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Az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti díjat az idén elsõ al-
kalommal kell bevallani és
megfizetni az élelmiszerlánc
valamennyi szereplõjének a

termelõktõl, feldolgozókon
keresztül a kis- és nagykeres-
kedõkig. 

A díj mértéke az érintett
tevékenységbõl származó,
elõzõ évi nettó árbevétel, il-
letve magánszemély esetén a
jövedelem 0,1 százaléka. A
felügyeleti díjjal kapcsolat-
ban megkerestük a város leg-
nagyobb élelmiszer kereske-
delmi láncát. Mészáros Zol-

tán, a Hunor Coop Zrt. elnö-
ke válaszolt kérdéseinkre:

– A 19 településen, 37 élel-
miszerüzletet üzemeltetõ
Hunor Coop Zrt.-t hogyan
érinti az idén bevezetett élel-
miszerlánc-felügyeleti díj?

– Mint élelmiszer kereske-
dõt az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti díj bizony komo-
lyan érint. A törvényterve-
zetrõl mi már több hónappal
ezelõtt értesültünk. Érdek-
képviseletünk több esetben
jelezte, hogy ez igen jelentõs
teher a szakmában, és sok
esetben ez bizony halmozó-
dást is jelent, azaz felügyeleti
díjat kell fizetni a termelõ-
nek, ugyanazért a termékért
a nagykereskedõnek, illetve
a kiskereskedõnek is. Siker-
ként könyvelhetjük el talán,
hogy ennél jóval magasabb
százalékról volt szó a terve-
zetekben. Mit tudunk tenni?
Alkalmazkodunk és igyek-
szünk kigazdálkodni ezt az
összeget.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Újabb teher a termelõk
és kereskedõk nyakán

A sportturizmus túllendí-
tette a helyi idegenforgal-
mat a tavalyi mélyponton,
az év elsõ négy hónapjában
közel ezer vendégéjszaká-
val többet regisztráltak,
mint 2011 hasonló idõszaká-
ban. A nyári foglalások
alapján jó éve lesz a szállás-
adóknak. 

A statisztikák szerint páros
években valamiért többen
keresik fel városunkat – a
mutatók alapján idén is ked-
vezõen alakul a szállásadók
forgalma. Közel ezerrel több
vendégéjszakát töltöttek a
turisták Szentesen 2012 elsõ
négy hónapjában, mint a ta-
valyi esztendõ azonos idõ-
szakában. A polgármesteri
hivataltól kapott adatok
alapján egyértelmû, hogy jó-
val több 18 év alatti turista
fordult meg nálunk idén,
mint bármikor korábban.
Amíg például 2010 február-
jában 125, 2011 második hó-
napjában pedig nulla ven-
dégéjszakát regisztráltak,
idén februárban ez a szám
meghaladta a 800-at. De ja-

nuárban és márciusban is
sokkal több fiatal szállt meg
Szentesen, mint a korábbi
évek elsõ hónapjaiban. Noha
az áprilisi számok rosszab-
bak lettek, mint a tavalyiak,
így is elmondható, idén átla-
gosan havonta 1509 vendég-
éjszakáért fizettek a helyi
szállásadóknak – ez 2010-hez
képest 8, a tavalyi eredmény-
hez képest pedig 19 százalé-
kos növekedést jelent. 

Az idegenforgalmi adóbe-
vétel szempontjából már ko-
rántsem is ilyen rózsás a
helyzet: az adóköteles ven-
dégéjszakák száma 3147 volt
az elsõ négy hónapban, ami
tíz százalékkal kevesebb,
mint 2010-ben és 2011-ben,
mikor a 3450-et is meghalad-
ta ez a mutató. Figyelembe
véve, hogy turisztikai szem-
pontból évek óta a július és
az augusztus a legforgalma-
sabb hónap Szentesen, kifeje-
zetten jók a kilátások erre az
esztendõre, vagyis akár a
2006-os rekord is megdõlhet. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A sportturizmus miatt nõtt a
szálláshelyek kihasználtsága

Túl van a mélyponton
az idegenforgalom

A Kossuth tér a 32. népi
vásárra is megtelt, s a hagyo-
mányt abban is követik,
hogy az ország minden szeg-
letébõl érkeztek kereskedõk,
a kellemes napsütésben kilá-
togatott a város apraja-nagy-
ja. - Az árusokat a nagyon

kedvezõ helypénz is vonzza
ide, s bár inkább nézelõdnek
az emberek, de az ilyen egy-
napos eseményekre szíve-
sebben jövünk – árulta el
Gálosi Lajos, aki Szentendré-
rõl hozta az Erdélybõl szár-
mazó, faragott tárgyait, és

kézzel merített papírokon
himnuszt, házi áldást.

A dísztárgyak iránt a vá-
sárokon kisebb a kereslet,
összegezték a kereskedõk.
Fõleg a barátkozás, beszélge-
tés hozta ki a mûvelõdési
központ díszítõmûvész körét
is, és a szó szoros értelmében
kellemes színfolt volt, ahogy
kipakolták a legfrissebben,
köztük a helyszínen készült
munkáikat.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Szívesen jönnek a vásározók

120 betöltetlen álláshely
van a szentesi mûszaki ez-
rednél, amely a város öt
legnagyobb foglalkoztató-
jának egyike. Hamarosan
25 fõvel bõvül az alakulat
létszáma, a fluktuáció éves
szinten meghaladja a 10
százalékot. 

– Mintegy 4000 fõs lét-
számhiánnyal üzemel a hon-
védelmi rendszer - mondta
Hende Csaba honvédelmi mi-
niszter múlt héten az Or-
szággyûlés honvédelmi és
rendészeti bizottsága elõtt
tartott éves beszámolójában.

A miniszter hozzátette, je-
lentkezõk lennének ezekre a
posztokra, de nincs pénz a
foglalkoztatásukra. E nyilat-
kozat adta az apropót, hogy
utánajárjunk, a helyi foglal-
koztatásban mekkora szere-
pet játszik a szentesi alaku-
lat. A Honvédelmi Miniszté-
rium sajtóirodája arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy a 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred jelenleg 589 fõt (105
nõt és 484 férfit) foglalkoztat.
Ez azt jelenti, hogy a város
öt legnagyobb foglalkoztató-
ja között van a honvédség.

A mûszakiak fentebb is ke-
rülhetnének ezen a rangso-
ron, a szaktárcától ugyanis
azt írták szerkesztõségünk-
nek, hogy az alakulatnál 120
betöltetlen hely van, ebbõl
jelenleg az ezred 25 helyet
tud feltölteni. Március elején
2400 regisztrált álláskeresõt
tartottak nyílván a szentesi
kistérségben. Vagyis ha len-
ne elegendõ forrás az üres
álláshelyek betöltésére, 5
százalékkal lehetne csökken-
teni a munkanélküliek szá-
mát. Az, hogy a 25 helyre 29
személy jelentkezett, ebbõl

24 fõ a toborzó irodán ke-
resztül adta le felvételi kérel-
mét, arról tanúskodik, hogy
nincs jelentõs túljelentkezés,
nem igazán kapkodnak a ka-
tonajelöltek a munkahelyek
után. Megtudtuk azt is, hogy
a feltöltésre váró helyek lo-
gisztikai tiszti, szakaszpa-
rancsnoki, és „C” kategóriás
gépkocsivezetõi beosztások.

Az állampolgári jogok biz-
tosa még 2010-ben vizsgálta
a hivatásos és szerzõdéses
katonák alapjogainak érvé-
nyesülését. Már akkor meg-
állapította, az alakulatok je-
lentõs létszámhiánnyal küz-
denek, ebbõl következõen –
különösen egyes szakterüle-
teken – nagy problémát je-
lent a túlszolgálatok magas
száma, valamint annak meg-
felelõ ellentételezése a sza-
badidõ biztosításával. A ka-
tonai életpályamodell kiszá-
míthatatlansága miatt nagy a
fluktuáció, ezért nehéz ter-
vezni az állomány belsõ fel-
építését. Ezt támasztja alá,
hogy Szentesen tavaly az ál-
lomány több mint 10 száza-
léka lecserélõdött: 66 fõ
hagyta el az ezredet, és 73 fõ
került felvételre. A miniszté-
rium sajtóirodája azt is kö-
zölte, hogy az alakulat jelen-
leg 75 fõ önkéntes védelmi
tartalékos katonát foglalkoz-
tat, ebbõl 42 fõ szentesi la-
kos.

Bíró Dániel

Századnyi állás betöltetlen HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Ünnepélyes keretek között búcsúztattak 142 katonát csütörtökön a laktanyában; az Eufor
Kontingens Szarajevóban teljesít majd szolgálatot. (Fotó: Besenyei)

Saját kézzel alkotott termékeket, gyöngyökbõl kirakott
focilabdát, míves faragásokat, szõrméket, lekvárt, törökmé-
zet is lehetett találni a népi vásárban, június elsõ vasárnap-
ján. Az árusok elõször 1981-ben jöttek portékáikkal a mû-
velõdési központ meghívására a kirakodóvásárra, amihez
sokak örömére társrendezvényként csatlakozott a városi
gyereknap.

Panka zsûrizett népi- és divatékszereit sokan megcsodálták.
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Most a Csong-
rád megyei Dr. Bugyi István
Kórház onkológiai osztályá-
nak vezetõjét ifj. Kispál Mi-
hályt (képünkön) kérdeztük.

– A jelenlegi információk
szerint a szentesi kórházban
egyetlen osztályt sem kell
bezárni az egészségügyi ellá-
tórendszer átalakítását kö-
vetõen. Az intézmény pénz-
ügyileg jól áll, számos fej-
lesztés zajlik, és további mo-
dernizációt terveznek - nyi-
latkozta Várkonyi Katalin
fõigazgatónõ.

– Kifejezett megkönnyeb-
bülés, hogy kórházunk vál-
tozatlan struktúrával  vissza-
nyerte a megyei rangot. Ez
azt jelzi, hogy az egészség-
ügyi irányítás számít a mun-
kánkra. Felismerték – a régió
ellátási egyensúlya szem-
pontjából elengedhetetlen –,
hogy korszerû ellátást nyúj-
tani képes intézmény mû-
ködjék a megye északi ré-
szén is. Jelzik a bizalmat a
folyamatban lévõ fejleszté-
sek is, de akkor örülnék a
legjobban, ha a mûtéti blokk
évtizedek óta vajúdó kialakí-
tása végre megkezdõdhetne.
Ez az átalakítás minden osz-
tály számára kedvezõ válto-
zásokat hozhat, nagyon sok
kórházszerkezeti és mûkö-
désbeli problémát orvosol és
ismét korszerûvé válhatna
intézményünk. Csak csend-
ben remélem, hogy a struk-
turális átalakulás befejezõdé-
se után lesz elég szakember,
aki a megszépült, modern
kórházat korszerûen mûköd-
tetni tudja. 

– A város szándéknyilat-
kozatára vár a Honvédelmi
Minisztérium, amely nem kí-
vánja tovább mûködtetni az
Ady Endre utcai helyõrségi
klubot. Az intézmény 6 dol-
gozója közül ketten marad-
tak, a programokat szünetel-
tetik.

– Kifejezetten örülnék, ha
a város át tudná venni az
épületet. Tudom, hogy a
gazdasági lehetõségek való-
színûleg mást diktálnak, de
mindenképpen kulturális
hasznosítását tartanám jó-
nak. Patinás falai között
többek között el tudnám
képzelni például a Városi
Fúvószenekar új próbater-
mét.

– Már tesztelés alatt áll az
új térfigyelõ rendszer, a vá-
ros legforgalmasabb pontja-
in és a bûnügyileg fertõzött
területeken elhelyezett 21 ka-
mera június végétõl munká-
ba áll. A modern eszközökkel
több száz méter távolságból
leolvasható egy rendszám.
Éjszaka is kifogástalan ké-
pet készít, a felvételeket pe-
dig öt napig rögzíti a rend-
szer.

– Öröm az ürömben. Meg-
nyugtató, hogy lehetõség
nyílik a város biztonságának
modern eszközökkel történõ
fokozására, de szomorú,
hogy ide juttatott bennünket
a szükség.

– A 2005-ben indult Civil
Televízió médiaszolgáltatási
tevékenységét Szentes Televí-
zió néven folytatja tovább
június 1-jétõl. A mûsorszol-
gáltatót egy egyesület he-
lyett egy vállalkozás, a Di-
gart-M Kft. mûködteti a jö-
võben. Országos csatornák
beszállítója lesz a Szentes
TV.

– Jelentõs fejlõdés újabb
állomásához érkezett váro-

sunk médiaszolgáltatása.
Úgy gondolom, a vállalko-
zásban történõ üzemeltetési
forma komoly technikai fej-
lesztéseket hoz majd magá-
val. Remélhetõ, hogy az or-
szágos csatornák segítségé-
vel szûkebb pátriánk is-
mertsége fokozódhat, az itt
történteket máshol is láthat-
ják. Bízom benne, hogy a
nyereségorientáltság nem
szünteti meg a helyi közös-
ségi televíziózás elvitatha-
tatlan kulturális és közérde-
kû információs értékeit,
nem szûnik meg a városi té-
vé „diszkrét bája”. Sok si-
kert a Szentes TV-nek! 

– A Hungerit Zrt. tulajdo-
nos-vezérigazgatója, Ma-
gyar József lett a Szentesi
Vízilabda Klub elnöke. Az új
vezetõ rendet és fedett uszo-
dát szeretne.

– Ugyancsak ezt szeretné
velem együtt a szentesiek
többsége is. Nehéz feladat,
de ha sikerül, akkor a szente-
si vízilabda visszanyerheti
régi fényét és nem melléke-
sen az úszni vágyók is jobb
lehetõségekhez jutnának. Kí-
vánok az új vezetés munká-
jához erõt, összetartást és jó
egészséget. Meg egy kis sze-
rencsét!

B.G.

Mit szól hozzá
ifj. Kispál Mihály?

Küzdelmes évtizedek
után lelt otthonra a szentesi
városháza a jelenlegi he-
lyén, derül ki a június 1-jén
megnyílt dokumentumkiál-
lításból. Az idén centenári-
umát ünneplõ épület terv-
rajzai mellett az érdeklõdõ
igazi ritkaságokra is lelhet,
a város újabb kori történeté-
ben is elmerülhet, s megis-
merkedhet a szabadkai vá-
rosházákkal is.

A Tokácsli Galériában nyílt
dupla kiállítás a nagyterem-
ben nem csupán a szentesi
városháza építésének doku-
mentumait sorakoztatja fel.
Az örökváltság megváltása a
város földesuraitól eredmé-
nyezte a városháza iráni
igényt is, mely a független-
ség lépése volt, mondta kö-
szöntõjében Szirbik Imre pol-
gármester, aki a 100 év mint-
egy harmadát töltötte már az
épületben.  Elõdeinknek 80
évet kellett várni az örök-
váltságtól a városháza meg-
épüléséig, de ez alatt óriási
fejlõdés ment végbe a tele-
pülés közigazgatásában, ma-
gyarázta Labádi Lajos, a kiál-
lítás rendezõje. A város elsõ
polgármesterének, s a képvi-
selõ-testületnek a megvá-

lasztásáról is beszélt a fõ-
levéltáros, aki a kiállításon a
városháza építését megelõzõ
több évtizedes küzdelmet ál-
lította a középpontba, s azt a
procedúrát is, ahogy a város-
háza helyét keresték.

A tárlaton megtekinthetõk
az elsõ díjat elnyert Bohn
Alajos eredeti tervrajzai, me-
lyek még több ponton eltér-
tek az épület végleges kiala-
kításától. A szakipari mun-
kákra pályázott vállalatok le-
velei is olvashatók, köztük
azé a cégé, mely csak a csillá-
rokban volt érdekelt. Szá-
zadfordulós fotográfián látni
a „kínai falat”, ami a mai vá-
rosháza helyén épült. Igazi
„gyöngyszemekre” is buk-
kant Labádi Lajos: Ybl Mik-
lós reklamáló és köszönetké-
rõ leveleire. A hírneves épí-
tészt is felkérték ugyanis
még 1859-ben a városháza
terveinek elkészítésére, de
szolgálatait a politikai viha-
rok elsodorták. Mindeneset-
re az építész számon kérte

100 pengõforintos tiszteletdí-
ját a városon, amint azt a so-
raiban világossá tette, ké-
sõbb azonban meg is kö-
szönte.

Az 1907-ben kiírt országos
pályázatra 47 munka érke-
zett, de csak hosszas huza-
vona után – a gyõztes pályá-
zatot ugyanis megtámadták,
az ügy egészen a Belügymi-
nisztériumig eljutott – végül
1912-ben avathatta fel
Mátéffy Ferenc polgármes-
ter. 

A Tokácsli Galéria kister-
mében a szabadkai városhá-
zák - képekkel gazdagon il-
lusztrált - történetét ismer-
hetjük meg. A vándorkiállí-
tást az ottani levéltár igazga-
tója, Szteva Macskovich ma-
gyarul ajánlotta a közönség
figyelmébe, megemlítve egy
közös pontot: a 100 éve elké-
szült szabadkai városháza
Komor Marcell tervei alap-
ján épült, aki a mi Petõfi
Szállónkat is tervezte.

Darók József

Míg otthonra lelt
a városháza...

A felsõpárti városrészben
található; a Kurcára merõle-
ges utca, amely a Dessewffy
és a Rákóczi utcákat köti
össze. Az érintett területet a
lakosok Sárgapartnak nevez-
ték, sárga, agyagos földje mi-
att. Az I. világháború utáni
években a város 102 telket
osztott ki ingyen a környé-
ken a rokkant katonáknak és
a hadiözvegyeknek. Ettõl
kezdve a térséget Sárgaparti
rokkanttelepként tartották
nyilván. A telepet 1932-ben
hat utcára, illetve sorra ta-
golták, amelyeket az aradi
vértanú tábornokokról ne-
veztek el. Ezek közé tarto-
zott gróf Leiningen-Wester-
burg Károly honvéd tábor-
nok, aki a hesseni Ilbenstadt-
ban született 1819. ápr. 11-
én, és akit Aradon végeztek

ki 1849. okt. 6-án, tizenkét
társával együtt. 1835-ben be-
lépett az osztrák hadseregbe,
a Don Miguel 39. gyalogez-
redbe, ahol alszázadosi rend-
fokozatig emelkedett. 1845-
ben megnõsült, ekkor hono-
sították, s tartósan szabadsá-
golták. A szabadságharc ki-
törése után szolgálattételre
jelentkezett a magyar Had-
ügyminisztériumban. 1848.
október végén a bánsági
hadsereghez osztották be ve-
zérkari századosként. No-
vember végétõl a 10. hon-
védzászlóalj századparancs-
noka; alakulatával részt vett
a délvidéki harcokban. 1849.
január közepétõl Damjanich
bánsági hadtestében hadosz-
tályparancsnok, õrnagyi
rendfokozattal. 1849. márci-
us 5-én kitûnt a szolnoki csa-

tában; alezredessé és dan-
dárparancsnokká léptették
elõ. Dandárja élén jelentõs
szerepe volt a tápióbicskei,
az isaszegi, a váci, a nagy-
sallói és a komáromi gyõzel-
mek kivívásában. Április vé-
gétõl ezredes, a III. hadtest
egyik gyalogos hadosztályá-
nak parancsnoka. Részt vett
a budai vár májusi ostromá-
ban. 1849 júniusától vezérõr-
nagy, a III. hadtest parancs-
noka. A peredi csatában (jún.
21.) több órán keresztül sike-
rült feltartóztatnia az orosz-
osztrák csapatokat. Július fo-
lyamán részt vett a komáro-
mi és váci ütközetekben. Vi-
lágosnál fogságba esett. Az
osztrák hadbíróság Aradon
kötél általi halálra ítélte és
kivégeztette.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (82.)

Leiningen Károly utca

A Szentesi Élet elõzõ szá-
maiból tudhatjuk, hogy
1906-ban kimondták egy új
városháza építését, amely-
nek helyéül az ún.: Jurenák-
ház és a szomszédságában
lévõ régi városháza telkét
jelölték ki. Ez azt jelentette,
hogy az érintett épületeket
záros határidõn belül le kel-
lett bontani. Ebbõl számos
probléma adódott, ugyanis
több városi hivatalnak új
helyet kellett keresni, to-
vábbá gondoskodni kellett
a Szentesi Magyar Királyi
Járásbíróság elhelyezésérõl
is, amely 1872-ben a jelzett
területen, egy várostól bé-
relt épületben kezdte meg
mûködését. 

A régi városháza több
épületbõl állt, kõfallal körbe-
zárva, nagyjából a mai Er-
zsébet tér területén. Többsé-
gük még a XVIII. században

épült a Harruckern bárók
idején, s az uradalmi tisztvi-
selõk és szolgák használták.
A vályogból készült, visele-
tes épületek az örökváltsági
szerzõdés megkötése után
(1836/37) a város tulajdoná-
ba kerültek. A Kincstár kéré-
sére az 1850/60-as években
néhányat átadtak a császári
hatóságoknak, a kiegyezés
után pedig az újonnan szer-
vezett m. kir. járásbíróság-
nak. 

Régi igény volt, hogy a
szentesi járásbíróság a szûk,
egészségtelen és egyre romo-
sabb épületbõl méltóbb hely-
re költözhessen. A városház
építésének terve felgyorsítot-
ta a bírósági épület ügyét is.
Hamza Géza szegedi tör-
vényszéki elnök 1906 no-
vemberében Szentesre láto-
gatott azzal a céllal, hogy al-
kalmas helyet keressen a já-

rásbíróság részére emelendõ
új épületnek. A rendõrkapi-
tányság régi, Kurca-parton
lévõ épületének (az ún. Csér-
fészeknek) a területét sze-
melte ki, a katolikus plébá-
nia szomszédságában, az ál-
landó kõhíd mellett. A városi
küldöttek elõtt Hamza kije-
lentette, hogy ha a város a
nevezett területet ingyen át-
engedi, s díjtalanul biztosít

200 000 téglát, valamint
szükséges mennyiségû ho-
mokot, akkor kijárja az igaz-
ságügyi minisztertõl, hogy
az építkezés már a követke-
zõ év õszén megkezdõdjék.
Díszes, emeletes palotát
ígért, jobbára állami költsé-
gen. 

A város hajlott a kedvezõ
ajánlatra, a miniszter azon-
ban úgy módosította azt,

hogy a város saját erõbõl
építtesse fel az új épületet,
amelyet majd az igazságügyi
kormányzat több évre ha-
szonbérbe vesz. Hosszadal-
mas alkudozás következett.
1909 áprilisában a városi
közgyûlés megszavazta a
tervek elkészítéséhez szük-
séges összeget, a munkára
Dobovszky József István
helybeli építészt kérve fel. 

A minisztérium a terveket
szeptember közepén kis mó-
dosításokkal jóváhagyta, de
az építtetés módjára tovább-
ra sem született megállapo-
dás. Végül az igazságügyi
miniszter elképzelése érvé-
nyesült, vagyis a város ma-
gára vállalta a bíróság új
épületének felépítését. A
szakipari munkákra 1910 áp-
rilisában kiírták a pályáza-
tot, de csak szeptember 19-
én kötötték meg a szerzõdé-

seket a vállalkozókkal. A leg-
fõbb munkákat helyi meste-
rek nyerték, így: Bene István
kõmûves, Budai János ács,
Sebesi József asztalos, Mócz
Kálmán üveges, Petõ József
szobafestõ. A mûvezetésre
Dobovszky mérnököt kérték
fel. 

A kései kezdés miatt 1910-
ben csak a Csérfészek (egy-
kori magtár, majd kapitányi
hivatal) elbontására és a talaj
elõkészítésére kerülhetett
sor. Az emeletes, villa-kas-
télyszerû építmény 1911-ben
tetõ alá került, de csak 1912
júniusában költözhettek be a
hivatalok. Attika-falán mo-
zaik címerdísz volt: „Magyar
Kir. Járásbíróság” felirattal.
Utóbb az eredetileg szecesz-
sziós-eklektikus stílusú épü-
letet egyszínûre festették, a
mozaik államcímert pedig
eltávolították. Az épület ma
a Szentes Városi Bíróságnak
ad helyet.

Labádi Lajos

100 éves az egykori járásbíróság épülete

Az igazságszolgáltatás helyi hajléka



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Egyértelmûen a sporttu-

rizmusnak köszönhetjük,
hogy a holtszezonban sok
vendégünk volt – nyilatkoz-
ta lapunknak Szûcs Szabolcs.
Az üdülõközpont vezetõje
hozzátette, a megnövekedett
forgalom 70 százalékban a
városba látogató vízilabda-
csapatoknak köszönhetõ, a
maradék 30 százalékon tán-
cosok, karatésok és labdaru-
gók osztoznak. Szerinte a
nyári idõszak is jót ígér, hi-
szen 37 vendégházukat 80-
90 százalékban már lefoglal-
ták a következõ hónapokra,
és az átalakított kempinget
is kedvelik a turisták, ahol
már kiparcellázott helyek
várják a lakókocsikat és a sá-
torverõket. 

– Nálunk is jó volt eddig
az év, a május kiemelkedõ
eredményt hozott – mondta
lapunknak Molnár Lívia, a
Szín-es Vendégház vezetõje.
Megjegyezte, nekik a nyár
a kevésbé aktív idõszak,
olyankor kevesebb üzletem-
ber érkezik a városba, de
mindenképp reménykeltõ,
hogy jelentõsen nõtt az ide-
genforgalom Szentesen.

Egy másik belvárosi pan-
zióban szintén arról számol-
tak be, hogy a sportesemé-
nyekre érkezõk miatt nõtt
leginkább a szobák kihasz-
náltsága, de jöttek hozzájuk
Szentesrõl elszármazottak,
illetve olyan külföldiek, akik
fogászati beavatkozás miatt
érkeztek városunkba. Más

kérdés – jelezték lapunknak
többen is a hozzáértõk közül
–, hogy akár még jobb ide-
genforgalmi mutatói lenné-
nek a városnak, ha az összes
vendégéjszakát regisztrál-
nák a szállásadók, jelenleg
ugyanis úgy fest, hogy a vá-
rosba érkezõ turisták közel
kétharmada az üdülõköz-
pontban vendégeskedik, ho-
lott összesen 18 szálláshely
mûködik Szentesen.

Bíró Dániel 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mekkora összeget kell

megfizetnie a cégnek?
– A Hunor Coop Zrt. eseté-

ben ez az Élelmiszerlánc fel-
ügyeleti díj több mint 2,5
millió forintot jelent évente –
mondta Mészáros Zoltán. –
Ezt nem építhetjük be az ára-
inkba, hisz a kereskedõ árait
mindig a piac határozza
meg, s egy eddig nem kalku-
lált költséget nem hárítha-
tunk tovább. Nekünk ki kell
gazdálkodni ezt az összeget,
amely nem kis feladat. A cég
idén vásárolta meg a Reál
hálózat három üzletét, illetve
egy hónapja a Nagymágocsi
Coop-tól a központi ABC-t.
Ezek a fejlesztések, bõvíté-
sek, üzletvásárlások is ebbe
az irányba mutatnak, azaz
mi a forgalom növekedés
irányába szeretnénk haladni,
s ezzel kitermelni a költsége-
inket és nyereséget termelni.

Megkerestünk egy kiske-
reskedelemmel foglalkozó,
négy üzletet mûködtetõ vál-
lalkozást is. Szaszkó Zsolt, a
M.I.T. Hungária Kft. ügyve-
zetõje tájékoztatása szerint,

esetükben is több százezer
forint pluszkiadást jelent
évente az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti díj. Természetesen
önmagában ez az újabb teher
a fogyasztói árak növeke-
désében nem jelenik meg,
azonban mivel az elõállítók-
tól a kereskedõkig kiszabják
ezt az egy tized százalékos
fizetési kötelezettséget, ezért
végül mégis a vásárlók fog-
ják valamilyen módon meg-
fizetni. Ha egy zöldségkon-
zervet veszünk példaként,
akkor a gyakorlatban úgy
néz ki, hogy már a vetõma-
got elõállító cégnek és a ter-
melõnek is fizetnie kell, ami-
kor eladja az áruját. A gyár
újra kifizeti a kész konzerv
értékesítése után a díjat,
majd a nagykereskedõ is és
végül a kiskereskedõ is fize-
ti. Így egy doboz konzerv
árában már 0,5 százalékos a
megfizetett élelmiszerlánc-
felügyeleti díj. Lapunk infor-
mációi szerint az Árpád Ag-
rár Zrt. 10, a Délkertész 4-5
millió forintot kénytelen be-
fizetni az államkasszába.

Besenyei

Újabb teher
a termelõk és

kereskedõk nyakán

A felsõpárti Jézus Szíve
katolikus és a református
templom meglátogatását
ajánlja az érdeklõdõk figyel-

mébe a Szentesi Vendégsze-
retet Egyesület következõ
körsétáján, június 16-án,
szombaton 15 órakor. Talál-
kozó a Jézus Szíve templom-
nál.

Körséta
A Szentesi Mûvelõdési Központ

az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program „Nevelési-oktatási in-
tézmények tanórai, tanórán kívüli
és szabadidõs tevékenységeinek tá-
mogatása” c. pályázati felhívására
benyújtott „Csodák palotája” Szen-

tes városában elnevezésû, TÁMOP
-3.2.11/10-1-2010-0251 azonosító
számú pályázatát 2011 januárjában
fogadták el. 

Az intézmény legfontosabb cél-
jai között szerepelt, hogy minél
több gyermeknek, fiatalnak szám-
szerûen is több lehetõséget tudjon
biztosítani a tanórai és a tanórán
kívüli szabadidõs programokon
való részvételre. A projekt feltétele
volt, hogy minimum 5 oktatási-ne-
velési intézménnyel kell az együtt-
mûködést kialakítani (Klauzál Gá-
bor Általános Iskola, Koszta József
Általános Iskola Derekegyházi Tag-
iskola; Központi Óvoda Szent An-
na utcai Tagóvodája; Boros Sámuel
Szakközépiskola, Szakiskola és
Koszta József Általános Iskola).

A szakkörök esetében új foglal-
kozások megteremtésére is lehetõ-
sége nyílt az együttmûködõ intéz-
ményeknek.

A foglalkozásokon belül, olyan
új rendezvények kaptak helyet,
amelyek új, egyedi ötleteken ala-
pulnak. A létrejövõ szakkörök
munkáját pl. anyag és oktatói költ-
ségek fedezésével tudta támogatni
a pályázat, s közben a gyerekek ak-
tív, kulturális programokban vehet-
tek részt.

A projekt által felkínált lehetõsé-
gek közül a projekt végéig össze-
sen: 6 db heti szakkör; 30 db havi
szakkör; 5 db verseny; 4 db téma-
nap és 3 db témahét valósult meg
az együttmûködés keretein belül.

A foglalkozások megszervezésé-
vel felkeltettük a gyermekek érdek-
lõdését, ill. kreativitásukra, a kom-
petenciaterületek fejlesztésére, sze-
mélyiségfejlõdésükre is komoly
hangsúlyt fektettünk.

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul
meg, az Új Széchenyi Terv kereté-
ben.

Csodák palotája

Rendhagyó módon nem
szeptemberben, hanem ezen
a héten rendezte meg hagyo-
mányos kiállítását és szak-
mai rendezvényét a Bartha
János Kertészeti Szakképzõ
Iskola. Az okokat Udvardi
István igazgató az idei évben
elkezdett vízkultúrás papri-
ka és paradicsom termesztés
bemutatójának idõpontjával,
illetve az alternatív fûtési
rendszer mostani átadásá-
val magyarázta. Ráadásul a
zöldségtermesztéshez is job-

ban igazodik a nyár eleji idõ-
szak, illetve õsszel más or-
szágos szakmai esemény is
van. A rendezvény megnyi-
tóján Gránitz Gáspár Istvánné,
a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um miniszteri tanácsosa el-
mondta, az itt végzõ diákok
õrizzék meg optimizmusu-
kat, sokáig folytassák szak-
májukat és vigyék jó hírét a
szentesi kertészeknek. Be-
szélt arról is, hogy õ még
nem látott egy növénytövön
ennyi paradicsomot illetve

paprikát, mint itt az iskola
gyakorlókertjében. A kiállítá-
son a nagyobb mezõgazda-
sági cégek mellett, az iskola
egykori és jelenlegi tanulói is
bemutatták saját vagy csalá-
di kertészetük termékeit.
Délután szakmai elõadáso-
kat hallgathattak az érdeklõ-
dõk a biológiai növényvéde-
lemrõl, kókuszroston való
termesztésrõl valamint a bio-
massza energetikai hasznosí-
tásáról.

B.G.

Kertmagyarország felé
Szentesen a geotermikus távhõrendszer bõvítése, korszerû-

sítése céljából 2011-ben pályázatot nyújtott be a Szentes Vá-
rosi Szolgáltató Kft. Az Új Széchenyi terv, Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretén belül, KEOP-4.2.0/11-2011-
0003 szám alatt megnyert pályázaton lehetõség adódott arra,

hogy a meglevõ geotermikus
energia felhasználásával
Szentes város közintézmé-
nyeinek jó részében takaréko-
sabb, környezetet jobban kí-
mélõ fûtési rendszert alakít-
sanak ki.

A pályázat lehetõséget
adott arra, hogy a város által
megvásárolt Ilonaparti I. sz.
kutat is be tudják kapcsolni
városi távhõszolgáltatási
rendszerbe. A kút több mint
80 Celsius fokos vizet termel,
óránként körülbelül 72-75 m3
mennyiségben, ezzel lehetõvé

vált, hogy az eddigi gázüzemû intézményeknél is kialakítsák a
geotermikus fûtést. Azonban nemcsak a távfûtés korszerûsíté-
sét teszi lehetõvé ez a pályázat, hanem a csurgalékvíz – még
jelentõs – energiájával, fóliatelepek és az üdülõközpont meleg-
víz igényét is meg lehet oldani.

A pályázat anyagi fedezetét részben EU-s támogatás, a ma-
gyar állam, illetve az ötven százalékos önrészt biztosította.

Távhõrendszer
bõvítés európai

segítséggel (1. rész)

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

A kereskedõk véleménye, hogy önmagában az élelmi-
szerlánc-felügyeleti díj nem drágítja az élelmiszereket.
Ha azonban hozzáveszik, hogy év elején volt egy elvárt
bérkompenzáció, forgalmi adó és munkaadói járulék
emelkedés, a gépkocsik kötelezõ biztosításába beépülõ
baleseti adó és a várható tranzakciós adó, amihez jött egy
drasztikus üzemanyag drágulás, akkor mindezek együt-
tesen okozzák a pénztáraknál tapasztalt emelkedõ árakat.

Nincs vonzereje a télbúcsúztatónak

Sokan sokszor feltették már a kérdést, idegenforgalmi
szempontból mennyit hoz valójában a konyhára a febru-
ári Télbúcsúztató karnevál, ami a legköltségesebb önkor-
mányzati rendezvény Szentesen. Nos, a statisztikák alap-
ján nem sokat. Ha a februári adóköteles vendégéjszaká-
kat – vagyis a felnõtt, fizetõképes turistákat – nézzük,
2010-ben 495, 2011-ben 665, 2012-ben pedig 654 volt a mu-
tató. Ez akár kecsegtetõ is lehetne, ha nem tennénk hoz-
zá, hogy 2010 és 2011 januárjában is jobbak voltak ezek a
számok, illetve a 2012. márciusi eredmények is magasab-
bak, mint a februári teljesítmény, holott egyik hónapban
sem rendeztek nagyszabású rendezvényt a városban.

A sportturizmus miatt nõtt a szálláshelyek kihasználtsága

Túl van a mélyponton az idegenforgalom

A kempinget nagyon kedvelik a külföldi turisták.
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Éjszakai fürdõzéssel kez-
dõdik jövõ pénteken az idei
strandszezon a ligetben, jú-
nius 17-én pedig estébe
nyúló vakáció nyitóbulira
várják a vendégeket az
uszodába. Ez lesz az elsõ

nyár, hogy az úszóknak és a
vízilabdázóknak külön be-
lépõt kell vásárolniuk arra
az idõszakra, amikor nin-
csenek edzések, de a város
többi sportolója is kérheti a
390 forintos napijegyet.

Június második hetében
hazánk legnagyobb részén
fokozatos melegedés a leg-
valószínûbb – írta minapi
elõrejelzésében az Országos
Meteorológiai Szolgálat.
Vagyis minden körülmény

adott, hogy jól kezdõdjön a
strandszezon Szentesen. Az
elõkészületek végénél tarta-
nak az üdülõközpont mun-
katársai: felállították az új
csúszdákat a pancsoló me-
dencénél, és az élményele-
meket is beépítették a tan-
medencéhez. Megoldották a
vízfûtést a csúszdás meden-
cénél, ami úszásoktatásra is
alkalmas lesz a jövõben. A
pancsolónál billenõ vödör-
bõl is zúdíthatnak magukra
vizet a picik, illetve egész
nyáron permetkapu hûsíti
majd a látogatókat. Az 50
méteres medencét nem festik
már újra, viszont felújították
szivattyúit, és a szezonban
néhány alkalommal egy spe-
ciális szerkezet segítségével
tisztítani fogják az alját. A
többi, sportolásra alkalmas
medencénél is bevetik majd
a különleges víz alatti por-
szívókat. A Szentesi Vízi-
sportért 2006 Alapítvány be-
ruházásában új lelátót állí-
tottak fel a 33 méteres me-
dencénél, ahol a napokban a

kandelábereket is lecserélik
egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen. 

Ahogy arról korábban már
szó volt, a kemping bejárata
átköltözött a Vecseri-fokhoz.
A korábbi recepciót társalgó-
vá alakították át, a helyiség-
be televíziót és két internetes
hozzáférést biztosító számí-
tógépet szereltek föl. A
strand egész területén to-
vábbra is szabadon használ-
ható lesz a wifi, amin keresz-
tül egy idõben 30-40 felhasz-
náló csatlakozhat föl a világ-
hálóra. A büféknél is lesznek
televíziók, hogy a vendégek
követhessék a nyári sport-

események történéseit. A fel-
nõtt napijegy 1170, a családi
napijegy 2550 forint, a szen-
tesi felnõttek viszont már
1000, a helyi diákok pedig
660 forintért válthatnak belé-
põt a strandra. Ez lesz az el-
sõ nyár, hogy az úszóknak és
a vízilabdázóknak külön be-
lépõt kell vásárolniuk arra
az idõszakra, amikor nincse-
nek edzések, de a város töb-
bi sportolója is kérheti a 390
forintos napijegyet. Ennek
feltétele azonban egy edzõi
igazolás arról, hogy az érin-
tett aktív sportoló.

Munkatársunktól

A Szentes és Derekegyház
tagságával 2010-ben létrejött
Szentes és Térsége Ivóvízmi-
nõség-javító Önkormányzati
Társulás 1,6 milliárd vissza
nem térítendõ támogatást
nyert, amelybõl megvalósul-
hat a két település és a hoz-
zájuk tartozó településrészek
egészséges ivóvízzel való el-
látása 2014-ig. A közel két-
milliárd forintos beruházás
önrészét egy másik pályázat-
ból biztosítja a társulás, ami-
vel gyakorlatilag saját forrás
nélkül valósulhat meg a fej-
lesztés. 

A társulás által érintett te-
lepülési körben résztvevõ
tagtelepülések mindegyikén
meghaladja az egészségügyi
határértéket az ivóvíz vala-
melyik összetevõje.  A beru-
házással megvalósítandó
mûszaki megoldásokkal De-
rekegyház és Derekegyház-
Tompahát meglévõ vízmû-

vek önállóan kerülnek fej-
lesztésre, azaz a helyi vízbá-
zisok vize helyi tisztítás-
technológia alkalmazásával
válik megfelelõ minõségûvé.
Szentes és településrészeinek
vízellátására térségi rend-
szert alakítanak ki, amely so-
rán a város vízbázisának vi-
ze a berekháton épülõ köz-
ponti vízmûtelepen kerül
tisztításra. Innen távvezeté-
ken jut el az ivóvíz a külsõ
városrészekre, azaz Kaján-
újfalu, Magyartés, Lapistó,
Belsõecser, Veresháza lakói a
fejlesztést követõen az eddi-
gi saját kút helyett, az épülõ
berekháti víztisztítómûbõl
kapott vizet fogyaszthatják.
A beruházás elõkészítése év
elején elkezdõdött, a közbe-
szerzési eljárása ebben a hó-
napban kezdõdik, a megva-
lósítására két év áll rendelke-
zésre.

Tisztított vizet
kapnak a

külterületek is

Két elsõ és egy harmadik helyet szereztek szentesi diákok
a szolnoki Curie Alapítvány által szervezett országos termé-
szet- és környezetvédelmi versenyen. A csapatmunkára ala-
pozott versenyben 3-12. évfolyamig vehetnek részt 3 fõs csa-
patok. A tanév során a négy levelezõ fordulót követi a regio-
nális döntõ, majd az országos megmérettetés. Életkori kate-
góriánként 20-30 döntõs csapat vett részt a verseny legmaga-
sabb szintû megmérettetésén. Az országos döntõ három kate-
góriából tevõdik össze: teszt feladatsor, szóbeli és elõzetesen
készített dokumentum (plakát, makett).  Szentes nemcsak
versenyzõirõl, de sok versenyzõt mozgósító körzetközpont-
ként is ismert. A regionális központ a Koszta József Általános
Iskola és a Horváth Mihály Gimnázium együttmûködésével
tevékenykedik. 

3-4. évfolyamon 1. helyezett lett Fekete Tamás, Kádár Gyõzõ,
Pádár Kristóf 4. osztályosok, tesztteljesítmény megosztott 1.
hely, szóbeli 1. hely (Koszta József Általános Iskola, felkészí-
tõ: Slégerné Szalai Irén). 4. hely: Mácsai Kristóf, Szabó László,
Orosz Márk 3. osztályosok, tesztteljesítmény megosztott 1.
hely, (Koszta, felkészítõ: Csenkiné Miczki Ildikó). 

7-8. évfolyam: 3. hely: Halász Ákos, Kertész Kovács Antal, Ki-
rály Máté 7. osztályosok, tesztteljesítmény megosztott 2. hely,
(Koszta, felkészítõ: Balogh Terézia, Fekete Zoltán, Kolláth Edit).

11-12. évfolyam: 1. hely: Kiss Tamás, Márki Sándor, Sovány
Csongor 11. évfolyamosok, tesztteljesítmény 1. hely (HMG,
felkészítõ: Tóth Tamás, Sípos Beáta).

Balogh Terézia körzetvezetõ
Koszta József Általános Iskola

Curie-verseny

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Tel.: 63/850-954, 63/850-956
Fax: 63/850-956

e-mail: leader@csongrad.hu

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

A LEADER Kulturális és közösségi rendezvények
szervezése célterület nyertes pályázatai:

A LEADER Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és
szolgáltatás fejlesztése célterület nyertes pályázata

A LEADER Helyi agrár termékek feldolgozásának és
piacra jutásának támogatása célterület nyertes pályázata:

Bedõ Tamás
elnök

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ismét nyertes LEADER pályázatok az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén!

Nyi tóbul ival  indul a st randszezon

Elsõ hétvége kínálata

Jövõ pénteken 18 órától 550 Ft-os jeggyel mehetnek be
a látogatók az idei elsõ éjszakai fürdõzésre. A vendégeket
koktélbár várja, lesz tûzzsonglõr show, a zenét pedig DJ.
Big Bill szolgáltatja. A pénztár 21:30-ig lesz nyitva. A jö-
võ vasárnapi vakáció nyitóbuli idején egész nap különfé-
le tornákon vehetnek részt a mozgásra vágyók. Lesz bo-
hóc, néptáncbemutató, nyomdavadászat, csúszdabajnok-
verseny, és küzdõsport bemutató. 17 órától hip-hop jam-
re várják a zeneszeretõket, többek között Bobakrome és
Zomblaze lép föl a színpadon.
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Zacskózott kutyagumit,
dögöt, bicikligumit, sittet és
egyéb szemetet is találtunk
kedden a szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigetek körül –
a legújabb módi szerint so-
kan így szabadulnak meg
hulladékuktól. Akit rajta-
kapnak, csupán ötezer fo-
rintos bírságra számíthat.  

A felszámolt illegális hul-
ladéklerakók után a város 35
szelektív hulladékgyûjtõ szi-
gete lett a szemetelõk cél-
pontja: akinek nincs kukája,
a többségében utcasarkokra
kihelyezett edények köré
hordja a mocskát. Az is egy-
re gyakoribb, hogy kézi sze-
metesekbe, vagy ha abba
nem fér, a tetejére pakolják
otthoni hulladékukat. Ked-
den Kiss Ferenccel, a városel-
látó hulladékgazdálkodásért
felelõs vezetõjével tettünk
egy körutat Szentesen. El-
szomorító látvány fogadott
bennünket a Farkas Mihály
és a Sáfrán Mihály utcában.
Mindkét helyen lakatlan ház
elõtt hagyták szemetüket is-
meretlenek. A zsákok zöld-
hulladékkal, pelenkával és
konyhai maradékkal voltak
tele, és még összetört kerti
szék is került a halom mellé.
Mint megtudtuk, ezekbõl a
lerakókból egyre kevesebb a
városban, ugyanakkor a sze-

lektív mellett hagyott kom-
munális hulladék rendre
problémát okoz a köztiszta-
ságért dolgozó szentesiek-
nek.

A Nagyhegyszéli úton dö-
göt, bicikligumit, ételmara-
dékot és konyhagépet, a Baj-
csy-Zsilinszky utcánál több
zsák háztartási szemetet, a
Csongrádi úton több kilónyi
zacskózott kutyagumit és sit-
tet, a Kisérben dísztárcsát,
képcsövet és fóliát találtunk
a gyûjtõedények körül. Kiss
Ferenc elmondta, hetente
kell takarítani a szigetek kör-
nyékét. Az „ottfelejtett“ hul-
ladékot olykor átválogatják,
hátha hagy maga után nyo-
mot a szemetelõ, de a ta-
pasztalatok azt mutatják,

egyre óvatosabbak a sza-
bálysértõk, ügyelnek arra,
hogy kilétüket felfedõ doku-
mentum ne maradjon a
szatyrokban. Elõfordult már,
hogy sikerült felkutatni az
elkövetõt, ilyenkor a közte-
rület felügyeletnek adják to-
vább az ügyet. Kóczán István,
a közterületesek vezetõje
szerint eddig tíznél kevesebb
alkalommal szabtak ki 5 ezer
forintos helyszíni bírságot,
ezen a kívül a szabálysértõk-
nek fel kell takarítaniuk ma-
guk után. Elõfordul, hogy a
kukázók viszik magukkal a
szemetet a ház elõl – ilyen
esetekben nem büntetik a
hulladék eredeti gazdáját.

Bíró Dániel

Mocsokkal teli szigetek
Az ATI-VIZIG Szentesi

Szakaszmérnöksége hat
helyszínen, mintegy 120 ön-
kéntest, munkatársat és pol-
gárõrt várt hulladékgyûjtés-
re az elõzetes regisztráci-
ó k  a l a p j á n ,  a  Te S z e d d
lakossági szemétgyûjtési
akcióban. A vízügyesek
Csongrád megyében 59
helyszínen, mintegy 500
hektárt tisztítottak meg és
2000 zsákot töltöttek meg
szeméttel. 

A Kucori gátõrháznál gyü-
lekezõk a 451 sz. fõút mel-
lett, a Csongrádi híd elõtti
kiserdõben és a híd alatti
területen valamint a tiszai
strandlejárótól a Kucori gát-
õrházig terjedõ hullámtéren
gyûjtötték a hulladékot. Egy
másik találkozási pontnál, a
kórházi hídnál összesen 11 fõ
jelent meg, akik a Kurca
mindkét partján és környé-
kén tisztították a csatorna
városi szakaszát, a bíróság
épületétõl a kórházi hídig és
a focipályák környékén. Itt
Borosné Dóczi Mária, az ATI-
VIZIG munkatársa osztotta
ki az erre a napra készült
mûanyag zsákokat és kesz-
tyûket. Volt olyan önkéntes,
aki szerint inkább a Nagy-
völgy csatornánál kellene
összeszedni a szemetet, mert
ott sokkal több van. Azon-
ban mint kiderült, az nem a
vízügyesek kezelésében van.
A hulladékgyûjtést a cso-
portvezetõ által ismertetett

munka- és balesetvédelmi,
valamint hulladékkezelési
tájékoztató meghallgatása, il-
letve a jelenléti ív aláírása
után kezdhették el a résztve-
võk. A megtelt zsákokat az
ifjúsági háznál gyûjtötték
össze, ahonnan a Városellátó
Intézmény szállította el hét-
fõn. Borosné Dóczi Mária el-
mondta, hogy idén a veszé-
lyes hulladékot nem szed-
hették össze, amit találtak,
arról fotót készítettek és je-
lentették a központnak.

Pete Áron és Peténé Mõnich
Csilla elõször vett részt ilyen
rendezvényen. Most volt rá
szabadidejük és eljöttek,
mert jó dolognak tartják a
szervezett környezetvédelmi
megmozdulásokat. A víz-
ügyesek Szegváron két he-
lyen, valamint a Szentes-
Nagymágocs úton a Kórógy

csatornánál is szerveztek
szemétszedést. Az akcióban
a szentesi szakaszmérnökség
területén összesen mintegy
300 fõ, több mint 200 zsáknyi
hulladéktól tisztítottak meg
14 hektár területet – tájékoz-
tatta lapunknak az ATI-
VIZIG.

A MÁV 186 vasútállomása
is csatlakozott az akcióhoz,
mely során az állomásokat
és környéküket szépítették
meg. Szentesen a MÁV kü-
lönbözõ szakszolgálataitól
14 fõ vett részt az akcióban,
akik az állomás melletti üze-
mi területrõl gyûjtöttek ösz-
sze 12 zsák szemetet, mint-
egy 50-60 négyzetmétert
megtisztítva ezzel a munká-
val – tájékoztatta lapunkat
az akciót helyben koordináló
Ladányi Zsolt.

Besenyei Gábor

Csecsemõkortól felnõtt
korig ad tanácsot a hozzá
fordulóknak Sineger Julian-
na (képünkön) gyógypeda-
gógus. Mint mondja, 1971
óta összesen 14.708 napot
dolgozott és csak 9 napot
hiányzott. Mindig Szente-
sen volt a munkahelye, egy-
szer kellett önszántából vál-
tania. Már 1980-ban minisz-
teri elismerést kapott szak-
mai munkájáért. Középis-
kolai tanítványai közül so-
kan választották hivatásul a
gyógypedagógusi, logopé-
dusi pályát, azonban közü-
lük egy sem tért vissza
Szentesre.

– Eredetileg rajztanár sze-
rettem volna lenni – fogal-
mazott az Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat logopédu-
sa, aki 40 éves  munkássága
elismeréseként, nyugdíjba
vonulása alkalmából Peda-
gógus Szolgálati Emlékér-
met, valamint Kiemelkedõ
pedagógiai munkájáért ki-
tüntetést vehetett át pedagó-
gusnap alkalmából. – Utólag
örülök, amiért nem vettek
fel, mert azzal a képesítéssel
már évek óta nem lenne
munkám. A jelenlegi pedig
rengeteg kihívást, kutatást,
közös munkát, örömöt jelen-
tett – mondta. – Így a siker-
telen jelentkezés után elmen-
tem dolgozni az OTP-hez,
majd a tiszti klub könyvtárá-
ba. Ezt követõen 1973-ban
kerültem a Szentesi Kisegítõ
Iskolába, ahol egy profi tan-
testületbe csöppentem. Sokat
köszönhetek elsõ két igazga-
tómnak, Rigó Alajosnak és
Nyéki Magdolnának.  Utób-
bi folyamatosan ösztönözte,
segítette szakmai fejlõdésün-
ket. Ezen a pályán mindig

képezni kell magunkat. Köz-
ben, 1978-ban végeztem az
Illyés Gyuláné, Kozmutza
F l ó r a  v e z e t t e  Bárczi
Gusztáv GYPTK Fõiskolán.
Ottani tanáraimhoz folyama-
tosan fordulhattam konzul-
tációért akár a diagnosztika,
vagy a terápia területén. Má-
sodik fõiskolával felért Mohr
Györgyné szakfelügyelõ se-
gítsége, aki megkövetelte a
korszerû terápiák iránti
igényt, azok bevezetését.
Minden továbbképzésen el-
mondta: „Lányok, a ti sze-
mélyi igazolványotokban
ugyanaz van foglalkozás-
ként jelölve, mint Montágh
Imrének.” Ez a mondat meg-
határozó volt a mindenna-
pokban.

– Mikor került a gimnázi-
umba?

– A kisegítõ iskolában tíz
évig dolgoztam. A drámai
tagozat indulásakor Bácskai
Miska bácsi hívott a Horváth

Mihály Gimnáziumba be-
szédtechnikát tanítani. Ak-
kor egy évig, hetente tanul-
tam Montágh Imrénél, a
Színmûvészeti Fõiskolán.

– Nem csak középiskolás-
okkal, hanem óvodásokkal
is foglalkozik.

– 2001-tõl dolgoztam a
Köztársaság utcai és a Dr.
Mátéffy Ferenc utcai óvo-
dákban. Leglényegesebb a
munkámban a felvilágosítás,
a  megelõzés. A diagnosztika
és a terápia folyamatában
a feladatunk, hogy megke-
ressük a hozzánk fordulók
problémájának a kulcsát és
ez alapján végezzük a fej-
lesztést. Minden problémá-
ban benne van a megoldás,
tehát minden diagnózisban
is megtalálható. Azonban
semmilyen eredményt nem
érhetünk el a gyerek család-
jának és pedagógusainak fo-
lyamatos támogatása nélkül.
E munkának csak a gyerek

képességei szabhatnak ha-
tárt. Szeretném megköszönni
minden szülõ bizalmát, az
óvónõknek és az iskolai ta-
nároknak  a segítséget, a kö-
zös munkát. Külön köszönet
a tanítványaimnak, akik élet-
útjából  a legtöbbet tanul-
tam.

– Hogyan tovább? Követ-
kezik a megérdemelt pihe-
nés?

– Még nem, vállalkozói
formában folytatom a logo-
pédiai munkát. Ezen kívül
folyamatosan képzem ma-
gam, folytatom a tanulást.
Ha belegondolok, évente
120-130 gyermeknek tanítot-
tam beszédtechnikát, mint-
egy 30 rászorulónak adtam
komplex fejlesztést óvodák-
ban, iskolában. Ezt nem le-
het egyik napról a másikra
abbahagyni.

Besenyei Gábor

A polgárõrök is szedték a szemetet.

Az önkormányzat a Me-
gyeháza Konferencia és
Kulturális Központban ren-
dezte meg a városi pedagó-
gusnapi ünnepséget. A
megjelenteket Szirbik Imre
polgármester köszöntötte,
aki úgy fogalmazott: – Ne-
héz tanéven vagyunk túl.
Egy évvel ezelõtt átalakult a
város oktatása. Nehéz, fe-
szültséggel terhes, idõnként
könnyes volt a döntés, de
megérte, mert ma a város
oktatási élete stabil. A jövõ-
vel kapcsolatban csak biza-
kodni tudunk, aggodalom-
mal telve, de biztos alapok-
ra támaszkodva. 

Köszöntõje után tizenhat
nyugdíjas pedagógusnak
adott át rubin vagy arany
díszoklevelet. Az ünnepsé-
gen nyugdíjba vonulásuk al-
kalmából a  Nemzeti Erõfor-
rás Minisztere Pedagógus
Szolgálati Emlékérem elis-
merését 19-en vehették át a
polgármestertõl. A képvise-
lõ-testület 2009-ben alapított
„Tehetséggondozás területén
végzett kiemelkedõ munkás-
ságáért” elismerést Rébeli-Sz-
abóné Vincze Edit óvodapeda-
gógusnak és Fári Mónika kö-
zépiskolai tanárnak ítélte
oda  idén a mûvelõdési és
sportbizottság. Az errõl szó-
ló oklevelet és plakettet a bi-
zottság elnöke, Móra József
adta át.

Pedagógus Szolgálati Em-

lékérem elismerést kapott:
Varga Tiborné, Szobota Imréné,
Szabó Mátyásné, Hornyik Lász-
ló Károlyné, Dávid Ferencné,
Garai-Szabóné Szász Katalin,
Nagyné Horváth Katalin, Tóth
Istvánné, Kis-Rácz Antalné,
Vass Imre, Sineger Julianna,
Kulcsár Ágnes, Komáromi Fer-
encné, Nagy Gyula Józsefné,
Nagy Gyula József, Szili Imre,
Zoltai Sarolta, Torday Árpádné.

„Tehetséggondozás terüle-
tén végzett kiemelkedõ
munkásságért“ elismerést
vett át: Rébeli-Szabóné Vincze
Edit és Fári Mónika. Tanácsosi
címet kapott: Fári Andrea és
Várkonyiné Mihály Erna. „Ki-
emelkedõ pedagógiai mun-
kájáért” kitüntetésben része-
sült: Gyõri Gyuláné, Ponyecz-
kiné Brezovai Katalin, Orosz
Marianna, Lucza László, Sine-
ger Julianna, Négyesi Judit,
Szabó Erzsébet, Kátai Mónika,
Bánszki Zsuzsanna, Szilágyi
Anna, Kánvásiné Berényi Olga.
„Kiemelkedõ közszolgálati
munkájáért” kitüntetésben
részesült: Vida Imréné és Ke-
resztúri-Tóth Ilona.

Szakszervezeti kitüntetést
9 fõ vehetett át: Garai-Szabóné
Szász Katalin, Török Imréné,
Komáromi Ferencné, Ágostonné
Debreczeni Erzsébet, Garainé
Dombi Ildikó, Négyesi Jánosné,
Harsányi Zoltán, Virágos Kis
Gabriella, Stabereczné Tihanyi
Judit.

B.G.

A pedagógusokat
köszöntötték

Sineger Julianna 40 éve a logopédia szolgálatában

Egy életen át kell tanulni

TeSzedd Szentesen is

Rubin díszoklevelet kapott: Gilicze Lászlóné, Imre
Ernõné, Gansperger Jánosné, Kónyi Sándor. Vas díszokle-
velet vehetett át: Fábián-Nagy Jenõné, Pölös Istvánné,
Bánfalvi Miklósné, Tomka Istvánné. Gyémánt díszokle-
vélben részesült: Füsti Molnár Jánosné, Pintér László.
Arany díszoklevéllel ismerték el Vincze Jánosnét, Balogh
Bélánét, Nagy Józsefet, Elek Sándort és Bandula Mihályt.
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Egy arany- és egy ezüstér-
met szereztek a szentesi is-
kolák lánycsapatai a suli-
póló bajnokság országos
döntõjében. Kedden a sok
hiányzó miatt hazai pályán
maradt alul az egriekkel
szemben, s lett második a
Koszta-iskola Lantos Vik-
tória, Mácsai Kata, Lantos
Alexandra, Vidovics Vanessza,
Bocskay Edit, Czirbus Doroty-
tya, Rácz Noémi, Sebõk Zsófia,
Kazi Rebeka és Mácsai Rebeka
összeállítású 6-7. osztályos
lánycsapata. Felkészítõjük

Oltyán Gyula volt. Szerdán
Kiskunfélegyházán viszont
kijött a lépés a Kiss Bálint is-
kola 4-5. osztályos csapatá-
nak: Szabó Flóra, Vidovics Nó-
ra, Kocsis Fanni, Dudás-Szabó
Kata, Szabó Krisztina, Lantos
Csilla és Kis Kamilla aranyér-
met szerzett. A hölgykoszo-
rút Vidovicsné Szamosi Csilla
készítette fel.  A Szent Erzsé-
bet iskola 2-3. osztályos, és a
Kiss Bálint iskola 6-7. osztá-
lyos fiú csapata egyaránt a
4. helyen végzett az orszá-
gos döntõben.

Két érem a sulipólón
A hétvégén elsõ alkalom-

mal rendeznek tájékozódá-
si ralit Szentesen. A 3Tusa
Sportegyesület 2008 óta szer-
vez magyarországi és nem-
zetközi futamokat. A futa-
mok alatt több kategóriában
különbözõ feladatokat kell
megoldani, megtalálni. A
GPS kategóriának koordiná-
ták alapján, a MAP kategóri-
ának térképek, és kommuni-
káció útján kell eljutni a
megoldásig. A futamok elsõ

és legfontosabb feladata
azonban a szabadidõ eltölté-
se családdal és barátokkal,
hihetetlen kalandok és élmé-
nyek során. A versengésre
több mint 40 csapat jelezte
részvételi szándékát. Szom-
baton 9, vasárnap 10 órakor
rajtol a mezõny az üdülõ-
központból, az eredményhir-
detés 17 órakor lesz. Elõtte,
16 órától újabb rekordkí-
sérlettel próbálkozik Sinka
„Popey“ Zsolt. 

Rali lesz a határban

Hazai pályán 2-1-re gyõ-
zött, idegenben ugyanilyen
arányban kikapott a Szente-
si Kinizsi megyei másod-
osztályú labdarúgócsapata.
Két fordulóval a bajnokság
vége elõtt a nyolcadik he-
lyen áll Bozóki Zoltán
együttese, és legrosszabb
esetben is kilencedik lehet
a gárda.

Hétközi fordulót tartottak
az elmúlt héten a megyei
másodosztályban, és az
Újszentiván elleni összecsa-
páson a papírformának meg-
felelõen begyûjtötte a három
pontot a Kinizsi. Számos
helyzetet dolgozott ki a csa-
pat, ezek közül kettõt sike-
rült értékesíteni, sõt, akár na-

gyobb különbségû is lehetett
volna a siker, ha jobban kon-
centrálnak a játékosok. A
helyzetek hatékonyabb érté-
kesítését, és gyõzelmet várt
Csengelén is labdarúgóitól
Bozóki edzõ, ám a gyõzelem
ezúttal elmaradt. Ami a ha-
zaiaknak a kapufáról befelé,
az a Kinizsinek kifelé pat-
tant, semmi nem sikerült
ezen a vasárnapon, míg a
csengeleiek gyakorlatilag két
támadásukból két gólt sze-
reztek. – Két gólos hátrány-
ban sem éreztem úgy, el-
úszott volna a mérkõzés, hi-
szen mi irányítottunk, voltak
helyzeteink, sõt, a második
játékrész elején egy távoli Ti-
hanyi találattal szépítettünk,

de egyenlítenünk sajnos nem
sikerült- foglalta össze a lá-
tottakat Bozóki Zoltán.

Az ifjúsági csapat ellenben
parádézott, 8-0-ra nyertek a
fiatalok, és mivel a listaveze-
tõ Székkutas csak döntetlent
ért el, így a váratlan pont-
vesztésük révén a tabella élé-
re ugrott a Kinizsi. Érdekes-
ség, hogy az ifik eddig 99
gólt szereztek a bajnokság-
ban, szombaton minden bi-
zonnyal a 100. találat is az el-
lenfél kapujában lesz.

A felnõttek – a szezon
utolsó hazai meccsén – a Zá-
kányszék ellen lépnek pályá-
ra, a mérkõzés szombaton,
17 órakor kezdõdik a Pusztai
László Sporttelepen. hv

Zalaegerszeg adott otthont
az atléták 56. magyar vidék-
bajnokságának, mely mára
rangos nemzetközi verseny-
nyé nõtte ki magát. Seres
András a férfi diszkoszvetõk
erõs mezõnyében 19 induló
között a horvátországi olim-
pikon Varga Roland mögött
a második helyen végzett,
ezüstérmével elnyerte a leg-
jobb magyar diszkoszvetõ cí-
met is. A versenyt felkészü-

lésnek tekintette a felnõtt
magyar bajnokságra. Edzõjé-
vel, Tégla Ferenccel együtt a
tatai edzõtáborban készül az
év legfontosabb hazai verse-
nyére, remélik, hogy a sok
munka eredményeképpen
Szekszárdon is dobogós he-
lyezést tud szerezni. Ez a fel-
tétele a nagy nemzetközi
versenyeken való indulás-
nak.

Atlétika

Vidékbajnoki ezüst

Hagyományos, szezonnyitó kispályás focitornát rendez az
Árpád Szabadidõs SK június 23-án, szombaton 8 órakor a Ki-
nizsi-pályán. Sorsolás és technikai értekezlet június 20-án,
szerdán lesz a klub Kiss B. u. 3. sz. alatti helyiségében. Jelent-
kezni csak személyesen lehet szerdánként 15-17 óra között. 

Kispályás torna

Tomcsányi Ferenc, az egye-
sület elnöke lapunknak el-
mondta, hogy tavaly azzal a
céllal rendezték meg a Foci-
fesztivált, hogy korra, nemre
való tekintet nélkül minden-
kit a labdarúgás mellé állít-
sanak. Idén 36 csapat fogad-
ta el a meghívást, érkeznek
vendégek Horvátországból
és Lengyelországból is, közel
500 gyermek lép majd pályá-
ra a különbözõ korosztályok-
ban az U7-es korcsoporttól
felfelé. – Minden korosztály-
ban láthatnak szentesi csapa-
tot a tornára kilátogatók.
Igyekszünk valamennyi
résztvevõnek kedveskedni
valamilyen aprósággal, a do-
bogósokat pedig természete-
sen külön is díjazzuk –
mondta Tomcsányi Ferenc. –
Nem a Kinizsi-pályán, ha-

nem a hátsó két füvesen fes-
tünk fel összesen nyolc pá-
lyát, itt zajlanak majd a mér-
kõzések, amire természete-
sen minden érdeklõdõt sze-
retettel várunk. A tavalyival
ellentétben idén szûkösebb
pénzügyi keretbõl gazdál-
kodhattunk, így azt, hogy
végül meg tudtuk szervezni
ezt a két napos labdarúgó
ünnepet, nagyban köszön-
hetjük támogatóinknak, így
a Hungerit Zrt.-nek, a Hunor
C O O P - n a k ,  a  R ó n a s á g i
Gasztrokenyér kft.-nek, és a
kisebb szponzorainknak.

A torna szombaton dél-
elõtt kilenc órakor kezdõdik,
és 17 óráig tart, vasárnap pe-
dig 9-tõl 14 óráig pattog
majd a labda a Spartacus-pá-
lyán. 

hv

Fociünnep másodjára

Elnökségi ülést tartott
hétfõn délután a Szentesi
Vízilabda Klub vezetõsége,
a megbeszélésen jelen volt
Horváth Sándor, a klub
ügyvezetõ igazgatója is.
Ahogyan azt Magyar József,
a klub elnöke az elmúlt hé-
ten lapunknak elmondta,
megkezdõdtek a tárgyalá-
sok a felnõtt nõi és férfi csa-
pat lehetséges vezetõedzõi-
vel, és tárgyalóasztalhoz ül-
tek a játékosokkal is.

Azt már korábban tudni
lehetett, hiszen a megyei na-
pilap is beszámolt róla, hogy
a vezetõség idén is a két ko-
rábbi mesterre, Lukács Dénes-
re és Zantleitner Krisztinára
bízná a szakmai munka irá-
nyítását. Lukács Dénes ko-

rábban azt nyilatkozta, hogy
szívesen folytatná a munkát
Szentesen, de csak akkor, ha
a jelenlegi keret gerince
együtt marad. Úgy tûnik
biztos lesznek távozók, hi-
szen információink szerint
Szõke Szabolcs, Szabó Botond
és Bálint Ákos más klubban
folytatja pályafutását, míg a
gólkirály Weszelovszky László
iránt a Debrecen érdeklõdik.
A jövõ héten talán már nem
csak a távozók, hanem az ér-

kezõk listája is bõvülhet.
Ami a hölgyeket illeti, itt is
várhatóak változások a csa-
pat összetételét illetõen, Gyõ-
ri Eszter befejezi pályafutá-
sát, Kövér-Kiss Rékát az Eger
hívta, de a két válogatott já-
tékossal, Takács Orsolyával és
Keszthelyi Ritával is hátra
vannak még a tárgyalások.

Az ukrán Anasztaszija Ko-
tova lehet, hogy távozik,
mert nagyon jó ajánlatot ka-
pott Oroszországból. H.V.

Vízilabda

Az edzõkkel megegyeztek

A sötét mezben a Kinizsi játékosai. (Fotó: Vidovics)

Labdarúgás

Az utolsó hazai meccs jön

Zantleitner Krisztinával megállapodtak, Takács Orsolyát megmûtötték. (Fotó: Vidovics)

Vakbélgyulladás miatt meg kellett mûteni Takács Orso-
lyát, a londoni olimpiára kijutott nõi vízilabda-válogatott
egyik alapemberét.Takácsot, aki a nemzeti csapattal hét-
fõn kezdte meg edzõtáborozását Cegléden. Aznap este,
edzés után rosszullétre és alhasi fájdalmakra panaszko-
dott. A panaszok az éjszaka folyamán sem enyhültek, egy
budapesti klinikára vitték, ahol azonnal megmûtötték.

Június 9-én és 10-én rendezik meg a Pusztai László Sport-
telepen a II. Szabadidõs Családi Futball-fesztivált. A
HSZATÁK Junior FC Szentes csapata által szervezett két
napos eseményen 36 csapat közel 500 ifjú labdarúgója vesz
részt.



Jövõ pénteken hivatalo-
san is elkezdõdik a nyári
szünet. Szentesen több mint
2000 általános iskolás teheti
le az iskolatáskát 11 hétre.
Számukra elérkezett a várva
várt pihenés, a szülõk nagy
része viszont aggódva te-
kint a hosszúnak tûnõ vaká-
ció elé. Számos nyári tábor
közül választhatnak a csalá-
dok, a részvételi díjak 8
ezer forinttól kezdõdnek. 

Vízimanó nyári sport- és
életmód tábor az üdülõköz-
pontban, 5 napos turnusok,
napi 4 étkezés, reggel 8 órá-
tól délután 4 óráig általános
iskolások részére. A prog-
ramban az úszásoktatás mel-
lett többek között lovaglás,
horgászás, a természet meg-
ismerése, az egészséges élet-
módra nevelés is szerepel. A
tábor díja 17.300 Ft/fõ.

Hagyományõrzõ kézmû-
ves tábor általános iskolá-
soknak a Mûvészetek Házá-
ban. Komplex képzõmûvé-
szeti és közösségfejlesztõ
programok, kenyér- és ka-
lácskészítés, gasztro-nap,
jobb agyféltekés rajzolás ta-
nítása. Érdeklõdni Kálmánné
Szabó Erzsébetnél a 06-70-556-
3544 telefonszámon lehet.
Részvételi díj: 17.000 Ft, a
Szivárvány Mûvészeti iskola
tanulóinak 12.000 Ft/fõ/
turnus.

Vakáció a nagymamáknál
8 – 12 éves lányok részére,
ahol megtanulnak horgolni,
kötni, hímezni, bepillanthat-
nak a háztartási fortélyokba,
hallhatnak helyismereti elõ-
adásokat, és még sok érde-
kességet a nagymamáktól.
Kerékpározás, konyhakert-
gondozás, fürdés a strandon
szintén a program része.
Érdeklõdni lehet: Szentesi
Mûvelõdési Központban
Propszt Carmennél vagy a 06-
30-44-12-860 telefonszámo-
kon. Részvételi díj: 9.500 Ft.

Sakktábor a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban
július 2-6. között naponta 8

és 16 óra között. Sakkozás,
sakktanítás, gyakorlás, játé-
kok, haladóknak szimultán
játék, sakkfeladványok (napi
3 étkezés). A tábort vezeti
Kõhalminé Forrai Julianna. Te-
lefon: 06-63-311-765. Részvé-
teli díj: 8.200 Ft.

Sportválasztó tábor 7–12
éves fiúknak, lányoknak. Ér-
deklõdni: Rakk László 06-70-
250-4668. Idõpontok: június
18–22 és június 25–29.

Focitábor június 18–22. és
június 25–29. között. Napi 3
étkezés, fociedzések, játékos
foglalkozások, strandolás.
Díj: 10.000 Ft. Érdeklõdni:
Némethy László 06-30-450-
1488.

Tenisztábor 12 órás gyer-
mektanfolyam díja 10.000 Ft.
Telefon: 06-30-978-7138, Rá-
kóczi Andrea.

Több mint sport tábor a
Szentesi Kosárlabda Klub
szervezésében július 2–11.
között. Telefon: 06-30-755-
0711, Aleksander Preskar. 

Szilver Nyári Tánctábor
július 23–27, Szatmári-Nagy
Szilvia, szilvertse@freemail.
hu

Agykontroll tábor tanfo-
lyammal egybekötve. Aszt-
más, allergiás gyerekeknek
igény szerint sószoba hasz-
nálata biztosított. Koszta Jó-
zsef iskola, Molnár Henriett
06-30-392-2604, július 2–6.
között.

Kalandpark tábor Gáspár-
né Edina szervezésében (06-

20-933-6237). Sportos sza-
badidõs tevékenységek kis-
iskolás korú gyerekeknek.
Részvételi díj 14.000 Ft.

„3 ország-4 város” nem-
zetközi alkotó-kulturális,
sport komplex gyermektá-
bor június 25–29 között,
szervezõ Léhi Gábor, telefon:
06-30-44-12-860.

Alkotóka nyári tábor alsó
tagozatosok részére a gyer-
mekkönyvtárban június 18–
22. és július 2–6. között. Szer-
vezõ: Dobóczki Józsefné, tel.:
06-20-429-3101 dobzsu@
freemail.hu 

Tücsök tábor ovisoknak és
kisiskolásoknak Kozma Edit
szervezésében (tel.: 06-63-
444-700). Kézmûves foglal-
kozások, éneklés, mondókák
tanulása, kirándulás a Bok-
rosi Western Városba, múze-
umlátogatás, Colosseum–ka-
landpark felfedezése. 

Felhõcsikó korai fejlesztõ
tábor sajátos nevelési igé-
nyû, halmozottan sérült gye-
rekek és családjuk számára.
Érdeklõdni: Meló Jánosnénál
06-30-633-9565 számon lehet.

Mesetábor 5–9 éveseknek
június 25–29. között Szûcs Il-
dikó szervezésében, telefon:
06-70-589-1352.

Hétszínvirág játszótábor
5–12 éveseknek a Kiss Bálint
Református Általános Iskolá-
ban. Telefon: 06-30-310-3315,
Czuczi Zsuzsanna. 
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Kos
A hangsúly az emberi
kapcsolatokon, a barát-

ságokon és egy utolsó pillanat-
ban lehetõvé váló utazáson van.
A hét elején még szerencsés nap-
jai lesznek – ez kihat majd a jó-
kedvére is.

Bika
Az élete még mindig a
pénz körül forog. Megke-

resni, elkölteni, felkutatni a lehetõ-
ségeket – mind elõfordul majd a
héten. A saját egészsége érdeké-
ben ideje lenne kicsit visszavenni a
tempóból.

Ikrek
Tartsa szem elõtt, hogy a
munkahelyén nem az a

legfontosabb szempont, hogy kol-
légái szeretetét elnyerje, hanem az,
hogy minél hatékonyabban mû-
ködjenek együtt.

Rák
Néha nem árt kicsit
megpihenni és átgondol-

ni az életét: mit sikerült megvalósí-
tania és szedje össze az okokat,
amik megakadályozták ebben! Na-
gyon fontos, hogy elõször mindig
magában keresse a hibát!

Oroszlán
Szórakozásról és kikap-
csolódásról szólhat a hét

második fele, de ehhez szerdáig
komoly feladatokat kell megolda-
nia, amihez nem sok segítségre
számíthat. Úgy érezheti, szerelmé-
vel megromlott a viszonya. Beszél-
jék meg a problémákat. 

Szûz 
Már megint csak a mun-
ka! Régóta húzódó hiva-

talos ügyekkel is foglalkoznia kell,
annak ellenére, hogy nem szereti
az ilyen problémákat. Készüljön fel
arra, hogy a bürokrácia útvesztõi
megkeserítik az életét és semmi
sem megy majd simán.

Mérleg
Foglalkozzon olyan dol-
gokkal, amiket szeret,

amik örömet szereznek. Most sokkal
több ideje lesz ezekre, mint koráb-
ban, de ne feledje a papírmunkát
sem. Munkahelyén mutasson rá a
hibákra, álljon elõ újító javaslatokkal.

Skorpió
Szenvedélyes kapcsolatba
keveredhet valakivel, aki-

vel már régóta nem találkozott.
Egészségügyi okokból érdemes len-
ne elgondolkodnia egy egzotikus
utazáson, amire barátai rég invitálják.

Nyilas
Duzzad a munkakedvtõl,
amit érdemes lenne ki-

használnia. Igyekezzen minél több
dolgot elintézni és szervezzen június
végére egy rövid nyaralást, ahol
kedvesévell és a gyerekekkel együtt
kiszakadhat a hétköznapokból! 

Bak
Szüleinek támogatásra
van szükségük, de nem

szívesen kérnének öntõl nagyobb
áldozatvállalást. Járjon nyitott
szemmel és igyekezzen észrevenni
azt, hogy mire van szükségük. Ne
engedje, hogy ellehetetlenedjen az
életük és nélkülözniük kelljen! 

Vízöntõ 
Ha elvesztette a bizalmat
és már senkiben sem bí-

zik, akkor kezdjen saját nyomozás-
ba és találja meg a probléma gyö-
kerét! A hivatásában keressen si-
kerélményeket addig, amíg a stabil
családi háttér újra össze nem áll. 

Halak 
Családi ünnepre készül-
hetnek. Ne sajnálja a

pénzt, hadd érezze jól magát a
család minden tagja. Munkahelyet
szeretne változtatni, de ennek nem
jött még el az ideje! Várjon néhány
hónapot és akkor vágjon bele az
ismeretlenbe!

Június 9-15.
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A Szentesi Bajtársi Klub jú-
nius 8-án, pénteken 15 órára
az Ady Endre utcai tiszti
klubba várja az érdeklõdõ-
ket, Medárd-napi bölcselke-
dések címû teadélutánjára,
melyen Mód László néprajz-
kutató tart elõadást a népi
hagyományok eredetérõl és a
ma emberére gyakorolt hatá-
sairól. Közremûködik Zöldi
Lászlóné aranyminõsítésû
népzenész tekerõn. A belépés
díjtalan. 

Medárd-
napról

MADÁRBÖRZE A Szentesi Mûvelõdési Központ
díszmadártenyésztõ szakköre börzét rendez június 10-én,
vasárnap 7–11 óráig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. 

Két rendezvényre is várja a
zeneszeretõ közönséget a
Lajtha László zeneiskola. Jú-
nius 16-án, szombaton 18
órakor Csalog Gábor (zongo-
ra) és Bán Máté (fuvola)
hangversenyét rendezik meg
a Kiss Bálint u. 11. sz. alatti
épületben. 

A Budapest Klezmer Band
június 21-én, csütörtökön 19
órakor a megyeháza szabad-
téri színpadán lép fel. Rossz
idõ esetén a koncertet a váro-
si sportcsarnokban tartják. Je-
gyek kaphatók a zeneiskolá-
ban és a Babilon könyves-
boltban. 

Koncertek

A Szivárvány Mûvészeti
Iskolában folyó tehetség-
gondozásról képzõmûvé-
szeti kiállításokon is rend-
szeresen fogalmat alkotha-
tunk. Az intézményben a
most véget ért tanévet is a
gyerekek alkotásaiból ösz-
szeállított tárlattal zárták,
de egyúttal egy frissen meg-
jelent könyv bemutatójára
is ez alkalomból került sor.

A gyerekek mást is észre-
vesznek a világban, amit a
felnõttek bizony sokszor
nem, fogalmazott az esemé-
nyen Szûcs Lajos alpolgár-
mester. Ezt a másfajta világ-
látást kifejezhetik a Szivár-
vány-iskolában, amit nagy-
szerûen példáz a most nap-
világot látott, Kézmûves-
könyv címû kiadvány is. Az
alpolgármester tankönyv-
ként is el tudná képzelni, hi-
szen a készítés folyamatát il-
lusztráló fotók és a magyará-
zó szövegek után a szerzõk
minden esetben összegzik a
tapasztalatokat is, vagyis,
mire kell figyelniük a gyere-
keknek, hogy tovább tudja-
nak fejlõdni.

A képzõmûvészeti oktatás
az alapja az évekig tartó
komplex vizuális nevelés-
nek, hallhatták a jelenlévõk
Kálmánné Szabó Erzsébettõl. A
mûvészeti iskola igazgatója
hozzátette: tanáraikkal, Ka-

lácska Beátával, Érsek Annával,
Banka Ágnessel, Sprok Jánossal
és Cseh Lajossal nem minden-
áron mûvészeket akarnak
nevelni, a többség olyan em-
ber lesz, aki a vizuális kör-
nyezetet értõen tudja kezel-
ni, s köszöni a szülõknek,
hogy ezt felismerve, nem a
könnyebb utat, a látszat csil-
logást választották gyerme-
küknek.

Az önerõbõl megvalósított
kiadványukat kézikönyvnek
szánják,  de  csat lakozva
Szûcs Lajos szavaihoz, céljuk
valóban az, hogy tankönyv-
vé fejlesszék, mely része le-
het a mindennapi oktatásnak
iskolákban, óvodákban.

A nem csupán küllemében,
de tartalmában is színes kötet
lapjain sorakoznak az ötletes
technikák, melyekkel külön-
bözõ alapanyagokból a lakás
díszítésére is alkalmas tár-
gyakat varázsolhatnak az
ügyes kezek. A képek és az
útmutató szöveg alapján ké-
szülhet többek között lovacs-
ka vagy virágok csuhéból,
gólya gyékénybõl, korongolt
házikó, nemezalma, papírma-
sé maszk, tûzzománc vagy
éppen intarziás asztalka.

D. J.

Tankönyv is lehet
a KézmûveskönyvKoszta 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. 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.

Tokácsli Galéria
Százéves a szentesi városháza

címû dokumentumtárlat, a kiste-
remben a Szabadkai városházák
címû vándorkiállítás tekinthetõ
meg június 23-ig.

Városi könyvtár
Aratóné Novák Ildikó és

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

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás: a Szi-

várvány Mûvészeti Iskola tanulói-
nak munkáiból látható tárlat.

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
A Szentesi Fotókör tagjainak

munkáiból látható kiállítás július
2-ig a kávéház nyitva tartási ide-
jében.

Õze Lajos Filmszínház
Június 7-11.
17.30 óra Blue Valentine –

amerikai romantikus dráma,
20 óra Csatahajó – amerikai

sci-fi akciófilm.
Június 14-18.
17.30 óra  Életrevalók – fran-

cia vígjáték,
20 óra John Carter – amerikai

fantasztikus akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 8—tól

Három férfi utazik autóval. Balese-
tet szenvednek, mindhárman meg-
halnak.
A mennyországban Szent Péter fo-
gadja õket:
- Mielõtt eldöntenénk hova kerülje-
tek, mondjátok el, mit szeretnétek,
mit mondjanak az emberek a teme-
téseteken.
Az elsõ válasz:
- Azt szeretném, ha az emberek azt
mondanák: jó férj, jó apa, jó orvos
volt.
A második:
- Én azt szeretném, ha azt monda-
nák: jó férj, jó apa, jó tanár volt.
A harmadik válasz:
- Én meg azt szeretném, ha azt
mondanák: „Nézzétek! Megmoz-
dult!”

Egy ember éjszaka megy át a te-
metõn, mikor kopácsolást hall. Az
egyik sírnál valaki a sírkövet vési.
- A francba, a szívbajt hozta rám...
mit csinál itt maga az éjszaka köze-
pén?
- Elírták a nevemet, azt javítom.

- Kihez megy az angol lord, ha
rangjának megfelelõ síremlék-ké-
szítõt szeretne találni?
- Sir Köves-hez.

A részeg ember megy haza a kocs-
mából, és véletlen betéved a teme-
tõbe. Ahogy ott botorkál, beleesik
egy frissen ásott sírba. Elalszik,
majd kis idõ múlva arra ébred,
hogy rettenetesen fázik. Elkezd kia-

bálni:
- Segítség, fázom! 
Arra téved egy másik részeg, nézi,
majd megszólal: 
- Komám, nem csoda, hogy fázol,
az összes földet lerúgtad magad-
ról...

Nyugdíjasok és üvegek 
Angol nyugdíjas:
- Én reggel, miután felkeltem, fo-
gok egy üveg whiskyt, elviszem a
Clubba és ott töltöm az egész na-
pom.
Francia nyugdíjas:
- Én reggel, miután felkeltem, fo-
gok egy üveg konyakot, elviszem a
barátnõmhöz és ott töltöm az
egész napom.
Magyar nyugdíjas:
- Én reggel, miután felkeltem, fo-
gok egy üres üveget, belepisilek,
elviszem a körzeti rendelõbe és ott
töltöm az egész napomat.

Egy paraszt bácsi bement az
autóhifi boltba:
- Van egy kocsim és kéne bele
autóhifi.
- Tessék parancsolni, van többféle.
- Melyik a leghangosabb?
- Ez itt.
- Mikrofont lehet rákötni?
- Hááát, tulajdonképpen lehet.
Kipróbálhatom?
Tessék, itt a mikrofon.
Dinnyét vegyeneeeeeeek!

Nagypapa meséli unokáinak:
- Ezek a mai fiatalok milyen lusták!
Én fiatal koromban akár 15 kilomé-
tert is gyalogoltam a szomszéd fa-
luig, ha ott volt valami jó balhé!
- És utána haza is gyalogolt, papa?
- Á, dehogy! Mindig hazahozott a
mentõ.

A vándor már két napja nagyon
éhes, amikor végre meglát egy régi
kis viskót. Bekopog, és kérdi az
öregasszonyt, aki ajtót nyit neki:
- Öreganyám! Szegény vándor va-
gyok, nagyon éhes, nincs egy kis
étel a számomra?
- Fiam, tegnapi leves jó lesz?
- Persze, öreganyám! Nagyon kö-
szönöm!
- Akkor gyere vissza holnap!

A férj borotválkozik a fürdõben és
morog magának:
- A fenébe! Ezzel a borotvával még
a nyakamat sem tudom elvágni!
Az asszony beszól neki:
- Beadjam a nagy kést?

A féltékeny feleség egy cetlit talál a
férje zsebében, rajta egy telefon-
számmal. Felveszi a telefont, beüti
a számot, majd amikor felveszik,
köszönés és bemutatkozás nélkül
belevisít:
- Mindent tudok, te cafka!
Mire a válasz a kagylóból:
- Rendben van, de akkor miért tet-
szett a tudakozót hívni?

Hõguta

Nyári táborkínálat



(Folytatás az 1. oldalról)
Az asszonyok hímzései,

csipkéi, gyöngyfûzései iránt
a fiatalok is érdeklõdtek,
mint ahogy a nyári táboraik
iránt is, amikben kifejezetten
8-12 éves kislányoknak sze-
retnék átadni a nagymamák
tudását a háztartásról, a var-
rásról, a kétkezi kerti mun-
káról, tudtuk meg tõlük.  

Gyöngybõl készült, zsûri-
zett népi-és divatékszereivel
várta az érdeklõdõket a hely-
beli Nyíri Dánielné, azaz Pan-
ka, aki jelenleg a népi ipar-
mûvész címre is vár, aminek
birtokában még nagyobb
lendülettel alkothatna, s már
két gyermeke is fûzi a gyön-
gyöket. 

A mintegy negyven keres-
kedõ között más helybeliek
is megmutatták saját kezûleg

készült termékeiket, így Ko-
vács Ivánné népi bútorfestõ,
a  struccto jásból  készült
medalonjaival Wolford Ilona,
faragásaikkal Chemezék is.

Benépesült a városi gye-

reknapra a tér másik oldala
is: az ugrálóvár és a játszó-
ház elõtt sorba kellett állni, a
Pom-Pom együttes kétórás,
vidám mûsora alatt a több-
ség letepedett a fûre. D. J.
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GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü június 11—15.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Erdei gyümölcsleves és

zöldborsóleves
A menü: Pacalpörkölt,

köményes burgonya,
saláta

B menü: Rántott sajt,
kukoricás rizs, tartár

Kedd: Magyaros burgonyaleves
és csirkeraguleves

A menü: Tüzes sertésfalatok,
sült burgonya, saláta

B menü: Holstein csirkemell,
krumplifõzelék

Szerda: Csontleves házi tésztával
és brokkolikrémleves

A menü: Pásztortarhonya v.
debreceni páros kolbász
szárazbabfõzelékkel

B menü: Grassalkovich palacsinta,
burgonyapüré, saláta

Csütörtök: Paradicsomleves
betûtésztával és
pirított tarhonyaleves

A menü: Rántott karaj,
petrezselymes rizs,
saláta

B menü: Csirkemell sajtmártásban,
tészta, saláta

Péntek: Húsgombócleves és
gyümölcsleves

A menü: Mustáros flekken,
sült burgonya, puding

B menü: Mákos metélt v.
lasagne carbonara,
puding

www.galeriakavehaz.hu (X)

Június harmadikára virra-
dóra törtek be a Villogó utcai
piac egyik bódéjába, ahon-
nan élelmiszereket, üdítõt,
szeszesitalokat és két mikro-
hullámú sütõt vittek maguk-
kal a tolvajok, közel 400 ezer
forint értékben.

Autóstáska, benne okirat-
okkal tûnt el egy nyitott áru-
szállító autóból, a Gergely
utcából május 29-én, két
nappal késõbb pedig egy
szintén lezáratlan jármûbõl
loptak el egy 80 ezer forint
értékû mobiltelefont.

Egy fiatal férfi kerékpáro-
zott egy hölgy mellé a Jókai
utcán, leszólította a nõt,
majd rövid párbeszédet kö-
vetõen távozott a helyszín-
rõl. A hölgy késõbb azt vette

észre, hogy eltûnt a pénz-
tárcája…

Elloptak két elektromos
kerékpárt az egyik Vörös-
marty utcai ház udvarából.
A tulajdonosoknak okozott
kár összesen kétszázezer fo-
rint.

Kihasították a fóliasátrat,
majd a fólia alól egy hûtõ-
gépkompresszort vittek ma-
gukkal a tolvajok a Nagyhe-
gyen.

Márkás dezodorokat lo-
pott két fiatalkorú fiú a
Tescóból június harmadikán.
A fiatalok azonban nem
örülhettek zsákmányuknak,
mert a biztonsági szolgálat
munkatársai szinte azonnal
lekapcsolták õket.

Halálos közúti baleset tör-

tént a 451-es számú fõút vá-
rost elkerülõ szakaszán a 37-
es kilométerszelvénynél hét-
fõn késõ délután. Egy idõs
férfi az általa vezetett Tra-
banttal- és a hozzá kapcsolt
utánfutóval- az elõtte haladó
személygépkocsi elõzésébe
kezdett, majd az elõzés befe-
jezését követõen lehaladt a
menetirány szerinti, jobb ol-
dali útpadkára, ahol felbo-
rult. A személygépkocsiban
utazó hölgy a baleset követ-
keztében életét vesztette, a
Trabant sofõrét pedig köny-
nyû sérülésekkel szállították
kórházba. A baleset körül-
ményeit igazságügyi, mû-
szaki szakértõ bevonásával
vizsgálja a rendõrség. 

H.V.

Halálos baleset az elkerülõn

Született: Budai Márk és
Szabó Diánának (Soós u. 40.)
Albert, Gyõri Sándor és
Berezvai Klárának (Balogh J.

u. 13.) Máté nevû gyermeke. 
Elhunyt:
Turi-Nagy Jánosné Kányá-

si Mária (Babos u. 7.).

Családi események

A III-as számú Idõsek
Klubjában ( Szentes, Dózsa
György u. 86/A ) június 13-
án, szerdán 8–12 óráig nyílt
napot tartanak. 10 órától
Lencséné Szalontai Mária, a
szociálpolitikai osztály veze-
tõjének elõadását hallgathat-
ják az érdeklõdõk, amelyben
a szociális ellátási formák
igénybevételének lehetõsé-
geirõl kapnak tájékoztatást.

A nyílt napon lehetõség nyí-
lik ingyenes vércukorszint-
és vérnyomásmérésre, és be-
tekintést nyerhetnek a klub-
ban folyó mindennapi tevé-
kenységekbe. 

Mindenkit szeretettel vár-
nak a klub dolgozói. Érdek-
lõdni lehet az alábbi telefon-
számokon: 06/63 322-940,
06/30 629 7003.

Szociális nyílt nap

Sosem felejtjük el a mi elsõ
kaarinai utunkat. Nagy sze-
retettel és változatos progra-
mokkal vártak bennünket.
Lenyûgözött a hazaitól elté-
rõ természet, a fehértörzsû
nyírfák sokasága és a sziget-
világ. Stockholmi hajóutunk
és tallini kirándulásunk szár-
nyashajóval egyedülálló él-
mény volt.

Másodszor már a Petõfi-is-
kolával közösen fogadtuk
finn vendégeinket, hogy az
iskola kórusa és zenetanárai
is részt vehessenek a progra-
mokban. A finn diákok két
sikeres koncertet adtak váro-
sunkban.

Ebben a tanévben negye-

dik alkalommal fogadtuk a
kaarinai iskola diákjait, ezút-
tal a Klauzál-iskolával közö-
sen. Sajnos, most csak három
napot tudtak Szentesen töl-
teni. Az elsõ nap megmutat-
tuk városunk nevezetessége-
it. A második napon Ópusz-
taszerre és Szegedre kirán-
dultunk. A Feszty-körképet
megcsodálva megismerked-
tek a magyarság eredetével.
Érdekes és megdöbbentõ
volt látni egy makett segítsé-
gével, hogy az 1879-es nagy
árvíz hogyan öntötte el Sze-
ged városát. A legnagyobb
élményt talán az interaktív
lovasbemutató jelentette
vendégeinknek, az egyik

szõke finn leány „elrablá-
sával”. Szegedi sétánk al-
kalmával megnéztük a város
fõbb nevezetességeit.

A harmadik napon az is-
kolákban vártuk a gyereke-
ket. Elõször a Klauzál iskolá-
ban egy énekórán, majd a
Koszta iskolában egy kéz-
mûves foglalkozáson vettek
részt nagy aktivitással a finn
diákok, a délutánt pedig a li-
geti strandon tölthették pi-
henve és szórakozva.

Jó hangulatú búcsúesttel
és vacsorával zárult a hét, és
viszonzásul meghívást kap-
tunk egy finnországi kirán-
dulásra.

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani Szentes
önkormányzatának az anya-
gi támogatásáért, a vendég-
látó családok fáradozásaiért
és a programban részt vevõ
pedagógusok munkájáért.

Czakó Tamásné

Szívesen jönnek a vásározók

Finn vendégek a Koszta-
és a Klauzál-iskolában

A Tescóig is elláttak a toronyból

A családi program egyik legnépszerûbb kísérõrendezvé-
nyeként a  Szentesi Vendégszeretet Egyesület ezúttal már
másodszor – összességében pedig negyedszer - szervezte
meg, hogy a református nagytemplom egykori tûzfigyelõ
tornyából kísérettel pásztázhassák a bátrak a város pano-
rámáját, közel kétszázan éltek is a lehetõséggel. A legki-
sebbek szülõi felügyelettel sokan felmentek, a 178 lépcsõ
nem fogott ki Székely Csengén sem, a 9 éves kislány most
elõször nézett szét a toronyból, és mint elárulta, cseppet
sem félt. A 10 év alatti korosztályba tartozó Fekete
Vanessza, Tar Péter és Borbély Balázs Sándor is élmények-
kel gazdagabban tért vissza a toronysétáról. Balázs anyu-
kája, Szécsényi Erika elárulta, boldogan fedezték fel a gye-
rekek a házukat, a város középületeit, de külön élmény
volt, hogy még a Tescóig is elláttak.

Immár tíz éves múltra tekint vissza a Koszta-iskola part-
nerkapcsolata  a kaarinai Valkeavuori-iskolával. Kaarina
Szentes testvérvárosa, Finnország déli részén fekszik, közel
Turku városához. Egy lelkes zenetanár, zeneszerzõ – Ari
Hynynen – kezdeményezésével indult a kapcsolat, aki elõ-
ször 2002 májusában látogatott el városunkba kis kórusá-
val. Akkor ismertük meg a finn diákok szépen csengõ
énekhangját, repertoárjuk széles választékát.


