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Idén megfiatalodik Szen-
tes legrégebbi Kurca-hídja. A
Csongrádi utat és a Kossuth
utcát összekötõ kõhidat

1884-ben adták át a forga-
lomnak, az év hátralévõ ré-
szében azonban lehetnek
fennakadások az átkelõn, hi-

szen heteken belül megkez-
dõdik a szerkezet felújítása
és a hídpálya bõvítése, ahol
a fahíd felõli oldalon szabvá-
nyos kerékpárutat is kialakí-
tanak. A tervek szerint a
szerkezet bõvítése után fel-
újítanák a téglaboltozatot,
megerõsítenék a pilléreket, a
vasbeton mellvéd helyére
pedig egy kovácsoltvas kor-
lát kerülne, így a hídon átke-

lõk akadály nélkül ráláthat-
nak majd a Kurcára. 

A munkára két cég is je-
lentkezett, közülük végül a
Szeged Beton Kft. nyerte el a
kivitelezést. A társaság mû-
szaki vezetõje, Karsai László
lapunk érdeklõdésére el-
mondta, augusztus 13-án ve-
szik át a munkaterületet, de
egyelõre nem vonulnak fel,
mert még több kérdést tisz-

Megfiatalodik a 128 éves kõhíd

Farkas Sándor számára is
érthetetlen, miért nem ne-
vezték ki a Boros középis-
kola élére Molnárné Tóth
Györgyit. A térség fideszes
országgyûlési képviselõje
lapunknak adott interjújá-
ban azt mondta, inkább a
megyei hatáskörû kérdé-
sekben van nagyobb bele-
szólási lehetõsége. 

– Mi lehetett az oka an-
nak, hogy az iskola dolgo-
zói és tanárai által 100 szá-
zalékban támogatott Mol-
nárné Tóth Györgyi, mint
egyedüli pályázó, nem kap-
ta meg a Boros Sámuel
szakközépiskola igazgatói
székét?

– Próbáltam tájékozódni a
megyén és a minisztériu-
mon keresztül is, de meg-
nyugtató választ nem kap-
tam. Érthetetlen mi történ-
hetett. Újra kiírják a pályá-
zatot, ami nem zárja ki az
indulásból Molnárné Tóth
Györgyit.

– Mit tud a kórház trau-
matológiai osztályának be-
sorolásáról? Beszélt-e a mi-
nisztériumi vezetéssel és a
fõigazgatónõvel a témáról?

– Korábbi információim
szerint megnyugtatóan fog
rendezõdni az ügy, meg fog
maradni a traumatológia. A
végsõ döntés idõpontja kér-
déses még. 

– Ilyen kérdésekben és
személyi ügyekben a végsõ
döntés elõtt kikérik a térség
országgyûlési képviselõjé-
nek a véleményét?

– Egyes esetekben igen,
most ezekben az ügyekben
nem. Egyébként is inkább a
megyei hatáskörû kérdések-
ben van nagyobb beleszólá-
si lehetõsége az országgyû-
lési képviselõnek. Mint vá-
lasztókerületi elnök pedig, a
választókerület ügyeit kö-
vetem figyelemmel. Orszá-
gos szinten politikai egyez-
tetésre van lehetõség, de a
döntésben nem veszek részt
és nem szólok bele. 

– Hogyan értékeli a kor-
mány eddigi munkáját?

– 1998 óta vagyok képvi-
selõ, azonban ilyen feszített
tempójú szakasz nem volt
még, mint az elmúlt két év-
ben. Talán a korábbi évek
voltak a szükségesnél nyu-
galmasabbak, eredményt
azonban csak ilyen munká-
val lehet elérni. Az Ország-
gyûlés elsõ feladatként
megalkotta a sarkalatos tör-
vényeket és az új alkot-
mányt. Én azt gondoltam,
hogy ezeket követõen több
idõm jut a választókerület-
re, de nem így történt. Az
országos munka még erõsö-
dött, aminek egyik oka a
gazdasági és társadalmi vál-
ság volt, amit csak szigorú,
feszes munkával lehetett
kezelni. A jövõ évi költség-
vetés fõbb számait már elfo-
gadta a parlament, azonban
õsszel folytatódik a tör-
vényalkotás.

(folytatás a 3. oldalon)

Nem kérték ki
a véleményem

Bort ajánlott fel egy szen-
tesi sörözõ pultosa egy haj-
léktalan vendégnek, ha ka-
merája elõtt becsinál a ga-
tyájába. A felvételt feltöl-
tötte egy internetes videó-
megosztó portálra. A meg-
alázó képsorok híre eljutott
a hajléktalanszálló munka-
társaihoz is, az intézmény-

vezetõ pedig úgy döntött,
feljelentést tesz a rendõrsé-
gen. A jogszabályok szerint
csak akkor büntethetõ a
pultos, ha maga a sértett ter-
jeszt elõ magánindítványt.

– Akcióra készen állok. N.
Imre vagyok, tiszta a gatyám
most még, majd az akció
után nem biztos, hogy tiszta

marad – így köszön be a ka-
merának a hajléktalanszálló
lakója azon a felvételen, amit
tavaly november 29-én töl-
töttek fel egy videómegosztó
portálra. – Ez a beszéd – biz-
tatja a felbujtó, majd ellenõr-
zi, valóban tiszta-e a vendég
alsónemûje. A több mint
négy perces videó vége felé a

felvételkészítõ az objektívval
ráközelít a hajléktalan letolt
gatyájára, majd felordít: „Te
tényleg bekakáltál. Ott a cso-
da! Megvan a produkció, vi-
lágsztár leszel. Öltözzél föl
szépen, hozom a fél liter bo-
rodat. „– Nem egy liter? –
kérdez vissza Imre. – Legyen
egy, mert szerintem megéri –
vágja rá a pultos.

A képsorokat eddig 272-en
tekintették meg. Néhány he-
te a hajléktalanszálló mun-
katársaihoz is eljutott a híre,
akik emellett több olyan vi-
deót is találtak a portálon,
ami szintén ennél a szentesi
kocsmánál készült, és hajlék-
talanok szerepelnek benne
megalázó helyzetben. Az
egyiken például egy magate-
hetetlen, részeg férfit biztat-
nak arra, hogy egy kis borért
állítson vízszintesbe egy
közlekedési táblát. A lebeto-
nozott tábla meg se moccan,
az ittas ember viszont esik-
kel körülötte, a kocsma tera-
szán ülõk és a kamerázó –
aki Bocibátya néven töltötte
fel a videókat – pedig jót de-
rülnek rajta. Egy másik fel-
vételen látható is Bocibátya,
amint köszönti a Jómadár
TV nézõit. 

(folytatás a 3. oldalon)

Kedden, amikor a magyar
nõi vízilabdaválogatott olim-
piai elõdöntõt játszott Lon-
donban, egy ismerõs zászló
is feltûnt a piros-fehér-zöld-
ben pompázó lelátón: Cseuz
László tartotta magasba a
Szentes feliratú trikolort,
amit TV-nézõk milliói láthat-
tak.

A közismert testnevelõ
mellett Zantleitner Krisztina,
a szentesi nõi vízilabdacsa-
pat vezetõedzõje is kiutazott
az ötkarikás játékok színhe-
lyére. Úti és olimpiai élmé-
nyeikrõl beszámolót küldtek
szerkesztõségünknek. Utób-
bi például arról is írt, hogy a
házigazdák el vannak ájulva
a magyarok szurkolási stílu-
sától.

Írásaikat lapunk hatodik
olralán olvashatják.

Olimpia, ahogy a szentesiek látják

Bort ajánlottak a hajléktalannak, hogy a gatyájába csináljon

Alázó videók készültek egy kocsmában HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi ÉletMÉG 3 HÉT A LECSÓFESZTIVÁLIG!

Könnyû õket megalázni.

128 év után megint szárazra kerül a Kurca medre a vá-
rosközpontban: heteken belül megkezdõdik Szentes
legöregebb átkelõjének felújítása és bõvítése. A 73 mil-
liós fejlesztés kivitelezõje a Szeged Beton Kft. lesz. A
Kurca vízszintjét nem csökkentik a munkálatok miatt,
viszont 34 méter hosszan teljesen víztelenítik a medret a
híd körül. 

Forrás: Szentesi Mozaik
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Az Alsópárt nevû város-
részben található; a Kos-
suth Lajos, a Kátai, a Villo-
gó és a Temetõ utcákat köti
össze. 1857-ben Angyal ut-
caként szerepel a doku-
mentumokban, mint a te-
metõkbe vezetõ utca. Az
1906. évi városrendezéskor
Bálint László (1821–1861)
gazdálkodóról, 1861. évi
polgármesterrõl nevezték
el, akinek a háza az utcá-
ban állt. 1942-ben a Kisgör-
gõs utca vette fel Bálint
László nevét, az addigi Bá-
lint utcát pedig I. Mátyás
magyar királyról keresztel-
ték el, aki Kolozsváron szü-
letett 1443. febr. 23-án; apja
Hunyadi János kormányzó,
a nagy törökverõ hadvezér,
édesanyja Szilágyi Erzsé-
bet. Gyermekkorát Vajda-
hunyad várában töltötte,
nevelését Vitéz János tudós
püspök irányította. 1453-
ban László nevû bátyjával
együtt megkapta a „besz-
tercei örökös gróf” címet, a
következõ évben pedig ap-
ja lovaggá ütötte. Hunyadi
János halála után (1456.
aug.) Budára csalták, és
bátyjával együtt fej- és jó-
szágvesztésre ítélték. Test-
vérét 1457-ben kivégezték,
Mátyást pedig Prágába vit-
ték, de a magyar ország-
gyûlés 1458. jan. 24-én ki-
rállyá választotta. Uralko-
dása idején eredményesen

harcolt a törökök, a német-
római császár és a cseh hu-
sziták ellen. 1458-ban a tö-
rököktõl visszafoglalta Ga-
lambóc várát, a Délvidéken
1463-ban vereséget mért
Ali bég seregére, behatolva
Szerbiába és Boszniába,
majd bevette Jajcát. 1468-
ban Csehország ellen for-
dult, bevonult Olmützbe,
ahol cseh királlyá válasz-
tották. 1476-ban a törökök-
tõl visszafoglalta Szabács
várát. Ismét feszültté vált a
viszonya III. Frigyes csá-
szárral, ezért 1477-ben be-
tört osztrák földre, és kö-
rülzárta Bécset. Komoly ha-
disarc után békét kötött a
császárral, de mivel Frigyes
megszegte azt, ismét Bécs
ellen vonult, 1485-ben el-
foglalta és székhelyévé tet-
te, felvéve az osztrák herce-
gi címet. Célja a császári
trón megszerzése lett, de
folyamatosan harcolt a tö-
rökök ellen is. Mátyás Bécs-
ben hunyt el 1490. ápr. 6-
án; Székesfehérváron te-
mették el. A történettudo-
mány a legnagyobb magyar
királyok között tartja szá-
mon. A Hunyadi-háznak
jelentõs birtokai voltak
Csongrád vármegyében,
így Szentes határában is. A
Királyság nevû határrész
elnevezése Mátyás király-
hoz kötõdik.

Labádi Lajos

A polgármester személye elleni küzde-
lem elhúzódása egyre érzékenyebben ki-
hatott a város ügyeinek intézésére. 1892
tavaszán a város még mindig nem rendel-
kezett jóváhagyott költségvetéssel, mivel a
képviselõtestület a Tasnádyval szembeni
bizalmatlanság miatt február végén újból
elutasította a költségvetési tervezetet. A
viszálykodás következtében megszapo-
rodtak a szabálytalanságok. Az év elején
elmaradt a szokásos polgármesteri beszá-
moló. A fõispáni hivatalvizsgálat számos
kifogást talált, s több tisztviselõ ellen fe-
gyelmi eljárást indított. A júliusi rendkívü-
li közgyûlésen Balogh János érthetetlen-
nek találta, hogy a feltárt hivatali hanyag-
ságokat a fõispáni vizsgálatnak kellett ki-
derítenie, holott az a polgármesternek,
mint hivatalfõnöknek lett volna a köteles-
sége. A városi adminisztráció színvonalá-
nak romlásáért a polgármestert tette fele-
lõssé. Kötelességmulasztással vádolta
meg, amiért a szabályrendelet elõírásai el-
lenére elmulasztotta a hivatalok ellenõrzé-
sét. Indítványozta, hogy a közgyûlés azon-
nal alakítsa meg a számonkérõ széket, és
bízza meg valamennyi hivatal megvizsgá-
lásával. Tasnády polgármester viszszauta-
sította Balogh vádjait, és indítványának
tárgyalását nem engedélyezte. Sima Fe-
renc csatlakozott a Balogh által elmondot-
takhoz, de a maga részérõl egy különbi-
zottság azonnali megalakítását indítvá-
nyozta. Mivel a polgármester ezt sem en-
gedélyezte, Sima ügyészi véleményt kért.
Burián Lajos ügyész kijelentette, hogy a
közgyûlésnek jogában áll a hivatalok meg-
vizsgálására bizottságot alakítania. Az

ügyészi vélemény ellenére Tasnády meg-
tiltotta a kérdés további tárgyalását. Sima
Ferenc tiltakozott a polgármesteri erõszak
miatt, majd – mivel Tasnády makacsul ki-
tartott elutasító álláspontja mellett – beje-
lentette, hogy a következõ közgyûlésen in-
dítványozni fogja a polgármester felfüg-
gesztését. 

Erre július 12-én került sor. A kedélyek
már az ülés elején pattanásig feszültek,
ugyanis kiderült, hogy az elõzõ közgyû-
lésrõl felvett jegyzõkönyv teljesen eltorzí-
tott formában tartalmazza a történteket.
Emiatt a hitelesítést megtagadták és a
jegyzõkönyvet újraszerkesztésre visszaad-
ták a fõjegyzõnek. Ezek után felolvasták
Sima Ferenc és társainak indítványát,
amely arra irányult, hogy a közgyûlés – a
hivatalos kötelesség gyakorlásának elmu-

lasztása, a város erkölcsi és anyagi kárára
elkövetett önkényes és törvényellenes eljá-
rása miatt – mondja ki Tasnády Antal pol-
gármester ellen a fegyelmi eljárás megin-
dítását, és rendelje el hivatalából való fel-
függesztését. Az indítvány mellett és ellen
többen szót emeltek, végül az elnöki teen-
dõket ellátó Nagy Imre tanácsnok név sze-
rinti szavazást rendelt el. Ennek eredmé-
nyeként – 63:59 arányban – határozatilag
kimondták Tasnády polgármester felfüg-
gesztését és ellene a fegyelmi eljárás meg-
indítását. Egy héttel késõbb Burián Lajos
ügyészt helyettes polgármesterré válasz-
tották, aki júl. 28-án ténylegesen átvette a
város ügyeinek irányítását. 

A polgármester eltávolítása fölött érzett
öröm korainak bizonyult. Csongrád Me-
gye Közigazgatási Bizottsága ugyanis aug.
16-án kelt végzésével megsemmisítette a
városi közgyûlés Tasnádyval szemben ho-
zott határozatát, s elrendelte a hivatalába
leendõ azonnali visszahelyezését. A köz-
gyûlés fellebbezett a határozat ellen, de a
belügyminiszter szept. 10-én kelt rendele-
tével helybenhagyta a KIB végzését. Emlí-
tést érdemel, hogy a jelzett idõpontra je-
lentõs változások következtek be Csong-
rád vármegye vezetésében: Stammer Sán-
dor alispán és Zsilinszky Mihály fõispán –
a miniszterelnök fölszólítására – benyúj-
tották lemondásukat. Ideiglenes fõispánná
báró Tallián Bélát nevezték ki. Tasnády
Antal azonban továbbra is a helyén ma-
radt.

Szeptember végére befejezõdött a városi
hivatalok vizsgálata. Nem volt titok, hogy
a feltárt szabálytalanságok miatt ismétel-

ten indítványozni fogják a polgármester
felfüggesztését. Erre okt. 17-én került vol-
na sor, de a közbejött botrányos esemé-
nyek következtében elmaradt. Az elnöki
széket elfoglaló Tasnády hetykén kijelen-
tette, hogy õt ugyan egy év óta üldözi a
közgyûlés egyik pártja, õ ennek ellenére –
mint látható is – szilárdan kitart. A provo-
katív szavakra Balogh János kijelentette,
hogy itt nem egy párt folytat harcot a
zsandár-polgármester ellen, hanem Szen-
tes város képviselõtestülete, mégpedig
azért, mert csakis olyan embert tûr meg
maga fölött, aki a többség bizalmával ren-
delkezik. A szóváltást követõen Tasnády
sorra megtagadta a képviselõi indítványok
tárgyalását, mire az indulatok elszabadul-
tak. A képviselõk egymást túlkiabálva fe-
jezték ki tiltakozásukat, kemény szavakkal
szidalmazva a polgármestert. Tasnády he-
ves csengõrázással próbálta a rendet hely-
reállítani, végül türelmét vesztve, az ülést
10 percre felfüggesztette. Kalapját fejére
csapva távozni készült, amikor Balogh Já-
nos felszólította, hogy vegye le a kalapját,
mert a közgyûlési teremben van, nem pe-
dig az istállóban! Tasnády pimaszul azt
válaszolta, hogy õ úgy érzi magát, mintha
csorda között volna. Erre Balogh heves
mozdulattal leütötte fejérõl a kalapot. A
polgármester hívei ököllel fenyegetõztek,
mire a Balogh körül tömörült képviselõk
kiszorították õket a terembõl. Az incidens
során Füsti Molnár Sándor árvaszéki ül-
nök sértõ kifejezéseket vágott Balogh Já-
noshoz, aki ezért párbajra hívta ki a szem-
telenkedõt. Eközben Tasnády a terembe
csendõröket rendelt, s a közgyûlést felosz-
latta. Másnap Füsti pisztolypárbajban sú-
lyosan megsebesítette Balogh Jánost, aki
napokon át élet-halál között mozgott. 

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

150 éve született dr. Tasnády Antal polgármester (IV.)

A polgármester fe l függesztése

125 éve: a Szentesi Lap
1887. július 30-án megjelent
száma érdekes eszmefutta-
tást közölt a tiszai fürdõzés-
rõl, amelynek lényege: A
fürdõzési szezonnak javát
éli közönségünk. „Noé bár-
kája” (egy õsi omnibusz) na-
ponta 8-szor, 10-szer úszik le
a Tiszára és vissza, s örökö-
sen zsúfolva van fürdeni
kész hölgy- és férfipubli-
kummal; pedig van ennek
az egészség szempontjából
nagy kedvvel ûzött szórako-
zásnak és mosakodásnak
egy nagyon komikus oldala.
– Az ugyanis, hogy mikorra
a fürdõ-közönség leér a Ti-
szára, akkorra úgy ellepi a
por, hogy ez alól úgy kell ki-
ásni az embereket. No de se
baj, ott a jó Tisza-víz, lemos
ez minden piszkot, minden
port. Fölüdülve jön ki a víz-
bõl a por alatt félholttá vált
közönség. Isteni ez a víz, ez
a fürdés! – kiált föl az omni-
busz egyik-másik utasa: de
midõn arra gondol a tiszta
testtel, hogy most már föl
kell ülni az omnibuszra és
hazamenni a városra, akkor
fájdalommal sóhajt föl, mert
mikorra azt az utat megtette,
újból úgy kell kiásni a por
alól. Fürdés vízben és por-
ban! – Ebbõl áll a tiszai für-
dés nálunk. No, majd más-
képpen lesz, ha az artézi kút
vizének fölöslegébõl csiná-

lunk fürdõt. Ez meglesz; de
elébb tisztában kell lennünk
azzal, hogy ha a vízfölösle-
get elvisszük a közgyûlés
határozata szerint a kispiac-
ra, mi lesz még az ezen túl
maradó fölösleg?

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1912. június 16-diki szá-
mának Helyi és vegyes hírek
rovatában megjelent egy
rövid közlemény „Távozó
festõmûvész” címen. A szen-
tesiek többsége ebbõl szer-
zett tudomást arról, hogy
egy nagyhírû festõmûvész
tartózkodott városukban.
„Csendben, kevés ember ál-
tal tudva mûködött Szen-
tesen a magyar festõgárda
egyik tehetséges tagja,
Koszta József, akinek tájké-
pei és zsánerképei már nagy
elismerést szereztek meste-
rüknek. Koszta a Lakos-féle
tanyán rendezte be mûter-
mét és dolgozott szorgalma-
san. A gróf Andrássy-féle
4200 koronás ösztöndíjjal ki-
tüntetvén, most már csak 8
napig marad körünkben, mi-
után a mûvészeti ösztöndíjjal
Szentpétervárra utazik, az
orosz képzõmûvészet tanul-
mányozására.” (Koszta eb-
bõl az ösztöndíjból kereste
fel Belgiumot és Hollandiát
is, majd visszatért Szentesre,
tanyát és földet vásárolt a
„Várfokon”, és 1949-ben be-
következett haláláig festette

a szentesi tanyavilágot. 1948-
ban Kossuth-díjat nyert;
díszsírja a szentesi Kálvária
temetõben található.)

40 éve: a Szentesi Élet
1972. júliusi számának „Ol-
vasóink írják” címû rovatá-
ban olvasható: „Több édes-
anya nevében teszem szóvá,
hogy a Marx tér (ma Ap-
ponyi tér) egyik bérházánál,
némely felnõttek a gyerme-
keket nyomdafestéket nem
tûrõ szavakkal szidalmaz-
zák. Szerintem az ilyen em-
bereknek a nyelvére parazsat
kellene rakni, mert ráérésbõl,
vagy szórakozásból a gyer-
mekeken töltik ki bosszúju-
kat. Nincs joguk ahhoz,
hogy a gyerekek mozgási
igényét durva módon meg-
fékezzék. Lehet õket figyel-
meztetni, de emberi hangon,
ahogyan azt a gyerekek is
szeretik. Marx téri lakos. –
Felhívnám a figyelmet arra,
hogy a piacon gyakran meg-
fordul egy idõsebb nõ, és
rendszerint botrányt okozó
módon viselkedik. Legtöbb-
ször a zöldséges piac kör-
nyékén szokott felfordulást
csinálni, és minduntalan ki-
vívja a vásárlók nemtetszés-
ét. Az illetékes hatóságnak
érdemes lenne rendet terem-
teni. Egy idõs vásárló.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi újságok írták…

Omnibuszjárat
a tiszai strandra

Utcáink, tereink névadói (87.)

Mátyás király út
Prágai út a fõdíja a most

kezdõdõ nyereménysorsolás
akciónak, melyet véradói
számára szervez a Magyar
Vöröskereszt a megyében. A
játék azoknak szól, akik ok-
tóber 11-ig Csongrád megyé-
ben valamelyik véradáson
vért adnak, és az ott kapott
jelentkezési lapot kitöltik, és
lepecsételtetve bedobják a
gyûjtõládába.

Az ajándéksorsolás fõdíja
egy kétszemélyes prágai uta-
zás novemberben, melyet a
Tatradol Bt. ajánlott fel, emel-
lett még egy kétszemélyes
pozsonyi adventi kirándulás
is gazdára talál. 

Sasvári Krisztina, a Vörös-
kereszt megyei igazgatója a
szervezet internetes portálján
írja: „A cél az, hogy a megyé-
ben vért adókat picit más-
ként is jutalmazzuk; éreztes-
sük azt, hogy nem minden-
napi a segítség, amit nyújta-
nak. Szerencsére sok bátor
véradó van a megyében, le-
hetetlenség lenne mindenki-
nek felajánlani egy utazást,
ezért döntöttünk úgy, hogy
sorsolást szervezünk. 

Utazást
nyerhetnek
a véradók

„Fától az erdõt...” címmel
második alkalommal rendezi
meg a Koszta József Múze-
um nyáresti családi foglalko-
zását. A Csallány Gábor Kiál-
lítóhelyen (Széchenyi-liget)
augusztus 16-án, csütörtökön
19 órára várják az érdeklõdõ-
ket. A programvezetõ, Fekete
Zoltán tanár A tûz szépségé-
rõl beszél.

Balogh János



(folytatás az 1. oldalról)
Például, hogyan oldják

meg a forgalomelterelést,
szükség lesz-e egész pályás
útlezárásra vagy félpályán
közlekedhet a forgalom. Sok
idejük nem lesz tanakodni,
mert december 3-án lejár a
kivitelezési határidõ. 

A munkálatok egyik látvá-
nyos eleme lesz, hogy a híd
mindkét oldalán 17 méter
hosszan vízteleníteni kell a
medret, mert csak szárazon
lehet dolgozni az alépítmé-
nyeken – az ütemterv szerint
3 hét alatt tüntetik el a vizet
a szerkezet körül. A Kurca
vízszintjét nem csökkentik
az építkezés miatt – amíg ön-
tözési igény van, addig ezt
nem is tehetné meg a víz ke-

zelõje. A vízutánpótlás így is
biztosítva lesz: a vizet csöve-
ken keresztül vezetik majd
át a híd egyik oldaláról a
másikra. Naponta 15-20

szakember dolgozik hamaro-
san a helyszínen, ahol köz-
mûvek kiváltására is szük-
ség lesz.

B.D.
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(folytatás az 1. oldalról)
– A munkatársak szóltak a felvételekrõl, amik felháborító-

ak. Alkoholbeteg embereket itallal vettek rá arra, hogy meg-
alázzák magukat. Ez megbocsáthatatlan és megengedhetet-
len – mondta lapunknak Tedás Zoltán. A hajléktalanszálló ve-
zetõje rendõrségi feljelentést tett az ügyben, nehogy mások
újra kedvet kapjanak ahhoz, hogy szerencsétlen, döntéskép-
telen embereket közröhej tárgyává tegyenek. Mert volt már
hasonlóra példa korábban: N. Imrét arra vették rá egy másik
szentesi kocsmában, hogy harapófogóval húzza ki a saját fo-
gát. Abból azért nem lett ügy, mert azt a felvételt egy újabb
követte, amin a férfi azt mondta, a maga akaratából cseleke-
dett. 

Megkerestük a rendõrséget, hogy megkérdezzük, mire szá-
míthatnak a felbujtók.  Azt a választ kaptuk a megyei rendõr-
fõkapitányság sajtószolgálatától, hogy az eset a kiszolgálta-
tott személy megalázása tényállását valósíthatja meg. A nyo-
mozóhatóság részérõl azonban fontosnak tartották megje-
gyezni, hogy ez a bûncselekmény magánindítványra üldö-
zendõ, vagyis magának a sértettnek kell a rendõrségen a ma-
gánindítványt elõterjeszteni. A rendõrség enélkül nem tud el-
járni. 

Elmentünk a felvételek színhelyére, de nem találtuk ott a
pultost, aznap szabadnapja volt. Telefonon értük el, és meg-
kérdeztük tõle, mennyire szokványos a sörözõben, hogy ital
fejében saját maguk megszégyenítésére buzdítják az ittas
vendégeket. Azt felelte, nem jellemzõ, a szóban forgó felvétel
is régen készült. Amikor arra voltunk kíváncsiak, õ volt-e az
ötletgazda, hogy saját gatyájába csináljon a hajléktalan férfi,
nem felelt, csak letette a telefont. 

Bíró Dániel

Alázó videók készültek
egy kocsmában

Megfiatalodik a kõhíd
(folytatás az 1. oldalról)

– Mi várható még év végéig
a parlamenti munkában?

– Napirenden van a vízgaz-
dálkodási törvény és a föld-
törvény megalkotása. Mind-
kettõ nagyban meghatározza
a mezõgazdaság jövõjét. Véle-
ményem szerint hosszú távon
elképzelhetetlen a versenyké-
pes növénytermesztés öntözés
nélkül. Fontos feladat a víz-
szolgáltató szervezetek non-
profit mûködésének elérése. A
nyereségérdekeltség meg-
szüntetésével akár harmadával is csökkenhet
az öntözõvíz ára, ami nélkül nem lehet az
öntözött területeket növelni. A közelmúltban
Fábiánsebes-tyénen járt az agrárminiszter
egy öntözõmû átadásán, ami inkább szak-
mai, mint politikai esemény volt. Miniszter
úr meghívásával szerettem volna felhívni a
figyelmet az öntözés fejlesztésének fontossá-
gára. 

– Hol tart a közigazgatás átszervezése?
– A járási hivatalok 2013 januárjától kezdik

meg mûködésüket. Az átszervezés ezzel még
nem ért véget, és szerintem 2014 után folyta-
tódik. A járási hivatalok kialakításával kap-
csolatban korábban én is alapvetõbb változá-
sokat gondoltam, de az egyeztetéseken fino-
modtak az elképzelések. A változások nem
lesznek olyan súlyúak sem a hatáskörökben,
sem a helyi politikában, mint azt eredetileg
terveztük.

– Döntött már arról, indul-e a következõ
parlamenti választáson 2014-ben?

– Ez elsõsorban nem az én döntésem, ha-
nem a Fideszé. A párt gyakorlata szerint a
választókerületi elnök indul az országgyûlé-
si választáson. A választókerületi kinevezést
ez év áprilisban kaptam meg, azóta járom az
új 3-as számú választókerületet. Nagyon
nagy körzet, az eddigi 5-ös Szentes és térsé-
ge, valamint az eddigi 4-es, Csongrád és tér-
sége településeibõl áll. Számomra nem isme-
retlen a terület, hiszen 1994-ben a csongrádi
térségben indultam a választáson. Túl va-

gyok az elsõ körös egyezteté-
seken. Sikerült találkoznom a
meghatározó személyekkel,
vállalatok vezetõivel az elmúlt
pár hónapban és folyamato-
san látogatom a településeket.
Egyeztetünk a folyamatban lé-
võ pályázatokon való indulá-
sokról, meghatározzuk a prio-
ritásokat.

– Nyáron jutott-e ideje pi-
henésre?

– Nem, és úgy néz ki, hogy
nem is tudok elmenni szabad-
ságra a sok munka és feladat

miatt. Idén még a horgászengedélyemet sem
tudtam kiváltani, nem hogy idõm jutott vol-
na pecázni. A parlamenti munka július 12-én
fejezõdött be és szeptember 10-én folytató-
dik. De már részt kell vennem a szeptember
elején kezdõdõ frakcióülésen. Az elmúlt he-
tekben az aratás és a miniszteri látogatás
szervezése kötötte le az idõmet. Gõzerõvel
készülünk az augusztusi nemzetközi fogat-
hajtó versenyre, aminek a fábián-sebestyéni
Kinizsi Zrt. ad otthont. Képviselõként külön-
bözõ meghívásoknak teszek eleget, hétvé-
genként falunapokon veszek részt a válasz-
tókerületben. Besenyei Gábor

Kotymán László szerint
nem a kistõkei sertéstelep,
hanem egy sárgaparti ille-
gális lerakó volt annak az
orrfacsaró bûznek a forrása,
amitõl július utolsó napjai-
ban szenvedtek a város
északi részének lakói. A
biztonságtechnikai szakem-
ber látta, ahogy a Derzsi
Kovács Jenõ utcától 200 mé-
terre kiöntik a híg trágya-
iszapot.  

Országos hírverést kapott
a Szentest július utolsó nap-
jaiban elárasztó bûz. Elõbb a
megyei napilap számolt be
arról, hogy Hékéden és a
Felsõpárton orrfacsaró szag-

tól szenvednek a városlakók.
A lap szerint a lakosok a kis-
tõkei sertéstelepre gyana-
kodtak, de az is szóba került,
hogy a földeket trágyázták.
Elõbb az újságnak, majd a té-
mát bõvebben feldolgozó
Kossuth Rádiónak is cáfolta
a kistõkei sertésüzemet mû-
ködtetõ Pankotai Agrár Zrt.,
hogy tõlük származna a bûz.
A trágyakihordás ideje au-
gusztus elejétõl õszig tart, a
zrt. pedig nem sértette meg a
nagyüzemi állattartásról szó-
ló törvényt – tájékoztatta a
közszolgálati adót Csányiné
Bakró-Nagy Vera, a szentesi
közigazgatási osztály veze-

tõje. Az aljegyzõ asszony el-
mondta, a probléma nem új
keletû, és nem csak Szentest
érinti, hanem országszerte
több települést. Ennek elle-
nére Szentes városa próbál-
kozik a bûz távoltartásával,
hallottak olyan technológiá-
ról, amelynek a bevezetésé-
vel esetleg csökkenteni lehet-
ne az ártalmat. Errõl a na-
pokban tartanak megbeszé-
lést, bevonva az állattartókat
és a szakembereket is –
mondta Csányiné Bakró-
Nagy Vera.

Szerkesztõségünket ked-
den felkereste Kotymán
László, és azt mondta, sze-

rinte máshol van a bûz forrá-
sa, meg is mutatja nekünk. A
Sárgapartra mentünk, ahol
hobbikertje van a biztonság-
technikai szakembernek. – A
Kertvárosban és a Felsõpár-
ton élõk nem véletlenül gya-
nakodtak arra, hogy észak
felõl fújja be a szél a városba
a bûzt, csak abban tévedtek,
hogy messzirõl érkezik a bü-
dös levegõ. Itt állunk a
Derzsi Kovács Jenõ utcától
200 méterre, lakott tanya,
hobbikertek és a Kurca, a
nagytõkei út felõl pedig a
volt szeméttelep öleli körbe
ezt a területet. A kilencvenes
évek végén zagytérként
használták ezt a földet, ide
került a Kurca iszapja – em-
lékeztetett Kotymán László.
Egy nappal azelõtt, hogy a
bûz ellepte volna a várost,
kint járt a telkén, amikor fi-
gyelmes lett egy teherautóra.
– Délelõtt jött, és olyan kon-
ténert szállított, amibe a sit-
tet szokták rakodni. Láttam,
ahogy folyékony valamit bo-
rít ki a gödör szélére. Oda-
mentem, és kiderült, hogy
kommunális trágyaiszapról
van szó, ami szinte fortyo-
gott a hõségben, a bûz pedig
elviselhetetlen volt – mondta
a szemtanú, aki nem tudta
felírni a jármû rendszámát.
A helyszínen jól látható és
még mindig érezhetõ volt,
hogy több tonna kommuná-
lis iszapot borítottak le az
utóbbi hetekben.

Munkatársunktól. 

A Sárgapartról is jöhetett a bûz

Õszi nagyüzem a Kurcán
Októbernél hamarabb nem kezdõdik el a fõcsatorna

rehabilitációjának második üteme, amelyre 685 milliós
támogatást nyert a vízügyi igazgatóság. A projekt során a
Kurca vízszállítási kapacitását kell helyreállítani, mert
jelenleg csupán 25 százalékos teljesítménnyel képes
mûködni. Ez visszahat a teljes rendszerre, csapadékvíz-
levezetési problémákat, illetve magas talajvízállást okoz.
Úgy tudjuk, a közbeszerzés elhúzódása és a száraz
idõjárás miatt csúszik az utolsó negyedévre a kivitelezés
rajtja. A projektben a mindszenti, a szegvári és a Szentes
alatti berki tiltó átépítése, valamint a Kurca kotrása
szerepel, méghozzá két szakaszon: a berki résztõl
Szegvárig, illetve Szentes fölött, a két zsilip között.
Várhatóan szintén õsszel újítják fel az Eszperantó
fahidat, amire 28,2 millió forintot különített el az
önkormányzat. 

Farkas Sándor összesen hat alkalommal
szólalt fel, összesen 34 perc idõtartamban
az idei ülésszakon a parlamentben. A víz-
gazdálkodásról szóló törvény módosítá-
sáról szóló elõterjesztés általános vitájá-
nak megkezdésekor ismertette a bizottság
véleményét, majd ugyanebben a vitában
szólalt fel mintegy negyed órában.

A szakmaközi szervezetekrõl és az ag-
rárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl
szóló általános vita folyamán volt egy
kétperces felszólalása. A fordított adózás
mezõgazdasági szektorra történõ kiter-
jesztésével kapcsolatban egyes törvények
módosításáról témakörben közel 9 perces
felszólalást egy kétperces követett. A ma-
gyar nemzeti értékekrõl és a hungari-
kumokról általános vita folytatásában
szintén kétperces felszólalása volt.

A törvény így szól
Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva

arra bír rá, hogy magát megalázó magatartást tanúsítson, ha
súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg, vétséget kö-
vet el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
A büntetés két évig terjedõ szabadságvesztés, ha az elköve-
tõ a rábírás során ellenszolgáltatást ad vagy ígér, vagy ha a
magát megalázó személyrõl felvételt készít, vagy ilyen fel-
vételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesz.

Nem kérték ki a véleményem

Olykor szûk a hely az átkelõn, de már nem sokáig.

Farkas Sándor

Kotymán László szerint a hõségben fortyogott a leborított trágyaiszap.



35 fõs varrodát létesíthet
a Szegedi Szefo Zrt. Szente-
sen egy olasz társasággal
kötött megállapodásnak kö-
szönhetõen. Az állami cég a
Legranddal is szerzõdött,
ami még több megváltozott
munkaképességû szentesi
számára jelenthet biztos
megélhetést. 

A Szegedi Szefo  Zrt. szen-
tesi dolgozóinak létszáma je-
lentõsen bõvülhet a közeljö-
võben egy 10 évre szóló,
mintegy 50 millió euró érté-
kû megállapodásnak kö-
szönhetõen, amit a teljes egé-
szében állami tulajdonú cég
és egy olasz társaság, a
Dama S.p.A. vezetõi írtak alá
a múlt héten a megyeszékhe-
lyen. A magyar vállalat fõ te-
vékenysége felsõ divatkö-
töttáruk tervezése, fejleszté-
se, saját márkája (Chance)
mellett vevõminta (Paul&
Shark) alapján gyártott ter-

mékeit kizárólagosan értéke-
sítheti külföldön. Mindezen
túl áramelosztó-szabályo-
zó készülékek-, kapcsolók-,
dugaljak összeszerelésével,
gravírozásával és csomago-
lásával foglalkozik az össze-
sen 825 fõnek munkát adó
társaság, amelynek Szarvasi
úti üzemében 84-en dolgoz-
nak. Közülük 61-en megvál-
tozott munkaképességûek –
tudtuk meg Kiss Sándortól. 

A cég vezérigazgatója la-
punknak elmondta, az olasz
partnerrel tetõ alá hozott
hosszú távú szerzõdésnek
köszönhetõen jövõ év tava-
száig 200-zal bõvülhet a vál-
lalat jelenleg 825 fõs létszá-
ma. Ami pedig az egyezség
szentesi vonatkozásait illeti:
nyitott a lehetõség, hogy
Szentesen 35 fõs létszámú –
technológiájában a szabá-
szattól a konfekción át, egé-
szen a csomagolásig terjedõ

– varrodai üzemegységet lé-
tesítsen a társaság. Kiss Sán-
dor hozzátette, a helyi Le-
granddal is megállapodtak a
további együttmûködésben,
ami a számokon túl azt je-
lenti, hogy a francia tulaj-
donban lévõ szentesi vállalat
biztosítani kívánja a nagy-
részt megváltozott munka-
képességû dolgozókat fog-
lalkoztató, és a gazdasági
válság alatt is fejlesztést

megvalósító Szefóval való
eddigi kiváló kapcsolatát. A
kilátások kapcsán a cégveze-
tõ elárulta: a Legrand-szer-
zõdés rövidtávon – 2012 hát-
ralévõ részében – a foglal-
koztatotti létszám megõrzé-
sét segíti, középtávon – adott
esetben 2013-tól vagy 2014-
tõl – egy telephely diverzifi-
kálás melletti 25-50 fõ lét-
számbõvítés lehetõségét je-
lentheti. Bíró Dániel

44  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001122..  aauugguusszzttuuss  1100..

Nyári sorozatunkban o-
lyan hétköznapi embereket
mutatunk be, akiknek mun-
kája nélkülözhetetlen a vá-
ros életében, hozzállásuk-
kal és teljesítményükkel
pedig példát mutatnak kol-
légáiknak és a szentesiek-
nek. Ezúttal egy parkfenn-
tartóval ismerkedhetnek
meg.

A nagy hõséggel éppúgy
küzdenek a Városellátó In-
tézmény parkfenntartó al-
kalmazottai, mint télen a hó-
tömeggel, s bár munkájuk
nyomán szépül a város, oly-
kor a lakosságtól is kapnak
hideget-meleget, tudjuk meg
Siska Istvántól. A fiatalember
a városellátónál parkfenntar-
tó- és építõ munkakörben
dolgozik.

A két szakmával (mezõ-
gazdasági gépszerelõ és asz-
talos) rendelkezõ István is-
kolai tanulmányai után egy
évig az építõiparban dolgo-
zott, de a cég feloszlása után
nem töltött sok idõt munka
nélkül. 2003 májusában a vá-
rosellátónál szinte azonnal
kezdhetett, hiszen akkoriban
zajlott a parkfenntartó bri-
gád újjászervezése, néhány
nyugdíjba vonuló dolgozó
helyére vettek fel újakat. Ve-
gyes a korosztály, nyugdíj
elõtt állókkal éppúgy dolgo-
zik a 31 éves István, mint ha-
sonló korúakkal. 

Munkáját meg lehet köze-
líteni évszakok szerint is. A
telet kitöltik a hóeltakarítási
munkák, melyet ügyeleti
rendszerben is végeznek. Fa-
kivágással, cserjeritkítással
egészülhet még ki a munka
olyankor. – A tavasz a
„legnyüzsisebb” idõszak, a
virágágyak elõkészítése, fû-
nyírási, takarítási és fenntar-
tó munkákkal – fogalmaz

István. Nyáron pedig a lo-
csolás a fõ tevékenység, va-
lamint a fûnyírás az öntözött
területeken. Ha õszbe fordul
az idõ, a lombgyûjtés, illetve
már a téli idényre való felké-
szülés (például a sószórók
karbantartása) a parkfenn-
tartók elsõdleges feladata.

Általában fél 7-tõl délután
2 óra 50-ig tart a munkaide-
jük, de ha napon kell dolgoz-
niuk, árnyék nélküli terüle-
ten, akkor akár már hajnali
5-kor nekikezdenek. A reg-
geli eligazítás után önállóan
zajlik a munka, a mûvezetõk
többször is kimennek hozzá-
juk. A könyvtár épülete mö-
gött vágták éppen munka-
társaival a füvet Istvánék,
amikor a nyár egyik legfor-
róbbnak prognosztizált nap-
ján felkerestük a brigádot.

Innen haladnak a Kossuth
utca déli oldalán egészen a
buszmegállóig, de kevésbé
frekventált helyeken, olykor
lakott területen kívül is dol-
goznak. István az ISEKI tí-
pusú kistraktor üvegfülkéjé-
ben küzd a hõséggel, társai
pedig a 80-100 fokig felmele-
gedõ, és komoly hõt termelõ
damilos fûnyíróval az olda-
lukon.

István azt mondja, szereti
a munkáját, a mûszaki része
is érdekli, de a kertészkedést
is szívesen csinálja, munka
után a félholdnyi földjén is.
Hogy mégis talál-e a nehéz-
séget a munkájában, a kérdé-
sen eltöpreng pár másodper-
cig. Válaszából kiderül: az
újonnan kapott gépek megis-
merése jelentett egy kis kihí-
vást, hiszen õk nem csak

dolgoznak vele, érteniük kell
az eszközök cseréjéhez, a
szereléshez is. Továbbá: nem
könnyû munka a darus ko-
csiról gallyakat vágni. Oly-
kor a parkfenntartóknak bi-
zony fejben is nagyon ott
kell lenniük, hiszen a járóke-
lõk közvetlen közelében dol-
goznak, s elõfordulnak bal-
esetveszélyes helyzetek is,
magyarázza István. A dami-
los fûnyíró például kivághat
a földrõl kavicsokat, kisebb
gallyakat, de István arra is
emlékszik, bár nem vele
esett meg, hogy egy parkoló
autó szélvédõjét rongálta
meg egy faág - ezek elkerül-
hetetlenek.  Az intézmény-
nek van biztosítása, kártala-
nítják a tulajdonost. - Szeren-
csére személyi sérülés még
nem történt – mondja István.
A járókelõk között van, aki
humánus, megértõ velük
szemben, s dicsérik õket, mi-
lyen szép a munkájuk. Azon-
ban a másik véglet is jellem-
zõ, például sokan nehezmé-
nyezik a zajt, a port, amikor
reggel 7-kor dolgozni kezde-
nek a parkfenntartók. - Nem
szívesen állunk le vitatkozni,
egyébként is szakvélemény-
nyel alátámasztott munkát
végzünk, kijelölt feladatok
szerint – magyarázza a ker-
tész. Úgy véli: a lakosoknak
joguk van ugyan beleszólni a
környezetük alakításába, de
olykor nem kellene ennyire.
– Igyekszünk jó kapcsolatot
tartani a lakossággal, de
mindenki igényét nem tud-
juk kielégíteni – mondja Ist-
ván, aki a folyamatosan zöl-
dellõ Kossuth téren és a lige-
ti egybefüggõ zöldben szeret
a legjobban dolgozni és gyö-
nyörködni.

Darók József

Hétköznapi hõsök 6. rész

Munkája nyomán zöldül a fû
A madárpusztulások meg-

elõzése érdekében Szente-
sen és környékén is jelentõs
beruházásba kezd 2013-ban
Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület
(MME): az elektromos sza-
badvezetékek oszlopait le-
burkolják, madárkiülõket
helyeznek el, és madár-elté-
rítõvel jelölik meg az ütkö-
zésveszélyes vezetékszaka-
szokat. 

Térségünkben is tapasztal-
tak olyan madárpusztulást a
szakemberek, ami miatt in-
dokolttá vált az elektromos
szabadvezetékek madárvé-
detté alakítása. Az MME ré-
szérõl Solt Szabolcs program-
vezetõ lapunknak elmondta,
a Szentes térségében megje-
lölt célterületen elsõsorban
az itt fészkelõ és átvonuló
nagy- és közepes testû ma-
dárfajok (gémek, darvak,
gólyák), nappali ragado-
zómadarak (vércse méret-
tõl az egerészölyvön keresz-
tül a sasokig), valamint a
szalakóta említhetõk a leg-
gyakrabban megtalált, ki-
emelt természetvédelmi je-
lentõségû áldozatok között.
Emellett a közepes testû fa-
jok közül pl. a varjúfélék,
leginkább a szarka, illetve a
kisebb testûek közül pl. a
gerlék, és a seregély tartoz-
nak a leggyakoribb áram-
ütött áldozatok közé.

Az MME által 2008-ban
készített országos konflik-

tus-térképeken magas priori-
tásúként jelölt, valamint a
felmérések során tapasztalt
madárpusztulások tükrében
kiemelkedõen veszélyes
egyéb szakaszok utólagos
madárvédelmi célú átalakítá-
sához kezdünk hozzá a dél-
alföldi régió 20 kV-os vonal-
hálózatán – magyarázta Solt
Szabolcs. A Hódmezõvásár-
hely – Orosháza – Nagy-má-
gocs – Fábiánsebestyén –
Szentes – Csongrád városok
és nyugati irányban a Tisza
által körbezárt területen az
elektromos szabadvezetékek
oszlopait leburkolják, ma-
dárkiülõket helyeznek el, és
madár-eltérítõvel jelölik meg
az ütközésveszélyes vezeték-
szakaszokat. – A probléma
nem csak a természetvédõ
szervezeteket aggasztja. Az
áramszolgáltató vállalatok-
nak is sok gondot és anyagi
kárt okoznak a madarak által
okozott zárlatok – emlékez-
tetett a szakember. 

A megkezdett elõkészítõ
munka eredménye, hogy az
MME közel 12 millió forint
uniós támogatást nyert a
szentesi fejlesztés kidolgozá-
sára: a pályázatok elõkészíté-
si idõszaka 2012 júliusától
2013 márciusáig tart, a kivi-
telezés pedig 2013. április –
2015. június között zajlik
majd, mintegy 300 millió fo-
rint értékben.

B.D.

Madárvédettek
lesznek a vezetékek

Közös gyakorlatot tartott a Hungerit Zrt. létesítményi tûz-
oltósága, valamint a hivatásos tûzoltóság, melyhez a vállalat
vezetõsége az összes feltételt biztosította. A gyakorlat kiváló
alkalmat teremtett a hivatásos-, valamint az üzemi tûzoltók
együttmûködésének tesztelésére.

A gyakorlat során az üzem területén található ammóniát
tároló tartály lefúvó szelepének meghibásodását feltételezték,
amely miatt az anyag a környezetbe jut. Az egyik karban-
tartó – a gyakorlatterv szerint – a meghibásodás elhárítása
során összeesett.

Az üzemi tûzoltóság szakemberei a fõállású tûzoltók kiér-
kezéséig a feltételezett sérültet ellátták, megkezdték a rend-
szer kiszakaszolását.

A hivatásos tûzoltóság kiérkezése után megkezdõdött a
feltételezett kár felszámolása a lehetõ legnagyobb körültekin-
téssel, vigyázva arra is, hogy a veszélyes anyag a környezet-
be ne jusson ki.

A gyakorlaton Csongrád és Hódmezõvásárhely tûzoltósá-
ga is részt vett.

Ammóniaszivárgás

A fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességû
munkavállalók, a Szegedi Szefo Zrt. humánerõforrásá-
nak szerves része, akik többszörösen motiváltak (pl.: dip-
lomások a végzettségüknek megfelelõ munkakörben va-
ló foglalkoztatása), hogy mind az önálló munkavégzési
képességük-, mind pedig az export minõségû termelõ
munkájuk által a foglalkozási rehabilitációjuk eredmé-
nyessége a lehetõ legmagasabb szinten kiteljesedjen –
mondta lapunknak Kiss Sándor. 

Szerelni is kell tudni a parkfenntartónak, mondja Siska István.

Az áramszolgáltatóknak is sok gondot okoznak a madarak.

Egyelõre csak összeszerelnek a szentesi Szefonál.

Varrodát nyithat a Szefo Zrt.
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Már egy évtizede érkeznek
a térség népzenei együttesei
városunkba a Pengetõ Cite-
razenekar meghívására,
hogy egy kellemes együtt ze-
néléssel kedveskedjenek a
helybeli közönségnek.

Augusztus 11-én, szomba-
ton 16 órától a következõ ze-
nekarok, népdalkörök lép-
nek a nyári színház színpa-
dára, a volt megyeháza ud-
varán: a Földeáki és a
Nagymágocsi Népdalkör és
Citerazenekar, a Deszki Nép-
dalkör, a pocsaji Berettyó
Népzenei Együttes, a Penge-
tõ és a Margaréta Citerazene-
kar, a Csanádpalotai Citera-
zenekar, a mezõtúri Szivár-
vány Citerazenekar, vala-
mint a határon túlról a
zentagunarasi harmonika
együttes. A belépés díjtalan.

Nemzetközi Fúvószeneka-
ri Találkozóra kerül sor au-
gusztus 17-én, pénteken 17
órakor a megyeháza udva-
rán. Fellépõ együttesek:
Trencséni Városi Fúvószene-
kar (Szlovákia), Mezõhegye-
si Ifjúsági Fúvószenekar,
Mezõhegyesi Gyöngysze-
mek Mazsorett Csoport,
Szentes Város Fúvószeneka-
ra. A belépés ingyenes. 

Fúvósok

A hétvégi nemzetközi utánpótlás vízilab-
datornán használták elõször üzemszerûen
azokat a berendezéseket, amiket a látvány-
sportágak számára elérhetõ pályázati forrás-
ból vásárolhatott meg a Szentesi Vízisportért
2006 Alapítvány. A fejlesztés eredményeként
160 férõhelyes mobilletátót állítottak föl a 33-
as medence nyugati oldalán, ugyanoda új
zsûrifülke épült. A világítás is megújult: es-
ténként 8 kandeláber biztosítja a jövõben a
megfelelõ fényviszonyokat. Több funkciós
idõmérõ és eredményjelzõ berendezést sze-
reltek fel a 33-asnál, illetve új hangosító tech-
nika segíti a vízilabda rendezvények lebo-

nyolítását. Dömsödi József, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke hangsúlyozta: köszö-
nettel tartoznak a helyi önkormányzatnak,
amely teljes mellszélességgel támogatta a
szervezet célkitûzéseit, és a 9,3 millió forin-
tos önrészt is átvállalta az összességében 31,5
milliós fejlesztésnél. Az elnök hozzátette: Hó-
di József, valamint Bujdosó Tamás magas fokú
hozzáértése és alázatos munkája is kellett a
pályázati sikerhez, ami az alapítvány remé-
nyei szerint az eddigieknél méltóbb körül-
ményeket teremt a helyi vízilabdasport szá-
mára. 

Munkatársunktól

A szentesi zenészekbõl álló Just Showband
rendszeresen szerepel a nyári színház mûso-
rában, idén már harmadik alkalommal szó-
rakoztatják színvonalasan a zeneszeretõket,
augusztus 10-én, pénteken 21 órától. 

Ezúttal kicsit nehezebb volt leszervezni az
itteni fellépésüket, mert az együttes sokat
dolgozik külföldön, egy négycsillagos né-
metországi szállodában folyamatosan fellép-

tek, s alig több mint két hónapot töltenek itt-
hon. A 2005-ben alakult zenekar a jelenlegi
felállásban 3 éve játszik, Fekete Zoltán, Kováts
Kitti, Kováts Bianka, Szávka László, Kiss Imre és
Samu Mihály alkotja a csapatot. Repertoárjuk
a Lady Gaga-slágerektõl egészen Soltész Rezsõ
klasszikusáig, a Szóljon hangosan az énekig
terjed.

A címben közölt hír nem
szó szerint értendõ, mert jön-
ni még nem alsónadrágban
fognak az urak, de a nyári
színház színpadán valami-
kor a darab folyamán való-
ban megválnak nadrágjuk-
tól! Persze, csak rendezõi
utasításra teszik, és hogy ne-
vetést csikarjanak ki a kö-
zönségbõl. Parádés szerep-
osztásban kerül a szentesi
nézõk elé a Négy férfi gatyá-
ban címû zenés vígjáték au-
gusztus 14-én kedden, 21
órakor a Megyeháza Konfe-
rencia és Kulturális Központ
udvarán (esõnap: augusztus
15., szerda). Fodor Zsóka,
Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Ber-
nadett, Balázs Andrea, Straub
Dezsõ, Böröndi Tamás, Belez-
nay Endre (képünkön), Straub
Péter neve fémjelzi a kacagta-
tó darabot.

A fõvárosi Fogi Színház –
Budapesti Bulvárszínház
elõadásában láthatják az ér-
deklõdõk a komédia-szerzõ-
ként nem ismeretlen Marc
Camoletti mûvét. Ha egy da-
rabban négy nõ él egy lakás-
ban, abból béke sosem lehet
– ez a történet kiindulási
alapja! Mert ha a háztulajdo-
nosnak, példának okáért
mondjuk apróhirdetést van
kedve feladni, biztos, hogy
az albérlõknek, de még a
szobalánynak is kedve
szottyan ugyanazt megten-

ni. Ki a lakást akarja kiadni,
ki önmagát eladni. Van, aki
modellt keres a festményé-
hez, a másik meg zongora-
tanítványt. A megszólított
urak pedig érkeznek is szép
sorban, de hogy nem abban
a sorrendben, ahogyan azt a
hölgyek várják, abban bizto-
sak lehetünk. Fõleg, ha az
írót Marc Camo-lettinek hív-
ják, és nem más õ, mint korá-
nak legnagyobb bohózat-
szerzõje. A keveredések,
félreértések ötletei pedig
üzemszerûen dõlnek az író
tollából. Mint a nézõ a neve-
téstõl. De addig nem szaba-
dulhatunk az õrülettõl, míg
„legatyásodva” minden kan-
dúr a párjára nem lel. Gyor-
san elszalad az a két fergete-
ges felvonás, és mire a cso-
mók kibogozódnak, elfelejt-
jük minden hétköznapi bún-
kat, bajunkat. Camoletti
biztosra megy! A társulat
meg a szereposztással!

Újra itthon a Just Showband

Várunk minden kedves vásárlót
a Hungerit Zrt. baromfi mintaboltjaiban,
ahol friss és fagyasztott csirke, liba, kacsa
termékek, felvágottak, májkészítmények,

sonkák, panírozott baromfi termékek
széles választékban kaphatók!

Akciós áraink az alábbi termékeinkre

2012. augusztus 14 – 18-ig érvényesek:

VALDOR BACONNAL ÉS SAJTTAL
TÖLTÖTT PULYKAMELL

800 g 1187 Ft/db (1484 Ft/kg)

FRISS EGÉSZ CSIRKE
699 Ft/kg

FRISS CSIRKEMELLFILÉ
1399 Ft/kg

FRISS PECSENYEKACSA NYAK
219 Ft/kg

Körbebútorozták a medencétNépzenészek
találkozója

Négy férfi gatyában
jön Szentesre



A hajrájához érkezett a
Szentesi Kinizsi labdarúgó-
csapatának felkészülése. A
Szentes jövõ hétvégén már
bajnoki mérkõzést játszik
Szegeden. Addig azonban
még további edzõmérkõzé-
sek szerepelnek a program-

ban, nem is egy, hanem leg-
alább három. Ahogy azt
Bozóki Zoltán vezetõedzõtõl
megtudtuk, az alapozás júli-
us 18-i kezdete óta eltelt he-
tekben elõször a Várpalota
ellen léptek pályára, ezen az
összecsapáson 3-3-as döntet-

len született. Ezen a találko-
zón a felnõtt csapat és az if-
júságiak egy-egy félidõt ját-
szottak, néhány nappal ké-
sõbb azonban már a „na-
gyok” kilencven percet fut-
balloztak a Hódmezõvásár-
hely U19-es együttese ellen.

Ezen a meccsen 6-0-ra, a
Csépa ellen pedig 3-0-ra
nyertek a mieink. Az utolsó
lejátszott elõkészületi mér-
kõzésen az Orosháza U19-es
gárdája volt az ellenfél, itt is
Kinizsi-gyõzelem született,
4-2-re gyõzött a csapat. – A
Nagymágocs ellen egy mér-
kõzést – de lehetõség szerint
kettõt – mindenképpen sze-
retnénk még játszani, szom-
baton pedig Fábiánsebes-
tyénbe utazunk, ahol egy
négycsapatos tornán ve-
szünk részt – mondta
Bozóki. - Itt két meccsünk
lesz, igaz, csak kétszer har-
minc perces derbikrõl lesz
szó.

A vezetõedzõ elmondta,
több felállásban játszottak az
edzõmérkõzéseken, több
poszton is kipróbálta játéko-
sait. A csapattal edz, és min-
den bizonnyal Szentesen
folytatja Kovács Norbert, aki
Kiskunfélegyházáról tér ha-
za. Az összesen hét új játé-
kost igazoló Kinizsire az elsõ
bajnoki összecsapáson az
UTC vár, a szegediek hazai
környezetben, jövõ szomba-
ton fogadják a Szentest.

H.V.

Szurkolóként Zantleitner
Krisztina is kiutazott a lon-
doni olimpiára. A Szentesi
VK nõi vízilabdacsapatá-
nak vezetõedzõje lapunk
kérésére beszámolót írt friss
ötkarikás élményeirõl.

„Magáról az olimpiáról kí-
vülrõl annyit tudok monda-
ni, hogy nagyon nagy töme-
geket mozgat meg. A metró
mindig tele van, az Olimpiai
parkban, ahol sok esemény
zajlik, több százezren mo-
zognak naponta, de minden
gördülékeny, semmi negatív
nem ért. Ezt nagyon jól meg-
szervezték. A metrómegálló-
nál épült egy West End típu-
sú bevásárlóközpont, ahol

sok sportoló is mozgolódik,
rengeteg kiszolgálóegység-
gel, pubbal... Egész nap jó a
hangulat, feltéve, ha szere-
ted a tömeget.

A nõi meccseken rengeteg
magyar van kint, amit gon-
dolom, hogy lehet látni a tv-
n keresztül is. Az itteniek el
vannak ájulva, a magyar
szurkolási stílustól, de jó ér-
telembe véve. Eddig semmi
balhé nem volt.

Minden meccsen van egy
hangulatfelelõs, aki a szüne-
tekben megszólaltatja a szur-
kolókat, ezek jó kis beszélge-
tések. A hangulatra figyel-
nek a szervezõk.

A magyarok nagy szám-

ban laknak a metró északi
vonalán Archway megálló-
nál, ahol jól berendezkedtek
sörsátorral, kolbászsütõvel,
meg Fornettivel. Hiába e-
nélkül már ki sem bírnánk.
Egyébként itt mindig megy
az M1, aki lemarad 1-1
sporteseményrõl, az a hazai-
akat itt követheti. A helyi tv-
t nem tudom fogni, de az új-
ságok is csak az angol ver-
senyzõkkel foglalkoznak leg-
inkább.

Ami a nõi pólósokat illeti:
mindenek elõtt nagyon nagy
eredménynek tartom, hogy a
4-ben vannak a lányok! Kö-
zösségileg jobbnak látom
õket, mint a mi pekingi csa-

patunk volt, és nagyon jó
háttérmunkával rendelkez-
nek. Sokat dolgoztak, és ezt
a munkát kell is vinni to-
vább. Bármi is lesz a bronz-
mérkõzés eredménye, csak
gratulálni tudok nekik.

Az ausztrál csapat a játé-
kosok nagy termete miatt
erõs ellenfél, de hibázásra le-
het õket kényszeríteni. Sze-
rintem több esélyünk van el-
lenük, mintha az Amerikai
Egyesült Államokat kaptuk
volna.

Még a kijutást követõen
mondtam, hogy a spanyolok
olimpiát fognak nyerni. Az
utóbbi idõben õk fejlõdtek a
legtöbbet.“
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A hatodik olimpiájára ke-
rekezõ Cseuz László (képün-
kön) úti beszámolót ír la-
punknak, legutóbbi leveleit
Amszterdamból és London-
ból küldte.

„Lehota András barátom és
felesége (Yvonne) mindent
megtett két nap alatt azért,
hogy fizikailag regenerálód-
jak, energiával feltöltõdjek,
valamint részem legyen vá-
rosnézésben és kulturális
programban, valamint fino-
mabbnál finomabb ennivaló-
val is megtöltsék a bendõmet
naponta többször is. Úgy ér-
zem, hogy az út során leadott
kilókat is visszakapom. Et-
tem olasz, kínai, holland és
magyar ételeket. Yvonne a
kedvemért mákos tortát ké-
szített. Tegnap Andrással ví-
zibusszal bejártuk a kanáli-
sok jelentõs részét, így megis-
merhettem Amszterdam je-
lentõsebb épületeit is. Láttam
a királynõ palotáját, az elsõ
holland pénzverdét, a Remb-
randt múzeum épületét.
Számtalan híd alatt halad-
tunk át, amelyekbõl kb. 1000
van Amszterdamban. Külön-
leges élményben volt részem.

András bemutatta a világ
legnagyobb koncertzeneka-
rának székhelyét, a Concert
Gebouw-t (Koncertház), ahol

õ 37 évig volt elsõhegedûs.
Munkásságát márvány em-
léktábla is megörökítette. 

Egy kínai étteremben va-

csoráztunk, utána  végigha-
ladtunk azokon az utcákon,
ahol hölgyek kínálták szol-
gáltatásaikat. Nekem nyo-
masztó élmény volt, hogy a
kirakatokban álldogáló höl-
gyek szinte erõszakosan
próbáltak kuncsaftokat sze-
rezni.

Ma délelõtt vendéglátóim
egyedül beengedtek a köz-
pontba, hogy látogatást te-
gyek a Van Gogh Múzeum-
ban. Sok olyan képet is lát-
hattam, amiket otthon egyet-
len katalógusban sem. Bûnt
követtem el, mert a tiltás el-
lenére készítettem néhány
fényképet.  

Délután autóval végigjár-
tuk azokat az utcákat, ami-
ken keresztül holnap reggel
elhagyom a várost.

A l e v é l  í r á s a  k ö z b e n
készül a búcsúvacsorám,
paprikáscsirke galuskával,
ami egyik kedvenc ételem.“

Hétfõi levelében már azt
írta: „Küdetésem jelentõsebb
részét teljesítettem. Jelentõs
eltévedésekkel, de megér-
keztem Londonba. A vég-
eredmény 2638 km lett. Jó
érzés itt lenni.”

Két versenyen vett részt
Ausztriában Mészáros Lotti,
a Szentesi Tenisz Klub ki-
válósága az elmúlt hetek-
ben.

Kufsteinben egy U14-es 2.
kategóriás versenyen indult,
ahol 120 versenyzõ közül a
legjobb 8 közé sikerült bejut-
nia a fiatal teniszezõnek. Ah-
hoz, hogy Lotti az elõdöntõ-
be jutásért játszhasson, töb-
bek között német és orosz el-
lenfeleket kellett legyõznie.
A 4. körben az elõdöntõbe
jutásért játszva végül a 3. he-
lyen kiemelt fehérorosz lány
búcsúztatta nagy csatában.

Néhány nappal késõbb
már Kremsben teniszezett
Lotti, ahol egy U16-os verse-
nyen egyéniben a nyolc közé
jutásért játszva kapott ki idõ-
sebb ellenfelétõl a 64-es fõ-
táblán. Ugyanitt, párosban
izraeli partnerével a legjobb
4 közé került. – Könnyû mér-
kõzés ezen a szinten már
nincs, ezek sem voltak azok
– mondta lapunknak Mészá-
ros Csaba, Lotti édesapja.

– A versenyeket salakpá-
lyákon rendezték meg, a ke-
mény pályás versenyek a téli
szezonra jellemzõek. Mészá-
ros Csabától megtudtuk,
hogy Lotti legközelebb Mün-
chenben lép pályára, ahol
egy U14-es, 1.-es versenyen
szerepel, majd a pécsi U14-
es, 2.-es kategóriás viadal kö-
vetkezik. Az európai ranglis-
tás pozíciója alapján /91./
mindkét helyszínen már fel-
jutott a fõtáblákra. A pihe-
nésrõl az édesapa annyit
mondott: – Természetesen
pihennie és regenerálódnia is
kell, de ez rövidebb tenisz-

mentes napokkal oldható
csak meg. A nyár a verseny-
zés és az edzés ideje, így
nem jut idõ „klasszikus nya-
ralásra". Aki igazán szereti a
versenyteniszt, annak ez ter-
mészetes. Lotti él-hal a ver-
senyzésért, az ottani hangu-
latért, a sok új barátért, amit
jelenleg egy tengerparti nya-
ralásra sem cserélne el.

H.V.

Volt olimpikon tudósít az olimpiáról

Csoportjukban két elsõ helyet szereztek a szentesi utánpót-
lás vízilabda csapatok a hétvégén a ligeti uszodában megren-
dezett Turbó Kupán, amelyre végül összesen 46 korosztályos
együttes nevezett. A nemzetközi megmérettetésen az
1996/97-ben születettekbõl álló helyi serdülõ csapat szerezte
meg az egyik elsõséget, a Vass Sándor vezette gárdában elõ-
ször mutatkozhattak be azok a tehetségek, akik a nyáron iga-
zoltak át Csongrádról. Az országos bajnokságban szereplõ
szentesi gyermek csapat harmadik lett a fõvárosi KSI és egy
orosz együttes mögött. A 2000-es születésûekbõl álló helyi
gárda veretlenül nyerte csoportját, míg a két lány gyermek
csapat a 2. és 3. helyen zárta a felkészülési tornát.

Vízilabda

Két elsõség
a Turbo Kupán

Ezen a hétvégén huszon-
egyedik alkalommal rende-
zik meg a Sas-tornát a ligeti
uszodában. Az amatõr vízi-
labdacsapatok szentesi talál-
kozójára ezúttal 17 együttes
nevezett. Bertók Gyula fõszer-
vezõ lapunknak elmondta, a
hagyományokhoz hûen most
is nemzetközi lesz a mezõny,
két romániai csapat indul a

három napos megméretteté-
sen, amelynek elsõ mérkõzé-
seit péntek délután rendezik.
A 34 meccsnek a 33-as me-
dence ad otthont. Vasárnap
délután lesz az eredményhir-
detés.

A résztvevõk számára
péntek és szombat este is ze-
nés összejövetelt rendeznek
a Buffalo Sörözõben.

Sasok a medencében

Cseuz megérkezett Londonba Tenisszel „nyaral”
Európában Lotti

A francia Salas legyõzésekor az a megtiszteltetés érte Lottit,
hogy Párizsban a nap játékosának választották.

Célegyenesben a Kinizsi

Fotó: Vidovics
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Kos
Folyton a gondok emész-
tik, és nem tudja, mi a

baja. Egy biztos, nincs most ele-
mében. Kisebb nézeteltérések
adódhatnak barátaival. Õrizze meg
nyugalmát és nem fog hibázni.

Bika
Mindenkinek szeretne a
kedvében járni, de tud-

ja, hogy ez nehezen lehetséges,
annak ellenére, hogy mester a
döntések meghozatalában. Ezúttal
azonban inkább a karrierjére fi-
gyeljen. 

Ikrek
Hátrahagyva az érdekeit,
mindenkinek ott segít,

ahol csak tud. Nem hiányoznak a
nagyszerû ötletek életébõl és ennek
köszönhetõen elõtérbe kerülhet, hi-
szen mindenki szavahihetõnek te-
kinti. 

Rák
Ezidáig nagyszerû tervei
voltak. Volt idõ a gondol-

kodásra, most viszont itt az idõ a
cselekedetekre is, ha meg akarja
élni az álmait. Vigyázzon, ne legyen
túl agresszív.

Oroszlán
Stílusától függetlenül el-
ragadó a héten. Kerülje

az olyan ígéreteket, amelyeket nem
tud megtartani, legfõképpen azok-
nál a személyeknél, akik közel áll-
nak önhöz.

Szûz
Ezen a héten pénzügyi
és szakmai sikereket ér-

het el, ezért használja ki a lehetõsé-
get és kérjen fizetésemelést. Kerül-
je azonban a direkt megkeresési
módot, inkább legyen diplomati-
kus.

Mérleg
A héten az otthonával és
családjával kapcsolatos

aktivitások kedvezõek. Rosszabbul
áll szociális téren, nem beszélve a
pénzügyi dolgokról. Hétvégén  uta-
zásra is sor kerülhet.

Skorpió
Álmai és az álmatlanság
nem hagyják nyugodni.

Másrészt mindig félelmein agyal, a
legmélyebbekrõl, sõt azokról, ame-
lyekrõl eddig még nem is tudott.
Néha túl gyerekesnek tûnhet.

Nyilas
Szép napok várnak önre,
tele van ötletekkel és vá-

gyik az emberek társaságára. Hisz
abban, amit akar és mindent meg-
tesz, hogy azokat meg is élje. Ezen
a héten a flörtölés sem marad el.

Bak
A csillagok adnak kellõ
energiát, hogy átvészelje

az önre váró bulizásokat.  Nagy-
szerû a kedve, az önt körülvevõk
pedig ki is használják mindezt. A
kalandok egymás után érkezhet-
nek.

Vízöntõ
Csodás napok következ-
hetnek, sokkal csodásab-

bak, mint ahogy azt elgondolta vol-
na. A hálószobában is nagyszerû
idõszak következik. Munkahelyén
csak fizikailag van jelen, de úgy tû-
nik ez most senkit sem zavar. 

Halak
Nem lesz megelégedve a
szerelmi életével. A há-

zasságban élõknek most nehéz
idõszak következhet, azok akik
most kezdtek el egy kapcsolatot,
számukra gyümölcsözõ lehet a kö-
vetkezõ periódus. 

Augusztus 11-17.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA sorozó orvos megkérdezi a
hadkötelestõl: 
– Van valami baja?
– A gégém naponta bevérzik,
rendszeresen kiújul a fekélyem.
Szörnyû aranyerem van, nem mû-
ködik a bal lábam meg a jobb vál-
lam. Mindkét fülemre süket va-
gyok, a bal szememmel nem lá-
tok. És ráadásul fél hülye vagyok.
– Ó, akkor alkalmas! Magának a
hõsi halál egyenesen megváltást
fog jelenteni!

Az esküvõi büfé elõtt a férj már a
negyedik jól megrakott tányérral
rohan az asztalukhoz.
– De apukám! Mit szólnak a házi-
ak, hogy annyit zabálsz? – kérde-
zi szemrehányóan a feleség.
– Minden alkalommal azt mond-
tam, hogy neked hozom.

– Nagyszerû partit tudok az ön
számára – mondja a házasság-
közvetítõ. – A hölgynek három-
szintes, tizenkét szobás villája
van.
– És csinos a hölgy?
– Mondja, mit számít az? Egy ek-
kora házban még találkozni sem
fognak.

Egy farkasfalka  üldöz két nyuszit,
amelyek bemenekülnek a sûrû
bozótba elõlük. Miután a farkasok
nem tágítanak, a fiú nyuszi oda-

fordul a lány nyuszihoz:
– Szerinted próbáljunk meg elfutni
elõlük, vagy várjunk pár napot,
amíg létszámban föléjük kereke-
dünk?

Egy szõke és egy barna nõ jelent-
kezik egy cégnél ugyanarra az ál-
láshirdetésre. A cégvezetõtõl kap-
nak egy-egy kérdõívet, hogy azt
töltsék ki. Mindketten kitöltik,
majd a leendõ fõnök értékeli a vá-
laszaikat:
– Mind a ketten azonos pontszá-
mot értek el, és én úgy döntöt-
tem, hogy önt választom – fordul
a barna lányhoz.
– Ezt nem értem! Biztos, hogy va-
lamilyen elõítélet miatt döntött
így! – háborodik fel a szõke lány.
– Nem hölgyem. Az utolsó kér-
désre egyikük sem tudta a vá-
laszt, de míg a másik hölgy azt ír-
ta: „Nem tudom”, az ön papírján
ez áll: „Én sem”.

Vettem egy házat az autópálya
mellett. Abszolút nem zavaró, ha
megszokod, hogy százharminccal
kell kiállni a garázsból.

Sétálunk, sétálunk egy kocsmába
becsücsülünk, fröccs.

Melyik a villamosenergiával leg-
jobban ellátott ország?
Magyarország. Nagy a feszültség,
kicsi az ellenállás, minden csak
volt, a vezetõk érintése pedig ha-
lálos.

Hõguta

a Szentes Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévõ Szentes, belterület 7506 hely-
rajzi számú, Szentes, Csallány Gábor part
1. számú Ingatlan bérbeadás útján törté-
nõ hasznosítására.

Szentes Város Önkormányzata Polgármestere a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése,
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. § (11) bekezdés b) pontja, va-
lamint Szentes Város Önkormányzatának az önkormányzat
vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól
13/2005. (V.14.) ÖR. rendelete 14. § (3) bekezdése és 15. §
(1) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki a Szentes Vá-
ros Önkormányzata tulajdonában lévõ Szentes, belterület
7506 helyrajzi számú, Szentes, Csallány Gábor part 1. számú
ingatlan bérbeadás útján történõ hasznosítására.

1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Szentes Város Polgármestere
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Kapcsolattartó: Czirok Jánosné mûszaki osztályvezetõ
Tel.: (63) 510-354 Fax: (63) 510-353
2. Az eljárás tárgya:
Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévõ Szentes,

belterület 7506 helyrajzi számú, Szentes, Csallány Gábor part
1. számú ingatlan bérbeadás útján történõ hasznosítása szál-
láshely-szolgáltatás céljára.

3. A bérbeadás idõtartama:
A kiíró a bérleti szerzõdést határozott idõtartamra, 10 évre

kívánja megkötni. 
4. Részvételi feltételek:
A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon természetes

személyek vagy belföldi székhelyû jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetek, me-
lyek megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdésében 1. pontjában foglalt, átlátható
szervezettel szembeni elvárásoknak, továbbá Magyarorszá-
gon köztartozása nincs, és nem áll csõd- vagy felszámolási el-
járás alatt.

5. Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Szentes város központjának közvetlen szom-

szédságában, a helyi védelem alatt álló Széchenyi ligetben
helyezkedik el, a városi strandfürdõ közvetlen közelében, a
Koszta József Múzeum ligeti mûemlék épületének mûemléki
környezetében. Az ingatlan maga is helyi védelem alatt áll.
Az 1870-ben épült épület eredeti rendeltetése városi gõz- és
kádfürdõ volt, majd úttörõházként, végül a Családsegítõ köz-

pont irodaházaként mûködött.
Elhelyezkedése közlekedési és környezeti szempontból

egyaránt rendkívül kedvezõ.
Az ingatlanon található épület mûszaki állapota korának

megfelelõ, de felújítást igényel.
Az épülethez szükséges parkolóhelyeket az ingatlan udva-

rán kell kialakítani.
Az épületek szükség szerinti bõvítése a rendezési terv elõ-

írásai keretében megoldható.
Az ingatlan ivóvíz és elektromos áram és távhõ közmûvek-

kel rendelkezik.
Az ingatlan teljes területe: 6229 m2.
A meglévõ épület hasznos alapterülete: 463 m2.
6. Az ingatlan bérbeadásának feltétele
Az ingatlant a tulajdonos szálláshely-szolgáltató tevékeny-

ség céljára kívánja bérbe adni azzal a feltétellel, hogy a szük-
séges állagmegóvó, és értéknövelõ felújítási, esetleges átalakí-
tási munkák költsége a bérlõt terhelik. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a versenyeztetés tárgyát
képezõ ingatlant fõ tevékenységként szálláshely-szolgáltatási
tevékenységre használja. 

A pályázónak vállalnia kell az ingatlanon lévõ, Szentes Vá-
ros Önkormányzata Képviselõ-testülete helyi védelme alatt ál-
ló épület felújítását, majd a bérleti idõ teljes idõtartama alatti
állagmegóvását. A felújítás, esetleges átalakítás csak a Képvi-
selõ-testület elõzetes jóváhagyása után végezhetõ el.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a felújítási, esetleges át-
alakítási munkák építési engedélyes tervdokumentációját a
bérleti szerzõdés megkötését követõ 6 hónapon belül a Kép-
viselõ-testület Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédel-
mi Bizottsága részére jóváhagyásra bemutatja, majd az építési
engedélyt 3 hónapon belül megszerzi. 

Az építési munkákat a jogerõs építési engedély megszerzé-
sét követõ 1 (egy) éven belül meg kell kezdeni és azt követõ 2
éven belül a jogerõs használatba vételi engedélyt meg kell
szerezni. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a hasznosítási szerzõdés-
ben elõírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási köte-
lezettségeket teljesíti.

7. A benyújtandó pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaz-
nia:

1.  A pályázó pontos nevét, adatait (születési év, hó, nap,
anyja neve, lakcíme, adószáma/adóazonosító jele, vállalkozói
engedély, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpél-
dány másolatban)

2. Amennyiben a pályázó nem természetes személy nyilat-
kozatot arról, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében 1.
pontjában foglalt, átlátható szervezettel szembeni elvárások-
nak.

3.  Bérleti díj nettó összegére tett ajánlatot
4.  A szálláshely-szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos

koncepciót, a foglalkoztatottak tervezett számának ismerteté-
sével

5.  Amennyiben tevékenysége során együttmûködést tervez
valamely, az önkormányzat tulajdonában lévõ intézménnyel,
gazdasági társasággal, az intézményvezetõ, gazdasági társa-
ság ügyvezetõje nyilatkozatát a tervezett együttmûködésrõl

6.  Nyilatkozatot arról, hogy köztartozása nincs, nem áll
csõd- vagy felszámolási eljárás alatt

7.  Nyilatkozatot arról, hogy Szentes Város Önkormányza-
tánál, illetve más önkormányzatnál nincs adó-, illetve köztar-
tozása.

8.  Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat 6. pontban elõírt
feltételeit vállalja.

8. A pályázat elbírálásánál a bíráló bizottság az alábbi
szempontokat veszi figyelembe:

1. A tervezett új álláshelyek száma
2.  Az ajánlott bérleti díj
3.  A tevékenység koncepciójának illeszkedése a város fej-

lesztési elképzeléseihez
4.  Együttmûködés az önkormányzat intézményeivel, az ön-

kormányzat tulajdonában lévõ gazdasági társaságokkal
9. Az ingatlan bemutatása:
Munkaidõben, elõzetes idõpont egyeztetés alapján:
Szentes Városi Szolgáltató Kft. Házkezelõség, Szentes, Vá-

sárhelyi út 12.
Kispataki Zoltán: 63/560-620
10. A pályázat beadása:
A pályázatot zárt borítékban 2012. augusztus 21. 10 óráig

kell beadni a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodájában (202.
iroda).

A bíráló bizottság a pályázatokat egyidejûleg bontja fel és
fenntartja a jogát a pályázókkal történõ további egyeztetésre.

A bíráló bizottság kizárhatja azt a pályázót, aki a pályázati
feltételeknek nem megfelelõ ajánlatot tesz.

A bérleti szerzõdés azzal a pályázóval köthetõ, aki a város
szempontjából összességében a legelõnyösebb ajánlatot teszi,
és a pályázat feltételeit vállalja. A pályázat kiírója játékgépek
üzemeltetését és italkimérõ-hely létesítését nem támogatja.

Több, közel azonosan rangsorolt pályázat beérkezése ese-
tén a pályázat kiírója versenytárgyalást tarthat, melynek idõ-
pontjáról a pályázókat értesíti.

A kiíró a pályázat eredményérõl írásban értesíti az érdekel-
teket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentes, 2012. 08. 07.
Szirbik Imre  polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szentesi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségen au-
gusztus 6-án, hétfõn Szatmá-
ri Imre tû. ezredes, megyei
igazgató öt fõnek adta át

hadnagyi kinevezését: Balázs
Andrásnak, Lothné Polyák
Anitának, Mónus Attilának,
Szilágyi Szabolcsnak és Var-
ga Tibornak.

Hadnagyok lettek

Virágh András Liszt-díjas, Érdemes mûvész orgonaestjét ren-
dezik meg Szent István napja alkalmából augusztus 19-én, va-
sárnap 19 órakor. A Szent Anna-templomban tartandó esemé-
nyen közremûködik Gion Zsuzsanna énekmûvész (mezzoszop-
rán). A mûsorban felcsendül „Magyarországról, édes hazánk-
ról...” õsi magyar népének, de Mozart, Franck, Liszt Ferenc,
Verdi, Kodály Zoltán mûvei is hallhatók lesznek.

Virágh András 1983-ban a Nemzetközi Liszt Ferenc Orgona-
versenyen, a legkiválóbb Liszt tolmácsolásért elnyerte a
Cziffra-Alapítvány különdíját. 1986-ban az ünnepi Liszt-év
tiszteletére eljátszotta és lemezre vette a mester összes orgona-
mûvét. A mûvész a romantikus orgonamuzsika egyik legkivá-
lóbb elõadója.

Virágh András játszik

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 kiállítása.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
Augusztus 20-ig zárva tart, de

a következõ héten 8 és 12 óra
között az intézmény egyes szol-
gáltatásai (internet, folyóirat olva-
só) elérhetõek.

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.

Galéria Kávéház és Étterem
„Álmaim” címmel a kiskunfél-

egyházi Albert Béla fotós kiállítá-
sa tekinthetõ meg szeptember 3-
ig nyitvatartási idõben. 

Õze Lajos Filmszínház
Augusztus 9-13.
20 óra Prometheus - amerikai

sci-fi, 
22 óra A titánok haragja -

amerikai akciófilm.
Augusztus 16-20.
20 óra Mocsokváros utcáin –

amerikai filmdráma, 
22 óra Amerikai pite: A talál-

kozó – amerikai romantikus vígjá-
ték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 10-tõl



Született: Kiss István és
Kátai Mártának (Somogyi B.
u. 44.) Borka Márta, Kun Atti-
la és Szilágyi Tímeának
(Wesselényi u. 2/D) Balázs,

Fábján Zsolt Sándor és
Balogh-Szabó Renátának
(Bocskai u. 2.) Zsolt, Horváth
Imre és Pap Ilonának (Rákó-
czi u. 81.) Ábel, Turi Gábor és
Hercz Barbarának (Alkot-
mány u. 19.) Nimród Gábor

nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Buty-

kay Zoltán (Bp., XI., Fehér-
vári út 21/A) és Nédó Anett
Alexandra (Akácfa u. 40.),
Kis Attila (Hódmezõvásár-

hely, Oldalkosár u. 2/A) és
Szabó Katalin (Lahner Gy. u.
14.).

Elhunyt: Antalfi Imre (Bu-
rián L. u. 15.), Gergely Lász-
lóné Varga Katalin (Dózsa
Gy. u. 48/A), Sapka János Jó-
zsef  (Jókai u. 153.), Börcsök
Józsefné Varga Etelka (Sima
F. u. 6-10.), Csorba György
(Kováts K. u. 3.), Kovács
Lajosné Molnár Katalin Er-
zsébet (Váradi L. u. 3.), Gálfi
József (Mentõ u. 19.), Csapó
Lajos (Vasvári P. u. 11.),
Serkédi János (Daru u. 7.),
Papp József Sándorné Varga
Terézia (Gergely u. 22.).
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Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

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) tartanak
ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–
374.

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

Gyógyszertári készenléti ügye-
let: Augusztus 20-ig (két hét) Dr.
Bugyi István Kórház (Kossuth tér
5.) mindennap (hétvégén és ün-
nepnapokon is) 8-20 óráig. Dr. Bu-
gyi István Kórház Gyógyszertár (Si-
ma F. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17-
ig, szombat-vasárnap-ünnepnap
zárva. Készenléti telefon: 70/563-
5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) augusztus
11-12-én Hobot Gábor, Darvas J.
u. 32., telefon: 30/324-83-26.

Németországban dolgoz-
tak, ám nem fizették ki õket.
Hat munkás várja a pénzét
az õket kiközvetítõktõl, de
egyelõre semmit nem kap-
tak, pedig június 8-a és 30-a
között végeztek munkát
azon a helyen, ahol alkal-
mazták õket. A dolgozók fel-
jelentést tettek a rendõrsé-
gen, a nyomozóhatóság pe-
dig csalás miatt indított bün-
tetõeljárást az ügyben.

Megrongáltak egy sze-
mélygépkocsit Szegváron.
Az elkövetõ július 28-áról
29-re virradóra öntötte le ed-
dig ismeretlen eredetû maró
anyaggal az egyik étterem
elõtt parkoló gépjármûvet.

Megrongáltak egy sebes-
ségkorlátozó táblát az Ap-
ponyi tér E épületénél. A tet-
tes ellen, aki egész egyszerû-
en letörte a tábla egy darab-
ját, közúti közlekedés biz-

tonsága elleni bûncselek-
mény miatt indult nyomo-
zás.

Több helyrõl is pénztárcát,
bennük számtalan okiratot
loptak el a tolvajok váro-
sunkban. A tetteseknek pár
pillanat elegendõ ahhoz,
hogy megszabadítsanak ér-
tékeinktõl, éppen ezért a
strandon, a pléden és kerék-
párok kosarában sem szabad
otthagyni ezeket a tárcákat.

Baráti iszogatásnak indult,
végül lopással ért véget egy
buli néhány nappal ezelõtt.
A vendéglátó fiatalember ko-
molyabb pénzösszeghez ju-
tott, amibõl megvendégelte
ismerõseit, ám az éjszaka fo-
lyamán azt vette észre, hogy
a néhány nappal korábban
vásárolt arany pecsétgyûrûje
eltûnt. A rendõrség munka-
társai a nyomozás során
megtalálták a gyûrût az

egyik zálogházban, ám azt,
hogy ki volt az, aki ellopta
az ékszert, még nem sikerült
tisztázni.

Kettõ darab vízszivattyút
loptak el a Nagypatéi út mel-
letti telekrõl. A tolvajok au-
gusztus 3-ról 4-re virradóra
„dolgoztak”.

Július utolsó napján tör-
tént, hogy egy férfit, aki az
Attila utcán kerékpározott,
lelökött a bringájáról egy
másik illetõ. Az esést szeren-
csére könnyû sérülésekkel
megúszta a kerékpáros, a
lökdösõdõ ellen pedig garáz-
daság miatt indított eljárást a
rendõrség. A konfliktus hát-
terében, információink sze-
rint nõügy áll…

Három szegvári és egy
mindszenti fiatal – egyikük
gyermekkorú – rongálta meg
a szegvári, Bem utcai játszó-
teret. A vandálok a fapadot
felgyújtották, a fából készült
játékokat pedig összetörték.
A helyi polgárõrség munka-
társai jelezték a történteket a
rendõrségnek, a nyomozók
pedig még aznap éjjel, au-
gusztus 3-án elõállították a
négy fiatalt. hv

Fiatalok verték
szét a játszóteret

Augusztus 19-én, vasár-
nap 14 órakor tábornyitással
kezdõdik a két napos mo-
toros találkozó a Vasutas
Sportpályán. 17 órától a
Metal Storm, 19-tõl az Exon,
21-tõl a Csodatanker, majd
23 órától a AB CD szórakoz-
tatja a résztvevõket. Másnap,
20-án 9 órakor laza-puha, de
pörgõs ébresztõ, 13 órától
motoros felvonulás, 14-tõl
motoros játék (sör pingpong,
hordógörgetés motorral, las-
súsági verseny, virsli evés

motorról pótutassal, motor-
blokk dobó verseny) lesz. 16
órától a Streetfighter mûvé-
sze Palatinus Attila, 16.30-tól
a Szentesi MEOE kutyás be-
mutatója (kötélhúzás a ku-
tyák és a motorosok között),
18-tól Ágoston Anita és Hor-

váth Zoli „Hab a nyergen” cí-
mû zenés mûsorára kerül
sor. 20 órától KRB-koncert,
22.30-tól Tüzes sziporka-
lovagi torna, 23-tól a The
Rockin' Rockcats elõadásával
ér véget a találkozó.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü augusztus 13—17.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Magyaros burgonyaleves

és zöldborsókrémleves
pirított kenyérkockával

A menü: Fasírt finomfõzelékkel
B menü: Csirkés-sajtos rakott

tészta
Kedd: Csípõs-savanyú leves és

zöldbableves
A menü: Sertéssült vadas

mártásban, sós burgonya
B menü: Csongrádi apróhús, sült

burgonya, saláta
Szerda: Csontleves házi tésztával,

gyümölcsleves
A menü: Chilis bab vagy rántott

velõ kukoricás rizzsel,
saláta

B menü: Rántott csirkemáj,
kukoricás rizs, saláta

Csütörtök: Paradicsomleves és
tojásos leves

A menü: Rántott szelet,
burgonyapüré, saláta

B menü: Csirkepaprikás, nokedli,
saláta

Péntek: Csülkös bableves és
karfiolleves
csirkeaprólékkal

A menü: Bakonyi sertéstokány,
tészta, saláta

B menü: Borzas csibemell,
petrezselymes rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Motoros találkozó
Szentes Város Önkormány-

zata Bölcsõdéje intézményve-
zetõi állására 2012. augusztus
30-ig lehet pályázatot benyúj-
tani.

A pályázati feltételek a
www.kozigallas.gov.hu vala-
mint a www.szentes.hu hon-
lapon találhatóak. Bõvebb in-
formáció a polgármesteri hi-
vatal szociálpolitikai osztá-
lyán kérhetõ a 63/510-323-as
telefonszámon.

Álláspályázat

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci
sétánkon az alábbi árakon kínálták termé-
keiket az árusok. 

Tojás 35-45 Ft/db, vöröshagyma 150Ft/kg,
fokhagyma 800–1200 Ft/kg vagy 70 Ft/da-
rab, lilahagyma 280 Ft/kg, petrezselyem
zöld 50 Ft/csomó, zeller 100-150 Ft/db, kar-
fiol 350-400 Ft/kg, bab (nagy szemû) 800
Ft/kg, apró 300–400 Ft/kg, fehérpaprika
150-200 Ft/kg, erõs paprika 30-50 Ft/db, pa-
radicsom 100-300 Ft/kg, kígyóuborka 180
Ft/kg. Káposzta 250 Ft/kg, kelkáposzta 300
Ft/kg, fõzõtök 150 Ft/db, cukkini, padli-
zsán 250 Ft/kg. 

Szõlõ 470-550 Ft/kg, szilva 150-200 Ft/kg,

körte 280 Ft/kg, ónabóna 200
Ft/kg, ringló 250 Ft/kg, õszibarack
350-500 Ft/kg, kopaszbarack 250-400, szeder
2500 Ft/kg, sárgadinnye (magyar) 100-150
Ft/kg, görögdinnye (magyar) 80 Ft/kg, Nyá-
ri alma 250 Ft/kg, alma (Idared) 280 Ft/kg.

Zöldbab 400-450 Ft/kg, karalábé 150
Ft/db, saláta 150 Ft/db, krumpli 50-70
Ft/kg,  újhagyma 150 Ft/csomó,  Gyökér 150
Ft/csomó vagy 600 Ft/kg, sárgarépa 150
Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg. 

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

Eltenni való fürtös uborka 180 Ft/kg, fõz-
ni való kukorica 40-80 Ft/kg.

PPPPIIIIAAAACCCCOOOOLLLL JJJJUUUUNNNNKKKK

A ligetben és környékén összesen 120 fát vizsgáltak meg a városellátó intézmény és a katasztrófa-
védelem szakemberei, hogy 120 km/h sebességû szél esetén mely ágak törhetnek le és lehetnek
veszélyesek a közlekedõkre. A felmérés alapján a héten megkezdõdött a veszélyes ágak nyesése.

Nyesik a veszélyes ágakat


