
A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal javaslata és a
régiós hatóság tudományos

dokumentációja alapján a
szentesi Jókai utcai refor-
mátus templom is bekerült

azon 173 objektum közé,
amiket a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium augusztusi
rendeletében mûemlékké
nyilvánított. Az 1914-ben
felszentelt templom meg-
építését már 1871-ben szük-
ségszerûnek találta a pres-
bitérium, de a munkálatok
megkezdésére egészen 1912
szeptemberéig várni kellett.
Dobovszky József tervei alap-
ján két helybeli mester, Oláh
Lajos építõmérnök és Szath-
mári Pál asztalos vezényelte
a szakipari munkákat. Kü-
lönlegesség, hogy a felsõ-
párti templom tornya épp-
úgy 43 méter magas, mint a
Kossuth téri nagytemplo-
mé.

– Nagyon örülünk a mû-
emléki címnek, de reméljük,
ez nem csupán kötelezettsé-
get jelent számunkra, ha-
nem törõdést is – mondta
Gilicze András. A lelkész
hozzátette, ha 50 milliós pá-
lyázati támogatást nyerhet-
nének az épület rendbetéte-
lére, akkor a szigetelésen, a
padló cseréjén, a pince víz-
telenítésén túl az ólom-
üvegablakok felújításának
befejezésére és a kerítés
megerõsítésére is maradna
pénz.

(folytatás a 2. oldalon)
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TAVALY A MEGYÉBEN a második legtöbb
vendégéjszakát a szentesi kistérségben regiszt-
rálták, az idei esztendõ rosszabbnak ígérkezik.

3. oldal

HAT SZENTESI TÛZOLTÓ is részt vett a
NATO augusztus végi katasztrófa-reagálási
gyakorlatán Moldáviában.

4. oldal

A Dr. Bugyi István Kór-
ház vezetõségéhez eljutott
információk szerint isme-
retlen személyek szentesi-
eket kerestek meg telefo-
non azzal a céllal, hogy
banki átutalással támogas-
sák a Dr. Bugyi István Kór-
ház Csecsemõ Osztályát. 

A szentesi kórház meg-
tette a szükséges bejelen-
tést a hatóság felé és fel-
hívja a lakosok figyelmét
arra, hogy ilyen gyûjtésre
senkit sem kért fel, támo-
gatás kérését nem engedé-
lyezte.

Nem kell a
támogatás 

Az elõzményekrõl elhang-
zott: már ez év elején lejárt
a 106,1 MHz-re vonatkozó
frekvenciaengedélye, azóta
ideglenes jogosítvánnyal
mûködhet a rádió. A várt
frekvenciapályázatot nyáron
írták ki, de hiába próbált
az ügyvezetõ idõben külsõ
szakembert megbízni a 150
oldalas anyag elkészítésére,
egymás után három pályá-
zatíró is visszavonta a felké-
rést. Döntésüket azzal indo-
kolták, hogy a pályázati ki-
írás tágan értelmezhetõ és
bizonytalan az eredményes-
ség. A negyedik szakértõ, aki
végül elvállalta a megbízást,
szeptember elején azt a tájé-
koztatást kapta a médiaható-

ságtól, hogy önkormányzati
társaság nem pályázhat.
Ezért a városi cég az Optanet
Kft.-t vonta be az ügyletbe,
de a rendelkezésükre álló
egy hét nem volt elég az ösz-
szes igazolás és dokumen-
tum beszerzéséhez, így a be-
advány nem jutott el idõben
a címzetthez. Érvényes pá-
lyázatot egyébként egy or-
szágos rádióhálózatot mû-
ködtetõ budapesti cég és egy
helyi vállalkozás, a Kultúr-
Média Kft. adott be.

Bár jogorvoslatnak nincs
helye, az egyáltalán nem biz-
tos, hogy végleg elhallgat a
Rádió Szentes. Besenyei Gá-
bor elmondta, a 95,7 MHz-re
várhatóan fél év múlva írnak

ki frekvenciapályázatot,
azért mindenképp versenybe
szállnak. A másik megoldás,
hogy mûsoridõt vásároljon a
város, ha a 106,1-en a két pá-
lyázó közül az országos rá-
dió sugározhat.

Szirbik Imre úgy fogalma-
zott, felelõtlenség volt az
ügyvezetõ részérõl, hogy az
utolsó órákra hagyta a pá-
lyázat beadását. Szerinte a
késedelemben az is szerepet
játszott, hogy a médiaható-
ság csak szeptember elején
tisztázta, kik pályázhatnak a
frekvenciára. A polgármester
hozzátette, a Rádió Szentes
két fõállású munkatársának
igyekeznek megfelelõ mun-
kahelyet találni. Lapunkkal –
amely szintén a Rádió Szen-
tes Nonprofit Kft.-hez tarto-
zik – kapcsolatban leszögez-
te, a Szentesi Élet jövõje egy-
általán nincs veszélyben, az
újság mindenképp fennma-
rad.

B.D.

Elnémul a Rádió Szentes

Szeptember 27-én, kedden
14 órától tartja soros rendes
ülését az önkormányzat
képviselõ-testülete. A ta-
nácskozáson dönthetnek a
Hajléktalan Segítõ Központ
intézményvezetõi megbízá-
sáról: a meghirdetett állásra
hat pályázat érkezett, a be-
adványok véleményezésére
felállított ad-hoc bizottság
elsõ helyen Berki András
megbízatását támogatta. Szó

lesz még a szociális rendelet
felülvizsgálatáról, illetve a
mobiltelefonnal történõ fize-
tõs parkolás bevezetése is
ismét napirendre kerül. A
képviselõk határozhatnak
az üdülõközpont legsürge-
tõbb mûszaki fejlesztéseinek
végrehajtásáról, és beszámo-
lót  kapnak a korábbi dönté-
seik végrehajtásáról. Az ön-
kormányzat költségvetése is
terítékre kerül: ezzel kap-

csolatban Szir-bik Imre la-
punknak elmondta, nehéz
féléven van túl a város, mert
az állam nagy késésekkel
utalta a már elnyert pályá-
zati pénzeket, és ezt át kel-
lett hidalnia Szentesnek,
ezért elõfordult, hogy egyes
számlákat félre kellett rakni.
Mostanra azonban a helyi
adózók befizetéseinek kö-
szönhetõen a helyzet helyre-
állt.

Ülésezik a testület

Hatalmas nehézgép-szállí-
tó szerelvények, lánctalpas
földmunkagépek, úszó teher-
gépkocsik, sõt helikopterek
dübörgésétõl volt hangos
a napokban két dél-alföldi
(Hódmezõvásárhely, Szen-
tes) város és környéke. A na-
pokban ért véget a Szõke La-
vina gyakorlat, amin magyar,
román, szlovák és ukrán
katonák vettek részt. 

Katasztrófahelyzet követ-
kezményeinek felszámolását
hajtották végre a „TISZA”
Többnemzeti Mûszaki Zász-
lóalj katonái. A gyakorlat
Hódmezõvásárhely és Szen-
tes helyõrségekben zajlott, a
feltételezett helyzetben egy
árvíz által elöntött területrõl
kellett kimenekíteni a polgári
lakosságot, menteni a techni-
kai eszközöket és az ingósá-
gokat.

Eközben a laktanyában tar-
tották a vezénylõ zászlósok
országos konferenciáját, me-
lyen a hazai alakulatok kép-
viseletében több mint ötven
szakember jelent meg. A ren-
dezvényeket meglátogatta
Benkõ Tibor vezérezredes, a
MH vezérkari fõnöke.

Egy kritikus helyzetet modelleztek: az áradó Tisza buzgárt
hozott létre, amelyet helikopteres segítséggel, homokzsá-
kokkal vettek körbe. (Fotó: Vidovics)

November 23-tól elnémul a Rádió Szentes. Besenyei
Gábor, a médiumot mûködtetõ Rádió Szentes Non-
profit Kft. ügyvezetõje, lapunk felelõs szerkesztõje a
csütörtöki sajtótájékoztatón személyes kudarcának
nevezte, hogy nem sikerült határidõre leadni a társa-
ság frekvenciapályázatát, és hozzátette, hibájáért vál-
lalja a felelõsséget.

Elszomorító állapotban néhány védett értékünk 

Mûemlékkel gazdagodott
a Felsõpárt

Tizenötre nõtt a szentesi mûemlékek száma, miután a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium augusztusban a Jókai ut-
cai református templomot is fokozottan védett értékké
nyilvánította. Mûemlékeink többségénél nincs felirat, ami
jelezné, milyen státusza van az építménynek. Három épü-
let állapota elszomorító: a Páva utcai górét például horog-
kereszt csúfítja. Hadgyakorlat a Tiszán

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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(folytatás az 1. oldalról)
A mûemlékké nyilvánítás

apropóján lapunk megnézte,
a korábban elismert szentesi
épített emlékek milyen álla-
potban vannak. Ebben segít-
ségünkre volt a mûemlé-
kem.hu, a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal és a Ma-
gyar Geocaching Közhasznú
Egyesület közös támogatásá-
val létrejött internetes oldal,
ahol hazánk mûemlékeirõl
rendszeresen állapotértékelést
készítenek. Az 1-tõl 5-ig osz-
tályozott építmények közül a
legjobb érdemjegyet a refor-
mátus nagytemplom, a me-
gyeháza, az Ópusztaszerre
költöztetett dónáti szélma-
lom, a Szentháromság-szobor

és a Gólyás-ház kapta. Né-
gyest kapott az online bizo-
nyítványban a görög-keleti
templom, a XV. századi
ecseri templomrom, a refor-
mátus lelkészlak, a Szent An-
na-templom, a Péter polgár-
ház és a múzeum ligeti épüle-
te. Ezek közül a lelkészlak fel-
újítását tervezték nemrég, de
az egyházközség pályázata
nem nyert, ezért a késõbbiek-
ben újra forrást szeretnének
találni a rekonstrukcióra. 

Elszomorítóbb a helyzet a
Páva utcán, ahol a kukorica-
górét és jégvermet lakóházak
ölelik körbe. Talán ez az el-
szigeteltség az oka, hogy a
mûemlékem.hu-n 3-asra érté-
kelt építmény jóval elhanya-

goltabb, mint gondolnánk.
Ahogy a többi szentesi mû-
emlék többségén, ezen sem
találtunk táblát, amely arra
emlékeztetne, mennyire vé-
dett értéke a városnak. Vi-
szont nem kerülhetik el az ar-
ra járók figyelmét a góré falán
éktelenkedõ graffitik – a déli
oldalát például egy horogke-
reszt csúfítja. Kettest kapott a
honlap értékelõitõl a Szent
Anna utcai kikötõi csárda,
amit még a XVIII. században
emeltek, hogy a Kurcán hajó-
zókat kiszolgálja. Lapunk in-
formációi szerint a magántu-
lajdonban lévõ épületet szál-
lóhelyként hasznosította vol-
na a tulajdonos, de a magas
felújítási költségek és a hiány-
zó pályázati lehetõségek mi-
att elállt tervétõl. Ugyancsak
elégségest érdemelt a Petõfi
Szálló, amihez annyi meg-
jegyzést fûzött az értékelõ,
hogy „nagyon szép épület
lesz… egyszer.”

Bíró Dániel 

Szentes város külterületi
határa a XIX. századtól meg-
közelítette a 70 000 kataszt-
rális holdat. A kialakult ta-
nyás gazdálkodás következ-
tében a lakosság számottevõ
része a várostól távol esõ
külterületen élt: 1869-ben
6300 fõ (23%), 1900-ban 10
109 (32%), 1920-ban 11 543
(36%), 1949-ben 9719 (30%).
A tanyai népesség gyermekei
a nagy távolságok miatt el
voltak zárva a városi iskolák-
tól. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy 1869-ben a lakosok 60
százaléka nem tudott írni és
olvasni. Az analfabetizmus
megszûntetését tûzte ki célul
a népiskolai közoktatásról
szóló 1868: XXXVIII. törvény,
amely elõírta, hogy minden
szülõ köteles gyermekeit is-
kolába járatni, életidejük 6.
évének betöltésétõl egészen a
12., illetõleg a 15. év betölté-
séig. Mivel az „iskolakerülõ”
tankötelesek többsége a ta-
nyai gyerekek közül került
ki, a törvény elrendelte azt is,
hogy a tanyai lakosok gyer-
mekeinek az oktatásáról
azoknak a városoknak és
községeknek kell gondos-
kodniuk, amelyekhez a ta-
nyák tartoznak. Az érintett
településeket tanyai iskolák
felállítására kötelezték. Az ál-
talános tankötelezettség el-
rendelése, valamint a tanyai
iskolai hálózat kiépítése
Szentesen is elérte célját,
amennyiben a századfordu-

lón már a lakosok 68 százalé-
ka, 1930-ban pedig már 82
százaléka tudott írni és ol-
vasni.

Szentes megelõzte a törvé-
nyi szabályozást, s már 1854-
ben külterületi iskolát létesí-
tett a nagykirálysági határ-
részben. 1856-ban három
újabb tanyai iskola nyitotta
meg kapuit: a dónáti (amely-
nek telkét Sréter Antal pol-
gármester adományozta), a
belsõecseri (területét a Dósai
család ajándékozta) és a
kajáni. Az elsõ három külsõ
iskolát a református egyház,
míg a kajánit a katolikus egy-
ház ellenõrzése alá adta a vá-
ros, de 1869-ben mind a né-
gyet saját gondozásába vette.

Az elsõ tanyai iskoláról vá-
rostörténeti monográfiánk
így ír: „Az iskola épületét
Szentes város nemes lelkû
közönsége emeltette 1854-ik
évben Fábiánsebestyén pusz-
tai községtõl körülbelül egy
kilométernyire, vályogból, és
zsindelyes tetõre, és még egy
melléképület is.” Az épület-
ben található helyiségek: egy
tanterem, két tanítószoba,
egy konyha, a melléképület-
ben egy kamra, egy istálló és
egy ól. A város az iskolának
egy hold jó szántóföldet
adott a tanító díjazásába be-
számítva. Az iskola elsõ taní-
tója Méhes Dániel volt 1854–
1867 között, õt követte
Kúsztós Lajos, aki 1875-ig ve-
zette a tanintézetet.

A városi tanács Balog Dáni-
el tanácsnokot bízta meg,
hogy tartson vizsgálatot a
nagykirálysági- és a dónáti
tanyai iskolákban. A tanács-
nok 1869. január 25–26-án
tett eleget feladatának. Jelen-
tésébõl kiderül: „A királysági
és dónáti tanyai iskolákban
megjelenvén, a vett utasítás-
hoz képest, mindkét iskolá-
ban a tanító jelenlétében a ta-
noncokat írás, olvasás és
számtanból kihallgatván,
kielégítõleg felelni tapasztal-

tam, meggyõzõdvén arról,
hogy a tanítók tanoncaik
iránt kellõ szorgalmat tanúsí-
tanak. Különösen Kúsztós
Lajos királysági tanító az
éneklést is kellõ szorgalom-
mal tanítja.” A jelentésbõl ki-
tûnt, hogy a királysági isko-
lába 47, a dónáti iskolába pe-
dig 34 tanuló jár.

Kúsztós Lajos nagykirály-
sági tanító 1869. ápr. 25-i kel-
tezéssel jelentést írt a városi
tanácshoz, amelybõl meg-
tudhatjuk, hogy a tanító úr

nem elégedett a tankötelesek
beírattatásával, amiért elsõ-
sorban a szülõket hibáztatja.
Levelében így ír errõl: „E
pusztaságon kint lakó gaz-
dák, s a kint nem lakóknak
tanyásaik az Istentõl magza-
tokkal bõven megáldván, bár
ingyen taníttatásba részesít-
tetnének, mégis annyira ha-
nyagolják gyermekeik lelki
mûvelését, hogy arra legki-
sebb gondot sem igyekeznek
fordítani. Itt a rendes iskolá-
zásról õk tudni mit sem akar-

nak, beérik azzal: ha tud,
tud; ha nem, úgyis csak meg-
nõ. Ez szomorú dolog, kivált
a tanítóra nézve, mert a szé-
gyen késõbb is az õ fejére há-
rul.”

A jelentéséhez mellékelte
az iskolájába járó tanulók
legfõbb adatait, valamint a
tanított tantárgyakat. A tanu-
lói névsorból kiderül, hogy
1869 tavaszán összesen 43
gyerek járt a királysági isko-
lába, két osztályra bontva. A
szülõk foglalkozása: földész
(gazdálkodó), tanyás, béres,
kovács, takács, csõsz. A tan-
tárgyi felosztásból az derül
ki, hogy szinte minden tár-
gyat közösen tanult az I. és
II. osztály. Fontosabb tantár-
gyak voltak: vallástan, olva-
sás, írás, számolás, világ- és
földismeret, életrendtan, ma-
gyar történelem, természet-
tan, természetrajz, ének. 

A századforduló éveire
a nagykirálysági népiskola
épülete teljesen tönkrement.
Végül Klebelsberg Kunó mi-
nisztersége idején elbontot-
ták és teljesen újraépítették.
Az új iskola 1925. aug. 30-án
nyitotta meg kapuit. Az isko-
la tanítói voltak a fentieken
kívül: Bori Sándor (1875– 80),
Saling Géza (1880/81), Paksy
János (1881/82), Molnár János
(1883–95), Szilágyi Károly
(1895–), Vida Lajos, Gyarmati
Lajos, Jármos Károly, Mészáros
Gyula, Mecs Balog Mária.

Labádi Lajos

A nagykirálysági új iskola (1925)

Mûemlékhez méltatlan állapotban van a Páva utcai góré. (A szerzõ felvétele.)

Az alsóréti városrészben található; a Dr. Váradi Lipót utcától
vezet az Ilona-partra. Az érintett területen Csongrád vármegye
1908-ban 216 házhelyet mért ki kedvezményes áron munkás-
családok részére, emiatt kezdetben Csongrád vármegyei telep-
nek nevezték. A telepet a Széchenyi út (ma Csongrádi út) hatá-
rolta, ezért Széchenyi-telepként is emlegették. A városrész neve
után a terület legelterjedtebb neve Alsóréti-újtelep volt, a
Csongrádi út baloldalán lévõ része.  Az 1932-es városrendezés-
kor a korábbi telepet utcákra tagolták. Az 1960-as évek elején
folytatták a házhelyek kiosztását az Új Barázda Tsz területén.
Az újonnan kialakult utcák 1966-ban kaptak nevet. Ezek közül
az egyik Hunyadi János kormányzó, hadvezér nevét vette fel,
aki valószínûleg Budán született 1407 körül. Gyermek- és ifjú-
korát apródként fõúri udvarokban töltötte. 1430-ban feleségül
vette Szilágyi Erzsébetet, akitõl két fia született: László és Má-
tyás. 1431-ben már udvari vitéz Zsigmond király udvarában.
1437-ben egy nagyobb sereg élén jelentõs szerepe volt Szendrõ
várának bevételében. 1439-tõl szörényi bán, 1441-tõl erdélyi
vajda, temesi és székely ispán, nándorfehérvári kapitány. Ekko-
riban I. Ulászló legbizalmasabb tanácsadója, az ország leggaz-
dagabb földesura (28 vár, 57 város, több mint ezer falu és mint-
egy 4 200 000 hold föld birtokosa). Már 1435-tõl többször ki-
tüntette magát a török elleni harcokban. Az 1443/44. évi hosz-
szú hadjáratban Bulgária belsejéig szorította vissza a török
szultán hadait. A király halála után 1446-ban az ország kor-
mányzójává választották, mely tisztségét 1453-ig viselte. Ekkor
lemondott a kormányzóságról, de továbbra is országos fõkapi-
tány maradt. V. Lászlótól megkapta a besztercei örökös grófi cí-
met. 1456-ban hõsi küzdelemmel megállította a törökök elõre-
törését, és július 22-én a török hadak vesztesként vonultak el
Nándorfehérvár vára alól. A diadal után néhány héttel, 1456.
augusztus 11-én a zimonyi táborban pestisben meghalt. Kiseb-
bik fia I. Mátyás néven 1458–1490 között Magyarország királya
volt.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (57.)

Hunyadi János utca
Védett értékeink 

Elszomorító állapot Igaz-e, hogy borúlátó nép va-
gyunk? Csak néhány másodperc
kell a helyes válaszadáshoz, és
már mondom is, hogy nem. A
magyar ember alapvetõen szor-
galmas és tettre kész. Az a nép,
amelyik számarányához képest a
legtöbb Nobel-díjast adta a vi-
lágnak, s amelyiknek mindig
vannak nemzetközi versenyeken
sikeres diákjai, legfeljebb pilla-
natnyilag, vagy átmenetileg lehet
borúlátó. De megkérdezlek: te,
személy szerint éppen milyen
hangulatban vagy?

A világ minden népe fellendü-
lésre vár és csak a legszüksége-
sebbre költi a pénzét. Persze
mindenütt, még nálunk is van-
nak, akiknek gondtalan nyara-
lásra, telelésre, utazásra is telik,
de az az érzésem, hogy te inkább
a beosztással élõk közé tartozol
(velem együtt), és várod a jobb
idõket.

Horvátországban a kormány
elrendelte, hogy a névtelen leve-
lekben tett feljelentéseket nem
szabad komolyan venni. A példa
követhetõ. Remélem, nem nyitott
ajtón zörgetek az észrevételem-
mel…

Jólesõ érzéssel vettem hírét an-
nak, hogy a magyar kormány vé-
detté teszi az 55 évesnél idõsebb
dolgozókat. Emberséges intézke-
dés, szemben a megindokolás
nélkül megtehetõ elbocsátással.

Új szó került a magyar nyelvi
forgalomba, amire, sajnos még
nincs megfelelõ magyar szó. Ki-
ejtve írom ide: „édzsizmus”. Az
idõs emberekkel szemben meg-
nyilvánuló, õket lekisebbítõ je-
lenségét próbálja néven nevezni
azzal szemben, hogy minden
idõs embernek, akinek korábban
volt nevük, tekintélyük, magas
beosztásuk, rangjuk, „csak” a bá-
csi, néni megjelölés, megszólítás
jár. Az erre kitalált fenti idegen
szó alapja egyébként az angol
„age”= kor, életkor, amit magya-
rul édzs-nek kell ejteni.

Dr. Imre Ernõ

Gondolatok

Az elemi népiskolák története Szentesen (XIII.)

Az elsõ tanyai iskolák

A törvényi elõírások ér-
telmében minden munkálta-
tónak rendelkeznie kell elsõ-
segélynyújtásban jártos mun-
katársakkal. A Vöröskereszt
szentesi szervezete alapfokú
munkahelyi elsõsegélynyújtó

tanfolyamot, és ismétlõ kép-
zést szervez. Jelentkezni lehet
írásban a Vöröskereszt irodá-
jában (Kossuth tér 6., 220. szo-
ba), telefonon a 63/510-342,
30/313-46-06 számokon, e-
mailen agocsne@szentes.hu
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Bár tavaly a megyében a
második legtöbb vendég-
éjszakát a szentesi kistér-
ségben regisztrálták, az
idei esztendõ rosszabbnak
ígérkezik. Az augusztusi
forróság sem tudta ellenté-
telezni a június és a július
hideg heteit – az üdülõ-
központ is kevés szálló-
vendéget fogadott.

Tavaly a szegedi után a
szentesi kistérségben regiszt-
rálták a legtöbb vendégéjsza-
kát Csongrád megyében. A
megyeszékhely idegenfor-
galmi vonzereje utolérhetet-
len regionális szinten, hiszen
a megyénkbe érkezõ turisták
több mint 70 százaléka Sze-
geden és környékén száll
meg. A megyei önkormány-
zat az elmúlt öt év forgalmát
vizsgáló összesítésébõl kiol-
vasható, hogy Szentes láto-
gatottsága – kisebb ingado-
zásoktól eltekintve – ki-
egyensúlyozott volt 2005 és
2010 között: minden évben
bõven meghaladta a 20 ezret
a vendégéjszakák száma. Er-
re még Hódmezõvásárhely
sem volt képes, hiába volt
három olyan esztendõ, ami-
kor 30 ezernél is több ven-
dégéjszakát jelentettek be. A
szentesi kistérségben 25 429,
a vásárhelyiben nem egészen
20 ezer, a mórahalmiban 16
ezer, a makóiban és a kistele-
kiben 10-10 ezer, a csongrá-
diban 4000-nél is kevesebb
vendégéjszakát regisztráltak
2010-ben. A tavalyi szentesi
forgalom az öt évvel koráb-
bit 15, az elõzõ évit 4 száza-
lékkal haladta meg. A kimu-
tatás alapján az itteni keres-
kedelmi szálláshelyek összes
bruttó árbevétele 2010-ben
34,6 százalékkal nõtt. Ez a
mutató elmarad a vásárhe-
lyi, a makói és a mórahalmi
bevételnöve-kedés mértéké-
tõl, de jobb, mint a szegedi, a
kisteleki vagy a csongrádi.

Májusban alig
jöttek Szentesre

Sajnos – ahogy 2005 óta
rendre a páratlan években –
idén megint csökkenés fi-

gyelhetõ meg a szentesi ide-
genforgalomban. Holott az
összesítés alapján Csongrád
megyében az év elsõ hat hó-
napjában a vendégek 20,1
százalékkal több idõt töltöt-
tek el, mint 2010 hasonló
idõszakában. A polgármeste-
ri hivataltól kapott adatok
szerint jelentõsen csökkent
vendégéjszakák száma: júli-
us kivételével minden hó-
napban kevesebb turista tar-
tózkodott nálunk, mint az el-
múlt év hónapjaiban. Legin-
kább a május lóg ki a sorból,
amikor 70 százalékkal esett
vissza a forgalom. Az idei
adóköteles vendégéjszakák
száma mintegy 25 százalék-
kal maradt alatta a 2010 elsõ
hét hónapjára vonatkozó
adatnak. Kicsit jobb a hely-
zet, ha az összes vendégéj-
szakát vesszük az összeha-
sonlítás alapjául: eszerint 16
százalékkal zsugorodott az
itt tartózkodás ideje.

– Az augusztus kivételével
jobb volt az idei nyarunk,
mint a tavalyi – nyilatkozta
lapunknak Molnár Lívia. A
2010 áprilisában nyílt Szín-es
Vendégház üzemeltetõje el-
mondta, leginkább külföldi
vagy üzleti úton lévõ vendé-
geik vannak, éppen ezért ná-

luk fõképp az õszi-tavaszi
idõszakban foglalják le elõre
a szobákat. Hamarosan va-
dászok érkeznek hozzájuk.

Költözne a recepció
a strandon

A rossz idõjárás miatt a jú-
niusi és a júliusi forgalmunk
sem úgy alakult, ahogy ta-
valy nyáron, augusztusban
javult ugyan a mutató, de
korántsem annyira, hogy
feledtetni tudja a szezon el-
sõ felének elmaradásait –
mondta lapunknak Szûcs
Szabolcs. A forgalom növelé-
se érdekében a Szentesi
Üdülõközpont Non-profit
Kft. ügyvezetõje azt tervezi,
hogy a kempingezõknek bõ-
víti a létesítmény szolgálta-
tásait, de az árakat nem eme-
li 2012-ben. Programjának

egyik eleme az lenne, hogy a
recepció mostani helyén kö-
zösségi termet alakítanának
ki a strandon megszállók
számára. Ez nem csak ké-
nyelmi szempontból lenne
fontos, hanem azért is, hogy
a kõházak szomszédságába
telepített recepciós faházból
koordinálni tudják a vendég-
forgalmat. Eddig ugyanis az
érkezõ turisták utólag jelent-
keztek be, így nehéz volt el-
lenõrizni, valóban annyian
veszik igénybe a szállást,
mint amennyit bejelentettek.
Nyári tapasztalat, hogy sû-
rûn kellett pótolni a konyhai
felszerelést, mert a lábasok-
nak rendre lába kélt – ezt is
meg lehet elõzni, ha köze-
lebbrõl felügyelik a turistá-
kat.

Bíró Dániel

Kevesebb a turistánk, mint tavaly

A legtöbb friss árut a
Hungerittõl vásárolja a több
mint 3000 üzlettel rendelke-
zõ Coop Hungary Zrt. – de-
rült ki a VI. Coop Rally
múlt pénteki szentesi sajtó-
tájékoztatóján. A hazai élel-
miszerek népszerûsítését
célzó autós országjáró túra
itteni állomására 80 csapat
érkezett, a résztvevõk meg-
ismerkedhettek Magyaror-
szág legnagyobb barom-
fifeldolgozó vállalatának
technológiáival és termékei-
vel. A két társaság közötti
üzleti kapcsolatról Magyar
József, a Hungerit Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, hat
esztendõ alatt 8 millióról 1,7
milliárd forintra, vagyis két-
ezerszeresére nõtt a forga-
lom. A szentesi cég idén 53
millió kilogramm baromfi

vágására készül – ez csúcs
lenne a vállalat történelmé-
ben. Mivel a hazai kereslet
és az export is emelkedett,
az elmúlt év azonos idõsza-
kához képest 2011 elsõ
nyolc hónapjában 4,6 milli-
árd forinttal nõtt a Hungerit
árbevétele, éves szinten pe-
dig 36 milliárdos bevétellel
kalkulálnak, ami közel 20
százalékkal jobb, mint a ta-
valyi mutató. - Jó helyre jöt-
tek, ha minõségi élelmiszer-
re van szükségük – üdvö-
zölte a vendégeket és a saj-
tómunkásokat Szirbik Imre
polgármester, aki megemlí-
tette, az ágazat – beleértve a
zöldségtermesztõket – 3000
családnak biztosít megélhe-
tést a városban és környé-
kén.

Rekordév
a Hungeritnél

Az Egyenlõ Bánásmód Ha-
tóság Csongrád megyei refe-
rense, dr. Kiss Éva ügyvéd
szeptember  29-én, csütörtö-
kön 12-16 óra között Szente-
sen a Dózsa Gy. u. 86/A
szám alatti 3. számú gondo-
zási központban tart ingye-
nes ügyfélfogadást mind-
azoknak, akiket akár életko-
ruk, nemük, egészségi álla-
potuk, etnikai hovatartozá-
suk, stb. miatt hátrányos
megkülönböztetés ért.

Az Egyenlõ Bánásmód Ha-
tóság 2009. április 1-jén indí-
totta A diszkrimináció elleni
küzdelem – a társadalmi
szemléletformálás és a ható-
sági munka erõsítése címû
kiemelt programját azért,
hogy a hatósági feladatok el-
látásán túl a projekt eszköze-
ivel is beavatkozzon a diszk-
riminációs folyamatokba.

A panaszosok a 06-30/275-
2520-as telefonon elõzetesen
is kérhetnek idõpontot a csü-
törtöki ügyfélfogadásra.

Ingyenes jogi segítség

Hiába kerestek elõzetes
közbeszerzési eljárásban
kivitelezõt a Klauzál utcai
óvoda felújítására és bõvíté-
sére, szeptemberben bizto-
san nem kezdõdhet meg a
munka a kiürített épület-
ben.

Pedig éppen azért verse-
nyeztette meg nyáron az
ajánlkozókat az önkormány-
zat, hogy a végsõ támogatói

döntés megszületése után
nyomban megkezdõdhessen
az építkezés, amit jövõ év
közepére be kellene fejezni.
Mint arról augusztus elején
beszámoltunk, a város 202
millió forint  uniós támo-
gatás t  nyert a fejlesztésre.
A közbeszerzési eljárás vé-
gén a helyi bírálóbizottság
elsõ helyre azt a Szolnokon
alapított, de ma már szentesi

székhellyel mûködõ Unibau-
Épszer Kft.-t sorolta, amely
korábban a Dózsa-ház bõví-
tését és a Petõfi-iskola hom-
lokzati felújítását végezte. A
második legjobb ajánlatot a
bölcsõdebõvítést végzõ szar-
vasi Integrál Zrt. adta. Ezt
a döntést elõbb az Integrál
Zrt., majd a kiírásra jelentke-
zõ, de abból végül kizárt
Bodrogi Bau Kft. is meg-
támadta a Közbeszerzési
Döntõbizottságnál – utoljára
2007-ben volt hasonlóra pél-
da Szentesen. A szarvasi cég
azért élt a jogorvoslat lehetõ-
ségével, mert szerintük a
nyertes társaság valójában
nem felelt meg az ajánlatké-
résben szereplõ feltételek-
nek, a Bodrogi Bau Kft. pe-
dig saját kizárását vitatta.

Lapunk megkereste a Köz-
beszerzési Döntõbizottságot,
ahonnan azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy szeptember 12-
én tárgyalást tartottak, me-
lyen a felek nyilatkozatokat
tettek, illetve a szervezet le-
hetõséget biztosított a felek-
nek további észrevételek
írásban történõ megtételére.

Legkésõbb a szeptember 27-i
tárgyaláson határoz a döntõ-
bizottság. Amennyiben a hi-
vatali szerv megsemmisíti a
Szentesen született döntést,
az ajánlatkérõ – vagyis az
önkormányzat – jogosult a
határozat kézhezvételétõl
számított 30 napon belül új
döntést hozni. Ha a határo-
zat az ajánlatkérõ, vagy az
Unibau Épszer Kft. érdekeit
sérti, keresettel kérheti az il-
letékes bíróságtól annak fe-
lülvizsgálatát.

– Ha megsemmisítik a
döntésünket, és a döntõbi-
zottság véleménye megala-
pozott, tudomásul vesszük a
határozatot, de ha nem, mér-
legelni fogjuk, hogy bíróság-
hoz forduljunk-e. Az biztos,
hogy a város érdekei sérül-
nének, ha hosszan elnyúló
eljárás indulna az ügyben –
fogalmazott lapunknak De-
meter Attila, az önkormány-
zat jogi és közbeszerzési bi-
zottságának elnöke. Egyéb-
ként még nem írták alá a tá-
mogatási szerzõdést, erre
várhatóan október elején ke-
rül sor.

B.D.

Még nem indulhat a fejlesztés

A lecsófesztivál sok vendéget vonzott a városba. (Fotó: Vidovics)

Csúszásban a beruházás a Klauzál ovinál.

Belátható idõn belül nem fog termálvíz csobogni a Kiss
Zsigmond utcai kórházi kifolyóból – tudta meg szerkesztõsé-
günk. Lapunknak egy olvasónk, Vass Imre jelezte, hogy a kör-
nyékbeli utcákban élõ, fõleg idõs embereknek nagyon hiány-
zik az ingyenes vízvételi lehetõség. A közel 40 évig mûködõ,
percenként 10 liter termálvizet adó közkutat 2009 novembe-
rében zárták el. Olvasónk úgy hallotta, csõtörés miatt száradt
ki a kifolyó, nem hivatali tilalom miatt, ezért nem érti, miért
nem lehet helyreállítani a korábbi állapotot. Szerinte naponta
30-40 szentesi kereste föl a közkutat, akik fürdésre és mosás-
ra használták a meleg vizet, de volt olyan ismerõse, aki rend-
szeresen fogyasztotta is, mert jó hatással volt egészségére.

Lapunk hiteles forrásból úgy értesült, valóban az úttest
alatt átvezetõ vékony vascsõ elöregedése miatt kellett lezárni
a kifolyót két éve. Azt is megtudtuk, hogy az újraindításhoz a
kórház területén és azon kívül is fejlesztésekre lenne szükség,
amik költsége 2010-es árakon meghaladta a 600 ezer forintot,
de erre sem az intézmény, sem az önkormányzat nem tudott
forrást biztosítani. Az elmúlt évtizedekben megszokott in-
gyenesség sem lenne kifizetõdõ, hiszen a termálvíz hasznosí-
tásáért jelentõs vízkészlet-használati díjat kell fizetni, illetve a
rendszert mûködtetõ szivattyúknak is van üzemeltetési és
karbantartási költsége. Ezen felül jó tudni, hogy szakemberek
szerint a túl tömény ásványi anyag tartalma miatt emberi fo-
gyasztásra nem ajánlott az a víz, amit a kifolyótól vinnének
haza a környékbeliek.

Száraz marad
a kórházi kifolyó
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Hat szentesi tûzoltó is
részt vett a NATO augusztus
végi katasztrófa-reagálási
gyakorlatán Moldáviában. A
nemzetközi erõpróbára a 19
fõs magyar katasztrófavédel-
mi mentõcsapat augusztus
26-án Szolnokról indult.

Ártándnál lépték át a ha-
tárt, onnan a román kataszt-
rófavédelem munkatársai ve-
zették fel megyérõl-megyére
õket, majd 570 kilométeres út
után késõ este Besztercén
szálltak meg. Másnap folytat-
ták útjukat Kisinyov felé.

Felhevült gázpalac-
kot is kimentettek

A moldáviai határtól 220
kilométerre azután váratlan
feladatot „kaptak”. A magyar
menetoszlop elõtt 20 kilomé-
terre Cornu Lunccii (Suceava
megye) településen nagy ki-
terjedésû épülettûz oltását
kezdték meg a román tûzol-

tók. A segítségnyújtáshoz
(tûzoltás, mûszaki mentõ, ve-
szélyhelyzeti felderítés és
egészségügy) a román ka-
tasztrófavédelmi fõigazgató
engedélye kellett. A helysé-
gen áthaladó út mellett lévõ 6
lakóingatlanon lévõ vályog,
kõ anyagú, részben fa szerke-
zetû fõ- illetve melléképüle-
tek égtek. A rendkívül erõs
szél miatt a tûz gyorsan ter-
jedt, a helyzet súlyossá vált.

– A hosszú utcában két por-
tán kellett oltanunk. Már a fõ-
épületekbe is belekapott a
tûz. Légzõkészüléket használ-
tunk. Két felhevült gázpalac-
kot is kimentettünk, utólag lé-
legeztünk fel, bátor tett volt!
A tûz oltását nehezítette,

hogy a településen nem volt
tûzcsap, a román tûzoltó egy-
ségek nem rendelkeztek víz-
szállító gépjármûvel. Egysé-
günk osztott-sugár szereléssel
kezdte meg a beavatkozást,
szerencsére nálunk ott volt az
áramfejlesztõ, búvárszivaty-
tyú. Miután a gépjármûfecs-
kendõ a rendelkezésre álló 4
ezer liter oltóvízét elhasznál-
ta, a magyar mentõcsapat
ásott kutakból búvárszivaty-
tyúval végezte a tûzoltó egy-
ségek oltó vízzel történõ táp-
lálását – tájékoztat Kajtár Ist-
ván tûzoltóparancsnok, majd
így folytatja:

– Felemelõ érzés volt segí-
teni, a köszönet, amit kap-
tunk, nagyon megtisztelõ volt

a számunkra. Amikor öt nap
múlva visszafele jöttünk,
megismertek bennünket, inte-
gettek, az arcokon a hála jelei
tükrözõdtek. Már ott állt az
udvaron a frissen fûrészelt fe-
nyõdeszka, a tûzesetek rom-
jait eltakarították.

Kivették a részüket

A mentõcsapat kétnapos,
1020 kilométeres út után ér-
kezett meg Kisinyovba, a
gyakorlat helyszínére. Az em-
bereknek (sátrakban) egysze-
rû tábori körülményeket biz-
tosítottak. A 28-i hivatalos
megnyitón közel 600 fõs nem-
zetközi résztvevõi kör állt
együtt.

– Parancsnok úr, milyen

pozitívumai vannak egy
ilyen gyakorlatnak a résztve-
võk számára?

– A nemzetközi gyakorlato-
kon történõ részvétel fontos
eleme a nemzeti katasztrófa-
védelmi szervek tevékenysé-
gének. A tagállami kötelezett-
ségeink teljesítése mellett
rendkívüli lehetõséget bizto-
sít nemzeti erõink számára a
nemzetközi megmérettetésre,
a más országok által beveze-
tett bevált mûveleti eljárások
megtapasztalására, a nemzet-
közi segítségnyújtás szabá-
lyainak gyakorlatban történõ
elsajátítására, az együttmûkö-
dés formáinak szélesebb körû
alkalmazására, valamint éles
helyzetre történõ felkészülés-
re.

– Milyen feladatok vártak
a magyar kontingensre?

– A magyar katasztrófavé-
delmi mentõcsapat a kétna-
pos terepgyakorlaton össze-
sen 17 órát dolgozott, szimu-
lációs mûszaki mentések so-
rán 25 sérültet és 11 elhunytat
emelt ki. A mentõcsapat egy-
ségei 5 összetett kárterületen
végeztek mentéseket. Egysé-
geink összevontan és meg-
osztva is együtt dolgoztak
Belgium, Bulgária, Észtor-
szág, Kazahsztán, Moldávia,
Örményország, Románia, Tö-
rökország és Ukrajna mentõ-
csapataival. Hála az éles be-
vetésbõl adódó jó hírünknek,
illetve annak, hogy a 43 men-
tõcsapatból csak öt tûzoltó-

csapat volt, így rendkívül
gazdagon részesülhettünk a
feladatokból. Majd minden
kárhelyszínre tûzoltókat is
kértek. Megesett, hogy három
helyszínre kellett vonulnunk.
A sokszínûség, a különféle
náció nagyon érdekessé tette
a gyakorlatot. Eltérõen felké-
szült mentõcsapatok mûköd-
tek együtt – mondja Kajtár
István.

Szentesi tûzoltók, akik részt
vettek a gyakorlaton: Kajtár
István alezredes, alegységve-
zetõ, Kálmán Rajmund õrnagy,
szerparancsnok, Kovács Ferenc
törzsõrmester, Molnár Robin
zászlós, Balázs Csaba zászlós,
gépjármûvezetõ, Berényi Zol-
tán õrmester, gépjármûveze-
tõ.

Lovas József

Tûzoltók NATO-gyakorlaton Kisinyovban

Már útközben mentettek

Öt évtized után ültek be
ismét az iskolapadba, hogy
találkozzanak egymással az
egykori Kossuth Téri Állami
Általános Iskola (ma Kiss
Bálint református iskola)
1960-1961-ben végzett tanu-
lói. Két osztály egykori diák-
jai örültek egymásnak, hi-
szen sokan az utóbbi évek-
ben vagy az általános iskola
elvégzése óta egyáltalán nem
látták egymást.

Dr. Zs. Tóth Ferencné fogad-
ta egykori nyolcadikos osz-
tályfõnökként a B. osztályoso-
kat (képünkön), akik záró
tablója az akkor legnagyobb
hírnek számító szputnyikra
emlékezteti a nézelõdõt, s el-
röpíti egy korábbi világba. A
tablóról magukra úttörõnyak-
kendõt kötött lányok tekinte-
nek le mosolyogva, a derû
megmaradt, az elmúlt 50 év
tapasztalata azonban bölcseb-
bekké tette az akkori végzõ-
söket, akik a Horváth Mihály
Gimnáziumban, a közgében
vagy az ipari iskolában foly-
tatták tanulmányaikat, s let-
tek késõbb köztisztviselõk,

könyvelõk, egészségügyi dol-
gozók, kereskedõk, óvónõk,
gyógypedagógusok vagy var-
rónõk. Mindannyian más pá-
lyát futottak be, de ugyanab-
ból a lányiskolából, osztály-
ból indultak. Mint mondták,
az elején még volt egy fiú kö-
zöttük, Terney László, de a
koedukált iskolát felszámoló
oktatási reform miatt szülei-
nek át kellett íratniuk õt a fiú-
iskolába.

Dr. Zs. Tóth Ferencné Ör-
dögh Margit pályakezdõ ma-
gyar-ének szakos tanárként
lett a végzõsök osztályfõnöke,
késõbb szülész-nõgyógyász
férjével Székesfehérvárra ke-
rült. Mint mondta, nehéz dol-
ga volt egy kizárólag lányok-
ból álló osztállyal pályakez-
dõként. A találkozón szívesen
emlékezett a közös éneklések-
re, melyet felelevenítettek. Ki-
derült: az általános iskola
énekkarának többen is tagjai
voltak, sõt színjátszóként Né-
metországba készültek együt-
t, tervük azonban meghiúsult.
Pedig teljesen elkészültek két
német nyelvû darabbal az is-

kola dísztermében, s az akko-
ri Petõfi Szálló színháztermé-
ben tartott próbák alatt. Osz-
tálykirándulásra azonban 8.
osztályban is eljutott a min-
den felsõ tagozatos évükben
más osztályfõnököt, s több-
ször más szaktanárokat kapó
B. osztály.

Az egyik legnagyobb ese-
mény a 8 év alatt 1956 volt.
Az iskola elõtt akkor egy le-
zárt csövû tank parkírozott le,
az akkor még alsósok osztály-
fõnökei vigyázz-t parancsol-
tak, majd a hátsó, csengettyûs
kapu felé indulva kísérték ha-
za szüleikhez a lurkókat,
hogy biztonságba tudják õket.
Felelevenedett a trahoma jár-
vány is a beszélgetésekben,
ami miatt külön trahomás
osztály szervezõdött. Szeged-
rõl jöttek ellenõrizni a kis be-
tegeket és az egészséges gye-
rekeket, akik szívesen emlé-
keznek vissza a mai Kiss Bá-
lint Református Általános Is-
kolában átélt személyiségfor-
máló évekre, melyek egy élet-
re elkísérték õket.

Cseh-Lakos

A gimnázium irodalmi-ta-
gozatának tanulói, a 10-
esektõl a végzõsökig, a volt
diákok és a tanárok, sõt
még a közönség, az utca né-
pe is elmerült az együtt ját-
szás örömében a múlt heti,
két napos Skabá fesztivá-
lon.

Miska bácsi, Skabá. – Van
valaki, aki más néven ismeri
õt? – kérdezte dr. Bácskainé
Fazekas Márta a gimnázium
felújított épületszárnyában
az alig egy éve felavatott
Bácskai-udvaron a közön-
ségtõl. A csend beszédes
volt. Az intézmény korábbi
igazgatója diákok, tanárok,
tisztelõk elõtt elevenítette fel
a legendás Bácskai Mihály
életútját. Mégpedig abból az
alkalomból, hogy az orszá-
gos hírû tagozat tavasszal el-
hunyt alapítójának emlékére
kétnapos fesztivált szervez-
tek a gimnáziumban. Az
1978-ban a tagozatot megala-
pító Miska bácsi szelleme ma
is él, hangzott dr. Bács-
kainétól. Felidézte azt, ami-
kor Várkonyi Zoltán színházi-
és filmrendezõ felszólalt az
ellen, hogy a 18-20 éveseket
40 éves színészek játsszák.
Egyenes út vezetett Szentes-
re, ahol akkor már mûködött
a diákszínpad, Miska bácsi
vezetésével. Az irodalmi-
drámai tagozat létrejöttével
megvalósult az álma. Olyan
világot teremtett, amelyben
mindenki biztonságban érez-

heti magát, és kimondhat
bármit, emlékezett dr.
Bácskainé. Volt idõ, amikor a
városban rossz szemmel
néztek a furcsán viselkedõ és
öltözködõ drámaisokra, ké-
sõbb elfogadottá váltak, az
alapító kiérdemelte a dísz-
polgári címet, s maga a tago-
zat is a Városért Emlékérem-
ben részesült. Útravalóul az
alázatot hagyta követõire.

Az utódok pedig az „Úgy
néztem magamra mindig”
kezdetû dallal adóztak Mis-
ka bácsi emlékének. A meg-
ható percek után a 12.déseké
volt a „pálya”, az idén a
kapolcsi Mûvészetek Völ-
gyébe készített három elõ-
adás közül elsõként a Kísér-
tés címû produkcióval indult
a fesztivál.

Nehezen jönnek
a régiek

A programsorozat szom-
bat délután kilépett a nagy
múltú intézmény falai közül,
s a Kossuth téren, az Etno-
Expo, Keserû Imre rendezésé-
ben és aktív részvételével, a
Térfesztivál részeként -
ahogy egy hamisítatlan utca-
színházhoz illik - megmoz-
gatta a nézõket, olykor azok
rekeszizmait is.

Szurmik Zoltán, a drámai
tagozat vezetõje elmondta,
az elõzõ években is bemutat-
ták a kapolcsi darabokat,
míg élt a tagozat ikonja. Az-
óta valahogy jobban akarnak
bizonyítani, így bõvült a ren-

dezvény, amivel hagyo-
mányt szeretnének teremte-
ni. Azt tapasztalta, az elmúlt
években végzettek nagyobb
számban jelentek meg, a ré-
giek nehezebben jönnek. Így
Jantyik Csaba színmûvész is
mindig félve jön, de megfo-
galmazása szerint az elsõ lé-
pés megtétele után jó újra itt
lenni, s kell, hogy legyen egy
találkozás.

Folytassa,
Sze-Ma-Szu!

Szurmik Zoltán szerint
Miska bácsi örül, ha látja,
ami itt történik. Különösen
jól esett a szervezõknek,
hogy a felesége Erzsike néni
- aki egyébként még a pénte-
ki megnyitó ceremónián fe-
lejthetetlenül nagy tapsot ka-
pott az egykori és jelenlegi
diákoktól – szinte minden
elõadást megnézett. – Lélek-
ben támogatott bennünket,
jegyezte meg a tagozatveze-
tõ, aki a záróelõadás egyik
szereplõjeként aratott sikert
a Sze-Ma-Szu társulat Há-
romszöggyakorlatok címû
produkciójában. Sze, azaz
Szebeni Zoltán ,  Ma, alias
Matos Ibolya és Szu, vagyis
Szurmik 6 éve kezdték, s két
év kihagyás után a 38. fellé-
péssel szerettek volna bú-
csúzni. Azonban a meghir-
detettel ellentétben nem
utoljára játszották a darabot,
mert azóta érkezett újabb fel-
kérés.

(darók)

Miska bácsi szelleme
fesztiválon él tovább

Szakmai verseny

A kiutazás hetében volt
a megyei szakmai verseny,
ahol elsõ helyezést ért el
ugyanez a csapat, így beju-
tottak az országrészi ver-
senybe, melyet 15-én Szol-
nokon tartottak. A Tisza-
parti városban a kazinc-
barcikaiakat megelõzve
lettek elsõk, így már bent
vannak az országos döntõ
8 csapatában. Az országos
versenyt október második
felében rendezik meg Ba-
ján. Érdekessége a dolog-
nak, hogy a szentesiek 14
év óta (ekkor rendezték az
elsõt) minden országos
döntõn ott vannak.

Kifizették
a túlmunkát

A kormány elõirányzati
átcsoportosítással fedeze-
tet biztosított a hivatásos
tûzoltóságokon dolgozók
túlmunkájának kifizetésé-
re. Azokról a túlórákról
van szó, amiket 2004 máju-
sa és 2007. december vége
között nem fizettek ki ne-
kik. Kajtár István alezre-
des, tûzoltóparancsnok la-
punk érdeklõdésére el-
mondta, hogy Szentesen
szeptember 13-án minden
hivatásos önkormányzati
tûzoltó számlájára átutal-
ták a neki járó pénzössze-
get. Szentesen ez 59 „pe-
res” embert jelent, hozzá-
juk jönnek néhányan, akik
nem pereltek. Õk is meg-
kapták járandóságukat.

Jubileumi találkozó
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Valóban, Besenyõ Pista bá-
csi szellemét is megidéztem
a címben, holott nem az õ
megszemélyesítõje az elsõ
számú „célszemély”. Az át-
laghoz képest minimum
tripla adag humorérzékkel
megáldott zenész, Laár And-
rás (alsó képen) most „csak”
vendég lesz a Zene-Világ-
Zene sorozat (tehát nem va-
lamelyik L’art pour l’art-
elõadás) évadnyitó estjén.
Erre szeptember 30-án, pén-
teken, 19 órai kezdettel kerül
sor a Lajtha László AMI
hangversenytermében, a Ko-
moly Férfiak Zenekar kon-
certjén, ami – bárhonnan
nézzük – kuriózum a javá-
ból! (Tényleg, mért nem hív-

ja valaki Szentesre a L’art
pour l’art Társulatot?)

A fõszerepeket, mint jelez-
tem, a Komoly Férfiak kap-
ták. A trió Bornai Tibor (fent)
énekes, zeneszerzõ, szöveg-
író, billentyûs hangszereket
megszólaltató KFT-alapító
„hobbizenekara”. Tagjai az õ
szintén billentyût nyüstölõ
fia, Szilveszter, valamint az
egyenrangú alkotótársként
velük dolgozó szentesi ütõ-
hangszeres, Kertész Ákos.
Enyhén szólva szokatlan a
hangszer-összeállítás, ugye?
Hát még a megszólalás!

Ennél fogva a dalaik sem
eveznek a „rádióbarát” ma-
gyar pop-rock fõsodrában,
sõt a farvizén sem, mert
vagy nem nyomulnak eléggé
a fiúk, vagy mert értéket sze-
retnének közvetíteni, ami
manapság sajnos, nem tren-
di. A csúcs Komoly Férfiak-
nóta (szerintem) az, amelyik
Ferenczi Gyuri alábbi pre-
klasszikus sorait értelmezi
át, fordítja magyarról ma-
gyarra, miközben a köznapi
beszéd rangjára emeli: „a nõ
olyan, mint a hurrikán, viszi
a házat, a kocsit, a tévét”!
Nos: a Bornai-szöveget hall-

va is meg kell pusztulni a rö-
högéstõl! (Ennyit a férfiak
komolyságáról.) A többi dal
másképpen jó, mert máskép-
pen hat, másként funkcionál.
Egy biztos: a közönség ré-
szérõl kizárt az irántuk való
közöny, az érdektelenség! A
vendég személye pedig ga-
ranciát képez arra, hogy né-
hány jól ismert KFT-sláger is
felcsendüljön ezen az estén,
a fentebb érzékeltetett sajá-
tos hangszerelésben.

További információkért ja-
vaslom fellapozni a (neten is
fellelhetõ) mûsorfüzetet! A
koncert szöveges ismertetõ-
jének nívóját lehetetlen túl-
szárnyalni. 

A mûsorsorozat többi elõ-
adásáról legyen elég egyet-
len megjegyzés: talán soha
nem volt ennyire érdemes
bérletet váltani a Zene-Világ-
Zene hangversenysorozat
kezdetén!

Alaposan felülmúlta a vá-
rakozásokat a Hegyes Ber-
talan-Kis Violetta páros (ké-
pünkön) a Kisteleken rende-
zett WDSF ifjúsági tíztánc
Európa-bajnokságon. A Szil-
ver TSE kiválóságai sport-
történelmi sikert értek el az-
zal, hogy a döntõben táncol-
hattak.

A Csongrád megyei tele-
pülés tizedik alkalommal
adott otthont nemzetközi
táncversenynek, s idén szep-
tember 17-én az ifjúsági tíz-
táncosok legjobbjai is vetél-
kedhettek a korosztályos
kontinensbajnoki érmekért.
Hazánkat szentesi duó kép-
viselte, s az idehaza már
mindent megnyerõ Hegyes
Bertalan és Kis Violetta sze-
replését illetõen a legjobb 12-
be jutás volt a szakma elvá-
rása. Ezt maguk a mindössze
3 éve egy párt alkotó fiatal
táncosok is így kommentál-
ják: a céljuk alapvetõen az
volt, hogy a középdöntõbe
kerüljenek, hiszen egy világ-
bajnoki 14. hely után mini-
mum ott a helyük. Mint él-
ménybeszámolójukból meg-
tudjuk, annyira a középdön-
tõbe jutásra koncentráltak,
hogy eleinte nem is hitték el:
bent vannak a döntõben. 

A fináléba 25 táncospár
közül jutottak be Violettáék.
Ez elõttük ebben a korosz-
tályban magyar táncosoknak
még sohasem sikerült. A
megszerzett 6. helyezéssel
sporttörténelmet írtak. Elsõ-
sorban erõnlétben kellett
elõrelépniük, ebben és men-
tális téren személyi edzõjük,
dr. Fritz Péter segítette õket.
Technikai tudásukat pedig
László Csaba, Németh Anikó és

Tóth Orsolya fejlesztette. 
A helyszín közelsége miatt

Szentesrõl is sokan buzdítot-
ták õket a versenyen. Mivel
a kategóriában õk voltak az
egyedüli hazai pár, az egész
csarnok nekik szurkolt, ami
igen jól esett, fõleg, amikor a
már 40. táncnál jártak. Való-
ban, négy körben összesen
40-szer mutatták be tudásu-
kat. Minthogy a középdöntõt
célozták meg, elõtte mindent
beleadtak, a döntõben azon-
ban Berci bevallása szerint
mégsem érezték a fáradtsá-
got.

A jövõ évi lesz az utolsó
szezonjuk az ifjúságiaknál, s
céljuk a még jobb szereplés.
Legközelebb Dabason a fel-
nõtt-ifjúsági tíztánc ranglis-
ta-verseny vár rájuk, amit
felkészülések szánnak a so-

ron következõ világverseny-
re, az ostravai latin vb-re.

Az egyesület vezetõje,
Szatmári-Nagy Szilvia úgy
gondolja, az is óriási és egye-
dülálló teljesítmény, hogy
táncosai mindhárom, azaz a
tíztánc, a standard és a latin
világbajnokságra is kijutot-
tak. A tíztánc nagyon ko-
moly megterhelést jelent, s
általában nem lehet elvárni,
hogy a latin és standard tán-
cok specialistáival is felve-
gyék a versenyt. Bár Bertalan
és Violetta az idei nyertesei a
MOL-tehetségkutató prog-
ramjának, ezen a szinten a
versenysport már súlyos
költségekkel jár, így a világ-
versenyekre való kiutazásra
további támogatókat keres-
nek a táncosoknak.

Darók József

Folytatjuk a Szentesi Mû-
velõdési Központ pódium-
elõadásainak ismertetését,
melyekre már árusítják a
bérleteket.

Hosszabb idõ után tér
vissza a szentesi színpadra
Mikó István. A közkedvelt
komikus színész „Ez az arc
ismerõs…” címmel novem-
berben kabarétréfákat, mo-
nológokat ad elõ, és dalra is

fakad a megyeházán.
Az elmúlt években több-

ször üdvözölhettük váro-
sunkban Rékasi Károlyt. Ezt a
Szerelmem, Erdély címû
Wass Albert estjén is bizo-
nyíthatja a mûvész február-
ban.

Lázár Ervint nem lehet
nem szeretni, ez a mottója a
következõ, márciusi mûsor-
nak. Bár az író meséin gyere-

kek ezrei nõttek fel, Nagy
Anna és lánya, Huszárik Ka-
ta ezúttal elsõsorban felnõt-
teknek mesél, Fény - Játékok
címmel.

Örkény Egyperces novel-
láival megfûszerezve, retro-
slágerekkel Sáfár Mónika és
Bardóczy Attila tart görbe
tükröt áprilisban, Nézzünk
bizakodva a jövõbe! címmel.

Mikó és Rékasi is jön

Magyar bor mindenkor. E
szlogen jegyében, és végre
kifejezetten kellemes idõ-
ben rendezhették meg a 7.
Térfesztivált az 5. bor- és
pálinkaünneppel. A szente-
siek ki is használták a ma-
gasra kúszó késõ nyári hõ-
mérsékletet, több ezren lá-
togattak ki a párhuzamosan
futó rendezvényekre.

A szombat este sztárja
az Experidance (képünkön
jobbra fent) volt látványos

táncmûsorával, melyet ko-
moly érdeklõdés és hosszan
tartó vastaps kísért. A péntek
délután megnyitott bor-és
pálinkaünnep kezdõprog-
ramja évek óta ugyanaz: bor-
lovagokat avatnak. Fúvósok
mögött érkezett a Kossuth
térre Tóth Sándor és Tóth
Sándorné, valamint Bertók Ró-
bert. Õket javasolták idén a
csongrádi Szent Vince Bor-
rend tagjainak. A házaspárt
Kunszeri Béla ajánlotta, míg

Bertók Robit Gulyás Ferenc.
Gyakorlati és elméleti felté-
teleken keresztül vezetett az
út az avatásig, melyen alkal-
masnak találtattak, hogy a
csongrádi bor jó hírét mesz-
sze vigyék.

Tóth Sándor és neje, a Ki-
rály István Kertbarátkör tag-
jai, lelkes borbarátokként jár-
ják az ország bortermelõ vi-
dékeit, Villánytól Hajósig, s
természetesen az alföldi bo-
rokat is nagyon szeretik,

árulták el érdeklõdésünkre.
Imádják a bort körülvevõ
társasági életet. A bor isme-
retlenekbõl barátokká teszi
az embereket, vallja a házas-
pár. Azon vannak, hogy
mindez elterjedjen Szentesen
is. Ezért is tartják hasznos-
nak az itteni borfesztivált.
Mivel szõlõbirtoka, sõt saját
bora is van a Tisza-szigeten,
így Tóth Sándor, mint mond-
ja, tud viszonyítani. Azon-
ban a borát csak családi fo-
gyasztásra szánja. Emellett
pálinkája is szokott lenni, te-
szi hozzá.

Annak ellenére, hogy a ne-
mes magyar nedû szentesi
népszerûsítésében öt éve ko-

moly szerepet játszik, beval-
lása szerint Bertók Róbertet
meglepetésként érte a bor-
rendi ajánlás. Az avatáson az
õt ajánló Gulyás Ferenccel
2007-ig nyúlik vissza kap-
csolata: már az elsõ borfesz-
tivál szervezésekor segítsé-
get kapott a csongrádi bo-
rásztól. Érdekes párhuzam:
míg a korábbi magyar baj-
nok ökölvívó, kick-box vi-
lágbajnok a borokat, a bo-
rász Bertók sportágait imád-
ja, visszatérõ szurkolója a
bokszgáláknak. 

Az újdonsült borrendi tag
egyébként a minõségi, szá-
raz borokat, köztük a csong-
rádit részesíti elõnyben. Cél-

ja idecsábítani a csongrád-
bokrosi bortermelõket, s
örömteli, hogy szervezésé-
ben idén már három borá-
szat képviseltette magát a
szomszédvárból a szentesi
borünnepen. Népszerûnek is
bizonyultak, folyamatosan
tömeg állt elõttük.

A fiatal vállalkozó azt is si-
kerként könyvelheti el, hogy
a Nemzeti Bormarketing
Program támogatásával in-
gyenesen tudott 10 faházat
felállítani a rendezvényre.

A bor barátságokat hoz

A RAGYOGJ! címû ausztrál életrajzi drámát vetítik a
városi könyvtárban mûködõ filmklubban szeptember
27-én, kedden 18 órakor. 

A film megtörtént életrajzi események alapján ké-
szült, David Helfgott zongoramûvész életének epizód-
jait eleveníti fel.

A melbourne-i születésû Helfgott gyermekkorában
kiugró tehetségû zongoristának indult. A londoni Royal
College of Musicban tanul a zongora tanszéken, a le-
gendás professzor, Cecil Parkes kezei alatt, aki szintén
excentrikus egyéniség. A professzor felfedezi Davidben
a csak a legnagyobbakra jellemzõ zsenialitás jeleit.

A Komoly Férfiak,
meg egy „nooormális”

A döntõ volt a hab a tortán

A csongrádi bort népszerûsíti a Tóth házaspár, Bertók Róbert és Gulyás Ferenc.
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Két hetet töltött Máltán a
Hungarian Waterpolo Sum-
mer Campben, vagyis a nyá-
ri magyar vízilabda-tábor-
ban Rébeli-Szabó Tamás, a
Bodrogi Bau Szentesi VK
csapatának 17 éves játékosa.
Tamás a táborzárást követõ-
en nem utazott haza, hanem
két hónapon keresztül, a
Neptunes csapata junior-
együttesének tagjaként, a
nyári bajnokság mérkõzése-
in szerepelt, és ezüstérmet
szerzett.

A két hetes táborozás alatt
olyan szaktekintélyek és
klasszisok oktatták Tamást,
és a többi, olasz, orosz, spa-
nyol, svájci, török nemzetisé-
gû fiatalt, mint Fodor Raj-
mund, Kásás Zoltán, Pelle Ani-
kó, Vincze Balázs és Kovács Ró-
bert. Természetesen akadtak
más magyar fiatalok is, akik
a Vasasban, a Ferencváros-
ban vízilabdáznak idehaza.
Tamás a MetalCom és a Hor-
váth Mihály Gimnázium
együttmûködésének köszön-
hetõen jutott a máltai lehetõ-
séghez. A cég jóvoltából
ugyanis a vízilabdás sport-
osztály egy, a tanulásban is
jeleskedõ tagja részt vehet a
nyári vízilabda egyetemen a
szigetországban. A tizennégy
nap természetesen nem csak
a vízilabdáról szólt. A reggeli
és a délutáni edzések mellett

napi három órában angolul
is tanultak a sportolók, és
közös szabadidõs progra-
mok keretében ismerkedtek
a helyi nevezetességekkel. A
két hét elteltével Tamás a
Neptunes csapatának edzé-
seit látogatta délutánonként,
reggelente pedig Fodor Raj-
mund táborának – amely
egész nyáron folyamatosan
üzemelt két hetes turnusok-
ban - edzéseire „kéredzke-
dett” be. – Június 21-tõl
szeptember 6-ig voltam kint
Máltán, és mondhatom, fe-
lejthetetlen két és fél hónap
volt - mesélte Rébeli-Szabó
Tamás.  Kint a nyári bajnok-
ság a felkapott, hiszen nem-
zetközi sztárok igazolnak ide
erre az idõszakra, így töb-
bek között a Neptunes-nál
együtt edzhettem a felnõtt
csapatot erõsítõ dr. Molnár
Tamással és a volt monteneg-
rói válogatott Gojkoviccsal.
Mi az ifjúsági csapattal végül
a második helyen végeztünk,
de jövõre, ha hívnak, a baj-
noki cím lehet a cél. 

Tamás egyébként nem is-
meretlen közegben töltötte a
nyári hónapokat, hiszen egy-
részt tavaly már volt kint,
idén pedig szentesi csapat-
társánál,  – akinek a segítsé-
gével a Neptuns-hoz eljutott
–  Ryan Sciortinonál lakott.

H.V.

Máltán tanulta
Kásástól a vízilabdát

Hosszú ideje nem nyert a
Fábiánsebestyén otthonában a
Szentesi Kinizsi labdarúgócsa-
pata, az elmúlt hétvégén azon-
ban megszakadt ez a rossz soro-
zat.

– Igyekeztünk ráerõltetni aka-
ratunkat az ellenfélre, több hely-
zetünk is volt, egy ellenakcióból
azonban mégis a hazaiak sze-
reztek vezetést - kezdte beszá-
molóját Bozóki Zoltán vezetõ-
edzõ. – A második félidõt reme-

kül kezdtük, a 47. percben, majd
negyedórával késõbb is betalált
Hidas a fábiániak kapujába, ki-
alakítva ezzel a végeredményt.

Hasonlóan jól szerepelt az if-
júsági csapatunk is, a fiatalok 3-
1-re nyertek szombaton. A fel-
nõtt együttesre szeptember 24-
én, szombaton 16 órakor a sze-
gedi Tanárképzõ elleni ütközet
vár hazai környezetben. A két
csapat az elõzõ szezonban
mindkét alkalommal döntetlen-
re végzett egymással. Bozóki ez-
úttal mindhárom pontot szeret-
né begyûjteni csapatával.

Második alkalommal ren-
dezte meg a HSZATÁK-Ju-
nior FC labdarúgó klub a
Gravomix Kupát a szentesi
sportpályán. Az eseményen
három korcsoportban közel
háromszáz fiatal labdarúgó
vetélkedett a kupákért. Né-
methy László, az egyesület
megbízott elnöke szerint
színvonalas rendezvényt tar-
tottak, bár voltak kellemetlen
pillanatai is a mérkõzések-
nek.

Az U-7, az U-9 és az U-11-es
korosztályban tíz-tíz csapat
mérkõzött az elsõségért. Az
összecsapásokat a két hátsó
füves pályán rendezték, az
egykori Spartacus- és az úgy-
nevezett „pockos” pályán. –
Ezzel nem is lett volna semmi
baj, hiszen mi sem szerettük
volna két helyen rendezni a

meccseket- mondta Némethy
László. – A pályák minõsége
azonban gyalázatos volt, nyu-
godtan mondhatom, baleset-
veszélyes játéktéren kellett
futballozniuk a kicsiknek, és
ami külön döbbenetet jelentett
számunkra: lócitromok és lo-
vas kocsi keréknyomok kö-
zött. A nagy utánpótlásnevelõ-

egyesületek, a Szeged, a Bé-
késcsaba, a Szolnok is képvi-
seltették magukat a rendezvé-
nyen, amellyel maradéktala-
nul elégedettek is voltak, hi-
szen ezen a szombaton a ki-
egészítõ rendezvényeknek kö-
szönhetõen a pályán és azon
kívül is minden a gyerekekrõl
szólt, egyedül a játéktér miatt
volt szégyenkezni valónk. 

A szentesi csapatok közül a
hétévesek a 3., a kilenc évesek
– a Szentesi Farkasokkal közös
csapattal- az 5., míg a tizenegy
évesek a 2. helyen végeztek a
Gravomix kupán. Legjobb ka-
pus Pörneki Roland (Szentes).

A HSZATÁK csapatai már
augusztus óta készülnek a baj-
noki mérkõzésekre. A négy
korosztályban, közel negyven
labdarúgót foglalkoztató klub
csapatai közül az elõkészítõ
korosztály tagjai ezen a hétvé-
gén kezdik a nagypályás baj-
nokságot. Az egyesület életé-
ben változást jelent, hogy az
eddig a Petõfi iskola tornater-
mében tartott foglalkozásokat
máshol kénytelenek tartani, a
lehetséges helyszínekkel kap-
csolatban még zajlanak a tár-
gyalások.

H.V.

Háromszázan a kupáért

A harmadik alkalommal
megrendezett kerékpáros
eseményre elsõsorban  a pe-
dagógusok szervezték a gye-
rekeket és szüleiket. A tava-
lyi piros után, az idén fehér
pólóban kerékpároztak a
résztvevõk a Legrand telep-
helyétõl, a városon keresztül
a sportpályára.

Az élen Szirbik Imre polgár-
mester, Károlyi László elnök-
vezérigazgató, Cseuz László
és a „sztárvendég” mûsorve-
zetõ Dombóvári Vanda haladt.
Ludányiné Ternay Szilvia a

rendezvény fõszervezõje na-
gyon fáradtan, de boldogan
újságolta, hogy a tavalyi lét-
számot sikerült fölülmúlni,
hiszen több mint 2900 fehér
pólót osztottak szét a neve-
zõk között.

Az eredményhirdetés elõtt
50 piros léggömböt eresztet-

tek fel a gyerekek az égbe,
majd mint egy focimeccsen a
„Ki a legjobb?” vezényszóra
harsogta a több ezres tömeg:
„Legrand”. Ezeket a képeket
a francia televíziónak is el-
küldik, bizonyítva, hogy mi-
lyen szerepet tölt be a válla-
lat a Szentesen élõk életében.

A legtöbb gyereket mozgó-
sító iskola ismét a Kiss Bálint
református volt, melynek
igazgatója, Karikó-Tóth Tibor
elmondta: a megnyert pénzt
az iskolai sport további fej-
lesztésére kívánják fordítani.
Azt is megtudtuk, hogy a kö-
vetkezõ nagy kerékpáros
rendezvényre az október 23-i
tekergésre is készülnek. A
„Két kerékkel egészsége-
sebb” programban a Koszta
második, a Deák Ferenc isko-
la harmadik helyezett lett.

Garai Sz. Imre

Hidas-dupla

Már évek óta rendszeres
szereplõi a békéscsabai or-
szágos atlétikai minõsítõ
versenynek a szentesi atlé-
ták. A remek pálya és ren-
dezett verseny nem csak az
alföldi egyesületek verseny-
zõi számára vonzó, hanem a
szerbiai és romániai atléták
is rendszeres vendégei az
eseménynek.

A mieink, a Maximus SE
versenyzõi fõleg a gyerme-
kek, remekül helytálltak, pe-
dig többször náluk egy-két
évvel idõsebb versenyzõkkel
kellett megmérkõzniük. Strá-
ma Klaudia, Lakos Csaba, Dá-
vid Réka, Gedai Csenge, Czuczi
Anna, Tóth Fanni és Andrikó
Anett remek eredményekkel
hívták fel magukra a figyel-
met.

Az ifjúsági versenyzõk kö-
zül mindenki nagy meglepe-
tésére Márki Sándor meg-
nyerte a fiú súlylökést, telje-
sen esélytelenként. A disz-
koszvetõ lányok a már szo-
kásos elsõ második helyezé-
sen osztozkodtak: Papp Anita

gyõzött, Csordás Cintiát meg-
elõzve.

Egy nappal késõbb Nyír-
egyházán a felnõtt atléták
nemzetközi versenyén erõs
mezõny jött össze minden
számban. Szentest Papp Ani-
ta, Csordás Cintia és Seres
András képviselte, mellettük
a szenior versenyen Ben-
kõ Márta is indult. Három
arany-, 1 ezüst-, és 1 bronz-
érmet nyertek.

Sorrendben Seres András a
férfi diszkoszvetésben 57,41
méteres eredményével elsõ,
Csordás Cintia súlylökésben
11,04 méteres dobásával gyõ-
zött, diszkoszvetésben 33,48
méterrel második, Papp Ani-
ta (32,14 m) harmadik lett.
A szenior nõk diszkoszvetõ
versenyében Benkõ Márta
(30,06 m) gyõzött az elõzõ
évi szenior világbajnoki
ezüstérmes Lippa Ilona elõtt.

A Nyírség Kupát Seres
András kapta meg a rende-
zõk értékelése alapján.

B. Sz.

Több ezren a nyeregben

Balról jobbra Csordás Cintia, Benkõ Márta,
Márki Sándor, Papp Anita

Diszkoszban és
súlylökésben elsõk

Rébeli-Szabó Tamás és dr. Molnár Tamás

A Legrand Zrt. az idén ünnepelte a szentesi gyáregység
mûködésének, az 50. évfordulóját. Ez az év sikerekben gaz-
dag és magas kitüntetéssel elismert szakaszt jelentett és je-
lent a vállalat életében, melyet komoly, sport- és kulturális
rendezvényekkel tettek emlékezetessé. Ezek közül kiemel-
kedett a pénteki, több ezer fõt megmozgató, „Két kerékkel
egészségesebb” mozgalom.

(Fotó: Vidovics)



Tepsis virsli

gombával

Hozzávalók:
20 dkg gomba, 4 pár

virsli, 2 db tojás, 4 dl tej, 1
evõkanál mustár, 5 dkg re-
szelt sajt, só, õrölt bors.

Elkészítése:
A gombát szeleteljük, a

virslit karikára vágjuk,
megpároljuk és kivajazott
jénai tálba tesszük. Ráönt-
jük a fûszeres, tojásos te-
jet. Közepesen meleg sü-
tõben 45 percig sütjük.
Sült burgonyával és friss
salátával tálaljuk.

Meggyes tepsis
palacsinta

Hozzávalók: 4 tojás, 4 ek.
kristálycukor, 2 dl tej, 7 ek.
liszt, 2 ek. ásványvíz, 1üveg
(720ml) meggybefõtt, 3 dkg
mandulapehely, 4 gombóc
vanília fagyi, porcukor, friss
mentalevél.

Elkészítése: Egy kb. 37x32
cm-es tepsit sütõpapírral ki-
bélelünk, és a sütõbe tesz-
szük, amit 200 fokra elõme-
legítünk. Robotgéppel a tojá-
sokat kikeverjük, beleszó-
runk 2 ek. cukrot és krémes-
re dolgozzuk. Belevegyítjük
a tejet, evõkanalanként bele-

szórjuk a lisztet, végül hoz-
záadjuk az ásványvizet. 

A tepsit kivesszük, a forró
sütõpapírt margarinnal meg-
kenjük, és rásimítjuk a tész-
tát. Eloszlatjuk rajta a megy-
gyet majd kb. 12 perc alatt
megsütjük. 

A palacsintát a sütõpapír-
ral együtt kiemeljük, a mara-
dék cukorral meghintjük és a
sütõpapír segítségével felte-
kerjük! A megpirított man-
dulapehellyel és porcukorral
megszórjuk, felszeleteljük, és
1-1 gombóc fagyival tányé-
rokra tesszük. Mentalevéllel
díszítjük!

Birkózók érmei
A K l a u z á l  D S E  b i r k ó z ó i  a z  e l m ú l t  h é t v é g é n

Mezõhegyesen, az id. Csanádi István Nemzetközi  Emlék-
versenyen vettek részt 6 fõvel, ahol a következõ eredmények
születtek.

Gyermek korosztály: A 23 kg-os Csáki Zénó 1., Kuczora
Attila 2. helyezést ért el. 29 kg-ban Boldizsár Dominik 3. helyen
végzett. Diák I-es korosztály: 46 kg-ban Koncz Henrik 3., 52
kg-ban Koncz Márk 2., a 32 kg-osok között Papp János 2.
helyen végzett.
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Kos (03.21.-04.20.)
Ez az utolsó hét, hogy le-
zárja eddigi projektjeit,

hogy befejezze, ami eddig nem sike-
rült. Jövõ héttõl új kihívások és lehe-
tõségek érkeznek az életébe, ame-
lyek teljes figyelmet igényelnek majd. 

Bika (04.21.-05.20.)
A hét elején figyeljen oda
a pénzügyeire, remek be-

fektetési lehetõsége adódhat. Az el-
következendõkben tele lesz kreatív
ötletekkel, és több problémára is
megtalálhatja a megoldást. 

Ikrek (05.21.-06.20.)
Szerencsés, nem várt for-
dulat következhet be a kar-

rierjében, amely továbbtanulási és
fejlõdési lehetõséget is tartogathat.
Családi, párkapcsolati és pénzügyi
problémái megoldódhatnak. 

Rák (06.21.-07.20.)
Romantikus hangulatban
kezdõdik a hét, és egé-

szen januárig szerelmi élete áll majd
a középpontban. Ha eddig pár nélkül
volt, akkor most jó eséllyel találkoz-
hat az igazival. 

Oroszlán (07.21.-08.20.)
Pénzügyi vagy szerelmi
életében változás követ-

kezhet be:  valami befejezõdhet, lezá-
rulhat és valami teljesen új kezdõd-
het. A legfontosabb, hogy ne nézzen
vissza a múltba.

Szûz (08.21.-09.20.)
Szinte szárnyal a héten. Az
eddig meglévõ munkahelyi

és magánéleti problémái megoldód-
nak. Bátran vágjon bele új dolgokba,
hiszen jó eséllyel sikerrel jár majd.

Mérleg (09.21.-10.20.)
Hatalmas áttörést érhet el
a karrierjében, amely lehet,

hogy munkahelyváltást eredményez.
Mostantól egészen decemberig sze-
relmi életén lesz a hangsúly. 

Skorpió (10.21.-11.20.)
Az elmúlt pár hónapban
úgy érezhette, hogy a vi-

lág kicsit belassult, elkerülték a lehe-
tõségek és az újdonságok. Hamaro-
san azonban új távlatok nyílhatnak
meg ön elõtt. 

Nyilas (11.21.-12.20.)
Legyen ambiciózus, hi-
szen most hiába várja,

hogy a problémák maguktól megol-
dódjanak. Cselekedjen! Viszont a kö-
vetkezõ hónapokban  többször vá-
lasztania kell majd a család és a kar-
rier között. 

Bak (12.21.-01.20.)
Ha az elmúlt pár hónap
kissé unalmasnak tûnt,

akkor most  beláthatja, hogy megérte
várni az új lehetõségekre. Itt az idõ,
hogy felpezsdítse maga körül az éle-
tet. 

Vízöntõ (01.21.-02.20.)
Remek idõszakok követ-
keznek a döntéshozatalra.

Hamarosan egy szerencsés pénzügyi
lehetõség is felmerülhet. Munkahe-
lyén problémák adódhatnak a fõnök-
kel vagy egy munkatárssal.

Halak (02.21.-03.20.)
Új lehetõségek és kihívá-
sok adódhatnak, egy régi

vágya is valóra válhat. Sokat foglal-
koztatja a jövõ, és teljesen új tervek
körvonalazódhatnak.

Szeptember 26-október 2.
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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 látható a megye-
házán.

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

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

Tokácsli Galéra
Sáska Tibor és Kálmán Éva

festõmûvészek munkáiból látható
tárlat a galéria nyitva tartási idejé-
ben.

Városi könyvtár
A Paletta Alkotókör tagjainak

munkái szeptember 29-ig látható
nyitva tartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Gyõri Fotóklub Egyesület 22

szerzõjének képeibõl látható vá-
logatás  szeptember 30-ig, az in-
tézmény nyitva tartási ideje alatt.

Galéria Kávéház
Gál András debreceni fotós

Brooklyn Bridge címû fotókiállítá-
sa október elejéig tekinthetõ meg.

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 22–26.
17.30 óra Amerika Kapitány:

Az elsõ bosszúálló – amerikai
sci-fi,

20 óra Zöld Lámpás – ameri-
kai sci-fi.

Szeptember 29-október 3.
17.30 óra Förtelmes fõnökök

– amerikai vígjáték,
20 óra Cowboyok és ûrlények

– amerikai sci-fi.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 23-tól

A több mint 100 éves Aranykalász
Étterem, Panzió, Sörbár megújult ét-
lappal, a nyári hónapokban kerthelyi-
séggel várja Kedves Vendégeit! A 30
fõs fedett teraszon ebédelhet, vacso-
rázhat, vagy akár kellemesen üldögél-
ve beszélgethet egy jó kávé, egy finom
korsó sör, üdítõ mellett. A füstmentes,
légkondicionált, a téli hónapokban
hangulatos kandallós, 150 férõhelyes
étterem három helyiségre osztható, így
a kisebb csoportok, családok, baráti
társaságok rendezvényeinek – terem-
bér nélküli – zavartalan lebonyolítását
tudják biztosítani. Látogasson el hoz-
zánk! Tel./fax: (00-36) 63/312-046. Mo-
bil: (00-36) 20/955-64-42. E-mail: arany-
kalasz@pannongsm.hu

Beküldendõ a vízszintes 1. és függõle-
ges 6. számú sorok megfejtése október 6-
ig szerkesztõségünkbe (Kossuth tér 5.)
levelezõlapon, e-mailen szenelet@szen-
tes.hu, telefonon 63/311-563. A szeren-
csés nyertes párjával egy kétszemélyes
„Aranykalász tálat” körettel fogyaszthat
el az étteremben, 4500 forint értékben.

A szeptember 9-i rejtvény megfejtése:
Kulcsmásolás. Bélyegzõkészítés. Bõhm
Sándor kisiparos 3-6 ezer forintos szol-
gáltatását Mészáros Lászlóné (Köztársa-
ság u. 13.) nyerte. Levélben értesítjük ol-
vasónkat.

Vízszintes: 1. A vendéglátóhely … – foly-
tatásban a megfejtés elsõ része (zárt betûk: T,

T, L, B, Á, M). 6. Vízparti növény. 7. Szin-
tén. 8. Néma lösz. 9. Ital – névelõvel. 11.
Rovar... 13. Hídlás, padló. 15. Apaállat.
16. Erre, felém. 17. Dunántúli folyó. 24.
Szemes termény. 27. Ételkülönlegesség:
besózott halikra. 28. Tova. 30. Kiejtés sze-
rinti. 32. Megfelelõ, használható. 33.
Szám, sorszám. 35. Névelõvel: gége. 37.
Vajon a perünk? Jogvitánk? 39. Kórus kö-
zepe. 40. Tarifában van! 42. Igaz. 45. Elõ-
adó – röviden. 47. Tol. 49. …t (sebész-
kést). 51. Történések. 53. Útszakasz, állo-
más. 55. Névelõvel: szurkoló öröme. 57.
Francia folyó. 58. Derékszíja. 59. Szamár-
hang. 61. Páratlanul lenget.

Függõleges: 1. Testrészed. 2. Kedélye-
sen enyeleg. 3. Róka kicsinye. 4. Nagyon
régi. 5. Varrja, fûzi. 6. A megfejtés második
része (zárt betûk: M, V, D, E). 10. Alumíni-
um vegyjele. 12. Francia folyó. 14. Brit író
(John). 18. Szabad töltéssel bíró atomcso-
portok. 19. Az idõ tájt. 20. Gumigyárunk.
21. Olasz, vatikáni és szomáliai gépko-
csik nemzetközi jelzése. 22. Fél giga. 23.
Zsírpárna. 25. A, F, E, Ü). 26. Baranya
megyei település. 29. Lombsátor. 31. Al-
kohol. 34. Enyém – angolul. 36. Német
söröskorsó. 38. Ab ovo. 41. Görögkeleti
szentképet. 43. Lejegyez. 44. Megkevert
rojt. 46. Régebbi fuvarozó vállalat. 48.
Négynél egyel többen. 50. Zavar kezdete.
52. Helena egynemû hangzói. 54. Párat-
lan primér. 57. Sír a baba. 60. Állami
Gazdaság – röviden.

VÁRJA ÖNT IS AZ ARANYKALÁSZ!

„„KKöönnnnyyûû  ddoolloogg  bbööllccssnneekk  lleennnnii..  CCssaakk  ggoonnddoolljj  vvaallaammii  bbuuttaassáággrraa,,
aazzttáánn  nnee  mmoonndddd  kkii..““  ((SSaamm  LLeevveennssoonn))

KIS KUKTA

– Mi a címe a világ legvékonyabb
könyvének?
– ???
– Amit a férfiak a nõkrõl tudnak.

A napilap egy olyan kiadvány,
amit az emberek naponta olvas-
gattak. Olyan, mint egy weboldal,
csak az összes hír egy nappal ko-
rábbi. 

Azt mondják, hogy minden part-
nerkapcsolatban kell, hogy adjunk
és kapjunk is. Ez nem igaz. Egy
kapcsolatban az ember csak ad,
és ad, és még ad, míg végül telje-
sen kimerülve dõl be a sírba, és
akkor azt mondják, hogy nem
adott eleget.

Az ember három okból lesz író: az
egyik, hogy kell a pénz; a másik,
hogy mondanivalója van, amirõl
azt hiszi, hogy másokat érdekel-
het; a harmadik pedig az, hogy
nincs jobb ötlete, mihez kezdjen a
hosszú téli estéken.

Egy unalmas vasárnap délután a
szavannán az elefántok elhatároz-

ták, hogy kihívják a hangyákat
egy focimeccsre. Amikor az ele-
fántok már 10–0-ra vezettek, a
hangyák magukhoz ragadták a
kezdeményezést. A legjobb han-
gya játékos közeledett a labdával
az ellenfél kapuja felé, amikor is
az elefántok bal hátvédje hirtelen
rágázolt és halálra taposta. A bíró
megállította a meccset és ordítani
kezdett:
– Hé, elefánt, hát te meg mit csi-
náltál? Szerinted ez sportszerû,
halálra tiporni az ellenfelet?
Az elefánt ijedten válaszolt:
Nem akartam én megölni, csak
felbuktatni.

Idõs férfi jelentkezik, hogy jogo-
sítványt szeretne. Kérdi tõle az
oktató:
– De uram, 80 évesen minek ma-
gának jogosítvány, amikor egész
életében jól elvolt nélküle?
– Tudja, a múltkor hallottam,
hogy egy autó nagy sebességgel

felrohant a járdára, és elütött egy
politikust. Akkor bevillant a fejem-
be: „Úristen, ez akár én is lehet-
tem volna!” De hát sajnos jogosít-
vány nélkül ez lehetetlen!

Egy amerikai turista megszáll
Moszkvában egy szerény turista-
szálláson, és a szobában renge-
teg  szemetet talál szétszórva.
Összeszedi, berakja egy zsákba,
és kiviszi az utcára. Le akarja ten-
ni a zsákot a kapu mellé, amikor
megszólítja egy rendõr:
– Hé, uram, ez itt nem szokás.
Nem szemetelhet az utcán! 
– Hát akkor hová tehetem? – kér-
dezi a férfi.
– Jöjjön velem, majd megmuta-
tom. 
Azzal elvezeti a turistát egy gyö-
nyörû kertbe, ahol zöld a gyep,
formára nyírt a sövény és renge-
teg virág nyílik.
– Na, ide lerakhatja!
Csodálkozik az amerikai:
– Nahát! Köszönöm! Ez az orosz
udvariasság?
– Nem, ez az Amerikai Nagykö-
vetség.

Hõguta



Sajtótájékoztató kereté-
ben mutatta be szerdán a
Szentesi Vízilabda Klub ve-
zetõsége a 2011/2012-es sze-
zon rajtja elõtt a felnõtt nõi
és férfi csapat játékosait,
edzõit. Az alaposan átala-
kult férficsapatunk kedden
már bajnoki mérkõzést ját-
szik a ligeti uszodában, az
ellenfél a Szolnok lesz. 

– Szép eredményeket értek
el csapataink, különösen a
hölgyek, de mostantól már
csak elõre, az újabb célok
megvalósítására szabad fi-
gyelnünk – kezdte szezon-
nyitó köszöntõjét Molnár Zol-
tán, a klub elnöke. Szükség is
lesz a koncentrációra, hiszen
az idei bajnokság erõltetett
menetben zajlik a jövõ nyári
olimpia miatt. Ráadásul a
Hungerit-Metalcom – Szen-
tes a támogatóknak köszön-

hetõen idén ismét részt ve-
het a nõi LEN-kupa küzdel-
meiben, és természetesen
a Magyar Kupában sem
mondtak le a címvédésrõl a
lányok. A hölgyek október
29-én kezdik a szezont a Ma-
gyar Kupa csoportmérkõzé-
sekkel, bajnokin elõször no-
vember 16-án szállnak me-
dencébe Takács Orsolyáék.
Ami a férfiakat illeti, komoly
vérátömlesztésen ment át a
Bodrogi Bau Szentesi VK
játékoskerete a nyáron. A ve-
zetõedzõ is új, immár Lukács
Dénes dirigálja az együttest.

– Mindenki ellen úgy szál-
lunk majd medencébe, hogy
gyõzni szeretnénk. Fiatal, te-
hetséges játékosok igazoltak
Szentesre. Céltudatos mun-
kával, hosszú távra tervezve
ezekkel a vízilabdázókkal
nagyon szép eredményt ér-

het el a csapat – mondta Luk-
ács Dénes. – Úgy érzem elvé-
geztük a szükséges munkát
a felkészülés alatt, már a Ma-
gyar Kupában is voltak jó
meccseink, készen állunk a
bajnokságra. Ami hiányzott
a felkészülésünkbõl, az
a mérkõzésekkel dúsított
edzõtáborozás. Erre anyagi
okok miatt nem kerülhetett
sor, ennek ellenére a srácok
tisztességgel elvégezték a ki-
rótt edzésmunkát. Elsõdle-
ges célunk, hogy október 8-
ára, és 14-re, a Kaposvár és a
Honvéd ellen tökéletes for-
mában legyünk. 

A Bodrogi Bau az elmúlt
hétvégén kiesett a Magyar
Kupából. A házigazda Szol-
nok ellen 12-8-ra, a Vasastól
16-9-re kapott ki a gárda, az
Eger „kisebbik” csapatát
pedig 14-5-re verték Szõke
Szabolcsék, így a harmadik
helyen végeztek a csoport-
jukban, ami a búcsút jelen-
tette a további küzdelmektõl.
A Szolnok elleni bajnoki nyi-
tányra szeptember 27-én,
kedden 17 órakor kerül sor a
ligeti uszodában.

H.V.
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Szétbontottak és elloptak
egy használaton kívüli vas-
úti kocsit Szentes határából,
egy mezõgazdasági terület-
rõl. A tolvajok április és
szeptember között aprán-
ként hordták el a jármûvet,
100 ezer forintos kárt okozva
a tulajdonosnak.

Kétszázezer forintos hor-
gászfelszerelést loptak el egy
Tisza-parti lakókocsiból. Az
elkövetõk lefeszítették a la-
katot, így jutottak be a lakó-
térbe.

Három hölgy tért be egy
bisztróba a városközpontban
az elmúlt héten, majd miu-
tán rendeltek egy-egy kávét,
csatlakozott hozzájuk egy
férfi ismerõsük is. A férfi az
általa hozott, de máshol vá-
sárolt péksüteményt a biszt-
róban szerette volna elfo-
gyasztani, de a pultos felhív-
ta rá a figyelmét, hogy ott
csak a helyben vásárolt ételt
eheti meg. A férfi ezen any-
nyira felmérgelte magát,
hogy némi verbális kakasko-
dást követõen a kávéval teli
csészéket a kezével lesöpörte
a pultról. Ellene garázdaság
miatt folytat eljárást a Szen-
tesi Rendõrkapitányság.

Lefejelte ismerõsét egy fia-
tal lány az egyik szentesi ját-
szótéren. A garázdaság miatt
késõbb eljárás alá vont lány
elõbb ütött, majd „bólintott”,
nyolc napon belül gyógyuló

sérüléseket okozva ezzel a
sértettnek.

Újabb kilenc személy ellen
indított nyomozást a rendõr-
ség fémlopás miatt. Az elkö-
vetõk valamennyien az Atti-
la utcai, felszámolás alatt ál-
ló MÉH-teleprõl igyekeztek
vasat, alumíniumot lopni, si-
kertelenül, mert elfogták
õket. Korábban már több tu-
cat személyt állított elõ a
szentesi rendõrség, akik in-
nen szerettek volna fémet el-
vinni, engedély nélkül. Kö-
zülük négyen már jogerõs
büntetéssel távozhattak a bí-
róságról.

Három, egyenként 50 mé-
teres fóliasátor oldalát hasí-
tották végig ismeretlenek
Szentes határában, az oko-
zott kár eléri a 200 ezer forin-
tot. Egy másik fóliasátorból
szeptember 19-ére virradóra
egy 50 ezer forint értékû szi-
vattyút loptak el a tolvajok. 

Lakossági bejelentés segít-
ségével fogták el a rendõrök
azt a két betörõt, akik a Men-
tõ utcában, az egyik házból
hétfõn délután gáztûzhelyet,
ruhát szerettek volna elvinni.
A Szabadság téri tolvajt
azonban még mindig keresik
a nyomozók, a tettes szep-
tember 17-ére virradóra 400
ezer forint értékû arany ék-
szerrel és készpénzzel távo-
zott a helyszínrõl.

H. V.

Ellopták a vasúti
kocsit

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

Házasságot kötött:
Bán Ödön (Nagygörgõs u.

24/D) és Kovács Gabriella
(Gergely u. 15.), Balogh Zol-
tán (Jókai u. 112.) és Simon
Erzsébet Tünde (Mezõ u.
16.), Illés József és Almási
Ágnes (Bartók B. u. 10.).

Elhunyt:
Borosné Kõrösi Valéria

(Drahos I. u. 4.), Kis István
(Villogó u. 7.), Faur Péter
(Mészáros L. u. 9.), Dávid
Józsefné Váczi Mária (Nagy-
örvény u. 62.), Székely Sán-
dor (Rákóczi F. u. 60/A).

Családi események

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
kívül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszertári  készenléti

ügyelet: minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart. Mun-
kaszüneti nap 20 órától másnap
7.30-ig. Szeptember 19-október
3. dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap (hét-
végén és ünnepnapokon is!) 8-20
óráig. Készenléti telefon: 70/563-
3519.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) szep-
tember 24-25-én dr. Hobot László
Szentes, Kodály Z. u. 15., telefon:
20/311-08-30.)

Három mérkõzés után a
harmadik helyen áll az NB
II-es tekebajnokság dél-keleti
csoportjában a Szentesi TE
együttese. Az elsõ forduló
házi rangadóján még 5-3-ra
kikapott a csapat a Szentesi
Vasutas TE-tõl, a második
körben viszont 7-1-re legyõz-
te a Hódmezõvásárhelyi
SZTK-t. Legutóbb szomba-
ton a budapesti Kõbányai
SE-vel mérkõzött a csapat,
ahol szoros mérkõzésen 5-3-
ra nyert. A SZTE pontfogói:
Dömsödi Ferenc (473), Stabe-
recz Mihály (532), Török Gábor
(494).

Teke
siker

Október 14-16. között hon-
ismereti túrát szervez a Sza-
badidõs Sportklub a Nyugat-
Dunántúlra. A kirándulás so-
rán megtekintik a Monostori
erõdöt, a Klapka várat, de
Gyõr, Sopron, Fertõd, Pan-
nonhalma, stb. nevezetessé-
geivel is megismerkednek a
résztvevõk. Jelentkezni lehet
elõleg befizetésével október
5-ig, szerdánként 15-17 óra
között a klub Tóth J. u. 28/A
sz. alatti helyiségében. Felvi-
lágosítást ad Ignácz János
(20/378-38-40) és Léhi Gábor
(30/468-87-69).

Honismeret

Szépek, erõsek, felkészültek

Október 1-jén kezdõdik
és egy hónapig tart a 2011-es
népszámlálás, amelyben az
összes magyarországi la-
kost, lakást és lakás céljára
használt ingatlant felmérik.
Az elõkészületek már foly-
nak, ennek részeként befe-
jezõdött Szentesen is a
számlálóbiztosok képzése.

Körzetünkben mintegy
száznegyven számlálóbiztos
keresi majd fel az embereket
október 1. és 31. között, hogy
a lakásukról és az abban élõ
személyekrõl kérdõívet tölt-
sön ki. Helyben a népszám-
lálásban 180-an mûködnek
közre. A minket megkeresõ
személyeket a (80) 200-224-
es zöld számon ellenõrizhet-
jük.

A kérdõíveket a számláló-
biztosok minden háztartásba
kiviszik szeptember 27. és
30. között, annak kitöltésére
háromféle lehetõség van. Az
egyik a hagyományos mód-
szer: a biztos kérdezi meg az
adatokról a családokat, ez
október 1–31. között törté-
nik; a másik, hogy a háztar-
tásokban élõk önállóan töltik
ki a kérdõíveket, erre októ-

ber 1–16-ig van lehetõség. A
harmadik az online nép-
számlálás: október 1–16-ig az
enepszamlalas.hu  weblapon
is leadhatók adataink, ehhez
a számlálóbiztosok által kéz-
besített csomagban található
az azonosító kód.

A népszámláláson kétféle
kérdõívet kell kitölteni: lakás
és a személyi kérdõív. Ez
utóbbiból az október 1-jéig
megkapott csomagban egyet
találunk, ehhez késõbb any-
nyit kell kérni a számlálóbiz-
tostól, ahányan a lakásban
élnek (fontos, hogy nem a hi-

vatalosan bejelentettek szá-
mítanak, hanem azok, akik
életvitelszerûen a lakásban
élnek). A kérdõíveket nem-
csak magyarul, hanem 18
nyelven – a kisebbségi nyel-
vek mellett –, így angolul, kí-
naiul, oroszul, franciául is el-
készítették, de a cigány lako-

soknak beás és lovári nyel-
ven is készült kérdõív.

A lakáskérdõívek a laká-
sok adatait rögzítik. A sze-
mélyi kérdõívek a háztartás-
ban élõk számára, gazdasági
aktivitására, foglalkozására,
a munkahelyre jutásuk mód-
jára, valamint az anyanyelv-
re, a nemzetiségi, etnikai ho-
vatartozásra, vallásra, egész-
ségi állapotra vonatkozó kér-
déseket tartalmaznak. Ez
utóbbiakra nem kötelezõ vá-
laszolni, viszont kötelezõ a
részvétel a népszámlálásban.
Aki az alapkérdésekre nem

válaszol, az ellen szabálysér-
tési eljárás indulhat. 

A népszámlálásról részle-
tes tájékoztatást a www.
nepszamlalas.hu weboldalon
olvashatnak

Népszámlálási Iroda 
Szentes

Népszámlálási tudnivalók

HOLLAND CSEREPESVIRÁG
és KERTINÖVÉNY VÁSÁR
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TULIPÁNFÁK 699 Ft
SZOBANÖVÉNYEK,

ÖRÖKZÖLDEK 450 Ft-tól
szeptember 28-án szerdán Szentesen,

a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban.

Vb-ezüst Rékának

Kövér-Kiss Réka – a Hungerit-MetalCom Szentes bal-
szélsõje – is tagja volt a junior nõi vízilabda világbajnok-
ságon ezüstérmet szerzett magyar válogatottnak: a döntõ-
ben 11–9-re a spanyoloktól kaptak ki a mieink. Réka né-
hány napra külföldre utazott, hogy kipihenje a vb fáradal-
mait.

(Fotó: Vidovics)


