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Húsz malacot osztottak ki a polgármesteri hivatal dolgozói
rászoruló családoknak szerdán. Az 1998 óta futó program
kapcsán Lencséné Szalontai Mária, a szociálpolitikai osztály
vezetõje elmondta, a felhasználható pénzügyi keret nem nö-
vekedett az elmúlt évhez képest, az árak viszont emelkedtek,
ezért is csökkent a kiosztott malacok száma 25-rõl 20-ra. Meg
azért is, mert sokan, akikrõl azt hitték, igénybe veszik ezt a
különleges támogatást, nem fogadták el a lehetõséget. Ezzel
kapcsolatban Szirbik Imre polgármester hozzátette: egyes csa-
ládok azért hátráltak ki, mert végrehajtás alatt áll az ingatla-
nuk, és nem tudták garantálni, hogy év végéig a jó gazda
gondosságával nevelik majd a jószágokat, hiszen nem biztos,
hogy addig maradhatnak otthonukban.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Húsz malacot
kaptak a rászorulók

A kánikula hatása érzõ-
dik a vendéglátóhelyek for-
galmán is. Napközben szin-
te nincs vendég, este vi-
szont megtelnek a szabad
téri ülõhelyek. Körképünk-
ben a teraszt mûködtetõ, ez
évtõl üzemelõ vendéglátó-
helyeken érdeklõdtünk ta-
pasztalataikról.

A város szívében nyitott
meg június elején a Kossuth
Caffé nevû hely. Mint kide-
rült, csak részben új, ugyan-
is a sétálóutcában található
Kiwi Green Bisztró tulajdo-
nosa döntött úgy, hogy a
nyári hónapokra átköltözik
a Kossuth térre. Csikós Erika
üzletvezetõ szeptember vé-
géig tervezi a mûködést, de
az õszi idõjárástól is függ,
meddig tart majd a szezon. -
Tavaly jött az ötlet a hely
megnyitására, mert ide ere-
detileg is vendéglátóhelyet
terveztek-mondja. A sétáló-
utcán nyáron kicsi a forga-
lom, itt nagyobb. Ebben a
melegben inkább estefelé
van több vendég, sokan be-
ülnek a strandolás, úszás
után. – Retro üdítõkkel, li-
monádéval, jaffa és málna-
szörppel fröccsel, sörrel és
kávékülönlegességekkel,

húsz ülõhellyel várjuk a
vendégeket. Hamarosan kü-
lönféle szendvicsek, bécsi
grillkolbász, saláták, krémle-
vesek is kaphatóak lesznek.
Egy közéleti kultúrkávé-
házat szeretnék itt elindíta-
ni, esténként kisebb koncer-
tekkel, elõadásokkal. Heten-
te egyszer egy helyi ismert

személyiség lenne a vendé-
günk. Szeretnék gyermek-
programokat szervezni, me-
semondást, rollerversenyt.
Mivel a város központjában
vagyunk, ez egyben turiszti-
kai tájékoztatóhely is lehet.
Már szereztem be a városról
tájékoztatókat, amit meg-
kaphatnak az érdeklõdõk –

mondta lapunknak az üzlet-
vezetõ.

A Kossuth Caffé megnyi-
tásával együtt átvette a nyil-
vános illemhely üzemelteté-
sét is, ami nyitvatartási idõ-
ben, reggel 8 és este 11 óra
között térítésmentesen áll
bárki rendelkezésére.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Olimpiával, friss kenyérrel, gyümölcskoktélokkal csábítják a vendégeket

Népszerûek esténként a teraszok

Kamu volt, hogy az or-
szág katlanjává vált vasár-
nap Szentes. Országos me-
legrekordok helyett csupán
helyi csúcsok születtek
múlt héten – az abszolút
szentesi rekordtól pedig na-
gyon messze voltunk.

Az interneten világgá kür-
tölt hírekkel ellentétben nem
született új országos meleg-
rekord vasárnap a Kurca
partján. Aznap délután az
Idõkép meteorológiai portál
arról számolt be, hogy Szen-
tesen egy 55 éves csúcsot ad-
tak át a múltnak. Az Idõkép
szerint nálunk 39,2 °C-ot
mértek, míg Baján 1957-ben
39,1-et. Az utóbbi hivatalos
rekord, az elõbbi mérés ered-
ményét viszont nem ismeri
el az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ), mégis
több híroldal átvette az Idõ-
kép közleményét. Az termé-

szetesen nem kizárt, hogy
vasárnap, valahol a város te-
rületén a hõmérõ higanyszá-
la megközelítette a 40 Celsi-
us-fokot, az OMSZ azonban
hivatalos értékként azt keze-
li, amit a repülõtér közelében
mérnek. Ott automata mete-
orológiai állomás mûködik,
ahol 10 percenként mérik a
hõmérsékletet, a relatív ned-
vességet, a csapadékmennyi-
séget, a szélirányt és a szél-
sebességet.

2012. június 29. és július 8.
között Szentesen országos
napi maximumhõmérséklet
rekord nem született, a helyi
napi maximumhõmérséklet
rekord viszont 4 napon is
megdõlt – értesítette lapun-
kat Major Ágnes meteoroló-
gus, az OMSZ szolgáltatási
osztályának munkatársa.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Kamu volt a
melegrekord

Tûrõképességük végsõ
határához értek az Apponyi
téri tízemeletes lakói: az 50
lakásos társasházban egy
másfél szobás ingatlan fûté-
si költsége ilyenkor is 26
ezer forint. Korszerûtlen a
ház fûtési rendszere, de a
magas rezsi miatt nem ma-
rad pénzük fejleszteni. Az
ingatlankezelõ MÁV Lakás-
szövetkezet elnöke szerint
egyre több a kintlévõség, és
amíg nincs összefogás a la-
kók részérõl, jobbra nem is
fordulhat a helyzet. 

– Ez így kilátástalan. Elõbb-
utóbb szellemház lesz ebbõl
az épületbõl, mert aki itt la-
kik, annak mindene rámegy
a rezsire, ha egyáltalán ki
tudja fizetni. Lehetetlen elad-
ni az lakásokat, mert min-
denki tudja, hogy itt nyáron
is 25-30 ezres fûtési átalánydíj
van. Ha meghallják, mennyit
fizetünk, körberöhögnek a
városban – vázolta föl az
Apponyi téri G épület lakói-
nak egyre elkeserítõbb hely-
zetét Virág Julianna. Az egye-
dül élõ nõ a társasház egyik

küldöttje, és azért kereste fel
szerkesztõségünket, mert a
lakóközösség úgy érzi, tûrõ-
képességük végsõ határához
értek, és valamilyen segítség-
re mindenképp szükségük
lenne, hogy megoldást talál-
janak problémáikra.  1996 óta
lakója a háznak, akkor még a
Szentes Városi Szolgáltató
(SZVSZ) Kft.-hez tartozott az
épület fûtése, de egy évvel
késõbb a Prometheus Rt.-hez,
majd kicsit késõbb a mai
szolgáltatóhoz, a Dalkia
Energia Zrt.-hez.

A küldött szerint az elmúlt
másfél évtizedben rendre el-
számolási vitába keveredtek
a hõszolgáltatóval, mert
visszamenõleg sem tudták
igazolni, pontosan miért kell
ilyen magas – a városban
legmagasabb – fûtési díjat fi-
zetniük, így az sem derült ki
a lakók számára, mi alapján
alakul a társaság árképzése.
A legutóbbi pofont akkor
kapták, amikor januártól
több mint 42 százalékkal,
nettó 4626 forintra emelte a
cég az egységnyi hõdíjat. ( A
termálvizes távhõszolgálta-
tást végzõ SZVSZ Kft.-nél
egy gigajoule ára 2066 fo-
rint.)

– A házban mindenki
igyekszik spórolni, de csak a
meleg vízzel tud, mert a fû-
tési rendszer szabályozhatat-
lan. Amíg télen a hetedik
emelet fölött közel 30 °C
van, az alsó szinteken 16-17.
Felmerült, hogy a pontosabb
elszámolás érdekében egye-
di mérõberendezést szerelte-
tünk fel, ám az csak úgy mû-
ködne, ha minden lakást el-
látnánk ilyen eszközzel, de a
lakók többségének erre már
nem marad pénze, ha befize-
ti a számlákat. Nyílászáró-
cserére és hõszigetelésre sem
futja emiatt, a lakók 70 szá-
zaléka nyugdíjas – mondta
Julianna.

(Folytatás a 3. oldalon.)

30 ezres a fûtési költség ilyenkor is az Apponyi téren

Szellemház lehet a tízemeletes

A lakók 70 százaléka nyugdíjas, akiknek nem futja már nagyobb fejlesztésre.

A Szent Korona Cukrászda teraszát gyorsan megkedvelték a szentesiek.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi ÉletMÉG 7 HÉT A LECSÓFESZTIVÁLIG!
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A 33-as medencében ter-
heltségnek megfelelõen biz-
tosítunk úszósávot. Amikor
rengeteg strandoló van, ak-
kor egy sávot tudunk bizto-
sítani, de amikor normál ter-
heltség, akkor a 33-as me-
dencében 4 sávban is tudnak
úszni a vendégek.

Az 50-es medence nyitva
tartási ideje 8 órától 20 óráig
tart, ennek több oka is van,
egyrészt uszodamesteri fel-
ügyelet elõtte és utána nincs,
másrészt a 80 éves technoló-
giának szüksége van a terhe-
lés mentes áttisztulásra. Ha
egy vendégünk belép a für-
dõbe, automatikusan aláveti
magát a házirend és az üze-
meltetési szabályzat elõírá-
sainak és a saját felelõsség-
nek is, de mivel a nyitva tar-
tási rend része az említett
szabályzatoknak, így ezt be
kell tartani.

A hajnali úszás helyszíne a
25-ös és a 33-as medencék,

ezek le lettek egyeztetve a
szenior úszókkal, az úszó
klubbal, a hajnali úszókkal,
megegyeztünk, mi is, õk is
tartjuk magunkat az egyez-
séghez. Amikor nagyon sok
vendég van az 50-es meden-
cében, a vízilabdával való
dobálás veszélyes, de amikor
van hely, ennek mindig teret
adnak az uszodamesterek, a
baráti dobálás nem számít
szervezett sportprogramnak,
de ha összejön egy komo-
lyabb csapat, kapura szeret-
nének játszani és elfoglalják
a medencét más vendégek
elõl, az már annak számít és
ennek külön díja van, melyet
a képviselõ-testület is elfoga-
dott.

Az Üdülõközpont vélemé-
nye szerint, sokkal jobb és
egészségesebb az egészsé-
gért fizetni, mint a betegség
meggyógyításáért, így ha
visszaosztunk egységárra pl.

egy kabinos éves belépõt,
még egy cukros üdítõ ára
sem jön ki belõle, pedig az
mennyivel egészségtelenebb,
mint sok más dolog, és rá-
adásul 2 perc alatt megisz-
szuk, míg az egyen áru uszo-
dabelépõvel egész nap fü-
rödhet egy kabinos bérlõ. A
kedves vendég a pénzéért
összesen akár 8 medencét is
használhat, az említett me-
legvíz pedig egy kiemelt mi-
nõségû ásványvíz minõsítés
alatt álló geotermikus kincs,
ami nemhogy otthon, de Ma-
gyarországon is csak szigo-
rúan számon tartott helye-
ken van. Magyarország
egyik legolcsóbb strandja a
Szentesi Üdülõközpont, az
Origo korábbi felmérése sze-
rint az elsõ 10 strand között
szerepel.

Szûcs Szabolcs
A Szentesi Üdülõközpont

ügyvezetõje

A város központi részén
található, a mai Kossuth La-
jos utca és a József Attila ut-
ca találkozásánál. Az érintett
terület rendezése 1856-ban
kezdõdött, amikor Farkas
Z s i g m o n d  ( 1 8 1 5 – 1 8 6 3 )
gyógyszerész megnyitotta
patikáját a szülõházában, a
Fõ utca és az Alsó piac utca
keresztezõdésében (ma Kos-
suth L.  és  József  A.  u.) .
A Megváltóhoz címzett
gyógyszertár Fõ utcára nézõ
bejárata az utca díszéül szol-
gált: kerekoszlopos tornácát
timpanon koronázta, tetején
díszes kupolával, szépen fa-
ragott kétszárnyú ajtóval.
(Ma a Babilon Könyvesbolt
mûködik benne.) A gyógy-
szertárral szembeni területen
eredetileg egy szárazmalom
állt, amelynek elbontása
után a megürült térséget
tyúkpiactérként használták.
1905/6 folyamán – az evan-
gélikus templom építésével
párhuzamosan – a teret par-
kosították, és 1906-ban Lu-
ther térnek nevezték el. Lu-
ther Márton, a XVI. századi
reformáció megindítója és

egyik vezetõje a szászországi
Eisle-benben született 1483.
nov. 10-én. 1501-tõl az erfurti
egyetemen bölcsészetet,
majd jogot hallgatott, 1505-
ben magiszter lett. Ugyanek-
kor belépett az ágostoni kol-
duló rend tagjai közé. Bölcs
Frigyes szász választófejede-
lem 1508-ban meghívta az új
wittenbergi egyetem tanárá-
nak. 1512-ben a teológia
doktorává avatták. Reformá-
tori mûködése 1517-ben kez-
dõdött, amikor felháborodva
a bûnbocsátó cédulák árusí-
tásán, október 31-én a wit-
tenbergi vártemplom ajtajára
kiszögelte 95 pontból álló
hittételeit, amelyekben a va-
lódi bûnbánatról, bûnbocsá-
natról és isteni kegyelemrõl
nyilatkozott. A kirobbant hit-
viták során felszólították,
hogy vonja vissza tételeit,
amelyet Luther nem teljesí-
tett. A pápa 1520-ban kiát-
kozta, mire Luther az errõl
szóló pápai bullát és az egy-

házi törvénykönyvet a wit-
tenbergi vár kapujában nagy
nyilvánosság elõtt elégette.
Ezzel nyíltan szakított a ró-
mai pápával. Menekülnie,
bujkálnia kellett, de a refor-
máció egyre terjedt. Szászor-
szági szülõhelyén hunyt el
1546. február 18-án.

1945-ben a téren felállítot-
ták az egyik szovjet emlék-
mûvet; 1950-ben pedig a te-
ret Fjodor Ivanovics Tol-
buhinról (1894–1949), a
Szovjetunió marsalljáról ne-

vezték el, aki részt vett Ma-
gyarország felszabadításá-
ban. 1990-ben az idegen ka-
tonai emlékmûvet elbontot-
ták, a teret pedig – kissé el-
hamarkodottan – Horváth
Mihály történetíró-püspök-
rõl nevezték el, akinek a szü-
lõháza egykor a közelben
állt. A helytörténész szakem-
berek jelezték, hogy a teret
„vissza kellene adni” Luther
Mártonnak, a régi névadó-
nak, már csak azért is, mert
igen furcsán hat, hogy az
evangélikus templom elõtti
tér egy katolikus fõpap ne-
vét viseli. Néhány hónap el-
teltével a teret visszakeresz-
telték Luther térre. Ma a tér
középpontjában áll a volt fõ-
téri díszkút eredeti szobrai-
nak felhasználásával 1998-
ban készült szökõkút kom-
pozíció, Máté István szob-
rászmûvész alkotása. A szo-
borcsoport darabjai 1887-ben
Franciaországból kerültek
Szentesre, a Duronne cég pá-
rizsi öntõmûhelyébõl.

Labádi Lajos

Az elmúlt hetek hírei, me-
lyek a szentesi Dr Bugyi Ist-
ván Kórház Traumatológiai
Osztályának jövõjérõl, beso-
rolásáról szóltak, igen meg-
döbbentettek. 1975-ben Ba-
dó Zoltán professzor úr ki-
emelkedõ szakmai, emberi
elhivatottsága, új iránti fo-
gékonysága alapozta meg a
traumatológiai osztály máig

is országos és határon kívü-
li hírnevét. Professzor úr és
munkatársai, Tari Gábor
(kézsebészet), Dragon Kár-
oly már sajnos nincsenek
k ö z ö t t ü n k ,  d e  s z e l l e m i
örökségüket, mûtéti eljárá-
saikat továbbfejlesztve az
osztály mai orvosai tovább
viszik. Százezer ember tar-
tozik a kórház ellátási kör-

zetéhez. A traumatológiai
osztályon 7 kiváló, szakma-
ilag nagy tudású orvos gyó-
gyít. Munkájukat 14 ápoló,
1 gyógytornász, 4 mûtõs 2
takarító segíti. A korábbi 47
ágyból mára 32 maradt. Ne-
künk betegeknek nagy
megterhelést jelentene, ha
az osztály nem végezhetne
protetikai mûtéteket. Tiszte-

lettel kérem, hogy a döntés-
hozók vizsgáljanak meg
minden körülményt, mely a
besorolásról szól, s tegyék
lehetõvé Szentesnek, hogy a
traumatológiai osztály szín-
vonalának megfelelõen dol-
gozhasson továbbra is.

Lovas Istvánné
„az osztály volt ápoltja”

„Protetika Bölcsõje” Szentes – Traumatológia

1-es, 2-es besorolás?

Válasz az
üdülõközpontból

125 éve: a Szentesi Lap
1887. július 9-én megjelent
száma a fõtéren elkészült
díszkúttal kapcsolatban kö-
zölt új információkat. A
szentesiek megtudhatták,
hogy „Zsigmondy Béla mér-
nök még a hét folyamán vá-
rosunkba jön, hogy az artézi
kút fölszerkezetén észlelhetõ
némi apróbb hibákat helyre-
hozzon, s a kutat ünnepélye-
sen átadja Szentes városá-
nak. – Ez alkalommal lesz
végleg megállapítva a fölös-
leges víz elvezetésének ter-
vezete is. – Az eddigi tapasz-
talat azt mutatja, hogy az ar-
tézi kút oly bõven rendelke-
zik vízzel, hogy innen a vá-
ros másik két pontjára is el
lehet vezetni a most fölhasz-
nálatlanul elfolyó vizet. E
szerint két medencét lehetne
fölállítani, egyiket a kispia-
con, a másikat a III. tized és
vásárállási vidék lakosainak
számára a fõútnak a Kis-
völgyaljra esõ részén, Szeder
János háza lábjában, mely
hely a víz elvezetésére már
csak azért is igen alkalmas,
mert a piactól ide van legha-
tározottabb esése a víznek,
lévén a piac és Kisvölgyalj
ezen pontja között közel
másfél méter magasságú kü-
lönbség.” (Vagyis az egyik
medencét a mai Arany J. u.
és Klauzál u. találkozásához,
a másikat pedig a mai
Apponyi tér és Koszta J. u.
közötti részen tervezték fel-
állítani.) 

80 éve: a Szentesi Hírlap
1932. június 21-diki száma
diadalmasan jelentette, hogy
a Szentesi Torna Egylet lab-
darúgócsapata katasztrofális
vereséget mért a kecskeméti-
ekre. A tudósításból kiderül,
hogy szépszámú közönség

elõtt barátságos mérkõzés
keretében találkozott a két –
nemrég még a kiesés ellen
küzdõ – együttes. A végered-
mény Szentes–Kecskemét
10:2. (A szentesi csapat tag-
jai: Bleyer, Zelenák, Horváth,
Czibula, Mészáros, Kovács
Pál, Szathmáry, Urbán, Kere-
kes, Nyári, Mácsai, Rusi.)

25 éve: a Szentesi Élet
1987. július havi száma hírt
adott az ifjúsági tanácsok
megalakulásáról. A közle-
ménybõl kiderül, hogy a
Szakszervezetek Országos
Tanácsa (SZOT) 1985 õszén a
szakszervezetek munkáját
vizsgálva úgy döntött, hogy
ifjúsági tagozatokat és taná-
csokat hoz létre. Egy évig
tartott az ágazati szakszerve-
zetek irányelveinek elkészí-
tése, ezután kezdõdhetett
meg a tényleges szervezés.
Szentesen 1987 tavaszán há-
rom vállalatnál (Vízmû,
Kontakta, Kórház) alakult if-
júsági tanács, további hét
üzemben és a pedagógusok
körében pedig összesen tíz
tagozat. A legkisebb gazda-
sági egységekben ifjúsági fe-
lelõsöket bíztak meg. Az
újonnan alakult testületek fõ
feladata a fiatalok helyzeté-
nek megismerése, problémá-
ik megvitatása és a korosz-
tály sajátos érdekeinek vé-
delme. A szervezés kezdetén
több helyen „ellen KISZ-t”
gyanítottak az ifjúsági tago-
zatokban. Azóta tisztázódtak
a félreértések. A szakszerve-
zetek és a KISZ között éssze-
rû munkamegosztás alakult
ki, többek között a Kon-
taktában és a Baromfifeldol-
gozó Vállalatnál.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… 

Nyolc góllal
gyõztünk

Tisztelt Szerkesztõség!
Nem egy hatalmas horde-

rejû problémáról, de egy
egyéni „drámán” túlmutató
helyzetrõl szeretnék írni. Mi-
nap az uszodában szerettem
volna leúszni a szokásos kis
adagomat, de mivel a 33-as
és a 25-ös medence tele volt,
bátorkodtam az 50-esben ezt
megtenni, annak dacára,
hogy az nyitvatartási idõben
zárva volt. A biztonsági szol-
gálat gyorsan  megjelent, és
közölte, hogy távozzak a
vízbõl, mire bepróbálkoztam
azzal, hogy „saját felelõsség-
re” maradnék. Nemsokára
ismét jelezte (ekkor már töb-
ben voltunk a vízben), hogy
csak ki kellene jönni. Mivel õ
csak a munkáját végezve be-
tartja a szabályokat, elmond-
tam a problémáimat, de nem
vitatkoztam vele.

A problémáim a követke-
zõk:

Kabinos bérlõ vagyok, kö-
zel negyedmilló forintért
évente, kapunk egy világítás
nélküli öltözõcskét négyen,
mellyel csak ez a négy sze-
mély léphet be, a családom-
ból senki más helyettem
(egyszerre ketten úgysem
tudnánk a beléptetõn átmen-

ni), ezt sem értem, de elfoga-
dom. Ha már bent vagyok,
szeretnék úszni, de mikor
is?! Feltehetõen a hajnali
úszók is többen vannak
ilyenkor, mint februárban.
Általában, mint még egy pár
ember, dolgozgatok, így 8-17
óra között hétköznap nem
igazán tudok lemenni, illetve
abban sem vagyok biztos,
hogy egy szolgáltatóhoz ne-
kem kellene igazodni, ha
már az 5-20 óra között nyit-
va áll elõttem-elõttünk. A
reggeli úszás ilyenkor kilõ-
ve, és akkor még nem írtam
a reggeli edzésekrõl sem, de
ha miattuk nem lenne hely,
azt elfogadnám, hisz kell a
gyerekeknek is a mozgás (én
is így nõttem fel), de itt nem
errõl van szó. Mindössze
annyiról, hogy sajnálunk
odatenni egy úszómestert (2
órával hamarabb), hisz az
uszoda is profitorientált. A
telet nem is említettem. Reg-
gel a 25-ösben van 2 sáv kije-
lölve, ugyanez este 18.30-tól.
Ennyi. Ekkor kevesebb a víz-
felület. Ezt is elfogadom.
Vissza a nyárhoz. Azt is
megkaptuk már, ha este
strandvízilabdázni szeret-
nénk az 50-esben keresztben,

fizessünk, mert az már szer-
vezett program (annak elle-
nére, hogy valahogy bejutot-
tunk, feltehetõen legálisan).
Ha beszélgetni akarunk töb-
ben, és közben egy pöttyes
labdát dobálunk egymásnak,
vízben vagy szárazon, akkor
is fizessünk? Nem jó ez az
irány. Ez egészségügy... Nem
jobb, ha be kell feküdnöm a
kórházba, mert az valakinek
többe kerül. Arról nem be-
szélve, vállalkozóként addig
nem fizetek járulékot. Még
nagyobb mínusz.

Tulajdonképpen mit ka-
pok? Letusolhatok bármikor,
vagy beülhetek a meleg víz-
be. Ezt otthon is megteheti
bárki. Szinte ingyen.

Korábbi számban már
megjelent, a tavasztól-õszig
itt tartózkodó német úr is fe-
szegette már ezt a témát. Tu-
domásom szerint õ megol-
dotta azzal, amivel én is pró-
bálkoztam (saját felelõsségre,
le is írta). Ha neki elfogadták
(és az õ tehene ne dögöljön
meg), nekem miért nem?

Kevesebbet érek a saját ha-
zámban? Szánalmas.

Tisztelettel:
Szécsényi János

Olvasónk írja

Mit kap egy kabinos?

Szerkesztõségünk fenn-
tartja a jogot, hogy a beér-
kezett észrevételeket, olva-
sói leveleket rövidítve,
szerkesztett formában adja
közre.

Utcáink, tereink névadói (84.)

Luther tér

Olvasónk
írja



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Brutális volt a legutóbbi

emelés. Elkeseredésünkben
a polgármestert is felkeres-
tük az év elején, hiszen az
Apponyi téri óvoda fûtése is
a mi rendszerünkön mûkö-
dik, de érdemi elõrelépés az-
óta sem történt. Úgy érez-
zük, magunkra hagytak ben-
nünket, és a közös képvise-
lõnk sem képviseli igazán az
érdekeinket – tette hozzá a
ház másik küldötte, Tihanyi
Lajosné. 

– Több céggel, így a Dal-
kiával is folyamatos egyezte-

tésben vagyok, hátha sikerül
találni egy harmadik felet,
amely a késõbbi megtakarí-
tások fejében vállalná, hogy
a további mûködtetés mel-
lett jelentõs beruházással
korszerûsíti az épület fûtési
rendszerét és elvégzi a szük-
séges fejlesztéseket – mondta
lapunknak az ingatlankezelõ
MÁV Lakásszövetkezet el-
nöke. Fábján Sándor vissza-
utasította, hogy ne képvisel-
né a tízemeletes lakóinak ér-
dekeit. Szerinte törekvésüket
hátráltatja, hogy a közös
költség esetében és a fûtési
díjaknál is egyre nagyobbak
kintlévõségek, illetve hiány-
zik az egységes elhatározás a
lakók részérõl, hogy beru-
házzanak az épület korsze-
rûsítésébe.

Az utca túloldalán termál-
vízzel fûtik a Pollák szakkö-
zépiskolát, így felmerül a
kérdés, mibe kerülne, hogy
az Apponyi téri G épület
csatlakozzon a városi távfû-
téshez. – Számításaink sze-
rint 70 millió forintba – nyi-
latkozta lapunknak Döbrõssy
Iván. Az SZVSZ Kft. ügyve-
zetõ szerint azért is érte vá-
ratlanul a tízemeletes lakóit
a Dalkia legutóbbi díjemelé-
se, mert elõtte három évig
nem követték a gáz drágulá-
sát, és egyszeri, drasztikus
lépéssel érték utol a mostani
árszintet. – A társasház maga
is üzemeltethetné a fûtési
rendszert, hiszen az együtt-
mûködés végén mûködõké-
pes rendszert kell visszaad-
nia a jelenlegi szolgáltató-

nak. A közösség külön szer-
zõdhet a gázszolgáltatóval,
erre van már példa Szente-
sen – vetette föl a szakember. 

1997-ben, vagyis amint
átvette a hõszolgáltatást
Dalkia és elõdje, kicserélték
a kazánokat, de utána érde-
mi modernizációra nem ke-
rült sor. A társaság és a tár-
sasház 10 éves szerzõdése
2007-ben lejárt, azóta évente
megújított megállapodás
van érvényben a felek között
– tudtuk meg Fábján Sándor-
tól. Szerinte ahhoz, hogy a
lakóközösség maga üzemel-
tesse az épület fûtését, az
érintetteknek elõször be kell
látniuk, hogy ez beruházás
nélkül nem megy. Mert ah-
hoz például, hogy korszerû-
re cseréljék a 15 éves kazáno-
kat, elõbb ki kellene bélelni
az épület kéményét, ami
ugyancsak pénzbe kerül.

Bíró Dániel
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A dr. Váradi Lipót utca déli és a Nyár utca
keleti oldalán dolgoznak a járdaépítõk a na-
pokban. Az eddigi aszfaltos gyalogutat fel-
bontották és helyette szürke színû térköveket
raknak le a Városellátó Intézmény munkatár-
sai. A munkával várhatóan a jövõ héten vé-
geznek, de közben már elkezdik a Csongrádi
úton, a Dózsa-ház és Sportszálló közötti jár-
daszakasz bontását is, ahová szintén térkõ
kerül. A Hegedûs László utcán a telefonak-

nák körül javítják a járdát, majd az Apponyi
téren folytatják a munkákat, ahol színes tér-
köveket raknak le. A Rákóczi és Deák Ferenc
utca közötti szakaszon az aszfalt helyett
ugyancsak térköves kialakítású lesz a járda.
Járdafejújításra 28 millió forintot tervezett er-
re az évre a város. Ebbõl az összegbõl még az
idén megújulhatnak a Kiss Zsigmond utca
egyes szakaszain valamint a dr. Uhlár István
utca déli oldalán is a járdák. B.G.

Folytatódik a járdafelújítás

(Folytatás az 1. oldalról.)
A malacok mellé havonta

egy zsák takarmányt is kap-
nak a szociális program
résztvevõi, akiket a segélye-
zési rendszerben nyilvántar-

tott rászoruló családok közül
választottak ki. A kérelmek
elbírálásánál fontos szem-
pont volt,  hogy mennyi
gyermeket nevelnek a szü-
lõk, illetve, hogy van-e a csa-

ládban munkanélküli. Len-
cséné Szalontai Máriától meg-
tudtuk, bérházban élõ család
is kapott malacot, ez ugyanis
nem kizáró ok, az állatot ro-
konnál vagy ismerõsnél is fel
lehet nevelni. Idén arra
is volt példa, hogy valaki
egészségügyi okok miatt le-
mondott a malactartásról, de
sikerült helyette másik gaz-
dát találni. A malacok hízla-
lását ellenõrizni fogja a hiva-
tal, aki pedig nem tartja be
a támogatási szerzõdésben
foglaltakat, többet nem vehet
részt a programban.

Vérten Sándor (képünkön)
korábban is szeretett volna
szociális malachoz jutni, de
csak idén sikerült neki. A há-
rom gyermekes családfõ
örült, hogy van ilyen lehetõ-
ség Szentesen. Lapunknak
elmondta, jó ideje munka-
nélküli, de feleségének sze-
rencsére van állása. A jószá-
got otthon fogják nevelni, a
malacnak egy kecske lesz a
társa – de csak karácsonyig,
mert addigra biztosan levág-
ják, hogy háztáji kerüljön az
ünnepi asztalra. 

B.D.

Húsz malacot kaptak a rászorulók

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint megtudtuk, vasárnap

37 Celsius-fokot mértek
Szentesen, de ennél egy fok-
kal melegebb volt a Nagy-
kunságban. A vasárnapi hõ-
ség helyi rekordot jelentett
csak – a korábbi csúcsot 34,5
°C-al 1989. július 8-a tartotta.
Ezen kívül július elsején, má-
sodikán és hetedikén is meg-
dõlt az eddigi szentesi me-
legrekord: a korábbi csúcsok
1990-ben, 1987-ben és 1999-
ben születtek. Július ötödike
csúcsdöntés nélkül telt, még-
is az elmúlt idõszak legmele-
gebb napja volt: 37,9 °C-os
maximum- és 29,5 °C-os
átlaghõmérséklet mértek.
Egyébként az OMSZ által
1975 óta gyûjtött adatok sze-
rint Szentesen az eddig mért
legmagasabb hõmérséklet
40,1 °C volt, amit 2007. július
20-án mértek. Ugyanazon a
napon született meg az ab-
szolút országos rekord: a va-
laha mért legmagasabb hõ-

mérsékletet, 41,9 °C-ot Kis-
kunhalason mérték.  Ekkor
volt a legutóbb ilyen hosszú
forró periódus.

A z t  i s  m e g t u d t u k  a z
OMSZ munkatársaitól, hogy
az elsõ félév sokévi átlagos
csapadékmennyisége Szen-
tes térségében 257 millimé-
ter, ehhez képest 2012-ben
162 milliméter esett az elsõ
hat hónapban. A csapadék
eloszlása is rapszodikus volt:
márciusban szinte nem is
volt semmi csapadék, és jú-
niusban is az átlagos meny-
nyiségnek csak a fele esett.

Csúcsdöntés ide vagy oda:
a szentesi fürdõhelyeket is
lerohanták múlt hétvégén a
hûsölni vágyók. A ligeti üdü-
lõközpontban szombaton
1800-an, vasárnap 2220-an
vették igénybe a létesítmény
szolgáltatásait. A tiszai part-
fürdõt egyes becslések sze-
rint 800-an választották a
múlt hét utolsó napján. 

B.D.  

Kamu volt a
melegrekord

Segély helyett utalvány?

Egyelõre nincs napirenden, hogy a szociális támogatá-
sokat Erzsébet-utalványban kapják a szentesi rászorulók
– szögezte le lapunknak a polgármester. A héten ugyanis
arról határozott az Országgyûlés, hogy az önkormányza-
tok augusztus 1-jétõl rendeletben írhatják elõ, hogy leg-
alább tízezer forintnyi rendszeres szociális segély folyó-
sításakor az ellátás összegébõl ötezer forintot készételvá-
sárlásra felhasználható Erzsébet-utalványban kell fizetni.
Szirbik Imre hozzátette, az elképzelés nem rossz, de mie-
lõtt errõl döntenének, figyelembe kell venni, hogy Szen-
tesen van-e elegendõ, árait tekintve megfelelõ üzlet, ahol
beválthatják az utalványokat, és azt is szem elõtt kell tar-
tani, hogy sokan segélyükbõl fizetik a közüzemi díjakat. 

Megvizsgáltuk a távfû-
tés csatlakoztatásának le-
hetõségét, de az Apponyi
téri tízemeletes belsõ gé-
pészeti rendszere jelenleg
alkalmatlan erre – mondta
lapunknak Szirbik Imre.
A polgármester úgy véli,
csak azzal lehetne kezelni
ezt a problémát, ha laká-
sonként milliós nagyság-
rendû összeggel járulná-
nak hozzá a fûtési rend-
szer és az épület korszerû-
sítéséhez. Ugyanakkor az
is igaz, hogy sok idõs lakó
számára talán meg sem té-
rülhetne az erõn felüli be-
fektetés.

Milliós tartozás
A társasház közös kép-

viselõjével egyeztetés tör-
tént a közelmúltban az
épület jövõjét illetõen.
Megegyezésünk értelmé-
ben a Dalkia Energia Zrt.
ajánlatot dolgoz ki a tár-
sasház kazánházának fel-
újítására és mindazon te-
vékenységekre, melyek
társaságunk tevékenységi
köréhez tartoznak,  és
energia megtakarítást je-
lentenek – tudtuk meg
Asztalos Andreától, a cég
kommunikációs igazgató-
jától. A kazánház felújítá-
sán túl szükséges lenne a
gépészeti rendszer szabá-
lyozhatóságának megte-
remtése, továbbá az épület
szigetelése és a nyílászá-
rók cseréje – erre a lakó-
közösség összefogása és
pályázati igény benyújtá-
s a  l e h e t  m e g o l d á s .  A
számlák kapcsán hozzá-
tette: a fizetendõ végösz-
szeg 27 százalékos áfával
növelt, mivel nem tartozik
távhõ kategóriába, nem
jogosult az 5 százalékos
kedvezményes adósávra.
A kintlévõség összege ma-
gas, éves szinten a ki-
számlázott díjak tizede
nem kerül kifizetésre, s ez
immár több millió forint-
ra rúg.

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
AA  DDaammjjaanniicchh  uuttccaaii  iisskkoollaa  ffeellúújjííttootttt  sszzoollggáállaattii  llaakkáássáábbaa

hhaattáárroozzootttt  iiddőőrree,,  aazz  ééppüülleett  ttoovváábbbbii  hhaasszznnoossííttáássááiigg
GGOONNDDNNOOKKOOTT  KKEERREESSÜÜNNKK,,

aakkii  eellllááttnnáá  aa  kköövveettkkeezzőő  ffeellaaddaattookkaatt::
– fűnyírás, gyomtalanítás,

– az iskola területének őrzés-védelme,
– az épületek állagának ellenőrzése,

– kisebb karbantartási munkák elvégzése.
A lakás 2 szobás, összkomfortos.

A fenti munkák ellátása fejében kedvező bérleti díjat állapítunk meg.
A pályázatot részletes önéletrajzzal 2012. július 24-ig lehet benyújtani,

Szentes Város Önkormányzata Szociális Bizottságának címezve.
A pályázat leadási helye: Szentes Város Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási Osztály 101. sz. iroda.
Érdeklődni telefonon a 63/510-339 telefonszámon lehet.

Szentes város Polgármesteri
Hivatal Jegyzõje

PÁLYÁZATOT HIRDET
vagyon-,

ingatlan-nyilvántartási
ügyintézõi

munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás a

www.kozigallas.gov.hu, és
www.szentes.hu honlapon

megtekinthetõ.

Szellemház lehet a tízemeletes

A tiszai partfürdõn 800-an hûsöltek vasárnap.



Nyári  sorozatunkban
olyan hétköznapi embere-
ket mutatunk be, akiknek
munkája nélkülözhetetlen a
város életében, hozzáállá-
sukkal és teljesítményük-
kel pedig példát mutatnak
kollégáiknak és a szentesi-
eknek. Ezúttal egy ideális
parkolóõrrel ismerkedhet-
nek meg. 

– Nagyszüleim neveltek,
akik egész nap dolgoztak és
tõlük megtanultam a mun-
kát – meséli. Eszik György
(képünkön jobbról). – Anyai
cukorbetegség miatt donga
lábbal és nyitott haskéreggel
születtem. Eltörték a lábai-
mat és visszacsavarták a he-
lyére, így gipszelték be, hogy
valamennyire használható
legyen. Nem volt pénzünk
ortopéd cipõre és nem jár-
hattam volna egyenetlen te-
repen sem – mondja. Ennek
ellenére nyolc éves kora óta
dolgozik. Elõször nagyapja
vitte a Kutatóba, segíteni

a fóliában mezõgazdasági
munkában. – Nem volt egy-
szerû gyerekkorom. Nekem
a paprika- és a paradicsom-
föld volt a játszótér.

Ennek köszönhetõen – be-
tegsége dacára – vette fel a
mezgébe Bucsány György, de
éppen a betegsége miatt nem
tudta befejezni a középisko-
lát. Elsõ munkahelye a kór-
ház veszélyes hulladék ége-
tõje volt, de öt év után vál-
tott és a csongrádi állateledel
gyárban dolgozott tovább
négy évig. Biciklivel járt át a
szomszéd városba minden
nap. Közben vizsgát tett tar-
gonca kezelésbõl, megtanul-
ta a csomagolást és számítás-
technikát. Több munkakört
is vállalt párhuzamosan,
azonban az egyre gyakoribb

lábfájása miatt váltani kény-
szerült. Következett egy rö-
vid lakatos pályafutás, amíg
nem jelentkezett parkolóõr-
nek és fel nem vették máso-
dik körben. –  Láttam fantá-
ziát benne – mondja. – Elõzõ
években mûszaki területen is
sokat tanultam, hobbim a
szerelés, barkácsolás, de
megcsinálok szinte mindent.
Úgy gondoltam, hogy itt
gyakorolhatom az emberek-
kel való kommunikációt és a
mûszaki karbantartást is. Ha
kell megjavítom a parkoló-
automatát, vagy a hivatal be-
léptetõ sorompóját, de én
végzem a parcellaszórást a
temetõben és hétvégén a pia-
ci parkolóban is dolgozom.
Sok feladatom van, nem csak
a parkolószelvények ellenõr-

zése, ezért szeretem csinálni.
– Sokan szidják a parkoló-
õröket – vetem közbe. – Tö-
kéletes munkahely nincs –
mondja. – Kezdetben sok-
szor kellett felszólítani autó-
sokat a jegyvásárlásra, de
mára megszokták a rendet.
Persze mindig lesznek kivé-
telek, de megpróbálok rugal-
masan hozzáállni a dolog-
hoz. Nem kiabálok, még
meg sem emelem a hango-
mat, hanem nyugodtan el-
magyarázom, mi a szabály.
Általában megértik és vesz-
nek jegyet. Ha háborog vala-
ki, hogy elromlott a gép és
nem adott jegyet, akkor
megpróbálom megnyugtatni
az illetõt, hogy ne aggódjon,
nem kap büntetést. Egyéb-
ként sem a büntetés a fõ cél,
megvárjuk amíg megveszik
a jegyet, ha közben pénzt
kell váltani, azt is megértjük.
Érdekes, azt tapasztalom,
hogy hóban, esõben keve-
sebb a bliccelõ.

Hogyan zajlik egy napja? –
Két mûszakban dolgozunk,
7 és 16 óra illetve 8 és 17 óra
között. A reggeli mûszak elõ-
ször tesztkört tesz a város-
ban és ellenõrzi az automa-
ták mûködését. Ha nem mû-
ködik, akkor szólnak nekem
és megjavítom, ha van alkat-
rész. Van, amikor csak ki kell
tisztítani, mert beköltözött
egy pók az érzékelõhöz. Pá-
rosával járunk, két csapat-
ban. Egy ellenõrzõ kör kö-
rülbelül két óráig tart, attól
függõen, mennyit kell pótdí-
jazni. Két ellenõrzõ körút kö-
zött van kis idõnk pihenni,
frissülni. Naponta 30-40 kilo-
métert gyalogolunk a par-
kolóövezetben.

Kép és szöveg:
Besenyei Gábor
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Rendben tartott kert kü-
lönféle zöldségekkel, gyü-
mölcsfákkal, mellette szántó-
föld, egyik része learatva,
más részén lucerna és kicsit
távolabb kukorica látszik a
ház körül, és a gazda gon-
dossága. – Öntözök amit le-
het, de ebben a kánikulában
nagyon sok az áramszámla –
panaszkodik Deák István. –
Nézze, bab, uborka, kis cu-
korrépa, gyümölcsfák. Saj-
nos az idén nem lesz barack,

de szerencsére tavalyról ma-
radt még lekvár – mondja. A
kerítésen kívül tarló, a na-
pokban aratták le a búzát, de
már látszik a nád és a par-
lagfû a tarlón. – Most ezt
nézze meg – mutatja a szom-
széd kertet. Derékig érõ
gaz mindenhol. – Az egyik
szomszéd egyszer-kétszer
még csak-csak levágja a
nagyját, de a másik erre se
néz, nem is szentesi. Szóltam
a közterület felügyelõknek,
kijöttek, megnézték és
mondták, hogy majd megke-
resik a gazdáját. De nem tör-
tént eddig semmi – dohog
Deák István.

Irány a földhivatal, ha már
úgyis határszemle ellenõr-
zést tartanak ezekben a he-
tekben, mit szólnak ehhez. –
A földhivatal csak külterületi
és zártkerti részen tevékeny-
kedik – tájékoztat Bertus Má-
ria hivatalvezetõ. – Határ-
szemle eljárás keretén belül
helyszíni ellenõrzések júni-
usban négy alkalommal, va-
lamint július 5-én történtek
és 55 esetben indítottunk el-
járást. 

Hasznosítási kötelezettség
elmulasztását 37 esetben ál-
lapították meg, azaz a föld-
használó vagy nem akadá-
lyozta meg a gyomosodást
vagy nem megfelelõ mûvelé-
si ágban gazdálkodott. Mû-
velési ág változása ügyében
10 esetben találtak bejelenté-
si kötelezettség elmulasztá-
sát.

Tapasztalatuk szerint a tu-
lajdonosok felszólítás után
eleget tesznek a kötelezettsé-
güknek, ezért idén még nem
szabtak ki földvédelmi bírsá-
got. Ha az utóellenõrzés so-
rán bebizonyosodik, hogy

kötelezettségének nem tett
e leget ,  úgy  az  ingat lan
aranykorona értékének két-
ezerszeresét, de minimum 10
ezer forintot szab ki talajvé-
delmi bírságként. Az ellenõr-
zött területek között voltak a
Mentett réti zártkertek , Kis-
tõke, Nagytõke, Magyartés
és Nagyhegy is. A Kispaté-
és Nagypaté-dûlõ, Szeszfõz-
de dûlõ, Garázs-dûlõ, Kike-
let utca (Gergely-dûlõ) vége,
a hûtõtó környéki zártkertek

valamint Nagynyomás-zárt-
kertek, Alsórét, Gázos-kö-
vesút mentén és a berek-
laposi zártkertek fõbb útjai.
Katasztrófavédelem munka-
társával végzett közös hely-
színelés során több tanya és
körülöttük lévõ szántó tulaj-
donosát szólították fel gyom-
mentesítésre, mert a magas
gazzal és fûvel borított terü-
letek tûzveszélyesnek is szá-
mítanak. A szóban lévõ ker-
tek azonban belterület, ezért
nem a földhivatalhoz tarto-
zik.

A közterület felügyelet
magánterületen nem illeté-
kes, ezt már Kóczán Istvántól
tudtuk meg. A közterülete-
sek vezetõje tud a problémá-
ról. – Voltunk kint a bejelen-
tõnél, láttuk milyen gazosak
a szomszéd porták, de a mi
hatáskörünk csak közterület-
re szól, a zártkert pedig nem
az. Persze próbálunk ilyen
esetben is segíteni és felku-
tatni a telek tulajdonosát, de
ez nem mindig jár ered-
ménnyel és közben hetek is
eltelhetnek. Ha megtaláljuk,
akkor felhívjuk a figyelmét a
gyomirtásra, ha pedig az út-
ra is kilóg a gaz, akkor a kör-
nyezetvédelmi felügyelõség-
nek is szólunk hivatalos eljá-
rás keretében.

A problémára végül a pol-
gármesteri hivatal mûszaki
osztályvezetõje adott megol-
dást. – Ha valakinek problé-
mája van a szomszédokkal,
mert gazos a kertjük vagy át-
lógnak a faágak, akkor ke-
ressenek meg bennünket és
tegyenek bejelentést. Mi elin-
dítjuk a hivatalos folyamatot
– adott megnyugtató tájé-
koztatást Czirok Jánosné.

Besenyei 

Nem csak
zöldebb lehet a
szomszéd kertje

Hétköznapi hõsök 2. rész

Tökéletes munkahely nincs

Viharos idõben lehet hal-
lani sûrû durrogást a távol-
ból, ami több embernek fel-
keltette a figyelmét. Utána-
jártunk és kiderült, hogy a
várostól néhány kilométer-
re fekvõ gyümölcsöskert vé-
delmére vásárolt a tulajdo-
nos egy jégágyút.

Az országban tizenegy
gazdaságban mûködik ilyen
berendezés, néhol kettõ is.
Hatása 600-700 méter sugarú
körben érvényesül. Nem a
felhõket hajtja el más terület
fölé – mint ahogy azt néhá-
nyan tévesen gondolják –,
hanem a jég olvadását segíti
elõ. A jégágyú üzem közben
7 másodpercenként acetilén-
gáz és levegõ keverékét rob-
bantja be egy tartályban, egy
tölcsér az ég felé vezeti a lét-
rejövõ lökéshullámot, ami
megemeli a felhõréteget 7-8
ezer méter magasságba. –
Idõre van szükség a felhõk
felemelkedéséhez, ezért ziva-
tar elõtt 20-25 perccel bekap-
csoljuk a berendezést – ma-
gyarázza Jernei Zoltán (képün-
kön). Ehhez elég egy telefon-
hívás is, ugyanis automati-
zált a rendszer és teljesen
biztonságos, többszörösen
túlbiztosított. Az áramot
akkumlátorról kapja, amiket
napelem tölt fel, az acetilén-
gáz palackokból, több biz-
tonsági szelepen át jut a tar-
tályba. – Folyamatosan fi-
gyeljük az elõrejelzéseket és
az alapján döntünk az üze-

melésrõl. Volt, hogy fölösle-
gesen mûködött, mert nem
jött jég, de legalább egy alka-
lommal biztosan megmentett
a jégkártól. A gyümölcsös-
kert 40 hektár, ebbõl 6,5 hek-
tár õszibarack, a többi alma.

Az elmúlt hat évben min-
dig volt jégesõ, ezért döntöt-
tek jégágyú beszerzése mel-
lett ez év tavaszán. Az ára 34
ezer euró, átszámítva akkori
árfolyamon 13 millió forint
volt, az üzemeltetése számí-

tásuk szerint 250-300 ezer fo-
rintba kerül évenként. Ta-
valy a jég 25 millió forint be-
vételkiesést okozott, ezért
már egy szezonban is megté-
rülhet a beruházás. – De
nem az idén – mondja Jernei
Zoltán. – A jégtõl meg tud-
tuk menteni a gyümölcsöt,
de a fagytól nem. Az õsziba-
rackot teljesen elvitte az áp-
rilis eleji fagy, almánál 70-80
százalékos a terméskiesés.
Tavaly 30 tonna barack ter-

mett, ki lehet számolni, mek-
kora a kárunk idén. Követ-
kezõ beruházásként a fagy-
károk csökkentésére szeret-
nének vásárolni egy traktor
után kapcsolható, gázégõvel
mûködõ, fûtõ-ventillátoros
berendezést a kft.-nél. Érde-
kességként a gazda mutatott
egy madárfészket a jégágyú-
nak helyet adó konténerben.
– Nemrégiben öt erdei pinty
fióka nõtt fel itt. Õket nem
zavarta a durrogás. B.G.

Ágyúval a jégesõ ellen

És hogy miért is ideális parkolóõr Eszik György? –
Nyugodt természetû, határozott kiállású, van mûszaki
érzéke és érdekli, szereti amit csinál. 2009 szeptembere
óta van itt és még nem volt rá panasz – jellemzi Bujdosó
Károly, a parkolási csoport vezetõje.

A parkolóõrnek nem az a célja, hogy büntessen – vallja Eszik György.

Mit tegyen az az ember, akinek a szomszédok gazos por-
tái megkeserítik az életét? Deák István (képünkön) a Nagy-
hegyrõl fordult panaszával szerkesztõségünkhöz, mond-
ván, a kertjével határos telkekrõl átmegy hozzá a nád, par-
lagfû és más gyomok. Hiába mûveli a földjét, a nádat pél-
dául szinte lehetetlen kiirtani más növényi kultúrából. A
közterület felügyelet pedig – nevébõl adódóan – magánte-
rületen nem illetékes. Az egyik szomszédos földterület tu-
lajdonosa ráadásul nem is helybeli.

Zivatarok elõtt 20-25 perccel kapcsolja be Jernei Zoltán a jégágyút.
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Két,  a  maga nemében
egyedülálló jármûvel gaz-
dagodott a Vasúttörténeti
Alapítvány szentesi kiállí-
tóhelye. A szép „nyugdíjas
évek” elé nézõ MDa 3003-as
motorvonatot és egy máso-
dik világháborús sínautót
Valkai Csaba kurátor saját
kezûleg újította fel.

Szombaton a szegedi szék-
helyû alapítvány itteni, Kor-
sós soron található kiállító-
helyén a sínen fogadta az ér-
kezõket a piros mozdony,
közelében a kék színû sínau-
tóval, a már korábban kiállí-
tott gõzös és BC-mozdony
folytatásaként. Ezzel tulaj-
donképpen a vasúti jármû-
vek fejlõdése követhetõ nyo-
mon, ráadásul jubileumi év-
ben, hiszen az elsõ gõzös
1887-ben, azaz 125 éve gör-
dült be Szentesre. 

Az MDa 3003-asról az ala-
pítvány kurátorától azt tud-
hattuk meg: a 6 részes
GANZ-motorvonatból 1970
és '75 között öszesen 40 da-
rab készült, az elsõ két  pro-
totípus éppen városunk vas-

útállomására érkezett 1969
decemberében. A következõ
években is Szentesen hasz-
nálták a legnagyobb szám-
ban, összesen 17 jármû köz-
lekedett, mint a mellékvonali
vasúti forgalom emblema-
tikus szerelvényei.

Korszakos volt az MDa
megjelenése a hazai vasútvo-
nalakon, s a hetvenes évek
elejétõl egészen 2005-ig vol-
tak üzemben Szentesen,
mondta Valkai Csaba, kinek
vasúti pályafutása szinte
egybeesett a jármû szolgálati
idejével. 2005 után Debre-
cenbe kerültek a mozdo-
nyok, utolsó három évüket
ott szolgálták, s nagyobb ré-
szükre a feldarabolás vár. Az
egyik jármû viszont a MÁV
jóvoltából visszakerülhetett
Szentesre, ahol is a szentesi
önkormányzat anyagi segít-
ségével a kurátor december
óta több száz munkaórában
egyedül elvégezte a felújí-
tást. A mozdony mellett egy
Austin márkájú úgynevezett
keskeny nyomközû vágány-
gépkocsi is újjávarázsolt

állapotban töltheti tovább
nyugdíjas éveit. „Világszám”
ez a jármû is, hangzott az
avatáson, hiszen úgy tudni,
csupán ez az egy példány
maradt meg ebbõl a típus-
ból. Egyébként hadi célokra
készült, s a szakemberek
szerint a '40-es években
Kecskeméten állomásozó né-
met hadosztály parancsno-
kát szállították benne.

Az ünnepségen Szécsey Ist-
ván vasúti mérnök beszélt
részletesen a felújított jármû-
vekrõl, majd Szabó Gyula, az
alapítvány elnöke, valamint
Szirbik Imre polgármester is
megköszönte Valkai Csaba
áldozatos munkáját. Ami
egyébként azt is eredmé-
nyezte, hogy a Korsós soron
található múzeum a Vasút-
történeti Park után a máso-
dik legnagyobb gyûjtemény-
nyel rendelkezik, ugyanak-
kor a legteljesebb, mert kü-
lönlegességét az adja, hogy
itt fel lehet menni a mozdo-
nyokra, vasúti kocsikra is.

Kép és szöveg: D. J.

Egyre több szálon szövõ-
dik kapcsolat Sepsiszent-
györgy és Szentes között: a
fúvószenekar, az úszó klub,
a Kiss Bálint iskola és a
Krúdy Gyula Baráti Kör is
vendégeskedett már az el-
múlt években Háromszé-
ken, és onnan is rendszere-
sen jönnek a Kurca partjára.
A székely Sztojka Péter
(képünkön) szerint csak egy
szikra kellene, hogy testvéri
legyen a kötelék a két város
között. 

– Olyan a mi viszonyunk,
mint amikor a hegyek talál-
koznak a vizekkel. Kiegészít-
jük egymást – summázta a
lényeget Sztojka Péter. A
sepsiszentgyörgyi Mikes Ke-
lemen Líceum testnevelõ ta-
nára múlt héten egy gyer-
mekcsoporttal járt Szentesen,
méghozzá testvérintézmé-
nyük, a Kiss Bálint iskola
meghívására. A székely pe-
dagógus nem elõször vendé-
geskedett a Kurca partján.
Az általa vezetett Szent
György Sárkány Sport Club
versenyzõi évek óta vissza-
járnak a ligeti uszodába,
rendszeresen részt vesznek
az Óvodától az Olimpiáig el-
nevezésû nemzetközi úszó-
versenyen.

– A szentesi fúvószenekar-
ral találkoztunk elõször, az-
tán megismerkedtünk Pau-
lovics Tamással, és attól fogva
egyre több szálon szövõdik
kapcsolat a két város között.
Elsõként az úszók jöttek hoz-
zánk, ott rögtön barátságok
születtek, aztán a Krúdy
Gyula Baráti Kör követke-
zett, akiknek író-olvasó talál-
kozót szerveztünk. De a két
város kórusa is vendégeske-
dett már egymásnál, az isko-
lák pedig negyedik éve cse-
retábort rendeznek. Most mi

jöttünk öt napra, augusztus-
ban pedig hozzánk jönnek
gyerekek a Kiss Bálint isko-
lából – sorolta a testnevelõ.
Szerinte mindent elmond a
szentesi és a székely civilek
közötti ragaszkodásról, hogy
egy háromszéki falu, Dálnok

felújított, de forrás híján üre-
sen álló könyvtárát szentesi
adományokból rendezték be. 

A két város egyszer már
nekikészült annak, hogy
még szorosabb legyen a kap-
csolat, de a három évvel ez-
elõtti vezetõi találkozót nem
követték újabbak, a közös
ügy valahol elsikkadt. – Pe-
dig az érdekeink és az érté-

keink azt kívánnák, hogy
magasabb szintre kerüljön ez
az együttmûködés. Próbá-
lunk mindent megmozgatni,
hogy tetõ alá hozzuk a meg-
állapodást. Szerintem csak
egy szikra kellene, hogy test-
véri legyen a kötelék Sepsi-

szentgyörgy és Szentes kö-
zött. Én most néhány meghí-
vót fogok kézbesíteni Há-
romszéken, amik az idei Le-
csófesztiválra szólnak. Re-
mélem, a fajsúlyos emberek,
akik reményeink szerint ott
majd találkoznak, átérzik,
mit szeretne igazán a két vá-
ros közönsége – tette hozzá
Sztojka Péter. B.D.

Egy szikra kell a
testvéri kötelékhez

Egész héten olvadoztak a
gyerekek és a zenészek a Tü-
csök klub táborában, s pont
a záró rendezvényt zavarta
meg kissé a zápor és a szél.
Azonban a szabadtérre ter-
vezett fellépéseket a Közös-
ségi térben is igazán élvezte
a gyereksereg: elõbb a hét fo-
lyamán betanult produkci-
ókkal õk maguk léptek fel,
majd a Pengetõ Citerazene-
kar következett, utána a
GRMIMASK Színház Ör-
döngös Jankó királyról tar-

tott elõadása hozott vidám-
ságot a falak közé. Az estébe
nyúló táborzáró programban
a Tücsök zenekar játszott
gyerekdalokat a kicsiknek,
akik a Jövõnkért AMI nép-
táncosait is megtapsolták,
majd táncházzal zárult a 21.
Kurca Parti.

Tavaly, a jubileumi partin
még maga Mészáros Gábor,
azaz Murphy sem tudta, mi-
lyen lesz a folytatás, csak
azt, hogy mást szeretne,
mint az addigiak. A Coctail

zenekar tulajdonképpen már
1994 óta nem létezik, mégis
sokáig ezen a néven futottak
a szokásos nyári partik. Mi-
vel azonban Murphy a Tü-
csök zenekarban is játszik,
adódott, hogy idén a klub
nyári táborának zárásaként a
rajongóik, elsõsorban csalá-
dok számára szervezzenek
egy zenés rendezvényt.
Murphy ígéri, a következõ
Kurca Parti ismét más lesz...

D.J.

Kurca parti Tücsök-parti

Kiállítási tárgy lett a
mozdony és a sínautó



Három szentesi pólóssal
készül Dunaújvárosban a 94-
es születésû lányok utánpót-
lás vízilabda válogatottja:
Miskolczi Kitti, Rácz Daniella
és Gémes Alexa (képünkön)
harmadik hete edz a 16 fõs

keretben, amit Mihók Attila
mellett segédedzõként Ol-
tyán Gyula irányít. A szentesi
trénertõl megtudtuk, jövõ
héten hat csapatos nemzet-
közi tornát rendeznek Duna-
újvárosban, amin a mienken
túl az Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Kanada, Ausztrália,
Hollandia és Csehország
korosztályos legjobbjai mé-
rik össze tudásukat. Az
Olimpiai Reménységek Tor-
náján a magyarok elsõ mér-
kõzésüket július 17-én a cse-

hek ellen játsszák. A leg-
fõbb cél, hogy összeszokott
együttes szerepeljen a kor-
osztályos világbajnokságon,
amit decemberben rendez-
nek majd. Elõtte egy konti-
nenstornán is érdekeltek le-
hetnek a lányok, hiszen nyá-
ron Európa-bajnokságot ren-
deznek a 93-as korosztály-
nak, s mivel kevesen vannak
abban az évfolyamban, a fia-
talabbak, így a szentesiek is
beverekedhetik magukat az
utazó keretbe. B.D.

Világbajnokságra készül
a szentesi trió
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Izgalmas hajrával, remek
benyúlással nyert aranyér-
met a hétvégi Béka Derbin
Barna Zsófia. Az országos
seregszemlérõl a Szentes
Városi Úszó Club béka kor-
osztályba tartozó verseny-
zõi ezen kívül több érmet és
értékes pontszerzõ helye-
zést hoztak.

Rendszeres résztvevõi a
Béka Derbinek a szentesiek,
ezúttal héttagú csapattal
utaztak  Vásárhelyre, úgy-
mond a minõségre mentek,
magyarázta Rébeliné Vincze
Edit, a 7-8 éves gyerekek
edzõje. Ennek megfelelõen
az alábbi szép eredményeket
érték el a fiatalok: Barna
Zsófia 50 méter mellen 1.,
Mácsai Eszter 50 gyorson 3.,
50 háton 4., Kürti Szabó
Zsombor 50 mellen 3., gyor-
son 4., Kozák Léna 50 gyorson
5., Csatlós Gréta 50 gyorson
4., mellen 6., Szûcs Balázs 100
gyorson 4., 50 háton 6. he-

lyen végzett. A 8 éveseknél
már különösen erõs a me-
zõny, ezen a megméretteté-
sen is számos fõvárosi egye-
sület mellett szálltak ver-
senybe a mieink, az aranyér-
mes Zsófi is egy fradis kis-
lánnyal vívott izgalmas csa-
tát a medencében, derült ki
az edzõ szavaiból. Vincze
Edit szerint ahhoz képest,
hogy mindössze tavaly szep-
tember óta úszik, kiválóan
teljesít a versenyeken, amit
egyrészt kiváló adottságai-
nak köszönhet, de elmond-
ható Zsófiról az is, hogy
szorgalmas,az edzéseken na-
gyon összeszedetten dolgo-
zik. A vásárhelyi gyõzelem
titka az volt, hogy Zsófi
erõsségére, a mellúszásra
koncentráltak, csak ebben in-
dult a kislány, de kellett az
is, hogy lépésrõl-lépésre
megvalósítsa az eltervezett
taktikát. Kicsit a szerencsén
is múlott, hiszen a végén egy

benyúlással nyert, de ezt is
nagyon profi módon, ügye-
sen oldotta meg – dicsérte az
edzõ a tanítványát. Aki
egyébként nagyon szerényen
úgy kommentálta a gyõzel-
mét, hogy a verseny közben
még nem, csak a végén veze-
tett, és amikor kijött a me-
dencébõl, az eredményjelzõn
látta meg, hogy õ nyerte a
szoros küzdelmet. Anyukája
kedvéért kezdett úszni
Vidovicsné Szamosi Csillánál,
aki egy idõ után azt mondta
neki, már nincs az úszásán
javítani való, majd Editnél
folytatta. A Szent Erzsébet-
iskola tanulójának a tanév
alatt napi egy edzése van,
nemrég volt egy edzõtábor,
ahol napi három tréninget
vezényelt az edzõ, a nyár
hátralévõ részében napi ket-
tõt úsznak.

Kép és szöveg:
D. J.

Nyerõ taktika a Béka Derbin
OB I-es bajnokságot nyert

a Szentesi Tenisz Klub nõi
csapata az elmúlt hétvégén.
A mieink – a Szegedi Gel-
lért SE-vel karöltve – jövõre
a Szuperligában szerepel-
hetnek. Bakos Lászlótól, a
klub vezetõedzõjétõl meg-
tudtuk, hogy Mészáros
Lotti ezekben a napokban
elsõ kategóriás nemzetközi
lány viadalon, Párizsban
képviseli Szentest.

Versenyrõl versenyre jár-
nak június közepe óta a
Szentesi Tenisz Klub sporto-
lói. Június 15-e és 25-e között
a korosztályos vidékbajnok-
ságot bonyolították le Szege-
den, ahol az egyesület tíz fõ-
vel képviselte magát egyéni
és csapat kategóriában. A
fiú 12-es korosztályban a
Grunner, Lindák, Beke összeté-
telû csapat a legjobb nyolc
közé került, a lány 18-asok
(Hajdú Kata, Sarusi Kis Virág)
bronzérmet szereztek, míg a
18-as korosztályú fiúk, Virág
Máté, Korom Tamás és Fricska
Martin a legjobb négy közé
jutottak. Mészáros Lotti a
szombathelyi csapattal vi-
dékbajnok lett, egyéniben
bronzérmet gyûjtött be, pá-
rosban pedig egy gyõri ver-
senyzõvel az oldalán arany-
érmet szerzett.  Az ered-
ménylistának ezzel koránt
sincs vége, hiszen Virág Má-
té egyéniben ezüst, párosban
arany, Hajdú Kata egyéniben
és párosban – Sarusi Kis Vi-
rággal együtt- harmadik he-
lyezést ért el. A 48 klub rész-
vételével megrendezett vi-
dékbajnokság összesített

ranglistáján a Szentesi Tenisz
Klub az 5. helyet szerezte
meg. – A korosztályos orszá-
gos bajnokság július 9-én
kezdõdött Budapesten, itt
a Virág, Mészáros, Hajdú,
Drahota-Szabó négyes képvi-
seli városunkat és az egyesü-
letet, több versenyzõnk pe-
dig várakozó listán van –
mondta Bakos László. – Az
országos bajnokságon kor-
osztályonként 48-an indul-
hatnak, a ranglista helyezé-
sek alapján. Örömteli hír,
hogy Lotti, az eredményei
alapján a 14 évesek korosztá-
lyában stabil válogatottnak
mondhatja magát, járt Cseh-
országban az Európa-baj-
nokságon, jelenleg pedig Pá-
rizsban küzd fõtáblás helyen
a minél elõkelõbb helyezé-
sért.

Az elmúlt hétvége kiemel-
kedõ szentesi vonatkozású

eredményérõl is beszámolt a
vezetõedzõ. A Szentesi Te-
nisz Klub, a szegedi Gellért
SE játékosaival kiegészülve -
a döntõben a Gyõrt 7-0-ra le-
gyõzve - megnyerte az OB I-
es bajnokságot, ami azt jelen-
ti, hogy jövõre a Szuperligá-
ban lépnek majd pályára a
hölgyek. 

A szentesi játékosok Antu-
novics Dunja, Mészáros Lotti,
Lõrincz Zsófia, Hernádi Anett,
Hajdú Kata, Pászti Judit,
Pászti Edit, Klopcsik Diana
voltak, a csapat útját Rákóczi
Andrea egyengette. 

– A nagy viadalok után pi-
henõ következik, legköze-
lebb augusztus 18-án rende-
zünk kiemelt, elsõ kategóriás
versenyt a 14 éves lányok-
nak Szentesen – tudtuk meg
Bakos Lászlótól.

H.V.

Szuperligában a teniszezõk!

Egy korosztályban, az U16-osok megyei
labdarúgó bajnokságában szerepelt az idei
szezonban a Szentesi Farkasok USE, ott vi-
szont egészen az ezüstéremig meneteltek
Janiga László (képünkön) tanítványai. Jövõ-
re minden bizonnyal egy közös szentesi
utánpótlás bázis tagjai lesznek a Farkasok.

Két csapattal, az U14-es és az U16-os
együttessel indította a 2011-2012-es bajnoki
idényt a Szentesi Farkasok sportegyesület,
de idény közben a fiatalabb korosztályból el-
fogytak a labdarúgók, így a vezetõség úgy
döntött, hogy tavasszal visszaléptetik a baj-
nokságtól a csapatot, a játékosok közül öten
átkerültek a HSZATÁK- Junior FC-hez, a
többiek pedig csatlakoztak a Farkasok U16-
os gárdájához. A nagyok végül a hét csapatos
megyei bajnokságban a második helyen vé-
geztek a Sándorfalva mögött. – Sajnos az
edzéslátogatottság az év folyamán kívánni
valót hagyott maga után, éppen ezért nagy
eredménynek tartom ezt az ezüstérmet – vé-
lekedett Janiga László, a klub elnöke. – A baj-
nokság mellett egy komolyabb tornát szer-
veztünk tavasszal, akkor 12 csapat látogatott
Szentesre, voltak vendégeink külföldrõl is.
Szeretném megköszönni Koncz László és Mar-
ta Dorin munkáját is, nekik is komoly szere-
pük volt abban, hogy ezzel a 18-19 fiatal lab-
darúgóval ilyen eredményesen tudtunk sze-
repelni.

Érdekesség, hogy mivel a tápéi egyesület
az elõzõ szezonban átvállalta a költségek fe-
lét, cserébe viszont névhasználatot kért a
klubtól, így a mieink – kizárólag szentesi já-
tékosokkal – Szentesi Farkasok–Tápé név
alatt játszottak a bajnokságban.

A hírek szerint augusztustól komoly válto-
zások lesznek a szentesi labdarúgás berkein
belül, és a történések érinthetik a Szentesi
Farkasok életét is. – Egyelõre saját nevünkön

neveztük be az U16-os együttesünket a kö-
vetkezõ idényre, valamint újabb egy évre
szóló együttmûködési megállapodásunk van
a Tápéval, ennek ellenére mi is kíváncsian
várjuk azoknak a tárgyalásoknak az eredmé-
nyeit, amelyek új alapokra helyezik a labda-
rúgó utánpótlás-nevelés helyzetét Szentesen
– mondta Janiga László. – Az elsõ közös
munkán már túl vagyunk, hiszen az U12-es
bajnokságban Vadász Bélával együtt edzettük
a hszatákos-farkasos csapatot, és a HSZA-
TÁK nyár eleji futballfesztiválján is közös
név alatt szerepeltünk. Az, hogy mi lesz a
Szentesi Farkasok USE-val, az véleményem
szerint még júliusban el fog dõlni, hiszen a
következõ idényre augusztus elején kezdõ-
dik a felkészülés, addig minden kérdésre vá-
laszt kell, hogy kapjunk.

hv

Új irányban a Farkasok

A Dr. Papp László Sportcsarnokban tábo-
roztak ezen a héten a Szentesi Párducok Ké-
zilabda Utánpótlásnevelõ Sportiskola gyer-
kõcei. Reggel nyolctól délután négyig tartot-
tak a foglalkozások mintegy húsz fiatalnak. –
Érkeztek gyerekek a fõvárosból, Szegedrõl is,
de természetesen az itteniek voltak a legtöb-
ben. 9-13 éves fiúk és lányok vettek részt a
táborban, úgy érzem sikerült tartalmasan el-

töltenünk ezt az öt napot – mondta Czesznak
György, a sportiskola vezetõje. Szeptember
elsejéig pihenõ következik. A Kiss Bálint-is-
kolában kézilabda-tagozatos osztály debütál,
heti háromszor két órában ismerkedhetnek
meg a sportág alapjaival az elsõsök. A kép-
zésben évek óta  részt vevõ Koszta-iskola
mellett a tervek szerint a Klauzál-iskola is
bekapcsolódik a kézilabda oktatásába. hv

Táboroztak a kézisek

Horváth Sándor, a Szen-
tesi Vízilabda Klub ügy-
vezetõ igazgatója lapunk
érdeklõdésére elmondta,
hogy a férfi szakág csapa-
tai közül ezen a héten az
ifjúsági, a serdülõ és a
gyermek együttesek kezd-
ték meg a felkészülést a
következõ szezonra. A fel-
nõtt nõi gárda kerete to-
vábbra is alakulóban van,
a hírek szerint kínai és an-
gol játékosokat is figyel-
nek a klub vezetõi. Egy-
elõre pontos nevek nem
szivárogtak ki az igazolá-
sokkal kapcsolatban a
klubházból, mindössze
annyi, hogy jövõ hét ele-
jén várható nagyobb hor-
derejû bejelentés az új já-
tékosokkal kapcsolatban.

Csatlós Gréta, Mácsai Eszter, Kozák Léna, Barna Zsófia, Szûcs Balázs, Kürti Szabó Zsombor



(Folytatás az 1. oldalról.)
Májusban nyitott ki újra az

egykori Panoráma presszó,
Pano Sport Pub elnevezéssel.
Elégedett a forgalommal Fe-
nyõ Csaba ügyvezetõ. – Nap-
közben kevesebben vannak,
de este megtelik a terasz
negyven ülõhelye. A labda-
rúgó Európa-bajnokság ideje
alatt telt ház volt, a mérkõzé-
seket hat tévén és egy nagy
kivetítõn nézhették a vendé-
geink. A sportos esték folyta-
tódnak az olimpia idején, a
londoni közvetítéseket még
nagyobb kivetítõn követhe-
tik nálunk. Eddig nem volt
lakossági panasz a helyre,
ezek szerint nem voltak han-
gosak a szurkolók. A sport
pub hétköznap este 10-ig,
hétvégén éjjel 2 óráig tart
nyitva, de igény szerint ké-
sõbbre is tehetik a zárórát. -
Szeptembertõl tervezünk ze-
nés rendezvényeket, de nem
diszkót, hanem élõ zenés
programokat – mondja az
ügyvezetõ.

Az ötven fõt befogadó
Szent Korona cukrászda jú-
niusban nyitott a Horváth
Mihály utcán, de a tervezése
tíz évvel ezelõtt kezdõdött.
Füsti Molnár Lajos tulajdonos
a hagyományokra épít. – Itt
nincs alkohol és nem áru-

lunk kólát, van viszont friss
gyümölcslé, limonádé és
kávé – mondja. Saját készíté-
sû fagylalt, sütemények, va-
lamint szokatlan módon
péksütemény és kenyér is
kapható a cukrászdában. –
Saját búzából mi õröljük a
lisztet és kemencében, kövön
sütjük a kenyeret. – Hideg
kovászos eljárással, három
napon át készül a kenyér –

részletezi. Az ára magasabb
a boltiénál, de az íze és az ál-
laga is egészen más. Füsti
Molnár Lajos szerint ma
nem lehet hosszú távra ter-
vezni, egyelõre azonban elé-
gedett a forgalommal. Hét
közben egész nap van ven-
dég, hétvégén inkább dél-
után, este ülnek be hozzánk
– mondja.

Ugyancsak június óta mû-

ködteti kerthelyiségét a Pá-
terház Panzió és Étterem a
posta mellett. Az éttermet
üzemeltetõ Séf Kft. vezetõje
már évek óta szeretett volna
létrehozni egy külsõ vendég-
fogadó helyet, azonban csak
most sikerült megvalósítania
tervét. – A teraszt a Szentes
Tv-vel közösen hoztuk létre
és megegyezés szerint hasz-
náljuk – mondja Dömsödi Im-

re. Reggelente és pénteken
este innen jelentkezik az élõ
adás, ezen kívül viszont tel-
jes egészében a vendéglátást
szolgálja. Az együttmûködés
egyik hozadéka, hogy a mû-
sorban elkészített ételsort, a
következõ héten szerdán,
egységáron bárki megkóstol-
hatja. A harminc fõt befoga-
dó terasz elkészültével - új-
donságként - nyári grillétele-
ket és frissítõ gyümölcsalapú
koktélokat kínálunk szezo-
nálisan. A forgalom az is-
mertséggel folyamatosan nõ,
fõleg a középkorosztály láto-
gatja a kerthelyiséget. Dél-
elõtt és a késõ délutáni órák-
tól kellemes a klíma, igény
szerint párásító kapu is segí-
ti a hûsítést. A televíziós mû-
sorokon túlmenõen más ren-
dezvények is vannak. Leg-
utóbb esküvõi bemutatót
rendeztek, de már jelentkez-
tek sajtkészítõk és méhészek
is, akik a faházakban mutat-
nák be termékeiket augusz-
tusban. A terasz mûködteté-
sét az idõjárástól teszik füg-
gõvé, de külsõ melegítõ-
berendezés és takarók segít-
ségével a hûvösebb napokon
is tudják fogadni a vendége-
ket.

Kép és szöveg:
Besenyei Gábor
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Kos 
Kellemetlen dolgok érhe-
tik. Azonban minden

rossz kivédhetõ, ha mindig a józan
megfontolások talaján marad, és
egészségesen gyanakvó. Tudja,
jobb félni, mint megijedni.

Bika 
Megérezheti a rossz dön-
tései következményeit.

Egy ideig viseli az ebbõl eredõ hát-
rányokat, de aztán egyszer csak
elege lesz a sorozatos kellemetlen-
ségekbõl.

Ikrek 
Ne folytassa tovább a
családi konfliktusokat.

Próbálja meg kijavítani azt, ami el-
romlott, meglátja, sokkal könnyeb-
ben fog menni, mint korábban gon-
dolta.

Rák 
A családtagjai az ön
számlájára nagylelkûs-

ködnek. Valamelyik barátja nagy
hatással lesz önre a napokban. A
hét elején egy nagyobb összejöve-
telre kap meghívást, vagy egy érte-
kezlet lehet sorsdöntõ az életében.

Oroszlán 
Maradjon meg a kacér-
kodásnál, egyelõre ne

lépjen tovább. Fennáll ugyanis a
megtévesztés veszélye: vagy be-
csapják, vagy pedig magát csapja
be azzal, hogy idealisztikusan ítéli
meg a helyzeteket.

Szûz 
Következtetései tévések,
büszkesége azonban

meggátolja abban, hogy ezt beis-
merje. Jobban tenné pedig, mert
így barátai is úgy éreznék, hogy
közelebb kerülhetnének önhöz.

Mérleg
Szeretné, ha már rende-
zõdnének anyagi dolgai.

Ugyanakkor könnyen lehet, hogy
bár „imádkozik“, mégsem sikerül
egy fontos vizsgája. Talán emiatt,
esetleg viszont azért szakítja meg
az iskolát, mert túl magasak a kö-
vetelmények, de az is lehet, hogy
nem bírja anyagilag.

Skorpió 
Az ellentétek kiegyenlíté-
sére irányuló törekvései

sorra kudarcot vallanak. Nem kapja
meg családjától azt a biztonságos
védelmet, amelyre vágyott. Nincs
más hátra, önnek kell saját megte-
remtenie a biztonságát. Csak eb-
ben bízhat.

Nyilas
Mindent megadna a bé-
kéért, szinte bármit

\"lenyel\" ezért. Amikor felméri a
helyzetet, fordít eddigi gondolkodá-
si irányán. Többé nem akar min-
denáron tartozni valahová.

Bak 
Az az egy biztos, hogy a
szerelemben a Bak nagy

tanár, képzetten távoznak ön mellõl
a "tanulók". A Plútó azt tanácsolja,
hogy utazzon a tenger mellé, valaki
ígéretes üzleti lehetõséggel várja.

Vízöntõ 
Döntéseit apró, de hatá-
rozott lépések követik.

Egyelõre érzelmileg kell függetle-
nednie. Amíg csak azt nézi, hogy
másnak mi a jó, ön sosem lesz
boldog és felszabadult.

Halak 
Elege van mind a munká-
ból, mind a nyomaszó

melegbõl. Épp itt az ideje, hogy fel-
kerekedjenek egy nagy nyaralásra.
Nem számít, hogy milyen messzire
és milyen minõségû utazást enged-
het meg magának. Egy a fontos,
legyen teljesen jelen és élvezze a
pillanatot.

Július 13-20.
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A tavalyi siker után a
babaszoba.hu internetes por-
tál idén is elindította az Év
Szülészete díjért folyó szava-
zást. A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház tavaly a
verseny országos 3. helye-
zettje lett szülõszobai ellátás
kategóriában. 

A szavazás július 31-ig tart,
az érdeklõdõk a www.
azevszuleszete.hu oldalon
szavazhatnak a hazai intéz-
ményekre 3 kategóriában:
szülõszobai ellátás, gyermek-
ágyi és újszülött ellátás, fel-
szereltség és környezet.

Hatvanban rendezték meg
a 19. Triatlon sprint távú
kupát és ranglista versenyt,
melyen Honvéd Rákóczi SE
versenyzõi a következõ
eredményeket érték el: 

Második lett  Tarr András a
30-34 éves férfiak között és
Dósai Molnár Szilvia a 30-34
éves nõk között.

A 25-29 évesek között
Csendes Zoltán a 6., a 60-64
éves korosztályban Lõrincz
Gábor a 4. helyet szerezte
meg.

Szentes vezetõi is tûzhely mögé álltak a 6. Derekegyházi Palacsintafesztiválon. A rendez-
vény szombati nyitónapján a város mûvészeti csoportjai adtak mûsort a színpadon, miköz-
ben a polgármesteri hivatal munkatársai szorgosan sütötték a palacsintákat. Az egész hetes
programsorozat végére akár 30 ezer palacsinta is készülhet, becsületkasszába várják az ön-
kéntes adományokat. A pénzt helyi, hátrányos helyzetû gyerekek táboroztatására fordítják.

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. Idõszaki kiállítás: A sebe-
sült Görgei.  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: 

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítá-
sa.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásait szeptember 7-ig tekint-
hetik meg a látogatók, nyitvatar-
tási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Esztergomi Art Fotográfiai

Stúdió alkotóinak a képeibõl ren-
dezett kiállítás A „Csendes ké-
pek” címû tárlat augusztus 30-ig
látogatható az intézmény nyitva-
tartási idejében.

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivár-

vány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból. Képzõmûvészeti kiál-
lítás látogatható nyitvatartási idõ-
ben. 

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

Õze Lajos Filmszínház
Július 12-16.
20 és 22 órakor Hófehér és a

vadász – amerikai akciófilm.
Július 19-23.
20 óra Éjsötét árnyék – ameri-

kai vígjáték,
22 óra Veszélyes vágy –

angol-francia-német-kanadai-
svájci thriller.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 13—tól

Azt mondja a férj a feleségének:
- Meghívtam egy barátomat va-
csorára.
- Megõrültél? Nincs semmi kaja
itthon, tiszta kosz minden, a ha-
jam szörnyû! Miért hívtad meg a
szerencsétlent?
- Segíteni akartam neki. Szeren-
csétlen nem tudja eldönteni, meg-
nõsüljön-e vagy sem...

Beálltam egy zsúfolt parkolóba és
leengedtem az ablakot, hogy a
hátsó ülésen nyújtózkodó kutyu-
som kapjon elég levegõt. Nem
akartam, hogy utánam induljon,
megálltam hát a járdán és vissza-
mutatva rá, határozottan azt
mondtam:
- Ott maradsz! Érted?? Maradsz!
Maradsz!!
Egy közeli autó vezetõje, látva
hogy szõke vagyok, csodálkozva
végigmért, majd megszólalt:
- Csak be kell húznia a kéziféket!

A férjem úgy bánik velem, mint
egy kutyával.
- Csak nem ver?

- Nem, de azt szeretné, hogy hû-
séges legyek!

Egy nõ élete három szakaszra
oszlik:
1. idegeire megy az apjának,
2. idegeire megy a férjének,
3. idegeire megy a vejének.

Édes nagyon hiányoztam, hogy
most két hétig nem voltam itt-
hon?
Nem voltál itthon?

A feleség otthagyja a férjét, és
visszaköltözik a mamájához.
- És képzeld - meséli -, alighogy
kiléptem a lakásból, durranást
hallottam! Most mit gondolsz?
Agyonlõtte magát, vagy pezsgõt
bontott?

- Drágám! Mit jelentsen ez a bar-
na hajszál a zakódon??
- Azt, hogy azóta nem kefélted át,
amióta szõkére festetted a hajad!

- Drágám - hörgi betegágyán a
férj. - Ígérd meg nekem, ha meg-
halok, nem adod össze magad
más férfival!
A fiatalasszony szipogva felel :
- Megígérem, szívem. De mi le-
gyen, ha meggyógyulsz?

Egyik szõke nõ felhívja a másikat:
- Te, nálatok sincs meleg víz?
- De van, csak hideg.

Öreg székely megy az utcán, té-
len, -20 fokban, kis sapkában. Ar-
ra megy a komája, nagy kucsmá-
ban. Meglátja, és megkérdezi:
- Áron bátyám, magának nincs
kucsmája?
- Hogyne lenne.
- Akkor miért nem azt veszi fel
ilyen borzasztó hidegben?
- Amióta egyszer szörnyû baleset
ért benne, azóta nem veszem fel.
- Miféle baleset?
- Valaki megkérdezte tõlem, hogy
iszok-e pálinkát. Én meg nem hal-
lottam.

Hõguta

Szavazzon
a szülészetre

Triatlon
sikerek

Olimpiával, friss kenyérrel és gyümölcskoktélokkal csábítják a vendégeket

Népszerûek esténként a teraszok

ISMÉT EGY JÁTSZÓTERET szeretne kifõzni magának
Szentes. Ezért nem kell mást tenni, csak a Delikát ételízesítõk
tasakjait vagy a csomagoláson lévõ vonalkódot eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályára, vagy bedobni a
hivatal portáján kihelyezett gyûjtõdobozba.

A Pano üzemeltetõje elégedett a terasz forgalmával.



– Ez a Petõfi Szálló. Telje-
sen jó a felirat. És most döb-
benek rá, akkora a különb-
ség e között és ezek között,
hogy ordít – lelkendezett
pénteken, a Kossuth téren
felállított tapintható térkép
mellett Hegedûs István, mi-
közben egyik kezével a fe-
hér-ház, másikkal pedig a
városközpont patinás épüle-
teinek kicsinyített mását ta-
pogatta. A Vakok és Gyen-
génlátók Csongrád Megyei
Egyesületének alelnöke arra
az ünnepélyes átadásra volt
hivatalos, amit a Szentes-
Csongrád Rotary Club szer-
vezett abból az alkalomból,
hogy saját gyûjtésük és
egyéb adományok révén el-
készülhetett a szentesi belvá-

ros bronzba öntött háromdi-
menziós térképe. Az avatá-
son Mészáros Zoltán, a klub
leköszönõ elnöke üdvözölte
az egybegyûlteket. Elmond-
ta, sokan hitetlenkedtek kez-
deményezésükkel kapcsolat-
ban, erõn felüli vállalásnak
tartották, aztán végül mégis
sikerült megvalósítaniuk: a
térplasztika Lantos Györgyi és
Máté István szobrászmûvé-
szek munkáját dicséri. Mé-
száros Zoltán felolvasta
Szirbik Imre polgármester és
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ üzenetét, majd át-
adta a szót Szûcs Lajos alpol-
gármesternek, aki az ötlet-
gazdák és az adományozók
segítõkészségét méltatta. 

Balogh György, a rotarysok

országos kormányzója emlé-
keztetett: a tapintható térké-
pek felállítása magyar rota-
rys hagyomány, a szentesi a
12. ilyen mûalkotás hazánk-
ban. – Mi a cselekvõ ember-
séget képviseljük, azokat,
akik segítõ kezet nyújtanak a
fogyatékkal élõk felé – fogal-
mazott. Elégedett volt a vég-
eredménnyel Ternai József is,
aki a lepellerántás elõtt har-
monikája kíséretében énekelt
pár dalt a megjelenteknek. Õ
és látássérült sorstársai az
ünnepség után már azon ta-
nakodtak, hogyan lehetne
megóvni ezt a maga nemé-
ben páratlan szentesi értéket,
ami lehetõvé teszi, hogy
Szentes szíve kézzel is belát-
ható legyen. B.D.

Született: Mészáros Zoltán
és Kósa Nikolettának (Dósai
M. u. 19.) Zoé Vivien, Karasz
Zoltán és Pongrácz Aranka
Máriának (Honvéd u. 18/A)
Bettina, Gazsi János és Fekete
Csillának (Galamb u. 13.)
Márk Barnabás nevû gyerme-
ke.

Házasságot kötött: Lakatos
Róbert György (Bocskai u. 8.)

és Fekete Katalin (Köztársa-
ság u. 8.), Magyar Imre (Hét-
vezér u. 40.) és Berezvai Ilona
Sarolta (Gógány u. 61.), Dá-
vid Roland Tamás és dr. Kása
Laura (Szeged Arató u. 11.)

Elhunyt: Sebõk Sándorné
Sipos Magdolna (Hajnal
u. 23.), Dr. Gilicze Lajos
(Kossuth u. 14.), Gyuricza
Györgyné Szarvadi Klára
(Váradi L. Á. u. 32/A), Héjja
Ferencné Vatai Eszter (Vá-
radi L. Á. u.28.)
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A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház Addik-
tológiai Gondozó és Drog-
ambulancia szakrendelése
továbbra is fogadja a járó-
betegeket. Ellátási körzeté-
ben semmilyen változás nem
történt. 

Az addiktológiai és drog-
problémákkal küzdõk to-

vábbra is a kórház rendelõ-
intézetében (bejárat a Kiss
Zsigmond utca felõl) fordul-
hatnak segítségért a szakem-
berekhez, elõzetes bejelent-
kezés alapján hétfõtõl csütör-
tökig fél 8-tól 16 óráig, pén-
teken fél 8-tól fél 2-ig. Te-
lefonszám: 06/63-500-844;
06/63-401-429; 06/63-313-

244/104. A rendelés beutaló
nélkül kereshetõ fel.

Cseh-Lakos Ilona
a kórház sajtszóvivõje

Gondozzák a szenvedélybetegeket

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

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

Gyógyszertári készenléti ügye-
let: Július 16-23 -ig Pingvin Pati-
ka (Rákóczi  u. 12.) hétfõ-péntek
8-19, szombat 8-13 óráig, vasár-
nap, ünnepnap zárva. Készenléti
telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) július 7-
8-án Petz János Klauzál u. 21.,
telefon: 30/549-09-07.

Kigyulladt a lom egy hosz-
szú évek óta építés alatt álló
házban Szegváron. A Szente-
si Rendõrkapitányság mun-
katársai vizsgálják, hogy a
fõzés közben lángra kapott
holmi veszélyeztette-e a
szomszédságban élõk biz-
tonságát, ha igen, akkor an-
nak megfelelõen indítanak
eljárást az ügyben.

Ismeretlenek hatoltak be
egy Vadaskert utcai lakásba
július 3-ra virradóra. A tolva-
jok 330 ezer forint értékû
készpénzt és ékszereket vit-
tek magukkal.

Súlyos testi sértés miatt in-
dult eljárás egy ismeretlen
férfi ellen, aki Szegváron,
szóváltás után, olyan súlyo-
san bántalmazta, hogy nyolc
napon túl gyógyuló sérülése-
ket szenvedett.

Szintén ezen a településen
történt, hogy két hölgy vere-
kedett össze a délelõtti órák-
ban az utcán, mindketten

könnyebb sérülést szenved-
tek, ellenük garázdaság mi-
att indult eljárás. És még
mindig Szegvár: három má-
zsa mûtrágyát lopott el két
férfi július 8-ra virradóra, de
õket nem sokkal késõbb el-
fogták a rendõrök.

Kigyulladt és leégett egy
edzõterem a Munkás utcá-
ban. A szakértõk vizsgálják a
tûz lehetséges okát, és az,
hogy szándékos gyújtogatás
történt-e? A kár jelentõs,
mintegy 2,5 millió forint.

Barátnõjével szeretett vol-
na találkozni egy férfi az
egyik Kossuth utcai emeletes
ház lakásában, ám mivel
nem engedték be, ezért úgy
döntött, hogy szétrúgja az aj-
tót. Azóta garázdaság miatt
folyik ellene eljárás…

400 ezer forint értékû mû-
szaki cikket vittek el az
egyik Apponyi téri szórako-
zóhelyrõl. A tolvajok kivág-
ták a szúnyoghálót, majd a

befeszített ablakon keresztül
bejutottak az épületbe.

Graffitiket festettek egy
Bacsó Béla utcai ház falára
ismeretlen „képzõmûvé-
szek”. Azt viszont valószínû-
leg nem tudják, hogy a tör-
vénymódosítások miatt cse-
lekedetüket bûncselekmény-
ként kezeli a rendõrség, an-
nak ellenére, hogy a kár nem
haladja meg a szabálysértési
érték határát, vagyis az 50
ezer forintot. A falrajzolók
ellen rongálás miatt indult
büntetõeljárás. 

Kedd reggelre virradóra
törtek be az egyik, Szentes
határában található telep-
helyre, ahonnan 300 ezer fo-
rint értékû berendezési tár-
gyat vittek magukkal a bû-
nözõk. Néhány nappal ez-
elõtt szintén ennek a válla-
latnak a területérõl vittek el
használati tárgyakat a tolva-
jok.

hv

Leégett a konditerem

Az elsõ napokat sikerrel teljesítette Baranyi
Antal, aki európai útján a tervek szerint nem-
csak kerékpáronn próbálja ki ismét magát,
hanem a Most Blanc-t is meghódítja. A július
4-i indulás után elõbb eltekert barátjához,
Kovács Tamáshoz Szlovákiába, Kürt községbe,
ahonnan ketten indultak tovább a franciaor-
szági Chamonix-ba. Toncsi az elsõ nap mint-

egy 160 kilométert pedálozott, 40 fokos hõ-
ségben. A 2. nap 110 kilométert tekertek,
majd egy nap pihenõ után 98 kilométert ha-
ladtak és Komáromban egy cserkész tábor-
ban aludtak. Az 5. nap 145 kilométert tettek
meg, másnap átlépték a határt. Az egyhetes
utazás végére kevés biciklizést és némi hegy-
mászást terveztek be.

Egy hét a hátuk mögött

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü július 16—20.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Marhahúsleves

grízgaluskával és
Tárkonyos
pulykaraguleves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Dubary csirkemell,

burgonyapüré, saláta
Kedd: Karfiolleves és Joghurtos

burgonyaleves
A menü: Kebab pálcikán,

sült burgonya, saláta
B menü: Bácskai rizseshús, saláta
Szerda: Magyaros gombaleves

és Gyümölcsleves
A menü: Csemege sertéscomb,

tészta
B menü: Pirított csirkemáj

magyarosan, párolt rizs
Csütörtök: Paradicsomleves

betûtésztával és nyári
zöldségleves

A menü: Rántott karaj, rizibizi
B menü: Holstein csirkemell,

kelkáposzta fõzelék
Péntek: Hideg almaleves és

Fokhagyma krémleves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, desszert
B menü: Tejfölös-gombás

csirkeragu, tészta,
desszert

www.galeriakavehaz.hu (X)

Kézzel is belátható

Fotó: Vidovics


