sokkal – a térfigyelõ kameráknak is köszönhetõen nyomozók látókörébe került
egy férfi, akirõl késõbb kiderült, hogy ugyanabban az
edzõteremben két másik személyt is meglopott, tõlük értékes sporttáskát és elektronikai eszközt vett el.
Július 20-án, az éjszakai
órákban érkezett a bejelentés
a rendõrkapitányságra, hogy
a Tesco-parkolóban két személy hangoskodik, majd
össze is verekedett. A kiérkezõ rendõrök elõállították
õket, majd a kihallgatásuk
után szabadon távozhattak.

Fél órával késõbb a verekedõk egyikét ismét igazoltatták, a rendõrök ugyanis éppen akkor lettek rá figyelmesek, amikor a férfi kerékpárt
szeretett volna lopni. Természetesen ismét elõ lett állítva,
és míg az elõbbi ügyben garázdaság, ez utóbbiban lopás
miatt indult büntetõeljárás
ellene. Sõt, a lakásának átkutatásakor egy másik lopott
kerékpár is elõkerült.
Július 18-án este, egész napos iszogatást követõen, a
Munkás utcában kezdett
randalírozni egy férfi. Az ittas személy ordítozott, bejárati kapukat, postaládákat
rongált meg, majd kerékpárját dobálta az úton. Késõbb a
Hajnal utca felé vette az
irányt, ahol 7 darab nagy
méretû körbálát gyújtott fel.

A rendõrség garázdaság miatt indított ellene büntetõeljárást.
Motoros és egy személyautó ütközött össze hétfõ
délután Szentes és Nagytõke
között. A rendelkezésre álló
adatok szerint egy gépkocsi
ezen a délután a 4516-os
úton Szentes irányából
Nagytõke felé, amikor – eddig tisztázatlan okokból – a
sofõr elrántotta a kormányt
és áttért az út menetirány
szerinti bal oldalára, ahol
összeütközött egy szembõl
szabályosan érkezõ segédmotorossal. A baleset következtében a motort vezetõ 21
éves férfi megsérült, õt a
mentõszolgálat munkatársai
kórházba szállították. A
rendõrség vizsgálja a baleset
körülményeit.

Versenyben a szülészetek
Harmadik alkalommal hirdette meg „Az Év Szülészete”
versenyt a leglátogatottabb
hazai gyermek-egészségügyi
portál, a babaszoba.hu. A
megmérettetésben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórházra is szavazhatnak a
voksolók, a helyi egészségügyi intézmény korábban elõkelõ helyezést ért el a versenyben. 2012-ben 726 szülés
történt, de június 30-ig már
idén is 367 csecsemõ látta meg
a napvilágot Szentesen. Idén
augusztus 18-ig adhatók le az
értékelések a babaszoba.hu
internetes címen.
„Az Év Szülészete” kitüntetés közönségdíj, hiszen odaítélésérõl maguk az érintettek, a
családok dönthetnek. Szavazni az összesített verseny mel-

lett három kategóriában lehet:
szülõszobai ellátás, gyermekágyi- és újszülött-ellátás, valamint felszereltség és környezet. A megmérettetésben minden állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ szülészet részt vesz, így a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház is, amely esetében lehet szülésznõt választani és
dúlával szülni is. 5 darab egyágyas szoba is szolgálja a szülõ nõk kényelmét. Az intézményben a császármetszésnél
az apa nem lehet bent a beavatkozáskor, de természetes
szülésnél igen. Labda és termálvíz áll a vajúdáskönnyítõ
eszközök közül rendelkezésre. Választható a szülési pozíció, és a szülés után az anya
azonnal megkaphatja a babát.

A baba-mama közös elhelyezés (rooming-in) igény esetén
24 óra. A látogatókat látogató
szobában és kórteremben fogadhatják, és élõben mutatják
be az újszülöttet. Az intézményben van saját szülésfelkészítõ tanfolyam is.

Szemészet
A kórház szemészeti szakrendelése szünetel augusztus
12., 15. és 22. napokon. Lajos
Judit szemész szakorvos rendel augusztus 5-6. és 8., valamint augusztus 24., 26. és 29.
idõpontokban, 8-14 óráig a Sima Ferenc utcai rendelõintézet 2. emeletén.
VIVE L'AMOUR! Avagy
hárman együtt a szerelemrõl
címmel barokk, klasszikus,
romantikus áriákat és duetteket valamint operettslágereket hallgathatnak augusztus 2-án a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola
hangversenytermében. Nagy
Johanna és barátai koncertje
pénteken 18.30-kor kezdõdik, a belépés díjtalan.

Apró
UT O L JÁ R A tan u lh at T Á V O K TATÁSBAN az új OKJ miatt! Szerezzen szakmát olcsóbban, rövid
idõ alatt! Mezõgazdasági technikus,
gyógynövénytermesztõ, halász, méhész, lovastúra-vezetõ, rendszergaz da, klímás, borász, ápoló, gomba termesztõ, állattenyésztõ, panziós.
www.matrixoktatas.hu Telefon:
06-70/424-2330

Nem várta hajó Toncsit

Egy évet késett

Az utóbbi hetek is bõvelkedtek eseményekben Baranyi
Antal számára, aki a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház számára inkubátorra gyûjt hatalmas teljesítményét
felajánlva. Toncsi, miután megpihent és átvette túlélõ csomagját Borásban, tovább indult Izland felé. Egyelõre minden a tervek szerint alakul. Szeretne találkozni a szintén ott
tekerõ honfitársával.
300 kilométert rövidített métert tekert a következõ
az útvonalon, Innfjord felé olyan kikötõig, ahonnan elvette az irányt, szebb volt a érheti útjának következõ áltáj, a folyók a fjordba folytak lomását. 13 órakor indult és
lassan, olyan volt mint a este fél 9-kor érkezett meg a
Kurca itthon. Horgászott is városba, 80 kilogrammos keDániában, de semmit sem rékpárral nehéz volt ekkora
fogott. Majd találkozott egy tempót tekernie, de megcsinémet férfivel, aki – mint ír- nálta. Ha nem érkezett volna
ta - le volt halva a kerékpár- meg idõben, akkor napokat
ján. Adott Toncsinak 300 dán kellett volna rostokolnia a kikoronát, ami körülbelül 12 kötõnél.
ezer forint, hogy õ is kemIzlandon váltakozva, vepingben tudja tölteni az éj- gyesen aszfaltút és murva,
szakát. Másnap megkereste föld, pocsolya fogadta. Egy
a kikötõt, ahonnan hajóval idõre nem volt jel a telefonakart átkelni Izlandra. Ekkor ján és az ebook-ján sem, így
derült ki számára, hogy semmit nem tudtunk róla.
Hanstholmból 1 éve nem in- Majd nagy viharba került, de
dul hajó a szigetre. 190 kilo- ezt is megoldotta. A bal lába
Magukat egy nyílászárók
javítását, korszerûsítését
végzõ cég munkatársainak
kiadó személyek járják a
lakásokat és azt állítják,
hogy elvégzik az ablakok,
ajtók javítását, cseréjét. A
munkára elõleget vesznek
fel és azt a tájékoztatást ad-

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü
július 29-augusztus 2.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Gyömbéres sárgabarack
krémleves és tojásos leves
A menü: Sertéspörkölt köményes
burgonya, saláta
B menü: Holstein csirke, kelkáposzta
fõzelék
Paradicsomleves és
Kedd:
tárkonyos burgonyaleves
A menü: Tüzes sertésfalatok, sült
burgonya, saláta
B menü: Temesvári csirkefalatok,
tészta
Sárgaborsóleves füstölt
Szerda:
ízekkel és zöldbableves
A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Pecsenyekacsa,
törtburgonya, párolt
káposzta
Csütörtök: Vegyes gyümölcsleves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal
A menü: Sertéskaraj ropogós
bundában, hagymás tört
burgonya, saláta
B menü: Milánói makaróni vagy
cápaharcsa sütve,
petrezselymes rizzsel
Frankfurti leves és
Péntek:
minestrone
A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Mexikói csirkemell párolt
rizzsel vagy mákos nudli
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Égisz 90
Temetkezési Kft.
Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc
Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 317-152

kicsit fájt, úgy mint Afrikából hazafelé, de úrrá tudott
lenni a problémán míg mielõtt elért a lávamezõkig, ahol
gõzölgõ csodálatos vörös
színû dombok, benne rotyogó forró víz és sár, illetve
sárgás-pirosas-szürkés színû
környezet fogadta. Megfürdött egy meleg vizû patakban, amely hihetetlen élmény volt számára.
Olyan emberrel is találkozott, akik hasonlóan nagy
teljesítményt tûztek célul
maguk elé. Jenny körbe
akarja sétálni Izlandot 2 hónap alatt, a szigetet körbekerekezõ 58 éves szegedi Bode
Lászlóval azonban még nem
sikerült összefutnia. Nagy az
elõnye és Baranyi Antal nem
versenyez, inkább pihenteti
a lábát, s ha szükséges, akkor mérsékli a kilométereket
is.
Cs.L.I.

Álszerelõk járnak
ják, hogy a fennmaradó
összeget az önkormányzat
finanszírozza. Jelenleg az
önkormányzatnál nincs
ilyen jellegû támogatás.
Amennyiben hasonló

helyzetet tapasztalnak, értesítsék a Szentesi Rendõrkapitányságot az 561-310
telefonszámon vagy a 112
és 107 segélyhívón.

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: Július 29-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12-ig. Készenléti telefon:
70/563-5139. Augusztus 5-ig Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõpéntek 8-19, szombat 8-13-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) július 27-28án Petz János, Klauzál u. 21., telefon. 30/5490-907.

Családi események
Született: Nemes Lajos és Nagy Mártának (Brusznyai Á. Stny.
B. lph. 1.a) Bence, Gajda Mátyás és Vas Mónikának (Dr. Uhlár I.
u. 25.) Henrietta, Mészáros Gábor és Váczi Valéria Jusztinának
(Kossuth L. u. 32. A lph. 2. em. 8.a) Luca, Bujtás László és Ragács
Anikónak (Õze L. u. 21.) Kamilla Georgina nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Kardos Sándor (Nagytõke, Rákóczi u. 9.)
és Szalóki Jolán Anikó (Martfû, Munkácsy út 87. 2. em. 10.a.),
Erdész Ákos és Szabó Nikoletta (Budapest, 20., Nagy Gyõri I.
köz 4. 3.em. 12.a.), Krucsó László (Sáfrán M. u. 87.) és Tóth Nikoletta (Hódmezõvásárhely, Pálffy u. 70.).
Elhunyt: Bartók Józsefné Kiss Valéria (Ady E. u. 42/A.),
Virágos-Kis Erzsébet (D-oldal tanya 203.) Tóth Istvánné Czikora
Aranka Julianna (Kossuth tér 4.), Vizi Istvánné Nagy Erzsébet
Zsuzsanna (Brusznyai stny. 4. III/9), Czibola Sándorné Széll
Etelka (Rákóczi F. u. 14/A), Bubori József (Török I. u. 20.)
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