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Mint megírtuk, a Városel-
látó Intézmény az üdülõte-
rület fenntartója. A telek-
bérlõk, üdülõtulajdonosok
azonban a rendezetlen kör-
nyezetre panaszkodnak. A
város nem takarítja ki és tart-
ja rendben a kiadatlan telke-
ket – mondta Szépe Antal,
akinek majd' 30 éve van háza
a parton és évekig üzemelte-
tett büfét is. Megmutatta azt
az utat, ahol idegen autósok
járnak le a strandra, kikerül-

ve a portát. – Régebben a
tûzoltók lemosták a közleke-
dõ utat, csónaklerakót, ami-
kor kijöttek – tette hozzá Bal-
los László és Szöllösi Sándor. A
fák is veszélyesek, nagyobb
szélben letörnek a nyárfák
ágai. A telekbérleten kívül
kommunális adót is fizetnek,
mégis sok a hordalék, ág le-
vél a parton, nincs aki össze-
gyûjtse és elvigye. 

(folytatás a 4. oldalon)

Panaszkodnak
a Tisza partján

Két juhász legelteti nyáját
a nagytõkei út mellett. Egyi-
kõjük 77 éves, külföldön és
kórházban még nem volt. A
másik 54 éves. Irigylik,
hogy nincs dolga, pedig va-
sárnapja meg ünnepnapja
nincsen. 

Nem lesz gyepszéna – mé-
regeti a régi repülõtér földjét
az idõs juhász. Nincs mellé-
beszélés, tudja, mire számít-
hat, hiszen – az õ szavait

idézve – szaros kölök kora
óta egyedül legeltet birkákat.
Most éppen a sajátjait, 140-et
nevel, de annak idején, ami-
kor Pankotán dolgozott, 4-
500 jószágot is rábíztak. Gye-
rekként fejtek, sajtoltak, ma-
napság viszont az ollót sem
kell elõvenni, géppel nyírják
a juhokat. Csak a terelés ma-
radt a régi: kutyával, bottal
meg a csenddel.

(folytatás a 4. oldalon)

Juhászélet
a 21. században

Összességében helyes
döntésnek bizonyult az ok-
tatás területén tett átszerve-
zés – olvasható abban az
anyagban, amit jövõ heti
ülésükön véleményeznek
az önkormányzati képvise-
lõk.

A Petõfi és a Damjanich is-
kolák megszüntetése 14,7
millió forint megtakarítást je-
lentett elsõ évben a város-
nak. A Petõfi iskola vala-
mennyi dolgozójának tovább
foglalkoztatását sikerült
megoldani, egyrészt a város
önkormányzati intézményei-
be történõ elhelyezéssel,
másrészt nyugdíjazással. A
Damjanich iskola gondnoka
- áthelyezéssel a Rákóczi ut-
cai óvodába került át, míg
egy közalkalmazott nyugál-
lományba vonult. Az össze-
vont tantestületek munkája
nem volt feszültségmentes,
azonban a napi feladatok fel-
oldották a problémákat.

Ugyancsak oktatáshoz
k a p c s o l ó d ó  n a p i re n d  a
Lajtha László Alapfokú Mû-
vészeti Iskola és Hangver-
senyközpont ötéves munká-
járól szóló beszámoló. Mivel
nyáron megszûnik az intéz-
mény igazgatójának megbí-
zatása, ezért az önkormány-
zat pályázatot írt ki a vezetõi
állás betöltésére és a mostani
ülésen dönt a kérdésben a
képviselõ-testület. Az egyet-
len jelentkezõ Várkonyiné Mi-
hály Erna, a zeneiskola taná-
ra, akinek a kinevezését a ne-
velõtestület és az alkalma-

zotti közösség is egyhangú-
lag támogatta. A város tu-
risztikai helyzetében elmúlt
12 évben történt változáso-
kat és a jövõben teendõ in-
tézkedéseket vázolja egy má-
sik elõterjesztés. Összeha-
sonlítás látható a helyi és a
környezõ településeken tör-
tént idegenforgalmi fejleszté-
sekrõl, tartalmazza a szállá-
sok árbevételének és befize-
tett idegenforgalmi adónak
alakulását. A jövõvel kapcso-
latban az anyag leírja, hogy
égetõ szükség van szállás-
helyfejlesztésre, ami egyik
alapfeltétele a minõségi ven-
déglátásnak, és nélküle az új
turisztikai termékek sem
hozhatják majd az elvárt
eredményeket.

A jelenlegi költség mint-
egy kétharmadára csökken-
tené a közvilágításra fordí-
tott kiadásokat az a pályázat,
ami a jelenlegi elavult hi-
ganygõz lámpák helyett kor-
szerû, energiatakarékos lám-
pák, lámpatestek felszerelé-
sét tenné lehetõvé. A 782 mil-
lió forintos beruházás költsé-
gének 85 százalékát biztosí-
taná egy esetlegesen elnyert
támogatás. A fennmaradó
részt a megtakarított évi 33
millió forint villamosenergia
költségébõl fedezhetné az
önkormányzat. A pályázat
beadásáról a testületnek kell
döntenie, mint ahogyan két
egészségügyi program foly-
tatásáról is.

(Folytatás a 8. oldalon)

Igazgatót
választanak

a zeneiskolába

Amíg a 80-as években évi 2 ezer, addig napjainkban csu-
pán 200 kuvaszt törzskönyveznek Magyarországon, miköz-
ben 2004-ben nemzeti kincs lett a többi nyolc magyar ku-
tyafajtával. A svédeknél és a németeknél, de még Ameriká-
ban is népszerûbb, mint Magyarországon. Szentesen ha-
gyománya van a kuvasz tenyésztésnek. Egyes források sze-
rint a 70-es, 80-as években az Árpád Tsz segítségével saját
kennel is alakult. Ma világgyõztes kuvasz is él Szentesen,
Bodza gazdája Dobos Andrásné.

(Cikkünket a 7. oldalon olvashatják.)

Világgyõztes Bodza

A polgármesteri hivatal 20
dolgozója kerül át januártól
a járási hivatalok állomá-
nyába, az errõl szóló tör-
vényt múlt hét elején fogad-
ta el az Országgyûlés. Az új
szerv társbérletet szerez a
városházán. 

2013-tól a járási hivatalok-
hoz kerülnek az okmányiro-
dák, továbbá 80 törvényi
szinten szabályozott állam-
igazgatási feladat – közölte a

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium. Például sze-
mélyi adat- és lakcímnyil-
vántartás, a gyámügyi igaz-
gatás, a gyermek- és ifjúság-
védelem. Csak azok az
ügyek maradnak a jegyzõk-
nél, amelyekhez a helyi vi-
szonyok ismerete elengedhe-
tetlen, vagy amelyekben nem
országosan egységes szabá-
lyozás, hanem helyi mérlege-
lési lehetõség is van: ilyen

például a helyi adóval össze-
függõ igazgatási feladatok,
birtokvédelem, hagyatéki el-
járás, építésügyi igazgatás, a
nem alanyi jogon járó szociá-
lis ellátások, távhõszolgálta-
tás, valamint a helyi védelmi
igazgatással kapcsolatos fel-
adatok. 

Az eredetileg benyújtott ja-
vaslathoz képest az állam-
igazgatási feladatok átvételé-
vel az azok ellátásához szük-

séges ingó- és ingatlanva-
gyonra az állam nem tulaj-
donjogot, hanem ingyenes
használati jogot kap. A szak-
tárca szerint a cél az egyabla-
kos ügyintézés biztosítása az
ügyfelek számára. Ez azt je-
lenti, hogy az állampolgárok
egyetlen helyen, a – 2013 vé-
géig kialakítandó – kor-
mányablakoknál tudják majd
hivatalos ügyeiket intézni.

(folytatás a 3. oldalon)

Járási hivatal lesz
a városháza egyik szárnya

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Az okmányiroda a járási hivatalhoz kerül.

Gazosak a porták, rendezetlen a terület, nem lehet meg-
közelíteni a partot, rosszak az utak, idegen autók is be-
jutnak a Tiszai üdülõterületre és több fa veszélyes a házak-
ra, autókra, pihenõkre. Ezek a legfõbb panaszok, amikkel a
tiszások keresték meg szerkesztõségünket. A helyszínen
látható, hogy valóban sok portán méteres gaz és földkupa-
cok vannak.



22  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001122..  jjúúnniiuuss  1155..

130 éve: a Szentesi Lap,
1882. június 24-én megjelent
számában arról tudósított,
hogy a Duna Gõzhajózási
Társulat június 21-én megin-
dította a hajóközlekedést
Szeged és Szolnok között,
amelynek egyik megállóhe-
lye Szentes. A hajójárat meg-
indítását a helyi újságíró me-
legen üdvözölte, de kemény
bírálatot mondott az élet-
be léptetett menetrendrõl,
amely szerint „a gõzhajó
Szegedrõl Szolnokra mindig
hétfõn, szerdán és pénteken
indul délután 5 órakor; Szol-
nokról Szegedre pedig ked-
den, csütörtökön és szomba-
ton délután 3 órakor, s mind
jövet, mind menet éjjelre
Mindszenten köt ki. Aki te-
hát innét (Szentesrõl) Sze-
gedre megy, az este elindul,
Mindszenten hál, és másnap
7 órakor érkezik Szegedre;
ahonnét viszont este 5 óra-
kor indul haza, újra Mind-
szenten hál, s azután való
nap reggel 6 órakor ér Szen-
tesre. Történik pedig mind
ez azért, hogy a gõzhajó Sze-
geden reggel a Szabadka felé
induló, délután pedig a Te-
mesvár felõl érkezõ vonattal
csatlakozásba léphessen.
Már engedelmet kérünk, az
elvitathatatlan tény, hogy
ezen egész vállalatnál, úgy a
személyekben, mint az áruk-
ban nem az úgynevezett
transitforgalom a lényeges,
hanem fõleg Szentesnek,

Csongrádnak és Mindszent-
nek forgalma. Ezek a váro-
sok pedig keveset gravitál-
nak akár Temesvár, akár Sza-
badka felé, hanem fõleg Bu-
dapestre és magára Szeged-
re. Miért volna tehát kitéve a
legjelentékenyebb forgalmat
nyújtó szentesi közönség
azon kényelmetlenségnek
és idõvesztegetésnek, hogy
Mindszenten éjjelezzék…
Tagadhatatlan, hogy az
egész vállalatnak legjelenté-
kenyebb forgalmi forrása
Szentes, akkor joggal megkí-
vánhatjuk, hogy a társulat
érdekeinkre kellõ figyelem-
mel legyen az által, misze-
rint a gõzhajó éjjeli állomását
Mindszentrõl ide helyezze
át…”

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1912. április 12-én címol-
dalon adott hírt arról, hogy
befejezõdött az országos
gyûjtés Horváth Mihály
Szentesen felállítandó szob-
rára. Elõzményként megtud-
hatjuk, hogy a kiváló törté-
netíró-püspök születésének
100 éves évfordulóján, 1909-
ben mozgalom indult, amely
célul tûzte ki, hogy Szentes
város közterén szobor örö-
kítse meg emlékét. Az em-
lékmû létesítésére alakult
nagybizottság egy végrehaj-
tó bizottságot küldött ki a
gyûjtés megindítására. En-
nek eredményének fõbb ada-
tai: elküldtek 2230 gyûjtõ-
ívet; ebbõl 381-re érkezett

válasz (1855 megkeresés vá-
lasz nélkül maradt); ado-
mányt összesen 212 megke-
resett küldött. A legnagyobb
összeggel Csongrád várme-
gye törvényhatósága és
Szentes városa szerepel, me-
lyek 10–10 ezer koronát sza-
vaztak meg a szoborra. A
közoktatásügyi minisztéri-
um 2000 koronát, a fõrendi-
ház, valamint Szeged város
500–500 koronát, Arad és
Csongrád 200–200, Debrecen
és Temesvár 100–100 koronát
adott. Számos magánsze-
mély és köztestület adomá-
nyozott különbözõ összege-
ket. A szobor költsége 1912
tavaszára összegyûlt, de a
közbejött I. világháború mi-
att a szoborállítás elmaradt.
(Erre majd csak 1934-ben ke-
rült sor.)

30 éve: a Szentesi Élet
1982. májusi és júliusi szá-
mai beszámoltak arról, hogy
a Szentesi Baghy Gyula Esz-
perantó Csoport és a Ma-
gyar Eszperantó Szövetség
Csongrád Megyei Bizottsága
május 29–30-án „Zengõ vi-
lág” címen országos eszpe-
rantó béketalálkozót és sza-
valóversenyt rendezett Szen-
tesen. Az ország minden tá-
járól több mint 200 részvevõ
jelent meg, 60 szavalóval. Az
ÉLIKER központjában kiállí-
tást rendeztek az eszperan-
tista mozgalom történetérõl,
s alkalmi bélyegzõ is készült.
Megrendezték az I. Orvos-
egészségügyi Vándorgyû-
lést, ahol az elõadások két
nyelven hangoztak el. A
program keretében felavat-
ták az ország elsõ Eszperan-
tó-hídját, amely a Széchenyi-
ligetnél a Kurcán ível át.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

Gõzhajójárat
a Tiszán

A Kiss Bálint Református
Általános Iskola két hete-
dikes osztálya május végén
Erdélybe utazhatott a Beth-
len Gábor Alapkezelõ Zrt.
pályázatának köszönhetõ-
en. Nagyon felemelõ érzés
volt, hogy láthattuk a régi
Magyarország egy részét és
az ott élõ emberek életét!

Május 26-án, szombaton
kora reggel indultunk el erre
a szép útra. Elsõ megállónk
Aradon volt, ahol egy rövid
megemlékezést követõen
megkoszorúztuk a 48-as vér-
tanúk oszlopát. Itt még nap-
sütéses idõnk volt, de Dévá-
ra érkezve már elõkerültek
az esernyõk, amiket szinte
össze sem kellett csukni az 5
nap alatt. „Magos Déva vá-
rába” egy telekabin nevû fel-
vonóval jutottunk, s itt, a
helyszínen új értelmet kapott
a 12 kõmíves balladája. Ezt
követõen megnéztük a Hu-
nyadi család õsi várát Vaj-
dahunyadon.

Második nap Segesvárra
mentünk, ahol Petõfi sírem-
lékét kerestük fel. Ez az a
hely, ahol utoljára látták a
költõt 1849 nyarán. Azután
Farkaslakára látogattunk,
ahol Tamási Áron sírja elõtt
idéztük fel Ábel, a furfan-
gos székely alakját. Sajnos
e s õ  k í s é r t e  a  S z é k e l y -
udvarhelyre tartó utunkat
is.

A harmadik napon a szál-
lásunk székhelyén, Szent-
egyházán volt az elsõ megál-
lónk, egy falusi kalandpark,
ami mindenkit lenyûgözött.
A pajtában kialakított akadá-
lyok mindannyiunknak vi-
dám perceket szereztek. Él-
mény volt a kürtõs kalács sa-
ját kezû elkészítése is, vagyis
azt ettük, amit sütöttünk.
Persze mind az 58 diák és a 6
kísérõtanár is kipróbálhatta
a tésztát feltekerni a sütõ-
hengerre. Délután a Hargitá-
ra lovas kocsikáztunk, de
sajnos az idõ most sem kí-

mélt bennünket, így szakadó
esõben gyönyörködtünk a
tájban. 

Másnap utunk Csíkszere-
dára vezetett, ahol a Ma-
kovecz-templomot, majd a
Csíksomlyói templomot cso-
dáltuk meg, mielõtt a Szent
Anna-tóhoz és a különleges
élõvilágú Mohos-láphoz lá-
togattunk volna. 

Az ötödik napon, mielõtt
hazaindultunk volna, még
várt ránk a tordai sóbánya, a
hihetetlen mélység, a tizen-
ötszörös visszhang és a hegy
gyomrában a csónakázás.
Utolsó erdélyi helyszínünk
Nagyvárad volt, ahol meg-
néztük a püspöki palotát és
a székesegyházat. Május 30-
án az 1.669.200 forint támo-
gatást felhasználó kiránduló-
csoport fáradtan, de élmé-
nyekkel telve érkezett meg
Szentesre.

Skorka Odett
és Mátyás Liza 

160 évvel ezelõtt, 1852 ta-
vaszán a 22 éves ifjú uralko-
dó magyarországi köruta-
zásra indult, ahol az 1849.
évi harcok idején járt utoljá-
ra. Mivel vasút még kevés
volt, gõzhajón, kocsin, lóhá-
ton járta be az országot; szin-
te minden nagyobb város-
ban megfordult. Mindenhol
diadalkapuk, lojalitást árasz-
tó szónoklatok, virágesõ és
fehér ruhás leányok várták.
Ennyire megszerették a sza-
badságharc eltipróját? Alig-
ha! A „lelkes” fogadtatást
gondos elõkészítés elõzte
meg, nem bízva semmit a
véletlenre.

Csongrád megye közönsé-
ge 1852. május végén érte-
sült arról, hogy az uralkodó

a megye településeit is meg-
látogatja. Az egymást érõ
terjedelmes instrukciókat Ba-
sa József szentesi fõszolgabí-
ró egyetlen mondatba tömö-
rítve továbbította Szentes vá-
ros elöljáróságához, amely
így szólt: „Õ Császári királyi
s apostoli Felsége közöttünk
– jelesen pedig Szentesen is
jövõ Június hó elsõ felé-
ben leendõ legkegyelmesebb
megjelenésének velem fel-
sõbb helyrõl tudatott legör-
vendetesebb teljesülését a
most tisztelt felsõbbi tudósí-
tásnak másolatban egész ki-
terjedésileg közlése mellett a
legõszintébb hazafiúi öröm-
mel sietek a Címzett elöljáró-
sággal közölni, – teljes meg-
gyõzõdést táplálván arról,

hogy ezen rég óhajtva várt
megbecsülhetetlen szeren-
csét a C. elöljáróság, és e vá-
rosnak minden egyes és ösz-
szes lakosai az örömnek, a
leghívebb ragaszkodásnak,
hûségnek, és szeretetteljes
tiszteletnek, s hódolatnak
minden kimutatható jeleivel
üdvözölni, s külsõleg is ün-
nepélyesíteni legkedvesebb
kötelességük gyanánt tekin-
tendik, s személyesen, és sa-
ját tapasztalásilag merítendõ
meggyõzõdést lesznek képe-
sek Õ Felségében megörökí-
teni aziránt, hogy a magyar
nemzet uralkodója iránti
szeretetben, hûségben élni
halni készségben semmi más
nemzetet magával verse-
nyezni nem engedett.”

Az általános eligazítást ha-
marosan követte a megyebe-
li fogadtatás aprólékosan ki-
dolgozott programjának is-
mertetése, amelyet Bony-
hády (Perczel) István megye-
fõnök állított össze. Ebbõl
már kiderült az is, hogy az
uralkodó 1852. június 12-én
reggel érkezik Csongrád me-
gye határához, ahol – sza-
bályszerû zászlókkal (= feke-
te-sárga) ékesített diadalív
alatt – a járási fõszolgabíró
fogadja õt, s a csongrádi fõ-

bíró által kiállítandó lovas
csapattal bekíséri Csongrád
városába. „Itt a megyei CS.
K. Fõnök a közigazgatási
minden hivatalnokokkal, a
törvénykezési összes tisztvi-
selõkkel, a pénzügyi-, mér-
nöki személyzettel, a megye-
beli míveltebb nemességgel s
tisztesbekkel, minden vallás-
felekezetbeli papsággal, taní-
tókkal, a megyebeli városok
és közelebb esõ helységek
Elöljáróival fogja várni egy e
célra készített tágas és sza-
bályszerû lobogókkal díszí-
tett gallysátor alatt Õ Felsé-
gét. Az utcákon, melyeken Õ
Felsége keresztül vonuland,
a nép ünnepi öltözetben, az
iskolás gyermekek virágko-
szorúkkal, a megyebeli váro-
si céhek zászlóikkal két sor-
ba felállítva leendnek, s min-
den toronybeli harangok
meghúzatnak.

Elfogadandván Õ CS. K.
Felsége a megyebeli fõnök-
nek hódolatát, az ezen idõ
alatt megtörtént lóváltás
után számos lovasok elõ-
nyargalása s kísérése mellett
folytatandja útját a Tiszán
felállított komphídon keresz-
tül Szentesen által Gróf Ká-
rolyi Lajos úr Õ Exelenci-
ájának derekegyházi pusztá-

jára. A szentesi parton fogja
várni Õ Felségét a járásbeli
fõszolgabíró számos lova-
sokkal, s kisérendik Szente-
sen keresztül, hol a nép ün-
nepi öltözetben szintén az
utcákon két sorba felállít-
va leend, minden harangok
meghúzatni s az épületek
szabályszerû lobogókkal fel-
ékesíttetni fognak.”

Az idézetben említett ideig-
lenes komphíd felállítását a
szentesi polgármester (Sréter
Antal) kapta feladatul. Emel-
lett gondoskodnia kellett egy
gõzhajó kikötésére alkalmas
állás kiépítésérõl, két díszes
diadalkapu felépítésérõl, to-
vábbá 20 négylovas fogat ké-
szenlétben tartásáról. Az épít-
ményekhez összesen 82 szál
fenyõdeszkát használtak fel,
amelyek költsége – hozzászá-
mítva a felmerülõ fuvar- és
napszámbéreket stb. – meg-
haladta a 740 osztrák értékû
pengõforintot (ez nagyjából a
polgármester egy évi fizetésé-
nek felelt meg). A felmerülõ
kiadások természetesen a vá-
rosi közpénztárat terhelték.

Bizonyára szeretnék meg-
tudni, hogyan zajlott le a
várva-várt fogadtatás Szen-
tesen? A korabeli dokumen-
tumokból az tûnik ki, hogy

erre valójában nem került
sor. Minden jel arra mutat,
hogy az ifjú császár hintaja
megállás nélkül átrobogott
az akkor 22 ezer lakost
számláló városon. Ilyen kö-
rülmények között a fiatal
uralkodó legfeljebb csak egy
futó pillantást vethetett a ha-
talmi szóra díszbe öltözött
sokadalomra. Az általános
csalódottságról Basa József
fõszolgabíró az alábbiakban
számolt be a megyefõnök-
höz írt jelentésében: „A nép
a legközelebbi napok alatt,
elõbb ugyan Õfelsége legma-
gasabb keresztül utazásának,
személyes megláthatásának,
tisztelésének óhajtva várt re-
ményével, majd folyó hó 12-
én Szentesen lett keresztül
vonulásakor, a legõszintébb
örömnek élvezésével, s azóta
leginkább annak sajnálva
emlegetésével, hogy Õfelsé-
ge legmagasabb személyét
gyors áthaladta közben csak
múlólag, s alig felismerhe-
tõleg szemlélhetvén, s telje-
sült óhajtásához illõleg azon
érzet legbelsõbb örömének
jeleit elegendõleg alig ad-
hatá...” Elõdeink csalódott-
sága érthetõ, de annyi utóla-
gos vigaszuk lehet, hogy az-
óta is – vagyis 160 éve –
egyedül õk azok, akik koro-
nás fõt láthattak Szentesen.

Labádi Lajos 

160 éve történt: Ferenc József császár Szentesen

Az elsõ és utolsó koronás fõ városunkban
A közeli napokban volt 145 éve annak, hogy az 1867.

évi osztrák-magyar kiegyezés megpecsételéseként, júni-
us 8-án I. Ferenc József osztrák császárt és feleségét, Er-
zsébetet, Magyarország és társországai királyává és ki-
rálynéjává koronázták. Az uralkodó és a nemzet „kibé-
külése” fényes külsõségek között ment végbe, feledtet-
ni kívánván a szabadságharc leverésének és az azt köve-
tõ nyílt önkényuralmi idõszak szomorú emlékét. Írásom
nem a Pest-Budán megtartott koronázási ceremóniáról
szól – amelyen Csongrád vármegye és Szentes város lo-
vas díszbandériummal képviseltette magát –, hanem
egy korábbi, szintén évfordulós eseményrõl. Ennek so-
rán Ferenc József császár – ha csak futólag is – közvetlen
kapcsolatba került megyénkkel és városunkkal.

Az iskolások lovaskocsival mentek föl a Hargitára.

Határtalanul a határon túl



Baloghné Berezvai Csilla fõ-
kertész lapunknak elmond-
ta, összesen 14 pad szolgálja
majd a korzózók kényelmét
a felújított járdaszakasz
mentén. Nyolcat a díszkút
körül helyeznek el, hatot pe-

dig az üzletház és a Somogyi
Béla utca közötti részen, de
utóbbiakra még két hetet
várni kell, mert a gyártó ak-
korra szállítja le az utcabúto-
rokat. Szemetes edényeket és
kerékpártárolókat is telepíte-

nek az utca déli oldalára. Két
beteg fát kénytelenek voltak
kivágni a Somogyi Béla utca
sarkán, ezeket pótolni fog-
ják, illetve 3 facsemetével
egészítik ki a platánsort. Két
helyre összesen 1000 tõ ár-
nyéktûrõ, évelõ virágot ül-
tetnek. Automata öntözõ-
rendszert építenek ki a dísz-
kút köré és mellette lévõ
zöldfelületre. Amint az épí-
tõbrigádok levonulnak, meg-
kezdõdik a Kossuth utca
nagy fáinak visszanyesése,

az elhalt vagy beteg ágakat
darus autó segítségével fog-
ják levágni.

A Kossuth utca járdafelújí-
tása július elején tovább foly-
tatódik: akkor az Apponyi
téri oldalon a Rákóczi utca
és az Aranykalász étterem
közötti szakaszon, összesen
630 négyzetméteren cserélik
le térkõre az elöregedett asz-
faltburkolatot. Annak kivite-
lezésével is a Városellátó In-
tézményt bízták meg.

B.D.
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(folytatás az 1. oldalról)
– A megyei kormányhiva-

tallal történt elõzetes tárgya-
lások alapján négy helyiséget
biztosítunk a kormányabla-
kok mûködésének 2013. júli-
us 1. napjával történõ beindí-
tásához – nyilatkozta la-
punknak Sztantics Csaba. A
jegyzõ hozzátette, a megyei
kormányhivatalok szakigaz-
gatási szerveinek helyi szer-
vei (körzeti földhivatal,
munkaügyi központ) ismere-
teik szerint nem kerülnek a
polgármesteri hivatal épüle-
tébe, erre kormányzati szán-
dék sem irányul. Egyébként
fizikailag képtelenség lenne
ezen szervek hivatali elhe-
lyezése. – Azt majd a gya-
korlat dönti el, hogy hatéko-
nyabban mûködik-e ilyen
rendszerben az államigazga-
tás. Az mindenesetre meg-
jegyzendõ, hogy a kezdeti
szándék, azaz az államigaz-
gatási hatáskörök egy helyre
telepítése nem valósul meg.
Az állampolgárok szempont-
jából ez nem fogja megköny-
nyíteni az ügyintézést, mert
elõfordulhat, hogy egy ügy-
bõl fakadóan a polgármeste-

ri hivatalban illetve a járási
hivatalban is el kell járniuk –
fûzte hozzá a hivatalvezetõ. 

Arra a kérdésünkre, hogy
mennyi városházi dolgozót
érint az átszervezés, Sztan-
tics Csaba pontos választ
nem tudott adni, mert az el-
fogadott törvény pontos szö-
vegét egyelõre nem ismerik,
a törvényszöveg ugyanis
még az interneten sem érhe-
tõ el. Lapunknak úgy fogal-
mazott, az elõzetes ismeretek
alapján a polgármesteri hiva-
tal legfeljebb 20 dolgozója
kerülhet át a járási hivatal ál-
lományába. 

A kormányhivatalok veze-
tõi október 31-ig az önkor-
mányzatokkal megállapo-
dást fognak kötni a járási hi-
vatalhoz kerülõ köztisztvise-
lõkrõl, az ingyenes haszná-
latba vett ingatlan és ingó
eszközökrõl. A polgármeste-
ri hivatalban jelenleg állam-
igazgatási feladatot ellátó
köztisztviselõk jogviszonya a
járási hivatal keretében kor-
mányzati szolgálati jogvi-
szonnyá alakul át.

B.D.

Járási hivatal
lesz a városháza
egyik szárnya

Sorozatban 4. alkalommal vett részt a Kihívás napján a
Szentes Kistérség Többcélú Társulása. Az eredményes rész-
vételnek köszönhetõen 150 ezer forint értékû sportszercso-
magot nyertek, melyet a résztvevõ szervezetek között oszta-
nak szét szeptemberben. Az ország 174 kistérségébõl kettõt
jutalmaztak a szervezõk. A programokhoz nyolc településen,
39 partnerszervezet kapcsolódott a társulás koordinálásával. 

Sportszereket nyertek
Az idei nyári vakáció ideje

alatt, közel három hónapon
keresztül 425 általános isko-
lás gyermek részére biztosít
napi egyszeri meleg ételt
a szentesi önkormányzat.

Azok vehetik igénybe ezt a
már legalább öt éve meg-
szervezett szolgáltatást, akik
a tanév során rendszeres
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek. Az

érintett személyekkel, illetve
a konyhával már május vé-
gén egyeztetett a helyható-
ság, így az ellátásban része-
sülõk száma végleges. A kor-

mány által meghirdetett pá-
lyázaton az önkormányzat a
7,5 millió forintot nyert erre
a célra, az összeget saját for-
rásból egészítette ki.

425 ingyen ebéd

Közel két hónapja döntött
úgy a Médiatanács, hogy a
szentesi 106,1 MHz-n a he-
lyi Kultúr-Média Kft. szol-
gáltathat mûsort Rádió 451
néven, szerzõdést azonban
még nem kötöttek a felek –
értesült lapunk.

A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság (NMHH)
szóvivõi irodája kedden ar-
ról tájékoztatott, hogy a szer-
zõdéskötési eljárás határide-
je 2012. június 29-én jár le.
Tekintettel arra, hogy a má-
sik pályázó, a Life Essence
Kft. részére 2012. június else-
jén kézbesítették a határoza-
tot, a döntés elleni jogorvos-
lat benyújtási ideje 2012. jú-
nius 16-án jár le. Amennyi-
ben a Life Essence Kft. a Mé-
diatanács határozata ellen
keresetet nyújt be a Fõvárosi
Törvényszékhez, a jogerõs
döntéséig a hatósági szerzõ-
dés nem köthetõ meg. Ha er-
re nem kerül sor, és a szente-
si cég szerzõdést köt a Mé-
diatanáccsal, attól fogva 120
napja van a Rádió 451-nek a
mûsorszolgáltatás elindítá-
sára. 

Mint arról beszámoltunk,
a Jókai utcai székhelyû
Kultúr-Média Kft. évi nettó 2
millió forint médiaszolgálta-
tási díjajánlatot tett. A mû-
sortervek szerint a Rádió 451

névvel jelentkezõ szentesi
mûsorszolgáltató azt vállal-
ta, hogy 5 és 23 óra között a
helyi közélettel foglalkozó és
a helyi mindennapi életet se-
gítõ mûsorszámok aránya
meghaladja majd a 49 száza-
lékot. Megkérdeztük az
NMHH-tól azt is, a majdani
megállapodásban módosul-
hatnak-e a fenti elképzelé-
sek, kaphat-e engedménye-
ket a nyertes pályázó. A szó-
vivõi iroda részérõl leszö-
gezték: a médiaszolgáltatási
hatósági szerzõdés minden-
kor a nyertes pályázó ajánla-

tában megtett vállalásainak
megfelelõen jön létre.

A leendõ hallgatóság ré-
szérõl szerkesztõségünket is
megkeresték azzal, hogy hol
lesz a Rádió 451 stúdiója.
Ami biztos, hogy egyelõre
nem a Rádió Szentes korábbi
bázisa lesz az új mûsorszol-
gáltató központja, oda
ugyanis átmeneti idõre a
Szentes TV költözik át a jövõ
héten. A tévéseknek a Fehér
ház egyik emeleti helyiségé-
bõl azért kell átpakolniuk
egy másikba, mert hamaro-
san megkezdõdik az épület

elsõ szintjének felújítása.
Csorba Gyula felelõs szer-
kesztõ azt mondta lapunk-
nak, õk szeptemberben már
a megújult helyiségeikben
szeretnék kezdeni az õszi
évadot, de ennek elõfeltétele,
hogy a kivitelezõk augusz-
tus végéig befejezzék a mun-
kákat. 

A Rádió 451 körüli legfris-
sebb fejleményekrõl a Kul-
túr-Média Kft. ügyvezetõjét
is megpróbáltuk megkérdez-
ni, de lapzártánkig nem tud-
tuk telefonon elérni Domján
Ilonát. B.D.

Õszig csend lehet az éterben

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, az „Energia Központ”
Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Informáci-

ós Ügynökség Nonprofit Kft.-
hez.

A KEOP-4.2.0/B/11-2011-
0003 szám alatti nyertes pá-
lyázat összköltsége – 50 %-
os támogatási intenzitással,
és utólagos finanszírozással -
134 857 330 Ft. Elszámol-
ható költsége 126 770 490
Ft, melybõl az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege 63
385 245 Ft, az SZVSZ Kft. ál-
tal biztosított önrész 71 472
085 Ft. 

A projekt célja egyrészt a
termálkutak által kitermelt ter-
málvíz hasznosításával mini-

málisra csökkenteni a fosszilis energiahordozók felhasználá-
sából származó széndioxid kibocsátást, másrészt a termál
csurgalékvíz geotermikus maradvány-energiájának energetikai
hasznosítása (kaszkád), összegyûjtése és minimális hõfokra
történõ lehûtése.

A projekt kezdete 2011. július 1. A fizikai megvalósulás ter-
vezett napja 2012. június 30. A munkálatokkal a kft. határidõn
belül elkészült.

Távhõrendszer
bõvítés európai

segítséggel (2. rész)

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

Határidõre elkészült az új járda

Lapunk megjelenése napján zárul a Kossuth utca déli ol-
dalán a járdafelújítás, amire mintegy 30 millió forintot for-
dított az önkormányzat. A pénteki mûszaki átadásra bizto-
san elkészül a térkövezés, ha a csapadékos idõjárás nem
hátráltatja a munkát – tudtuk meg a kivitelezõ Városellátó
Intézmény vezetõjétõl. Varga Sándor szerdán hozzátette, a
zöldfelületen végzett csinosításokat más forrásból fedezte a
város.

A Szentes TV stábja hétfõn a Kossuth téri rádióstúdióba költözik.



(folytatás az 1. oldalról)
- Jó lenne egy olyan kije-

lölt terület, vagy komposz-
táló ahová a zöldhulladé-
kot rakhatnánk – javasolta
Szépe Antal. – A gazos, üres
telekrõl is az én portámra
hordja a szél a száraz leve-
leket. Vannak olyan telkek,
amiket bérelnek, még-
sincsenek rendben. A város-
nak fel kéne szólítani a bér-
lõket a takarításra. Sok he-
lyen a földkupacoktól nem
tud lefolyni a víz sem. 

Molnár Sándorék Sopron-
ból járnak ide 20 éve. –
Gyönyörû a Tisza – mondta
a férj. – Az elsõ házat 1993-
ban vettem, de 1971-ben
voltam itt elõször. A háza
elõtt három éve készült el
az út, ami mára szinte telje-
sen eltûnt. Nem érti a város
hozzáállását. Szerinte na-
gyon hangulatos és népsze-
rû üdülõt lehetne kialakíta-
ni, persze akkor konkuren-
ciája lenne a ligeti strand-
nak – vetette fel.

Nagyistókék tavaly óta
bérelnek területet. Rendbe-
rakták, de nem tudnak le-
jutni a portájukról a partra
és stéget sem engednek le-
rakni a szomszéd üdülõk
tulajdonosai. Válaszul egy
férfi, aki több üdülõt is kar-

bantart, azt mondta, hogy
stéget egymástól 10 méterre
lehet vízre tenni, külön en-
gedélyek alapján. Egy ilyen
úszómûvön egyszerre két
személy tartózkodhat, a
környékén tilos úszni, víz-
be ugrálni. Ha más valaki
használja és megsérül, azért
a stég tulajdonosa a felelõs.
Ezért sem engedik, hogy
valaki a közelébe menjen.
Hozzátette, hogy Natura
2000 területen van az üdü-
lõterület és ezen a szaka-

szon jó lenne a vízijár-
mûvek sebességét korlátoz-
ni, ugyanúgy mint Csong-
rádon. 

A telken lévõ fák rendben
tartása az  üdülõtulajdono-
sok feladata a jelenleg érvé-
nyes helyi rendelet szerint-
válaszolt a felvetésekre Kiss

Ferenc. A Városellátó Intéz-
mény munkatársa még nem
h a l l o t t  a  k o m p o s z t á l ó
iránt i  igényrõl, de ha van
ilyen k e z d e m é n y e z é s ,
akkor  megvizsgálják a le-

hetõségét. A gazzal és föld-
kupacokkal kapcsolatban
elmondta, hogy a kapacitá-
suk függvényében, folya-
matosan rendezik a terüle-
tet. Közcélú munkásokat a
vízügy foglalkoztatott az
üdülõterületen, a Városellá-
tónak nincsenek ilyen em-
berei. Stéget a vízügyi ható-
ság engedélyével és a
szomszéd stégtulajdonosok
hozzájárulásával lehet léte-
síteni.

Besenyei
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(folytatás az 1. oldalról)
– Rádiót és telefont sem

szoktam magammal hozni,
csak elhagynám. Régebben,
mikor még jó volt a szemem,
hoztam ki újságot olvasni,
de egy ideje már csak egy
összecsukható sámlit hordok
a vállamon, mert ha a földre
kellene ülnöm, nem biztos,
hogy fel tudnék tápászkodni
– mondja Szepesi Antal. A 77
éves férfi nem volt még kül-
földön, de kórházban sem.
Napi 12 órát terelgeti nyáját
a nagytõkei út és a Csong-
rádra vezetõ vasútvonal ha-
tárolta gyepen, ahová valaha
lakóparkot álmodtak. Még
nincs tikkasztó hõség, így vi-
szonylag késõn, a reggeli
órákban hajtja ki a jószágo-
kat, de ha beüt az igazi nyár,
hajnali 3-kor kel, és 4-kor
már Bobi, a 4 éves pásztor-
kutya futja körbe a birkákat
az egykori leszállópályán. 

– Csak kínlódunk, mert
nem éri meg ezt csinálni.
Nem fejünk már, csak elle-
tünk. Eladjuk az utódokat,
de rengeteg a kiadás, és ha-
szonbérletet is kell fizetni.
Ha azt mondanák, hagyjam
ott a másik, közeli legelõt,
ami az önkormányzaté, fel
kellene számolni az állo-
mányt. Nincs hova vinni
õket. Ha vihar jön, akkor
sem lehet csak úgy visszate-

relni a nyájat, mert jöhet egy
vonat, s nekünk ahhoz kell
igazodni. Hiába égzengés,
óvatosnak kell lenni, mert
maradt már a sínen jószág –
avat be. Unokájával is meg-
osztaná, de az nincs neki.
Emiatt zsörtölõdhetne magá-
ban, ideje engedné, de azt
mondja, nem gondolkozik
már semmin, mert úgyis el-
következik az, aminek el kell
jönnie. 

– 15 éve is ennyit adtak a
birkáért, csak most rengeteg

az adminisztráció. Kapunk
támogatást, de vissza is kell
fizetni, sok egyéb költség
formájában – búsul kicsit
odébb Lázi József. Mezítláb,
egy gumiabroncson ül, ma-
gányát három eb vigyázza.
Gazdájuk szigorú tekinteté-
nél csak a kézszorítása ke-
ményebb. Gyorsan bemutat
Kapitánynak, borzos fekete
segédjének, aki morogva fel-
tartóztatott. Az 54 éves rok-
kantnyugdíjas férfi 70 juhot
nevel, meg más haszonálla-
tot is, de szerinte hiába, mert
nincsenek megbecsülve a jó-
szágtartók. – Ezelõtt nem
kaptunk semmit, mégis kü-
lönbül éltünk, mint manap-
ság. Ha abbahagynám, hol
találnék munkát? Családom
van, édesapám beteg, róla is
gondoskodnom kell. Ha
most kellene döntenem, biz-
tosan nem ezt a hivatást vá-

lasztanám. Sokan irigyked-
nek, hogy nekünk milyen jó,
mert csak elüldögélünk,
amíg a jószág felhízik, de az
már nem jut eszükbe, hogy
számunkra nincs vasárnap,
nincs ünnepnap, az állatot
akkor is terelni, gondozni
kell – mutat rá a lényegre Jó-
zsef.

Bíró Dániel

Idén eddig tizenkét vál-
lalkozás összesen 342 millió
forint uniós támogatást
nyert szentesi fejlesztések-
re. A projektek többségéhez
nem kapcsolódik munka-
helyteremtés. A nyertesek
szerint az önerõ elõteremté-
se nagyobb kihívás, mint si-
keresen pályázni. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség hivatalos honlapja
szerint tizenkét helyi, illetve
környékbeli vállalkozás 13
projektre összesen 342 millió
forint támogatást nyert idén
– ha az összes fejlesztést si-
kerül végrehajtani, 8-900 mil-
lió forint értékû beruházás
valósul meg belõlük Szente-
sen. A 13 közül mindössze
két projekt olyan, amelynek
támogatott célja a munka-
helyteremtés. Az egyik a
Traktorbolt Kft. 40 százalék-
ban, 15,4 millióval támoga-
tott eszközfejlesztése, ami
egy új álláshelyet jelent a
cégnél, a másik a szegvári
székhelyû Tonomár Ker Kft.,
amely csomagolóüzemet lé-
tesítene az Ilona-parton, s
ehhez 75 milliós támogatást
nyert. A zöldségtermesztés-
sel és kereskedelemmel fog-
lalkozó társaság 6 embernek
adna munkát, ha megépül a
csarnok. 

A legnagyobb összeget, 96
millió forintot az Ipartelepi
úton mûködõ Agrotech-
Komfort Kft-nek ítéltek meg,
amely telephelybõvítésre,
korszerûsítésre és eszköz-

parkjának növelésére fordít-
hatja a támogatást. A legki-
sebb tétel, 1,9 millió forint az
Infoker Kft.-hez kötõdik, õk
eszközbeszerzésre pályáztak.
A nyertesek listáján szerepel
még az Árok Mélyépítési
Kft., amelynek két projektjét
is támogatta a bíráló testület,
továbbá az Épvízgáz Bt.,
a Gasztro Szentes Kft., a
Kontaset Kft., a Megoldás
3000 Kft., az SZVSZ Kft., a
Szentes-Nico Õrzõvédõ Bt.
és a Szentes Frigo Kft. 

A 13 projektnél a támoga-
tási arány 40 és 58 százalék
közöt t  mozog ,  közülük
nyolcnál már aláírták támo-
gatási szerzõdést. A lapunk
által megkérdezett cégveze-
tõk szerint csupán félsikert
jelent, ha nyer egy pályázat,
hiszen manapság minden
eddiginél nehezebb elõte-
remteni az önerõt. Elmond-
ták: ha nincs megtakarítás,
pusztán kölcsönbõl nem le-
het finanszírozni a beruhá-
zásokat, mert a pénzintéze-
tek csak nagy nehezen he-
lyeznek ki hitelt. Az egyikük
úgy fogalmazott, kár is pá-
lyázni annak, akinek nincs
félretett tõkéje, mert nagy
összegû hitelhez jutni képte-
lenség, mondhatni délibáb-
kergetés. Akadt olyan is, aki
leszögezte, hiába a kedvezõ
bírálat, két héten belül kide-
rül, kapnak-e pénzt a bank-
tól. Ha nem, elállnak a fej-
lesztéstõl.

B.D.

Csupán félsiker
a nyertes pályázat

Hétfõn tárgyalt a Szegedi Városi Bíróság L. Fábián büntetõ-
ügyérõl – a szentesi orvost halált okozó, foglalkozás körében
elkövetett szándékos veszélyeztetéssel vádolják. A négy éve
folyó büntetõeljárás során eddig szegedi, debreceni és buda-
pesti orvos szakértõk minõsítették a szentesi nõgyógyász
munkáját, ezúttal Pécsrõl érkezett szakértõi vélemény. Mivel
nem volt idõ, hogy ezt a szöveget részleteiben megismerje
minden érintett és az összes eddigi szakértõ, a tárgyalást ok-
tóber 29-re elnapolták.

Elhúzódó orvosper

Juhászélet a 21. században

A városszéli legelõt régen Felsõ-csordajárásnak nevez-
ték. 1911-tõl használták repülõtérként. A leszállóhely sor-
sa 1959. június 25-én pecsételõdött meg – olvasható Pusz-
tai János A szentesi repülés rövid története címû tanulmá-
nyában. Aznap egy leszálló gép farokcsúszójától olyan
súlyosan sérült az úton közlekedõ Pallagi Margit, amitõl a
18 éves leány a helyszínen életét vesztette. Közel 50 évvel
késõbb a felszámolt repülõtér helyére lakóparkot szeretett
volna építeni a terület tulajdonosa, de az elképzelés nem
valósult meg – így maradt legelõ a nyájaknak.

Panaszkodnak a Tisza partján

Szepesi Antal

Lázi József

Ballos László, Szöllösi Sándor és Szépe Antal.
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A pedagógusnapi ünnep-
ség után egy héttel, ezúttal
a tanulmányi versenyeken
eredményesen szereplõ ta-
nulókkal, valamint felké-
szítõ pedagógusaikkal telt
meg a Megyeháza Konfe-
rencia és Kulturális Köz-
pont díszterme.

Idén közel száz tanuló, 15
alsós, 18 felsõs, 13 középis-
kolás diák, valamint a Lajtha
László Alapfokú Mûvészeti
Iskola hat és a Szivárvány
Mûvészeti Iskola három ta-
nulója kapott emléklapot és
könyvvásárlási utalványt.
Alsó tagozatban öt, felsõben
és középiskolában 4-4 csapat
ért el kimagasló eredményt.
Ugyancsak jutalmazták a ta-
nulókat felkészítõ pedagó-
gusokat is. Szirbik Imre pol-
gármester köszöntõjében fel-
hívta a figyelmet, hogy az el-
ért eredményekhez nem
csak a fiatalok tehetsége, ha-
nem a felkészítõ tanárok és a
szülõk munkája is kellett. 

Juhász Dániel (alsó képen), a
Deák Ferenc Általános Isko-
la 8. osztályos tanulója a Bor
Pál Országos Fizika Verse-
nyen 2., a Nemzetközi Bo-
nifert Domonkos Matemati-
ka Versenyen 3. helyezést ért
el, felkészítõ pedagógusa

Horvát Józsefné. Kedvenc tan-
tárgya a fizika, de abból ke-
vesebb a verseny, ezért in-
dult matematikából. Elsõ
osztályos korától vesz részt
versenyeken. Tavaly kémia
versenyen is indult, mert
nem tudta melyik tantárgy
megy majd jobban neki. Idén
országos 4. helyezést ért el
a Lila vegyész nevû kémia
m e g m é re t t e t é s e n .  M i n t
mondja, szabadidejében szá-
mítógépes programokat ír.
Õsztõl a szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium
matematika-fizika tagozatán
tanul tovább. A gimnázium
felvételi listáján az elsõ he-
lyen állt.

Páli Petra, a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola 7.
osztályos tanulója a Meleg
István Kémia Versenyen me-
gyei 3., a Nemzetközi Boni-
fert Domonkos Matemati-
ka Versenyen 1., a Hevesy
György Kémia Versenyen or-
szágos 8., a Curie Kémia Em-
lékversenyen országos 6., a
Református Iskolák Orszá-
gos Tanulmányi Versenyen
matematika tantárgyból 1., a

Curie Matematika Emlékver-
senyen országos 1. helyezést
ért el. 

Petra idén hat országos
verseny legjobbjai között
versenyzett, most készül kö-
zépfokú angol nyelvvizsgá-
jára és már biztos helye van
a szegedi Radnóti hat osztá-
lyos speciális matematika
osztályában. Bár itt a képzés
hat osztályos, kiváló ered-
ményei miatt Petra lehetõsé-
get kapott, hogy a 8. osztályt
elvégezve kapcsolódjon be a
gimnázium képzésébe. A
nyár folyamán választ kell
adnia a felajánlásra. Addig
azonban még sok feladat áll
elõtte. Pósa Lajos matemati-
kus meghívására részt vesz
egy fõvárosi  matematika te-
hetségtáborban, a tanév be-
fejezését követõen. Tanára,
Horvát József segítségével ké-
szül a július végi nemzetközi
ifjúsági matematikai diák-
olimpia felkészítõ tanfo-
lyamára, ahonnan a legjobb
8-9 diák közül, további válo-
gatást követõen hatan me-
hetnek az Iránban rendezen-
dõ olimpiára. B.G.

Immár hatodszor csatlako-
zik a Múzeumok éjszakája
országos programsorozathoz
a Koszta József Múzeum. A
szentesi intézménybe azon-
ban ezúttal rendhagyó mó-
don péntek este - egészen
pontosan június 22-én - le-
het ellátogatni a megszokott
szombat helyett, mert a mú-
zeum másnap Szegeden
vendégszerepel.

– Hogy ezúttal péntekre
voltunk kénytelenek tenni a
Múzeumok éjszakája-rendez-
vényünket, egyrészt örömte-
li, hiszen meghívást kaptunk,
hogy a szegedi Móra Ferenc
Múzeum közönségének mu-
tathassuk be a tavaly Szente-
sen már nagy sikert aratott
történelmi divatbemutatón-
kat, mely az ottani Múzeu-
mok éjszakáján a fõ program-
ként szerepel – mondta Béres
Mária. A Koszta-múzeum
igazgatójától megtudtuk: a
bronzkortól a 19. század vé-
gének polgári életéig mutat-
ják be a korok viseleteit, régé-
szeti rekonstrukciók alapján.

Ennek ellenére, és a szente-
si múzeum rendkívül nehéz
helyzete ellenére, idén sem
marad ki az itteni lakosság
abból a különleges élmény-
bõl, amit egy kivilágított mú-
zeum és a kísérõrendezvé-
nyek jelentenek.

Már délután várják a csalá-
dokat foglalkozásokra a Péter
Pál Polgárházba és a ligeti
épületbe, de a laktanyában
lévõ csapatmúzeumba is
óránként indulnak buszok. 

Az esti programok a 19.
század köré csoportosulnak a
megyeházán. Megszokhattuk
már, hogy ezen alkalmakkor
kiállítás nyílik, ezúttal A se-
besült Görgei címmel a Sem-
melweis Orvostörténeti Mú-
zeum vándorkiállítása. Azért
különleges a tárlat, mert azt a
kevéssé ismert tényt járja kör-
be, hogy Görgei Artúr súlyos
koponyasérülést szenvedett a
komáromi csatában. A nagy-
szabású kiállítás egyik része a
programtérben a fiatal ve-
gyész katonává válását mesé-
li el relikviákkal kiegészítve,

illetve az egyik legelsõ ma-
gyar némafilm vetítésével,
melynek kockáin a már na-
gyon idõs tábornokot láthat-
juk.  

Az idõszaki teremben a ki-
állításnak az a része már
a történelmi eseményekre,
amellett az orvoslás, a balese-
ti sebészet történetére is kon-
centrál: korabeli sebészeszkö-
zök is a tárlókba kerülnek,
emléket állítva többek között
Görgei hadiorvosának, Mar-
kusovszky Lajosnak. Az elõ-
térben egy tábori parancsno-
ki sátorban a látogató megis-
merkedhet a hadszínterek
hangulatával, a gyerekek ’48-
as ruhákba bújhatnak. Orvos-
történeti elõadás is kapcsoló-
dik a kiállításhoz.

A 19. század hangulatát
idézõ hangverseny is lesz
ezen az estén, éjfélkor pedig a
Kárpát-medencei Tûzugró
Fesztivál keretében a szegvá-
ri Dobbantó Néptáncegyüttes
közremûködésével ér véget a
program.

D. J.

Tisztázandó kérdés, nem
biztos, hogy mindenki tudja:
mi a klezmer? Az inter-netes
lexikon szerint kelet-európai
jiddis tánczene. Ha adódik
lehetõség rá, miért válasszuk
éppen azt? Erre aligha adhat
hitelesebb választ más, mint
a Sziget Fesztivál Világzenei
Nagyszínpada mûsorának
fõ szervezõje, mûvészeti ve-
zetõje, Marton László Távolo-
dó, aki a klezmer hatására
hangolt át az underground
rockról a világzenére, más
népek muzsikájában is ke-
resve az alábbi feelinget. „A

menyegzõi muzsika során a
klezmernek érzékeltetnie
kell a szülõk fájdalmát, hogy
'elvesztették' gyermekeiket,
és a fiatalok boldogságát,
hogy egymásra találtak. Ez
az ambivalens érzés ragadott
magával engem is, hogy
egyszerre tud valami na-
gyon szomorú és nagyon
örömteli is lenni”.

Végül, de nem utolsósor-
ban: miért a Budapest Klez-
mer Band? Egyszerûen, mert
klezmerben õk a legjobbak
itthon! Játékuk rendkívül él-
vezetes, színes és változatos. 

Az említett zenekar alapí-
tója, a zongorista Jávori Fe-
renc (népszerû nevén: Fe-
gya) Munkácson született,
ahol a II. világháború elõtti
idõkben jelentõs zsidó kö-
zösség élt, aminek egyenes
következményeként muzsi-
kájuk elevenen funkcionált,
hatott. Utolsó mûvelõitõl
Fegya maga is gyûjtött dal-
lamokat, és vett át, dolgo-
zott fel korábbi gyûjtéseket.
Ma õ a nagy múltú zenei
kultúra legfõbb hazai leté-
teményese .  Csapatának
(amelynek a Szentesen no-

vemberben járt Illényi Katica
is évekig tagja volt) számos
lemeze jelent meg. Ha úgy
adódott, más zenei környe-
zetben, ám mívesen dolgoz-
va be a klezmer motívumo-
kat.

E mûfaji gazdagságot pél-
dázza, hogy hegedûsük,
Gazda Bence lett A hegedûs
a háztetõn címû musical
címszereplõje. Bence – aho-
gyan egy még szélesebb kö-
zönségréteg megismerhette
– pár évvel ezelõtt a na-
gyobb Quimby-koncertek
szívesen látott vendége
volt. (Soha nem fogom elfe-
lejteni azt a Varázszene-elõ-
adást az egykori Gödör
Klubban, amikor egy nem
kifejezetten szolid vita után
mégis õ vezette fel a ráadás-
számaként funkcionáló Bor-
dély boogie-t... Káprázato-
san, ütemes taps közepette.)
A Budapest Klezmer Band
többi tagja név szerint talán
kevésbé ismert, ám hason-
lóképp kiváló muzsikus:
ura és mestere saját hang-
szerének.

Nos, õk lesznek a vendé-
geink a Zene Ünnepén júni-
us 21-én, csütörtökön. Szen-
tesre minden bizonnyal
tiszta, a motoros és motor
nélküli „gojok” számára is
vérpezsdítõ klezmer muzsi-
kát hoznak. A koncert hely-
színe a megyeháza udvara
lesz, rossz idõ esetén a
sportcsarnok. Lapzártakor
csak a kezdés idõpontja
biztos:19 óra.

Olasz Sándor

Nyolcadik éve folytatódó
hagyomány már a városi
könyvtárban, hogy nyár ele-
jén megrendezik a helybeli
kismesterek bemutatkozó tár-
latát.

Ez az az idõszak, amikor
megélénkül a városban a tu-
ristaforgalom, így remek lehe-
tõség a helyi alkotók számára
ez a kiállítás, hogy termékeik-
kel a városunkba látogatók is
megismerkedhessenek. Tíz al-
kotó állította ki szép munkáit,
többen közülük szinte a kez-
detektõl folyamatosan részt
vesznek a könyvtári esemé-
nyen, de olyan is akad, aki
elõször mutatkozik be az in-
tézmény kiállítótermében. A
népi hagyományok szeretete,
tisztelete sugárzik a munkák-
ból, a hangulatot nem véletle-
nül alapozta meg már Zöldi
Lászlóné aranyminõsítésû te-
kerõs muzsikálása is a meg-
nyitón.

A „kismesterekben” van-
nak közös vonások Mészáros
Júlia ny. mûvelõdési osztály-
vezetõ szerint, aki a köszöntõ-
jében megemlítette: tehetsége-
sek, igényesek és szorgalma-
sak az alkotók. Sok tekintet-
ben viszont különböznek a
mesterek, akik közül a legidõ-
sebb 65, a legfiatalabb 35 éves,
hiszen némelyikük elõbb volt
iparos, s az anyaggal való
munka közben éledt fel benne

a szép iránti igény, míg más
óvónõként a gyerekek közötti
foglalkozáson kapott kedvet
ahhoz, hogy alkotóként kitel-
jesedjen. A város megbecsüli
a régi mesterségek „kismeste-
reit”, bizonyíték erre az a két
kiadvány, mely az elmúlt bõ
egy évtizedben megjelent,
csokorba kötve ezeket a tevé-
kenységeket és szentesi, illet-
ve környékbeli mûvelõiket. 

Aki fogékony a szépre,
hosszú, kellemes perceket
tölthet a kiállításon, ahol Bors
Károly tükrös, lyukacsos feke-
tekerámiáinak komolyságát
Chemez Attila fafaragó állatos
motívumai oldják. A Kádár-lá-
nyok, Virág és Barbara (utóbbi
a Népmûvészet Ifjú Mestere)
fekete-és mázas kerámiáikból
is hoztak, s a fazekas mester-
séget képviseli még Sárréti
Krisztina is míves edényeivel.
Fekete Alexandra fából és le-
vendulából, Nyíri Dánielné
gyöngyökbõl készít különle-
ges ékszereket, munkáik mel-
lett láthatók Kovács Ivánné fes-
tett bútorai, s szõttese is.
Garainé Szabó Katalin fonott
kosarai is szemet gyönyör-
ködtetõek, s a népi vonalat vi-
szik tovább, akár Kolláth Edit
csipkéi, aki egyébként se-
lyemfestõ, s ilyen munkáival
is bemutatkozik a tárlaton,
mely szeptember 7-ig látogat-
ható. D. J.

Hagyománytisztelõ
szentesi kismesterek

A sebesült Görgeirõl nyílik kiállítás

Múzeumi éj pénteken Jutalmazott jó tanulók

A Zene Ünnepéhez:
Budapest Klezmer Band

Páli Petra a szüleivel.

A tavalyi történelmi divatbemutató most
Szegeden arathat sikert.   (Fotó: Vidovics)
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A Szentesi Spartacus tájé-
kozódási túraversenyzõi elsõ
alkalommal neveztek az or-
szágos tájékozódási túrabaj-
nokságra. A nyílt kategóriá-
ban elsõ és harmadik, az A60
kategóriában a negyedik és
ötödik helyrõl várják az õszi

bajnoki fordulókat a csapa-
tok. Az egyéni nyílt bajnok-
ságban Barát László az elsõ
helyrõl rugaszkodik neki a
folytatásnak. A Spartacus
sportköre támogatás nélkül,
önerõbõl mûködik, tudtuk
meg.

Túrabajnokság

A dél-alföldi régióból
egyedüliként vett részt, és
ért el remek eredményeket
korosztályában a mindössze
tíz esztendõs Stráma Klaudia,
a Koszta József Általános Is-
kola sportolója a Debrecen-
ben megrendezésre került
nemzetközi atlétikai verse-
nyen. Az elmúlt hétvégén
lebonyolított viadalon a
Maximus KSE fiatal verseny-
zõje távolugrásban és 600
méteres futásban is egyéni
csúcsot ért el, elõbbiben 4
méter 26 centimétert teljesí-
tett, majd 1:55:02-t futott, és
szerzett ezüst, illetve bronz-
érmet.  A debreceni versenyt

megelõzõen Békéscsabán
vett részt országos atlétikai
minõsítõ megmérettetésen,
ahol 600 méteres síkfutásban
elsõ helyet szerzett.

Atlétika

Klaudia rekordjai

A környezetvédõk meghi-
úsították a rendezõk elkép-
zelését, ezért autós tájéko-
zódási túra lett a tervezett
raliversenybõl. Az Alsó-
Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és
Vízügyi felügyelõség a rajt
elõtti napon küldött levelé-
ben a Natura 2000 területen
megtiltotta a technikai jelle-
gû sporttevékenységet.

A szervezõknek fél nap
alatt kellett új pályát kijelöl-
ni, az eredetileg tervezett
szakaszok nyolcvan százalé-
kának újraírásával. A neve-
zõk szerencsére kedvezõen
fogadták a változást és rajt-
hoz álltak pénteken reggel a
városháza elõtti rajthelyen.
A 34 induló egyharmada
szentesi volt. Akadt olyan vi-
déki motoros akinek a gépe
útközben elromlott és nem
tudott rajthoz állni. A kör-
nyezetvédelmi hatóság kép-
viselõi is a helyszínen ellen-
õrizték az új pályavonalat,
pontokat. A városi, térképes
feladatokból álló kategóriát
(MAP) heten választották,
õk utcai autókkal indulhat-
tak. Nekik olyan feladatokat
kell teljesíteni a két nap alatt,
mint például a Kossuth tér
fotópontjairól fényképkészí-
tés vagy megtalálni a palac-
kozott italok boltját a „huza-
tosban“. A GPS kategóriában
mindez kiegészült a térség
településeivel és különbözõ
terepfeladatokkal. Így meg

kellett tudni, mennyibe kerül
egy kiló csuka a mártélyi
halboltban, vizet kellett en-
gedni a szegvári
Nedelkovics kútból és a
szentesi vasútállomáson egy
zöld motorkocsi gyártási
számát kellett leolvasni. Ter-
mészetesen minden feladat
teljesítését fotóval dokumen-
táltak. A különbözõ terep-
pontokat úgy kellett lefény-
képezni, hogy a szervezõk
biztosította méteres léc egyik
végének az autó karosszériá-
jához, a másik végének a ki-
jelölt ponton található kár-
tyához kellett érnie egy idõ-
ben. A szervezõk a nap vé-
gén a navigációs eszköz ada-
tai alapján ellenõrizték az in-
duló csapatok útvonalát,
hogy biztosan nem tévedt
senki Natura 2000 területre. 

Az elsõ napon négy csapat
adta fel a versenyt. A vasár-
nap délelõtti rajtnál volt, aki

a sok kullancsra panaszko-
dott, volt aki kifogásolta a
sok feladatot, mert kevés le-
hetõség volt igazi autózásra.
Aznap azonban mindenki
kipróbálhatta ügyességét a
szegvári homokbányában.
Egy lezárt területen gyorsa-
sági feladatokat is kellett tel-
jesíteni a csapatoknak majd
pedig egy extrém vízátkelést
is be kellett iktatni a
bevállalósoknak. A vasárnap
esti eredményhirdetésen ki-
derült, hogy az I. Szentesi
autós tájékozódási túrát az
Újratervezés csapata nyerte,
második a Driver Team, har-
madik a POKERS Hegyi Te-
am lett. Motoros kategóriá-
ban Kováts Lajos vitte el a
pálmát. MAP kategóriában a
Ti Team gyõzedelmeskedett,
a második helyen a Barrel
Bull Team végzett, a harma-
dik helyezést a Futár macs-
kák érték el. BG

Ahogy azt az elmúlt heti
lapszámunkban megírtuk, a
Szentesi Vízilabda Klub ve-
zetõsége megkezdte a tár-
gyalásokat a felnõtt férfi és
nõi csapat korábbi edzõivel.
Horváth Sándor ügyvezetõ
igazgató tájékoztatása sze-
rint mind Lukács Dénessel,
mind Zantleitner Krisztinával
sikerült megállapodni, noha
aláírt szerzõdése még egyik
szakembernek sincs. A férfi
vonalon biztos távozó Szabó
Botond, aki Nagyváradra iga-
zol, Szõke Szabolcs a Ferenc-
városban folytatja, de más
klubban kezdi az idényt Bá-
lint Ákos is. Úgy tûnik, közel

a megállapodás Weszelovszky
Lászlóval, az elmúlt szezon
gólkirálya tehát továbbra is
itt játszik majd. A férfi csapat
nyolc játékosával már meg-
egyezett a klub vezetése, de
közel a megállapodás a bõ-
vebb keret többi tagjával is.
Ami a hölgyeket illeti, ko-
moly érvágás lehet, hogy a
két válogatott játékos közül
sem Keszthelyi Rita, sem Ta-
kács Orsolya nem marad
Szentesen és távozik Kotova
is. Kútba esett Brávik Fruzsi-
na leigazolása, Kövér-Kiss Ré-
ka viszont marad Szentesen. 
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Keszthelyi és
Takács is távozik

Az elmúlt hétvégén meg-
rendezett két nemzetközi
versenyen, a szombati 24.
Honvéd Kupán, valamint a
vasárnapi Nyílt Budapest
Bajnokságon Seres András, a
Szentesi Maximus KSE ver-
senyzõje férfi diszkoszvetés-
ben elsõ helyezést szerzett.

Seres aranyai

Összeroppantotta ellenfe-
lét a Szentesi Kinizsi megyei
másodosztályú labdarúgó-
csapata. A Kinizsi az idény
legjobb játékával verte 9-1-re
a Zákányszéket, és parádés
játékkal búcsúzott a hazai
közönségtõl. A zákányszék
elleni hazai 9-1-es sikerbõl
Orovecz és Széll két-két góllal,
Gránicz, Tóth László, Szabó,
Vincze és Páger egy-egy talá-
lattal vette ki a részét. Érde-
kesség, hogy a kapus, Szabó
Dániel büntetõbõl volt ered-
ményes. – Az elsõ félidõ kö-
zepéig ordító ziccereket hi-
báztunk el, a 29. percben az-
tán megtört a jég, negyedóra
alatt négyet rúgtunk, majd a
második félidõben még öt-
ször vettük be a fiatal zá-
kányszéki csapat kapuját.
Szeretnénk az idénytõl szé-
pen búcsúzni, így akár a he-
tedik helyen is végezhetnénk
a bajnokságban – mondta
Bozóki Zoltán edzõ.

A mieink vasárnap, 17 óra-
kor Csanyteleken zárják a
2011-2012-es bajnoki szezont.
Az utolsó fordulóban akár
bajnoki címet ünnepelhet a
Szentesi Kinizsi ifjúsági csa-
pata, a zákányszéki fiatalok
ugyanis nem jelentek meg
szombaton a mérkõzés idõ-
pontjában, így a három pont
Szentesre került. Az arany-
hoz  „mindössze” nyerni kell
Csanyteleken, a vasárnap 15
órakor kezdõdõ mérkõzésen.

H.V. 

Vihar elõtti
gólzápor

Ezüstérmet szerzett az or-
szágos bajnokságban a
1997-98-as születésû gyer-
mek fiú vízilabda-csapattal
Vass Sándor vezetõedzõ. A
korábban a felnõtt együttest
is irányító tréner az 1998-as
korosztállyal a vidékbaj-
nokságban is remekül telje-
sített, itt is második lett a
Szentes.

Az alapszakaszt megnyer-
ve került be a felsõház ki-
emelt gárdái közé a Szentesi
VK gyermek fiú vízilabda-
csapata az országos bajnok-
ságban. Itt olyan együttesek
voltak a mieink ellenfelei,
mint a Vasas, az Újpest, a Fe-
rencváros, a BVSC, a Hon-

véd, az Eger vagy a Szeged
fiataljai. A bajnoki lebonyolí-
tás sajnos nem kedvezett a
mieinknek, mivel a három
korosztály, az ifjúsági, a ser-
dülõ és a gyermek korcso-
port eredményeit összesítet-
ték, így hiába lett alapsza-
kasz bajnok a Szentes, a ser-
dülõ és az ifi kilencedik he-
lye miatt a csapatnak ide-
genben kellett megmérkõz-
nie a legnagyobb riválisai-
val. – Az utolsó összecsapá-
son 14-10-re vertük a Honvé-
dot, ennek köszönhetõen
szereztük meg az ezüstérmet
az Újpest mögött– mondta
a vezetõedzõ. – Csapatunk
legjobbjai a kapus Szabics

Bence, Werner Richárd, Papp
Dominik, Szécsi László és Kó-
kai Tibor voltak, de a 15 fõs
keretünk végig egységes kö-
zösségként dolgozott, így a
siker is közös.

A bajnokságnak ugyan vé-
ge, de a csapat továbbra is
együtt marad, mivel jövõ hé-
ten egy hétre Máltára utazik
a társaság, amúgy levezetés-
képpen, nyár közepén pedig
folytatódhat a munka, az im-
már serdülõ korosztályban
szereplõ fiatalokkal, akiket
az elõzetes információk alap-
ján továbbra is Vass edzõ ké-
szít majd fel a bajnoki küz-
delmekre.
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Vízilabda

Ezüstig meneteltek

A Pusztai László Sporttele-
pen rendezték meg az elmúlt
hétvégén a II. Szabadidõs
Családi Futball-fesztivált. A
rendezvényen 36 csapat kö-
zel 500 labdarúgója lépett
pályára a HSZATÁK Junior
FC Szentes szervezésében.
Némethy László, a HSZATÁK
vezetõedzõje örömmel szá-
molt be lapunknak arról,

hogy valamennyi edzõ, csa-
patvezetõ elismerõen szólt a
lebonyolításról, ennek kö-
szönhetõen szívesen jönnek
majd Szentesre a közel ha-
sonló nagyságrendû III.
Gravo-Mix-kupára szeptem-
berben. A Focifesztivál elsõ
napján, szombaton az U7-es,
U9-es és az U11-es korosz-
tály labdarúgói vettek részt,

természetesen mindhárom
korcsoportban szentesi fiatal
labdarúgókkal az élen. Va-
sárnap a felnõtteké volt a fõ-
szerep, 14 amatõr férfi és
nyolc nõi gárda vetélkedett
egymással, köztük a HSZA-
TÁK-os apukák és anyukák
csapataival. A jó hangulatú
rendezvény vasárnap dél-
után az eredményhirdetéssel
ért véget. 
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Fotó: Vidovics

Futballünnep

Verseny helyet t
barát i  autózás



Amíg a 80-as években évi
2 ezer, addig napjainkban
csupán 200 kuvaszt törzs-
könyveznek Magyarorszá-
gon, miközben 2004-ben
nemzeti kincs lett a többi
nyolc magyar kutyafajtával.
A svédeknél és németeknél,
de még Amerikában is nép-
szerûbb, mint Magyarorszá-
gon. Szentesen hagyomá-
nya van a kuvasz tenyész-
tésnek. Egyes források sze-
rint a 70-es, 80-as években
az Árpád Tsz segítségével
saját kennel is alakult. Ma
világgyõztes kuvasz is él
Szentesen. 

A világháború alatt szinte
teljesen eltûnt a portákról ez
a félelmet nem ismerõ fajta.
A fosztogatókat nem enged-
te be, ezért le kellett lõni a
házõrzõt. Közép-Európában
csupán öt fajtatiszta kuvasz
maradt meg, amiket Kovács
András professzor vásárolt
össze az 50-es évek elején és
kezdte meg a tenyésztést.
Vérfrissítésnek külföldrõl
kellett tenyészkutyákat visz-
szahozni. Az értékét mutatja,
hogy két ló, négy üszõ vagy
tíz birka volt a számos állat
értéke. Ma Szentesen mint-
egy tíz tenyésztõ foglalkozik
ezzel a fajtával. 

Megyeri Nomád Bodza, a
15 hónapos kuvasz szuka Ju-
nior világgyõztes, majd Fajta
világgyõztes lett a Salzburgi
WorldDog Show bajnokokat
fölvonultató mezõnyében.
Tulajdonosa Dobos Andrásné
(képünkön Bodzával).

– A kuvasz istent választ
magának, akit minden kö-
rülmények között megvéd -
mondja Dobosné Judit. – A
kuvasznak filozófiája van,
megérzi kiben bízik a gazdá-
ja és azt a személyt békén
hagyja. Mindenki mástól óv-
ja gazdáját. Mi nászajándék-
ba kaptuk az elsõt 1987-ben,
de volt több is utána. Majd a
gyerekek születésével félbe-
szakadt a kutyázás, 2010-ben
kezdtük újra. Városszéli Bi-
tang Cövek lett a kíséri Ne-
mes Kuvasz Kennel alapító-
ja. Ez a kutya most Salzburg-
ban champion kan osztály-
ban 3. helyet ért el.

– Nem fél tõlük? Azt tart-
ják a kuvaszról, hogy a gaz-
dáját is megtámadja. 

– Az biztos, hogy a tartásá-
ra fel kell készülni. Nem tûri
a bántást, a láncot. Nem sza-

bad megkötni, csak szaba-
don lehet tartani. Nálunk
csak arra az idõre mennek
kennelbe, amíg más kutyá-
kat hoznak kezelésre. Egyéb-
ként a kertben, udvaron van-
nak. Van a kuvasz és a ku-
vasznak látszó fehér kutya.
A jó vérvonalú tenyészetek-
bõl származó kuvasz stabil
idegrendszerû. A hamissá
vált kutyát vagy nem jól tar-
tották, esetleg kiskorában
verték, vagy nem jó vérvo-
nalú. A kuvasz nem show-
kutya, de nevelhetõ. A fér-
jem szokta mondani, hogy

ezzel a kutyával a nyugalom
költözött a házba. Nem azért
kell a jó kerítés, hogy a kutya
ki ne szökjön, hanem ne jöj-
jön be véletlenül se idegen –
mondja Jutka mosolyogva.

– Sokba kerül egy kuvasz?
– A kölykök ára változó,

de aki ismert tenyészetbõl
akar venni, annak több tízez-
res, egyes esetekben százez-
res árra kell készülnie. Mi
ezért most olyan partnereket
keresünk, akik szeretik a ku-
tyákat és vállalják a tenyész-
tést. Mi adunk nekik kölyköt
és tanácsokat, õk vállalják a

nevelést. A tartásuk sem ol-
csó. Nyolc hónapos korig na-
ponta háromszor kell neki
annyit adni, ami belefér. Ná-
lunk ez napi 40 dekagramm
táp, 0,5-1 kilogramm csirke-
szív, belsõség, egy alkalom-
mal csontos rész, például
farhát és persze tej. Késõbb
elég naponta egyszer etetni
egy kiló vegyes takarmány-
nyal.

– Melyik kutya lehet
világgyõztes?

– Ez már kölyökkorában
látszik. A jó vérvonalon túl, a
tartása, a formája, a kiállása
alapvetõen jónak kell, hogy
legyen. Bodzáról már öt hó-
naposan azt mondták, hogy
ilyet még nem láttak és a kö-
vetkezõ 5 évben biztosan
versenygyõztes lesz. Eddig
jó eredményeket ért el kü-
lönbözõ versenyeken, de a
csúcs a salzburgi gyõzelem
volt. A világkiállítás után
e g y  h é t t e l  a  k o m á ro m i
CACIB kiállításon kvalifikál-
ta magát a londoni 2013
CRUFTS-ra, ami az egyik
legnagyobb kutyakiállítás-
és verseny.

Besenyei
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Kos
Egy régóta dédelgetett
elképzelését most végre

a gyakorlatba is átültethetné. Kitar-
tásának hála, lassan megszûnnek
filléres gondjai. Ön igazán kemé-
nyen és megfeszítetten tud dolgoz-
ni. A héten is ez lesz a sorsa, és
ezért igen hálás is lehet önnek a
kedvese.

Bika
Egy barátra most na-
gyobb szüksége lehet,

mint bármikor. A szokásosnál is
türelmetlenebb, de ezzel a türel-
metlenséggel épp az ellenkezõjét
érheti el kedvesénél: még kevésbé
támogatja az elképzelését.

Ikrek
A pénz fontos, de nem
minden. Gondoljon az

elõléptetéssel járó hátrányokra is.
Kisebb utazásra számíthat a hét
végén. Ha a kedvesével utazik, ak-
kor számíthat arra, hogy nagyon
jól sikerül a kaland.

Rák
Megkaphatja azt az elis-
merést, amire már olyan

régóta hiába vágyott. Minden lehe-
tõsége megvan arra, hogy végre
boldognak érezhesse magát. Ha
mégsem így van, akkor az okokat
magában (is) kell keresnie.

Oroszlán
Izomfájdalmak, rejtélyes
görcsök kínozhatják. De

egy kis pihenéssel minden jobbra
fordul. Elmélyítheti partnerkapcso-
latát. Igaz, a mélység néha fájdal-
mas titkokat rejteget, de felszínre
hozásuk segíthet a megoldás meg-
találásában. Helyesebben fogal-
mazva: ez az egyetlen út.

Szûz
Mindig kész a küzdelem-
re, de a héten még ön-

magán is túltesz. Derûs, vidám
hétre számíthat. Megtapasztalhat-
ja, milyen is szeretve lenni. Boroz-
gasson kedvesével és bújjanak
össze.

Mérleg
Keményen kell hajtania,
most mégis meditációra,

pihenésre, passzivitásra van a leg-
nagyobb szüksége. Úgy érzi, végre
ismét tele van energiával. A szere-
lemben is szinte szárnyakat kap, va-
lósággal elbûvöli kedvesét.

Skorpió
Olyan helyzetbe kerülhet
a munkahelyén, amely-

ben az emberismeretére nagyobb
szüksége lesz, mint valaha. Sok
problémája lehet a kedvesével, s
ezért még az is megfordulhat a fejé-
ben, hogy új társat keressen. Elõ-
ször gondolkozzon el a saját termé-
szetén, mielõtt vádaskodni kezdene.

Nyilas
Már megint új célokat tûz
ki maga elé. Azt hiszi, az

erõ önnel van. Van is ebben némi
igazság, csakhogy nem mindent –
így a párkapcsolatot sem – lehet
puszta erõvel megoldani. Van olyan
helyzet, amikor a lágyság és az el-
engedés a nyertes sajátja.

Bak
Legyen kicsit óvatosabb
a munkavégzésben, mert

hajlamos lehet túlterhelni magát.
Házsártos vitába keveredhet a hét
közepén olyasvalakivel, akit igazából
nagyon szeret. Gondolja meg, talán
nem is ön az, aki vitatkozik.

Vízöntõ
Minden körülmény ideá-
lisnak mondható ahhoz,

hogy megvalósítson egy régóta dé-
delgetett tervet. Végre elõtérbe kerül
a romantikus énje. És amit elhisz, az
hamarosan úgy is lesz.

Halak
A munkahelyén változá-
sok várhatók, talán nem

engedheti meg magának, hogy he-
nyéljen. Párkapcsolata ma egyfajta
fordulópontra érhet. A baj csak az,
hogy a társa mintha mindent más-
ként látna. Talán õ még mindig nem
vette le a rózsaszín szemüvegét.

Június 16-22.
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Idén június 9-én rendezte
meg 5. alkalommal az Eilika
Habsburg Alapítvány a Ma-
nó Kupát Sóskúton, a lovas-
torna egyik hazai fellegvárá-
ban. A Jó Úton-Lóháton Ala-
pítvány a kezdetektõl részt-
vevõje a színvonalas rendez-
vénynek, ahol nem csak jó
eredményeket érnek el terá-
piás lovasai, de sokat is ta-
nulnak, ötleteket gyûjtenek
többségi társaiktól. Az alapít-
vány lovasai közül terápiás
lovastorna kategóriában Be-
nedek Antal arany-, Horváth
Zsolt ezüstérmet szerzett,
míg a párosban, amelyben
jelmezes, 2 perces zenés kûrt
mutattak be a versenyzõk, el-
sõ helyezést ért el a két szen-
tesi „manó". A felkészülés-
ben a két versenyzõ mellett
természetesen Kajás, a terá-
piás ló érdeme sem elhanya-
golható! Gratulálunk nekik!

Piti Irén 
lovasterapeuta

Szentesi manók
Sóskúton

A városi könyvtárban júni-
us 18-án, hétfõn 18 órakor Be-
számoló a harmadik kínai
utamról címmel a 70 éves
Csíky László orvost, portré- és

karikatúraszobrászt, Szentes
város díszpolgárát köszöntik.
Az ünnepelttel beszélget:
Bucsány György ny. középisko-
lai tanár, díszpolgár.

Csíky László köszöntése
Június 19-én, kedden 18

órára invitálunk minden ér-
deklõdõt a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házba, ahol az Esz-
tergomi Art Fotográfiai Stú-
dió alkotóinak a képeibõl
megrendezett kiállítást Dö-
mötör Mihály fotómûvész
nyitja meg. A „Csendes ké-
pek” címû tárlat Balla And-
rás, Galyasi Géza Attila,
Hizsnyán Péter, Németh
László, Pölczman Péter,
Radócz Balázs, Sótér József,
Szekeres Dávid, Szilágyi
László és Varga Gábor fotó-
mûvészek képeibõl áll.

A fotós alkotócsoport még
1968-ban alakult AZ néven
félszáz fotós összefogásával.
A társaság a magyar amatõr-
fotós mozgalom egyik meg-
reformálója lett, már 1970-
ben országos fotóstábort
szerveztek. Nagyon sok ní-

vós kiállításon szerepeltek.
Hamarosan elnyerték a Nép-
mûvelési Intézet, majd a
Mûvelõdési Minisztérium
nívódíját, Komárom megye
Mûvészeti Díját. 1992-tõl
Esztergomi Art Fotográfiai
Stúdió néven mûködik a kö-
zösség. Ma a tagság összeté-
tele rendkívül változatos, hi-
szen a 17 évestõl a nyugdíjas
korcsoportig minden korosz-
tály képviselteti magát. A
képkészítés technikájában is
jelentõsek a különbségek, a
nagy formátumú síkfilmes
kamerával elkészített, ha-
gyományos labortechnikával
lenagyított képeken át, a mo-
biltelefonnal elkészített digi-
tális tintasugaras nyomato-
kig szinte minden megtalál-
ható. Tagjaik között van Ba-
logh Rudolf-díjas fotómû-
vész, és a fotográfiát most

megismerõ fiatal alkotó is. A
közösségben az experimen-
tális, kreatív, intermediális
alkotói felfogás a jellemzõ,
ugyanakkor a régi mesterek,
eljárások, technikák és a „mí-
vesség” iránt is nagy tiszte-
lettel adóznak.

A kiállításmegnyitó után
az Esztergomi Art Fotográfi-
ai Stúdió tagjai további alko-
tásaikkal fognak bemutat-
kozni az érdeklõdõknek,
majd a jelenlévõ fotósokkal
és a hódmezõvásárhelyi al-
kotóteleprõl vendégként ér-
kezõ fotómûvészekkel egy
beszélgetõs estet rendezünk
a fotográfia, a fotómûvészet
jelenérõl.

A tárlat augusztus 30-ig lá-
togatható az intézmény nyit-
va tartási idejében.

Nagy István
Szentesi Fotókör

„CSENDES KÉPEK”

Koszta 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 kiállítások:

A trianoni diktátum története
és következményei. 

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítá-
sa.

Tokácsli Galéria
Százéves a szentesi városháza

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

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásait szeptember 7-ig tekint-
hetik meg.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Június 19-én, kedden 18 óra-

kor az Esztergomi Art Fotográfiai
Stúdió alkotóinak a képeibõl ren-
dezett kiállítás nyílik, amelyet Dö-
mötör Mihály fotómûvész nyit
meg. A „Csendes képek” címû
tárlat augusztus 30-ig látogatható
az intézmény nyitva tartási idejé-
ben.

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivár-

vány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból.

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 14-18.
17.30 óra  Életrevalók – fran-

cia vígjáték,
20 óra John Carter – amerikai

fantasztikus akciófilm.
Június 21-25.
17.30 A titánok haragja –

amerikai akciófilm,
20 óra Az éhezõk viadala –

amerikai sci-fi akciófilm. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 15—tõl

Új segédet vesz fel az öreg pati-
kus, s mielõtt az elsõ éjszakai
ügyeletre kerülne a sor, az öreg
azt mondja: 
- Egyszerû dolog ez, fiam! Ha öv
alatti panasszal jönnek, adj rici-
nust, ha öv felettivel, aszpirint. 
Másnap reggel kérdi az öreg: na,
milyen volt fiam? 
- Egy speciális beteg volt csak,
egy csodálatos nõ jött be, széttár-
ta a kabátját, alatta nem volt sem-
mi, rám nézett és azt mondta.
- Szépfiú, egy éve nem láttam fér-
fit! 
Na, ennek szemcseppet adtam!

A gépkocsival elütnek egy kerék-
párost. A sofõr gyorsan kiszáll,
hogy segitsen, majd megszólal:
- Barátom, hogy magának milyen
szerencséje van!
- Szerencsém?!
- De még mennyire. Ma szabad-
napos vagyok. Munkanapokon
húsztonnás kamionnal járok.

- Julcsi, hallottad? A Józsi elment
dolgozni. 
- Mindig is tudtam, hogy pénzért
bármire képes. 

Az apuka megkérdi kisfiától:
- Nem vette észre a tanító néni,
hogy én segítettem a házi feladat
megoldásában?
- Nem.
- Na, és mit mondott a megoldá-
sodra?
- Azt, hogy napról napra hülyébb
leszek.

- Milyen ige a ver? Cselekvõ vagy
szenvedõ? - kérdezi a tanár úr
Pistikétõl. 
- A tanár úrnak cselekvõ, nekem
pedig szenvedõ...

A falusi iskolában olyan mondatot
kell mondani, amiben benne van-
nak azok a szavak, hogy mennyi,
ennyi, annyi. 
- Pistike, mondj egy mondatot
ezekkel a szavakkal! - kéri a
tanárnéni. 
- Mikor anyukámék nyem voltak
otthon, gondoltam, hogy ki kénye
mennyi a disznyóknak ennyi any-
nyi. 

A repülõgép pilótája észreveszi,

hogy hatalmas nagy baj van. Min-
den mûszer elromlott, folyik az
üzemanyag, vesztenek a magas-
ságból. Nem tud úrrá lenni a
problémán, ezért bemondja az
utasoknak:
- Hölgyeim és uraim. Nagyon
nagy baj van. Elromlott minden
mûszer a gépen. Meg kell kísérel-
nünk a kényszerleszállást, de saj-
nos jelen körülmények közt ez
sem kecsegtet túl sok eséllyel.
Kérem, készüljenek fel a végre.
Erre egy nõ felpattan, és elkiáltja
magát:
- Ha már így áll a helyzet, akkor
valaki utoljára tudatosítsa ben-
nem, hogy nõ vagyok.
Erre felpattan egy férfi utas is. Ki-
gombolja az ingét, odavágja a nõ-
höz, és így szól:
- Akkor nesze. Vasald ki! 

Repülõgép közeledik éjszaka a re-
pülõtér felé. A pilóta elhatározza,
hogy megtréfálja a tornyot és eltor-
zított hangon szól a mikrofonba:
- Találd ki, hogy ki vagyok!
Erre az irányítótorony diszpécsere
lekapcsolja a leszállópálya fényeit
és visszaszól:
- Te meg találd ki, hogy hol vagy...

Hõguta

A kuvasz a kutyák királya



90. születésnapját ünne-
pelte a napokban Vári Imré-
né, akit hétfõn Szirbik Imre
polgármester is felköszön-
tött. Zsuzsi néni egy Szentes
környéki tanyán született, de
õ sem tudja pontosan, hol. 

Felnõttként kertészetben
dolgozott, második férjével,
Imre bácsival 1966-ban kö-
tött házasságot. Az elsõ férje
Labádi Sándor volt, két lá-
nyuk született. A család az-
óta négy unokával és két

dédunokával bõvült. Zsuzsa
néni pontosan egy évvel, egy
hónappal és egy nappal idõ-
sebb Imre bácsinál, aki mû-
szerészként dolgozott évtize-
dekig, de szabadidejében
mostanság már csak festeget. 
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Filmzenét, musical feldol-
gozásokat hallhat a közönség
június 28-án, csütörtökön 19
órakor a Szentes Város Fúvós-
zenekar elõadásában a me-
gyeháza központ udvarán.

Fúvósok

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

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt (mentõállo-
más), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügyelet: Június 18-ig (két hét) Dr. Bugyi
István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon is. Június 18-25-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.)
hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig, vasárnap, ünnepnap zárva.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 16-17-
én  Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-0830.

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon
az alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok. 

Tojás 35-40 Ft/db, vöröshagyma 90–100 Ft/kg, fokhagyma
800–1200 Ft/kg vagy 70 Ft/darab, új fokhagyma 900 Ft/kg vagy 70
Ft/db, lilahagyma 350 Ft/kg, petrezselyem zöld 50 Ft/csomó,
zeller 70-150 Ft/db, karfiol 350 Ft/kg, bab (nagy szemû) 800 Ft/kg,
apró 300–400 Ft/kg, fehérpaprika 300-380 Ft/kg, erõs paprika 60-
80 Ft/db, paradicsom 250-350 Ft/kg, kígyóuborka 100 Ft/kg.
Ókáposzta 180 Ft/kg, újkáposzta 180 Ft/db, újkelkáposzta 200-
350 Ft/db, spenót, sóska 100 Ft/csomag, fõzõtök, cukkini,
padlizsán 200-350 Ft/kg. 

Cseresznye, meggy 480-600 Ft/kg, õszibarack 480 Ft/kg,
sárgabarack 600 Ft/kg, eper 700-1400 Ft/kg, sárgadinnye (magyar)
300-350 Ft/kg. Alma (Mucsu, Idared) 150-290 Ft/kg, citrom 480
Ft/kg.

Zöldborsó 200-370 Ft/kg, zöldbab 450-600 Ft/kg, karalábé 100
Ft/db, saláta 100 Ft/db, ókrumpli 80-100 Ft/kg, új krumpli 80-160
Ft/kg, édeshagyma 480 Ft/kg,  újhagyma 150 Ft/csomó, piros
retek 80 Ft/csomó, fehér retek 300 Ft/csomó. Gyökér 80-350
Ft/csomó vagy 80 Ft/szál, sárgarépa 80-280 Ft/csomó, gomba 450-
600 Ft/kg. 

Kapor 50 Ft/csomó, törtpaprika 2000 Ft/kg. Csíramálé 200
Ft/doboz.

PPPPiiiiaaaaccccoooollll jjjjuuuunnnnkkkk

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü június 18—22.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Lencseleves virslivel és

csípõs savanyú leves
A menü: Spagetti bolognese
B menü: Ponty, harcsa rántva,

petrezselymes burgonya,
citrommártás

Kedd: Joghurtos burgonyaleves
és nyári zöldségleves

A menü: Magyaros rakott tészta,
saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Korhelyleves és
zöldborsóleves

A menü: Marhapörkölt,
pirított tarthonya, saláta

B menü: Hawaii csirkemell,
kukoricás rizs

Csütörtök: Orjaleves és hideg
gyümölcsleves

A menü: Fasírt tökfõzelékkel
vagy chili con carne

B menü: Csirkecomb jóasszony-
módra, tészta

Péntek: Scsí (orosz raguleves) és
csirkebecsinált leves

A menü: Szentesi töltelékes hús,
sült burgonya

B menü: Szilvás gombóc vagy
mákos metélt

www.galeriakavehaz.hu (X)

Garázdaság miatt indítot-
tak eljárást egy szentesi fiatal-
ember ellen június 9-re virra-
dóra, tudtuk meg a Szentesi
Rendõrkapitányság bûnügyi
osztályán. A férfi az egyik he-
lyi szórakozóhelyen, eddig is-
meretlen okból, betörte a sö-
rözõ ajtajának üvegét, nem
sokkal késõbb aztán elõállí-
tották a rendõrök.

Kerékpárt loptak a Tesco
melletti tárolóból, a tettes a la-
katot levágta, majd eltolta a
bringát. A nyomozók gyors
munkát végeztek, elfogták a
tolvajt, a kerékpár pedig
visszakerül a gazdájához. To-

vábbi kétkerekûek tûntek el a
József Attila utcában, a Mecs-
Balogh utcában és a Deák Fe-
renc utcában is, ezeknek a jár-
mûveknek az eltulajdonítóit
még keresik a rendõrök.

Õrizetlenül áll az egykori
Damjanich iskola épülete, ezt
használták ki a fémtol-vajok,
akik vasanyagot gyûjtöttek az
udvaron. A rendõrök egy el-
követõt elfogtak, a társát még
keresik.

Betörtek az egyik fábián-
sebestyéni üzletbe, ahonnan
több, mint 200 ezer forint ér-
tékû dohányáruval távoztak a
tolvajok.

Bekerítetlen tanya udvarán,
az ott álló traktor alkatrészeit
szerelték le ismeretlenek, kö-
zel 300 ezer forintos kárt
okozva ezzel a tulajdonosnak.

Alaposan becsaptak egy hi-
székeny vásárlót a házaló fa-
árusok. A vevõ 50 mázsa fát
szeretett volna venni az utcá-
kat járó árusoktól, akik ki is
fizettették vele ennek az árát,
ám késõbb kiderült, hogy
mindösszesen 20 mázsa fát
pakoltak le az udvarban. A
becsapott sértettet így 54 ezer
forinttal rövidítették meg.

hv

Becsapták a faárusok

Született: Berkes Zoltán és
Vecseri Rozáliának (Kispatéi
út 28.) Nikoletta, Lovász Nor-
bert és Balogh Ágnesnek
(Wesselényi u. 32.) Krisztián
nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Varjú
András és Fuvó Andrea (Kos-
suth u. 28.), Sánta Ferenc
(Fábiánsebestyén, Szabadság
u. 34.) és Drubina Éva (Fábi-
ánsebestyén, Árpád u. 115.),
Szabó Sándor (Nagymágocs,
Hunyadi u. 38.) és Tóth Eme-
se Sára (Szalai u. 6.), Tolnai

László és Szikszai Katalin
(Nagyhegy 417.).

Elhunyt: Gránicz Jánosné
Erdei Matild (Csallány G. part
10.), Gubisi Mártonné Holcz-
recht Julianna (Jókai u. 125.),
Kánvási-Tóth István (Rákóczi
u. 113.), Török Istvánné Lan-
tos Julianna (Akácfa u. 11.),
Szabó Anikó Ida (Sima F. u. 6-
10.), László Jánosné Kecse-
Nagy Julianna (Kéreg u. 12.),
Lakatos Sándor (Petõfi u. 16.).

Családi események

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tanév során heti egy

óraszámban vett részt 303
nyolcadikos kötelezõ elsõ-
segélynyújtás oktatáson,
melynek költségét az ön-
kormányzat biztosította. A
program sikerén felbuzdul-
va szeretnék a képzést foly-

tatni a szervezõk a követke-
zõ tanévben induló 13 osz-
tályban, amennyiben az idei
évre szükséges egymillió fo-
rintot biztosítja a város. Egy
másik egészségügyi prog-
ram keretében 137 szentesi
kislány kapott méh-nyakrák
elleni védõoltást. Folytatás-

ként újabb 134, jelenleg a
városban élõ, 1999-ben szü-
letett lány kaphatná meg
a vakcinát, amennyiben a
képviselõ-testület jóváhagy-
ja az ehhez szükséges 6,4
millió forint biztosítását.

Besenyei

Igazgatót választanak

Vasárnap a zsidó temetõben megemlé-
kezést tartottak az 1944-ben deportált és
meggyilkolt ártatlan áldozatokról. A jelenlé-
võket, köztük a vészkorszak túlélõit Stern
Sándor köszöntötte.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke beszé-
dében kiemelte, hogy a múlt század elején
megjelent modern politikai antiszemitizmus
egyenes folytatásaként fokozódott a gyûlölet
odáig, hogy elpusztították a magyar zsidó-
ság túlnyomó részét, köztük a több száz
szentesi mártírt is, akik nemcsak a zsidóság,
hanem a város halottai is. Napjainkban so-
kan ugyanazt a politikai mételyt terjesztik, s

egyre növekszik a zsidóellenes cselekedetek
száma.

Szirbik Imre polgármester megható szavak-
kal emlékezett a város polgáraira és egyben
elítélte a közelmúltban történt antiszemita
inzultusokat, kiemelte éppen ideje volt, hogy
a köztársasági elnök felemelje szavát.

A város polgármestere, a Mazsihisz elnöke
és Erdélyi Miklós a Hódmezõvásárhelyi Zsidó
Hitközség elnöke megállapodtak, megvizs-
gálják annak a lehetõségét, hogy lehetne kö-
zös erõfeszítéssel megmenteni a pusztulástól
a temetõ szertartási épületét.

Az áldozatokra emlékeztek

Szép sikereket értek el Ti-
szaföldváron a Szentes Városi
Úszó Club versenyzõi. A júni-
us 9-én rendezett Földvár Ku-
pán 20 egyesület úszói között
a mieink bizonyultak a leg-
eredményesebbnek: elhozták
a torna kupáját, s három ver-
senyzõjüket, Barna Zsófiát,

Csatlós Flórát és Gergely Sza-
bolcsot a versenyszámok alap-
ján korosztályuk legjobbjának
választották, s különdíjjal ju-
talmazták.

A szentesiek érmes helye-
zései, fiúk: Erdélyi Bence
(1995-ös) 100 méteres gyors-
úszásban 2., Gergely Szabolcs

(2002) 1., 33 1/3 m gyorson 2.
Szûcs Balázs, 3. Kürti Sz. Zsom-
bor (2005), 100 m háton 2. Ger-
gely Szabolcs, 33 1/3 m mell-
úszásban 3. Tóth Levente
(2004), 3. Kürti Sz. Zsombor,
100 m mellen 2. Vidovics Milán
(1996), 3. Szabó Flórián ('97), 1.
Szabó Dániel (2002), 3. Gergely
Szabolcs, 1/3 m hát: 2. Rébeli
Benedek (2003), 1. Szûcs Balázs
(2005). Lányok: 100 m gyors
2. Héja Gabriella (2001), 33 1/3
m gyors: 2. Csatlós Flóra, 3.
Lantos Viktória (2003), 1. Barna
Zsófia (2004), 33 1/3 m mell-
úszásban 1. Csatlós Flóra, 2.
Lantos Viktória, 1. Barna Zsófia,
100 m mellen 1. Gulyás Andrea
(2000), 2. Héja Gabriella (2001),
1. Dudás Sz. Dóra (2002), 33
1/3 m háton 1. Csatlós Flóra, 2.
Barna Zsófia.

Edzõk: Rébeliné Vincze Edit,
Dancsóné Csák Zsuzsa és Pau-
lovics Tamás.

Egy 58 éves férfi 17 ezer
forint lottónyereményét ra-
bolta el egy ismeretlen csü-
törtökön a Céhház utcán. A
bejelentést követõen a szen-
tesi nyomozók a még próba-
üzemben mûködõ térfigyelõ-
kamerarendszer felvételei
alapján néhány perccel ké-
sõbb a belvárosban fogták el
és vették õrizetbe a 18 éves
szarvasi gyanúsítottat. 

Elfogták

Kupa és három különdíj

Szépkorú lett Zsuzsa néni

Fotó: Vidovics


