
Szentesi szereplõje is van
Magyarország elsõ sport
reality mûsorának a DIGI
Sport tévécsatornán: Hajdú

István nyugalmazott vám-
parancsnok arra készül,
hogy mielõtt betöltené a 60.
évét, Szántó Dávid sportri-
porterrel és még három fia-

tallal lefutja a maratoni tá-
vot október elején Buda-
pesten. A futó sakkozó 35
kilométeres futással lepte
meg feleségét a 35. házas-
sági évfordulójuk alkalmá-
ból. 

Pistata néven fut az elsõ
hazai sport reality-ben Haj-
dú István, aki idén decem-
berben ünnepli 60. szüle-
tésnapját. Ez a jeles évfor-
duló adta az ötletet a nyu-
galmazott vámparancsnok-
nak, hogy lefussa a marato-
ni távot. Pedig nem Forrest
Gumpnak született. Mióta
az eszét tudja, versenysze-
rûen sakkozik, most éppen
a Röszke csapatát erõsíti. 

(folytatás a 3. oldalon)

A Zsoldos B épületében ta-
nuló diákok a Tóth József ut-
cáról átköltöztek a Petõfi
iskola épületébe. Testületi
döntés alapján július 10-én
írták alá az átadást-átvételt.
A költözés egyik napján, au-
gusztus 22-én Pintér Etelka
igazgatónõvel járjuk végig
az iskolát. Mint mondja, 2–3
takarítónõ dolgozott a nyá-
ron, próbálta rendbe tenni az
elhagyatott épületet. A tan-
termek egy része tiszta, né-
hányukban már elhelyezték
a padokat, próbálnak beren-
dezkedni.

– Nincs por, nincs kosz –
jegyzi meg az igazgatónõ.
Mind a ketten tudjuk, miért
mondja. Ahogy haladunk az
épületben, az ott tevékeny-
kedõ pedagógusok, takarí-
tók panaszáradata fogad.
Egymás szavába vágva so-

rolják, mekkora rendetlensé-
get hagytak maguk után a
petõfisek. Mindenütt por és
kosz fogadta õket. Négy
nagy teherautónyi szemét
ment már ki az épületbõl, de
még nincs vége, mondják.
Sok mindent hátra hagytak
maguk után, olyan dolgokat,
melyeket szerintük még
használhatnának az általá-
nos iskolában. Felbontatlan
dobozok, könyvek, füzetek,
híres emberek képei, monito-
rok, klaviatúrák a számítógé-
pekhez, táncruhák egymás
hegyén-hátán a folyosón, ki-
tömött madarak, kémcsövek,
egyéb kémiai-fizikai beren-
dezések, felszerelések a tan-
teremben.

Az igazgatónõ gondterhel-
ten figyeli az eseményeket.
Keserû szájízzel jegyzi meg:

– Talán meg is értem, hogy

az adott helyzetben kedvet-
lenül, elszomorodva fogtak
hozzá a pakoláshoz, és hogy
világfájdalmukban nem volt
kedvük takarítani az iskolá-
ban. Hiszen az megszûnt a
számukra. De nehogy az le-
gyen, hogy mindez miattunk
van. Én arról az oldaláról kö-
zelítem meg a dolgot, hogy
azok a gyerekek, akik a 90-es
évek közepe óta férõhely hi-
ányában délután jártak hoz-
zánk, és amilyen körülmé-
nyek között tanulhattak a
Tóth József utcai B épület-
ben, soha nem tiltakoztak.
Megértették a helyzetüket és
nem mentek el. Hiszem, van
megtartó ereje az iskolánk-
nak. Amikor idejöttem, a ta-
nári a portával együtt volt, a
tanárok jóformán le se tud-
tak ülni ott. A tanulókkal
rendezgettük az egészet,
hogy jobb legyen. Most is
látni, hogy dolgoznak, segí-
tenek a pakolásban, a költöz-
ködésben, hiszen tudják, ma-
guknak csinálják. Itt méltóbb
körülmények között tanul-
hatnak, mint a B épületben.

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesi Élet
XLIII. évfolyam 34. szám 2011. szeptember 2. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) 

Pistata tévés
maratonja

– Nem számítottunk akko-
ra különbségre, mint ameny-
nyivel elvertek a görögök.
Nagyon jól játszottak, de így
is örülünk az ezüstéremnek,
nagy siker számunkra. Még
nem ünnepeltük meg, de ha-
marosan arra is sor kerül –
mondta hazaérkezésük után
Miskolczi Kitti, aki társaival
együtt két hét pihenõt kapott
Zantleitner Krisztinától, a szen-
tesi nõi csapat edzõjétõl. 

A csoportjából elsõ helyen
továbbjutó magyar válogatott
az elõdöntõbe jutásért vívott
mérkõzésen simán nyert Szer-
bia ellen, majd az elõdöntõ-
ben 7-6-ra bizonyult jobbnak
Spanyolországnál. A döntõ-
ben azzal a görög válogatottal
mérkõztek a mieink, akikkel
augusztus elején a Görögor-
szágban rendezett felkészülési
tornán szintén a fináléban
akadtak össze. Ott 10-6-ra,

Madridban 11-4-re nyertek a
görögök, elhódítva ezzel az
Európa-bajnoki címet. – A tor-
na legjobb csapatától kaptunk
ki, nagyon komplett, összera-
kott együttestõl, megérdemel-
ten szerezték meg az aranyér-
met – mondta a szakvezetõ,
Oltyán Gyula. – Sajnos center-
poszton elmaradásaink van-
nak, egy nagyon fiatal, másfél
esztendeje vízilabdázó játéko-
sunk szerepelt ezen a poszton,
ez döntõnek bizonyult a finá-
léban. Ennek ellenére nagy-
szerû eredménynek tartom az
ezüstérmet, jól sikerült a fel-
készülésünk, mentálisan és fi-
zikálisan is erõsek voltak a lá-
nyok. 

(folytatás a 6. oldalon)

Még 1 nap a lecsófesztiválig!

Új épületben a Zsoldos szakmunkástanulói

Por és kosz fogadta õket
Nem sokat pihenhettek ezen a nyáron a Zsoldos Fe-

renc Középiskola és Szakiskola tanárai és diákjai. Hoz-
zá kell tenni – bár ez nem vigasz a számukra – a Petõfi, a
Klauzál, a Deák és Damjanich iskolák pedagógusai sem.
Egy önkormányzati döntés alapján – a csökkenõ gyerek-
létszámra hivatkozva – oktatási intézményként meg-
szüntették a Petõfi Sándor Általános Iskolát, valamint a
Damjanich tagiskolát. Elõbbit a Klauzálba integrálták,
míg a Damó átköltözött a Deákba.

Második helyen végzett a madridi vízilabda Európa-
bajnokságon a magyar nõi junior válogatott. Az ezüstér-
mes csapatnak három szentesi játékosa is volt.
Miskolczi Kitti, Gémes Alexa és a kapus Balázs Adrienn
is remek teljesítményt nyújtott a tornán. A válogatott
szentesi edzõje, Oltyán Gyula szerint a felkészülés alatt
õ is rengeteget tanult kollégájától, Mihók Attilától.

A felkészülés során volt
olyan edzés, hogy 37 kört,
azaz kb. 30 km-t futott a
ligetben Hajdú István.

Eb-ezüst Madridból
Pintér Etelka igazgatónõ elképedve szemléli a hátrahagyott holmikat. (Fotó: Vidovics)

Immár hatodik alkalommal hívják és
várják a Szeretet mindent elfogad címû
rendezvényre a Szentesen és a térségben
fogyatékkal élõket. A szervezõk hisznek
abban, hogy mosollyal, játékkal, nevetéssel
örömet tudnak szerezni a mindennapok,
sokszor kilátástalannak hitt szürkeségében.

Szeptember 9-én, pénteken a városi
sportcsarnokban sok izgalmas játék, verseny,
és kulturális bemutató lesz látható. Verssel,
énekkel, tánccal, zeneszámmal készülnek, de
a sportversenyeken szeretnék megmutatni a
fogyatékkal élõk, hogy milyen ügyesek és
bátrak. 

A mosoly is gyógyít

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A zsidóság elsõ képviselõi
a XVIII. század közepén je-
lentek meg Szentesen, de õk
még nem voltak állandó
helybeli lakosok. Tartósab-
ban megtelepültekrõl az
1790 körüli idõbõl tesznek
említést a források, de még
az 1808/9. évi megyei ösz-
szeírás is csak 11 zsidó sze-
mélyt regisztrált. Az 1817.
évi conscriptio már 17 csalá-
dot tüntetett fel, összesen 92

személlyel. Erre az idõpont-
ra tehetõ a szentesi hitköz-
ség szervezett megalakulása
is, mivel ekkor készült elsõ
héber nyelvû alapszabályuk
(templomrendjük), s ekkor
bérelték ki imaház céljára
Sarkadi Sámuel asztalos há-
zát az ún. Vásárállás szélén.
Az izraelita népesség gyara-
podását jelzi, hogy 1848-ban
már 92 családfõt írtak össze,
családtagokkal együtt 509
fõvel. A régi, omladozó ima-
ház  szûknek bizonyult ,
ezért 1854 nyarán elvi hatá-
rozatot hoztak egy új temp-
lom építésére. Az izraelita

vallás egyenjogúsításáról
szóló 1867: XVII. tc. megje-
lenése után a templomépítés
ügye felgyorsult. 1869-ben
megkezdték az új templom
építését, amelynek terveit
Knábe Ignác budai építõmes-
ter készítette. Az 1871 õszi
nagyünnepi istentiszteletet
már az új templomban tar-
tották. (A szentesi zsidó né-
pesség száma ekkor már el-
érte a 919 fõt.)

Schlés inger  Vilmos elsõ
elöljáró indítványára 1841-
ben alapították meg a Szen-
tesi Izraelita Elemi Népisko-
lát, amelynek céljára megvá-
sárolták Absalom köteles
mester házát a mai Kossuth
utca 13. szám alatt. Ezt meg-
elõzõleg is volt iskolája a
zsidóknak, de ez inkább a
héber és vallási ismeretekre
tanította a gyermekeket. Az
elsõ iskolaigazgatók egyike
volt Piltz Sámuel, akit 1846-
ban rabbivá választottak.
1848/49-tõl három új tanító
oktatott: Hõnigsfeld Lipót,
Winter Salamon és Böhm Mó-

ricz. A Kossuth utcán 1859-
ben felépült új iskola már
úgynevezett héber – német
– magyar iskola volt, mely-
ben egyformán tanították
mind a három nyelvet, pár-
huzamosan a világi tudo-
mányokkal. A szentesi izra-
elita tanítók névsorából kü-
lön ki kell emelni Felsenburg
Adolfot, aki kiváló egyénisé-
gével és 40 évi mûködésével
külön korszakot alkotott.
Nagy érdemeket szereztek
az iskola felvirágoztatá-
sában: Zuckermann Bernát,
Sugár Ármin, Dobozi Jenõ,
Deutsch Miksa, Fodor Dávid,
Bíró Sámuel, Földes Samu,
Soltész Adolf.

1878 végén az egyházi
elöljáróság elsõsorban anya-
gi megfontolásból úgy dön-
tött, hogy átadja iskoláját a
városnak, ezáltal szabadul-
va az iskola fenntartásának
költségeitõl. A hitközség
tagjai felháborodással fo-
gadták a hírt, s ellenezték az
önálló felekezeti iskola fel-
adását. A városi hatóságok
pedig csodálkoztak, hisz az
izraelita iskola a legszerve-
zettebb volt, s igen jó hírnek
örvendett. A tárgyalások so-
rán kiderült, hogy az egy-
háztanács rosszul értelmez-
te az idevágó törvényt, tehát
továbbra is fenn kellett tar-
tania iskoláját. Az érintett
idõszakban egyébként 140
tanköteles növendéke volt,
akikkel négy tanító foglal-
kozott.

A Kossuth utcai iskola-
épület egyre romosabb álla-
potba került, ezért a hitköz-
ség vezetõsége 1890-ben el-

határozta egy modern, dí-
szes ,  ú j  i skola  épí tését ,
amely csakhamar elkészült
a Horváth Mihály utca ele-
jén (a mai garzonházzal
szemben).

Az 1928-ban megjelent
Szentes monográfiába dr.
Vajda Antal ügyvéd, lapszer-
kesztõ írta meg az izraelita
hitközség történetét. Ebben
így írt egykori iskolájáról:
„Az iskola a több mint száz-
éves zsidó hitközség fõ-
büszkesége. Olyan kiváló
tanerõk mûködtek itt, hogy
ismertté és becsültté tették a
szentesi zsidó iskolát, ahol
idegen hitfelekezetû tanu-
lók is kaptak kitûnõ kikép-
zést s lettek éppen a szente-
si zsidó iskolában szerzett
elemi és alapismeretek után
országos nevû, kiváló pol-
gárai az országnak” Külö-
nösen a német nyelvismeret
elsajátítása miatt számos
polgári család az izraelita
népiskolába íratta be gyer-
mekét, függetlenül a feleke-
zeti hovatartozástól. Az is-
kolában alapszabály volt a
vallási tolerancia, amely
példaértékkel bírt a város-
ban. 

A gyermeklétszám csök-
kenését jelezte, hogy az
1920-as évek második felé-
ben már csak egy tanítója
volt az iskolának: Vajda Dá-
vid. A II. világháború idején
szünetelt a mûködése. Ké-
sõbb az iskola épületét or-
vosi rendelõként használ-
ták. Valamikor az 1970-es
években életveszélyessége
miatt elbontották.

Labádi Lajos

Az elemi népiskolák története Szentesen (XI.)

Az izraeliták régi iskolája

Tempora mutantur... Magya-
rul folytatom: „Az idõk változ-
nak, és mi is változunk az idõk
során."  1951. szeptember máso-
dik vasárnapján iktattak be a
Református Nagytemplom lelké-
szi állásába. Azóta pontosan 60
év telt el. Ez alatt én is változ-
tam: a 33 éves fiatal lelkészbõl
93 éves nyugdíjas, az akkor „kle-
rikális reakciósból” Szentes dísz-
polgára, a teológiai díszdoktor-
ból minden ismerõsöm „Ernõ
bácsija” lettem. Hogy az akkori
világból mi lett, azt olvasd a kö-
vetkezõ gondolatban.

Amikor beiktattak, voltak
párttagok és reakciósok, késõbb
jobboldaliak és baloldaliak, gaz-
dagok és szegények, nagyon befo-
lyásosak és nagyon szegények,
igaz magyarok és nem magya-
rok... Elgondolkozom, az idõk
nem állnak meg. Mi jöhet még?
Szerintem elõbb-utóbb eljön a
testvériség, egyenlõség és szabad-
ság (200 éves francia forradal-
márok álma) és a szívekben a
szeretet vallása.

Tudod-e, ki az igazán sze-
gény? Az, akinek nincs határo-
zott célja azzal, hogy él, nincse-
nek példaképei, a szíve mélyén
haszontalannak érzi magát, és
úgy érzi, hogy  õt senki sem sze-
reti.

Boldog névnapok, születés-
napok mellett boldog hétközna-
pokat kívánok neked és minden
felebarátomnak.

A sport játék, kikapcsolódás,
mozgás, amelyben nincs gyõztes
és vesztes, mert mindenki csak
nyer vele. A versenysport egé-
szen más. Az már harc. Min-
denki harca minden ellenfél el-
len. Mindig csak egy gyõztes
van, a többi mind vesztes. Igaz,
nagy a sajtója és az anyagi ho-
zama, csupán az ár túl nagy, a
kockázat, amit minden gyõztes
vállal érte: az egészsége. A nem-
zet hõsei, az ifjúság bálványai
ritkán élnek meg magas élet-
kort.

Dr. Imre  Ernõ

GONDOLATOK

Még kezdõ vitorlázórepü-
lõ növendék koromból em-
lékszem, milyen sokszor
hangzott el a fenti mondat a
starton. Milyen sokszor tör-
tént, hogy senki sem tudott
elkapaszkodni, azaz termiket
találni, és abban kiemelked-
ni, csak a mi Misi bácsink lel-
te meg mindig az emelést.
Az ország legidõsebb aktív
pilótája augusztus 23-án
hónapok óta tartó betegség
után utoljára szállt fel és
fennmaradt mindörökre.

Gullay Mihály Hódmezõ-
vásárhelyen született 1924.
augusztus 22-én. A vitorlázó-
repülést cserkészrepülõ nö-
vendékként kezdte 1939-ben,
tizenöt évesen Szentesen.
Mikor 1942-ben bevonult az
algyõi Horthy Miklós Nem-
zeti Repülõ Alap kiképzõ ke-
retéhez, már „C” vizsgával
rendelkezett. Itt, majd a Hor-
thy Miklós Honvéd Repülõ
Akadémián vadászpilóta ki-
képzésen vett részt, és 1944.
augusztus 20-án hadnagyi
rendfokozatot kapott. Avatá-
sa után éjszakai vadász ki-
képzésre vezényelték, amely
a háború végéig nem fejezõ-
dött be, így bevetésre már
nem került. A szentesi sport-
repülés újjáéledését követõ-
en visszatért vitorlázórepülõ
gyökereihez, és 1958-ban
ezüstkoszorút szerzett, azaz
letette a „D” vizsgát. A szen-
tesi sportrepülés 1959-es fel-
számolása után Kiskunfél-
egyházán repült. A rendszer-

váltást követõen a szentesi
sportrepülés ismét feléledt.
Az 1990-ben megalakult
Szentesi Repülõklub az ala-
pító tagjai között tartja szá-
mon. Késõbb oktatói képesí-
tést és motoros-vitorlázó
szakszolgálati engedélyt is
szerzett, majd saját gépet vá-
sárolt, egy SZD-32 Foka-5
teljesítmény vitorlázógépet,
amelyet 2006-ban a moder-
nebb SZD-36 Cobra-15-re
cserélt.

A több mint hetven éves
repülõ pályafutás során telje-
sített felszállásai és repült
órái számát csak becsülni le-
het, számos idõtartam és táv
teljesítmény kötõdik nevé-
hez. Oktatóként végtelen tü-
relem jellemezte, de nemcsak
repülésre oktatott minket,
hanem emberségre, fegye-
lemre, tiszteletre és a repülés
önzetlen szeretetére és szol-
gálatára. Tekintélyét sosem
kérdõjelezte meg senki, egy
kicsit mindannyiunk példa-
képe volt.

Misi bácsi igazi sportem-
ber volt. Még nyolcvanas
éveiben is sokszor kerékpár-
ral jött ki a reptérre, és regge-
lente rendszeresen úszott. A
Szentesi Delfin ESC tagja-
ként, korosztályában számta-
lan dobogós helyezést tud-
hatott magáénak.

Emléked tisztelettel meg-
õrizzük, legyen Neked köny-
nyû a föld.

N. J.

Misi bácsi
fönnmaradt...

A Volt Hadifoglyok Bajtár-
si Szövetsége szentesi szer-
vezete szeptember 6-án, ked-
den 14 órakor tartja összejö-
vetelét a helyõrségi klubban. 

Bajtársak Szeretném megköszönni
a belgyógyászok, urológu-
sok, sebészek, fül-orr-gégé-
szek, a fogorvosom, a házi-
orvosom és az assziszten-
sek munkáját, akik kéré-
semnek megfelelõen min-
den szükséges vizsgálatot,

valamint a szükséges be-
avatkozásokat elvégezték.
Így a következõ olimpiai
kerékpáros utam felkészü-
lési idõszakát a negatív or-
vosi leletek alapján elkezd-

hetem és reményem lehet
arra, hogy eljussak Lon-
donba, és az olimpia után
sikeresen hazatérjek Szen-
tesre.

Cseuz László

Köszönet

A város központjában ta-
lálható; a legrégebbi utcák
közé tartozik; a Kossuth La-
jos és a Kígyó utcákat köti
össze. 1731-tõl Negyedik
sorként szerepel, a Kurcától
számítva. 1857-ben már
Zöldfa utcának nevezték, az
utcában lévõ vendéglõrõl.
1906-ig magába foglalta a
mai Munkácsy Mihály utcát
is. Az 1906. évi városrende-
zéskor vette fel a XIX. szá-
zad kiemelkedõ történetíró-
jának, Horváth Mihálynak a
nevét, aki Szentesen szüle-
tett 1809. október 20-án,
Horváth József seborvos és
Werner Erzsébet negyedik
gyermekeként. A jobb meg-
élhetés reményében a csa-
lád 1814-ben Szegedre köl-
tözött. Mihály itt végezte
elemi- és középiskoláit, de

felsõbb tanulmányai egyre
távolabb sodorták Csong-
rád vármegyétõl. A teológi-
ai és bölcsészeti tárgyakban
kitûnõ elõmenetelt tanúsító
férfiú 1828-ban bölcsésztu-
dor lett, 1832-ben pappá
szentelték. Történettudomá-
nyi tanulmányait három íz-
ben akadémiai díjjal jutal-
mazták; 1839-ben a Magyar
Tudományos Akadémia le-
velezõ tagjává, 1841-ben pe-
dig rendes tagjává válasz-
tották. 1847-ben hatvani
p r é p o s t t á  n e v e z t é k  k i .
1848/49-ben csanádi püs-
pök, a Függetlenségi Nyi-
latkozat egyik szerzõje, a
Szemere-kormány vallás- és
közoktatásügyi minisztere.
Szerepvállalása miatt emig-
rációba kényszerült. Távol-
létében a haditörvényszék

halálra ítélte, és 36 társával
együtt (köztük Kossuth La-
jos kormányzó-elnökkel)
1851. szeptember 22-én in
effigie (jelképesen) fel is
akasztatta. Élve az amnesz-
tia lehetõségével, a kiegye-
zést követõen hazatért Ma-
gyarországra. 1867 után a
Magyar Történelmi Társu-
lat, a Kisfaludy Társaság, az
Országos Közoktatási Ta-

nács és az MTA Történeti
Osztályának elnöke. 1869–
72 között Szeged, majd Bu-
dapest belvárosi kerületé-
nek országgyûlési képvise-
lõje. Egészsége megromlása
miatt a csehországi Karls-
badba utazott gyógykeze-
lésre. Itt hunyt el 1878. au-
gusztus 19-én. Fontosabb
történelmi munkái: A ma-
gyarok története  (Pápa,
1842-46.),  Magyarország
függetlenségi harcának tör-
ténete 1848 és 1849-ben
(Genf, 1865.), Huszonöt év
Magyarország történetébõl
1823-1848 (Genf, 1865).
1922-tõl a szentesi fõgimná-
zium névadója. Egészalakos
szobra a fõtéren látható,
Kisfaludy Stróbl Zsigmond al-
kotása (1934). Szülõházának
helyét dombormûves em-
léktábla jelöli (Kossuth u.
12.), Borsos Miklós munkája
(1981).

Labádi Lajos

Az új iskola a Horváth Mihály utcában

Utcáink, tereink névadói (58.)

Horváth Mihály utca



(folytatás az 1. oldalról)
– Kik azok, akik átköltöz-

nek?
– A szakiskolások. Itt az el-

méleti oktatást tartjuk, gya-
korlatra továbbra is a Rákó-
czi utcai tanmûhelybe jár-
nak. A pincében lesznek
a festõk, a villanyszerelõk.
Ahol a konyha volt, ott lesz
a kereskedõ kabinet, és a bü-
fé. A B épületben erre sem
volt lehetõségünk. Itt min-
den tanárnak lesz helye, osz-
tályterme – mondja, majd
mutatja is, hogy a tanáriban
a legtöbben már az asztalra
tették névjegyüket, azaz: el-
helyezkedtek. A tantermek
ajtajára, igaz, még csak papí-
ron, de már ki vannak tûzve
az osztályfõnökök nevei.
Medgyesi Arnoldné Gabi már
szinte berendezte a fodrász-
tanulók tantermét. Bakainé

Vajdovich Judit angol nyelvre
tanítja a diákokat,  két gyer-
mekével pakol, éppen a
szemléltetõ eszközöket he-
lyezik el a falakon. 

– Vannak még üres helyek,
vagy már feltöltötték az osz-
tályokat?

– Úgy néz ki, teljes lét-
számmal indulhatunk a tan-
évnek. Kõmûves- és festõ ta-
nulónak tudunk felvenni
még néhány diákot. De az
érdeklõdésekbõl ítélve azok
a helyek is betelnek hamaro-
san. Nálunk nem csökken a
tanulói létszám. Mindannyi-
unk elõtt ott a példa: diákja-
inknak, akik jó helyezést ér-
tek el szakmájukban az or-
szágos tanulmányi versenye-
ken, már van munkahelyük.
Tehát, aki jól tanul, jó szak-
mával el tud helyezkedni.
Adott a pedagóguslétszám, a

tárgyi feltételeinken is tud-
tunk javítani. Csak munka-
hely teremtõdne már végre!

– Hányféle szakmát taní-
tanak az iskolában?

– Tizenhárom szakma kö-
zül választhatnak a gyere-
kek. Hegesztõ, szerkezetla-
katos, forgácsoló, központi-
fûtésszerelõ, villanyszerelõ,
kõmûves, festõ, belsõépítész,
fodrász, vegyiáru eladó, ke-
reskedõ, logisztikai ügyinté-
zõ és kereskedelmi ügyinté-
zõ. Plusz van még az érettsé-
gire épülõ képzésünk, a lo-
gisztikai ügyintézõ, kereske-
delmi ügyintézõ, bolti eladó,
fodrász szakmában. Ezek
mind beteltek. Kozmetiku-
soknak szerettünk volna
még osztályt indítani, de mi-
vel nem nyilvánul hiány-
szakmának, így azt nem en-
gedélyezték. Pedig érdeklõ-

dés lett volna. Õk most be-
járnak Szegedre, de többsé-
gük hátrányos helyzetû, és
ezt nem mindenki engedheti
meg magának. Sikere van
a rendészeti osztálynak is.
Lesz folytatása?

– Ide, a Petõfibe közel há-
romszáz diák jár majd, az
egész iskola tanulói létszáma
pedig meghaladja a kilenc-
százat – tudjuk meg.

Közben újabb szállítmány
érkezik a B-épületbõl. A gye-
rekek, tanáraik kíséretében
gyorsan körbefogják a teher-
autót. Pakolnak. Jó kedvvel
mozgatják a bútorokat, az is-
kolában használatos tárgya-
kat. Olykor egy-egy vicc is
elhangzik cipekedés közben,
nevetnek rajta, aztán folytat-
ják a munkát. Az igazgatónõ
megjegyzi: szó nélkül jöttek
a munkára, nem sírt egyikük
sem, hogy még nyaralhatná-
nak. Aztán a többiekre tere-
lõdik a szó:

– A takarítónõk emberfe-
letti munkát végeztek, nagy
szorgalommal, de igazából
még jutalmat sem tudok ne-
kik adni, mivel az új rendel-
kezés szerint a Csongrádi
Oktatási Központ alkalma-
zásában vannak. Nevelõk,
oktatók, beosztottak, diákok
dolgoztak. Elmondhatom:
példaértékû a csapatmunka.

Hát így történt. Mire e so-
rokat olvassák, a szorgos ke-
zek már újjávarázsolták a
Petõfi utcai épület. Becsen-
gettek. A Zsoldos-diákok
egy részének „új iskolában”
kezdõdött meg a tanév.

Lovas József
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(folytatás az 1. oldalról)
Gyermekkorában focizott

egy darabig, de mivel két-
szer is eltört a keze, szülei
arra kérték, maradjon a
sakktáblánál, ott kisebb a sé-
rülésveszély. Nyugdíjazásáig
tartotta is magát az intelem-
hez, de aztán – pár éve – úgy
döntött, letudja a Szentes-
Csongrád gátfutást. Emlékei
szerint vért izzadva, szörnyû
kínszenvedések közepette
jutott el a célvonalig. A gyöt-
relmes erõpróba olyannyira
nem szegte kedvét, hogy ta-
valy szilveszterkor a baráti
társaság elõtt fogadalmat
tett: mielõtt kipipálná a hato-
dik X-et, lefutja a 42 kilomé-
tert. Újév napján neki is lá-
tott a felkészülésnek, kapás-
ból 7000 métert nyargalt. 

– Éppen a Bajnokok Ligája
döntõjének közvetítését néz-
tem a DIGI Sporton, amikor
a szünetben megjelent Szán-
tó Dávid felhívása. A sportri-
porter társakat keresett,
hogy egy mûsor keretében
velük együtt készülhessen a
maratoni táv teljesítésére.
Vacilláltam egy darabig, de
mikor a feleségem, Zsuzsi
azt mondta, jelentkezzem
csak, legalább orvosi fel-
ügyelet alatt leszek, már
nem volt dilemma – mesélte

Pistata, akit elõbb unokája
keresztelt el így, majd e né-
ven került be a Dávid futása
címû 16 részes reality mû-
sorba. A júniusi start óta 11
epizódban mutatta be a
sportcsatorna, hogyan edz
az öt zöldfülû maratonista,
akik között a szentesi vám-
parancsnok a korelnök. En-

nek ellenére eddig õt kerül-
ték el leginkább a sérülések.
Persze a fájdalomküszöböt
néhányszor neki is át kellett
már lépnie az elmúlt hóna-
pokban. Például a július eleji
hortobágyi félmaratonon,
amikor már a verseny elején
véresre törte a lábát a cipõ,
de nem állt meg, és közel 2
és fél óra alatt letudta a tá-
vot. 

Azért is megszenvedett,
hogy feleségét a 35. házassá-
gi évfordulóján meglepje.
Ahány közös esztendõ, any-
nyi kilométer – pattant ki
Pistata fejébõl. Úgy tervezte,
a Szelidi-tónál rendezett ver-
senyen futja le a 35 kilomé-
tert, ezért elõtte egy héttel le-
ment a ligetbe, mert kíváncsi
volt, bírni fogja-e. 37 kört re-
pesztett a futópályán, aztán
ólomlábakon, émelyegve ha-

zabotorkált. Hogy megerõ-
sítse hitét, pár nap múlva 26
kilométert futott, így végül
nem okozott gondot a jubile-
umi táv. – Nem unatkozom
futás közben, nem hallgatok
zenét, magamra figyelek.
Amíg a sakkban az állást, fu-
tásnál a szervezetemet érté-
kelem. Január óta fogytam
10 kilogrammot, kitûnõ
egészségnek örvendek, és a
mentális erõm is egyre gya-
rapodik. Bízom benne, hogy
sikerül 4 órán belül lefutnom
a maratont, mostanában ez a
cél lebeg elõttem – mondta
lapunknak Hajdú István, aki
szeptember 4-én félmara-
tont, október másodikán pe-
dig az emberfeletti 42 kilo-
méteres távot szeretné lefut-
ni Budapesten.

Bíró Dániel 

Az egészségügyi intéz-
ményrendszer államosítá-
sa miatt a kórházi mûtõ-
tömb fejlesztésébe a szen-
tesi önkormányzat nem
tud beszállni – mondta la-
punknak adott múlt heti
interjújában Szirbik Imre.
A polgármester kijelenté-
se kapcsán felmerül a kér-
dés, hogy mi lesz az intéz-
mény jövõképét és státu-
szát meghatározó milliár-
dos fejlesztés sorsa. 

A téma még inkább aktuá-
lissá vált attól, hogy múlt
pénteken a Csongrád Me-
gyei Önkormányzat és a
Csongrád Megyei Kormány-
hivatal vezetõi, Magyar Anna
elnök asszony és B. Nagy
László kormánymegbízott
közös sajtótájékoztatójukon

bejelentették: januártól min-
den, a Csongrád Megyei
Önkormányzat által kezelt
intézmény – így a szentesi
kórház, valamint a Boros Sá-
muel szakközépiskola, szak-
iskola, a Horváth Mihály
Gimnázium és a Zsoldos Fe-
renc Középiskola és Szakis-
kola is – a Kormányhivatal-
hoz kerül. Azt is fontos meg-
említeni, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
lapunknak küldött levele
szerint a mûtõtömb beruhá-
záshoz forrást nyújtó pályá-
zatot elõreláthatólag az õsz
folyamán ismételten meghir-
detik mintegy 44 milliárd fo-
rintos keretösszeggel. 

Az elsõ alkalmat nem
használta ki a kórház a fej-
lesztés beindításához. 2009
októberében jelent meg a pá-
lyázati felhívás. November-
ben a városvezetés azt akarta
elérni, hogy a megye helyett
Szentes vezényelje le a pá-
lyázat elõkészítését és a pro-
jekt megvalósítását. Ebbe
nem ment bele a fenntartó,
de egy hónappal késõbb már
úgy döntöttek a megyehá-
zán, hogy szakmai okok mi-
att inkább átadják a pályá-
zatbenyújtás lehetõségét az
intézménynek. 2010 januárjá-
ban arról szóltak a hírek,
hogy a remélt 3 helyett csak
2 milliárdos fejlesztés való-
sítható meg az uniós forrá-
sokból. Néhány hét múlva
viszont jött a jó hír, hogy a
lobbinak köszönhetõen vál-
toztak a feltételek, mégis 3
milliárdos lehet az elnyerhe-
tõ támogatás. Február elején
úgy döntött a megyei köz-
gyûlés, hogy az eredeti feb-
ruári határidõ helyett legké-
sõbb április 16-ig adja be a
kórház a pályázatát. Ezzel
egy idõre el is úszott a hajó,
hiszen – mint ahogy az NFÜ

sajtóosztályától megtudtuk –
február 22-én lezárták a pá-
lyázatot, és azóta sem hirdet-
ték meg újra. 

A beruházáshoz szükséges
10 százalékos pályázati ön-
részrõl, vagyis a 300 milliós
saját erõrõl úgy állapodott
meg a megye és város, hogy
fele-fele arányban vállalják a
terheket. Amennyiben Szen-
tes – az államosítás és az ön-
kormányzatot is sújtó svájci
frank drágulása miatt – ki-
hátrál a korábbi egyezségbõl,
adódik a kérdés: a fenntartó
mit tervez a fejlesztéssel?
Hétfõn el is küldtünk né-
hány kérdést Magyar Anná-
nak, de azt a választ kaptuk
sajtósától, hogy lapzártánkig
biztosan nem tud felelni rá-
juk.

Megkerestük Baráth Lajost,
a kórház megbízott vezetõjét
és Várkonyi Katalin fõigazga-
tónõt, aki csütörtökön tért
vissza szülés utáni szabadsá-
gáról, de egyikõjük sem kí-
vánt egyelõre nyilatkozni a
mûtõtömb ügyében.

Amint megjelenik a kiírás,
mindenképpen benyújtja a
pályázatot a megyei önkor-
mányzat, függetlenül attól,
hogy jövõre ki lesz a szentesi
kórház fenntartója – nyilat-
kozta lapunknak Gémes Lász-
ló. A megyei egészségügyi bi-
zottság elnöke szerint az itt
élõknek nagyon fontos ez a
fejlesztés, és teljesen mindegy,
ki valósítja meg végül a beru-
házást. Pozitív elbírálás ese-
tén is csak 2012-ben kerülhet
aláírásra a támogatási szerzõ-
dés, vagyis a szükséges ön-
részt a jövõ évi költségvetés-
ben kell biztosítani. Ha az ál-
lam lesz a fenntartó, akkor
neki kell finanszírozni a saját
erõt – az elnök szerint így
egyszerûbb is lenne. Gémes
hozzátette, Szentes döntési jo-
ga, mennyivel veszi ki a ré-
szét az ügyletbõl. Ami az el-
nyerhetõ összeget illeti, a ki-
íráskor kiderül, mekkora tá-
mogatás elnyerésére van
esély, ezért Gémes szerint ko-
ordinálásra lesz szükség a pá-
lyázni készülõk között.

B. D.  

Az elúszott hajó visszatér?

Kórházi
mûtõtömb

A takarítók emberfeletti munkát végeztek a Petõfi iskolában. (Fotó: Vidovics)

Új épületben a Zsoldos szakmunkástanulói

Por és kosz fogadta õket

Dávid futása Szentesrõl

A Dávid futása hétfõn este szentesi epizóddal folytató-
dott: a mûsor szereplõi egy napra városunkba költöztek,
ahol Pistata megmutatta, hol fut, és hol fürdõzik a város
apraja-nagyja. Aki nem látta, a 20 perces mûsort a DIGI
Sport honlapján is letöltheti és megnézheti. A sportadó
egyébként nem csak kamerákkal követi a résztvevõk fel-
készülését – a tévécsatorna profi felszereléssel látta el a
futókat, akiket két edzõ segít, egészségi állapotukat pe-
dig rendszeresen ellenõrzik. Hajdú István szerint felesé-
ge és a DIGI Sport támogatása nélkül képtelen lenne tel-
jesíteni szilveszteri fogadalmát.

Pistata tévés maratonja

Szántó Dávid (balra fönt) és csapata egy napot Szentesen töltött. (Fotó: Garai)

2009-es látványterv a mûtõtömbrõl.

Az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

INTÉZMÉNYVEZETÕI
ÁLLÁSÁRA

2011. szeptember 20-ig lehet
pályázatot benyújtani.
A pályázati feltételek a

www.kozigallas.gov.hu valamint
a www.szentes.hu honlapon

találhatóak. Bõvebb információ
a Polgármesteri Hivatal

Mûvelõdési Irodáján kérhetõ a
63/510-368-as telefonszámon.



Az önkormányzat képvise-
lõ-testületének szociális bi-
zottsága Köszönet-oklevéllel
ismeri el a szociális területen
tevékenykedõ személyek
munkáját.

Az elismerésre a  javasla-
tokat szeptember 30-ig kell a

szociálpolitikai osztályhoz
eljuttatni, amelynek tartal-
maznia kell a jelölt személy,
szervezet nevét, címét, vala-
mint az elismerni kívánt te-
vékenység ismertetését.

A bizottság októberben, a
soron következõ ülésén dönt
arról, hogy mely személy
vagy szervezet (egy évben
legfeljebb öt) kaphatja meg
az oklevelet, amit a Szociális
Munka napján adnak át.

Köszönet-oklevél
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Megilletõdött és várako-
zásteljes tekintetekkel lehe-
tett leginkább találkozni a
városi tanévnyitó ünnepsé-
gen, melyet idén a Koszta Jó-
zsef Általános Iskolában tar-
tottak. A program az intéz-
mény 1. A és B, valamint az
5. C osztályos tanulóinak az
óvodásból iskolássá válást
körbe járó, nagysikerû mû-
sorával kezdõdött a tornate-
remben. Ezután Szirbik Imre
polgármester nyitotta meg a
2011/12-es városi tanévet.

– Az iskolák körül most ki-
csit forr a levegõ – utalt az
átszervezésekre a polgár-
mester. – Amirõl korábban
csak tudtuk, hogy meg akar-
juk csinálni, most elmond-
hatjuk, meg is tudtuk tenni:
minden pedagógus a kated-
rán kezdheti az új tanévet.
Más közösségekben, de a
gyermekekért.

A polgármester arról be-
szélt, többen elmentek a vá-
rosból, szüleik nem szentesi
iskolába íratták õket. A meg-
oldás az itt maradottak kezé-
ben van, az oktatás, a tudás,
a lehetõségek szintje csábítsa
vissza azokat, akik elmentek.
– Nyitott szívvel és kapukkal
várjuk vissza õket ebbe a kö-
zösségbe – hangzott a város-
vezetõtõl. A jelenlévõ szü-
lõkhöz is szólt: érezze a gye-
rek, hogy a támasz, a biztos
pont, a család ott van mögöt-
te. A pedagógusoktól azt
kérte, úgy adjanak át értéket

és a változó világ ismereteit,
hogy felkészült, a világ dol-
gaiban eligazodni képes, ön-
bizalommal és szolidaritás-
sal teli emberpalánták lépje-
nek ki az iskola kapuján. 

Szemerédi András igazgató
örömét fejezte ki, hogy ismét
magas a tanulói létszám a
Koszta-iskolában, a dere-
kegyházi tagiskolát is bele-
értve 547 diákkal kezdik a
tanévet. Mindenekelõtt az új
elsõsöket bátorította: – Az
óvoda után nagyobb felada-
tok következnek, de az írás,
olvasás, számolás és a termé-
szet megismerése olyan va-

rázslatos küzdelem, ame-
lyért megéri dolgozni –
mondta.

Az is örömteli, hogy a tan-
év végén minden hetedikes
tanulójuk eljuthat Kárpátal-
jára, hogy az ott élõ magyar
közösségekkel találkozhas-
sanak. A négynapos útra egy
nyertes pályázatnak köszön-
hetõen nyílik lehetõség,
ugyanis 1 millió 445 forint-
hoz jutott az iskola. 

Az igazgató néhány válto-
zásra is felhívta a figyelmet.
Ezek között említette, hogy a
sorozatos igazolatlan hiány-
zás nem csak a családi pót-

lék megvonásával járhat, ha-
nem évismétléssel is. Ettõl a
tanévtõl az intézményben
megszûnik a nem szakrend-
szerû oktatás az 5. évfolya-
mon, a nyolcadikosok pedig
heti egy órában elsõsegély-
nyújtást is tanulhatnak.

Festés után fogadja a diá-
kokat az iskolájuk, amelyben
néhány munkálat még folya-
matban van, így a tornatermi
átjáró tetõszigetelése. Remé-
lik, hamarosan megérkeznek
az önkormányzati pályázati
forrásból a várva-várt kor-
szerû informatikai eszközök.

D. J.

Az év eleje óta több mint 800-zal csökkent az álláskeresõk
száma a szentesi kistérségben – értesült lapunk a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szentesi ki-
rendeltségén. Tonnes Zsolt, a kirendeltség vezetõje elmondta,
januárban még 3000, július végén már csak 2173 volt a re-
gisztrált munkanélküliek száma Szentesen és vonzáskörzeté-
ben. A szakember szerint a javuló mutató fõképp a közfoglal-
koztatási programnak, az idõszaki elhelyezkedésnek és a sze-
zonális hatásoknak volt köszönhetõ. A tavalyinál jobb a hely-
zet, hiszen 2010 nyarán 2243 álláskeresõ szerepelt az itteni
nyilvántartásban, viszont még nem értük el a válság elõtti
szintet, 2008 közepén ugyanis 1849 volt a munkanélküliek
száma. Az elmúlt hónapokról elmondható, hogy legtöbbször
1-1 fõre szóló igényt nyújtottak be a kisvállalkozások, így egy
adott idõszakban legfeljebb 30-40 állásajánlat szerepelt a ki-
rendeltség kínálatában. Július végén 238 volt a regisztrált pá-
lyakezdõk száma a szentesi kistérségben.

Bértámogatás segítségével 100 fõnek sikerült elhelyezked-
ni, illetve 40 pályakezdõ támogatás révén talált munkát. Ti-
zenegy fõ esetében munkahelymegõrzésre nyertek támoga-
tást helyi munkáltatók, 14 fõ pedig vállalkozást indíthatott. A
TÁMOP uniós program segítségével 60 ember helyezkedett
el a városban és környékén.

Szeptembertõl jelentõsen változik az álláskeresési támoga-
tások rendszere. Álláskeresési járadékra például csak az lesz
jogosult, aki az elmúlt 5 évben legalább 360 napot dolgozott
bejelentett munkahelyen. A járadékot az eddigi 270 helyett
legfeljebb 90 napig folyósítják, napi összege a járadékalap 60
százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdõ napján hatályos kö-
telezõ legkisebb munkabér napi összegének megfelelõ lesz.

B.D.

Munkanélküliség

A Városellátó Intézmény
2002-tõl minden lakossági
ügyfelének az elsõ alkalom-
mal biztosított szabványos
kukát, amennyiben a díjfize-
tés rendezett volt. Az  ingat-
lantulajdonosokat szórólapon
tájékoztatták a kukahaszná-
lattal kapcsolatos szabályokra
és lehetõségekre. Az akció cél-
ja az volt, hogy kommunális
hulladék az utcára csak szab-
ványos zárt gyûjtõedényben
kerüljön ki.

Szentesen a meglevõ 33
szelektív hulladékgyûjtõ-szi-
get elhelyezésénél elsõdleges
szempont volt, hogy a város
belterületén, bármely ingat-
lantól legalább egy sziget
„útba essen”, és ne legyen 200
méternél messzebb. 

A lakossági és a parkfenn-
tartási zöldhulladék begyûjté-
se is elkülönülten történik,
annak kezelését és hasznosí-
tását a komposztáló telepen
végzik.

A berki hulladéklerakó tele-
pen a lakosság a feleslegessé
vált gépjármû gumiabroncso-
kat, az elhasznált konyhai sü-
tõolajat és zsiradékot leadhat-
ja. Ezeket a hulladékokat a Vá-
rosellátó Intézmény lomtalaní-
táskor is elkülönítve kezeli.

A cikk megírását a hulla-
dékgyûjtõ-szigeteknél tapasz-
talt nagyfokú lakossági nem-
törõdömség inspirálta. Sajná-
latos, hogy az emberek ügyet
sem vetve a szelektív gyûjtõ-
edények valódi funkciójára
mindenféle hulladékkal tele
dobálják, illetve mellé rakják
le a szemetet. 

Kérik a lakosságot, hogy az
õszi lomtalanítási és veszélyes
hulladék begyûjtésekor sza-
baduljanak meg a feleslegessé
vált hulladékoktól, és ne vi-
gyék a szelektív gyûjtõszige-
tekhez! A városellátó tervei
között ismét szerepel az õszi
lom és veszélyes hulladék be-
gyûjtési akció megszervezése.

Kötelezõ a kuka
használata

A Lajtha László Alapfokú
Mûvészeti Iskola és Hang-
versenyközpont pótfelvéte-
li  meghallgatást hirdet
szeptember 7-én, szerdán
15.00–16.30 óra között (ki-
véve: citera, ütõ és gitár

hangszerekre). Beiratkozni
szolfézs elõképzõbe is eb-
ben az idõpontban lehet. A
zeneiskolában várják a 3-4
éves gyermekeket is a Ze-
nevár elnevezésû foglako-
zásaikra.

Zeneiskolai pótfelvételi

Felsõoktatási önkormány-
zati támogatásra pályázhat-
nak az elsõ diplomát szerzõ
nappali tagozatos egyetemi,
fõiskolai hallgatók.

A pályázat beérkezési ha-
tárideje: szeptember 23. (jog-
vesztõ határidõ: szeptember
30.). Támogatásban elsõsor-
ban az részesülhet, akinek a
családjában az egy fõre esõ
havi nettó jövedelem nem
haladja meg a 42.750 forintot.

Pályázati igénylõlap és
részletes felvilágosítás kérhe-
tõ, illetve a pályázat benyújt-
ható a polgármesteri hivatal
szociálpolitikai osztályán
(földszint 116. sz. szoba, tel.:
510-336).

Hallgatók
pályázhatnak

Idén 14. alkalommal rendezte meg a már
hagyományosnak nevezhetõ hittantáborát a
szentesi Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség KHE.
A tábornak a tavalyi évhez hasonlóan a rejteki
erdei iskola adott otthont.

Egy napsütéses keddi reggelen, a szentesi
vasútállomáson kezdõdött az egy hetes ka-
land. A közel 8 órás utat követõen elfoglaltuk
szállásunkat, majd az ismerkedõs játékok után
korosztályoknak megfelelõen csoportokba
rendezõdve megkezdtük kiscsoportos beszél-
getéseinket, amelyek témája idén a család volt.
A napot taizé-i imaórával zártuk. Másnap egy
neves elõadó, Varga Péter érkezett táborunkba,
aki a párkapcsolatokról tartott nekünk egy
rendkívül jó hangulatban telt elõadást siker-
könyve, a Spielhózni alapján. Csütörtökön
reggel a Bükki Nemzeti Park munkatársai lá-
togattak meg bennünket, majd vezényletükkel
túrázni indultunk a Bükk-fennsíkra. A dél-
utánt közös játékokkal és a már jól megszokott
énekekkel folytattuk, a napot pedig közös
filmnézéssel zártuk. Pénteken a csoportos fog-
lalkozásainkat folytattuk. Másnap Miskolcta-
polcára kirándult a tábor. A délelõttöt a helyi
kalandparkban töltöttük, délután választható
programok voltak: fürdés a miskolctapolcai
barlangfürdõben, séta vagy vizibiciklizés a tó-
nál, bobozás. Vasárnap az elõzõ naphoz ha-
sonlóan korán keltünk, és busszal a tõlünk 6
km-re fekvõ Répáshutára utaztunk, ahol

szentmisén vettünk részt.  A délután pedig is-
mét a  csoportos foglalkozások jegyében telt. A
vacsorát követõen – utolsó este lévén - már-
már hagyományosnak nevezhetõen tábortüzet
raktunk és gitáros énekekkel ill. közös játékok-
kal múlattuk el az idõt. Hétfõn, az utolsó na-
pon reggeli után a kiscsoportok befejezték
egész hetes témáikat, közösen énekelve hálát
adtunk az együtt eltöltött hétért, és ebédet kö-
vetõen elõbb buszra, majd vonatra szálltunk,
hogy hazafelé vegyük az irányt. A szentesi
vasútállomásra megérkezve mindenki hazain-
dult, és ezzel a 2011-es tábor véget ért, leg-
alábbis ami a szó szoros értelmében vett véget
jelenti. Ugyanis szívünkben mindannyian ha-
zavittünk valamit, amit a tábortól kaptunk, és
amíg az velünk van, addig a tábornak sosem
lesz vége. Ezen kívül szeptemberben egy tábo-
ri utótalálkozót is tervezünk képnézegetéssel,
élménybeszámolóval.

Úgy gondolom, egy igazán jó hangulatú,
kellemes hetet tölthettünk el a táborban. Sze-
retnénk köszönetet mondani a szervezõknek
áldozatos munkájukért, illetve nagyon hálásak
vagyunk a Renovabis németországi alapít-
ványnak, a Szentes Frigo Jégpályának, a szen-
tesi Sirály papírboltnak és a jószándékú ma-
gánszemélyeknek szponzorálásukért, akik nél-
kül ez a tábor nem valósulhatott volna meg.

Kóczán Balázs

Miként arról elõzõ számunkban már
beszámoltunk, a képviselõ-testület
zöld utat adott a szentesi lakosság
egészségi állapotának javítását célzó
átfogó program indítására. A szûrõ-

program ötletgazdájával dr. Chomiak
Waldemarral készült riportunkban el-
hangzott, a programban felvilágosító
kampánnyal, elõadásokkal keresik
meg a lakosságot, kilenc állomással.

Az elsõ ilyen szûrõprogram idejét
szeptember 11-re írták ki. Azonban a
képviselõ-orvos arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a szeptemberi program
technikai okok miatt elmarad.

Elmarad a szeptemberi szûrés

Hittantábor a szívünkben

Tanév a változó világban

Ismét magas a tanulói létszám a Kosztában. (Fotó: Vidovics)
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A megyeháza elõtt felál-
lított kifutón múlt pénte-
ken a Divattervezõk éjsza-
kája címû négy órás bemu-
tatót a szentesi Domján
Ilona álmodta, s koreogra-
fálta meg saját és kollégái,
összesen 9 ruhamodelljére.

Az Élene Couture divat-
márka tulajdonosától sokan
várták, mivel rukkol elõ
idén.  Tavaly az é j fekete
Haute Noire, korábban az
Attila Öröksége, elõtte a Bi-
zánc ihlette Orthodoxia kol-
lekcióival varázsolta el a kö-
zönséget. Ezúttal barátait
kérte fel a divatszakmából
egy közös produkcióra. Ér-
deklõdésünkre elárulta: ez-

zel egy tavalyi ötletét valósí-
totta meg, melyet akár éven-
te meg lehetne ismételni. Di-
vattervezõk az ország több
pontjáról, Budapestrõl Sze-
gedrõl, Vásárhelyrõl is elfo-
gadták meghívását. Domján
Ilona úgy látja, a magyar di-
vatélet széthullóban van,
egyre kevesebb eseményen
lehet hirdetni, mennyi tehet-
séges ember van az ország-
ban. Meg kell õket mutatni,
vidéken is - ezt a célt szolgál-
ta a szentesi divatshow is,
melyet Dom-ján Ilona saját
szervezésben hozott össze a
MetalCom Zrt. segítségével.

S hogy mi történik akkor,
ha divattervezõk találkoz-
nak?

– Én nem konkurálok sen-
kivel, nem vagyok senkinek
sem a vetélytársa, jelenti ki
az Élene Couture vezetõje.
Élharcosa annak, hogy szûn-
jön meg az élet számos terü-
letén, így a divatiparban is
tapasztalható „taposás” az
elõrejutásért.

Domján Ilona maga sem
gondolta volna, milyen nagy
fába vágja a fejszéjét: õ maga
készítette a kollégák tervezte
kollekciókhoz a koreográfiá-
kat, válogatta a zenéket, s
szinte az egész este folya-
mán az õ modelljei léptek ki-
futóra. Lelevelezték ugyan a
részleteket, ám a tervezõk
csak itt szembesültek a vég-
eredménnyel, milyen is az,
ha valaki az õ kollekciójukat
más megközelítésben láttat-
ja.

Óriási örömmel töltötte el
Ilonát, hogy igent mondott
Hampel Katalin ,  az általa
nagyra becsült tervezõ, aki a
bemutató elején komplett
mûsorral, saját manökenjei-
vel állt ki. Ráadásul a kollek-
cióját rendkívül hatásosan
egészítette ki Andor Csilla és
Nagy János mûvésztanárok
közremûködése. A gimnázi-
um diákjai és a tûzzsonglõ-
rök produkciója is színesítet-
te a monstre programot. 

A házigazda jelenleg a cári
pompa ihlette ruhákon dol-
gozik, ezért egy gyorsan
megtervezett, kisebb kollek-
cióját láthatta most a publi-
kum, a Rulett elnevezésû ru-
hákkal Ilona a párizsi éjsza-
kák kockázatvállaló világát
csempészte a szentesi estébe.
Ez önmagára is jellemzõ mo-
tívum: olykor kicsit neki is
kockáztatnia kell.

Darók József

Kilenc kollekciót
tartott kézben

Itt volt az ideje! – jegyez-
tem meg, amikor egyszerre
több forrásból megtudtam:
Szabó Róbert újságíró „A kí-
váncsiság napszámosa” cím-
mel megjelentette kötetét.
Majdnem elsõ könyvet ír-
tam, de tévedtem volna,
mert a nyolcvanas években
már írt Szentesrõl városis-
mertetõ könyveket, idegen-
forgalmi kiadványokat.

Minden ember élete kész
regény, mondja a közhely, de
kevesen képesek meg is írni
azt. Szerzõnk végzett böl-
csész, tanult és gyakorlott új-
ságíró, mégis késlekedett.
Talán az önvallomások di-
vatja, talán a szemérmessége
tartotta vissza; talán az, hogy
nála senki sem tudja jobban:
„az igazság sokféle, rész-
igazságokból áll, és mind-
egyiknek megvan a maga
védelmezõje.” Mit tett tehát?
Nem terhelt bennünket több-
kötetes emlékirattal; nem
ítélt elevenek és holtak fö-

lött; nem dicsérte vagy men-
tegette magát. Elõvette ré-
gebbi írásait, vágta, rövidí-
tette õket, kiegészítette újak-
kal. Rakosgatta kedves élmé-
nyeit, nézegette a régi fotó-
kat, de fõleg gondolkodott.
Így állt össze ez az olvasmá-
nyos, csinos kis kötet, amely-
nek minden fejezete elé talált
egy-egy bölcs mottót. Mind-
össze 190 oldal, de többet
mond el az elmúlt évtizedek-
rõl, a városról és magáról,
mint várnánk. Elfogadja és
értékeli az eredményeket; az
olvasót is körültekintésre,
önvizsgálatra indítja. Érde-
kes, amirõl szól, de az is iz-
galmas, amirõl hallgat. Pél-
dául tizenöt-húsz embert
mutat be röviden és tömö-
ren, akik teljesítményükkel

hírnevet szereztek a város-
nak, akikre szentesiként ma-
ga is büszke. Óhatatlan,
hogy az olvasó ne folytassa a
sort: szerinte kik építették
még a szellemi várost, kik
alakították eddig, szépülõ
arculatát.

Tanáremberként nem me-
hetek el szó nélkül a könyv
nyelve mellett sem, ami egy-
szerû, közérthetõ, helyesen
használt magyar nyelv. Stílu-
sa világos, szemléletes, még
a mindnyájunkat fenyegetõ
nyomdahibákból is kevés
fordul elõ benne. 

Ajánlom a kiadványt a lap
minden olvasójának. A szer-
zõnek pedig egészséget és
további jókedvet kívánok a
folytatáshoz.

Mészáros Júlia

Közérdekû
magántörténetek

Dr. Dobos András állator-
vosi munkája mellett hosszú
évek óta nagy kutyabarát, és
elsõsorban a kuvasz a szerel-
me. A történetrõl röviden:
már gyermekkorában kapott
ilyen kiskutyát, és nagyon
megszerette ezt a fajtát. Né-
hány éve úgy döntött, hogy
szakszerûen fog hozzá a faj-
ta további népszerûsítésé-
hez. Elmagyarázta: a kuvasz
õsi magyar pásztorkutya, ki-
zárólag fehér színben elfoga-
dott. Nagy termetû, erõs, jó
idegrendszerû, dús szõrzete
télen-nyáron védi az idõjárás

viszontagságaitól. Az ázsiai
sztyeppékrõl érkezõ magya-
rok elsõsorban nyáj- és terü-
letõrzésre használták, de volt
olyan is, hogy vadászat volt
a feladata. 

A II. világháborúban aztán
majdnem kipusztult, mivel a
kuvasz rendkívül jó házõrzõ,
rettenthetetlenül bátor, sem
önmagát, sem mást nem kí-
mélve õrzi a rábízott terüle-
tet. Így amikor a háborúban,
a fosztogató katonák be
akartak menni egy házba, ta-
nyába, amit a kuvasz õrzött,
elõbb le kellett lõniük. Alig

néhány kuvasz maradt az
országban, így ezekbõl kel-
lett a mai állományt létre-
hozni. A szorgos és kitartó
tenyésztõk mára visszasze-
rezték a fajta korábbi elis-
mertségét, és egyre több he-
lyen lehet találni kuvaszo-
kat.

Dobos doktortól megtud-
tuk, hogy a jószág nevelését
gyakran elrontják azzal,
hogy láncon tartják, vala-
mint, hogy nem kellõ fegye-
lemmel foglalkoznak vele.

Garai Sz. Imre

Gyakran elrontják
a kuvasz nevelését

Kialakult szokásunkhoz
híven megint egy hétfõi fo-
tós estre hívunk minden ér-
deklõdõt. Szeptember 5-én a
hónapot két fotókiállítással
indítjuk. Fél 6-kor a Galéria
Kávéház és Étteremben Gál
A n d r á s d e b re c e n i  f o t ó s
Brooklyn Bridge címû fotó-
kiállítása nyílik. 2004-ben
kezdett el a fotózással foglal-
kozni és 2005-ben csatlako-
zott a Debreceni Új Fotómû-
hely alkotóközösségéhez. A
mûhely jóvoltából bekapcso-
lódott a hazai fotós élet vér-
keringésébe, ennek köszön-
hetõen képei falra kerültek
már több hazai kiállításon.
Egyformán szereti használni
az analóg és a digitális tech-
nológiát, és érdeklik a külön-
bözõ archív képkidolgozási

eljárások is, fõként, amelyek
rokonságot mutatnak a kép-
zõmûvészeti technikákkal.
A most bemutatásra kerü-
lõ anyag New Yorkban a
Brooklyn-hídon és annak
környékén készült analóg
kamerával, fekete-fehér film-
re.

6 órakor a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házban a Gyõri Fo-
tóklub Egyesület bemutatko-
zó kiállítására invitálunk

mindenkit.  Az egyesület
1958-ban alakult, 80 tagjával
jelentõs szerepet tölt be
Gyõr, a régió és mondhatni
az egész ország kulturális te-
vékenységében. A fotóklub
hazai és nemzetközi pályá-
zatokon is rendszeresen
megméretteti magát és szép
sikereket könyvelhetnek el.
A lehetõségeikhez mérten
igyekeznek nemzetközi kap-
csolatokat kialakítani külföl-
di fotóklubokkal. Ezen alka-
lommal 22 szerzõ képeibõl
láthatunk Szentesen egy vá-
logatást.

A kiállításmegnyitók után
az ifjúsági házban baráti be-
szélgetésre és további képné-
zegetésre hívunk mindenkit.
Gál András néhány papír-
képpel és vetített anyaggal
mutatkozik be. A Gyõri Fo-
tóklub tagjai is hoznak egy
rövid „Tánc varázs” digi-
porámát és egy hosszabb ter-
mészetfotós anyagot, melye-
ket levetítenek az érdeklõ-
dõknek, ezzel elindítva egy
beszélgetést a mai fotózásról. 

Nagy István 
a Szentesi Fotókör vezetõje

A Társadalmi Megújulás
Operatív Program által tá-
mogatott „Nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tan-
órán kívüli és szabadidõs te-
vékenységeinek támogatá-
sa” címû projekt keretében a
Szivárvány Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény egy
éven át tartó programsoro-
zatot szervezett óvodások,
általános és középiskolások
részére. Nem csak helyi ok-
tatási intézmények, hanem a
szegedi Madách Imre Álta-
lános és Mûvészeti Iskola
diákjai is részt vettek a kép-

zõmûvészeti, kézmûves és
egyéb foglalkozásokból.
Összesen 63 felnõtt (peda-
gógusok, mûvészek) és kö-
zel 600 diák tevékenykedett
a mûhelymunkákban, ahol
nem csak ismereteiket gya-
rapították, hanem több mint
ezer tárgyi alkotás született
munkájukból. A tárgyi felté-
teleket a mûvészetoktatási
intézmény, és az azt fenntar-
tó alapítvány biztosította,
melyre több mint 46 millió
forintot nyertek az európai
uniós Támop pályázaton. A
projektzárót augusztus 25-

én tartották, ahol Kálmánné
Szabó Erzsébet menedzser ér-
tékelte és összegezte a ta-
pasztalatokat. Kalácska Beáta
és Sprok János szakmai veze-
tõk az egyes alprojektek
szakmai megvalósítását mu-
tatták be. Az eseményen
megjelent Szûcs Lajos alpol-
gármester, aki megerõsítet-
te, hogy jelentõs munkát vé-
geztek ezen a területen a pá-
lyázatban részt vevõ peda-
gógusok. Ezt a programot
ugyanilyen lendülettel kell
továbbvinni.

Olyan munka ez,
amit nem lehet befejezni

Sáska Tibor és Kálmán Éva festõmûvészek kiállításával indul
az õszi szezon a Tokácsli Galériában. A mûvelõdési központ
kiállítóhelyén szeptember 8-án, csütörtökön 17 órakor dr.
Benkõ Éva szociológus nyitja meg a tárlatot. Közremûködik:
Csiszár György fuvolán.

Festõmûvészek

Fotós hétfõ

Gál András : Brooklyn Bridge

Domján Ilona Rulett-kollekciójának egyik modellje.



A Szegeden megrendezett
Tisza Kupa nemzetközi atlé-
tikai versenyen a szentesi
Maximus SE versenyzõi is
rajthoz álltak. Nem túlzás,
de a gyermekektõl a felnõtte-
kig majdnem minden ered-
ményhirdetésen érdekeltek
voltak. A versenybíróság el-
nöke meg is jegyezte: csak
ott nem állt szentesi a dobo-
gón, ahol nem indultak.

A futó, ugró számokban
Merza Sándor tanítványai re-
mekeltek úgy, hogy két-há-
rom versenyzõ el sem tudott
jönni különbözõ okok miatt.
Halász Ákos és Sarusi Kiss
Benjámin biztosan a gyõzte-
sek között lett volna, ha elin-
dulnak.

A gyermek korosztályú
versenyzõk között 1000 mé-
teres síkfutásban Gedai Csen-
ge és Lakos Csaba gyõzött. A
kislabda-hajításban Stráma
Klaudia, Czuczi Anna ezüstér-
met vehetett át, Õze Réka 60
méteres síkfutásban ezüst-,
távolugrásban bronzérmet
szerzett. Andrikó Anett kis-
labda-hajításban 3. lett.

Az idõsebbek között a ser-
dülõ és ifjúsági bajnokságon,
már a Tisza Kupán Dávid Ré-
ka 80 méteres síkfutásban el-
sõ, távolugrásban második
helyezést ért el. Kozák Tamás
és Erdélyi Eszter a 100 méte-
res síkfutásban ezüstérmet
nyert. Koszti Gergõ 3000 mé-
teres síkfutásban aranyér-
mes.

A dobók versenyszámai-
ban rengetegen neveztek, a
nõi- és a férfi diszkoszvetés-
ben két 17 fõs csoportot kel-
lett létrehozni. A nap szenzá-
ciója volt a kuwaiti Essa
Zankawi eredménye; a férfi
diszkoszvetõk között 1,75
kg-os szerrel 63,78 méteres
eredménnyel új kuwaiti csú-
csot dobott, ami egyben
Öböl-csúcs is.

A szentesi versenyzõk is
jól szerepeltek: a nap abszo-
lút legjobb eredményét, és
ezzel a megye bajnoki címet,
valamint a Tisza Kupát Seres
András nyerte férfi diszkosz-
vetésben 2 kg-os szerrel
64,03 méteres eredményével.

A nõi versenyben kettõs si-
ker született: Papp Anita elsõ,

Csordás Cintia második he-
lyezést ért el.

A versennyel párhuzamo-
san rendezték meg a szenior
atléták nemzetközi verse-
nyét, ahol a Maximus színei-
ben versenyzõ Gedai Antalné
(Rácz Katalin) korosztályában
elsõ helyezett lett nõi disz-
koszvetésben.

B. Sz.
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Az ország legrangosabb
hazai horgászversenyén
vett részt Halász- Szabó Im-
re ,  szentesi horgász, aki
egyben a Gerecz Elemér
Sporthorgász Egyesület if-
júsági tagozatának vezetõje
is. A fiataloknak van kitõl
tanulniuk, a kiváló sport-
ember ugyanis csapatban az
ötödik helyen végzett a Vi-
lág- és Európa-bajnokokat
felvonultató mezõnyben.

Az Országos Klubcsapat-
bajnokságot, a hagyomá-
nyoknak megfelelõen, idén is
a Velencei-tónál, a Velence-
Sukorónál lévõ evezõspályán
tartották, ahol a honi mezõny
legjobbjai gyûltek össze. A 15
csapat közül Halász-Szabó
Imre az MMX TEAM gárdá-
jában szerepelt,  a paksi
Schaffer Károly, a kapuvári
Szákovics Imre, a gyõri Ma-
gyar Gábor és a székesfehér-
vári Úrfi Tamás társaságában.
Korábban – még Ha-lász-
Szabó Imre nélkül - ez a tár-
saság, Galambos Sándorral kie-
gészülve, már kétszer nyert
klubcsapatbajnokságot és két
alkalommal világbajnoksá-
gon is jártak a horgászok, te-
hát kezdõkrõl beszélni botor-
ság lenne. A tizenegy napos
rendezvény elsõ két napján a
vizet „lõtték be” a horgá-
szok, tesztelték az etetõanya-
gokat, az eredményes mód-
szerekre vadásztak, a követ-
kezõ két napban már az el-
lenfelekkel együtt készültek,
majd hétfõtõl csütörtökig
újabb edzések következtek,
péntektõl vasárnapig pedig a
bajnokság három verseny-
napját rendezték.

– Öt fõs csapat segítette a
munkánkat, õk keverték be
az etetõanyagokat, készítet-
ték elõ az élõanyagot, átros-
tálták a földet, segítettek be-
hordani a botokat- mesélte
Halász-Szabó Imre. – Egy-
szerre egy úszós bottal lehe-
tett horgászni, de mellettünk
legalább húsz, különbözõ
módon felszerelt bot állt ké-
szenlétben, hogy bármelyik
pillanatban váltani tudjunk.
Nem volt egyszerû megtalál-
ni a halakat, magas volt a
vízállás, fõleg keszeget,
dévért fogtunk szúnyoglár-
vával. A legnagyobb hal egy
négy kilós ponty volt, amit
sikerült kifognia az egyik
versenyzõnek. Sokat köszön-
hetünk edzõnknek, Bognár

Péternek, aki tanácsaival, ta-
pasztalataival, meglátásaival
segítette a munkánkat, és az
sem utolsó szempont, hogy
õ az egyik legkiválóbb honi
etetõanyag „mixer”, ami na-
gyon sokat számított a ver-
senyen. 

A bajnoki versenyek nap-
ján 10 és 14 óra között kellett
a lehetõ legnagyobb mennyi-
ségû halat kifogni, majd a
versenynapok eredményeit
csapaton belül összeadták,
így alakult ki a végsõ sor-
rend. A nap ezzel közel sem
ért véget, hiszen délután kö-
vetkezett a taktikai megbe-
szélés, az értékelés, a szerelé-
kek igazítása. Volt olyan
nap, hogy éjjel fél egykor
még horgot kötöttek a ver-

senyzõk, másnap négy har-
minckor pedig már csörgött
az óra. A bajnokságot idén a
világ- és magyar bajnokok-
kal versenyzõ Katus Mix
csapata nyerte. Halász-Szabó
Imréék 49 390 gramm halat
fogtak a három nap alatt. 

Imre nem csak ezzel az
eredménnyel büszkélkedhet.
A Gerecz Elemér Sporthor-
gász Egyesület fiataloknak
szervezett tábort a nyáron,
ahol 23 gyermek töltött el öt
napot a Felsõ-Kurcán. A ren-
dezvény olyan jól sikerült,
hogy jövõre több, mint het-
ven ifjú horgász részvételére
számít az egyesület ifjúsági
tagozatának vezetõje.

H.V.

(folytatás az 1. oldalról)
A nyolc hetes összetartás alatt a játékosok szembesülhettek

azzal, hogy milyen az élsport, milyen készülni egy világver-
senyre, és sokszor önmagukon is túllépve készültek az Eb-re.
Azonban nem csak õk, de én is számos tapasztalattal lettem
gazdagabb edzõkollégám jóvoltából, hogy hogyan lehet, és
hogyan kell felkészíteni egy csapatot a nagy feladatokra.
Egyet még biztos el kell sajátítaniuk a lányoknak, mégpedig
azt, hogy a legfontosabb pillanatokban, egy hosszú menete-
lés záró részében is úgy kell játszaniuk, hogy valós tudásuk-
nak megfelelõ legyen a teljesítményük. Túlságosan akartuk
az aranyérmet, de – talán éppen ezért – nem sikerült kihoz-
nunk magunkból a maximumot a döntõben. A szentesi lá-
nyok teljesítményével elégedett vagyok, Miskolczi és Gémes
végig a kezdõcsapat tagja volt, de az elsõ számú kapust, Hor-
váth Annát váltva Balázs Adrienn is remekül szállt be a játék-
ba, jó formát mutatott – mondta az edzõ. H. V.

Eb-ezüst Madridból

S i k e r ü l t  e g y  k o m o l y
versenyzõt Szentesre csá-
bítani Kovács Ernõ szemé-
lyében, számolt be Babin-

szky Zsuzsa, a Szent Lász-
ló Lovasklub elnöke. Ko-
vács Ernõ a vésztõi Pet-
rezselem család tulajdo-
nában lévõ Zümmögõ ne-
v û  l o v á v a l  i d é n  i n d u l t
e l õ s z ö r  N a g y d í j - s z i n t û
versenyszámokban. A lo-
vas és fiatal lova eredmé-
nyei kiválóak, az augusz-
tusban a Balatonvilágoson
rendezett Pulai Lovaspark

Kupán Nagydíjban 4. he-
lyezést ért el,  és az esti
KO. piaffe-passage ver-
seny gyõztese lett.

A balatonvilágosi ver-
seny az ország egyik leg-
nagyobb díjlovas verse-
nye volt,  és az ott elért
e re d m é n y  re m é n y t  a d
arra, hogy Kovács Ernõ
a  m a g y a r  b a j n o k s á g o n
szeptember elején Mária-
kálnokon is sikeresen sze-
repel.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

Élsportolót igazolt
a lovasklub

Kiesett a Magyar Kupából,
hétvégén viszont megszerez-
te elsõ idei bajnoki pontját a
Szentesi Kinizsi megyei má-
sodosztályú labdarúgócsa-
pata. A mieink az elmúlt hé-
ten szerdán a rendes játék-
idõben 2–2-es döntetlent
harcoltak ki a megyei elsõ
osztályban szereplõ Balástya
ellen. A Kinizsi akár az elsõ
öt percben eldönthette volna
a továbbjutást, hiszen öt,
százszázalékos helyzetet
hagytak ki a játékosok, a 90
perc alatt legalább tízet. Az
ellenfél ezzel szemben két
helyzetét gólra váltotta, ki-
harcolva ezzel a hosszabbí-
tást. Döntetlen esetén azon-
nal a tizenegyes rúgások kö-
vetkeztek, ebben viszont a
vendégek bizonyultak jobb-

nak, így õk léphettek a kö-
vetkezõ fordulóba. 

A hétvégi bajnoki össze-
csapáson is remizett a Kini-
zsi, ezúttal a Makó II. ellen.
A Szentes az idei elsõ hazai
fellépésén a Szabó L. – Szabó
D., Németh, Vincze, Tihanyi
(Herczeg), Halmos, Nagy, Bor-
dács, Polyák Cs. (Polyák A.),
Juhász (Bagi), Tóth L. (Hidas)
összeállításban lépett pályá-
ra. Kevesen gondolták, hogy
a mérkõzés végeredménye
már a nyolcadik percben ki-
alakul, pedig így történt. A
Makó a 2. percben megsze-
rezte a vezetést, a nyolcadik-
ban azonban Tóth László
egyenlített, és bár adódtak
helyzetek mindkét oldalon,
több gól már nem esett a
meccsen, így megosztoztak a

pontokon a csapatok. – Úgy
érzem közelebb álltunk a
gyõzelemhez, nagyobb hely-
zeteink voltak, de azokat
nem tudtuk kihasználni, így
be kellett érnünk a döntet-
lennel – értékelte a látottakat
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. 

– Jobban játszottunk, mint
egy hete Szegeden, harco-
sabbak voltunk, szeretnénk
ezt a hozzáállást átmenteni
szombatra, ekkor a Földeák
látogat hozzánk, jó lenne
megszerezni végre elsõ gyõ-
zelmünket.

A mérkõzés szeptember
3-án, szombaton fél 5-kor kez-
dõdik a Pusztai László Sport-
telepen. Sikeresebben szere-
peltek a Kinizsi ifjúsági csa-
patának játékosai: 2–1-re
nyertek a Makó II. ellen. H.V.

A döntetlenek hete

49 kiló hal a szákban

A megye
legeredményesebbjei

Hátsó sor balról jobbra: Kánvási B., Bagi E., Polyák Cs., Polyák A., Vincze Z., Tihanyi G.,
Juhász Cs., Tóth L., Bordács L., Bozóki Zoltán edzõ. Guggolnak: Szabó D., Hidas J.,
Herceg  Sz., Pengõ F., Nagy I., Halmos Cs., Németh A. Legelöl: Poszler A., Szabó L.

(Fotó: Garai Sz. Imre)

Halász-Szabó Imre

Seres András, az abszolút legjobb.

Kovács Ernõtõl és lovától sokat várnak.



Rakott lecsó
karfiollal

A rakott lecsó karfiollal a
megszokott lecsó egy na-
gyon finom és laktató, továb-
bá extra zöldséges verziója,
amely egyben a köretet is
tartalmazza. Elkészítése egy-
szerû, érdemes kipróbálni
szezonban, mielõtt ráunnánk
a lecsóra..

Hozzávalók: 1 nagy fej karfi-
ol, 2 adag lecsó, 1-2 pár virsli,
15 dkg tarhonya, 1 pohár tej-
föl, 5 dkg reszelt sajt, só.

Elkészítése: A lecsót a szo-
kásos módon elkészítjük ,
hozzáadjuk a karikára vágott
virslit.

A karfiolt rózsáira szedjük,

enyhén sós vízben megpá-
roljuk, leszûrjük, leöblítjük
és lecsepegtetjük. A tarho-
nyát megfõzzük, alaposan
lecsepegtetjük. Egy sütõtálat
kikenünk olajjal. A tál aljába
terítjük a tarhonyát, rá a
virslis lecsót, majd a párolt
karfiol rózsákat. Tetejére önt-
jük a tejfölt, megszórjuk re-
szelt sajjtal. 200 fokos sütõ-
ben addig sütjük, amíg a te-
teje megpirul.

Zöldséges virsli

Hozzávalók: 1 kg gyökeres
zöldség, 1 leveskocka, 1 ek.
kakukkfû, 1 fej kelkáposzta,
1 ek. olívaolaj, 40 dkg virsli
(frankfurti), 3 dkg vaj, õrölt
bors.

Elkészítése: Lábasban vizet
forralunk, beleteszzük a le-
veskockát. Közben a zöldsé-
geket megpucoljuk, feldara-
boljuk, majd puhára fõzzük
kb. 15 percig. A kelkáposztát
vékony csíkokra vágjuk és
hozzáadjuk a fõtt zöldségek-
hez, majd 2 percig tovább
fõzzük. Leszûrjük, egy villá-
val vagy krumlitörõvel áttör-
jük, sózzuk, megborsozzuk.
A virslit 3-4 cm-es darabokra
vágjuk, majd az olajban át-
sütjük. Hozzáadjuk a vajat
és a kakukkfüvet majd a tört
zöldségeket. Néhány percig
barnára sütjük, néha megke-
verjük. Melegen tálaljuk.

Kagyló nyaklánc
A gyermek klub szervezõi kézmûves foglalkozásra várják a

gyerekeket szeptember 13-án, kedden 17 órakor a Mûvelõdé-
si és Ifjúsági Házban, ahol kagyló nyakláncot készítenek a kis
kézmûvesek. A foglalkozáshoz szükséges anyagot biztosítják.
A délutáni matiné idõpontja: szeptember 6. és 13. (kedd) 17
óra. Bõvebb információ kérhetõ a helyszínen, illetve a 314-
211-es számon. 
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Kos (03.21.-04.20.)
Csalódnia kell valakiben,
pedig õt eddig a barátjá-

nak tartotta, ettõl becsapottnak
érzi magad. Kénytelen alkalmaz-
kodni az új helyzethez, mert mást
jelenleg nem tehet. 

Bika (4.21.–05.20.)  
Fantáziája élénk és ezt a
munkában ügyesen ki

tudja használni. Lehet, hogy sze-
rez ezzel néhány irigyet, de akinek
számít, az észre fogja venni az
ügyességét. 

Ikrek (05.21.–06.20.)
Ha vannak lakás- vagy
telekvásárlási tervei, ak-

kor most biztosan sikerrel jár, a
csillagok önnel lesznek, hogy he-
lyesen döntsön. 

Rák (06.21.–07.20.)
Megnõ az önbizalma,
mert úgy érzi, hogy

minden terve megvalósítható. Ez
szárnyakat fog adni abban, hogy
valóban véghez is vigye terveit.

Oroszlán
(07.21.–08.20.)
Kisebb vitába kevered-

het, amelyben fontossá válik ön-
nek, hogy megvédje saját igazát,
még ha az az ára is, hogy ezzel
nagyon megsért valakit. 

Szûz (08.21.–09.20.)
Sokat gondolkodik a
helyzetérõl, a jövõjérõl

és azon, hogy milyen változtatá-
sok szükségesek ahhoz, hogy
boldogabban élhessen. Töprengé-
se nem lesz hiábavaló. 

Mérleg (09.21.–10.20.)
Nagyon lassan halad
elõre munkában, mono-

tonitása most inkább hátráltatja.
Ha teheti, pihenjen többet és ki-
kapcsolódásaiból merítsen erõt a
továbbiakhoz.

Skorpió
(10.21.–11.20.)
Legalább egy kis idõre

tegye félre a komoly dolgokat és
engedje el magát, vezesse le min-
den felgyülemlett feszültségét. Ha
teheti, lazítson.

Nyilas (11.21.–12.20.)
Sorsszerû találkozás lóg
a levegõben, talán emi-

att még a partnerét is elhanyagol-
ja. Azért mindenképpen legyen ré-
sen, nehogy elhalásszák az igazit
az orra elõl. 

Bak (12.21.–01.20.)
Talán úgy érzi, hogy
semmivel nem boldogul.

Ami nem megy, azt ne erõltesse,
halassza el az ügyet. Addig igazán
nem történik semmi érdemleges .

Vízöntõ
(01.21.–02.20.)
Gondolja meg kétszer

is, mielõtt valami olyasmi hagyja
el a száját, aminek nem kéne.
Most tényleg igaz, hogy hallgatni
arany. 

Halak (02.21.–03.20.)
Nem lehet tovább húzni
és halogatni a fizetése-

ket. Teljesítenie kell a fizetetlen
számlákat és a tartozásait, utána
tiszta lappal indulhat el újra. 

Szeptember 3–9.
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Koszta József Múzeum 
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai, Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Grafikusok, festõk, szobrá-
szok. Alsópárttól-Felsõpártig. A
szentesi táj Koszta ecsetjével.
„SUSANNA”– a zenegépek törté-
nete.

Idõszaki kiállítás: Paál István
szobrászmûvész – Kõbe vésett
élet címû tárlata október végéig
látható a megyeházán.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–15,
szombaton 10–16 óra.

Péter Pál Polgárház, Fridrich
János fényírdája elõzetes beje-
lentkezés alapján látogatható,
tel.: 313–352.

Városi könyvtár
A Szentesi kismesterek újabb

alkotásai címû kiállítás szeptem-
ber 8-ig tekinthetõ meg nyitva
tartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Gyõri Fotóklub Egyesület 22

szerzõjének képeibõl láthatnak
válogatást azok, akik szeptember
5-én, hétfõn 18 órakor ellátogat-
nak a kiállításmegnyitóra. 

Galéria Kávéház
Gál András debreceni fotós

Brooklyn Bridge címû fotókiállí-
tása nyílik szeptember 5-én, hét-
fõn fél 6-kor.

Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketeke-

rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 1-5.
17.30 óra Az igazság ára –

amerikai dráma,
20 óra X-Men: Az elsõk –

amerikai akciófilm.
Szeptember 8-12.
17.30 óra Harry Potter és a

Halál ereklyéi II. rész – angol-
amerikai fantasy film,

20 óra Szerelem kölcsönbe –
amerikai romantikus vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 2-tõl

A jövõt kisebb, nagyobb fantázia
birtokában könnyebb megfesteni,
mint a múltat, mert az utóbbit az el-
lentmondásaival, elõnyeivel és gond-
jaival személyesen átélte az ember.
Összetett tulajdonsága miatt még ne-
hezebb a jelen megvilágítása, pedig
ez iránt a legnagyobb az érdeklõdés –
írja most megjelent könyvében Szabó
Róbert újságíró. A kíváncsiság nap-
számosa – ezt a találó címet adta kö-
tetének – privát sztorik elmondásával
szórakoztat, tanít bennünket. Egy-
egy Szenteshez kötõdõ érdekességgel
a rejtvényben is találkozhat az olva-
só. Az érdeklõdõk könyvesboltok-
ban, kereskedelmi árudákban juthat-
nak hozzá a kiadványhoz.

Beküldendõ a vízszintes 1. és 27., va-
lamint a függõleges 9. számú sorok
megfejtése szeptember 13-ig szerkesz-
tõségünk (Kossuth tér 5.) címére levele-
zõlapon, e-mailen (szenelet@szentes.
hu) és a 63-311-563-as számon.

Az augusztus 19-i rejtvény megfejté-
se: Fénybõl, szavakból szövétnek. Egy
db dedikált könyvet Szénászki Lászlóné
(Kinizsi u. 3/A) nyerte, melyet szer-
kesztõségünkben veheti át.

Vízszintes: 1. Muzeológusok gyakran
emlegetik így Szentest (zárt betûk: R, Õ,
R). 9. Lombszõnyeg. 10. Dermedt, ru-
galmatlan. 11. Tantál vegyjele. 12. Visz-

szafelé: bolgár pénzegység. 14. Ének-
hang. 15. Járulék, dézsma. 17. Kifent.
19. Fakó (ló). 21. Gyõri futballklub. 23.
Juhhodály. 25. Hegycsúcs a Mecsekben.
27. Grafikusmûvész, õ alkotta a Szentesi
Élet elsõ emblémáját (zárt betûk: O, S). 31.
Ferrumot. 33. Telefon – röviden. 34.
Omladékos, maradvány. 35. Nõi név,
május 13-án ünnepel. 36. Zacskó. 38.
Filmszínház. 39. Táncba viteti. 40. Érté-
kesít. 42. Besúgók, spiclik. 44. Matuzsá-
lemben van. 46. Idegen mûvészet. 48.
Akadály. 49. Takaró. 51. A sivatag hajó-
ja. 53. Esztendõ. 54. Rejtélyes. 57. Éke-
zetfelesleg: Peru fõvárosa. 59. Átkarolá-
sában, fogásában.

Függõleges: 2. Idény, szezon. 3. Ghá-
na határai. 4. Kor, korszak. 5. Épület-
szint. 6. Csordultig. 7. Szigetlakó nép
Európában. 8. Magasra. 9. Hogyan ne-
vezték a dónáti Papp Imrét? (zárt betû: U).
13. Gravíroz. 16. Eszesek. 18. Sérülést
okoz. 20. Elájul. 22. Tellur és lantán
vegyjele. 24. Film felvevõgépeid. 26.
Irányvonalat (mutat). 27. Orvosok neve
elõtt áll. 28. Olasz fõváros. 29. A másik
helyre. 30. Juttat, szállít. 32. Arat. 36.
Kuglizó. 37. Jótállóé. 41. Fordítva: viseli
egynemû hangzói. 43. Suttog a köze-
pén. 45. …ér (beér). 47. Szörnye. 49.
Posta eleje. 50. Nóta. 52. Az orrához. 55.
Kapa fele. 56. Személyed. 58. Tibet bel-
sõ! 

A  K Í VÁ N C S I SÁG  N A P S Z Á M O SA

„„NNaaggyy  aaddoommáánnyy  aa  hhuummoorr,,  mmeellyy  mmiinnddeenntt  mmeeggmmeenntt..  MMiihheellyytt  mmeeggjjeelleenniikk,,
iinnggeerrüüllttssééggüünnkk  ééss  sséérrttõõddééssüünnkk  eelliillllaann,,  ééss  hheellyyüükkrree  ddeerrûûss  sszzeelllleemm  lléépp..““ ((MMaarrkk  TTwwaaiinn))

KIS KUKTA

Két csiga megy a sivatagban. Már
nagyon szomjasak, alig bírnak
vánszorogni. Egyszer csak talál-
nak egy üveg vizet. Elhatározzák,
hogy egyikük elmegy és hoz bon-
tót. Eltelik egy hét, két hét, egy
hónap. Az ottmaradt csiga úgy
gondolja, már hiába várja társát,
mert az elpusztult. Nekiáll, hogy
széttörje az üveget, erre egy hang
a kõ mögül: Ha csalsz, el sem in-
dulok!

1953-ban fejtágító falugyûlést tar-
tanak. A beszéd után a szónok így
szól:
– Elvtársak, várom a kérdéseiket!
– Nekem volna három kérdésem
– jelentkezik Kohn bácsi. – Hová
lett a hús, hová lett a kenyér és
hová lett a bor?
Egy hét múlva ismét falugyûlés, a
szónok ismét kérdésekre vár. Je-
lentkezik Grün bácsi.
– Nekem csak egy kérdésem vol-
na: hová lett a Kohn?...

János gazdát több társával együtt
a pártbizottságra rendelik. Úgyne-

vezett „fejtágító” szemináriumon
vesznek részt. A sok „süket-só-
der” elhangzása után az elõadó a
felmerült kérdésekre válaszol.
– Elõadó elvtárs – kérdezi János
gazda –, milyen az igazi szocializ-
mus?
– Jöjjön ide, János bátyám –
szólt az elõadó –, nézzen ki az
ablakon, mit lát?
– Az elõadó elvtárs nagy, fekete
kocsiját! – szól az öreg paraszt.
– Na látja, ha mindenkinek olyan
kocsija lesz, akkor lesz szocializ-
mus!
János bácsi hazaérkezése után
összehívja a falugyûlést.
– No, emberek, én most megma-
gyarázom maguknak, milyen a
szocializmus! – Nézzenek ki az
ablakom, mit látnak?
– Hát mi nem látunk mást, mint
Jankót, a falu bolondját, az éne-
kes kódist, hátán a tarisznyájával!
– Na látják! Ha mindenkinek olyan

kódistarisznya lesz a nyakában,
az lesz az igazi szocializmus!

– Miért a legfejlettebb rendszer a
szocializmus?
– Mert minden elõzõ rendszernek
a savát-borsát átvette. Éspedig:
az õskortól a termelõeszközöket,
a rabszolgatartó társadalomból a
bérezést, a feudalizmusból a kis-
királyokat, a kapitalizmusból a
válságokat.

– Mi a román hifi-torony?
– Barnamedve nyakában egy oláh
cigány hegedül.

Vánszorog a sün az erdõben. Egy
nagy darab kenyeret húz maga
után. Találkozik a medvével:
– Hát te süni, hova mész ilyen el-
keseredve? – kérdi.
– Á, ne is mondd, medve. Elegem
van az életbõl! Megyek, felakasz-
tom magam – válaszolja a sün.
– Te, és minek neked az a nagy
darab kenyér? – kérdi a medve.
– A fene tudja, meddig leszek fel-
akasztva.

Hõguta



Az elmúlt szerdán, az esti
órákban már jelzést kapott
az egyesület vezetõsége,
hogy komolyabb mennyisé-
gû döglött keszeg úszik a
felszínen, másnap reggelre
az Alsó-Kurcának a szenny-
víztisztító telep és a Berki-
zsilip közötti szakasza már
terítve volt döglött halakkal,
jórészt keszegekkel, süllõk-
kel, nagy testû, több kilós
amurokkal, de ponty és
szürke harcsa is volt állatok
között. – 9500 köbméter tisz-
tított szennyvíz került a
Kurcába ezen a szakaszon –

mondta Kalamusz Endre, a
horgászegyesület elnöke. –
Szinte azonnal 200 ezer köb-
méter vizet folyattak át a
szennyezés hígítására, a tisz-
tításra, ennek eredménye-
ként a víz mára kitisztult, és
megindult a halmozgás is az
Alsó-Kurcán. A szennyezés
után megmértük a víz oxi-
génszintjét a Berki-zsilipnél,
ez akkor 0,6 százalékos, míg
a szennyvíztisztító-telep fö-
lött 14 százalékos volt. Saj-
nos, a szennyvíz akkor ke-
rült a Kurcába, amikor rá-
adásul rekkenõ hõség volt,

így ez is közrejátszott a hal-
pusztulásban. A Környezet-
védelmi Felügyelet, a vízügy
szakemberei is a helyszínre
érkeztek. 

– Elvásott egy csõvezeték
a telepen, másfél-két méter
magasba spriccelt a szenny-
víz. Ezt nem lehetett így
hagyni, vészmegoldásként a
Kurcába kellett engednünk a
szennyvizet, és errõl elõzete-
sen bejelentést is tettünk az
illetékes hatóságnak – nyilat-
kozta lapunknak Kocsis Lász-
ló. A Szentes-Víz Kft. ügyve-
zetõje hozzátette: nyitottak
az egyeztetésre, hogy a hor-
gászok kára mielõbb megté-
rüljön.

Kalamusz Endrétõl azt is
megtudtuk, hogy a késõbbi-
ek során talajmintákat is sze-
retnének venni a Kurca ezen
szakaszán, mivel néhány
mocsári teknõs is elpusztult,
ami akár másfajta szennye-
zõdésre is utalhat. A Kurcán
2005-ben volt utoljára nagy
mennyiségû halpusztulás,
akkor 60 mázsa döglött halat
gyûjtöttek össze a horgá-
szok. Egyesek szerint akkor
oxigénhiány, a horgászok
szerint mérgezés okozta a
halak pusztulását. H. V. 

Szennyvíztõl pusztultak
a halak az Alsó-Kurcán

Született: Tóth Péter és
Horváth Renáta Kittinek
(Dugovics T. u. 6.) Benett

Bence, Horváth Tamás István
és Kovács Nikolettának (Kos-
suth tér 5.) Márk, Dancsó
Zsolt és Miskolczi Ágnesnek
(Táncsics M. u. 9.) Milán,
Törõcsik Zoltán és Ambrus
Évának (Dr. Udvardi u.
12/A) Zoltán, Szobota László
és Kulik Juditnak (Kiss E. u.
15.) László Mihály, Böszörmé-
nyi Imre és Dani Alexandrá-
nak (Bocskai u. 4.) Noémi ne-
vû gyermeke.

Házasságot kötött: Szécsi
Imre (Apponyi tér E. ép.) és
Csenki Anita (Széchenyi u.
13.), Kocsis Attila (Nagygör-
gõs u. 9.) és Székely Linda
(Dózsa Gy. u. 38.).

Elhunyt: Tószenberger Jó-
zsef Lászlóné Bihari Erzsébet
(Bacsó B. u. 11.), Szélpál Gé-
za (Apponyi tér B. ép.),
Gullay Mihály (Klauzál u.
21/C).

Családi

A Négy Mancs Állatvédõ
Alapítvány mûködését is
vizsgálná Budai Gyula elszá-
moltatási kormánybiztos,
hogy megállapítsa, milyen
forrásokból finanszírozta „a
közvetlenül a magyar libate-
nyésztõk ellen folytatott lejá-
rató kampányát” – tudatta
az MTI kedden. Budai már
megkereste a Fõvárosi Fõ-
ügyészséget, kérve, hogy
az alapítvány mûködésével
kapcsolatban folytasson le
törvényességi vizsgálatot. A
vizsgálat elsõdleges célja an-
nak áttekintése, hogy a Négy
Mancs alapítvány gazdálko-
dása megfelel-e az érvény-
ben lévõ jogszabályi rendel-
kezéseknek, valamint az,
hogy tisztázza az alapít-
ványnak nyújtott állami tá-
mogatások felhasználásá-
nak jogszerûségét. A Négy
Mancs a töméses hízlalás el-
len tiltakozik, évek óta kam-

pányt folytat  a  szentesi
Hungerit Zrt. ellen, legutóbb
például kis híján sikerült el-
érnie, hogy a kölni élelmi-
szeripari szakvásárról kitilt-
sák az ezzel a módszerrel hí-
zott májból készített termé-
keket.

„Gazdasági terrorizmust”
képviselnek az unióban mû-
ködõ állatvédõ szervezetek,
ezért felül kellene vizsgálni
tevékenységeik szakmai, jo-
gi, anyagi és etikai körülmé-
nyeit – mondta még április-
ban Magyar József, a Hun-
gerit Zrt. vezérigazgatója,
aki Orbán Viktor miniszterel-
nökhöz fordult az ügyben.
A Négy Mancs elnevezésû
osztrák szervezet 2008-ban
indított támadást a Hungerit
ellen, és a társaságot azóta is
„feketelistán” szerepelteti a
magyar tradíciók közé tarto-
zó kényszertöméses víziszár-
nyas-hizlalás miatt.

Idevágó hír, és kifoghatja a
szelet az állatvédõk vitorlájá-
ból, hogy a napokban egyez-
ség született a Baromfi Ter-
mék Tanácsban arról, hogy a
meghatározó baromfifeldol-
gozó vállalkozások – így a
Hungerit Zrt. is – elfogadják
a közelmúltban összeállított
víziszárnyas-kódex elõírása-
it. Az állatjóléti és állatvédel-
mi elõírásokat összefoglaló
kódex tartalmi szempontból
két fõ területre, a tollszedés
és a hízottmáj-elõállítás sza-
bályozására koncentrál. A ki-
adványhoz a piaci szereplõk
önkéntesen csatlakozhatnak,
de aki vállalja az elõírások
teljesítését, annak a megha-
tározott rendelkezéseket –
bizonyítható módon – be
kell tartania.

B.D.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Menü szeptember 5—9.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Grízgaluskaleves és

brokkoli krémleves 
A menü: Pacalpörkölt,

nokedli, saláta
B menü: Rántott csirkemáj,

burgonyapüré, saláta
Kedd: Zöldborsóleves és

gyümölcsleves
A menü: Tordai lacipecsenye,

hagymás törtburgonya,
tordai káposzta

B menü: Szezámmagos-brokkolis
csirkefalatok, tészta

Szerda: Sárgaborsóleves füstölt
ízekkel és nyári
zöldségleves

A menü: Sertésmáj rántva,
Batthyány-rizs vagy lecsó

B menü: Csirkemell steak vagy
tükörtojás, spenót vagy
tökfõzelék

Csütörtök: Csángógulyás és
csirkebecsinált leves

A menü: Debreceni sertéstokány,
tészta

B menü: Rakott kelkáposzta vagy
kisteleki juhtúrós rakott
puliszka

Péntek: Orjaleves és frankfurti
leves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Túrós- és szilvásgombóc
vagy mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)
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Szentesi Élet

Hamis pénzzel szeretett
volna fizetni egy vevõ az
egyik szentesi üzletben, de
az eladók észrevették a trük-
köt, és hívták a rendõröket.
Ekkor derült ki, hogy aki fi-
zetett volna, azt is becsapták
a hamis 5000 forintossal, így
a Szentesi Rendõrkapitány-
ság bûnügyi osztálya isme-
retlen tettes ellen indított
vizsgálatot pénzhamisítás
miatt.

Kerékpárját tolva tartott
hazafelé augusztus 24-én
egy férfi Szentesen, a kerék-
pár kormányára akasztott
kosarában pedig ott volt a
pénztárcája. A szemtelen tol-
vaj innen vette ki a tárcát,
majd elmenekült a helyszín-
rõl, a zsákmányolt 6600 fo-
rinttal együtt. 

27-én hajnalban a Graffiti
klub elõl próbált ellopni egy
kerékpárt két férfi, de tetten
érték õket, majd a kiérkezõ
rendõrök elõállították az el-
követõket. Szintén elfogták a
rendõrök azt a két tolvajt,
akik egy szarvasmarhát lop-
tak el egy  Szentes határában
lévõ ingatlanról. A bûnözõk
az állatot feltették a traktor
pótkocsijára, de késõbb bele-
borultak az árokba, ekkor ér-
tek oda a rendõrök. A két
békésszentandrási férfi ellen
lopás miatt indult eljárás.

Még mindig van mit ellop-
ni a régi ruhagyár területé-
rõl, legalábbis a bûnözõk

szerint. Ezúttal a gyár elekt-
romos helyiségét rongálták
meg ismeretlenek, majd on-
nan elektromos berendezést
tulajdonítottak el. A lopással
okozott kár 180 ezer forint, a
rongálási kár pedig eléri az
500 ezer forintot.

Újabb öt személy ellen in-
dult eljárás a héten az Attila
utcai, felszámolás alatt álló
MÉH-teleprõl történõ fémlo-
pás miatt. Az elmúlt idõ-
szakban a teleprõl közel hat-
van személy szeretett volna
vasat, fémet eltulajdonítani,
volt, akit többször is elfogtak
itt a rendõrök.

H. V.

Árokba borultak

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

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

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn kí-
vül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügye-
let minden nap 20 órától, másnap
reggel 7.30-ig tart. Munkaszüneti
nap 20 órától másnap 7.30-ig.
Szeptember 5-ig Rákóczi Gyógy-
szertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-
péntek 8-16 óráig, szombat-
vasárnap-ünnepnap zárva. Szep-
tember 5–12-ig Eszes Gyógyszer-
tár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek
7.30-18, szombat 8-12 óráig. Ké-
szenléti telefon: 70/563-3519.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) szeptem-
ber 3-4-én dr. Petz János Szen-
tes, Klauzál u. 21., telefon: 30/
549-0907.

Górcsõ alatt a Négy Mancs

A VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZÕ

KÖZPONT
biztonsági õr,

testõr,
vagyonõr

intenzív,
OKJ-s szakmunkás

képzést indít,
a szakmai szakszervezetek és
az ORFK-RSZKK ajánlásával
szeptember 10-én
SZENTESEN

+36-30/981-19-83
Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
NE HIGGY az átverõknek,

ÓVAKODJ az olcsó
tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

A Lecsófesztiválra érkezik meg Baranyi Antal és Csendes
Zoltán. Baranyi és korábbi társa, Vukovich Sándor – aki egész-
ségügyi probléma miatt adta fel az utat – a biciklizéssel a
Szentes Kistérség Mentõalapítvány számára egy 600 ezer fo-
rintos értékû LSU motoros váladékszívó rendszer felszerelé-
sére gyûjtött. Mint arról már e hasábokon is írtunk, Antal,
Zoltánnal folytatta útját hazafelé. A fiúk várhatóan szomba-
ton délután 4 óra körül érkeznek a lecsófõzés helyszínére.

Már érkeznek

A Családsegítõ Központ szá-
mára EU támogatásból egy új,
korszerû székhely kialakítása va-
lósult meg

A Dél-alföldi Operatív program
pályázati lehetõsége egy régi
probléma megoldására nyújtott
megoldást: A Családsegítõ Köz-
pont eddigi ligeti épületének fej-
lesztési bõvítési lehetõségei be-
szûkültek, az egyre fejlõdõ szol-
gáltatások számára már nem tu-
dott megfelelõ helyet biztosítani.
Másrészt a volt Általános Iskolai
Kollégium erõsen leromlott épüle-
te több éve kihasználatlan volt, ál-
laga folyamatosan romlott. 

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Dél-Alföldi Operatív Program

keretében megvalósuló „Szociális
és gyermekjóléti alapszolgáltatá-
sok komplex fejlesztése egy funk-
cióját vesztett épület átalakításá-
val, a szolgáltatások minõségé-
nek javítása és új alapszolgáltatás
bevezetése érdekében” címû,
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0005
számú projekt kedvezményezett-
jeként a város 91.523.026 Ft
vissza nem térítendõ támogatás-
ban részesült. E forrást kihaszná-
lásával lehetõség nyílt arra, hogy:

• a Családsegítõ Központ egy
olyan korszerûen felújított, aka-
dálymentesített, energiatakarékos
épületbe költözzön, ahol kialakít-
ható az ellátások biztosításához
szükséges megfelelõ számú, mé-

retû és felszereltségû helyiség;
• az intézmény telephelyeinek

száma csökkenjen, hisz egy épü-
letbe kerül az eddig két telephe-
lyen mûködõ gyermekek átmeneti
otthonának, illetve a gyermekjólé-
ti, a családsegítõ és a tanyagond-
noki szolgáltatások biztosítása;

• új szolgáltatásként 10 ada-
gos népkonyha kezdhesse meg
mûködését;

• az intézmény eddigi ligeti
épülete felszabaduljon egyéb, az
elhelyezkedésének, kialakításának
jobban megfelelõ funkció számá-
ra.

Az intézmény átköltözése és az
új székhely megnyitása szeptem-
ber hónapban megtörténik.

Új épületbe költözik

Közel tíz mázsa hal, zömében keszeg, süllõ, amur
pusztult el az elmúlt héten az Alsó-Kurcán. Meghibá-
sodás miatt a szennyvíztisztító teleprõl a Kurcába
ömlõ, 9500 köbméter tisztított szennyvíz néhány óra
leforgása alatt másfél-két kilométeres szakaszon vég-
zett a halakkal.


