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Továbbra sem kapta még
meg kórház traumatológiai
osztálya a 2-es progresszivi-
tási besorolást, ettõl függet-
lenül végeznek ortopédse-
bészeti beavatkozásokat a
Kurca-parti intézményben.
Három fõigazgatójelöltrõl
lehet hallani, de egyikük
sem erõsítette meg lapunk-
nak, hogy augusztus 29-ig
pályázna a tisztségre.  

Július elsejével vonták
meg a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház azon
jogosítványát, amivel orto-
pédsebészeti beavatkozáso-
kat végezhetnek Szentesen,
azonban a fenntartó tovább-
ra is engedélyezte az ilyen
mûtéteket, vagyis jelenleg is
ültetnek be protéziseket a
traumatológiai osztályon –
értesült lapunk. Mivel az Or-
szágos Tisztiorvosi Hivatal-

hoz július 11-én érkezett meg
a traumatológiai ellátás
progresszivitási szintjének

módosítására vonatkozó ké-
relem, arról érdeklõdtünk a
kórházban, hogy megkap-
ták-e már az ortopédsebésze-
ti beavatkozásokhoz szüksé-
ges külön engedélyt. Azt
a választ kaptuk, hogy
még nem, de a finanszírozó
Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minõség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet (GYEM-
SZI) tájékoztatása szerint
továbbra is végezhetõk pro-
tetikai beavatkozások Szen-
tesen, amelyeket a finanszí-
rozási szabályok szerint, ké-
sõbb számolnak el. Informá-
cióink szerint a hivatali eljá-
rás ebben az esetben is 30
napos, amit további 30 nap-
pal meghosszabbíthatnak, il-
letve hiánypótlás esetén en-
nél is hosszabban elnyúlhat
az ügy rendezése.

(folytatás a 3. oldalon)

Mûtenek, de még
nincs rá engedély

Az állatok védelmérõl
szóló törvény tovább szigo-
rította az állattartók felelõs-
ségét. Lapunk utánajárt,
hogy a gyepmesteri telep
megfelel-e a jogszabályvál-
tozásoknak és  hogyan ke-
zeli az állatok sorsát.

Augusztus 1-jétõl tilos a ku-
tyák fülének csonkítása, és
farokkurtításra is csak az állat
hét napos koráig van lehetõ-
ség. Szintén újdonság, hogy
az eb-, macska- és görény-
kölyköket nyolchetes korukig
kötelezõ az anyjukkal tartani.

2013. január elsejétõl a négy
hónaposnál idõsebb ebek már
csak elektronikus transzpon-
derrel (chippel) megjelölve
tarthatók. Ennek értelmében a
gazdáknak még öt hónap áll
rendelkezésére, hogy elvégez-
tessék a szükséges állatorvosi
beavatkozást, amiért 3500 fo-
rint kérhetõ az állat tartójától.
Az összeg magában foglalja
az eszköz árát, a beültetés dí-
ját és az országos eb-adatbá-
zisba való regisztráció díját is.

(folytatás a 3. oldalon)

Változó állattartási
szabályok

Közel háromezer bélye-
ges téglát  gyûjtött  már
Bencsik Rita (képünkön),
aki a kórházban szülésznõ-
ként dolgozik. Féltett kin-
csei közül több is a 18.
századból való. Hétvégén
Szentesen rendezik a VIII.
Bélyeges Tégla Napokat:
elõadások és kiállítás is
szerepel a programban. 

Több mint tíz éve, hogy a
házánál talált bélyeges tég-
lát félretette Bencsik Rita.
Valamiért megtetszett neki
a Zsoldos és az Oláh felira-
tú, kiégetett sárdarab, és at-
tól fogva, ha egy téglaku-
pac, egy bontás vagy egy
rom mellett vezetett el az
útja, rendre megállt, hátha
talál egy-egy becses dara-
bot. A szülésznõként dolgo-
zó egy gyermekes anyuka
elõtte nem gyûjtött semmit,
családi hagyomány sem kö-
vetelte meg, hogy a tégla-

mániásokhoz csatlakozzon,
mégis belehabarodott a régi
téglaégetõk mûveibe. Elõbb
csodálkoztak különös szen-
vedélyén kórházi munka-
társai, aztán már õk hozták
a bélyeges építõelemeket.
Egy nap, a közszolgálati te-
levízió Fõtér címû mûsorá-
ban látott egy másik gyûj-

tõt, akit felkeresett szanyi
otthonában. Vitt neki, és ka-
pott is tõle téglát. Ahogy
gyarapodott a gyûjtemény,
az interneten rátalált a többi
szakavatottra, akikkel 2007-
ben megalapították a Mo-
narchia Bélyegestégla Gyûj-
tõk Egyesületét.

(folytatás a 4. oldalon)

A téglamániás szülésznõ

A kakasfõzés és a szabad-
téri bokszgála volt a leg-
népszerûbb a látogatók kö-
rében a II. Szentesi Szár-
nyas napokon, amit több
ezren kerestek fel a hosszú
hétvégén.

A 2. Hungerit Kakasfõzõ
verseny gyõztese az Arany-
tojók lettek, vagyis Búvárné
Fodor Irén, Kovácsné Törõcsik
Izabella és Szõke Gabriella, Fo-
dor János segítségével. A zsû-
rinek, Szûcs Lajos alpolgár-
mesternek, Dömsödi Imre
mesterszakácsnak, Nacsa Jó-
zsef, a Csongrád – Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Idegenforgalmi és Vendéglá-
tói Szakosztályának elnö-
kének valamint Rácz Félix
menedzsernek 66 bogrács-
ban fõtt étek közül kellett ki-
választaniuk a legfinomab-
bat. Sörkirály a tavalyihoz
hasonlóan, idén is Kánvási Jó-
zsef lett.

Az Ízek utcáján a különféle
sörökön, pálinkákon, kürtös-
kalácson kívül határon túli
ételeket is kóstolhattak a
vendégek. Berényi János Új-
szentesrõl érkezett és nem

csak a HunRoCoop Expo el-
nevezésû gazdasági kiállítá-
son mutatkozott be cége
munkaruházatával, hanem
különféle sajtokat és helyben
sütött micset, vagyis darált

húsból készített rudacskákat
is kínált.  Lapunknak el-
mondta, hogy az egyik, élel-
miszer boltokat üzemeltetõ
szentesi vállalkozó érdeklõ-
dik hústermékeik iránt és ha-
marosan erdélyi üzemében
folytatják a tárgyalásokat.

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub hagyományos éj-
szakai kispályás labdarúgó
tornáját a Laver 2000 csapata
nyerte. A Pusztai László
Sporttelepen az ünnep elõ-
estéjén hat csapat körmérkõ-
zéses formában játszott két
csoportban. Az elsõ három
helyezett csapat és Mihály
Róbert, a torna gólkirálya az
oklevélen felül serleget ka-
pott.

(A II. Szentesi Szárnyas Na-
pok Gasztronómiai és Sör-
fesztivál kiemelt támogatója a
Hungerit Zrt, az Agrármarke-
ting Centrum és Szentes Vá-
ros Önkormányzata.)

Fotók: Vidovics
(folytatás az 5. oldalon)

Ettek, ittak, szurkoltak a Szárnyas napokon

MÉG 1 HÉT A LECSÓFESZTIVÁLIG!

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Baráth Lajos
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Tasnády Antal helyzete a bukását követõ
években nem volt irigylésre méltó. Újból
megnyitotta ügyvédi irodáját, s azt remélte,
hogy családja körében nyugodtan élheti a
polgárok békés életét a Kurczapari utca (ma
Tóth József u.) 21. szám alatti házában.
Tudni kell, hogy még 1892-ben megházaso-
dott, feleségül véve a szegedi illetõségû
Golyóssy Ilona kisasszonyt. Házasságuk-
ból négy gyermek született: Márta, Ilona,
László és András. 

A nyugodt élet azonban illúziónak bizo-
nyult. Számos politikai ellenfele nem felejtet-
te el a közelmúltban elkövetett hatalmasko-
dásait, törvénysértéseit, s ezeket utólag is sé-
relmezték. Ezeken túlmenõen pedig az általa
és ellene indított perek jelentõs része éveken
át elhúzódott. Emlékezzünk rá, hogy 1892
novemberében 60 városi képviselõ indítvá-
nyozta Tasnády polgármester fegyelmi eljá-
rás alá vonását, ill. állásából történõ felfüg-
gesztését, amelyet a testület megszavazott. A
vármegye ekkor megsemmisítette a polgár-
mester elleni vádakat, és visszahelyezte állá-
sába. Azonban Tasnády ezzel nem érte be,
hanem rágalmazás címén bûnvádi feljelen-
tést tett az indítványozó képviselõk ellen. A
szegedi királyi törvényszék 1898 decemberé-
ben tárgyalta csak az ügyet, és felmentette az
érintett képviselõket. A hasonló ügyek még
jó ideig egymást érték, mindannyiszor fel-
idézve a közelmúltat. 

Ugyancsak korábbi szereplésébõl, illetve
rátarti magatartásából következett, hogy

1894 és 1902 között több alkalommal lovagi-
as afférba keveredett. Például egy utcai ösz-
szeszólalkozás miatt 1894 tavaszán kardpár-
bajt vívott Szegeden Ecseri Lajos szentesi
ügyvéddel. A duellum során mindkét fél
megsérült: Ecseri a halántékán, Tasnády pe-
dig az arcán kapott könnyû kardvágást. 1896
augusztusában dr. Tari István vármegyei al-
jegyzõvel zördült össze, akivel különben jó
barátok voltak. A pisztolypárbaj báró
Maasburg Sándor fábiáni birtokán ment vég-
be, de sebesülés ezúttal nem történt. Külön-
bözõ okokból párbajozott még Kanász Nagy
Sándorral (1899), Bugyi Antallal (1899),
Csúcs Jánossal (1900), Molnár (Máthé) Lász-
lóval (1901) és Grün Árminnal (1901).

1899 tavaszán veszélybe került Tasnády
Antal megélhetési forrása, közelebbrõl az
ügyvédi diplomája. Történt ugyanis, hogy
egy szegvári lakos, akit õ képviselt, azzal vá-
dolta meg, hogy az ellenféllel az õ kárára
összejátszott. Az önérzetében mélyen meg-
sértett Tasnády rágalmazás és zsarolás címén
beperelte volt kliensét. Ez azonban nem ijedt
meg a feljelentéstõl, sõt volt ügyvédje vád alá
helyezését kérte. Az elsõ és másodbíróság fel-
mentette mindkét felet, a Királyi Kúria azon-
ban „ügyvédi bûntett” gyanúja címen vádat
emelt Tassnády Antal ellen. E súlyos vád mi-
att a Szegedi Ügyvédi Kamara választmánya
dr. Tasnády Antalt bûnügyének letárgyalásá-
ig ügyvédi mûködésétõl felfüggesztette. A
végtárgyalásra május közepén került sor,
amely Tasnády felmentésével végzõdött.  

Az annyira óhajtott nyugodtabb élet ellen
hatott az a körülmény is, hogy Tasnády An-
tal nem hagyott fel a politizálással, sõt egyre
inkább belekeveredett. Amint tudjuk, Szen-
tes a Függetlenségi és 48-as Párt egyik felleg-
várának számított, amelyet bizonyított az is,
hogy 1869-tõl minden alkalommal 48-as je-
löltet juttatott be a parlamentbe. A párt elis-
mert helyi vezére Sima Ferenc volt, aki a

Tasnády megbuktatására irányuló akciókat
is irányította. Mivel a volt polgármester elsõ-
sorban a vármegye urait hibáztatta bukásá-
ért, ezért felhagyott a kormánypárt (= me-
gyei párt) támogatásával, és egyre inkább a
48-as párthoz közeledett. Amikor azonban
1895 elején az országos Függetlenségi és 48-
as Párt kettévált, õ nem az anyapárthoz csat-
lakozott, mint Sima Ferenc és a szentesi 48-as
pártkörök, hanem a szakadárokhoz, akik
Kossuth Ferencet választották elnökükké.
Vagyis ismét szembetalálta magát legfõbb el-
lenlábasával, Sima Ferenccel, aki mélysége-
sen elítélte a szakadárok egységbontó tevé-
kenységét. 

Az ellentétek különösen kiélezõdtek az
1896. évi országgyûlési képviselõválasztás-
kor, amikor a Kossuth-párt önálló jelöltet
léptetett fel Sima Ferenc 48-as jelölttel szem-
ben, s mivel ennek ellenére Sima fölényesen
gyõzött, óvást emeltek megválasztása ellen.
A kierõszakolt pótválasztást ismét Sima Fe-
renc nyerte, pedig megbuktatására a Kos-
suth-párt a helyi kormánypárttal is összeját-
szott. Elvtelen magatartásuk miatt a Kos-
suth-párt szimpatizánsait kizárták a szentesi
48-as körökbõl. A helyi függetlenségi 48-as
körökbõl kiszorultak csoportja (kb. 200 fõ)
1897. márc. 21-én kimondta egy új politikai
kör megalakítását Szentesi Függetlenségi és
48-as Kossuth Kör néven. Az elnöke Csúcs
Lajos gazdálkodó, alelnök pedig Tasnády
Antal ügyvéd lett. Alig fél évvel késõbb már
arról számoltak be a szentesi újságok, hogy a
Kossuth Kör elnöki tisztségét Tasnády Antal
vette át. 

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

150 éve született Tasnády Antal polgármester (VI.)

Nyugodt élet helyett: perek és párbajok

130 éve: a Szentesi Lap,
1882. aug. 12-én megjelent
száma arról számolt be,
hogy a lófuttatást rendezõ
bizottság nevében Balogh
János polgármester váro-
sunknak minden szépért és
nemesért lelkesülõ hölgyei-
hez megkeresést intézett,
amely így szólt: „Tisztelt
Asszonyom! Folyó évi szep-
tember hó 10-én városunk-
ban rendezendõ lófuttatás
sikerének emelése szem-
pontjából elhatározta a bi-
zottság, hogy Szentes város
nemes szívû hölgyeit álta-
lam fölkéri aziránt, hogy a
„Szentesi Nõk Díja” címén
kitûzendõ futtatási díjhoz
szíves adományaikkal hoz-
zájárulni kegyeskedjenek.
Mely közérdekû ügyre való
tekintetbõl, tisztelettel bá-
torkodom fölkérni, hogy a
közeli napokban bemuta-
tandó gyûjtõívre becses ne-
vét és adománya összegét
bejegyezni s az összeget
azon alkalommal az ívhordó
kezéhez átszolgáltatni ke-
gyeskedjék. Addig is, míg
kegyes adománya általam
hírlapilag nyugtáztatnék,
fogadja mély tiszteletem ki-
fejezését.” A lap aug. 19-diki
számából kiderül az is, hogy
a lóversenyre az alsó-
tehénjárási gyepen kialakí-
tott 1512 méteres, ovális ala-
kú pályakörben kerül sor.
Az „Állami Díj” (200 ft) és
„Szentes Város Díja” (20 db
arany) mellett szerepelt a
„Szentesi Nõk Díja” is (202
ft 80 kr). 

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1912. július 18-án meg-
jelent számában jelent meg
a következõ rövidhír „Soha
jobbkor” címen: Pénz kell a
kincstárnak, sok pénz. Meg-
jött a szigorú rendelet a vá-
rosi adóhatósághoz, hogy
most már irgalom nélkül
megkezdendõ a végrehaj-
tás. Nincs tehát tovább sem-
mi kímélet. Node nem baj,
soha jobbkor! Mert termett
búza, árpa és ára is van a
gabonának, s tudjuk azt
mindnyájan, hogy elsõ az
adó; ha másra nem telik is,
azt meg kell fizetni. Figyel-
meztetjük tehát olvasóinkat,
hogy augusztus 15-ig kamat
és költség nélkül igyekezze-
nek befizetni az adót, mert
ami azután jön: foglalás, ár-
verés, dob, költséges dolgok
még ilyen tûrhetõ termés
idején is. 

30 éve: a Szentesi Élet
1982. augusztusi száma
„Klub az idõseknek” címen
arról tudósított, hogy új
klubot alakítottak ki az el-
múlt hónapokban a kiséri
városrészben, a Sáfrán Mi-
hály utca 31. sz. alatt. A
megvalósításból kivették
részüket a Vetõmag Válla-
lat Kutató Állomásának
dolgozói is. A Csonka János
szocialista brigád tagjai
több mint 200 óra társadal-
mi munkát ajánlottak fel. A
Pankotai Állami Gazdaság-
tól és az Egyesített Szociá-
lis Intézménytõl bútorokat
és televíziót kaptak, ame-
lyekkel sikerült otthonossá

varázsolni a régóta üresen
álló helyiséget. A népfront-
bizottság és a Vöröskereszt
vezetõsége várja azokat az
idõs embereket, akik igény-
lik a társaságot, a közössé-
gi életet. Nemcsak a
kisériekre számítanak, ha-
nem szívesen veszik a kör-
nyéken élõ lakosok megje-
lenését is. A klub augusz-
tus elején nyílik, s minden
délután értelmes elfoglalt-
ságot nyújt tagjainak. Újsá-
gok és különbözõ társasjá-
tékok biztosítják a szabad-
idõ hasznos eltöltését, de
tervezik kihelyezett könyv-
tár létesítését is. Késõbb,
igény szerint, ismeretter-
jesztõ elõadások és kulturá-
lis rendezvények színesítik
a klub programját.

Közreadja:
Labádi Lajos

Az Alsópárt nevû város-
részben található; a város-
központból kiinduló Somo-
gyi Béla utca folytatása; a Bé-
ke és a Sarló utcákat köti
össze. A korai idõkben itt
mûködött egy postakocsi ál-
lomás, ezt jelezte, hogy 1857-
ben a Nagy posta utca nevet
viselte. Az 1870-es években
felváltva Posta u., Régiposta
u. és Nagyposta utcaként
emlegették. Az 1906. évi vá-
rosrendezéskor Verbõczi Ist-

ván (1458–1541) ítélõmester-
rõl, nádorról, majd kancellá-
ról nevezték el. Az 1945-ös
rendszerváltáskor felvette
Mészáros Lázár 48-as hon-
védtábornok, volt hadügy-
miniszter nevét, aki Baján
született 1796. febr. 20-án.
1813-ban a pesti egyetemen
jogot hallgatott, majd a ne-
mesi felkelés fõhadnagya-
ként részt vett a napóleoni
háborúkban. 1816-ban átke-
rült a 7. császári huszárez-

redbe. A hadtudományok te-
rén elért eredményeiért
1844-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tag-
jává választották. 1848 áprili-
sától gróf Batthyány Lajos
kormányában õ az elsõ ma-
gyar hadügyminiszter. Tevé-
kenyen részt vett az új hon-
védsereg megszervezésé-
ben. Emellett Baja város or-
szággyûlési képviselõje a
népképviseleti parlament-
ben. 1848 végétõl a felsõ-ma-

gyarországi hadtest parancs-
noka; 1849. júl. 2-tõl a hon-
védsereg (névleges) fõvezé-
re, júl. 30-tól vezérkari fõnö-
ke. A világosi fegyverletétel
után Törökországba mene-
kült, ahonnan 1851-ben
elõbb Angliába, majd Fran-
ciaországba ment. Távollét-
ében az osztrák hadbíróság
halálra ítélte, és in effigie fel-
akasztatta. 1853–58 között az
USA-ban farmer, majd házi-
tanító. 1858 októberétõl Ang-
liában élt. Itt hunyt el Ey-
woodban 1858. nov. 16-án.
Hamvait 1991-ben Baján te-
mették el.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (89.)

Mészáros Lázár utca

Régi szentesi újságok írták…

A „Szentesi Nõk Díja”

Kocsis Ferenc jelezte la-
punknak, hogy a Tisza árte-
rében a vasúti híd környé-
kén látott és le is fotózott ál-
lati csontokat. A Kanász-
kubiknál augusztus 19-én ta-
lálta a feltehetõen sertés
csontokat, amelyeken még
húsdarabok is látszottak. Az
esetet jelentette az állat-
egészségügyi hivatalnak,
ahol ígéretük szerint foglal-

koznak az üggyel. A hatóság
a helyszínen ellenõrzi a köz-
érdekû bejelentés valóságát
és megpróbálja megállapí-
tani az elkövetõ kilétét.
Amennyiben ez eredményte-
len, akkor a terület - helyraj-
zi száma alapján megállapí-
tott - tulajdonosának köteles-
sége az ártalmatlanítás. Vég-
sõ esetben az állategészség-
ügyi hivatal intézkedik az

ártalmatlanításról és annak
költségeit terheli a tulajdo-
nosra.  Kocsis Ferenc 2011 ta-
vasza óta fotózza a környék
természeti látnivalóit, de
ilyet még nem tapasztalt.
Szeretné, ha figyelemfelhívá-
sa után nem lenne folytatása
A szennyezésnek, mert sze-
retne õ is élhetõbb környe-
zetben élni.

Disznócsontok az ártérben



(folytatás az 1. oldalról)
Az új elõírások értelmében

kistestû kutyáknak (20 kg-ig)
legalább 10, közepes testûek-
nek (20-40kg) 15, nagytestû-
eknek 20 négyzetméteres te-
rületet kell biztosítani a jövõ-
ben. Változnak a kikötve tar-
tás szabályai is. Kistestû ebet
legalább 4, közepes testût 6,
nagytestût 8 méteres eszköz-
zel (lánc, kötél stb.) szabad
csak megkötve tartani.

A gyepmesteri telep üze-
meltetõje a Városellátó Intéz-
mény, szabályszerû mûköd-
tetése a szolgáltatási csoport-
vezetõ hatáskörébe tartozik.
Bujdosó Károly elmondta,
hogy a telep elsõdleges fel-
adata a kóbor ebek befogása,
a városban elhullott állatok
begyûjtése és továbbítása ár-

talmatlanításra az ATEV Fe-
hérje Feldolgozó Rt.-hez. A
szakmai felügyeletet Hobot
László állatorvos látja el. A
fábiáni út mellet található te-
lep tavaly átesett egy na-
gyobb felújításon, így a 25
zárt kennelben maximálisan
30 kutya tartható.

– Lakosság számára most
bevezetett szabályozások a
gyepmesteri telepre már kö-
zel két éve érvényesek és
azoknak mindenben meg is
felel. A Szentesi Kerületi Ál-
lategészségügyi és Élelmi-
szer – Ellenõrzési Hivatal fõ-
állat orvosa tavaly október-
ben átfogó ellenõrzõ vizsgá-
latot végzett és nem talált
alapvetõ hiányosságokat a
város gyepmesteri telepén-
tájékoztat Bujdosó Károly.

Tapasztalatuk szerint évrõl-
évre csökken a kóbor kutyák
száma, ami a felelõsségteljes
állattartás egyik jele lehet.
Az állatok etetését részben
megoldja, hogy engedéllyel
rendelkeznek ételhulladék
begyûjtésére, amit külön jár-
mûvel hordanak el a külön-
bözõ közintézményektõl.

– Mi a sorsa az utcán talált
kutyáknak? – kérdeztük.

– Kóbor kutya befogása-
kor az állatorvos megvizs-
gálja az állatot majd 14 na-
pos kötelezõ karanténba he-
lyezzük, vagyis elkülönítve
tartjuk. Bár a jogszabály
megengedi, arra nem na-
gyon van példa, hogy egész-
séges kutyát elaltassunk a
két hét lejártával. Beteg ku-
tya esetében az orvos dönt

az eutanáziáról és gondosko-
dik az állatvédelmi szem-
pontból aggálymentes végre-
hajtásáról is. A telepen meg-
figyelés alatt bármely okból
elhullott, illetve  veszettségre
utaló tüneteket mutató és
ezért elaltatott állatok tete-
meit vizsgálatra elküldjük az
Állategészségügyi Intézetbe. 

A város közigazgatási te-
rületén belül befogott kóbor
állatokat fajonként elkülöní-
tetten, számozott ketrecek-
ben, kennelekben tarják, ró-
luk naprakész nyilvántartást
vezetnek. Amennyiben egy
kutya gazdára lel, akkor az
állatot csak oltva és chipelve
adhatják ki, melynek költsé-
ge 6500 forint. Az állat ki-
adásával kapcsolatos szerzõ-
dés tartalmazza az átvevõ
nevét, címét, az állat egész-
ségügyi állapotát, fajtáját, fa-
ját, nemét, színét, korát,
védõoltás(ok) megnevezését,
idõpontját, az oltási bizo-
nyítvány(ok) nyilvántartási
számát, a bõr aláültetett
mikrochip sorszámát. 

A város közigazgatási te-
rületén elhullott házi-, ha-
szonállát a telepen történõ
elhelyezésére csak lakosság
részére van lehetõség állator-
vosi igazolás és eb esetén ol-
tási könyv leadása után. Ki-
vételek ez alól a vállalkozók,
õstermelõk, egyéb jogi sze-
mélyek, akik nem helyezhet-
nek el állati dögöt a telepen.
Nekik külön szerzõdést kell
kötni az engedéllyel rendel-
kezõ ártalmatlanító szolgál-
tatóval.

Besenyei Gábor
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Csak tavasszal kezdõdhet
meg a város legöregebb
Kurca-hídjának felújítása és
bõvítése, mivel a munkát el-
nyerõ kivitelezõ cég vissza-
lépett.

Mint arról lapunkban be-
számoltunk, két cég nyújtott
be árajánlatot, közülük végül
a Szeged Beton Kft. nyerte el
a megbízást. Augusztus 13-
án vehették át a munkaterü-
letet, de már akkor jelezték,
hogy több kérdést is tisztázni
kell, mielõtt felvonulnak a
hídhoz. A megállapodás sze-
rint december 3-ig kellett
volna végezniük a munkák-
kal, de a hét elején közölték,
nem vállalják a 73 millió fo-
rint értékû megbízást. Mint
megtudtuk, a visszalépésnek
már voltak elõjelei, hiszen a
múlt hétre megbeszélt
egyeztetésre már nem jöttek
el a cég képviselõi. 

Most új közbeszerzési eljá-
rást írnak ki a fejlesztésre,
ami a szerkezet és a téglabol-
tozat felújítását, a hídpálya
bõvítését, a pillérek megerõ-

sítését és a vasbeton mellvéd
kovácsoltvas korlátra váltá-
sát foglalná magába. Így vi-
szont leghamarabb a követ-
kezõ év márciusában kez-
dõdhet meg a beruházás,
amely jelentõs forgalomkor-
látozással jár majd a hídon. 

Információink szerint a ha-
zai építõipart sújtó finanszí-
rozási gondok lehettek a Sze-
ged Beton Kft. döntésének
hátterében. Ha így volt, már
a közbeszerzés eredményhir-
detésénél gyaníthatta a társa-
ság, hogy nem lesz egyszerû
a pénzügyi feltételek biztosí-
tása, mégis vállalta a mun-
kát. Ugyanakkor sokak sze-
rint jobb, hogy még a kivite-
lezés megkezdése elõtt és
nem közben hátráltak ki.
Próbáltuk elérni a szegedi
cég ügyvezetõjét, hogy az
okokról kérdezzük, de a me-
gyeszékhelyen csak annyit
tudtak mondani, szabadsá-
gon van, csak jövõ héten tud
velünk beszélni. 

B.D. 

Visszaléptek
a hídépítõk

A hagyományoknak megfelelõen a városi tanévnyitó ün-
nepség augusztus 30-án, 17 órakor kezdõdik a Deák Ferenc
Általános Iskolában. A Klauzál- és a Koszta iskola augusztus
31-én, pénteken 17 órakor tartja ünnepségét.

A Kiss Bálint Református Iskola szeptember 2-án, vasárnap
17 órakor tartja tanévnyitóját a Református Nagytemplom-
ban. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában szep-
tember 2-án, vasárnap 10 órakor a Szent Anna Római Katoli-
kus Templomban ünnepi misével kezdõdik a tanév.

Kezdõdik a tanév

Változó állattartási szabályok

Az idei évben szeptember
7. és 9. között Szentes lesz a
házigazdája a már hagyo-
mányos légimentõ vándor-
gyûlésnek, melyet a néhány
éve mûködõ szentesi légi-
mentõ-bázis munkatársai
szerveznek a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kór-
ház közremûködésével.

A IV. Országos Légimentõ
Vándorgyûlés nemcsak a
szakembereknek, hanem a
lakosságnak is érdekes és
közérthetõ programot kínál.

– Idén ez a vándorgyûlés
sokkal inkább lesz „Légi”
mint „Mentõ”. Olyan témák
köré csoportosítottuk elõ-
adásainkat, melyekre eddig
nem tudtunk kellõ idõt szen-

telni, és ezt most pótolni
szeretnénk. Egyrészt nagy
hangsúlyt fektetünk a kom-
munikációs stratégiák kidol-
gozására és ismertetésére.
Hiteles elõadóink izgalmas
prezentációkban tekintik át
mind a repülés, mind az
orvosszakmai szemszögbõl a
fedélzeti munka – betegellá-
tás – biztonság fontos pont-
jait, mellyel javíthatjuk haté-
konyságunkat. Másik ki-
emelt témánkkal egy régi
adósságunkat törlesztjük,
szeretnénk közelebb hozni
mindenkihez a repülés élmé-
nyét. Saját kollégáinkon kí-
vül bemutatkoznak a hazai
társszervek és külföldi társ-
szervezetünk helikopteres

pilótái is – tudtuk meg az
egyik szervezõtõl, Bukor Bar-
barától.

– Munkatársai és a ren-
dezvény társszervezõi, Józsa
József bázisvezetõ és dr. Sza-
lóki Nándor elmondták,
hogy a rendezvényen a ré-
gió kiemelt elõadói szólal-
nak fel.

A Megyeháza Konferen-
cia és Kulturális Központ
szolgál helyszínéül a 3 na-
pos eseménynek, ahol szín-
vonalas elõadásokat hall-
hatnak az érdeklõdõk, akik
megnézhetik a vándorgyû-
lés egész idõtartama alatt
Klenk Rita légimentõkrõl és
mentõkrõl szóló fotósoroza-
tából készült kiállítását is. A

nyitónapon a kecskeméti
Nemesszegi Márta Veg-
yeskar hangversenye is ér-
dekes programmal szolgál,
amelyet a 13 órakor kezdõ-
dõ megnyitók és a kommu-
nikációs stratégiák a hely-
színen és a fedélzeten téma-

kör után hallgathatnak
meg. Szeptember 8-án Ru-
das László, Ungi Imre és
Fülep Zoltán tart elõadást
többek között az akut coro-
naria szindrómákról és szö-
võdményeik ellátásáról.
Szeptember 9-én, vasárnap

or-vosszakmai elõadásokat
hallhatnak az érdeklõdõk
Zacher Gábortól, Zentay Atti-
lától, Rotyis Máriától és Petõ
Zoltántól a helyi együttmû-
ködés lehetõségeirõl és a
fejlesztési tervekrõl.

Cs.L.I.

IV. Országos Légimentõ Vándorgyûlés

Itt lesz a leszállóhely

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hasonlóan sejtelmes szûk-

szavúság övezi a fõigazga-
tói pályázat ügyét. Az elõzõ
kiírásban – ahogy a mostani
felhívásban is szerepel – „a
megbízási jogkör gyakorlója
a vezetõi pályázati eljárás
során nem élt a megbízási
jogával, így a munkakör be-
töltésére nem kerül sor, en-
nek megfelelõen a kiírt pá-
lyázat eredménytelen” lett.
Elsõ körben az intézmény

vezetõje, Várkonyi Katalin –
információink szerint egye-
düliként – pályázott, vi-
szont nem kapott bizalmat,
ezért adódott a kérdés, hogy
az augusztus 29-i határidõig
benyújtja-e f õ i g a z g a t ó i
programját .  Nem kaptunk
választ tõle. Baráth Lajosról,
a kórház korábbi irányítójá-
ról is aspiránsként beszél-
nek a Kurca partján, ezért õt
is megkerestük, valóban pá-
lyázik-e a tisztségre, de csak

annyit felelt, hogy nem tud
válaszolni. A szóbeszéd sze-
rint egy fõvárosi orvos is ott
lehet a pályázók között, de
hogy pontosan kirõl is talál-
gatnak, azt nem sikerült ki-
derítenünk.  

November elsejéig marad
a mostani, átmeneti állapot:
fõigazgatói feladatokat to-
vábbra is Várkonyi Katalin
látja el megbízással, míg a
gazdasági igazgató felada-
tokat Tedásné Harnóczi Gabri-
ella, aki ezt megelõzõen
az intézmény közgazdasági
osztályvezetõi feladatait lát-
ta el.

B.D.

Mûtenek, de még
nincs rá engedély A Klauzál Gábor Általános

Iskola 7-8. évfolyamos tanulói
közül 12-en vehettek részt a
Szentesi Mûvelõdési Központ
által megnyert, TÁMOP-
3.2.11/10-1-2010-0251 azono-
sító számú „Csodák palotája”
Szentes városában elnevezé-
sû projekt keretében támoga-
tott, 2011 szeptemberében in-
dult „Fotó szakköri” foglal-
kozáson. 

A cél az volt, hogy a fotó-
zás iránt érdeklõdõ gyerekek-
nek adjunk egy képzési lehe-
tõséget, ahol megtanulhatják
a fényképezés alapfogásait. A
havi foglalkozásokon megta-

nulták: a fényképezõgép
szakszerû használatát, beállí-
tását, a jó kép készítésének
módozatait. Voltak közös fo-
tóséták, közös fényképezések
és a számítógépes képmódo-
sítást is gyakorolták. Az indu-
lásnál beszélgettünk a jó
fénykép fogalmáról és arról
is, hogyan lehet másokat is
érdeklõ fotográfiákat készíte-
ni. 

A foglalkozás végére több
gyermeknek sikerült elsajátí-
tania a tanultakat és szép,
másoknak is érdekes fotókat
csináltak. 2012 júniusában az
iskolai év végén, a program

zárásaként egy kiállítást szer-
veztünk. A záró kiállítási
anyagot közösen válogattuk
ki és állítottuk össze; a kész
fotók mindenkinek nagyon
tetszettek. Készültek közös
tablók a csoportos munkákról
is, ezek készítésénél a gyere-
kek kiélhették fantáziájukat,
mert egyedi dekorációkkal,
feliratokkal és rajzokkal egé-
szíthették ki a fotósétákon és
foglalkozáson készült képe-
ket, humoros portrékat.

Köszönjük a lehetõséget a
pályázat támogatóinak és a
Szentesi Mûvelõdési Központ
dolgozóinak!

A fotózással ismerkedtek



Az augusztus 20-i ünnepségek
keretében tíz önkormányzati dol-
gozónak adott át elismerést
Szirbik Imre augusztus 17-én a

megyeházán. A Szentes Város
Önkormányzata által 1997-ben
alapított kitüntetést a huzamos
idõn keresztül végzett kiváló mun-
kával lehet kiérdemelni, melyhez
egyszeri jutalom is járul. A
polgármester megköszönte a je-
lenlévõk példaértékû munkáját és
egyben felhívta figyelmüket, hogy
példának lenni elismerés, de teher
és kötelezettség is egyben.

A „Kiemelkedõ Közszolgálati
Munkáért” emlékplakettet és okle-
velet Balogh István a Dr. Sipos
Ferenc Parkerdõ Otthon karban-
tartója, Faragó Margit a Központi
Gyermekélelmezési Konyha kise-
gítõje, Földvári Nagy Sándorné a
bölcsõde kisgyermek nevelõje,
Gyarmati Sándor, a Városellátó
Intézmény kommunális hulladék
rakodója, Gyuricza Istvánné a pol-
gármesteri hivatal ügyintézõje,
Héja István a gondozási központ
gépkocsivezetõje, Kaiser Szilárd a
Családok Átmeneti Otthona szak-
mai vezetõje, Libor Éva a Városi
Intézmények Gazdasági Irodája
védõnõje, Pászti Imre a Városellá-
tó Intézmény gépkocsivezetõje és
Rózsa Zoltánné a polgármesteri
hivatal ügyintézõje vehette át.

Az önkormányzat Mészárosné
Suha Csillának, a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Hangversenyközpont zongorata-
nárának tanácsosi címet, Mihály
Béla igazgatónak címzetes igaz-
gató címet adományozott.
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A látszat ellenére nem heti
két napot kell dolgoznia a
piaci jegyszedõnek. Széllné
Molnár Gyöngyi 14 éve kel
hajnalban, hogy a reggel 5
órai nyitásra minden rend-
ben fogadja az árusokat.
Kezdetben a Villogó utcai,
majd 2000 óta a Rákóczi ut-
cai piacra jár munkába. Várja
azokat is, akik elvesztettek
valamit – kulcsot, iratot – be-
vásárlásuk során.

Érettségi után a kutatónál
helyezkedett el anyagvizsgá-
ló laboránsként Széllné Mol-
nár Györgyi. Két gyermeke
születése után, a gyes letelté-
vel munkanélküli lett, majd a
földhivatalban kapott mun-
kát közcélú munkásként. A
Villogó utcai piacon 1998
szeptemberben kezdett dol-
gozni helypénzszedõként.
Két évvel késõbb került át a
Rákóczi utcai zöldségpiacra
portási beosztásba. A név

megtévesztõ lehet, hiszen in-
tézi a helyjegyek és éves bér-
letek árusítását, ellenõrzi az
árusok engedélyeit, mellette
rendben tartja a területet, ta-
karítja a piacot, télen lapátol-
ja a havat az asztalok körül,
tartja a kapcsolatot az üzle-
tek bérlõivel és vezeti az ad-
minisztrációt. – Persze a csü-
törtök és a vasárnap a két
legmunkásabb nap – meséli
ottjártamkor. Reggel öt órára,
télen hatra jönnek az árusok,
hiszen 7 óra után már nem
lehet autóval közlekedni a
piacon, mert jönnek a vásár-
lók. Hivatalosan 12 óráig van
piac, de általában tízre „le-
szalad” a tömeg-mondja. Fél
7 és 8 óra között van legna-
gyobb forgalom, vasárnap
talán egy kicsit többen jön-
nek, mint hétköznap, de ez
függ az ünnepektõl is. Ha
péntek munkaszüneti nap,
akkor elõzõ napon vásárol-

nak be az emberek a hosszú
hétvégére. Mi nyitva va-
gyunk mindig, talán ha újév
esik piacos napra, akkor tar-
tunk zárva. Idén november
1., Mindenszentek csütörtök-
re esik, de mi akkor is kinyi-
tunk. Megszokták az embe-
rek, ha csütörtök van vagy
vasárnap, akkor ide jöhet-
nek. 

Mikor van szabadnapja? –
Szombaton és hétfõn nem
dolgozok, kedden, szerdán
és pénteken fél héttõl 14 óra
50 percig tart a munkaidõ. A
szabadságomat is ezeken a
napokon szoktam kivenni.

A piacon 283 fedett aszta-
lon lehet árulni, ebbõl 167
van bérbe adva, ami feljogo-
sítja a bérlõt, hogy minden
alkalommal ugyanazon a he-
lyen kínálja portékáját, de a
napi helypénzt a nekik is fi-
zetni kell. Tavaly alakítottak
ki még 16 árusító helyet, de
az árusok szerint azok nem
esnek útba a vevõknek, ezért
nem szeretik bérbe venni.
– Sok árus évek óta visszajár,
egyesekkel szinte családi vi-

szonyban vagyunk – mondja
Széllné Gyöngyi. Ha pana-
szuk vagy észrevételük van,
akkor igyekszem segíteni. A
vásárlók is megkeresnek, ha
például elvesztették valami-
jüket, de érdekes, hogy amit
mi találunk, azért nem jön-
nek. Van itt bevásárlókosár
már két éve, egy doboz tele
különbözõ kulcsokkal, ha
valakinek hiányzik, keressen
meg a Rákóczi utcai bejárat-
nál a portánál. A személyes
iratokat vissza tudjuk juttat-
ni a rajtuk található adatok
alapján, közgyógy igazol-
ványnak is kerestük már
meg a tulajdonosát.

A piaci árusítást helyi ren-
delet szabályozza. Eszerint
nem szabad jövedéki termé-
ket, például pálinkát, nyers
húst, hurkát, kolbászt és sze-
dett gombát árusítani. Vá-
gott és pucolt baromfit csak
egészben, füstölt árut, tejter-
méket, zsírt is csak állatorvo-
si engedéllyel lehet értékesí-
teni. Az elárusítóhelyet tiszta
állapotban szabad elhagyni,
mert a portás nem azért van,
hogy az otthagyott szemetet
eltakarítsa az árus után.
Nem szabad kutyát és bicik-
lit bevinni a piac területére, a
kerékpárt a tárolóban kell
hagyni. Tervezik az autópar-
koló bõvítését , folyamatban
van az illemhely felújítása és
már elkészült a csarnok tete-
jének a felújítása.

– Szeretem ezt csinálni. Jó
érzés, ha egy idegen árus is
jó érzéssel megy el és vissza-
jön legközelebb is. Ha vala-
mi nem tetszik, akkor meg-
mondják nekem, ami jó is,
mert a hátam mögött beszél-
nek. Magaménak is érzem a
piacot. Olyan ez mint az ott-
honi munka. Annak van lát-
szatja, ha elhanyagolom. Ha
tisztaság és rend van, akkor
az nem tûnik fel senkinek.

B.G.

(folytatás az 1. oldalról)
– Azzal a céllal hoztuk lét-

re az egyesületet, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchia
területén készült bélyeges
téglákat összegyûjtsük, és
minél többet tudjunk meg
készítõikrõl. Évente két talál-
kozót szervezünk, ahol a la-
kóhelyén végzett kutatások-
ról számolnak be a résztve-
võk, az elõadások anyagait
pedig publikáljuk. Szomba-
ton Szentes ad otthont a kö-
vetkezõ összejövetelünknek
– nyilatkozta lapunknak Ri-
ta, aki egy évtized alatt közel
3000 darabból álló gyûjte-
ményt állított össze. – Ezret
már kategorizáltam, a többi
még feldolgozásra vár – ve-
zet körbe Zolnay utcai tégla-
tárában, ahol olyan ritkaság-
ra is lehet bukkanni, mint
egy madárlábnyommal vagy
egy elefántrajzzal díszített
tégla. Rita kedvencei közé az
1700-as évekbõl való évszá-
mos és ligatúrás téglák tar-
toznak, vagy a 19. század-ból
származó, monogrammal el-
látott Károlyi-téglák. – Egy
Harruckern-darab még hi-
ányzik a gyûjteménybõl.

Szentes egykori földesurai-
nak ugyanis volt égetõje, ami
egy házasság révén került
késõbb a Károlyiakhoz. Kicsi
az esély, hogy találunk, hi-
szen korabeli épület nem

maradt fönn a városban, de
másodlagos felhasználás ese-
tén rábukkanhatunk. Több
idõt is fordítanék a kollekció-
ra, de ott vannak az újszülöt-
tek, a gólyák pedig nem hoz-

zák a téglát – tette hozzá a fi-
atalasszony. 

Rita téglatára egyébként a
második legnagyobb Csong-
rád megyében, Szentesen
rajta kívül még ketten tartoz-

nak az elhivatott téglamániá-
sok közé. Van mibõl dolgoz-
ni, hiszen kevésbé õrzi már a
helyi emlékezet, hogy a
szentesiek körében viszony-
lag jól ismert Zsoldos- és
Oláh- mellett készült itt
Szép-, Szõke-, Szigeti- és
Tanczik-tégla is, illetve Szen-
tes városa is mûködtetett an-
nak idején égetõt, amik a
fábiáni és a vásárhelyi út
mentén üzemeltek.

Bíró Dániel

A Kiss Bálint Református Általános Iskola új épületszár-
nyát márciusban kezdték építeni a Hajdú Lajos és Tóth József
utca sarkán, az építkezés elsõ üteme tanévkezdésre befejezõ-
dik. A négy szintes, összesen mintegy 500 négyzetméter
hasznos alapterületû épületrész torna- és konditermet, szer-
tárt, tantermeket, orvosi szobát és vendégszobákat foglal ma-
gába. Elkészült a tetõszerkezet cserepezése a tetõablakokkal,
a bádogos munka, a belsõ lépcsõk és válaszfalak. Az anyagi
lehetõségek függvényében legkésõbb tavasszal folytatják bel-
sõ munkálatokkal, burkolással, elektromos- és vízhálózat va-
lamint a fûtés kiépítésével. Terveik szerint 2013 õszére, tanév-
kezdésre átadják a teljes épületet az oktatás számára. 

Saját erõbõl, a takarékos és tudatos gazdálkodás mellett
megmaradó pénzbõl fedezzük a költségeket – mondja Hódi
József gazdasági igazgató. Eddig 34 millió forintot költöttünk
a bõvítésre és számításaink szerint összesen mintegy 80 mil-
lió forintba kerül a teljes beruházás. Az új tantermek a jelen-
legi 440 fõs tanulószám kiszolgálására készülnek, nem terve-
zünk létszámbõvítést, jövõre is két elsõs osztály indul az is-
kolában. Az új tornatermek a mindennapi testneveléshez te-
remtik meg a feltételt. Besenyei

Fejlesztések a Kiss Bálintban

Jövõre négy új
teremben taníthatnak

A téglamániás szülésznõ

Több száz éves bélyeges téglák is díszítik Bencsik Ritáék házának homlokzatát.

Nyári sorozatunkban olyan hétköznapi embereket muta-
tunk be, akiknek munkája nélkülözhetetlen a város életé-
ben, hozzállásukkal és teljesítményükkel pedig példát mu-
tatnak kollégáiknak és a szentesieknek. Ezúttal egy piaci
portás és jegyszedõvel ismerkedhetnek meg.

Elkészült és átadták a református iskola új liftjét is. Ki-
alakításával akadálymentessé vált az új szárnyat is magá-
ba foglaló oktatási intézmény. A pincétõl a padlásig járó,
ötmegállós, 630 kg összterhelésû hidraulikus felvonó a
kívülrõl csatlakozik fõépülethez. A kivitelezés több,
mint 10 millió forintos költségét szintén saját erõbõl fe-
dezte az iskola. 

Szombaton 10 órai kez-
dettel a Legrand sporttele-
pén, az Ipartelepi úton
rendezik meg a VIII. Bé-
lyeges Tégla Napok szak-
mai konferenciáját és ki-
állítását, amelyre 150
résztvevõt várnak. Az ér-
deklõdõk többek között
elõadást hallgathatnak
meg a szentesi városi tég-
laégetõrõl és a helyi Oláh
téglagyár történetérõl. A
tárlatot – amely csak az-
nap látogatható – Koty-
mán László, a néhai szen-
tesi téglagyáros, Zsoldos
Ferenc unokájának férje
nyitja meg 14 órakor.

Közszolgálati
elismerések

Hétköznapi hõsök 8. rész

Jegyszedõ, de nem a moziban

A piacon elveszett kulcsokat is õriz Széllné Molnár Györgyi.



Gyarmati Ferenc ette meg a
legtöbb csirkeszárnyat húsz
perc alatt, így õ vihette haza
a kupát. Feri edzett elõtte
otthon, a felesége készítette
csirkeszárnyból 2,18 kilo-
grammot fogyasztott el ne-
gyedóra alatt. Mint mondta,
most azért nem sikerült
mind a két kilót megennie,
mert a versenyen szárazabb-
ra volt sütve, mint a hazai és
a sör sem segített, hogy több
lecsússzon. Általában sokat
eszik, a családi anekdota
szerint egyszer vendégség-
ben nyolc libacombot evett
meg egy ültõ helyében.A
második helyezett Bihari Ist-
ván csak fél csirkeszárnnyal
maradt le a gyõztestõl. Õ ta-
valy ugyanennyivel csúszott
le az elsõ helyrõl.

A sörkalandtúra nyertesei
megismételték tavalyi telje-
sítményüket. A (S)ördögök
csapata az öt nevezõ között a
futást hanyagolta, inkább a
sörivásra koncentrált. Mint
mondták éves edzéstervük
van, amit a verseny másnap-
ján kezdenek. Lényege, hogy
körbejárják a város kocsmáit,
így alaposan megismerik a
következõ feladatokig. A
Kondor Dávid, Pászti Ferenc és
Papp Ferenc alkotta gyõztes
csapat módszere, miszerint
a legtávolabbi vendéglátó-
helytõl a cél felé haladva kell
teljesíteni a kalandtúrát. A
verseny egyik feladata volt a
Szentesi Élet legfrissebb szá-
mából felolvasni a csapos-
nak. A (S)ördögök a pincér
aktuális horoszkópját mond-
ták el, amivel nagy sikert
arattak. A csapat barátokból
és szülõkbõl álló másik fele,
a kakaspörköltfõzõ verse-
nyen indult. Receptjüket
nem árulták el, a galuskát
fürjtojásból készítették. 

Horgászkirály
Több kategóriában szerve-

zett versenyt a Gerecz Elem-
ér Sporthorgász Egyesület. A
könnyûszerelékes verseny
abszolút gyõztese, Ballos
László kapta Az év horgász-
királya vándorkupát, amely
egy évig marad a birtoká-
ban. A Gerecz tavi harcsafo-
gó gyõztese a szolnoki Csikai
Péter lett 11 kilogrammos ki-
fogott halával. A kurcai há-
rom napos bojlis verseny
gyõztes csapata, Tóth Csaba
és Tülkös Zoltán 9 hala össze-
sen 38,5 kilót nyomott mérle-
geléskor. Gyerek kategóriá-
ban Huszka Ákos, az ifiknél
Karácsony Bence, a nõknél
Márton Edina, az amatõrök
között Porubcsánszki Péter
fogta a legtöbb halat.

Oroszlánszívvel
küzdöttek

A ringben hatalmas csaták,
a ring körül óriási hangerejû
buzdítás, rászámolás, kiütés,
vér, veríték, talán csak köny-
nyek nem – ezek voltak a fõ
jellemzõi a Szárnyas napok
keretében másodszor meg-
rendezett „vasárnapi kakas-
kodásnak”. A publikum nem
véletlenül volt ilyen lelkes: a
különleges hangulatú sörsát-
ras profi bokszgála teljes
helybeli sikert is hozott. A
szervezõ, egyben a Szentesi
Kinizsi SE edzõje, Bertók Ró-
bert négy tanítványát kísérte
a szorítóba. Oroyovwe Isaac,
azaz Ziki és Nagy Dániel is
gyõzelemmel mutatkozott
be, ám akkor forrósodott fel
igazán a hangulat, amikor
bevonult a ringbe Nagy Imre,
akit rajongótábora csak
Lütyõként ismer. Nem túlzás
a rajongótábor kifejezés, hi-
szen hallatlanul népszerû

Szentesen a fiatalember, és
nem is csak a bokszkedve-
lõk körében. Ezt bizonyítja,
hogy meccse után a ringben
átvehette munkatársai, a tá-
volból szorító hungeritesek
ajándékcsomagját is. De
hogy az ádáz küzdelemrõl
is essen szó: Lütyõ, akit egy
éve éppen itt ismerhetett
meg a közönség profi ököl-
vívóként, ugyanolyan el-
szántsággal püfölte szegedi
ellenfelét, ahogyan a meccs-
re készült (a mûsorközlõ,
Bocskay István el is nevezte
Oroszlánszívûnek). A har-
madik menetben úgy tûnt,
egy ütéssorozat után vége a
mérkõzésnek, Lütyõ ugrott
is egyet örömében, de végül
sor került a záró körre is,

melynek végén pontozásos
gyõzelmét ünnepelhette a
nagypehelysúlyú fiatalem-
ber.

Faur Csaba cirkálósúlyú
meccsén már nagyon nagy
ütések csattantak, de a +91
kilogrammos legények meg-
lepõen pörgõs meccset vív-
tak, szintén óriási hangza-
varban, a négymenetes küz-
delem végén a szentesi fiú
kezét emelték a magasba. 

A kilenc mérkõzésbõl álló
program zárásaként Kovács
„Vipera” Attila – akire a szen-
tesiek jól emlékezhetnek, hi-
szen öt éve városunkban lett
Európa-bajnok – bevallása
szerint kicsit többet várt ma-
gától, de pontozással legyõz-
te Varga Rudolfot.

Világbajnok
a sörsátorban

A vasárnapi bokszgála
mérkõzéseit végignézte Bal-
zsay Károly profi ökölvívó vi-
lágbajnok is.

Rögtön az elsõ kérdéssel
sikerült sarokba szorítani a
WBA szervezet bajnokát, hi-
szen kíváncsiak voltunk, em-
lékszik-e még bõ 10 évvel
ezelõtti, szentesi meccsére,
amit még javában amatõr
bokszolóként vívott az egyik
itteni bokszgálán. Balzsay
azonban elgondolkozva a fe-
jét ingatta. Igaz, nagyon sok
mérkõzés van már mögötte,
de Bertók Robitól tudjuk,
nem csak, hogy bokszolt
Balzsay Szentesen, de ki is
ütötte román ellenfelét.

Az ilyen sörsátras boksz-
gálákról viszont kellemes
emlékeket õriz a világbaj-
nok, hiszen fiatalabb korá-
ban nagyon sokat bokszolt
hasonló rendezvényeken,
többnyire Németországban
és Ausztriában. – Borzasztó-
an élveztem, talán még jobb
a hangulat, mint egy sport-
csarnokban, s az ökölvívás
egyik nagyszerû eseménye a
sörsátras bunyó – magyaráz-
ta a gála szünetében. – A né-

zõket teljesen közel lehet ül-
tetni a ringhez, ami a helyi
érdekeltségû meccseken
azért is különösen jó, mert a
család, a rokonok közvetlen
közelében, nagyon jó hangu-
latú eseményen bokszolhat-
nak a srácok, ez még na-
gyobb motivációt adhat ne-
kik.

Ha már a Szárnyas napo-
kon beszélgettünk, adódott a
kérdés, a bajnok táplálkozá-
sában milyen szerepet kap-
nak a húsok. – Többségében
szárnyast fogyasztok, de ter-
mészetesen mi, sportolók is
ehetünk marhát, sertést, csak
nem a zsíros részét. A szár-

nyasoknál pedig a bõrét nem
ehetjük meg. A felkészülési
idõszakban, az utolsó két
hónapban már tényleg oda
kell figyelni.

No és a sör mennyire fér
bele? – hiszen egyúttal sör-
fesztivál is zajlott. – Termé-
szetesen egy meccs után,
szinte azonnal hideg sörrel
koccintunk, de még elõtte a
doppingvizsgálathoz meleg
alkoholmentes sört iszunk.
Azt gondolom, teljesen bele-
fér egy sportoló életébe is pi-
henõ idõszakban 1-2 korsó
sör – mondta Balzsay.

B.G. - D.J.
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Több százan látogattak ki hétfõn a 451-es
út melletti repülõtérre, ahol családi napot
rendezett a szentesi repülõklub. Tar János, az
egyesület titkára lapunknak elmondta, száz

felszállást hajtottak végre, így több mint
kétszázan csodálhatták meg Szentest és
környékét madártávlatból. A legfiatalabb
utas 2 éves volt, a legidõsebb pedig 96. 

100 felszállás a reptéren

Ehettek, ihattak, fõzhettek, szurkolhattak a Szárnyas napok vendégei

Szirbik Imre polgármester augusztus 20-i ünnepi beszé-
dében az összefogás aktualitására hívta fel a figyelmet,
ugyanis nem lehet erõs egy megegyezésre képtelen, meg-
osztott nemzet. Majd az egyházak helyi képviselõi, Veres-
Ravai Réka evangélikus, Kovách Péter református, vala-
mint Negyela Zoltán katolikus lelkészek áldása után meg-
szegte az ünnepi kenyeret. A program zárásaként a Kormo-
rán együttes koncertje és tüzijáték szórakoztatta a szépszá-
mú közönséget.

Gyarmati Ferencnek (kék felsõben) jobban csúszott az otthoni csirkeszárny,
de így is megnyerte a versenyt.

A sörkalandtúra gyõzteseinek éves edzéstervük van.



Balga Kristóf - Palásti Sára
Anna:

Junior II. C Standard: 2.
hely

Junior II. C Latin: 1. hely
Ifjúsági C Standard: 1. hely

Ifjúsági C Latin: 3. hely
Bereznyai Martin - Pindur

Cintia Réka:
Tánciskolás Gyermek II.

Standard: 2. hely
Tánciskolás Gyermek II.

Latin: 1. hely
Fedics Richárd - Lengyel

Helga:
Junior I. C Standard: 1.

hely
Gombai Levente - Laki

Andrea:
Horváth Kornél - Juhász

Kitti:
Ifjúsági B Standard: 2. hely
Ifjúsági A Standard: 2. hely
Katona András - Kovács

Klára Nikoletta:
Junior II. B Standard: 2.

hely
Ifjúsági B Standard: 1. hely
Kiss Tamás Bence - Lucz

Laura:
Ifjúsági D Standard: 1.

hely
Kis Vencel - Bori Ildikó:
Ifjúsági A Standard: 1. hely
Mészáros Bence Levente -

Balanescu Liliána (képün-
kön):

Junior I. D Standard: 1.
hely

Junior I. D Latin: 2. hely
Junior II. D Standard: 1.

hely
Junior II. D Latin: 3. hely
Junior I. C Standard: 3.

hely
Junior I. C Latin: 3. hely
Mitlasóczki Endre - Putzke

Melanie Sascia:
Junior I. D Standard: 3.

hely
Rónyai Zoltán - Farkas

Boglárka:
Junior II. B Standard: 1.

hely
Junior II. B Latin: 1. hely
Sági István Balázs - Forgó

Éva Patrícia:
Ifjúsági C Standard: 3. hely
Zawadka Denis - Döbrei

Mónika:
Junior II. D Standard: 3.

hely

A Szilver a legjobb

Teniszsikerek
Augusztus 18-án és 19-én a

ligeti pályán rendezett elsõ
kategóriás tenisztornára az
ország minden pontjáról ér-
keztek versenyzõk, sõt még
külföldrõl is, összesen mint-
egy hatvanan. Hét verseny-
számban, a 12-14-16 évesek
és a felnõtt korosztály mérte
össze tudását, s az erõs me-
zõnyben a szentesi Tenisz
Klub játékosai kiválóan helyt
álltak. Mint Bakos László ve-
zetõedzõtõl megtudtuk: lány
14-es kategóriában a már
nemzetközi eredményeket is
felmutató Mészáros Lotti
egyéniben és párosban a
szombathelyi Szabó Fruzsi-
nával is diadalmaskodott.
Fiú 12-es kategóriában há-
rom versenyzõt indított a
klub: Beke Donát 2., Gruner
Benedek 3., Lindák Zoltán 4.
helyezést szerzett. Nõi 3.
osztályban Hajdú Kata az 5.
helyen végzett.
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Mihók Attila és Oltyán
Gyula vezetésével Szente-
sen edzõtáborozott az 1993-
as és annál fiatalabb szüle-
tésû lányokból álló után-
pótlás vízilabda válogatott.
A csapat a szeptember ele-
jén, Cseljabinszkban meg-
rendezésre kerülõ Európa-
bajnokságra, illetve a de-
cemberi ausztráliai világ-
bajnokságra készül. Két
szentesi hölgy, Miskolcz
Kitti és Gémes Alexa is tagja
a nemzeti együttesünknek.

– Igyekeztünk megtörni a
dunaújvárosi felkészülés
monotóniáját, ezért utaztunk
Szentesre, ahol vendéglátó-
inkkal mérkõzéseket is ját-
szottunk – nyilatkozta la-
punknak Mihók Attila szö-
vetségi edzõ. – A közös
munkát az U18-as és U19-es
kerettel- amely egy-két kivé-
teltõl eltekintve ugyanazon
játékosokból áll – még június
végén kezdtük el, részt vet-
tünk az Olimpiai Reménysé-

gek Viadalán Dunaújváros-
ban, majd egy rövid pihenõt
követõen ismét munkába áll-
tunk. 

Bár nagyon hosszú felké-
szülésrõl van szó, a kapitány
szerint a lányok jól bírják a
megerõltetõ edzéseket, több-
ségüknek sikerült azonosul-
niuk a kapitányi elképze-
lésekkel, és mostanra már
majdnem teljesen profi szem-
lélettel és mentalitással hajt-
ják végre a feladatokat. Azt,
hogy az elvégzett munka
mennyire volt hasznos, az
majd az EB-n derül ki a kapi-
tány szerint. Idén külföldön
nem edzõtáborozott a csapat,
de Dunaújvárosban, az ORV-
n megmérkõztek a holland,
az ausztrál, a kanadai válo-
gatottal, valamint az Egye-
sült Államokkal is. Egyedül a
hollandoktól szenvedett ve-
reséget az U18-as csapatunk,
másik három ellenfelét pedig
legyõzte a magyar váloga-
tott. Az Oltyán Gyulával

végzett közös munkáról Mi-
hók Attila elmondta, hogy
már tavaly is remekül tudtak
együtt dolgozni, akkor egy
tapasztalatlan társaságot ké-
szítettek fel, és EB másodi-
kak lettek. Most hasonló tí-
pusú, de még szigorúbb fel-
készítést kaptak a lányok,
aminek reményeik szerint
idén is meg lesz majd az
eredménye. Két szentesi
hölgy, Miskolczi Kitti és Gé-
mes Alexa is tagja a bõvebb
keretnek, de minden remé-
nyük meg van arra, hogy a
kontinens-tornára és a világ-
bajnokságra is utazzanak. –
Mindkét lány a korosztályá-
nak kiemelkedõ képességû
játékosa, és bízom benne,
hogy ezeket a képességeiket,
az edzéseken elsajátítottakat
a világversenyeken is meg-
mutatják majd. Ennek függ-
vényében tudom majd érté-
kelni a teljesítményüket –
mondta Mihók Attila.

HV

Világversenyekre készülnek
a pólós lányok

Gyõzelemmel rajtolt a
Szentesi Kinizsi megyei
másodosztályú labdarúgó
csapata a bajnokságban.

A mieink a kalandos úton
feljutott újonc, a Mártély ott-
honából hozták el a három
pontot. Az elmúlt héten még
úgy volt, hogy a Szentes Sze-
geden, az Újszegedi TC ellen
kezdi meg a 2012-2013-as
szezont, ám szerdán kide-
rült, hogy a Kiszombor nem
tudja vállalni az elsõ osztály-
ban való szereplést, így a
megyei szövetségnek vil-
lámgyorsan lépnie kellett.
Az illetékesek a megye egy-
bõl kiesõ Újszegednek aján-
lották fel az indulási jogot, és
a csapat vezetõsége élt is a
lehetõséggel. A harmadosz-
tályból így három együttes, a
feljutást a pályán kiharcoló
Tiszasziget és a Gyálarét, va-
lamint a harmadik helyezett
Mártély léphetett egy „eme-
lettel” fentebb. Ez utóbbi
együttes otthonába látoga-
tott a Kinizsi szombaton,

ahol a mieink a Szél – Lajos,
Vincze, Tihanyi (Németh), Bol-
dizsár, Bordács, Páger (Polyák
A.), Polyák Cs. (Szabó D.),
Lekrinszki (Grá-nicz), Széll
(Tóth L.), Mihály összeállítás-
ban futottak neki a bajnoki
évadnak. – Pattogós, ke-
mény talajú pályán futbal-
loztunk, ami nem kedvezett
a rövid passzos játékunknak,
ennek ellenére úgy gondo-
lom, hogy bár gólt ekkor
még nem szereztünk, mi irá-
nyítottuk a meccset – mond-
ta lapunknak Bozóki Zoltán
vezetõedzõ. – A mérkõzés a
második játékrész közepén
dõlt el, ekkor két védõnk,
Vincze és Lajos Máté is be
tudta venni a hazaiak kapu-
ját, ezzel el is dõlt az össze-
csapás.

A találkozón nem léphetett

pályára a Kinizsiben az új
szerzemény, Kovács Norbert,
aki még az elõzõ szezon vé-
gén gyûjtött be két mérkõ-
zésre szóló eltiltást. Ebbõl az
egyiket a korábbi csapatá-
ban, a Kiskunfélegyházában
már letöltötte, így szomba-
ton a Csanytelek ellen akár
már számíthat a játékára
Bozóki mester. A tréner ter-
vei szerint hazai pályán is
begyûjtik majd a három pon-
tot, ekkor érne igazán sokat
a jól sikerült idegenbeli rajt.
A Csanytelek elleni mérkõ-
zés szombaton, 17 óra 30
perckor kezdõdik a Pusztai
László Sporttelepen. Az elõ-
mérkõzést az elmúlt szom-
baton meccs nélkül maradó
ifjúságiak játsszák majd.

H.V.

Hátvédgólokkal
nyert a Kinizsi

Mihók Attila eligazítást tart.

Londonba, a 6. olimpiájá-
ra kerekezõ Cseuz László
útibeszámolót ír lapunk-
nak. Legutóbbi leveleit a
hazafelé útról írta.

„Hétfõn eltévedés nélkül
tudtam elhagyni Londont.
Egy kis rendõri segítséggel
érkeztem meg Doverba.
Itt sajnos elvettek tõlem a
gázsprét, amit kutyatámadás
ellen vettem meg otthon.
Szerencsére eddig nem hi-
ányzott.

Kedden az utam legna-
gyobb távolságát sikerült tel-
jesíteni (236 km). Nem tálal-
tam meg a jó utat, így az au-
tópályára keveredtem, per-
sze megállítottak. Rövid és
jogos szidás után elmagya-

ráztak, hogy merre kell men-
nem. Nem készültem arra,
hogy Brüsszel elõtt 50 km-rel
kezdõdõen csaknem 150 km-
en keresztül hullámzó uta-
kon kellett haladnom.

Brüsszelt es Kölnt is sike-
rült hiba nélkül teljesíteni,
már-már azt hittem, hogy tá-
jékozódási zseni lettem, az
ötödik napon viszont Kob-
lenznél több mint egy órát
tekeregtem, ha nem figyelem
a Rajna folyását, ellenkezõ
irányban indultam volna el.
Kezeim továbbra is zsibbad-
tak, de nem rosszabbodik a
helyzet.

Pénteken volt úszó tanít-
ványomnál (Török Mariann)
töltöttem az estet és éjszakát.

A család alaposan megva-
csoráztatott, kimosták a cuc-
caimat. Heidelberg egy cso-
daszép varos, persze én so-
kat nem láthattam belõle.

Fizikailag rendben va-
gyok, csak az étkezéseimre
kell jobban figyelni, mert a
nagy melegben nincs étvá-
gyam. Valamennyit fogytam,
de szerintem nem vészes. A
kerékpárral eddig semmi
gond nem volt. Jó lenne már
otthon lenni.“

Csütörtök reggel lépte át a
magyar határt Cseuz László,
akit Szûcs Lajos alpolgármes-
ter fogad a fúvószenekar kí-
séretével a Pano Sport Pub
elõtt augusztus 24-én, este 7
órakor.

Cseuz pénteken hazaér

A közelmúltban rendezték meg – immár 18. alkalommal
– a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivált. A hat-
napos megmérettetésen minden évben kimagaslóan sze-
repelnek a Szilver TSE versenyzõi, igazolva, hogy a klub a
hazai utánpótlás-nevelés legerõsebb bázisa. A legutóbbi
eseményen a következõ eredményeket érték el az egyesület
táncosai:



Szerdán súlyos sérülések-
kel mentõhelikopter szállí-
tott kórházba egy szentesi
nyugdíjas kerékpárost, akit
egy személygépkocsijával
figyelmetlenül tolató buda-
pesti férfi ütött el Szántódon
– közölte a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság szó-
vivõje szerdán az MTI-vel.
Karsay Kornél tájékoztatása
szerint a kora délutáni bal-
eset sérültje, egy szentesi nõ
koponyalapi törést szenve-
dett. A 70 éves szentesi Sz.
E.-né egyedül kerékpáro-
zott, amikor az idõs buda-
pesti férfi elütötte. A mentõ-
helikopter a súlyosan sérült
nõt a kaposvári Kaposi Mór
Oktató Kórházba szállítot-
ta.A baleset körülményeit a
Siófoki Rendõrkapitányság
vizsgálja.
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Kos 
Igen, vannak ellensége-
id, na de kinek nincs?

Úgy hogy ebbõl olyan nagyon
nagy ügyet nem kell csinálni, ha-
nem a munkára koncentrálni – ha
van -, és persze a partneredre, aki
valahogy most jobban értékel,
mint korábban.

Bika
Fogja vissza magát. Mi-
vel úgy érzi, unalmassá

vált az élet és kapcsolatai, egyre
több kockázatot vállal. Hajlamos
lesz barátai rendre megtréfálni,
amit õk nem úgy értékelnek,
ahogy várta. 

Ikrek
Ezen a héten a jó ötletei,
melyek felmerülnek a fe-

letteseiben igen jó benyomást kel-
tenek. Érdemes beszélnie róla.

Rák 
Anyagiak terén kevés
bevétel, partnerkapcso-

latában hangos viták várhatóak.
Jobban tenné, ha lecsillapodna,
majd bölcsen hallgatna. Még ezek-
bõl a napokból is sokat tanulhat,
csak figyelnie kellene.

Oroszlán 
Az eheti bolygóállások
egy felfokozott potenciált

kölcsönöznek önnek. Ezt leginkább
a kreativitásában és az érzelmi éle-
tében érezheti megnyilvánulni.
Bízzon a kreativitásában.

Szûz 
Olyan lehetõségek is fel-
tárulnak ön elõtt ebben

az idõszakban, melyek elõbb nem
voltak meg, bármennyire szerette
volna. A hét közepétõl a gyakorlati
érzéke maximumon van.

Mérleg 
A pillanat erejét megra-
gadva többször is spon-

tán döntéseket kell hoznia. Egy pár
perc átgondolás nem ártana, mie-
lõtt a végsõ szót kijelentené. Fel-
merülhetnek akadályok a munkája
kapcsán, melyek maguktól fognak
megoldódni. 

Skorpió 
Nehéz feladat elé állítja
már a spórolás gondola-

ta is, de legalább próbálja meg. A
rutin már unalmas önnek. Kezde-
ményezzen, legyen kreatív.

Nyilas 
Állandóan stratégiákat
gyárt, amiket aztán az el-

sõ komolyabb probléma, vagy ké-
sõn érkezõ haszon miatt félbe is
hagy. Legyen lazább, spontánabb
és nevessen újra! 

Bak 
Tegye félre illúziót! A kö-
vetkezõ napokban pró-

báljon meg két lábbal a földön ma-
radni. A kiváló humorérzéke,
spontenaitása most nagy segítsé-
gére lesz.

Vízöntõ 
A tanulás hete lesz. Jár-
jon nyitott szemmel a vi-

lágban, merüljön el a részletekben,
ezáltal sikerül majd néhány titkot
felfednie. A hét közepén helyreáll a
harmónia. 

Halak 
Szedje össze magát, ha
az eddig elért pozícióját

meg akarja tartani. Már nem elég a
tehetség és a szorgalom, igazi dip-
lomataként kell viselkednie. Táplál-
kozási szokásain is van mit változ-
tatni.

Augusztus 25-31.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

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 sebesült
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
A szentesi kismesterek újabb

alkotásait szeptember 7-ig tekint-
hetik meg a látogatók, nyitvatartá-
si idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Esztergomi Art Fotográfiai

Stúdió alkotóinak a képeibõl ren-
dezett kiállítás A „Csendes képek”
címû tárlat augusztus 30-ig láto-
gatható az intézmény nyitvatartási
idejében.

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivár-

vány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból. Képzõmûvészeti kiállí-
tás 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 kiállítása
tekinthetõ meg szeptember 3-ig
nyitvatartási idõben. 

Õze Lajos Filmszínház
Augusztus 23-27.
20 óra A diktátor – amerikai

vígjáték,
22 óra Felültetve – amerikai

akciófilm.
Augusztus 30. - szeptember 3.
17.30 és 20 óra óra Jégkor-

szak 4. - Vándorló kontinens ame-
rikai animációs film

22 óra Man in Black Sötét zsa-
ruk 3. amerikai akciófilm

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 24-tõl A Szentes – Csongrád

Rotary Club az idén im-
már harmadszorra szer-
vezte meg nemzetközi,
magyar nyelvû, diák alko-
tótáborát. Július végén ez-
úttal a Körös-torokban 12-
14 éves gyerekek vettek
részt Kárpátaljáról Ung-
várról, Munkácsról, Bereg-
szászról, Nevetlenfaluból,
Dercenbõl, a Délvidékrõl
Óbecsérõl, Erdélybõl Ko-
lozsvárról, Nagyváradról,
Aranyosegerbegyrõl, vala-
mint a felvidéki Kassáról.  

Szellemének megfelelõen
tehetséges, szerény körülmé-
nyek között élõ gyerekek
nyaralását tette lehetõvé ez-
zel a Szentes-Csongrád
Rotary Club az idén is, azok-
nak a határon túli gyerekek-
nek, akik szívesen ismerked-
tek a helyi nevezetességek-
kel, a magyar kultúrával, és
örömmel mutatkoztak be az
otthonról hozott  versekkel,
énekkel, táncokkal. Birtokba
vették a faházakat a Körös-
toroki üdülõközpontban, és
máris izgalmas ismerkedési
estbe csöppentek. Mint el-
mondták, izgalommal várták
az elõttük álló napokat, sej-
tették, hogy sok élményben
lesz részük. Nem tévedtek,
mert már az elsõ napon Jani-
ga Lilla táborvezetõ izgalmas
ismerkedési estet szervezett
és az egész héten tartalmas,
vidám programot élhettek
át. Losonczy Zoltán, a klub
csongrádi tagja izgalmas sé-
tára invitálta õket. Megis-
merték Lantos Györgyi, Máté
István és Tóth Béla szemet

gyönyörködtetõ szobrait, el-
látogattak a városházára,
ahol Kõrõsi Tibor polgármes-
ter fogadta õket.

Persze délután csobbantak
a Tiszában, és izgalmas vízi
versenyeket játszhattak Ger-
gely Ildikó vezénylésével.
Este pedig hivatalosan is
megnyitotta a tábort a
Rotary Club soros elnöke,
Kovácsné Gila Erzsébet.

A keddi tiszai strandolás
után szerdán kirándultak
Szentesre, ahol a polgármes-
teri hivatalban nagy szeretet-
tel fogadta õket Szirbik Imre
polgármester és Deim Éva
marketing referens. Szabó Já-
nos, a Koszta József Múzeum
nyugalmazott igazgatója
szakavatott vezetésével is-

merkedtek a város és kör-
nyéke történelmével, népi
hagyományaival, mestersé-
geivel és mûvészetével. 

Csütörtökön mindenki fel-
húzta a legkényelmesebb ci-
põjét, hogy egy fantasztikus
túrát tehessen meg Csong-
rád határában a Tisza és a
Körös folyó által közbezárt,
érintetlen természeti környe-
zetben.

Pusztaszeren maradandó
élményt jelentett a magyarok
bevonulását bemutató Fesz-
ty-körkép és a honfoglalás
kori haditorna bemutató. Es-
te lezajlott a honismereti ve-
télkedõ, ahol mindenki átis-
mételhette a látottakat, fel-
idézhette a táborban szerzett
élményeket. 

A gyerekek
élményeibõl:

Szallós-Kis Csaba (Kolozs-
vár): – Nekem a legjobban
Ópusztaszer tetszett. A Fes-
zty körkép. Sohasem fogom
elfelejteni. Varázsereje van.
A táborban felejthetetlen él-
ményekkel és jó barátokkal
gazdagodtam. Remélem,
hogy még egyszer vissza-
térhetek és köszönöm.

Jankovics Annamari (Ung-
vár): – Ez a tábor számomra
nagyon félelmetes volt elein-
te, de azután már mindenki-
vel nagyon jó barátok let-
tünk. A Tisza az gyönyörû.
Ez a tábor számomra jó lehe-
tõséget adott, mert sosem
gondoltam volna, hogy elju-

tok egyszer is a Feszty kör-
képhez. Nagyon jó volt ez a
tábor, csak kár, hogy nem
kéthetes.

Szilágyi Emese (Nagyvá-
rad): – Nekem az tetszett
a legeslegjobban, amikor
élményfürdõbe mentünk
Szentesre. Énnekem ez a tá-
bor volt a legjobb élmény és
még annak is örülök, hogy
sok barátot megismerhettem.

Geletei Szabina (Nevetlen-
falu): – A vakok és a gyen-
génlátók beszámolója na-
gyon érdekes volt számom-
ra, mert fontos tudnivalókat
tanultunk.

Kristóf Katalin (Kassa): – A
legjobbak voltak a strandolá-
sok, fõleg a szentesi stran-
don. Az volt a legjobb na-
pom.  Mind a két város na-
gyon tetszett. A pénteki ve-
télkedõ könnyû és nagyon jó
volt.  A pénteki Feszty – kör-
kép nagyon, de nagyon szép
volt. A lovasbemutató és
minden ezen a napon tet-
szett.

Fanni (Kassa): – Amikor
megérkeztem kicsit megijed-
tem, hogy szlovákokkal kell
lennem, de végül megbékél-
tem velük, sõt nagyon jó ba-
rátok lettünk. 

Lajter Noémi (Nagyvárad):
– Gyönyörû a Tisza part
Csongrádon, lenyûgözõk a
gyönyörû zöld övezetek, a
rengeteg fa a történelmi
emlékmûvek és szobrok.
Ópusztaszeren a Nemzeti
Történeti parkban szintén
csodálatos élményben volt
részünk.

Horváth István

Válság. A gazdasági válság alatt
összehoztam egy kisebb va-
gyont... egy nagyobból...

- Csak nem beteg, szomszédasz-
szony?
- Dehogy vagyok beteg. Mibõl
gondolja?
- Mert látom, hogy naponta orvos
jár magához.
- Na és aztán? Magához is jár egy
tûzoltó, mégsem kérdem, hogy
ég-e a ház.

Egy idõs hölgy remegõ hangon
betelefonál a rendõrségre:
- Azonnal jöjjenek ki! A szemben
levõ ház kertjében egy fiatal pár
naphosszat szeméremsértõ mó-
don mutatkozik. Meztelenül flan-
gálnak! 
A rendõrök helyszíni szemlét tar-
tanak, majd beszüntetik az eljá-
rást:
- Asszonyom, az égvilágon sem-
mit sem lehet látni!

A takarítónõ rendõrségi feljelen-

tést tesz nemi erõszak miatt.
- Az úgy történt kérem, hogy már
éppen végeztem a folyosó felmo-
sásával, amikor észrevettem,
hogy hátulról közelít felém az erõ-
szakoló.
- És megpróbált elmenekülni? -
kérdezi az ügyeletes tiszt.
- Hát hogy tehettem volna? A bal
oldalon fal, a jobb oldalon fal,
elõttem meg már fel volt mosva...

Erotikus mûsort néz a házaspár a
lokálban. Gyönyörû meztelen nõk
táncolnak fenn a színpadon.
A férj elragadtatottan súgja oda
feleségének:
- Isteniek. Az ember valósággal
étvágyat kap tõlük.
- Étvágyat azt kaphatsz Lajos -
sziszegi az asszonyka -, de enni
csak otthon fogsz.

Számadás. A nõk olyanok, mint a
medence. Ha összeszámolod a

fenntartási költségeket, rögtön rá-
jössz, hogy túl kevés idõt töltesz
bennük.

Gyógyszer. A szerelem a legjobb
gyógyír, de ha nincs... nekem jó a
Jägermeister is...

A szõke nõ üldögél a kávéházban.
Odamegy hozzá a pincérnõ, aki-
nek névkártya van a mellére tûz-
ve. A szöszi elolvassa és felkiált:
- „Anna”, jaj, de cuki! És mondd,
a másikat hogy nevezed...?

Orvosok gyógyszereket rendel-
nek, melyekrõl keveset tudnak,
olyan betegségekre, amelyekrõl
még kevesebbet tudnak, persze
saját betegeiknek, akikrõl semmit
sem tudnak.

Találmányok. Mikrohullámú sütõ:
feltalálták, hogy a férfiak is tudja-
nak fõzni... Mosógép: feltalálták,
hogy a nõk is tudjanak progra-
mozni...

Hõguta

Rotary tábor a Körös – torokban

Az illegális szemetelõk
ellen veti be azt az éjjel-
nappal használatos kamerát
a Városellátó Intézmény,
melyet a napokban helye-
zett üzembe.

A kis méretû, bárhová fel-
szerelhetõ álcázott eszköz
sötétben is alkalmas mozgó-
kép rögzítésére. Fõképp az
erdészetek használják falo-
pások felderítésére. A Város-
ellátó Intézmény kiemelten a
szelektív hulladékgyûjtõ szi-
geteket figyeli meg, de bár-

melyik városszéli, illegális
szemétlerakónál is alkalmaz-
ható. Kiss Ferenc csoportve-
zetõ lapunknak elmondta,
hogy a videofelvételen azo-
nosítható személy ellen sza-
bálysértési feljelentést tesz-
nek, aki 30 ezer forintos
pénzbírsággal sújtható. A na-
pokban a Sima Ferenc utcán
tilos helyen szemetet elhe-
lyezõ személyt jelentettek
fel.

Helyi rendelet szerint tilos
lerakni szemetet, építési-

bontási törmeléket, földet,
salakot, növényi és állati ere-
detû hulladékot külterüle-
ten, gyûjtõszigetek, közterü-
leti hulladéktároló konténe-
rek körül, földutak, árkok,
mezõgazdasági földterüle-
tek, erdõk szélén.

A Városellátó Intézmény
saját forrásból biztosította a
beszerzés költségét és pénz-
ügyi keretei függvényében
további éjjel is alkalmazható
filmrögzítõket vásárolnak.

Éjjel is látják a szemetelõket

Szentesi
nyugdíjast
ütöttek el



Született: Ramos Lajos Ro-
land és Horváth Szandrának
(Bocskai u. 8.) Nádja Mária,
Rácz Gergely és Molnár-
Farkas Reginának  (Villogó u.
1.) Noémi, Veres Zsolt és Kulik
Katalinnak (Móricz Zs. u. 10.)
Áron nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Hlbo-
csányi Gábor (Bocskai u. 1.) és
Petrik Tímea (József A. u. 2.),
Szalay Péter ( Bp. 12. Thomán
I. u. 4.) és Kis Zsófia (Rózsa u.
27.), Zõdi Márk (Szeged, Ke-

reszttöltés u. 14.) és Deák Or-
solya (Rákóczi F. u. 120.), Mé-
száros Ferenc és Tóth Ágnes
(Apponyi tér B. ép. 2/1.),
Temesváry Zsolt (Ady E. u.
47.) és Janó Csilla (Szeged,
Római krt. 26.), Gombos Zsolt
(Akácfa u. 15.) és Veres Ildikó
(Pécel, Dózsa Gy. u. 14.)

Elhunyt: Nádasi János
(Wesselényi u. 54.), Hidassi
Pálné Gere Mária (Klauzál u.
10/c.)
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Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órá-
tól reggel 7 óráig, hétvégén és ünnep-
nap 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima
Ferenc utca 29–33. szám alatt (men-
tõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon
Szeged: 62/474–374.

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

Gyógyszertári készenléti ügyelet:
Augusztus 27-szeptember 3. Kertvá-
rosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-
péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig,
vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti
telefon: 20/618-7020

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) augusztus
25-26-án Bikádi Péter Bem u. 21., te-
lefon: 30/2484-494

Százezer forint értékû lap-
topot loptak el egy fábián-
sebestyéni házibuliból. A
Szentesi Rendõrkapitányság
munkatársai nagy erõkkel
keresik a tettest, aki augusz-
tus 15-re virradóra tulajdoní-
totta el a mûszaki cikket.

Szintén ezen a napon tör-
tént, hogy betörtek az egyik
Sáfrán Mihály utcai lakóház
melléképületébe, ám azt,
hogy onnan pontosan mit
vittek el a tettesek, még vizs-
gálja a rendõrség.

Az egyik Schweidel utcai
lakóház tulajdonosa ért tet-
ten egy tolvajt az elmúlt hé-
ten, amint az éppen a ház
udvaráról próbált eltulajdo-
nítani különbözõ fémtárgya-
kat. A kiérkezõ járõrök nem
sokkal késõbb elfogták a tet-
test, az eltulajdonított fém is
elõkerült, a tolvaj ellen pedig
lopás miatt indult büntetõel-
járás.

Felfeszítették az egyik
Szentes külterületén lévõ
szivattyúakna tetejét isme-
retlenek, augusztus 16-ra
virradóra. A 25 ezer forint
értékû szivattyút azóta már
valószínûleg szétbontották,
és hulladékként értékesítet-
ték...

Az elmúlt héten már be-
számoltunk arról, hogy két
hajléktalanról is megalázó
videófelvétel készült az
egyik helyi kocsmában, a fel-
vételt aztán a világhálóra is
feltette annak készítõje. A
szentesi hajléktalanszálló ve-
zetõje feljelentést tett az ügy-
ben, ám a sértettek magánin-
dítványa nélkül a rendõrség
nem tud eljárni. Nos, a rend-
õrség munkatársai megkezd-
ték az érintett hajléktalanok
felkutatását, hogy azok élni
kívánnak-e a magánindít-
vány lehetõségével az elkö-
vetõkkel szemben.

Még július 15-én történt,
hogy 90 ezer forint értékû
aranyékszert loptak el az
egyik Bercsényi utcai házból.
Az ismeretlenek az esti órák-
ban lopakodtak be a lakásba,
majd az ékszert magukhoz
vették, és távoztak.

Elloptak hat darab körbá-
lát, összesen 72 ezer forint
értékben augusztus 15. és 17.
között az egyik bökényi ta-
nya melletti földterületrõl. A
rendõrség azóta megtalálta a
bálákat.

Augusztus 19-én történt,
hogy egy hölgytõl, akitõl –
amíg a lakodalmas menetet
fényképezte a Kossuth téren
–, ellopták a padra letett tás-
káját. A táskában több bank-
kártya, okiratok és 190 ezer
forint készpénz volt.

HV

Tetten érte a fémtolvajt

A Magyar-Román Hatá-
ron Átnyúló Együttmûkö-
dési Program 2007-13 kere-
tében indult partnerség
Szentes és Újszentes között
ez év tavaszán. A HURO/
1001/062/2.3.1 EuroTalent el-
nevezésû közös projekt ke-
retében

Szentesen a Deák Ferenc
Általános Iskola és a Lajtha
László AMI és Hangverseny-
központ bevonásával zene,
tánc, dráma, képzõmûvészet
és sport területen képeznek
tehetséges gyermekeket 5
mentor irányításával, hét hó-
napon keresztül. 

Legutóbb augusztus elsõ
hetében Romániában a Bihar
hegységben szerveztek kö-
zös mûvészeti tábort 18
szentesi gyerek részvételé-
vel. Az öt nap során Döme
Zoltán és Várkonyiné Mihály

Erna tanárok irányításával a
román és magyar diákok kö-
zös zenei és képzõmûvészeti
képzésben vettek részt. A tá-
borban nem csak egymás
megismerésére nyílt lehetõ-
ség, hanem kirándultak a
környéken és rögtönzött mi-
ni koncertet is tartottak. Ha-

zaérkezésük után a tehetség-
gondozás folytatódik Szente-
sen a mentorok irányításá-
val. Szeptemberben pedig
egy közös zárófesztiválon
mutathatja be minden részt-
vevõ az elmúlt hónapok so-
rán megszerzett tudását Ro-
mániában.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü augusztus 27—31.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Húsgombócleves és

Rumos szilvaleves
A menü: Sertéspörkölt,

tészta, saláta
B menü: Csirkemell steak,

petrezselymes rizs, saláta
Kedd: Csontleves házi tésztával

és zöldborsóleves
A menü: Fasírt, tökfõzelék
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Magyaros burgonyaleves

és francia hagymakrém-
leves

A menü: Pljeskavica,
kukoricás rizs, saláta

B menü: Zúzapörkölt,
tészta, saláta

Csütörtök: Lencseleves virslivel és
minestrone

A menü: Rakott karfiol
B menü: Csirkemell ropogós

bundában, tört burgonya,
szilvaszósz

Péntek: Gyümölcsleves és
csirkegulyás

A menü: Rántott karaj,
burgonyapüré, saláta

B menü: Szilvalekváros gombóc
vagy mákos metélt

www.galeriakavehaz.hu (X)

Képzõmûvészeti tábor Romániában

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpia-
con kevesebb volt a vásárló a szokásosnál.
Talán a hõség vagy az iskolakezdéssel ösz-
szefüggõ kiadások miatt csökkent a vevõ-
szám. Sétánkon az alábbi árakon kínálták
termékeiket az árusok. 

Tojás 38-42 Ft/db, vöröshagyma 100-
150Ft/kg, fokhagyma 800–900 Ft/kg, lila-
hagyma 250-290 Ft/kg, petrezselyem- és
zellerzöld 50 Ft/csomó, zeller 100-150
Ft/db, karfiol 250-520 Ft/kg, bab 700-960
Ft/kg, fehérpaprika 100-200 Ft/kg, erõs
paprika 50 Ft/db, paradicsom 150-180
Ft/kg, kígyóuborka 250-450 Ft/kg.
Káposzta 200-290 Ft/kg, kelkáposzta

450 Ft/kg, fõzõtök 150 Ft/db,
cukkini 250-290 Ft/kg. 

Szõlõ 250-350 Ft/kg, szilva 120-140
Ft/kg, körte 150-250 Ft/kg, õszibarack kül-
földi 200, hazai 400 Ft/kg, kopaszbarack
250-480, szeder 2000 Ft/kg, sárgadinnye
külföldi 150-200 Ft/kg, görögdinnye (ma-
gyar) 50-70 Ft/kg, Nyári alma 150-200
Ft/kg, alma (külföldi) 250-270 Ft/kg.

Zöldbab 150-280 Ft/kg, karalábé 100-150
Ft/db, krumpli 70-90 Ft/kg, gyökér 180
Ft/csomó vagy 480 Ft/kg, sárgarépa 140-
160 Ft/kg, kapor 50 Ft/csomó, eltenni való
fürtös uborka 200 Ft/kg.

PPPPIIIIAAAACCCCOOOOLLLL JJJJUUUUNNNNKKKK

Alkotásai mellett egyszer-
smind a hagyományõrzésben
végzett munkáját is elismerték
Nyíri Dánielné Pankának a
Népmûvészet Ifjú Mestere ki-
tüntetõ címmel, melyet az ál-
lamalapítás ünnepe alkalmá-
ból a Néprajzi Múzeumban ve-
hetett át Balog Zoltán emberi
erõforrás minisztertõl.

A fiatal szentesi gyöngyfûzõ,
népi ékszerkészítõ városunkba
jött férjhez, de a Sárközbõl,
pontosabban Decs községbõl
származik, ahol édesapja refor-
mátus lelkészként szolgált.
Gyermekként ott szívta magá-
ba a tájék öltözeteire jellemzõ
hagyományvilágot, mely talán
a leggazdagabb díszítettségû a
magyar népi kultúrában. Há-
rom gyermeke születése után,
4 évvel ezelõtt kezdett gyöngy-

fûzéssel foglalkozni, s termé-
szetesen a sárközi motívumok
állnak a legközelebb szívéhez:
adottak a minták és a színek,
az összeállításban viszont már
szabadságot élvez az alkotó.
Autodidakta módon, illetve
sárközi táborokban sajátította
el a technikáját, s a legfonto-
sabb, hogy érezzen vágyat hoz-
zá, aki elkezdi, tudjuk meg
Pankától. Azt is elárulja, a
Népmûvészet Ifjú Mestere cí-
mért meg kellett dolgozni. Egy
néprajzi tájegység kollekciójá-
nak elkészítése és elméleti hát-
terének leírása a követelmény,
Panka pályázatában a sárközi
gyöngygallérok fûzésével, va-
lamint továbbadási lehetõsége-
ivel is foglalkozott. Nincs
ugyan kihalófélben ez a techni-
ka, de meg kell találni a mód-

ját, hogy meg lehessen õrizni,
magyarázza. – Szeretném ok-
tatni a gyöngyfûzést, a szente-
siek rácsodálkoznak munkáim-
ra, s a díszítõmûvész körben is
érdeklõdéssel követik tevé-
kenységemet, ami elõbb-
utóbb önálló szakkörré is vál-
hatna – mondja Panka. Fõállá-
sú anyaként a délelõttjeit tölti a
göngyfûzésel, egy-egy munká-
ra 10 órát kell rászánnia, de
már lányai is készítettek gallé-
rokat. 

Csipkét, dupla csipkét, ke-
resztbefûzöttet, decsi nagyvirá-
gost és fürtös nyaksit (nyakra
simulót) is készített a pályázat-
ra, sorolja a szakszavakat. – Vá-
sárokon inkább a gyöngyökre
átültetett magyar jelképek a ke-
lendõek, de ha egy néptánc-
együttes sárközit táncol, elõbb-
utóbb „találkozunk” – mondja.
Saját szerkesztésû internetes ol-
dalán (pankacs.hu) megtekint-
hetõk zsûrizett termékei. – A
szakma is más szemmel nézi az
alkotásait annak, aki elnyer egy
rangos címet, úgymond felérté-
kelõdnek a munkái – fogalmaz
Panka. 

A Mesterségek Ünnepén is
járt az ünnepi hétvégén a Dél-
alföldi Alkotók Népmûvészeti
Egyesületének tagjaként, s mint
mondja, azóta is a rendezvény
hatása alatt van. – Oda egyszer
el kellene mennie mindenkinek,
hogy meglássa, mennyire gaz-
dag hagyományaink vannak. A
gyöngyfûzõk mindegyike külön
stílust alakított ki, egy gyönyö-
rû világ rajzolódott ki elõttem –
meséli lelkendezve. A hétvégén
a fábiánsebestyéni Duna-Alpok
Kupa fogathajtó versenyen is ta-
lálkozhatunk Pankával és reme-
keivel. Darók József

Panka „mesteri” gyöngyékszerei

Álláspályázat
Szentes Város

Önkormányzata Bölcsõdéje

INTÉZMÉNYVEZETÕI
ÁLLÁSÁRA

2012. augusztus 30-ig
lehet pályázatot benyújtani.

A pályázati feltételek
a www.kozigallas.gov.hu

valamint a www.szentes.hu
honlapon találhatóak.
Bõvebb információ a
polgármesteri hivatal

szociálpolitikai osztályán
kérhetõ a 63/510-323-as

telefonszámon.


