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Nevet vált a Civil TV
A 2005-ben indult Civil Televízió médiaszol-

gáltatási tevékenységét Szentes Televízió né-
ven folytatja tovább június 1-jétõl. A 7 évvel
ezelõtti gazdasági, támogatási és mûsorkészí-
tési feltételek alaposan megváltoztak, a televí-
zió kinõtte az egyesületi kereteket. A mûsor-
szolgáltatót a jövõben a Digart-M Kft. mûköd-
teti, a munkatársak maradnak a médiumnál.
Országos csatornáknak is beszállítója lesz a
Szentes TV – írta lapunknak Csorba Gyula fe-
lelõs szerkesztõ. Közleményét a 4. oldalon ol-
vashatják.

Egyrészt az 1999 elõtt lé-
tesített csatornahálózatra
most rákötni szándékozók
r é s z l e t f i z e t é s i  k e d v e z -
ményt kapnak a 42.500 fo-
rint jogdíj megfizetésére.
Elõzetes felmérések alapján
közel 300 olyan fogyasztási
hely található még a város-
ban, ahol a rákötés lehetõ-
sége 1999 óta fennáll. Az
akkori szabályozás szerint,
akik nem fizették meg ezt a
jogdíjat, azoknál nem épí-
tették ki az ingatlanhoz ve-
zetõ vezetékszakaszt a ge-
rincvezetéktõl. Vagyis, ha
most szeretne rákötni a
szennyvízhálózatra, akkor
meg kell terveztetnie a hi-
ányzó utcai szakaszt is. Az
1999 után létesített csator-

nahálózat esetében ilyen
terveztetési költség nem
terheli a tulajdonost, mivel
akkor eleve az ingatlanig
vezették a szennyvízcsator-
nát. Aki az 1999 elõtt épült
szennyvízcsatorna hálózat-
ra rácsatlakozik, a rácsatla-
kozási engedély kiadásá-
nak napjától számított 5
hónap alatt legfeljebb 5 ha-
vi részletben fizetheti meg
a 42.500 forintot.

A most elfogadott másik
módosítás a talajterhelési
díjfizetést érinti. Ez év feb-
ruár 1-tõl tízszeresére nõtt
a talajterhelési díj ,  ami
Szentesen 1800 forint lett
köbméterenként évente.

(folytatás a 8. oldalon)

Részletfizetés
és mentesség

Forráshiánnyal küzd a
Szentes és Környéke Vízgaz-
dálkodási Társulat és kérdé-
sessé vált a mûködése is. Ta-
valy óta nem kell a gazdák-
nak érdekeltségi hozzájáru-
lást fizetni, ezért csökkent a
társulat tervezett bevétele. Fõ
tevékenysége a közcélú víz-
rendezési munkák mellett
mezõgazdasági öntözõvíz
szolgáltatás, valamint e tevé-
kenységekhez kapcsolódó
mûvek karbantartása, fejlesz-
tése. Ha nem jutnak forrás-
hoz, akkor ezeket a feladato-
kat a vízügyi igazgatóság ve-
szi át és az önkormányzat-
nak is magának kellene meg-
oldania a külterületeken az
önkormányzat kezelésében
lévõ belvízi védekezést. Rá-
adásul közcélú érdekeltségi
hozzájárulást kellene megfi-
zetni, aminek a mértéke
többszöröse a jelenleg java-
soltnál.

A kialakult helyzet megol-
dására a társulat legutóbbi
küldöttgyûlésén határoztak
tagi hozzájárulás bevezetésé-
rõl, a döntést azonban meg
kell még szavaznia a taggyû-
lésnek is. A javaslat lényege,
hogy a társulat 4 ezer tagja –
köztük a térség tíz önkor-
mányzata - évente és hektá-
ronként nettó 500 forintot fi-
zessen. Ez az összeg mind-
össze fele az utoljára 2010-
ben fizetett érdekeltségi hoz-
zájárulás díjának. 

(folytatás a 3. oldalon)

Megmarad-e
a társulat?

Szerdán tartotta éves ren-
des közgyûlését a Szentesi
Vízilabda Klub. A pénz-
ügyi és a szakmai beszá-
molókat követõen került
sor az alapszabály módosí-
tására, melyeket a tagság
egyhangúlag elfogadott és
támogatott. A délután két-
ségkívül legnagyobb érdek-
lõdéssel várt napirendi

pontja a tisztségviselõk
megválasztása volt. Aho-
gyan azt Molnár Zoltán, a
klub elnöke korábban írás-
ban is jelezte az elnökség
felé, most szóban is meg-
erõsítette: sem elnökségi,
sem elnöki posztot nem kí-
ván betölteni az egyesület-
nél. Molnár Zoltánhoz ha-
sonlóan az elnökség vala-

mennyi tagja kinyilvání-
totta, hogy lemondanak
posztjukról, így új elnöksé-
get kellett választania a
közgyûlésnek. A jelöltekbõl
néhány perccel késõbb el-
nökségi tagok lettek, esze-
rint a Magyar József, Bozó
Zoltán, Tóth Balázs, Rébeli
Szabó Tamás, Pengõ László és
Pellei Csaba alkotta hatosfo-
gat irányítja a jövõben a
klubot. Eldõlt az is, hogy
fõállásban ügyvezetõ igaz-
gatója is lesz a Szentesi
VK-nak, mely posztra a hí-
rek szerint Horváth Sándor
a legesélyesebb jelölt.

(folytatás a 6. oldalon)

A Hungerit-vezér lett
a vízilabda klub elnöke

Öt kamera már összeköt-
tetésben áll a rendõrkapi-

tányság ügyeleti helyiségé-
ben kialakított vezérlõpult-

tal. A tesztelés alatt még
nem rögzítik a felvételeket,
egyelõre csak a mûködésü-
ket ellenõrzik. Ottjártunk-

kor a bírósági körforgalom-
hoz kihelyezett objektív
járõr üzemmódban, azaz
három másodpercenként

forogva pásztázta az Erzsé-
bet téri csomópont útjait, a
másik négy szerkezet – a

Mol-kútnál, a posta elõtt, a
kórház és a közgé sarkánál
– pedig fix képet közvetí-
tett. Mint megtudtuk, az

adatok optikai szálon fut-
nak be a kapitányságra, va-
gyis késleltetés nélkül, élõ-
képen követhetik a történé-

seket a város rendõrei.

(folytatás a 3. oldalon)

Már pásztáznak a kamerák HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Már tesztelés alatt áll az új térfigyelõ
rendszer, a város legforgalmasabb pontjain
és a bûnügyileg fertõzött területeken elhe-
lyezett 21 kamera június végétõl munkába

áll. A modern eszközökkel több száz méter
távolságból leolvasható egy rendszám. Éj-
szaka is kifogástalan képet készít, a felvéte-
leket pedig öt napig rögzíti a rendszer.

Új elnöke és elnöksége van a Szentesi Vízilab-
da Klubnak. A klub szerdai közgyûlésén a tag-
ság elõtt bejelentették, hogy a korábbi elnök,
Molnár Zoltán távozik az egyesület élérõl, de le-
mondott az elnökség valamennyi tagja is. A
klub elnöke a Hungerit Zrt. vezérigazgatója,
Magyar József lett, aki elsõdleges feladatának a
rendrakást tûzte ki célul.

Az új vezetés: Pellei Csaba, Tóth Balázs, Rébeli Szabó Tamás, Pengõ László és Magyar
József. Bozó Zoltánt távollétében választották be az elnökségbe. (Fotó: Vidovics)

Tavaly év végén 919 olyan fogyasztási hely
szerepelt a helyi nyilvántartásban, ahol a ren-
delkezésre álló gerincvezeték ellenére nem kö-
tötték rá az ingatlant a szennyvízcsatorna háló-
zatra. A rákötési hajlandóság erõsítésére és a
terhek könnyítése érdekében módosította ren-
deletét legutóbbi ülésén a képviselõ-testület. 
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120 éve, a Szentesi Lap
1892. május 26-i száma egy
életmentésrõl számolt be.
„Cakó István reggel 4 órakor
a Werner-féle örvénybõl
Krein Ignác elõfogatos kocsi-
sát, Szalacsik Ferencet, aki a
nevezett törvényben másod-
magával lovakat mosott, de
úsztatás közben a lóról lema-
radt, saját élete kockáztatásá-
val a biztos halálból kimen-
tette. Az a hely, ahol Sza-
lacsik elmerült, két öl mély.
Cakó maga tett az esetrõl be-
jelentést és tanúkra hivat-
kozva bizonyította, hogy ha
õ utána nem ugrik és saját
élete kockáztatásával partra
nem hozza, Szalacsik ment-
hetetlenül a vízben lelte vol-
na halálát. Cakó életmentési
jutalomdíj kieszközlését kér-
te. A kihallgatáson maga
Szalacsik is megerõsítette,
hogy Cakó joggal tarthat
igényt arra a csekély díjra,
mellyel ily tettek jutalmaz-
tatni szoktak.“

100 éve, a Szentesi Lap
1912. május 23-i számában
egy mezõõr lóvásárlásáról
ír. „Szénási Ferenc mezõõr
följelentést tett a rendõrsé-
gen, Rostás József és S. Tö-
rök Ferenc hódmezõvásár-
helyi lakosok ellen csalás
miatt. A mezõõr lovakat
vásárolt a szegvári vásár-
ban. A derék paripa, ame-
lyért 170 koronát fizetett ki,
a vásár után való nap fel-
fordult. Az állatorvos meg-
állapította, hogy a ló kehes
volt, de a vásár elõtt elfoj-
tották benne a nyavalyát. A
két vásárhelyi ember úgy
került pácba, hogy a ló
Rostásé volt, de Rostás ci-
gány lévén, S. Török Fe-
rencre bízta a vásárcsiná-
lást, úgy lévén, hogy köny-
nyebb lesz túladni a pari-
pán. Együttesen kerültek a
vádlottak padjára.”

30 éve, a Szentesi Élet
1982 júniusi száma arról
írt, hogy a Kurcán csõhíd,

az uszodában pedig tan-
medence épül. A lap meg-
jelenésekor a szakemberek
az alapozásnál tartottak.
Örömmel tudósítottak ar-
ról, hogy már készül a Sze-
gedi Kendergyárban az új
sátortetõ, azaz télen egy
sátor alatt  két medencében
lubickolhatnak a látogatók.
Arról is hírt adtak, hogy
már tervezés alatt áll az új
hõközpont és csõhíd, és el-
készültek az új kemping-
házak tervei is. „A híd a
Kertészeti Kutatótól nem
csak a hulladék melegvi-
zet, hanem a gyalogos for-
galmat is áthozza a túlsó
partra.”

Ugyanebben a lapszám-
ban közölték, hogy a fej-
lesztéseknek köszönhetõen
körülbelül 20 perccel lesz
rövidebb a gyorsvonaton
eltöltött idõ Budapest és
Szentes között. A megye-
székhely felé pedig úgy rö-
vidül a menetidõ, hogy a
Szentesrõl indult és Vá-
sárhely-Népkertre érkezett
vonatok minden további
nélkül folytatják útjukat
Szeged irányába.

Régi szentesi újságok írták...

Nyavalyás lóvásár

Pedagógusnapon, június
3-án 10 órakor Szentesen a
Kálvária-temetõben Balázs
András (Szentes, 1913–
1992) kántortanító, tanár,
karnagy, kertész halála
20. évfordulója alkalmából
megemlékezést tart az ön-
kormányzat és a Zöldág
MSE. A Deák Ferenc Általá-
nos Iskola egykori kiváló
tanára, az 1974-ben nyug-

díjba vonult Bandi bácsi
életpályáját Szirbik Imre pol-
gármester méltatja. 

A szervezõk szeretettel
várnak mindenkit Balázs
Andrásnak a Kálvária-domb
déli oldala közelében levõ
nyughelyénél, ahol bizonyá-
ra felcsendül majd néhány
dal is azok közül, melyeket
egykoron már óvodás tanít-
ványaival is megtanított: 

A megemlékezés folytatá-
saként a szervezõk 2013. júli-
us közepén Balázs András
100 éves születésnapján egy-
kori iskolája épületénél em-
léktábla avatással, illetve ün-
nepi kórustalálkozóval sze-
retnének tisztelegni a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban, ahol oly sokszor tevé-
kenykedett.

Balázs Andrásra emlékeznek

A Szentesi Élet 2012. má-
jus 18-diki száma interjút kö-
zölt Szaszkó Ferenccel: „Régi
idõk tanúja – Beszélgetés
Szentes elsõ tanácselnöké-
vel” címen. Olvasva az írást,
nagy örömömre szolgált,
hogy Feri bácsi 92 évesen is
jó egészségnek örvend, s me-
sélt a régi idõkrõl a mai fia-
taloknak. Minden tisztele-
tem ellenére sem tudom
megállni, hogy múltunk ku-
tatójaként ne tegyek egy
pontosító megjegyzést. 

Ismert, hogy 1950. május
11-én az országgyûlés elfo-
gadta az 1950: I. törvényt a
helyi tanácsok szervezésérõl.
Három hónappal késõbb
(1950. aug. 15-én) megtartot-
ta alakuló ülését az Ideigle-
nes Szentes Városi Tanács. A
15 tagú végrehajtó bizottság
elnökévé Török János addigi
polgármestert, elnökhelyet-
tessé Fábián N. Jusztinát, vb-
titkárrá pedig dr. Solti Lász-
lót választották meg. Szoro-
san értelmezve tehát: a város
elsõ tanácselnöke Török Já-
nos (1898–1982) egykori föld-
munkás-kubikos, megyei és
városi képviselõ, 1947–48 kö-
zött a Földmunkások és Kis-

birtokosok Országos Szövet-
ségének (FÉ-KOSZ) megyei
titkára, majd 1949-ben rövid
ideig a szövetség központi
vezetõségének fõtitkárhelyet-
tese, 1949 márciusától Szen-
tes polgármestere volt. Igaz
csak ideiglenes jelleggel, az
elsõ tanácsválasztások meg-
tartásáig. 

A tanácsi választásokra or-
szágszerte 1950. október 22-
én került sor. Szentesen a vá-
lasztásra jogosultak száma
20 825 fõ volt, szavazott 20
111 fõ (96,6%), amely megfe-
lelt az országos átlagnak. A
Szentes Városi Tanács októ-
ber 31-én tartotta alakuló
ülését, amelyen a végrehajtó
bizottság elnökévé Szaszkó
Ferencet választották meg.
Vagyis az elsõ hivatalosan
megválasztott tanácselnök
valóban Feri bácsi volt, aki
1950. nov. 1.–1952. máj. 31.
között viselte hivatalát. Az
elnöki tisztségben õt követ-
ték: Papp István (1952–54),
Nagy György (1954–68), Bajo-
mi N. Sándor (1968–70), Csor-
ba György (1971–83), Dóczi
Gábor (1983–87), Szirbik Imre
(1988–90).

Labádi Lajos

A pontosság
kedvéért

A ligeti Csallány Gábor Kiállítóhelyen új idõszaki tárlat lá-
togatható jövõ héttõl, a Szentesi Keresztény Pedagógus Tár-
saság és a Koszta József Múzeum szervezésében.

A várpalotai Trianon Múzeum vándorkiállítása A trianoni
diktátum története és következményei címmel a békediktá-
tum aláírásának 92. évfordulóján, június 4-én, hétfõn 17.30-
kor nyílik. A tárlat június 21-ig látogatható, a belépés a kiállí-
tásra díjmentes.

Trianon-kiállítás

A polgármester-kérdés vá-
ratlan fordulatot hozott a he-
lyi kormánypárt és a Kos-
suth-párt viszonyában. A
Kossuth-párt  Tasnády Antal
ügyvédet jelölte a polgár-
mesteri állásra, számítva a
kormánypárti szövetségese-
ik támogatására. A kormány-
párt részrõl azonban úgy ha-
tároztak, hogy Tasnády elle-
nében a számukra is szimpa-
tikusabb Mátéffy Ferenc
mellé sorakoznak fel, meg-
szakítva ezzel a Kossuth-
párthoz fûzõdõ többéves
szövetségi viszonyt. A kor-
mánypárt állásfoglalásával
valójában el is dõlt a polgár-
mesteri szék sorsa. Amint
várható volt, a polgármester
választáson nem alakult ki
komoly küzdelem. Mátéffy
Ferenc és Tasnády Antal
mellett Hódy Antal is meg-
pályázta a polgármesteri ál-

lást, de a szavazás elõtt visz-
szalépett. A megmaradt két
jelölt közül a jóval esélye-
sebb Mátéffy került ki gyõz-
tesen, aki Tasnády 43 szava-
zatával szemben 150 szava-
zatot kapott. (A tisztújítás le-
folyását utóbb Hódy Antal
Tulakurcza ostroma címen
megörökítette egy szatirikus
költeményben.)

A megválasztott új polgár-
mesterrõl tudni kell, hogy
Szentesen született 1856. no-
vember 19-én; apja Mátéffy
Ferenc tímármester, földbir-
tokos, városi és megyei kép-
viselõ, édesanyja Batik Lídia.
Elemi iskoláit és a gimnázi-
um alsó négy osztályát szü-
lõvárosában végezte, Szarva-
son érettségizett. Tanulmá-
nyait a debreceni jogakadé-
mián folytatta; köz- és váltó-
ügyvédi diplomáját, vala-
mint a jogi doktorátust a bu-

dapesti egyetemen szerezte.
Rövid ideig a budapesti íté-
lõtáblán volt joggyakornok.
1884 májusában hazatelepült
Szentesre, s önálló ügyvédi
irodát nyitott. 1887. szep-
tember 10-én feleségül vette
Nagy Ferenc kereskedõ Ilo-
na nevû lányát, akit a város
legszebb hajadonjai között
tartottak számon. Negyven-
évi boldog házasságuk alatt
hat gyermekük született. 

Mátéffy Ferenc megvá-
lasztásával a régen óhajtott
közéleti békesség végre hely-
reállt. A pártok meddõ csatá-
rozását, a gyûlölködõ sze-
mélyi küzdelmeket felváltot-
ta a város érdekeit szolgáló,
fejlõdését hatékonyan elõ-
mozdító komoly munka. A
közalkotások egész sora bi-
zonyítja ezt. Mûködésének

kezdetén elkészült a városi
villanytelep és a vármegyei
kórház új fõépülete (1902);
átadták a forgalomnak a
Szentes-Csongrád közötti ti-
szai vashidat, megszervez-
ték a külterületi postaszolgá-
latot, megkezdõdött a felsõ-
párti munkáslakások építése
(1903); felépült a Katolikus
Kör Szent Anna utcai épüle-
te (1904) és az új evangélikus
templom (1905). 1906 folya-
mán megnyílt az Orosháza-
Szentes és a Szentes-Csong-
rád közötti vasútvonal, meg-
indult a motorvonat közle-
kedés, megkezdõdött a belsõ
terek és az országutak fásítá-
sa, az ártézi kutak tömeges
fúratása; felavatták a Refor-
mátus Kör díszes székházát
és az új izraelita iskolát; ha-
tározat született az utcák és
terek elnevezésérõl, vala-
mint a házak újraszámozásá-
ról. 

1908. május közepén újabb
6 évre Mátéffy Ferencet vá-
lasztották polgármesterré,
ezáltal folytathatta városépí-
tõ tevékenységét. 1909-ben
határozatot hoztak Szentes
22 legforgalmasabb utcájá-
nak aszfaltozásáról, melynek
következtében a belterületi
mûutak hossza rövid idõn
belül 10 km-rõl 20 km-re nö-
vekedett. Ez év folyamán
megépült a városi jéggyár,
kibõvült a vágóhíd, elkészült
az állandó korcsolyapálya, a

színház pedig felvette a vá-
ros nagy szülöttjének, Tóth
Józsefnek a nevét. Az igazi
nagy építkezések csak ez-
után kezdõdtek. 1910 és 1912
között felépült az új városhá-
za, a járásbíróság, a katoli-
kus népiskola, a kenyérgyár,
a mozi, a Szentes Vidéki Ta-
karékpénztár Kossuth utcai
palotája (ma Földhivatal),
valamint 8 új külterületi
népház. Megkezdõdött a
polgári leányiskola és a fel-
sõpárti református templom
építése, valamint az Erzsébet
tér kialakítása. Az érintett
idõszakban munkásgimnázi-
um létesült, megkezdte mû-
ködését az újonnan szerve-
zett Csongrád Megyei Tan-
felügyelõség, valamint a
MÁV Szentesi Osztálymér-
nöksége; átadták a forgalom-
nak a berekháti feltételes
vasúti megállóhelyet, megin-
dult az automobil-bérkocsi
szolgálat, múzeumi célra át-

adták a Széchenyi-ligeti volt
városháza épületét; elkészült
a város átfogó rendezési ter-
ve, s nyomdába került Sima
László: Szentes város törté-
nete címû munkája. 

E közel sem teljes felsoro-
lás ismeretében talán nem
csoda, hogy Mátéffy Feren-
cet 1914 májusában közfelki-
áltással ismét Szentes pol-
gármesterévé választották.
Kész tervei voltak, de ezek
megvalósítását megakadá-
lyozta a háború. A világégést
követõ zavaros politikai vi-
szonyok között már nem ta-
lálta helyét, ezért 1918. no-
vember 30-án kérvényezte
nyugdíjazását. Szentesen
hunyt el 1927. július 5-én.
1932-ben utcát neveztek el
róla, Kováts Károly pedig
megfestette életnagyságú
arcképét, amelyet 1933-ban
helyeztek el a városháza
közgyûlési termében. Azóta
onnan figyeli a kései utódok
munkáját, s mintha idõnként
figyelmeztetne: – Ne vitat-
kozzatok annyit, inkább te-
gyetek!

Labádi Lajos

110 éve történt: Mátéffy Ferenc polgármesterré választása 

A dinamikus városfejlesztés idõszaka

Péntek délután csörög a te-
lefon. Nagyon rossz hírt kö-
zöl a vonal végén egy meg-
tört, könnyeit nyelõ hang. Vi-
li a szokásos futás közben a
ligeti futópályán összeesett
és meghalt. Most ünnepeltük
névnapját, majd a születés-
napját a baráti kör társaságá-
val. Megdöbbentõ az élet.
Vajon hányan elmondhat-
nánk közülünk a „Fiúk a tér-
rõl”: - Mindig a legjobbak
mennek el! Ezen a délutánon
is vártuk a padon, mint min-
den nap, hogy jön valame-
lyik irányból, mert amikor
tehette vagy a konditerembõl
vagy az uszodából érkezett
kipirult arccal. Nem hagyta
el magát soha. Nem panasz-
kodott. Mindig tele volt lel-
kesedéssel. Imádta a család-
ját. Együtt izgultuk végig fia,
Péter külföldi katonai külde-
téseit vagy lánya, Zsuzsa
vizsgaidõszakát. Szeme fé-
nye volt az unokája, Bendi.
Mindig tájékoztatott bennün-
ket fejlõdésérõl. Benne volt a
kis srác fényképe a telefonjá-
ban. Igazi nagyapa. Igazi ba-
rát volt. Elsõnek jött be láto-
gatni a mûtétem után a kór-
házba. Baloldalon volt a szí-
ve. Látta mindig a baráti kör
hangulatán, hogy kinek mi-
lye fáj, és hol lehet segíteni.
„Csillag volt, mert szívébõl
szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Elment
tõlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké
ott marad.” Búcsúzunk Tõ-
led a Kossuth téri „Fiúk a
Térrõl”. Nyugodj békében!

Bagi Imre

In memoriam
Márok Vilmos
(1955-2012)

Kiállítás a százéves városházáról
A Szentesi Mûvelõdési Központ, a Csongrád Megyei

Levéltár Szentesi Levéltára és a Szabadkai Történeti Le-
véltár építészettörténeti kiállítására várják az érdeklõdõ-
ket június 1-jén, pénteken 17 órakor a Tokácsli Galériába.
A nagyteremben a Százéves a szentesi városháza címmel
nyíló dokumentumtárlatot Labádi Lajos fõlevéltáros, a
kisteremben látható Szabadkai városházák 1751-1828-
1910 címû vándorkiállítást Szteva Macskovich levéltár-
igazgató ajánlja a közönség figyelmébe. A megjelenteket
Szirbik Imre polgármester köszönti, közremûködik Nagy
Erika színésznõ.

1902. május elején általános tisztújításra készültek Szen-
tesen, amelynek határnapját május 15-re tûzte ki az alispán.
Mint mindig, ezúttal is a polgármesteri állás betöltése állt
az érdeklõdés középpontjában. Mivel a hivatalban lévõ
polgármester –  Lakos Imre – elveszítette korábbi népszerû-
ségét, újraválasztását egyik párt sem támogatta. A 48-as
függetlenségi ellenzék eredeti szándéka az volt, hogy
Burián Lajos pártelnököt jelöli a polgármesterségre – aki
egyszer már viselte ezt a hivatalt 1893–96 között –, de
Burián vonakodott elfogadni a jelölést. Hosszas latolgatás
után Mátéffy Ferenc (képünkön) ügyvéd támogatása mellett
döntött, aki ugyan köztudottan a kormánypárthoz tartozott,
de a legutóbbi politikai küzdelmektõl távol tartotta magát,
s remélni lehetett, hogy megválasztása után is mentes tud
maradni a pártoskodástól.



(folytatás az 1. oldalról)
Arról, hogy hova kerülje-

nek a kamerák, egy elõtanul-
mány alapján döntöttek a
szakemberek: a legfontosabb
szempont a ki- és bevezetõ
utak, a legforgalmasabb cso-
mópontok, valamint a bûn-
ügyileg leginkább fertõzött
területek ellenõrizhetõsége
volt. A kamerák több irány-
ba forgathatóak, éjszaka is
kifogástalan képet készíte-
nek, a felvételeket pedig öt
napig rögzíti a rendszer,
amit – forgalmi adóval
együtt – közel 27 millió fo-
rintból telepíttetett az önkor-
mányzat. Az eszközök 32-
szeres optikai zoomra képe-

sek, egy rendszám akár több
száz méteres távolságból is
felismerhetõ a segítségükkel. 

Mire megkezdi mûködését
a térfigyelõ rendszer, városz-
szerte táblákat fognak elhe-
lyezni, hogy tájékoztassák a
lakosságot a kamerák jelen-
létérõl, illetve a kapitányság
honlapján is feltüntetik,
hogy honnan sugároznak ké-
pet. Információink szerint az
összes kamerát felszerelték
már, csupán az áramellátás
biztosítása várat még magá-
ra, de a szerzõdés szerint
legkésõbb július 4-ig kell
üzembe helyezni a teljes ka-
merahálózatot. Néhol szük-
ség lesz fák metszésére is,

hogy a készülék 360 fokban
belássa a területet. Egyelõre
képlékeny még, hogy 24 órás
felügyelet mellett mûködik-e
majd a rendszer, vagy csak
bizonyos idõszakokban ül
rendõr a monitorok elé. Ba-
logh Szabó Imre, Szentes rend-
õrkapitánya utóbbi megol-
dás mellett érvelt, szerinte
egy idõkeretet kellene bizto-
sítania a rendszert üzemelte-
tõ önkormányzatnak, a rend-
õrség pedig tapasztalatait
felhasználva jelölné ki azo-
kat a napszakokat, amikor
érdemes személyesen is fel-
ügyelni a közterületi történé-
seket.

B.D.

Az óvodákban csökken,
az iskolákban változatlan
marad a pedagógusi és dol-
gozói létszám. A képviselõ-
testület legutóbbi ülésén vi-
ta nélkül döntött a követke-
zõ tanévben indítható óvo-
dai csoportok és iskolai osz-
tályok számáról. A Koszta
iskolában három, a többi is-
kolában 2-2 elsõ osztály in-
dulhat a következõ tanév-
ben.

Szûcs Lajos alpolgármester
bevezetõjében elmondta,
hogy az óvodákban sem lesz
elbocsátás. Nyugdíjba vonu-
lás, határozott idejû munka-
szerzõdés lejárta és áthelye-
zés miatt változik a létszám.
Szabó Zoltán és Chomiak
Waldemar képviselõ helyesel-

te a döntést, miszerint har-
madik elsõ osztály indítását
is engedélyezi a fenntartó a
Koszta iskolában. Szirbik Im-
re polgármester kiemelte,
hogy a tavalyi év iskolaát-
szervezéssel kapcsolatos
döntése is hozzájárult a mos-
tani osztálykialakításhoz. Az
általános iskolákba összesen
268 gyermeket írattak be,
melybõl az önkormányzati
fenntartású iskolákba 160, az
egyházi fenntartású iskolák-
ba 108 gyermek került. 

A Deák Ferenc Általános
Iskolába 43 tanulót írattak
be, ami alapján két elsõ osz-
tály indítását engedélyezte a
fenntartó. Az intézménybe
beíratott két fõ nem körzetes
HHH-s tanuló a körzeti isko-

lába irányították át, mivel
így lehetséges a képesség-ki-
bontakoztató pályázaton va-
ló részvétel a 2012/2013-as
tanévben. A Klauzál iskolába
a beiratkozott 40 gyerek
ugyancsak két osztályba ke-
rül. A Koszta iskolába 72, a
derekegyházi tagiskolába
összesen 5 tanulót írattak be.
Ennek alapján az elmúlt
évekhez hasonlóan három
elsõ osztály, a derekegyházi
tagiskolában fél osztály in-
dul a következõ tanévben.
Az indítható elsõ osztályok
és a fenntartó által biztosított
plusz órák száma alapján a
pedagógusok és technikai
dolgozók létszáma nem vál-
tozik a következõ tanévben.

B. G.
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Leghamarabb az utolsó
negyedévben kezdõdhet
meg a lapistói idõjárási ra-
darállomás építésének elõ-
készítése. Az Országos Me-
teorológiai Szolgálat
(OMSZ) 2014 nyarán he-
lyezné üzembe a 37 méter
magas tornyot, amelynek
felállítására és felszerelésé-
re 757 milliós uniós támoga-
tást nyert a szervezet. 

Két év múlva a lapistói ál-
lomással válhat teljessé az
OMSZ idõjárási radarrend-
szere. Bár az eredeti ütem-
terv szerint már az elsõ ka-
pavágásnál kellene tartani, a
37 méter magas torony építé-
se egyelõre nem kezdõdött
el, mert a támogatási szerzõ-
dést csak idén januárban
tudták aláírni a felek. Mint
arról korábban beszámol-
tunk, a szolgálat azért kezde-
ményezte a radarhálózat bõ-
vítését, mert annak látósuga-
ra jelenleg csak az ország ha-
táráig ér el, így a Vajdaság és
Románia felett keletkezõ zi-
vatarfelhõket csak akkor ész-
lelik a meteorológusok, ami-
kor már szinte fölöttünk jár-
nak. Az ilyen csapadékrend-
szerek mindössze 15-20 perc
alatt ideérnek a szomszédos
országokból, vagyis nem
marad idõ a veszélyeztetett
térségben élõk riasztására.

Az építményre 131, a radar-
berendezésre pedig 508 mil-
lió forintot szán az OMSZ,
de olyan mûszerrel is ellát-
nák az állomást, amely nem
csupán a lehullott csapadék
mennyiségét méri, hanem az
adott területen leesett csep-
pek számát és méretét is rög-
zíti. Az állomás teljesen au-
tomatán mûködne, csupán
havi karbantartásra lenne
szükség. 

Az OMSZ-nál egyidõben
több fejlesztés indult, ez le-
kötötte a szolgálat erõforrá-
sait, ezért csak az év máso-
dik felében várható, hogy a
közbeszerzést lefolytassuk –
mondta lapunknak Nagy Jó-
zsef, az OMSZ megfigyelési
fõosztályának vezetõje. En-
nek tükrében a legjobb eset-
ben az õsz végén kezdhetik
meg a kivitelezés elõkészíté-
sét: kerítést kell építeni és a
villanyhálózatot kell lefektet-
ni a bezárt lapistói katonai
radarállomás szomszédságá-
ba tervezett helyszínen.
2013-ban indulhat a torony
építése, azalatt beszereznék a
szükséges mûszereket, a jö-
võ év végén pedig beépíte-
nék a radart. A próbaüzemet
és a teszteléseket követõen
2014 közepére állna munká-
ba a radarállomás.

Bíró Dániel

Csak jövõre épül
radartorony Lapistón

268 elsõs lesz szeptemberben

(folytatás az 1. oldalról)
Ha a tagság megszavazza

a támogatás ezen formáját,
akkor megmarad a társulat
mûködõképessége. A szente-
si képviselõ-testület legutób-
bi ülésén egyhangúlag támo-
gatta Demeter Attila javasla-
tát, miszerint a  csatornák
fenntartása és rekonstrukció-
ja érdekében az önkormány-
zat vállalja a társulat rendkí-
vüli küldöttgyûlésén megha-
tározott mértékû támogatás
megfizetését. A többi érintett
önkormányzatnak még dön-
tenie kell a kérdésben.

Tavaly már nem volt bevé-
tele a társulatnak érdekeltsé-
gi hozzájárulásból, az öntö-
zõcsatornák fenntartásának,
felújításának költségeit vál-
lalkozói tevékenységébõl és
uniós pályázatokból fedezte.

Ugrai Bálint, a vízgazdálko-
dási társulat igazgatója la-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, hogy jelenleg nincs anya-
gi forrása a társulatnak a bel-
vízi létesítmények üzemelte-
tésére és fenntartására. A
mostani szezonban megren-
delt öntözés szeptemberig
biztosíthat bevételt. Ha nem
változik az anyagi helyze-
tük, akkor a 23 fõs létszám-
ból csak nyolc maradhat, aki
öntözéssel foglalkozik. Re-
ménykedésre ad okot a Ma-
gyar közlönyben már megje-
lent határozat, miszerint az
állam az uniós pályázatok
önerejére és a belvízáteme-
lõk mûködtetésére támoga-
tást ad. Errõl azonban még
nem írtak alá szerzõdést és
továbbra sem látni fedezetet
a munkabérekre és az iroda

mûködtetésére. Azért is bi-
zonytalan a helyzet, mert a
szakminisztériumnak au-
gusztus végéig kell kidol-
goznia az új vízgazdálkodási
koncepciót. Majd csak annak
ismeretében lehet a jövõt ter-
vezni – mondta Ugrai Bálint.
- A küldöttgyûlést június 20-
ig összehívjuk. Ha ott a tagi
hozzájárulást megszavazzák,
akkor azt július 1-tõl kell fi-
zetni, önkéntes alapon. A
gazdák többsége támogatja a
javaslatot, hiszen ha meg-
szûnik a vízgazdálkodási
társulat, akkor a vízügy ke-
zelésébe kerülnek a mûvek
és a jegyzõ veti ki kötelezõ
jelleggel a 2900-3500 forint
hektáronkénti éves közcélú
érdekeltségi hozzájárulást.

Besenyei

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt., a Magyar Vöröskereszt, a
Dr. Bugyi István Kórház vér-
ellátó osztálya június 6-án,
szerdán 14–16 óráig véradást
szervez. A karjukat nyújtók a
Közút szentesi üzemmérnök-
ségén jelentkezzenek a Tégla-
gyári út. 4. sz. alatt.

Véradás

A Szívügy Klub legközeleb-
bi összejövetele június 6-án,
szerdán 16 órától lesz az ifjú-
sági házban. A találkozón be-
fizethetõ az erdélyi kirándulás
utolsó részlete, valamint tájé-
koztatják a jelenlévõket az
egészség- és balesetbiztosítás
megkötésérõl, a felszállóhe-
lyekrõl és az úttal kapcsolatos
egyéb tudnivalókról.

Szívklub

A 19. Egyházzenei Találkozó
utolsó programjaként rendezik meg
az orgona és kórushangversenyt
június 10-én, vasárnap 19 órakor.
Az Evangélikus templomban tartan-
dó hangverseny mûsorában több
között Bach, Liszt, Esterhazy Pál,
Halmos László mûvei csendülnek
fel. Közremûködnek: Elefánti Em-
ma, Szunyogh Gabriella (hegedû),
Nagy János, Szilágyi László (orgo-
na), vezényelnek Farkas Márta és
Kocsis Györgyi. A belépés ingye-
nes, de önkéntes adományokat az
orgona felújításának befejezésére
szívesen fogadnak.

Hangverseny

Ismét három elsõs osztály indulhat a Koszta iskolában

Már pásztáznak a kamerák

Megmarad-e a
vízgazdálkodási társulat?

Szépe István öntözési részlegvezetõ az uniós forrásból felújított dónáti szivattyútelepen.



44  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001122..  jjúúnniiuuss  11..

Lakossági igényre alakul
meg a Kiséri Városvédõ
Egyesület és várják még az
önkénteseket soraikba –
nyilatkozta lapunknak Gi-
linger István. A jelenleg
biztonsági õrként dolgozó
nyugállományú katona, a
csongrádi polgárõrökkel lát
el szolgálatot és tagja a me-
gyei, valamint az országos
szövetség elnökségének. A
városvédõ egyesület legké-
sõbb szeptemberben kezd-
heti el bûnmegelõzõ tevé-
kenységét.

Az ötletet Kisér képviselõ-
je, Ollai Istvánné adta, aki
többször hívta fel a képvise-
lõ-testület és a rendõrség fi-
gyelmét a városrész közbiz-
tonsági helyzetére. A fiatalok
éjszakánként zörgetik a ka-
pukat, hangoskodnak, inger-
lik a kutyákat, zavarják az

ott lakók nyugalmát. Ezért
határozta el Gilinger István
és Erdei József egykori rend-
õr, hogy létrehozzák a Kiséri
Városvédõ Egyesületet. Ötle-
tüket a rendõrségen is ked-
vezõen fogadták. – Sok ad-
minisztrációval jár egy egye-
sület megalapítása – mondta
Gilinger István. – Eddig 7-8
fõ jelezte csatlakozási szán-
dékát az egyesülethez, akik
aktívan részt vennének a
munkában. Mivel egyesüle-
tet legalább tíz fõ alapíthat,
ezért júniusban még várjuk
a jelentkezõket a Kisérbõl,
akik vállalják a fizetés nélkü-
li éjszakai és hétvégi járõrö-
zést. A taggyûlés elnököt
és tisztségviselõket választ,
alapszabályt készít és majd
csak ezután nyújthatja be a
cégbírósághoz és az adóha-
tósághoz az alapítási kérel-

met. – Reményeink szerint
szeptemberben elkezdhetjük
a járõrözést, párosával, ke-
rékpáron vagy gyalogosan.
Minden tagunk fényképes
igazolványt kap, a szolgála-
tot kezdetben láthatósági
mellényben, késõbb saját
egyenruhában adják. Szeret-
nénk, ha a  Kisér minden ut-
cájából lenne tagunk.

Az önszervezõdõ, társa-
dalmi célú szervezet együtt-
mûködési megállapodást köt
a rendõrkapitánysággal, te-
vékenységérõl, tapasztalatai-
ról pedig rendszeresen be-
számol a lakosságnak és a
képviselõ-testületnek. Alap-
tevékenységük a közrend és
a közbiztonság védelmének
segítése, a bûnmegelõzés ér-
dekében rendszeres járõrö-
zés, figyelõszolgálat, iskolák,
óvodák környékén a közle-

kedés segítése. Az egyesület
nem kér anyagi támogatást
az önkormányzattól. Jó ötlet-
nek tartja a kezdeményezést
a városrész önkormányzati
képviselõje. Ollai Istvánné
reméli, hogy aktívak lesznek
az egyesület tagjai és jelen-
létük visszatartó erõ lesz a a
Kisérben. A városi szolgálta-
tó vezetõje, Döbrõssy Iván
irodát ajánlott fel az egyesü-
letnek, ahol majd bárki elér-
heti a városvédõket. – A vá-
rosvédõ vagy városrész vé-
dõ egyesület – a név még
nem eldöntött – a Polgárõr
Szövetség tagjaként mûköd-
het, a polgárõrség szabályai
szerint – mondta lapunknak
Gilinger István. – Ahol jól
mûködik a polgárõrség, ott
nincs szükség ilyen szerve-
zetre – tette hozzá. – Várjuk
a jelentkezõket, az én tele-
fonszámom 30/5179-425, Er-
dei József a 70/3878-608 szá-
mon érhetõ el.

Besenyei

A 2005-ben indult Civil Televízió médiaszolgáltatási tevé-
kenységét Szentes Televízió néven folytatja tovább. A helyi
televíziózás egyesületi keretben történõ mûködtetését meg-
haladta az idõ. A hét évvel ezelõtti gazdasági, támogatási és
mûsorkészítési feltételek alaposan megváltoztak. A korábbi
öntevékeny szervezõdésnek keretet adó Szegváriak Szegvá-
rért Közösségfejlesztõk Egyesület gazdálkodásának már kö-
zel 95 százalékát a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó fel-
adatok adják. A megnöve-kedett kötelezettségek miatt az
egyesület már februárban úgy döntött, hogy a médium to-
vábbi növekedését már nem szeretnék vállalni és ez önma-
gában is indokolja az önállósulást. Mindezek mellett mára a
civil szféra finanszírozása is átalakult. A fejlesztési célú pá-
lyázati támogatások rendszere is változott, növekedett a
szükséges önerõ aránya, ezáltal elõtérbe kerültek a mikro-
és kisvállalkozások.

A fennmaradáshoz megújulásra, ahhoz pedig folyamatos
eszközvásárlásokra és informatikai beruházásokra van
szükség. Mindezek megteremtik a régióból való kilépés le-
hetõségét, vagyis az országos csatornákon való megjelenés-
nek is megnyílt a lehetõsége. Ezek az új feladatok újabb for-
rásokat, újabb befektetõket igényelnek, hiszen a minõségi
munkavégzés feltételei forrásigényesek. Az említett folya-
mat kezelésére az egyesületi keretek már nem alkalmasak.
Az egyesület médiaszolgáltatási tevékenységének jogutódja
a Szentes Televízió, a televízió pedig a Digart-M Kft. kerete-
in belül valamennyi kötelezettség átvállalásával a média-
szolgáltatáshoz és gazdálkodáshoz tartozó feladatok és fe-
lelõsségek jogfolytonosságával folytatja a munkát. A szeg-
vári egyesület tagjai büszkék arra, hogy nyolcéves fennállá-
suk óta már a második önállósuló tevékenységet tudhatják
magukénak. Meggyõzõdésünk, hogy valós közösségi tevé-
kenységeket alapoztak meg. A Szentes Televízió vala-
mennyi értékét, munkatársát és alkotó mûhelyét megtartja,
megpróbál építeni a Civil Tv közösségének tagjaira. A Di-
gart-M Kft. munkahelyteremtõ és fejlesztési pályázatot
adott be, egyelõre a hiánypótlási szakaszon jutottak túl. El-
indult a Hálózat TV-n a „Tájoló” címû heti magazinmûso-
runk, továbbá az egyik országos sportcsatornával aláírás
elõtt áll a technikai és erõsportokról szóló heti magazin
gyártására vonatkozó szerzõdésünk is. Mindezekkel szer-
ves összhangban elkészültek a tervek a helyi televíziózás
szerkezeti és technikai megújítására. Június 1-jével jelentke-
zik elõször a Szentes TV, a csapat bõvül, a célok világosak:
egy kiváló minõségû, országosan is érdeklõdésre számot
tartó, tartósan nézett tv-produkció létrehozása.

Csorba Gyula
felelõs szerkesztõ

Szentes TV néven folytatjuk

Országos
csatornákon is
megjelenünk

A Zsoldos Gladiátorok
szerezték meg a templomo-
sok kincsét az idén már ne-
gyedik alkalommal megren-
dezett, középiskolásoknak
kitalált kalandvetélkedõn,
amelyen hatfõs csapatok a
kincsért harcoltak egymás-
sal Szentesen péntektõl va-
sárnapig.

Idén négy szentesi közép-
iskola – Pollák Hõsei, Közgé
Õrjöngõk, Zsoldos Gladiáto-
rok és HMG Warriors – csa-

pata mellett a megyeszékhe-
lyet a Szegedi Lovagok kép-
viselték volna, de betegség
és sérülés miatt végül le-
mondták a részvételt.

A versenycentrum az üdü-
lõközpont, vagyis a ligeti
strand területén volt, és már
az elsõ napon komoly pró-
bák (gerelyhajítás, csúzlizás,
íjászat) vártak a diákokra. 

A kalandvetélkedõ vég-
eredménye: 1. Zsoldos Gla-
diátorok 58, 2. Közgé Õrjön-

gõk 52, 3. HMG Warriors
(Harcosok) 51, 4. Pollák Hõ-
sei 48 ponttal. 

A „zsoldosok" a gyõzelem-
mel értékes jutalmakat érde-
meltek ki: 100 ezer forintos
sportfelszerelési csomagot
(fõleg labdák) és a CIB Bank
által felajánlott 800 ezer fo-
rint értékû irodabútort (szé-
kek, asztalok) kapott iskolá-
juk, a Zsoldos Ferenc Közép-
iskola és Szakiskola.

A Zsoldos Gladiátoroké a kincs

Kiséri városvédõk
Az óvodák környékén a közlekedésre is ügyelnének a városvédõk.   (Képünk illusztráció)

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban a Kara-
mell címû francia-libanoni
filmet vetítik június 5-én,
kedden 18 órától. 

Libanon, Bejrút. Az egyik
háborúnak már régen vége, a
másik még nem kezdõdött
el. A napfényes város egyik
fodrászszalonjában öt nõ ta-
lálkozik nap, mint nap. A fia-
tal Nadine Labaki elsõ játék-
filmje az öt nõ különbözõ, de
egy szépségszalonon keresz-
tül egymásba fonódó sorsán
keresztül mutatja be a nõk
életét a mai, sokvallású és ál-
landó háború sújtotta Liba-
nonban. A rendezõnõ a hábo-
rú helyett a szerelemrõl és a
barátságról mesél hol szív-
melengetõ, hol vidám, hol
könnyfakasztó filmjében.

Letisztult, szép, minden
túlzástól és erõltetettségtõl
mentes film. A szerepeket
amatõr színészek játsszák, de
olyan elemi erõvel, hogy azt
bármelyik profi megirigyel-
hetné. A zene fülbemászó, a
képek szépek, a gondolatok
pedig tiszták. A film olyan
kérdéseket feszeget, melyek
komoly problémát jelentenek
a mai libanoni nõk életében.
A Karamell egy igazi megle-
petés, olyan, mint egy üres-
nek vélt doboz alján megbú-
vó tejkaramella. 

Filmklub:
Karamell

Megjelent az Európai Me-
zõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalko-
zások létrehozására és fejlesz-
tésére LEADER Helyi Akció-
csoportok közremûködésével
2012-ben nyújtandó támoga-
tások részletes feltételeirõl
szóló 47/2012. (V. 11.) VM
rendelet.

2012. június 1. - június 30.
között nyújthatják be az 5000
fõ alatti lakosságszámú és
legfeljebb 100 fõ/km2 nép-

sûrûségû kistelepüléseken
mûködõ (vagy induló) mik-
rovállalkozások a támogatási
kérelmeiket vállalkozásuk te-
vékenységének fejlesztésére. 

A támogatási kérelemmel
kapcsolatos tájékoztatást
nyújt az Alsó-Tisza Vidék Fej-
lesztéséért Egyesület a mun-
kaszervezeti irodában (6640
Csongrád, Dózsa György tér
18.), és a 63/850-954 telefon-
számon, valamint a leader@
csongrad.hu e-mail címen.

Pályázati lehetõség
mikrovállalkozások

részére

Játékdzsungel, lovaglás,
kalandpark, arcfestés, ugrá-
lóvár, rodeóbika, fõzõver-
seny is szerepel a Koszta Jó-
zsef Általános Iskolában jú-
nius 9-én, szombaton dél-
elõtt 10 órától este 20 óráig
tartó programkavalkádban.
Az oktatási intézményben
három helyszínen – udvar,
tantermek, tornaterem – vár-
ják a szórakozni vágyókat a
Szentesi Családi Napon. Az
egész napos rendezvényen
lesz kisállat szépségverseny,
Koszta fakanál fõzõverseny,
játéksziget kicsiknek és na-

gyoknak, rekeszmászás-bá-
torságpróba, lovaglás és sé-
takocsikázás, Szentes Leg-
erõsebb diákja és Koszta-
szépe verseny, karaoke min-
denkinek, könyvvásár, diák-
szülõ-tanár kosárlabdamér-
kõzés, de az iskola tanulói-
nak alkotásait is megtekint-
hetik a látogatók. A délután
fél 6-kor kezdõdõ koncert
sztárvendége a Hõsök.

Tombolát is lehet vásárol-
ni, melynek fõnyereménye
egy görögországi utazás. A
szervezõk minden érdeklõ-
dõt várnak.

Koszta családi nap
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Szombaton 10 órakor pe-
dagógus napi ünnepséget
tartanak a megyeházán, en-
nek keretében számos elis-
merést adnak át: 15 díszdip-
lomát, 19 pedagógus szolgá-
lati emlékérmet és 2 tanácso-
si címet. Kiemelkedõ peda-
gógiai munkáért 11, kiemel-
kedõ közszolgálati munkáért
2, tehetséggondozás terüle-
tén végzett kiemelkedõ
munkásságáért 2, kimagasló
szakszervezeti munkáért pe-
dig 9 kitüntetést adnak át az
érintetteknek. A jeles nap al-
kalmából a város egyik nyu-
galmazott tanára különleges
gyûjteményét juttatta el szer-
kesztõségünkbe. – A tanítás
olykor dráma, máskor igaz

gyönyörûség. Komédiává is
válhat, íme a bizonyíték  –
fûzte hozzá a dolgozatokból
kiemelt mókás idézetekhez.

A Tisza vizét fölhasználják a
lakosság fûtésére.

Spanyolország fõvárosa Reál
Madrid.

A Tisza szabályozása: a ku-
bisták megcsinálták, Kossuth
Lajos javasolta.

Svédországban aránylag sok
a vaskohó, ezért van vaskohá-
szat.

Ázsia kutatók: Shoprany Je-
nõ, Pilys Gyula, Kamonyai
Csoma Sándor.

Csapadékmérés: kirakunk egy
edény formájú tálat.

A szél keletkezése: a meleg le-
vegõ megkönnyebbül.

A megbokrosodott fát cserjé-
nek nevezzük.

A vaddisznó páros ujjú patás,
mind a négy lába leér a földre.
Az õznek csak kettõ ér le a föld-
re.

Tavasszal elültetik a dug-
hagymát és nyár végére húsos
káposztafejet növeszt.

Az almafa kártevõje a szilva-
moly. Befúrja magát a gyü-
mölcsbe és elterjed. 

Az egér metszõfoga fogköves,
ezért állandó növésben van. 

A bõr is nagyon fontos szere-
pet játszik az ember életében.
Segít a bõr a járásban és pl. kul-
túra követõ. 

A szaporodás a kihalás veszé-
lyét biztosítja.

A vaddisznó kültakarója –
fölül durva szõrszálak, alatta
kemény töpörtõréteg.

A lüktetõ verõér lükésszáma
a pulzus.

Nevet a katedra

Emlékszik valaki a Tóth
Bagi Band 2001-es Another
Blues World címû albumára?
Igen? Biztos vagyok benne,
hogy akinek megvan, máig
becsben tartja, hiszen a korát
jócskán megelõzve valóban a
blues új arcát mutatták meg
rajta alkotói. A blues-fronton
joggal várt áttörés viszont el-
maradt. Aztán, ahogyan az
ilyenkor lenni szokott, né-
gyen „ötfelé” szaladtak a
srácok. Legmesszebb a gitá-
ros, Tóth Bagi Csaba futott. A
világhírû amerikai jazzgitá-
ros, Al DiMeola színpadmes-
tere, gitártechnikusa lett, el-
kísérve õt számos országba,
számtalan koncertre. Magam
a két- vagy három évvel ez-
elõtti Sziget Fesztiválon lát-
tam együtt dolgozni õket,
ahol Csabinak bizony, meg
kellett küzdenie az adott
színpadi technikával. 2011
decemberében a Szegedi
Nemzeti Színházban pedig
már egyenrangú félként: ze-
nésztársakként állhattak
együtt a színpadon (a dobok

mögött Kertész Ákossal), hi-
szen Csaba nem felejtett el
gitározni közben.

A TBB egykori szaxofono-
sát, Molnár Gábort a Fool
Moon énekegyüttes tagja-
ként üdvözölhette nemrég
városunk. A basszusgitáros
Vígh Arnold tudomásom sze-
rint budapesti popzenekar-
okkal próbált szerencsét. A
dobos, ütõhangszeres Ker-
tész Ákos pedig ütõhangsze-
res generációk sorát nevelte,
neveli fel a szemünk elõtt,
amellett, hogy aktív zenész.
Egyszer (mint a mesében)
kapott telefont, hogy kéne
játszani. Barátságból, de nem
akárkikkel. Al DiMeola ze-
nekarának tagjaival virtuáli-
san, mégis valóságosan. Az
eredmény az Aved Ivenda cí-
mû lemez megjelenésével
vált kézzel foghatóvá. A CD-
t a világszerte piacképes né-
met kiadó, az Enja Records
jegyzi. Némi utánajárás árán
Magyarországon is beszerez-
hetõ.

Ami pedig hallható rajta

az nem több, de nem is keve-
sebb, mint a modern ameri-
kai jazz, valamint a balkáni
és a magyar népzene sajátos
fúziója. Csaba nem szívessé-
get kért világhíres munkálta-
tójától, hogy ugyan, játsszál
már velem is egy kicsit.
Nem. Olyan kihívásra, zenei
párbajra, versenyre késztette
õt, amit az olasz õsökkel
büszkélkedõ DiMeola nem
utasíthatott vissza. Az egyik
legnagyobb Kusturica-
filmslágert, az Ederlezit dol-
gozták fel két gitárra, és
játsszák együtt. Csaba –
egyebek mellett - két magyar
népdalt énekel, miközben
valamelyik jazz-világsztár is
a segítségére van. Kertész
Ákos a tucatnyi felvételbõl
„mindössze” három szám-
ban van benne, hol dobos
példaképe, Dave Weckl mel-
lett, hol Ernie Adams, hol
pedig DiMeola legfõbb ütõ-
se, Gumbi Ortiz oldalán.

Ha Ákos szemszögébõl
nézzük, az Aved Ivenda ma-
ga a megvalósult amerikai
álom. Innen, a legeslegköze-
lebbrõl, Szentesrõl!

Olasz Sándor

Az Enja!

Van egy hely a moziban,
ami kialakításától fogva foga-
lom a szentesi nézõk körében.
Önmagában jelentéktelen,
mégis amint elhúzták a vá-
szon elõtti függönyt, és leol-
tották a lámpákat, felértékelõ-
dött, és vele együtt a látvány
is. Sokszor vágytam oda, plá-
ne azután, hogy megértettem,
mitõl is nem mindennapi ott
helyet foglalni. Egy négyórás
képfolyam kellett hozzá, na
meg Judah Ben-Hur gyötrel-
me, és gyõzelme Messala fe-
lett, meg egy ókori kocsiver-
seny, ami az egyetemes film-
történet klasszikusává vált.
Még óvodás voltam, mikor
édesanyám elvitt megnézni.
Onnan, az átjáróból követtem
az eseményeket, s mivel nem
lógott be a képbe egyetlen fej
vagy hajszál sem, és a lábamat
is kényelmesen keresztbevet-
hettem, szinte minden pillanat
bevésõdhetett emlékezetembe.
Az is, amikor a szünetben az
illemhely elõtt téblábolok, és
türelmetlenül várom, hogy
kezdõdjék a folytatás. Elkez-
dõdött, és én vele a mozi, az
átjáró rajongója lettem, a he-
lyé, ahonnan mást, többet mu-
tat a világ, mint ami. 

Kruzslicz Pál nem véletlenül

idézi új, Mozgóképek Szente-
sen címû kötetében Szegõ
Györgyöt, aki azt írta egykor:
a mozik a huszadik században
nõtt városok profán templo-
mai. A nézõk gyülekezete kö-
zösségi élményért érkezett, a
vásznon villanó képsorok de-
rûje vagy szomorúsága pedig
feledtetni tudta, mi zajlik oda-
kint. A szentesiek áhítata száz
esztendeje még három mozgó-
fényképszínházban testesül-
hetett meg. „ Néha ugyanazt a
filmet mutatták be mindegyik
helyszínen. A Sátán címû, na-
gyon népszerû film vetítésé-
nek kizárólagos jogáért har-
coltak, mégis legalább két he-
lyen láthatta a közönség” – ol-
vasható a könyvben. Egy idõ-
ben menedék is volt a mozi:
„a személyzet 40 százalékát a
hadirokkantak, hadözvegyek
és hadiárvák közül kellett al-
kalmazni, és a dolgozók másik
40 százaléka nyugdíjas vagy
menekült köztisztviselõ lehe-
tett”. Azóta sok filmkocka le-
pergett a Nagy Ferenc utcá-
ban. Ott, ahol az 1930-as évek-
ben egy-egy esti vetítés elõtt
rendre ötszázan tolongtak, s
emiatt sokan javasolták, hogy
az elõadások idejére tiltsák ki
a jármûveket, mert az autók

behajtottak az utcát ellepõ em-
berek közé. Manapság már
csak sétálni lehet arrafelé, a
nézõsereg java szertefoszlott,
pedig lenne mit nézni évszá-
zados mozinkban. Ha jegyet
váltana, külön ajánlom az átjá-

rót, de ha túl nagy tükör ön-
nek a vászon, legalább a kötet-
ben merüljön el: abból kiol-
vasható, mi pergett le a sze-
münk elõtt száz esztendõ
alatt. 

Bíró Dániel

Kruzslicz Pál új könyve a kirakodóvásáron már kapható

Váltson jegyet az átjáróba

A Szentesi Mûvelõdési
Központ keretén belül a
Szentesi Fotókör rendsze-
resen indít fotóiskolákat.
Régen a filmes fotózásra és
a laborálásra tanítottuk
meg az érdeklõdõket, ma
viszont a nagyon elterjedt
digitális fotózás a téma.

A digitális képkészítés ro-
hamtempóban hódít min-
denhol, talán már nem is lé-
tezik olyan ház, ahol ne len-
ne egy kis digitális fényké-
pezõgép. A családi és a ki-
rándulási képeket mindig
az készíti, akinek a kezébe
került a fényképezõgép. Saj-
nos ezzel sok esetben a jó
minõségû és esztétikus csa-
ládi képek eltûnnek a közös

albumokból. Pedig a szüli-
napok, névnapok megörökí-
tése, a gyerekekrõl készített
szép képek, nem is beszélve
a jó kirándulási fényképek-
rõl másoknak is örömet
okozhat és nézhetõvé vál-
nak, ha jól vannak elkészít-
ve.

A foglalkozásokon Szen-
tesi Fotókör tagjai megtanít-
ják a fényképezõgép szak-
szerû használatát, a digitá-
lis képek feldolgozását. Ké-
sõbb azoknak, akik már az
igényesebb, kicsit mûvészi
képkészítést is meg akarják
ismerni, azoknak a fotóisko-
la folyatásaként errõl is át-
adunk ismereteket. 

A most véget ért Haladó

Fotóiskola zárásaként júni-
us 4-én, hétfõn 18 órakor
nyílik a közös kiállításuk a
Galéria Kávéház és Étte-
remben, ahol képeivel sze-
repel: Darabos Szilvesz-terné,

Gálfalvi Györgyné, Kánvási

József és Papp Róbert. A fotó-
ikon keresztül egy kis ízelí-
tõt mutatva a most kiala-
kult képi világukból, meg-
mutatva az elsajátított esz-
tétikai ismereteket és fotós
látásmódot. A tárlat képein
keresztül már látható, hogy
õk is elindultak az igényes
képkészítés útján, kiállítási
anyaguk július 2-ig látogat-
ható.

Nagy István
Szentesi Fotókör

Kánvási József: Szobor

Most Megmutatom Ma-
gam címmel Ki mit tud?
fesztivált rendeztek a szen-
tesi pedagógiai szakszolgá-
lat munkatársai az ifjúsági
ház pódiumtermében. A
rendezvényen olyan gyere-
kek léptek színpadra, akik
az intézménybe járnak vagy
a szakemberek segítségére
szorulnak, de bátran és lel-
kesen megmutatják, amiben
ügyesek, különlegesek és
amit szívesen csinálnak. A
nebulók erre az alkalomra
készített kézmûves és rajzos
alkotásait is kiállították a
helyszínen.

Az óvodás korú aprósá-
goktól a középiskolás kor-
osztályig több mint ötvenen
mutatkoztak be. A drámajá-
ték, néptánc, népdal mellett
láthattunk még ügyes kis
versmondókat és tehetséges
break- táncosokat, hastánc
bemutatót és szintetizátoron
hallhattuk a Für Elis-t.

A drámajáték kategóriá-
ban a Farkas Antal Utcai
Óvoda nagycsoportosai mu-
tatkoztak be a Kisgömböc cí-
mû mesével. A kis közösség
egyik felkészítõje, Kozákné
Olasz Erika szerint, nagy
sikerélmény a gyerekeknek
egy ilyen bemutatkozás, lel-
kesen készültek a színpadi
szereplésre. Ezek között a
csöppségek között van, aki
figyelemzavarral küzd, van,
aki logopédiai fejlesztésre
szorul, és vannak, akik más

lemaradás miatt igénylik a
speciális fejlesztést. A közös
munka során azonban min-
denki megtalálta a neki illõ
szerepet és büszkén mutat-
hatta be az óriásnak tûnõ
színpadon, s a siker ebben az
esetben sem maradt el. 

A szakszolgálat vezetõje,
Gurdonné Kovács Helga el-
mondta, hogy idén második
alkalommal rendezték meg a
jó hangulatú elõadást, miu-
tán a tavalyi évben nagy volt
az érdeklõdés. - Ezek a gye-
rekek egész évben komoly
munkát végeznek a szak-
szolgálat pedagógusai segít-
ségével. Az iskolai feladatok
mellett a fejlesztés sok ener-
giát és türelmet igényel taná-
roktól, diákoktól és szülõktõl
egyaránt. Mivel ez a prog-
ram abban segít, amiben a
nebulók gyengébbek társaik-
nál, a sikerélmény sok eset-
ben elmarad; ezen a rendez-
vényen viszont mindenki
megmutathatja, hogy igenis
tehetséges valamiben. Amit
fontosnak tartok még, hogy
egy ilyen mûsorra a hozzá-
tartozók is szívesen eljönnek,
mert itt büszkék lehetnek
gyermekeikre, illetve talál-
kozhatnak hasonló problé-
mával élõ társakkal. Bízom
benne, hogy a következõ év-
ben is lesz folytatása ennek a
non-profit szervezésnek –
zárta a beszélgetést a vezetõ.

Fazekas Andrea

Segítséggel de bátranA VÁROSI KÖNYVTÁR-
BAN június 7-én, csütörtö-
kön 18 órakor Iskola, határta-
lanul: Ottlik Géza centenári-
um címmel tart elõadást
Poszler György tanár.

Fotóiskolások tárlata
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Harmadik helyen zárta a
Szentesi Párducok Kézilabda
Utánpótlásnevelõ Sportisko-
la csapata az ERIMA Kézi-
labda Országos Gyermekbaj-
nokságot. Czesznak György, a
sportiskola vezetõje lapunk-
nak arról számolt be, hogy az
elõdöntõben a mieink a há-
rom ellenfél közül a pécsi
Sportiskola gárdáját legyõz-
ték 15-6-ra, ám az Éles
Kézisulitól 20-11-re, a gyõri
Apor Vilmos Sportiskolától
16-12-re kaptak ki, így meg
kellett elégedniük a harma-
dik hellyel. Sok pihenõre
nem volt lehetõség, hiszen a
hétközi gyõri elõdöntõt kö-
vetõen hétvégén már a Kalo-
csán rendezett Pünkösd-ku-
pán vendégszerepeltek a
Párducok egy-egy lány és
fiúcsapattal. A három napos
utánpótlás torna az ország
egyik legnagyobb kézilabdás
rendezvénye, hiszen 128 csa-
pat hat korosztálya vetélke-
dett az elsõségért. A szentesi
U8-as korosztályú lányok vé-
gül a 12 csapat közül a nyol-
cadik, a hasonló korú fiúk
pedig a második helyen vé-
geztek a budapesti Csanádi
Iskola mögött. A Párducok
felkészítõi Czesznak György,
Sipos Mariann és Orosz Tibor
voltak.

hv

Búcsú
és ezüst

CDNB Talentum Kupa fordulót, Csongrád Megyei Bajnoki
Fordulót és Szabadidõs Lovas Versenyt rendez a Szent László
Lovas Sport Klub június 2-án a Fábián-sebestyéni úton, Szen-
testõl 7 kilométerre.

A szombaton 10 órakor kezdõdõ futószáras versenyek a
legkisebb lovasok számára nyújt versenyzési lehetõséget, 11
órától a megyében elsõ alkalommal ezen a versenyen váltó-
verseny formájában teljesítenek kezdõ szintû díjlovas és díj-
ugrató feladatokat kezdõ lovasok. A délután 2 órakor kezdõ-
dõ versenyszámok a díjlovas licenccel bíró versenyzõk szá-
mára nyitott, alapfoktól egészen középosztály A kategóriáig.

Lovasverseny
és nyílt nap

Az elmúlt hétvégén Szen-
tesen bonyolították le a 7-es
rögbi-bajnokság második
fordulóját. A Szentesi ’91-
esek Rögbi Klub csapata a
Ceglédet 24-14-re, a Pécset
21-10-re verte, és bár a Kecs-
keméttõl kikapott Bélteki
Zsolt csapata, a mieink így is
a második helyen végeztek.
Mivel az elsõ fordulóban
harmadik lett a Szentes, így
a ’91-esek bejutottak a leg-
jobb 12 csapat közé, ahonnan
az elsõ hat helyezett együttes
léphet tovább a kecskeméti
fináléba. A 12 csapatos elõ-
döntõt június 2-án rendezik
Székesfehérváron. – A 7-es

rögbi gyorsabb, pörgõsebb,
mint a hagyományos válto-
zat, talán ezért is szerepelhet
2016-tól a nyári olimpiai játé-
kok programjában- mondta
Kérdõ Szabolcs, a klub szak-
osztályvezetõ-helyettese. –
Csapatunk a hagyományos
bajnokságban jelenleg a har-
madik helyen áll az NB I-
ben, úgy gondolom, reális
esélyünk van arra, hogy
megõrizzük ezt a pozíciót.
Június 9-én Pécsre utazunk,
de a baranyaiak most verhe-
tõek, meg kell szereznünk a
bronzérmet – tette hozzá.

H.V.

Rögbi

Bronzzal zárhatnak

Mindig izgalmas verse-
nyeket, bõséges szentesi
éremesõt és rengeteg gye-
reknek az elsõ sikerélmé-
nyeket hozza a ligeti uszo-
dában immár 16. alkalom-
mal rendezett úszóverseny.
Az Óvodától az olimpiáig
elnevezésû kétnapos tornán
az Aradról érkezett csapat-
tal nemzetközi mezõny ver-
senyzett a Szentesi Hitel-
szövetkezet kupájáért.

Az elmúlt hétvégén ismét
gyerekzsivajtól és szurkolás-
tól volt hangos a ligeti me-
dencék környéke. A Szentes
Városi Úszó Club 16 egyesü-
letet látott vendégül. A fõ-
szervezõ, a klub alelenöke,
Paulovics Tamás és kollégái
hívására jöttek távoli telepü-
lésekrõl is visszatérõ vendé-
gek – köztük Romániából
két csapat –, egy jót verse-
nyezni, és egyúttal jól is
érezni magukat. A hazaiak
népes csapattal, mintegy 60
fõvel képviselték az egyesü-
letet. Mint Paulovics Tamás
mondta, lehetõséget adnak
minden rendszeresen edzés-
re járó gyereknek, hogy a ha-
zai pályán versenyezhesse-
nek.

Sok éve járnak ide Székes-
fehérvárról a Hullám SE
úszói, de tavaly óta már

technikai közremûködõként
is. A klub vezetõje, Sárdi
Ákos elmondta: elektromos
idõmérõ szerkezettel, s adat-
feldolgozó háttérrel segítik a
versenyek lebonyolítását az
ország különbözõ pontjain.
Az egyetlen negatívum,
hogy az itteni 33 méteres pá-
lyán nem lehet hitelesített
eredményt elérni. A felké-
szüléshez viszont nagyon jó
alkalmat ad a szentesi ver-
seny, s mint a szakembertõl
hallottuk, az egészen kezdõk
is sikerélményhez juthatnak,

arról nem is beszélve, mi-
lyen jók az üdülõközpont
adottságai.

A szabadidõközpont adta
lehetõségeket, s a családias,
baráti hangulatot emelte ki
Ludmány László is, aki a Haj-
dúszoboszlói Árpád SE
edzõjeként hozott egy busz-
nyi úszót. A szakember 1993
és ’98 között a felnõtt horvát
válogatottat irányította, ifjú-
sági Európa-bajnoki döntõs
úszókkal dolgozott, s rövid-
pályás Eb-csúcstartó is kike-
rült kezei alól. Azért tért ha-
za, hogy a hajdúsági város
felkérésére lerakja ott a gye-
rek úszósport alapjait. Szen-
tesre 8 éve járnak, s 10-20
éremmel szoktak távozni a
gyerekekkel, büszkélkedett
az edzõ.

A pontverseny élmezõ-
nyének alakulásába évek óta

csak a hazaiak és a hódme-
zõvásárhelyi Hód Úszó SE
versenyzõi tudnak beleszól-
ni, rendre közöttük dõl el,
hogy ki nyeri a fõszponzor, a
Szentesi Hitelszövetkezet
vándorserlegét. A Szentes
Városi Úszó Club 13 arany-,
31 ezüst-, és 27 bronzérem-
mel, valamint számtalan
pontszerzõ helyezéssel 902
pontot gyûjtve végzett az
élen, magabiztosan, majd-
nem 300 ponttal megelõzve
a vásárhelyieket. A versen-
gés záróakkordjaként az
ádáz csaták után minden év-
ben felüdülésként hat a nép-
szerû kígyóúszás, aminek
során a gyerekek, edzõik és
szüleik végigússzák mind a
8 hosszot a medencében, át-
bújva a kötelek alatt, jutal-
muk pedig csoki.

(darók)

Pontot szerzett Tömörké-
nyen a Szentesi Kinizsi lab-
darúgócsapata. Hidasékra
ezen a héten két mérkõzés is
vár, a vezetõedzõ Bozóki Zol-
tán hat ponttal lenne igazán
elégedett.

Tömörkényen lépett pá-
lyára az elmúlt hétvégén
a megyei másodosztályban
szereplõ Kinizsi Orovecz ré-
vén a 15.percben meg is sze-
rezték a vezetést. Sajnos egy
rossz felszabadító rúgást kö-
vetõen még a szünet elõtt
egyenlítettek a hazaiak, és
mivel gól a második játék-
részben már nem született,
így mindkét félnek be kellett
érnie egy-egy ponttal. – Azt

kell, hogy mondjam, igazsá-
gos volt a pontosztozkodás,
igazából egyik csapat sem
érdemelt gyõzelmet- értékelt
a lefújást követõen a vezetõ-
edzõ, Bozóki Zoltán. – Sajnos
az ifjúsági csapatunk 4-2-re
kikapott, így õk valószínûleg
búcsút mondhatnak aranyér-
mes álmaiknak.

A Kinizsire ezen a héten
két bajnoki mérkõzés vár,
elõbb hétközben az Újszent-
ivánnal, szombaton pedig a
Csengelével mérkõznek Bor-
dácsék, Bozóki Zoltán remé-
nyei szerint hat ponttal gaz-
dagodnak majd ezen a két
találkozón.

hv

Labdarúgás

Hat pont a cél

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új elnökség késõbb ve-

zetõt is választott, a döntés
értelmében Magyar József
lett a Szentesi VK elnöke. A
Hungerit Zrt. vezérigazgató-
ja lapunknak elmondta,
hogy azért mondott igent a
felkérésre, mert úgy látta,
hogy nincs rend az egyesület
körül, széthúzást tapasztalt
az uszodában, ami elõbb-
utóbb a szentesi vízilabda
halálához vezethet. – Igyek-
szem elérni azt, hogy legyen
rend, béke és nyugalom
pénzügyi és személyes vi-
szonyokban egyaránt, ami
szponzorcsalogató lehet, ez
pedig biztosíthatná a klub
hosszú távú mûködését –
mondta Magyar József. – 60
millió forintra lenne szüksé-
günk erre az esztendõre ah-
hoz, hogy a férfi és a nõi
szakosztály zavartalanul mû-
ködjön, ennek elõteremtésé-
hez máris nekilátunk, de
hogy sikerrel járunk-e, az 2-3
hónap múlva derül majd ki. 

Az elnök úr hármas célt
fogalmazott meg: rend, mû-
ködtethetõség és fedett uszo-
da. Ha az elsõ kettõ megva-
lósul, akkor három esztendõ
múlva, megbízatásuk lejárta-
kor munkájukat úgy fejez-
hetnék be, illetve adhatnák
át, hogy már elkészült a fe-
dett uszoda Szentesen. Az el-
nök munkáját az ügyvezetõ
igazgató segíti majd, akinek
a feladata az lesz, hogy a fér-
fi és a nõi szakosztály napi
ügyeit percre pontosan nyo-
mon kövesse. Magyar József
arra a kérdésre, hogy kik
lesznek a felnõtt csapatok
vezetõedzõi és milyen játé-
kosokkal vágnak neki a kö-
vetkezõ szezonnak, elmond-
ta, hogy hétfõn ismét összeül
az elnökség, ekkor dõl el,
hogy kik irányítják majd a
szakmai munkát Szentesen.
A vezetõedzõk ezt követõen
vázolhatják elképzeléseiket a
játékoskereteket illetõen.

H.V.

A Hungerit-vezér lett a
vízilabda klub elnöke

Itthon tartották a vándorkupát

Vakhal Norbert (képünkön)
aranyérmet szerzett hétvé-
gén az orfûi IRONTEAM SE
triatlon fesztiválon. A szen-
tesi versenyzõ az ultra távot
teljesítette (7600 m úszás, 360
km kerékpár és 84,4 km fu-
tás).

– Elsõként, 2 óra 12 perces
idõvel jöttem ki a 18 fokos
vízbõl – mesélte a szentesi
versenyzõ. – Gyors öltözkö-
dés után vágtam neki a 360
km kerékpározásnak, ame-
lyet az Orfûi tó körül, 58 kör
megtételével kellett teljesíte-
ni. A nehéz pálya ellenére,
egész könnyen sikerült átvé-
szelni a tekerést és közel 12
óra 30 perc alatt, három ki-
sebb megállással teljesítet-
tem a kerékpáros pályát. A
futópálya szintén az Orfûi tó
partján, a sétányon zajlott

egy 1680 méteres fordítóval
ellátott pályán, ahol így fo-
lyamatosan követhettem az
ellenfelek támadásait. A 84,4
km-es futás felénél még min-
dig tudtam tartani az úszá-
son és kerékpáron megszer-
zett elõnyömet, így a mara-
dék 42 km-en már matemati-
kailag is lehetetlen volt elve-
szítenem az abszolút orszá-
gos magyar bajnoki címet.
Ezért a futás második felé-
ben inkább a pihenésre és a
regenerálódásra figyeltem,
nem álltam meg, csak inkább
gyalogoltam és futottam fel-
váltva és figyeltem arra,
hogy nagyon ne közelítsenek
meg – tette hozzá.

A verseny közben nagyon
fontos a megfelelõ frissítés-
rõl is gondoskodni, ami elég
nehéz feladat mind a ver-

senyzõk, mind a segítõk ré-
szérõl. Ilyen óriási távon
minden versenyzõt a saját
segítõje, illetve segítõi frissít-
hetik a pálya bármely pont-
ján. – Nekem ebben az évben
is egyesületembõl, a szentesi
Four Diamond SE elnöke,
Szakál Sándor segített. Sajnos
csak egyedül, ami azt jelenti,
hogy amíg én versenyzek,
addig õ sem aludhatott, ami-
hez most 26 órára és közel 36
percre volt szükségem – ma-
gyarázta Norbert.

Az újdonsült bajnok kö-
vetkezõ versenye Nagyatá-
don a hosszútávú triatlon or-
szágos bajnokság lesz, majd
augusztus végén, Szlovéniá-
ban egy szintén dupla iron-
man távú ultratriatlon világ-
kupa-futamon áll rajthoz.

Munkatársunktól

Rácz Niki átvette az Év sportolója-díjat
A verseny elsõ napján vette át a londoni paralimpiára

készülõ Rácz Nikolett az önkormányzat által neki ítélt Év
sportolója-díjat. A februári ünnepségrõl igazoltan maradt
távol, ugyanis akkor egy kuvaiti edzõtáborban tartózko-
dott edzõjével, Kovács Brigittával a szentesi mozgáskor-
látozott úszó, aki az Óvodától az olimpiáig-versenyen
több számban is megmérette magát az épekkel szemben.
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(Fotó: Vidovics)



Tovább tart a külföldi
rendszámmal közlekedõ
gépjármûvek ellenõrzése az
utakon. Az ellenõrzés orszá-
gos szinten folyik, Szente-
sen pedig már több eljárás
is indult olyanok ellen,
akik nem tudták a megfele-
lõ papírokkal igazolni a
gépjármû használatának
jogszerûségét. A büntetés
mértéke elérheti a 800 ezer
forintot.

Kiemelt figyelmet fordít a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
azokra a gépjármû-tulajdo-
nosokra, akik illegálisan, az
adóelkerülés céljából hasz-
nálnak külföldi rendszámú
autót. Õk ez év január köze-
péig lehetõséget kaptak arra,
hogy kedvezményesen, a re-
gisztrációs adó csaknem felé-
ért kiváltsák a magyar rend-
számot. Vannak azonban
olyanok is, akik ezzel nem
foglalkoznak, õket szeretnék
kiszûrni a hazai utakról az il-
letékesek. Nagy János õrnagy,
a Szentesi Rendõrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti
Osztályának vezetõje érdek-
lõdésünkre elmondta, hogy
városunkban és térségünk-
ben folyamatosan ellenõrzik
a külföldi rendszámú gépjár-
mûveket, több esetben pedig
már eljárást is indítottak
olyanok ellen, akik nem tud-
ták igazolni a jármû haszná-
latának jogszerûségét. – A
közúti forgalomban résztve-
võ olyan gépjármûvek eseté-
ben, amelynek üzembentar-
tója belföldinek minõsül,
vagy vezetõje Magyarország
területén lakóhellyel rendel-
kezik, azok hazánk közútjain

csak magyar hatósági en-
gedéllyel, és rendszámmal
el látva közlekedhetnek.
Ugyanakkor a forgalomban
külföldi rendszámmal is
üzemeltethetõ azon jármû,
amelynek üzembentartója
ugyan belföldi üzembentar-
tónak minõsül, de az üzem-
bentartó olyan nem termé-
szetes személy, amely rend-
szeres tevékenységét a kül-
földi bejelentett székhelye
vagy telephelye szerinti or-
szágban végzi, illetve a jár-
mû tulajdonosa a jármû for-
galomba helyezését a közle-
kedési igazgatási hatóságnál
már kezdeményezte – mond-
ta Nagy János. A törvény to-
vábbi kivételi szabályként
nevesíti azon külföldi rend-
számú jármûveket, amely-
nek vezetõje ugyan magyar-
országi lakóhellyel rendelke-
zik, de szokásos tartózkodási
helye nem Magyarországon
van, a jármûvet harminc
napnál rövidebb ideig hasz-
nálja Magyarország terüle-
tén, és a használathoz az
üzembentartó a jármû bir-

tokba adása idõpontjának
megjelölésével írásban hoz-
zájárult, valamint a jármûvet
Magyarország területén kí-
vül rendszeres munkavégzés
érdekében használja. Ez eset-
ben rendelkezni kell olyan
munkáltatói igazolással,
melybõl kiderül, hogy a
munkavégzés helye külföld-
ön van.

– Fontos tudni, hogy ezek-
nek az igazolásoknak ma-
gyar nyelvûeknek kell lenni-
ük, illetve az idegen nyelvû
igazolás mellett ott kell len-
nie a magyar fordításnak is.
Az igazolásokat utólag nem
lehet pótolni, a helyszínen
kell bemutatni. Ezek hiányá-
ban közigazgatási eljárás in-
dul a gépjármû vezetõje el-
len, aki több százezer forin-
tos bírságra számíthat, illet-
ve a helyszínen bevonásra
kerül a forgalmi engedélye, a
jármûrõl pedig le kell venni
a rendszámot. Ilyenre is
akadt már példa Szentesen –
tudtuk meg a közlekedésren-
dészeti osztályon.

hv
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Kos
Váratlan, pozitív fordu-
latok ideje van. Sokszor

alig kap levegõt a meglepetéstõl.
Nincs ellenére, ha anyagiakban
elismerik a tehetségét.

Bika
Minden napnak meg
lehet a maga meglepe-

tése, amivel élnie érdemes.
Nem kell elájulni az elsõ lehetõ-
ségtõl és megrémülni az elsõ
akadálytól. 

Ikrek
Minél inkább figyel a
környezetére, annál

több hasznos tapasztalatban
lesz része. Vágyik az újdonság-
ra, a levegõtlenség menekülés-
re készteti, és a külsõ célt is
megtalálja. 

Rák
Idõnként úgy érzi,
mintha minden össze-

esküdött volna ön ellen. Csupán
számba kell vennie a külsõ és
belsõ akadályokat és keresni a
megoldás útját. 

Oroszlán
Az igazságérzete meg-
nõ, az élet pedig mint-

ha kihívás lenne, mindig pre-
zentálja a megfelelõ helyzetet.
De nem biztos, hogy fel kell vál-
lalnia! 

Szûz
A jó megérzések a leg-
kedvezõbb út felé ve-

zethetik, természetes, ha hagyja
magát! Mellette megjelenhet a
gond is – konfliktus valakivel,
amit érdemes lenne elkerülnie. 

Mérleg
Szóba kerülnek az ed-
dig elhallgatott, mellõ-

zött dolgok, szinte elérkezik,
hogy tovább nem lehet hallgatni.
Nyertese, vesztese egyaránt le-
het a körülményeknek.

Skorpió
Megérzései remekül
segítik az eligazodás-

ban. Érezheti, hogy a jelen nem a
legsikeresebb idõszak lehet.
Szembesülhet azzal, hogy ki mint
vet, úgy arat!

Nyilas
Mintha az anyagi lehe-
tõségei kissé bõvebbek

lennének! A szerencse forgandó
– most éppen anyagiakban ra-
gadhatja meg a lehetõséget.  Kis
anyagi haszonért ne kockáztas-
son! 

Bak
A kudarcok felszámolá-
sa lassan idõszerû lesz,

ehhez megfontoltság és össze-
szedettség kell. Az igazi okokat
kell megtalálni, és több szempont-
ból értékelnie a dolgokat. 
Vízöntõ

Különleges, változé-
kony, szokatlan esemé-
nyek jöhetnek. Szüksé-

ge van minden találékonyságára
a helyzet megoldásához! Kerül-
nie kell az értelmetlen vitát.
Halak

Az eredmények úgy
jönnek, ahogyan kellõ
idõt képes szánni a fel-

adatra, idõben és anyagiakban
egyaránt. Mivel most a jövõ kér-
dései aktuálisak, így mindent
meg kell ragadni.

Június 1-8.
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...címmel hirdetett rajzpá-
lyázatot az Árpád Szabad-
idõs Sportklub és a Gyer-
mekbarátok Mozgalma. A ki-
állításon az általános iskolá-
sok mutatkoztak be kép-
zõmûvészeti alkotásaikkal
nemrégiben.

A felhívásra száznál is
több pályamunka érkezett,
közülük a zsûri 40 tanulónak
az elképzelését és mûvét dí-
jazta. A legjobbak oklevél és
tárgyjutalomban részesültek.
Az ünnepségen elhangzott,
hogy a résztvevõk és a felké-
szítõk is sokat tettek azért,
hogy a kultúra értékei ne
merüljenek feledésbe, sõt
megújulva tovább éljenek.

Tavasz a
természetben

A Magyar Szabadidõsport
Szövetség 1991 óta szervezi
a Kihívás Napja elnevezésû
tömegsport programot,
melyre Szentes a kezdetek
óta benevez és mindig kate-
góriája elsõ felében végez –
tájékoztatta lapunkat Ta-
kács László. A szervezést
segítõ pedagógus, sport-
szakember elmondta, hogy
idén hat település versen-
gett a 25–70 ezer fõs lélek-
számú csoportban, ahol a
város a harmadik helyezést
érte el 82 ezer darab 15 per-
ces megmozdulással.

A program elsõdleges cél-
ja, hogy kedvet teremtsen
a mozgáshoz, az egészséges
életmódhoz. – A lényeg, há-
nyan kezdik el a testmozgást
a Kihívás Napja hatására és
jó hangulatban teljen ez a
nap – mondta Takács László.
Idén 230 ezer forintból gaz-
dálkodhatott a rendezvény,
amibõl az óvodáknak lab-
dák, a nagyobbaknak csoko-
ládé is jutott. Több szervezet
is csatlakozott a programok-
hoz. A kosárlabda klub a fõ-
téren szervezett utcai kosara-
zást, a Honvéd Rákóczi SE a
ligetben futóversenyre várta
a sportolni vágyókat. A St.
Jupát SE kétszer is indított
kerékpáros körözést a város
utcáin, a Welness Colosseum
kalandparkjába a kicsiket
várták ügyességi versenyek-
re. A megmozdulások döntõ
többségét azonban az oktatá-
si intézmények saját szerve-

zésû programjai tették ki.
Csalódottan mondta Takács
László, hogy a középiskolák
nehezen mozgósíthatók a
rendezvényre, de összessé-
gében is vesztett lendületé-
bõl a valamikori lelkesedés.
– Újítani kellene a progra-
mon, a szervezésen és több
pénzt kellene fordítani erre a
rendezvényre – tette hozzá.
Ezért várják az ötleteket a jö-
võ évi rendezvényhez. 

A települések mellett 2009
óta a kistérségi társulások is
meghívást kapnak a ver-
senyre, melynek eredménye-
ként Szentes Kistérség Több-
célú Társulása koordinálásá-
val a kistérség 8 települése
ebben a kategóriájában is
képviselteti magát az orszá-
gos rendezvényen. A kistér-
ség az elmúlt három évben
folyamatosan kiemelten jól
szerepelt a programban,
melynek eredményeként a
társulás háromszor is az elis-
merésben részesített szerve-
zetek egyike lett, emellett két
alkalommal különdíjat is si-
került elnyernie. Ebben az
évben is szervezett formá-
ban, sétával, mozgásos játé-
kokkal, sor- és váltóverse-
nyekkel, sporttal, tánccal
vettek részt a rendezvényen
a helyi közoktatási és szociá-
lis intézmények, illetve más
együttmûködõ szervezetek
programjain résztvevõk, ösz-
szesen több mint ötezer fõ.

Besenyei

Megfeleltek
a kihívásnakKoszta József Múzeum

Állandó kiállítások: Szentes vá-
ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével.

Idõszaki kiállítások: Õseink
nyomában kazah-magyar régé-
szeti ásatások; Buffalo Bill's Wild
West. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben. Idõszaki kiállítás: A tri-
anoni diktátum története és kö-
vetkezményei. Megnyitó: június
4-én, hétfõn 17.30-kor.

Tokácsli Galéria
Június 1-jén, pénteken 17 óra-

kor Százéves a szentesi városhá-
za címû dokumentumtárlat, a kis-
teremben a Szabadkai városhá-
zák címû vándorkiállítás nyílik.

Városi könyvtár
Aratóné Novák Ildikó és

Vecseriné Vass Rózsa festmé-
nyeibõl nyílt kiállítás június 8-ig
nyitva tartási idõben látogatható.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Kecskeméti Fotókör Hüje lét-

ra címû fotókiállításra invitálják az
érdeklõdõket.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák

Tamás közös fotókiállítása láto-
gatható. Az Afrika feketén-fehé-
ren címû tárlat különlegessége,
hogy a két fiatalember a
Budapest-Bamako Rally három-
szoros bajnoka. 

Képzõmûvészeti kiállítás láto-
gatható nyitva tartási idõben. 

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.

Galéria Kávéház
Monostoriné Hrabovszky Éva

Töredékek címû fotókiállítása jú-
nius elejéig látható a kávéház
nyitvatartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Május 31-június 4. 
17.30 óra Az igazi kaland –

amerikai vígjáték,
20 óra A Vaslady– angol élet-

rajzi dráma.
Június 7-11.
17.30 óra Blue Valentine –

amerikai romantikus dráma,
20 óra Csatahajó – amerikai

sci-fi akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 1—jétõl

Fazon sétál a Central Parkban,
amikor is észreveszi, hogy egy
pitbull rátámad egy kis srácra.
Odarohan, megragadja a nyakör-
vet és addig szorítja, míg a kutya
megfullad. Mindenki ünnepli a fa-
zont, köré özönlenek az újságírók.
- Akkor holnap lehozzuk a hírt az-
zal a címmel, hogy „A hõs New
York-i megmentette egy kisfiú
életét".
- Az igazat megvallva nem vagyok
New York-i.
- Akkor „Amerikai hõs megmen-
tette egy kisfiú életét a kutyatá-
madásban"
- Nem is vagyok amerikai.
- Akkor hova valósi?
- Pakisztáni vagyok.
Másnap az újságok címlapján:
„Iszlám fundamentalisták szeren-
csétlen kutyákat kínoznak a
Central Parkban - Az FBI keresi az
Al-Kaida szálat.“

Két rab összekerül a börtönben.
- Te miért kerültél ide?
- Izgatásért: szidtam a rendszert.
És te?

Nyugtatásért: azt mondtam, úgy-
sem tart ez már sokáig.

Megy a pasi hazafelé este a ki-
halt utcán, amikor eléugrik egy
rabló, és rákiált:
- Fel a kezekkel és ide a pénzét!!!
- De kérem, én országgyûlési
képviselõ vagyok!
- Hmmm, vagy úgy. Akkor ide a
pénzem!

- Apu! Azt mondják az iskolában,
hogy mi maffiózó család va-
gyunk.
- Na majd bemegyek, és elinté-
zem a dolgot.
- Jó, jó, de úgy csináld, hogy bal-
esetnek tûnjön!

Három barát arról beszélget,
hogy melyikük mestersége a leg-
régebbi. Elsõként az orvos szólal
meg:
Amikor az Úr megteremtette Ádá-

mot, tulajdonképpen orvosi tevé-

kenységet végzett.
A föld megteremtése az õskáosz-
ból viszont mérnöki feladat volt -
így a mérnök.
A harmadik barát, egy politikus
csak mosolyog:
Mit gondoltok, az õskáosz ho-

gyan jött létre?

Egy szép napon hazafele bandu-
kol egy öreg bácsi, felveszi õt egy
szürke Mercedes. Az öreg bácsi
még nem látott egy ilyen szép au-
tót, sokat kérdezgeti, mi mire va-
ló. Egyszer csak a bácsi megkér-
dezi, mire való a Mercedes jel az
autó elején. A sofõr azt mondja,
hogy amikor jön egy kerékpáros,
azzal célozza be, hogy el tudja üt-
ni.
Néhány perc múlva közeledik egy
kerékpáros, a sofõr vigyorog is és
becélozza, de persze amikor oda-
érne hozzá, hirtelen elrántja a kor-
mányt.
A bácsi szemrehányóan azt
mondja a sofõrnek:
- Na, ha nem nyitom ki az ajtót,
soha nem találtuk volna el!

Hõguta

Nyugdíjasok
A nyugdíjasok klubja június 8-án, pénte-

ken 14 órakor a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban tartja foglalkozását. Ezen a dél-
utánon zenés-táncos összejövetelt rendez-
nek, melyre meghívták az öcsödi nyugdíjas
klub tagjait is.

Kirakodóvásár és gyereknap
A Szentesi Mûvelõdési Központ idén is

megszervezi a kirakodóvásárt június 3-án,
vasárnap 9-18 óráig a Kossuth téren. A ha-
gyományosan minden év június elsõ vasár-
napján megtartott rendezvényre szinte az or-
szág minden részébõl jönnek a vásározók,

most is közel ötvenen hozzák el portékáju-
kat. A vásáron megtalálhatók üvegmûvesek,
ékszerkészítõk, keramikusok, fazekasok, ko-
sárfonók, csont- és fafaragók termékei. De
nem maradhat el a léggömbös, a mézeskalá-
csos és a török-mogyoró árus sem. 

Ugyanezen a napon rendezik meg a városi
gyereknapot, délután 3 órától, melyen színes
mûsorok várják a kicsiket. Lesz bábelõadás,
Pom-Pom koncert, lufihajto-gatás, arcfestés,
ugrálóvár, buborékfúvás, kézmûves sátor és
még sok-sok meglepetés. Az Androméda
Travel Kft. jóvoltából a szerencsések meg-
nyerhetik idei nyaralásukat is. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

Ellenõrzött külföldi
rendszámok



Gál László, azaz Cusi (ké-
pünkön), szentesi mountain
bike versenyzõ sikeres hóna-
pokon van túl, hiszen az ösz-
szes hazai és külföldi verse-
nyen sorra maga mögé utasí-
totta az egész mezõnyt. A 19
éves tehetség jelenleg kisebb
sérülése miatt kényszerpihe-
nõjét tölti, de mint mondta,
szerencsére ez nem befolyá-
solja a következõ versenyre
való felkészülésben.

Cusi elsõ biciklijét 14 éves
korában kapta, ekkor kezdte
próbálgatni milyen trükkökre
is képes. A mountain bike
nagysága miatt ezek a
„mutaványok” más jellegû
felkészülést igényelnek, mint
a kisebb méretû bmx-k-
erékpárok esetében, Cusi
mégis úgy döntött, õ azzal
fog kitûnni a többiek közül,
hogy olyan elemeket gyako-
rol be, melyeket a bmx-es tár-

saitól tanulhat. Kitartása ha-
marosan meghozta az elsõ si-
kereket, Magyarországon sor-
ra nyerte a versenyeket profi
kategóriában. Az évente több
alkalommal is gyõztes fiatal-
ember nem kerülte el a tehet-
ségkutatók figyelmét sem, ha-
marosan neves szponzorok
jelentkeztek, hogy támogas-
sák a felkészülésben. Ez a le-
hetõség még több aranyérmet
hozott Cusi számára, hiszen
az edzéseket mindig kifogás-
talan állapotban lévõ kétkere-
kûvel végezhette. A támoga-
tók segítségével külföldi ver-
senyeken is elindulhatott így
tavaly Romániában, az idén
pedig Csehországban csillog-
tatta meg tudását. Ezeken a
versenyeken a nemzetközi
mezõny igen erõsnek bizo-
nyult, a 25 résztvevõbõl még-
is a szentesi fiú állhatott a do-
bogó legfelsõ fokára.

– Nagyon örültem, hogy a
legutóbbi versenyen minden
trükköm sikerült, így ismét
meg tudtam szerezni az elsõ
helyet, amiért már nem csak
tárgynyeremény, hanem pénz
is járt. Ennek az eredménynek
köszönhetõen újabb szponzo-
rok érdeklõdnek utánam, ve-
lük a nyáron találkozom
majd, itt fog kiderülni, hogy
bekerülök-e a nemzetközi vá-
logatott csapatba – mondta
Cusi. – Jelenleg kisebb térdsé-
rülésem miatt  3 hétig pihenõt
kell tartanom, de  ezután már
újra folytathatom az edzése-
ket  Szerencsésnek mondha-
tom magam, hiszen ezen a sé-
rülésen kívül még nem  volt
komolyabb balesetem. A ta-
nulmányaim mellett remé-
lem, hogy sokáig  ûzhetem
ezt a sportot, mert így azt csi-
nálhatom, amit szeretek.

F. A. 
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GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü június 4—8.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Szárazbableves és

hagymakrémleves
A menü: Húsgombóc,

paradicsommártás,
sós burgonya

B menü: Csirkés-zöldséges
rakott tészta

Kedd: Lebbencsleves és
karalábéleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Szecsuáni csípõs-savanyú
csirkefalatok, párolt rizs

Szerda: Sárgaborsó krémleves
és tojásos leves

A menü: Olaszos sertéscomb,
zöldpestos penne

B menü: Rántott csirkemell,
zöldborsófõzelék

Csütörtök: Csontleves házi tésztával
és magyaros gombaleves

A menü: Sertéspörkölt, köményes
burgonya, saláta

B menü: Rántott zöldségek,
Batthyány rizs

Péntek: Gulyásleves és
frankfurtileves

A menü: Rablóhús, steak
burgonyasaláta

B menü: Dónáti csirkemell, tészta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Ismeretlenek törtek be a
sétálóutca egyik üzletébe
május 22-ére virradóra. A
tolvajok az ablakon keresztül
jutottak be a helyiségbe,
ahonnan elvittek egy pénz-
tárgépet. A kasszában mind-
össze 6 ezer forint készpénz
volt, a tulajdonosnak azon-
ban ennél jelentõsebb, közel
200 ezer forintos lett a kára.

Az egyik szegvári házba
szeretett volna bemenni egy
illetõ, azonban türelmetlen
volt, és nem várta meg, amíg
ajtót nyitnak neki, ezért ne-
mes egyszerûséggel berúgta
az ajtót. Odabent aztán rövid

szóváltás után tettlegességig
fajult a vita, a látogató nyolc
napon belül gyógyuló sérü-
léseket okozott a házigazdá-
nak. A gyanúsított ellen ga-
rázdaság miatt indult eljárás.

250 ezer forint értékû do-
hányárut loptak el az árpád-
halmi élelmiszerboltból. A
tettesek 25-ére virradó éjjel
rámolták ki az üzletet.

Több bejelentés is érkezett
az egyik helyi nagyvállalat
biztonsági szolgálatára, hogy
különbözõ értéktárgyak tûn-
nek el a dolgozók öltözõ-
szekrényeibõl. A biztonsági
õröknek most végre sikerült

elfogniuk a tolvajt, aki ezút-
tal 5 ezer forintot tulajdoní-
tott el. A rendõrség most azt
vizsgálja, hogy a hölgy a ko-
rábbi lopásokkal is kapcso-
latba hozható-e?

Végül pedig az elmúlt na-
pok legsúlyosabb bûncselek-
ményérõl. A Szigeti utcában
történt néhány nappal ez-
elõtt, hogy szóváltást köve-
tõen saját élettársa szúrt has-
ba egy férfit. A nõ ellen sú-
lyos testi sértés miatt indult
eljárás, de a rendõrség azt is
vizsgálja, hogy a szúrás
okozhatott-e akár életveszé-
lyes sérülést is a férfinak.

Hasba szúrta az élettársa

MEGFENYEGETTE volt élettársát
egy 42 éves szentesi férfi, majd pénzt
követelt tõle Csongrádon, a Hársfa ut-
cában. A nõ kedden a déli órákban
hívta a Csongrádi Rendõrkapitányság
ügyeletét, hogy a férfi rátörte az ajtót
és bement a lakásába, megverte,
majd levette az aranygyûrûjét és távo-
zott. A rendõrök a feljelentéseket kö-
vetõen a gyanúsítottat elfogták és rab-
lás bûntette megalapozott gyanúja mi-
att gyanúsítottként hallgatták ki. A
házkutatás során az elrabolt arany-
gyûrût megtalálták a nyomozók és
visszaadták a sértetteknek. A férfit õri-
zetbe vették és kezdeményezték az
elõzetes letartóztatását.

Született:
Székely Antal és Hovorka

Máriának (Bercsényi u. 33.)
Máté Antal és Dorna, Erdõ-
hegyi Roland és Szilágyi
Editnek (Honvéd u. 16.) Dá-
niel nevû gyermeke.

Házasságot kötött:
Kóa Ferenc (Lázár V. u. 7.)

és Török Erika (Kossuth u.
19.), Vida Roland (Szabadság

tér 6.) és Banka Marianna
(Eperjes, Béke u. 40.), Sipos
Gábor (Kisér u. 76.) és Mé-
száros Erika (Kossuth u. 17.).

Elhunyt:
Márok Vilmos (Kossuth u.

19.), Remzsõ Sándor Józsefné
Törõcsik Etelka (Szeder I. u.
30.), Kastner János Jenõ (Pe-
tõfi u. 1.).

Családi események

Közel 250 résztvevõje volt a Nemzetközi
Szenior Úszóversenynek, amelyet 17 alka-
lommal rendezett meg a Szentesi Delfin
Egészségmegõrzõ Sport Club az üdülõköz-
pontban. 6 ország 26 egyesületébõl érkeztek
versenyzõk a kétnapos rendezvényre. A
résztvevõk életkora 26 és 92 év között volt,
13 korcsoportban versenyeztek. A rendezõk
különdíjban részesítették a legidõsebb nõi és
férfi versenyzõket Kovács Imréné emlékére.
A 33 méteres gyorsúszásban legjobb idõt
úszó hölgy pedig Becsák Jánosné emlékére

vehetett át különdíjat. A szentesiek nagyon
jól szerepeltek a hazai pályán, 35 versenyzõ
szerzett valamilyen érmet egyéniben vagy
váltóban. 

Egyéni számokban érmes helyezettek:
Bakacsi Gyula, Pólyáné Téli Éva, Pászti Edit,
Rozgonyi Eszter, Sóti Richárd, Pengõ Erzsébet,
Debreczeni Beáta, Bálega Szilvia, Juhász Tibor,
Venczel Kincsõ, Bocskay Zsófia, Tóth Lászlóné,
Fekete Ágnes, Varga-Kis Kata, Juhász István,
Szakács Ernõ, Horváth Sándor, Lukátsy Kati, Si-
mon Kati, Lucz Imre, Sípos Edit, Hoffman Csaba,
Petz János, Cseuz László, Melkuhn Dezsõ, Takács
Sándor, Simon Tamás, Kovács László, Gálfi Lász-
ló, Bihari János.

35 érem

(folytatás az 1. oldalról)
A díjat minden olyan in-

gatlan esetében kell fizetni,
ami nincs rákötve az egyéb-
ként rendelkezésre álló utcai
csatornára. Mivel a város 99
százalékban lefedett, ezért
gyakorlatilag mindenki ér-
dekelt, aki nem kötött rá a
hálózatra. A nyilvántartás
szerint a 919 talajterhelési-díj
köteles fogyasztási helybõl
667 esetében alacsonyabb az
éves fogyasztás mint 60 köb-
méter. A lakossági terhek
csökkentése érdekében az

önkormányzat úgy döntött,
hogy abban az esetben, ha a
vízfogyasztás nem éri el az
évi öt köbmétert vagy pedig
nem éri el az évi 60 köbmé-
tert és az ingatlanon lakók-
nak az egy fõre jutó jövedel-
me nem haladja meg a mini-
mum nyugdíj kétszeresét,
ami jelenleg 57 ezer forint,
akkor mentesül a talajterhe-
lési díj megfizetése alól. A
vízfogyasztás mértékérõl a
Szentes-Víz Kft. ad igazolást
a helyi adóiroda részére,
amit az a kiküldött bevallási

nyomtatványon tüntet fel. A
mentesség igénybevételéhez
szükséges jövedelemigazolá-
sokat a talajterhelési díj be-
vallásánál kell bemutatni.  

Kocsis László, a Szentes-Víz
Kft. ügyvezetõjének vélemé-
nye szerint a mostani módo-
sítás hatására az érintett 900
ingatlan tulajdonos mintegy
harmada köt rá a szennyvíz-
hálózatra. A fennmaradó kö-
zel 600 fogyasztási helyen
élõ egyrészt anyagi helyzete
miatt nem tudja kifizetni a
kivitelezés költségét, más-
részt olyan ingatlanok is
érintettek, ahol fürdõszoba,
konyha hiányában nincs a
házban vízellátás, csupán
udvari vízkifolyóval rendel-
keznek. Besenyei

Részletfizetés
és mentesség

Cusi külföldön is
verhetetlen


