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Kalocsai mintás ruhájá-
val keltett feltûnést egy
németországi táncverse-
nyen Páli Viktória. A nem-
zetközi mezõny elismeré-
sét rögtön kivívta a külön-
leges díszítésû ruhával,
melyet, mint minden ver-
senyöltözékét, az édesany-
ja varrta.

Egyre több hírességet fo-
tóznak le világszerte kalo-
csai motívumokkal ékesí-
tett ruhában, mostanában
kétségtelenül világdivattá
kezd válni. Azonban Nicole

Kidman, Emma Watson, Suri

Cruise vagy éppen a mintás
overallban versenyzõ For-
ma 1-es pilóta, Jenson

Button által viselt felsõru-
házat mellett lehet már ta-
lálkozni kalocsai mintás ci-
põvel, sõt egy nagymama-
korú magyar iparmûvész a
robogóját(!) is ilyen díszí-
téssel használja. Legújab-
ban a táncosok is felfedez-
ték a jellegzetes mintát,
pontosabban – mivel látott
már például ilyen esküvõi
ruhát is – László Csaba, a
Szilver TSE harmincegysze-
res magyar bajnoka vetette
fel jelenlegi táncpartneré-
nek, viseljen ilyen díszítésû
ruhát a versenyeken. Viktó-
ria eleinte berzenkedett az
ötlettõl, mert mint mondta,

kétségei voltak, lehet-e a
hagyományost ötvözni a
modern öltözékkel. 

Aztán Csabával elutaztak
egy bangkoki versenyre, s
visszatérve már az új ruha
fogadta: édesanyja titokban
megtervezte, s pár nap alatt

megvalósította. A ruha min-
denkinél sikert aratott, s
azonnal passzolt is Vikire. A
táncos elárulta, most már ne-
ki is tetszik, akár a magán-
életben is felvenne ilyen nép-
mûvészeti ihletettségû felsõt.

(folytatás az 5. oldalon)

Élete leghosszabb útjára
készül az Örményországot
és Mongóliát hátizsákkal
bejáró Zsóka néni. Gergely
Szilveszterné az elsõ volt
Szentesen, aki végigjárta
az El Camino-t, és közötte
van annak a két tucat em-
bernek, akik teljesítették a
teljes kék kör gyalogtúra
2400 kilométeres útvonalát.
Kedvence a Magas Tátra,
álmai fõvárosa Jereván.
Legutóbbi útján 68 órát bu-
szozott egyhuzamban az
elsõ szállásáig. Családi
örökség a túrázás és világ-
járás, édesanyja 65 évesen
ment el a Grand Canyonba,
fia Nepálba jutott le vonat-
tal.

Szentesen sokan ismerhe-
tik legalább látásból Ger-
gely Szilveszternét. Az idén
szeptemberben 70. életévét
betöltõ Zsóka néni – a
nyugdíját kiegészítõ – szó-
rólapozással keresi meg és
gyûjti össze az utazáshoz
szükséges pénzt két-három
év alatt. Nincs internete,
ezért a könyvtárban, isme-
rõsöktõl és ismeretlenektõl
gyûjti össze a szükséges
tudnivalókat egy-egy távoli

útjához. – Idén nyáron Ör-
ményországban jártunk ba-
rátnõmmel, egy útitársnõm-
mel és a lányával – kezdi
élménybeszámolóját. – Az
örményekrõl csak angol
nyelvû könyvet találtam,
ami naprakész információt
adott. Barátnõm beszél an-
golul, rám azt mondják,
minden nyelven kommuni-
kálok. Valahogy mindig si-
kerül megértetnem maga-
mat idegenekkel – mondja
mosolyogva. Szerbián, Bul-
gárián és Törökországon
keresztül, két átszállással

vezetett az út az örmények-
hez. Mivel Törökországból
politikai okok miatt nem le-
het átmenni Örményország-
ba, azért Grúzián keresztül
léptünk be az országba. Vé-
gig busszal utaztunk, az el-
sõ szállásunkat a grúz fõvá-
rosban 68 órás út végén ér-
tük el. Tbiliszibõl újabb öt
óra következett Jerevánig a
Kaukázuson át, amit halál
útnak is neveznek. Egyik
régi álmom teljesült ezzel a
bõ kéthetes utazással, Jere-
ván álmaim fõvárosa.

(folytatás a 7. oldalon)

Vi lágjáró nyugdí jas

Ötödével nõtt a ligeti
strand látogatottsága a nyári
hónapokban, és még na-
gyobb arányban emelkedett
a kemping és az üdülõhá-
zak forgalma, de a tervezett
nyereségrõl le kell monda-
nia az üdülõközpontnak,
mert ahhoz, hogy az elõírá-
soknak meg tudjanak felel-
ni, számos fejlesztést kellett
elvégezni. A legtöbb vendé-
get – napi 3300-at – a Turbó

Kupa idején fogadták, és az
éjszakai fürdõzésre is rá-
kaptak a szentesiek.  

Az elmúlt évek legjobb
nyári szezonját zárta a ligeti
strandot és teniszpályákat
mûködtetõ Szentesi Üdülõ-
központ Nonprofit Kft. A ta-
valyi idõszakhoz képest júli-
usban és augusztusban közel
20 százalékkal nõtt az uszo-
da látogatottsága – tudtuk
meg Szûcs Szabolcstól. Az

ügyvezetõ elmondta, a leg-
több belépést, összesen napi
3300-at az augusztus eleji
utánpótlás vízilabda torna, a
Turbó Kupa idején regiszt-
rálták, de a rendezvények
nélküli hétvégi napokon
többször elõfordult, hogy
közel 2300-an látogattak le a
medencékhez. A különbözõ
programok közül a legna-
gyobb sikert az éjszakai für-
dõzések aratták: alkalman-

ként 200-250-en váltottak je-
gyet a csillagfényes pancso-
lásra, a csúcsot pedig az je-
lentette, mikor a Körös-toro-
ki napok idején 330 jegyvá-
sárló csatlakozott a bérlete-
sekhez és a sportolókhoz.  

Június végéig 20, azt köve-
tõen pedig ennél is nagyobb
arányban nõtt az üdülõhá-
zak és a kemping forgalma
az elmúlt év hasonló idõsza-
kához képest. Elõfordult,
hogy 124 férõhellyel rendel-
kezõ kõ- és faházak hetekig
telt házzal mûködtek, és az
õszi kilátások is reményt kel-
tõek a foglalások alapján. Az
ügyvezetõ szerint, ha a len-
dület kitart az év végéig – és
erre jó esély van –, akkor a
tavalyi 29-cel szemben idén
40 százalékos kihasználtság
érhetõ el a város legnagyobb
kereskedelmi szálláshelyén. 

(folytatás a 3. oldalon)

Jó szezont zár az üdülõközpont HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Keringõ kalocsaiban

Júliusban és augusztusban is több mint 60 ezer látogatót regisztráltak a strandon.

Pénteken Vajda Attila olimpiai bajnok
kenus, szombaton pedig Cseh László, a lon-
doni olimpián bronzérmet szerzõ úszó lesz
a XI. lecsófesztivál sportoló sztárvendége.

A Coop üzletlánc arany fokozatú fõ támo-
gatója az Olimpiai Csapatnak, ennek köszön-
hetõen sikerült megnyerni a neves olimpiko-
nokat, hogy a régió legnagyobb gasztronó-
miai rendezvényére ellátogassanak. Rajtuk
kívül Székely Bulcsú, a 2000-ben olimpiai baj-

nokságot nyert pólós és családja is itt lesz, õk
a szentesi vízilabdások asztalánál vendéges-
kednek szombaton.

Lapzártánkig 234 csapat nevezett a lecsó-
fesztiválra: a határon túlról, a Felvidékrõl,
Kárpátaljáról, Erdélybõl és a Vajdaságból is
jelezték már részvételi szándékukat csapa-
tok, de érkezhetnek még Csehországból, Né-
metországból és Ausztriából is vendégek.

(További információk a 3. oldalon.)

Cseh Laci is kóstol lecsót

A László-Páli kettõs Stuttgartban.

Zsóka néni szórólapozással keresi meg az útravalót.
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Az elõzõ részbõl megtud-
hattuk, hogy 1897-ben
Tasnády Antal vette át a
Szentesi Kossuth (Ferenc)
Kör irányítását. Az elvileg
azonos világnézet nem gá-
tolta meg abban, hogy tevé-
kenyen rész vegyen a me-
gyei és városi függetlenségi
ellenzék vezérének, Sima
Ferencnek a megbuktatásá-
ban.

Mivel politikai eszközök-
kel nem sikerült legyõzni Si-
mát, Vadnay Andor fõispán
akciót indított anyagi és
erkölcsi tönkretételére. Ez
járható útnak bizonyult,
ugyanis Sima számos üzleti
vállalkozása balul ütött ki.
1899 áprilisában a hitelezõk
jogi képviselõi – élükön
Tasnády Antal – csõdkerese-
tet adtak be Sima Ferenc el-
len, ezt szánva kegyelemdö-
fésnek. Amikor a szegedi
törvényszék végre kimondta
a csõdöt, Tasnády vezetésé-
vel október végén küldöttség
utazott a fõvárosba, és a 48-
as pártközpontban sürget-
ték, hogy a képviselõház
hozzon döntést Sima men-
telmi ügyében. Ez hamaro-
san megtörtént, amelynek
következtében Sima Ferencet
megfosztották országgyûlési
mandátumától, majd kizár-
ták a megyei és városi képvi-
selõk sorából is. Vagyis
Tasnády visszavágott hajda-
ni megbuktatásáért. Sima
hamarosan Amerikába emig-
rált, így legnagyobb ellenfele
eltûnt a helyi politikai élet-
bõl. 

Ettõl kezdve Tasnády ko-
moly sikereket könyvelhetett

el politikai téren is. Ezt iga-
zolja, hogy az 1901 õszi or-
szággyûlési választásokon a
Kossuth-párt õt indította
harcba a szentesi mandátum
megszerzéséért. Nem gyõ-
zött ugyan, de sikerült meg-
szorítania a függetlenségi
48-as színekben induló dr.
Molnár Jenõt, amennyiben a
választási eredmény 954:834
lett. Vagyis 10 évvel a szé-
gyenteljes polgármester-vá-
lasztás után, õ számított
pártja egyik legeredménye-
sebb és legnépszerûbb tagjá-
nak. Ennek jele volt az is,
hogy az 1902. májusi tisztújí-
táson pártja õt léptette fel
polgármester-jelöltként, igaz
alul maradt a 48-as függet-
lenségiek és a kormánypárt
támogatását egyaránt élvezõ
dr. Mátéffy Ferenccel szem-
ben. 

A reá nézve kudarcosan
végzõdött polgármester-vá-
lasztás után végleg szakított
a korábbi kormánypárti kap-
csolataival, és az ellenzéki
pártok közeledésének szor-
galmazójává, ill. a független-
ségi 48-as eszmék egyik leg-
harcosabb szószólójává vált
a városi és a megyei közgyû-
léseken egyaránt. Az év vé-
gére az ellenzéki pártok el-
lentéte elsimult, ezáltal lehe-
tõvé vált, hogy az eddigi la-
za szövetség szervezettebb
formát öltsön. Az egyesült
városi ellenzék az 1902. nov.

2-án megtartott értekezletén
kimondták egy közös, állan-
dó szervezet létrehozást. Az
új alakulat tisztikarát a pár-
tok vezetõibõl állították ösz-
sze. Elnökökké Burián Lajost
és dr. Tasnády Antalt válasz-
tották. 

A Khuen-Héderváry kor-
mány kinevezése után (1903.
szept. 24.) a szentesi 48-as el-
lenzék indítványára tiltako-
zásul megszavazták az
adófizetés megtagadását.
Tasnády Antal hasonló indít-
ványt tett a megyegyûlésen,
de 43:38 arányban leszavaz-

ták. Ide kívánkozik, hogy
Kossuth Ferenc országos
pártelnök megalkuvó maga-
tartása, folyamatos meghát-
rálása miatt a szentesi hívei
1903 végén beszüntették
pártszerû mûködésüket, s el-
nökükkel együtt csatlakoz-
tak az I. 48-as Körhöz. 

Tasnády Antal megítélése
idõközben alaposan megvál-
tozott. Az egykor mondhatni
közutálatnak örvendõ ember
a tárgyalt idõszakra a város
egyik legnépszerûbb és leg-
befolyásosabb politikusává
vált. Növekvõ népszerûségét

jelezte, hogy 1903 novembe-
rében nagy szótöbbséggel a
város helyettes tisztiügyész-
évé választották, fél évvel
késõbb pedig közfelkiáltás-
sal véglegesítették állásában.
Mind radikálisabb ellenzéki
magatartásának tudható be,
hogy 1904. jan. 24-én a II.
Függetlenségi és 48-as Nép-
kör elnökévé választották. A
március 15-én megtartott ün-
nepi nagygyûlésen Molnár
Jenõ országgyûlési képviselõ
mellett már õ az egyik vezér-
szónok. Két hónappal ké-
sõbb pedig a Burián Lajos

vezetése alatt álló I. Függet-
lenségi és 48-as Népkör alel-
nökévé választották.   

Az új pártvezetés hangvé-
tele az elkövetkezõkben ész-
revehetõen megkeménye-
dett. Jól érzékelteti ezt az
1904. nov. 18-án megtörtént
hírhedt Tisza István-féle
„zsebkendõszavazás”,
amellyel a Szabadelvû Párt a
házszabályokat megsértve,
képviselõházi puccsal hatá-
rozati erõre emelte a megszi-
gorított házszabályt. A pél-
dátlan jogsértés következté-
ben másnap megalakult az
ellenzéki pártok koalíciója. A
szentesi 48-as körök elnöksé-
ge táviratilag üdvözölte a
szövetkezett ellenzéket: „Al-
kotmányunk ellen intézet
merénylet tetteseit megvet-
jük. A legszentebb küzde-
lemre szövetkezett ellenzék
harcosait szívünk teljes me-
legével üdvözöljük!” – szólt
a távirat. A dec. 4-én megtar-
tott tiltakozó népgyûlésen
dr. Tasnády ismertette a ha-
tározati javaslatot: A szentesi
népgyûlés a házszabály-reví-
ziót bûnös cselekménynek
tartja, és súlyos következmé-
nyekkel járó alkotmánysér-
tésnek minõsíti! Kinyilvánít-
ja Szentes polgársága, hogy
a törvénytelen házszabályok
alkalmazásával hozandó tör-
vényeket kötelezõ erejû tör-
vényeknek el nem ismeri,
azokat tisztelni nem fogja, s
rendelkezéseinek engedel-
meskedni soha nem fog!

(Befejezõ rész következik)

Labádi Lajos

150 éve született Tasnády Antal polgármester (VII.)

Gyûlölt emberbõl népszerû politikus

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Kruzs-
licz Pál (képünkön) újság-
írót-mûvelõdésszervezõt
kérdeztük.

– A Horváth Mihály Gim-
názium új igazgatója szerint
a drámaisok által kiválasz-
tott mûvek bemutatásánál
idõnként lenne még csiszolni
való. Tóth Tamás lapunknak
úgy nyilatkozott, nem lenne
ellenére az egyházi fenntar-
tás, de ennek nincs realitása.

– Minden új vezetõ keresi
a helyét, a szerepét az intéz-
ményben. Megpróbál alakí-
tani, változtatni a szervezet
mûködésén. (A leegyszerûsí-
tõ népnyelv úgy fogalmaz:
Az új seprõ jól seper, de a ré-
gi már tudta, hol a szemét.)
Vagyis az új igazgató mindig
nagyobb lendületet hoz, és
több változást akar, és ha jó
vezetõ, egy kicsit a maga ké-
pére akarja formálni az in-
tézményt. Tökéletesen mû-
ködõ szervezet nincs, de tö-
rekedni kell rá! Huszonhá-
rom évig elsõ számú vezetõ-
ként elég sokat tapasztaltam.
Az „új ember” bátrabban-
könnyebben belenyúlhat az
akut problémákba.

Irodalmi-drámai tagozat:
biztosan lehet tartalmi-for-
mai hibákat találni. A jó
igazgató ösztönzi a szakmai
vezetõket a változásokra, de
semmiképpen sem akarja azt
maga megoldani. Az igazi is-
kola nemcsak oktat, hanem
nevel is. Lehet: oktatásban
kitûnõek a gimnáziumban, a

nevelési iránytût ellenben
néha letakarták. Ha a fenn-
tartón múlik a mûködés
színvonala, annak az iskolá-
nak már régen rossz.

– Szirbik Imre szerint fele-
lõtlenség volt a döntéshozók
részérõl, hogy nem neveztek
ki vezetõket két szentesi in-
tézmény, a kórház és a Boros
középiskola élére. Az elsze-
lelt befektetõkrõl, a félmilli-
árdos bevételkiesésrõl és a
kormányzat jó irányba mu-
tató intézkedéseirõl is be-
szélt lapunknak adott inter-
jújában Szentes polgármes-
tere.

– Egyik intézmény mûkö-
dését sem gátolhatja jobban
semmi, mint az, ha nincs ki-
nevezett, felelõs vezetõ.
Még az is jobb – vélemé-
nyem szerint – ha nem a
legalkalmasabbat állítják a
posztra, mint amikor „le-
begtetik” a megbízást! Az
átmeneti idõszakban – min-
denütt – keresik a helyüket
a vezetõk, a beosztottak,
mindenki. Akik ilyen lehe-
tetlen helyzetet teremtenek,
vagy nagyon tudatlanok,
vagy céljuk lehet a megol-
dással! Igaz ez a kórházra, a
középiskolára, mindegyik
szervezetre. A könnyelmû,
a szakmaiságot megkerülõ
döntések erkölcsi és anyagi
károkat okoznak.

– Továbbra sem kapta meg
a kórház traumatológiai
osztálya a 2-es progresszivi-
tási besorolást, ettõl függet-
lenül végeznek ortopédsebé-
szeti beavatkozásokat a
Kurca-parti intézményben.
Három fõigazgató jelöltrõl
lehet hallani, de egyikük sem
erõsítette meg lapunknak,

hogy augusztus 29-i pályáz-
na a tisztségre.

– Valamennyi országos ha-
táskörû vezetõt és ország-
gyûlési képviselõt – ha meg-
betegednek – csak a szentesi
kórházban lehetne gyógyíta-
ni! Ha megtehetném, ezzel a
döntéssel, 24 óra alatt megol-
danák a szentesi intézmény
valamennyi problémáját!

– Az állatok védelmérõl
szóló törvény tovább szigo-
rította az állattartók fele-
lõsségét. Lapunk utánajárt,
hogy a gyepmesteri telep
megfelel-e a jogszabályvál-
tozásoknak és hogyan keze-
lik az állatok sorsát. A vá-
ros közigazgatási területén
elhullott házi-,haszonállat
telepen történõ elhelyezésére
csak a lakosság részérõl van
lehetõség.

– Minden állat tartása-ne-
velése felelõsség. Mindegy,
hogy kutya, macska, sertés,
tehén, ló, mert gondozást,
törõdést igényel. Aki felelõt-
lenül viselkedik az embertár-
saival, miért viselkedne fele-
lõsen az állataival? Valljuk
meg legtöbbször kevés a
„lelki ráhatás”, egy nagyobb,
vagy kisebb közösségnek
szabályozni kell az állattar-
tást. A gyepmesteri telepen
két éve jártam, elhullott ku-
tyánkat fuvaroztam ki, és rö-
vid papír-ellenõrzés után
gyorsan átvették a tetemet.

– A kakasfõzés és a sza-
badtéri bokszgála volt a leg-
népszerûbb a látogatók kö-
rében a II. Szentesi Szárnyas
napokon, amit több ezren
keretek fel a hosszú hétvé-
gén. Sörkalandtúra, Sörki-
rály választás, éjszakai kis-
pályás labdarúgó torna és

repülõnap is színesítette az
ünnepi hétvégét.

– Aki kicsit is ismer tudja,
hogy nagyrendezvények kö-
zött éltem több, mint negy-
ven évig. Az emberek szere-
tik-kedvelik az olyan nagy-
szabású eseményeket, mint a
Szentesi Szárnyas napok.
Szép idõben jó nézelõdni a
családtagokkal, találkozni-
beszélgetni barátokkal-isme-
rõsökkel. Ha megfigyeljük,
azok a legnépszerûbb prog-
ramok, amelyeken bekapcso-
lódhatnak a város lakói a
megvalósításba. Sütnek, fõz-
nek, játszanak, sportolnak.
Viccelõdnek és élményeket,
szép emlékeket gyûjtenek!
Közben persze isznak-esz-
nek is, de ha nem viszik túl-
zásba, ezzel is csak örömet
szereznek maguknak, a ba-
rátoknak. Szentesen szinte
minden hónapra esik egy
esemény, bár a mostani idõ-
szakban egy kicsit besûrû-
södtek a programok. Érde-
mes lenne jobban „elosztani”
a sok emberre számító ren-
dezvényeket.

B.G.

Mi, Szentes város lakosai tapasztalhatjuk, hogy az a tele-
pülés ahol élünk hazánk nehéz gazdasági helyzetének elle-
nére nap mint nap szépül, fejlõdik! Fel sem lehetne sorolni
mi mindennel gazdagodott városunk a közel múltat és a je-
lent is figyelembe véve. Így csak példaként említve: Meg-
épültek a sebesség csökkentõ körforgalmak, a Kossuth utca
új, színes út burkolatot kapott, vele pár huzamosan átépí-
tésre kerültek a gyalog járdák. Kiépült a kerékpáron közle-
kedõknek biztonságot jelentõ kerékpár út is. Megújult a ját-
szóterek egy része, mint legújabb színfolt az egyik helyen a
játszótér közelében a szabadtéri erõnléti sportolást segítõ
ülõ, álló, lépegetõ, fiatalokat és idõsebbeket mozgásra ins-
piráló sport eszközök jelentek meg. Most épül a minden
igényt kielégítõ óvoda is. Mint látjuk, ehhez nem kellett
sem párt, sem más csoportosodás. Csupán a gazdasági le-
hetõségeken túl a propaganda nélküli szorgalmas munka a
város vezetõi részérõl. Köszönet érte az akarásnak, a szel-
lemi és fizikai munkásnak, mindazoknak akik, így vagy úgy
tevõlegesen részesei, hozzájárulói voltak az elkészült dol-
gok megvalósításának! Nekünk, a város polgárainak az a
feladat jutott e munkák után, hogy védjük, használjuk ren-
deltetésének megfelelõen a rendelkezésünkre bocsátott
eszközöket. Gyönyörködjünk a gondozott virágokban,
mind abban ami szép ebben a városban. Igyekezzünk az
írott és íratlan szabályokat betartani, hogy reggel ébredés
után minden minket szolgáló eszközt ott találjunk, ahova
azokat érdekünkben elhelyezték!

Gyermekeket nevelõ szülõk mutassanak példát csemeté-
jüknek a városban való szabályos közlekedésben, hogy
csak a kijelölt helyeken vezessék át õket az úttesten. Kerül-
jék a toronyiránti közlekedést! Jó lenne, ha a kerékpáron
közlekedõk is minden alkalommal betartanák a KRESZ által
elõírt szabályokat akkor is, amikor a gyalogátkelõ helyen
közlekednek a maguk és embertársaik testi épségének biz-
tosítása érdekében. Lássuk be, az elõírt szabályok betartása
a magunk és embertársaink testi épségének védelmét szol-
gálják.

Soós János

Olvasónk írja

A város,
ahol élünk

Ünnepség a 48-as körben

Mit szól hozzá Kruzslicz Pál?
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Egy fa sorsáról is dönteni
fog lapunk megjelenése
napján a szentesi képviselõ-
testület egy külsõs bizottsá-
gi tag különvéleménye mi-
att: ha nem vágják ki az
evangélikus templom mel-
letti kérdéses fenyõfát, a vá-
rosnak 635 ezer forintért
módosíttatni kell a temp-
lomkert átépítésének terve-
it, és a fejlesztés megvalósí-
tása is elhúzódhat. 

Vétek lenne Kormányos Jó-
zsef szerint, ha azt a fenyõfát
is kivágnák az evangélikus
templom mellõl, ami megíté-
lése szerint teljesen egészsé-
ges. Az önkormányzat jogi,
ügyrendi és közbeszerzési
bizottságának Fidesz által
delegált külsõs tagja még jú-
niusban jelezte a grémium-
nak, hogy a szóban forgó fa
kivágását nem támogatja,
ezért nem ért egyet a temp-
lomkert átépítését célzó aján-
lattételi felhívás és ajánlatté-
teli dokumentáció mûszaki
tartalmával. Az ajánlattételi
dokumentáció részét képezõ
mûszaki dokumentációban a
tervezõ pontosan megjelölte
a kivágásra javasolt fákat, il-
letve azt, hogy helyettük ho-
va és milyen fák-cserjék ke-
rülnek telepítésre. A megje-
lölt fák kivágása fõleg egész-
ségügyi állapotuk miatt
szükséges. Lapunk informá-
ciói szerint a kérdéses fa ki-
vágását leginkább esztétikai
okok miatt tartja indokolt-
nak a tervezõ, mert szerinte
az épülettömb megérdemli,
hogy semerrõl sem takarja a
látványt lombkorona.

A különvélemény alapján
a jogi, ügyrendi és közbe-
szerzési bizottság nem adott
felhatalmazást a közbeszer-

zési eljárás megindítására.
Amennyiben a fa nem kerül
kivágásra, módosulnak a
tervdokumentációban és a
projekt költségvetésben sze-
replõ mennyiségek, illetve a
tervdokumentáción, a részle-
tes-tételes költségvetési ki-
íráson és a mûszaki leíráson
is változtatni kell.

Az esetleges tervmódosí-
tással kapcsolatban a tervezõ
úgy nyilatkozott a városházi
illetékeseknek, hogy nettó
félmillió forintért módosítja
a terveket és az egyéb doku-
mentumokat. A közbeszerzé-
si eljárás csak az új tervdo-
kumentációk elkészülte és
közremûködõ szervezet elõ-
zetes jóváhagyása után indít-
ható meg.

Mivel a képviselõk elé ke-
rülõ elõterjesztésbõl nem de-
rül ki, Kormányos József mi-
ért szeretné, hogy a több ki-
vágásra ítélt fa közül az az
egy mindenképpen megma-
radjon, megkérdeztük az
érintettet. – Egy egészséges,
40-50 éves fáról van szó, ami
eddig senkit nem zavart.
Egyrészt örülni kellene,
hogy ilyen aszályos idõben
még él ez a fenyõfa, más-
részt rossz megközelítés,
hogy a tervezett csapadékel-
vezetõ kavicságy útjában
lenne. Attól még megszépít-
hetõ a templom környezete,
ha az a fa a helyén marad.
Fölösleges kivágni – mondta
lapunknak a bizottsági tag.

B.D.

Az önkormányzati tulaj-
donban lévõ, mezõgazdasá-
gi rendeltetésû földek hasz-
nosításáról tárgyal a képvi-
selõ-testület pénteken. Ezek
elsõsorban városfejlesztési
vagy beruházási célokra
esetleg csereterületként
hasznosítandó  földek, ame-
lyeket a végleges felhaszná-
lásukig mûveltetni szeretné
a város.

Haszonbérleti díjat 2001
óta kell fizetni, ami némi jö-
vedelmet hoz az önkor-
mányzat számára, és nem
kell pénzt költeni a gazta-
lanításra. A tapasztalat az,
hogy az utóbbi  években
csökken az érdeklõdés a nem
mezõgazdasági alapfoglal-
kozással rendelkezõ városla-
kók esetében a kicsi parcel-
lák, az úgynevezett hobbitel-
kek megmûvelése iránt. A
nyolcvanas években és még
a kilencvenes évek elején is
több mint ötszáz önkor-
mányzattól bérelt kis telket
mûveltek a szentesiek, ám
mostanában nem éri el a há-
romszázat a mûvelt hobbi-
földek száma. Ennek részben
az az oka, hogy a tartós föld-
használatba vett földrészle-
teket kedvezõ áron meg le-
hetett venni, de sokan csak
abbahagyják a bérelt kisker-
tek mûvelését. Ennek sajnos
az is a következménye, hogy
sok mûveletlen föld ékelõdik
be a megmûveltek közé. Ez
kárt okoz a többi szomszéd-
nak, és az önkormányzatnak

kell gaztalanítani. 2006-ban,
az akkori képviselõ-testület
döntése nyomán mintegy 12
ha földet sikerült eladni, de
sok földrészletre senki nem
tartott igényt Bökényben,
Józsefszálláson és Lapistón
sem. Egy évvel késõbb a mû-
velt és a nem mûvelt terüle-
teket sem sikerült egymás
mellé rendezni. A kiskertek
bérlõi  idõs koruk miatt a
már beültetett tisztán tartott
kiskerteket mûvelik, amíg
bírják, de másik csereföldet
már nem. Új, fiatal haszon-
bérlõk pedig nem jelent-
keznek. Megnövekedett az
igény viszont, a nagyobb,
összefüggõ földterületek
iránt. Többen szeretnének
mezõgazdasági munkából
megélni, ráadásul az Euró-
pai Uniótól illetve a Magyar
Államtól jelentõs támogatá-
sokhoz lehet hozzájutni, s
azokkal együtt bizonyos me-
zõgazdasági tevékenysége-
ket már lehet hozammal
folytatni. Ezért emelkedik a
2500 négyzetméternél na-
gyobb, összefüggõ, jól mû-
velhetõ földterületek ha-
szonbérleti díja a szabadfor-
galomban is. Az önkormány-
zat tulajdonában lévõ, külte-
rületi földrészletek közül
több olyan is van, amely
vagy szinte mûvelhetetlen
minõségû – agyagos, nádas,
vízállásos – vagy szinte mû-
velhetetlen alakú, nadrágszíj
parcella, amelyet sem eladni,
sem kiadni nem lehet.

A most napirendre kerülõ
javaslat szerint a nagynyo-
más és nagyhegyi szántó és
kert mûvelési ágú, 2500
négyzetméternél kisebb föld-
területek haszonbérleti díja
bruttó egy forinttal emelked-
ne négyzetméterenként és
évente 5 forintra. Az egyéb,
minden mûvelési ágú, 2500
négyzetméternél kisebb föld-
terület haszonbérleti díja
0.5,-forinttal nõne. A 2500
négyzetméternél nagyobb te-
rületû, mezõgazdasági hasz-
nosítású földterület haszon-
bérleti díja 30 kg étkezési bú-
za augusztusi tõzsdei ára
lenne. Ezzel megszûnne az
eddig 1500 négyzetméter fe-
lett alkalmazott fix összegû
bérleti díj. Egyéni kérelem
alapján az elsõ évi haszon-
bérleti díjat 50 százalékkal
lehet csökkenteni, ha parla-
gon tartott területet kíván
valaki haszonbérbe venni, il-
letve hasonló mértékben
csökkenthetõ a díj folyama-
tosan, ha a haszonbérelt te-
rület géppel nem mûvelhetõ.

A haszonbérleti díjat a
szerzõdés megkötésekor már
megállapított utolsó augusz-
tusi tõzsdei árfolyamon kell
meghatározni, majd évente
az aktuális díjat szeptember
30-ig kell a haszonbérlõvel
közölni. A haszonbérleti dí-
jat utólag, a következõ gaz-
dasági év elsõ napjától, azaz
november 1-tõl kell fizetni.

Besenyei

Emelkedik a kiskertek
haszonbérleti díja

Újabb két térfigyelõ kamera kihelyezését
kezdeményezi a rendõrség az önkormány-
zat felé. A közbiztonsági helyzet friss érté-
kelése alapján az Akácfa utca és Vajda-te-
lep illetve a Nagyhegy-széli út és a Szesz-
fõzde-dûlõ keresztezõdésében történne
képfelvevõ rendszer elhelyezése. A beszer-
zés és üzemeltetés anyagi feltételének biz-
tosításáról dönt a képviselõ-testület. 

Az önkormányzat tulajdonában álló laká-
sok bérleti jogáról a testület mellett mûködõ
szociális bizottság és a polgármester együtte-
sen dönt. A szociális, jövedelmi és vagyoni
helyzet és az összes szociális bérlakás-
igénylõnél végzett helyszíni szemle alapján,.
az aktuális évben várhatóan elosztható laká-
sok mennyiségét is figyelembe véve úgyne-
vezett sürgõsségi lista készül a lakásigénylõk
névsoráról. A megüresedõ lakások gyors ki-
utalása érdekében döntenie kell a testület-
nek, hogy a bizottságra vagy a polgármester-
re ruházza át a jogot, mivel ritkán van alka-
lom az együttes döntésre. 

A testület elé kerül az Egészség a célke-
resztben program beszámolója, melybõl ki-
derül, hogy közel 4000 vizsgálatot és szûrést
végeztek el, amibõl 899 esetben született va-
lamilyen kóros eredmény. 

Az önkormányzat elsõ félévi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámoló szerint
körültekintõen takarékos gazdálkodás mel-
lett a visszafogottság jellemezte a költségve-
tés végrehajtását. A bevételek csökkenése és
a kiadások növekedése mellett az önkor-
mányzati kötelezõ feladatokat ellátó intéz-
mények mûködése folyamatos és zökkenõ-

mentes volt, a jóváhagyott fejlesztések elsõ-
sorban a megkezdett beruházások befejezé-
sére korlátozódtak, illetve – a forrás lehetõsé-
gek függvényében - a pályázati feltételekhez
igazodtak. 

Módosul a város szabályozási terve többek
között a Szent László telep fejlesztése, a
Nagytõkére vezetõ út melletti gazdasági tele-
pen tervezett beruházás, az Ilona-parti üveg-
háztelep fejlesztése, a Nagyvölgy sor keleti
részén található ipari terület bõvítése és
Nagyhegy zártkerti részein lakóövezet kiala-
kítása okán.

„Innovatív iskolák fejlesztése” címû pályá-
zatot benyújtásához kéri a testület jóváha-
gyását több oktatási intézmény. A Terney Bé-
la Kollégium 100 millió forint, a Koszta isko-
la 193,5 millió, a Deák suli 100 millió, a Klau-
zál iskola 161 millió forint összegre kíván pá-
lyázni. 

A Szentes és Környéke Vízgazdálkodási
Társulat küldöttgyûlése a térség rövid és
hosszú távú belvíz és öntözés fejlesztés-biz-
tonsága érdekében 2012. gazdasági évben a
társulat mûködési területén elvégzendõ fel-
adatok forrásigényének biztosítására,  tagi
támogatás címén, 500 Ft + áfa hektáronként
hozzájárulás bevezetését javasolja. Önkor-
mányzata. Az önkormányzatnak 730 ezer
hektár bejelentett ingatlan tulajdona van a
Társulat területén, a város belterülete pedig a
földhivatali nyilvántartás szerint 1713 hektár.
Ezek alapján a városnak 1,5 millió forint hoz-
zájárulást kellene fizetnie a társulat részére,
amirõl ugyancsak a képviselõ-testületnek
kell döntenie pénteki ülésén. B.G.

Félmilliárdra pályáznak az iskolák

Vajda Attila és Cseh László (képünkön)
olimpikonok is eljönnek a lecsófesztiválra,
amire lap-zártánkig 234 csapat nevezett. A
program pénteken este szalonnasütéssel kez-
dõdik az Apponyi téren, amit lezárnak a gép-
jármû forgalom elõl péntek déltõl szomba-
ton éjfélig. 

Az idei rendezvény jelmondata: „Garantál-
tan mosolyt varázsolunk az arcára“. Bárki be-
nevezhet a versenyre, ha van egy jó lecsóre-
ceptje, és szeretne egy vidám napot eltölteni a
színvonalas programokkal kísért rendezvé-
nyen. A lecsófõzésre csütörtökig 234 csapat je-
lentkezett. A határon túlról, a Felvidékrõl, Kár-
pátaljáról, Erdélybõl és a Vajdaságból is jelez-
ték már részvételi szándékukat csapatok, de
érkezhetnek még Csehországból, Németor-
szágból és Ausztriából is vendégek – közölte
Mészáros Zoltán. A szervezõ Hunor Coop Zrt.
vezérigazgatója lapunknak elmondta, hogy
mindkét nap várnak olimpikonokat a rendez-
vényre. – A Coop üzletlánc arany fokozatú fõ
támogatója az Olimpiai Csapatnak, ezért meg-
hívásunkra pénteken Vajda Attila kenus, szom-
baton Cseh László úszó lesz a lecsófesztivál
sportoló sztárvendége. Székely Bulcsú, a 2000-
ben olimpiai bajnok pólós és családja a szentesi
vízilabdások asztalánál vendégeskedik szom-
baton. Az alapanyagok mennyiségérõl tonnák-
ban lehet beszélni, paradicsomból és papriká-
ból 5-5 tonnával készülnek a szervezõk. 

A legfinomabb lecsót fõzõ csapatok elisme-
rést – arany, ezüst és bronz fakanalat – kap-
nak. A vendégek kóstolójegyeket vásárolhat-
nak, amelyeket a fõzõcsapatoknál, valamint az
óriás bográcsnál egy tál lecsóra válthatnak be.
A bevétel a helyi Mentõalapítványt, illetve a
közelmúltban megalakult Hunor Mentõszer-
vezetet segíti.

A péntek esti szalonnasütésre is már több
mint százan jelentkeztek. Szórakoztatásukra a
Tücsök Zenekar, A Lajtha László mûvészeti is-
kola könnyûzenei együttese, a Sándorfalvi
Dodgem zenekar, a Quantum XXL, Wolf Kati
és a Black Five együttese lép fel. Szombaton
délután Bunyós Pityu, este Komár László és az
Irigy Hónaljmirigy együttes ad koncertet.
Szombaton ellátogat a fesztiválra a két szente-
si születésû nevettetõ, Szõke András és Badár
Sándor, akik felvezetik a lecsófõzõ versenyt.

A Rendezvény ideje alatt nem lehet gépjár-
mûvel behajtani az Apponyi térre, lezárják a
jármûforgalom elõl a Rákóczi utcát a Kossuth
és Arany János utca közötti szakaszon és a
Mecs Balogh utcát. A Lecsófesztivál felvezeté-
seként pénteken elsõ alkalommal megrende-
zik A magyar paprika napja címû szakmai
konferenciát a megyeházán. Az elõadások
hangzanak el a termesztéstechnológia, árumi-
nõség, áruvá készítés, értékesítés témakörök-
ben.

B.G.

Egy fáról is szavaznak

Olimpikonok is lecsóznak



Szerdán új vezetõséget
választ a szentesi kistérségi
kereskedelmi és iparkama-
ra. A tisztségekre csak a tag-
ság körébõl választhatnak
személyt, jelölni és voksol-
ni viszont azon vállalkozá-
soknak is lehet, akik nem
léptek be a kamarába. 

Tisztújító közgyûlésre vár-
ják a szentesi és környékbeli
vállalkozásokat: szeptember
5-én délután az Ifjúsági ház-
ban rendezi a kistérségi ke-
reskedelmi és iparkamara a
kamarai választást, ahol a
résztvevõk döntenek majd a
8 tagú elnökség összetételé-
rõl és az elnök személyérõl
is. Jelenleg 113 társas és
egyéni vállalkozás tagja a
térségi érdekvédelmi szerve-
zetnek. Ezúttal azonban nem
csak õk, hanem azok a cégek
és vállalkozók is jelölhetnek
és voksolhatnak, akik nem
tagjai a kamarának, de tevé-
kenységi körük ahhoz tarto-
zik. Vagyis az ipar, a keres-
kedelem, a szolgáltatói szfé-
ra képviselõi mellett a kéz-
mûvesek szavazhatnak, de
csak olyan személyeket vá-
laszthatnak meg a tisztsé-
gekre, akik a tagság körébõl
valók. Az új vezetõséget
négy évre nevezik ki. A ter-

vek szerint olyan elnökség
állna föl, amelyben mind a
négy szakma képviselteti
magát, méghozzá úgy, hogy
a nagyvállalatok és a mik-
rovállalkozások egyenlõ
arányban kapjanak feladatot
az irányításban. Lapunk úgy
tudja, hogy a jelenlegi veze-
tõt, Horváth Istvánt ismét je-
lölni fogják az elnöki tiszt-
ségre. 

A megyei küldöttek és a
megyei elnökségi jelöltek
megválasztása is napirenden
lesz: a 60 fõs megyei küldött-
ségbe 8 szentesit szeretnének
bejuttatni, a 18 tagú megyei
elnökségben pedig három
helyet szeretne magának a
kistérségi iparkamara. A me-
gyei választásokat egyébként
október 5-én rendezik. A ka-
mara felhívása szerint a vá-
lasztáson csak a vállalkozás
képviseletére bejegyzett sze-
mély vagy az általa szabály-
szerû meghatalmazással
meghatalmazott személy je-
lölhet és szavazhat személy-
azonossága hitelt érdemlõ
igazolása után. A regisztrá-
ció 14.30-kor kezdõdik az If-
júsági házban, 15 órától zaj-
lik majd a jelölés, és 15.15-tõl
rendezik a szavazásokat.

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

A családok egy része kez-
detben távolságtartóan fo-
gadta, de 3-4 hónap után a
többség tapasztalta, mire is
jó a tanyagondnoki szolgá-
lat. Gránicz Mihály a kezde-
tektõl, 2005 januártól a Csa-
ládsegítõ Központ tanya-
gondnoka. Azóta több tanfo-
lyamot és képzést elvégzett a
foglalkozásával összefüggés-
ben. Nem keres sokat, néha
nagyon nehéz megfelelni az
embereknek, de nem pa-
naszkodik. – Jó érzés segíte-
ni – mondja kérdésemre, mi-
ért ezt csinálja. Az eredeti
szakmáját tekintve informa-
tikai mérnökasszisztens a
három hónapos próbaidõ
után, egy évre kapott szerzõ-
dést az állásra. A Családsegí-
tõ Központ „Küzdelem a
munka világából történõ ki-
rekesztõdés ellen” címû pro-
jekt keretében, uniós támo-
gatással hozta létre a szolgá-
latot három fõ alkalmazásá-
val, valamint vásárolt két
Landrover Deffender terep-
járót, és egy Opel Vivaro kis-
buszt a feladatok ellátásá-
hoz. A szolgálat Szentes kül-
területi, tanyavilágában élõ
lakosai számára nyújt segít-

séget mindennapi életvite-
lükben. A tanyagondnok ki-
váltja a gyógyszert, bevásá-
rol, beteget visz orvosi vizs-
gálatra, télen tüzelõt szállít,
vagy elakadt autót ment. 

Gránicz Mihály felesége
késztetésére jelentkezett az
állásra, aki maga is segítõ
szolgálatnál dolgozott akkor
Szegváron, ma már Szente-
sen, így kollégák is lettek. -
A munka reggel 8 óra körül
kezdõdik és van, hogy este
nyolcig tart. Minden napnak
megvan a maga területrésze,
összeszervezem a feladato-
kat. De így is napi 80-100 ki-
lométert autózok. Éves szin-
ten eléri a 25 ezer kilométert
a jármû futásteljesítménye.
Hétfõn és csütörtökön rendel

a nagytõkei körzeti orvos,
így ezeken a napokon vi-
szem a magyartésieket or-
voshoz. Szerdán általában
Szentlászló és Vekerhát tér-
ségében élõkhöz megyek,
csütörtökön Mentettrétre és
Magyartésre. Akik máskép-
pen nem tudnak eljutni a vá-
rosba, azokat beszállítjuk or-
voshoz vagy kezelésre, hiva-
tali ügyeket intézni. Amíg
végeznek, addig boltokba,
gyógyszertárba megyek, be-
vásárolok azoknak akik ké-
rik. Már tudom ki, melyik
üzlet termékét szereti –
mondja Mihály. 

A tanyaszolgálat indulása-
kor körbejárták a tanyákat,
bemutatkoztak a gondno-

kok, elmondtuk miben tud-
nak segíteni, megadták a
szükséges elérhetõségeket. -
Az én területemen – három
körzet van – mintegy négy-
százan élnek, közülük 100-
120 fõt, 40-50 családot kell
ellátni. Heti, kétheti rendsze-
rességgel járok hozzájuk. Tu-
dom, kikre kell fokozottan
figyelni, mert egyedül élnek
és nem látogatja senki õket.
Ma már szinte minden ház-
nál van mobiltelefon vagy
személyi hívó, így elérnek
akár engem, akár a családse-
gítõt vagy a rendõrséget. A
tanyasi ember önállóságra
rendezkedik be, nem szíve-
sen veszi igénybe más segít-
ségét, csak ha már nagyon

szükségét látja. Fõleg télen,
amikor az útviszonyok mi-
att, hóban, sárban nem tud
biciklizni, esetleg autóval
sem közlekedni, akkor hív-
nak fel.

A napokban, hetekben zaj-
lik egy felmérés a külterüle-
ten élõkrõl. A tanyagondno-
kok összeírják, mire lehet
szükség és újra megadják a
telefonos elérhetõségeket. Az
elmúlt télen volt hasonló fel-
mérés, ami alapján a legna-
gyobb hidegben sem maradt
senki ellátás nélkül. – Van
eset, amikor a gyerek nem
beszél a szüleivel és nekünk
szól, hogy nézzünk már rá,
mert aggódik. De olyan eset
is van, amikor a szomszéd
hívja fel a figyelmünket,
hogy régen látta a tanya-
szomszédját. Ilyenkor autó-
ba ülünk és meglátogatjuk
az ott élõt.

– Nem könnyû a tanyasi
élet – osztja meg végül ta-
pasztalatát a tanyagondnok.
Pár éve még több tanyában
volt csirke, disznó. Mára
olyan drága a takarmány,
hogy nem éri meg jószágot
tartani, földterület pedig
nincs a tanyák mellett. A vil-
lanyszámlát -ha be van ve-
zetve az áram – ki kell fizet-
ni, gyógyszerre, a városba
utazásra is pénz kell. Sok-
szor ide menekül aki nem
tud elhelyezkedni, munkát
vállalni, távolabbra költözni.
Eladja a lakását, mert úgy
gondolja, ha megvesz egy ol-
csó tanyát, ott majd elboldo-
gul valahogy és végül ott
ragad. Nyáron valamivel
könnyebb, azonban kemény
teleken, nagy hóban jó szol-
gálatot teljesít a tanyagond-
nok.

Besenyei Gábor

Folytatás az 1. oldalról
Jóllehet, mindennek kö-

szönhetõen nõttek a bevéte-
leink, de kiadásaink is, ami-
ket olyan egyszeri tételek is
terheltek, amelyekre hatósá-
gi elõírások miatt volt szük-
ség – tette hozzá Szûcs Sza-
bolcs. A részletekrõl elárulta:
önerõbõl fugázták ki a me-
dencéket, tatarozták az öltö-
zõépületet. Közel egymillió
forintba került a termálme-
dencékbe engedett meleg
víz ásványvízzé minõsítése,
amely szintén jogszabályi
kötelezettség volt. Hiába
nyertek pályázaton félmillió
forintot a régi vécés épület
korszerûsítésére, a saját erõt
már nem tudták mellé tenni,
ezért csak kívülrõl festették
le. Ugyancsak vitte a hasznot
az az elveszített munkaügyi
per, ami a korábbi ügyvezetõ
döntése miatt indított egy el-
bocsátott dolgozó, akinek
mintegy 1,9 millió forintot
köteles fizetni a társaság. A
pénteken a képviselõ-testü-
let elé kerülõ üzleti terv mó-
dosításából kiderül: a kft. fel-
ügyelõ bizottságának tagjai
korábban nem részesültek
díjazásban, májusban azon-
ban úgy határoztak a képvi-
selõk, jár pénz nekik, ami
közel 900 ezer forint kiadást
jelent idén az üdülõközpont-
nak. A kempingvendégek
visszaszoktatása érdekében
idén a reggeliztetést is felvál-
lalta az üdülõközpont – ez
szintén milliós nagyságren-

dû kiadást jelentett. Mind-
ezek tükrében érthetõ, hogy
minimális pozitív eredmény-
nyel is elégedett lenne a lige-
ti létesítmény vezetése. 

A jövedelmezõséget te-
kintve kilóg a sorból a te-
niszpálya üzemeltetése, ami
Szûcs Szabolcs szerint éven-
te több milliós veszteséget
okoz a társaság számára.
Volt kísérlet arra, hogy átad-
ják a tenisz klubnak, de ez
tavaly meghiúsult. – Nem
tartozik a profilunkhoz, de
mindent megteszünk, hogy
az elvárásoknak megfelelõen
mûködtessük – tette hozzá
az ügyvezetõ. A közeljövõ-

vel kapcsolatban megjegyez-
te: szeptember 14-15-én is-
mét megrendezik a törpe-
harcsafogó versenyt, ahol ez-
úttal nem lesz nevezési díj,

viszont neves fellépõk, a Se-
res fivérek szórakoztatják
majd a resztvevõket.

Bíró Dániel

Jó szezont zár az üdülõközpont

Az 50 méteres medence felújítását szolgáló, határon
átnyúló pályázat megvalósítását támogatta az elbíráló
szervezet, de mivel a felhasználható pénzügyi keretet
már lekötötték, várólistára került a projekt, ami csak
akkor valósulhat meg, ha más nyertes visszalép. A fedett
uszoda ügyében szeptember derekán várható végleges
döntés a kormányzat részérõl. Október elsejére módosult
annak a regionális pályázatnak a beadási határideje,
amelynek pozitív elbírálása esetén egymilliárd forintból
wellness és élményrészleggel bõvülne ki a majdani
fedett uszoda. Ennél a fejlesztésnél a teljes költség 50
százaléka nyerhetõ el. 

Tisztújítás az
iparkamaránál

Ha kell, orvoshoz szállít vagy bevásárol Gránicz Mihály.

Szentes  Város  Önkor-
mányzata felsõoktatási ön-
kormányzati támogatásra
pályázatot hirdet elsõ diplo-
mát szerzõ nappali tagozatos
egyetemi, fõiskolai hallgatók
részére.

A pályázat beérkezési ha-
tárideje: 2012. szeptember 30.
(amely határidõ jogvesztõ)

A pályázat elbírálása kizá-
rólag a pályázó szociális rá-
szorultsága alapján történik.

Támogatásban részesülhet
elsõsorban az, akinek a csa-
ládjában az egy fõre esõ havi
nettó jövedelem nem haladja
meg a 42.750 Ft-ot.

Pályázati igénylõlap és
részletes felvilágosítás kérhe-
tõ, illetve a pályázat benyújt-
ható a Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Osztályán
(földszint 116. sz. szoba, tel.:
510-336).

Felsõoktatási
pályázat

Visszaállt a nyári menetren-
det megelõzõ, megszokott
közlekedési rend a vasúti vo-
nalakon, egyben életbe lépett
az éves menetrend 3. számú
módosítása. Az idei évben a
további csatlakozási lehetõsé-
gek biztosítása, a hivatás- és a
diákforgalom, illetve az év
közben felmerült regionális
utasigények még megfelelõbb
kiszolgálása érdekében módo-
sult a menetrend a Kiskun-
félegyháza – Szentes – Oros-
háza vonalon is.

A változásokról az utasok
www.mav-start.hu oldalon tá-
jékozódhatnak, illetve a helyi
tarifával hívható MÁV-
DIREKT vonalon a 06 (40) 49
49 49-es telefonszámon is kap-
hatnak bõvebb felvilágosítást.

Változott a
vasúti

menetrend

Hétköznapi hõsök 9. rész

Megkönnyíti a tanyasiak életét



(folytatás az 1. oldalról)
A jelenleg Bostonban élõ

testvérével, Erikkel 1999-ben
kezdtek táncolni, s csupán
az elsõ néhány versenyruhát
nem az édesanyjuk készítet-
te számukra. Azóta azonban
már legalább 30-at Páliné
Kiss Edit varrt. Mivel a nõi
táncosok átlagban 2-4 alka-
lommal vesznek fel egy-egy
ruhát, azokat rendszeresen
eladják külföldre. Vikinek
egy éven belül a kalocsai
mintás a hetedik ruhája.

Nem jelentett különösebb
nehézséget ezt elkészítenie,
magyarázta az anya.

Úgy hatnak a színes virá-
gok, mintha hímezve lenné-
nek, ám ezeket a motívu-
mokat vásárolt méteres
anyagból varrta a ruhára, a
csillogó, egyesével ráillesz-
tett Swarovski-kristályok
mellé, melyekbõl nem keve-
sebb, mint 4 és fél ezer ta-
lálható rajta. A ruhának iga-
zi nemes anyaga van, ún.
satin chiffon, melyet itthon
nem is kapni, Angliából
rendelik.

Az augusztusi German
Open elnevezésû grand
slam-versenyre készült el
Viki új ruhája, s érdekesnek,

jó ötletnek tartották a külföl-
di ellenfelek. Talán egyik-
másik versenyzõ ilyen téren
is riválist lát a szentesi tán-
cosokban, mert azt mond-
ták, ezt nekik is ki kellene

próbálniuk, saját nemzetisé-
gükön belül keresve jelleg-
zetes motívumokat. A
Szilver táncosa szerint a jól
eltalált ruhának is van szere-
pe az eredmények alakulá-

sában, pláne egy ilyen nagy
létszámú versenyen. Stutt-
gartban 300-an indultak, kö-
zülük a tánctudás mellett se-
gített kitûnni a kalocsai min-
tás ruha is. Viki megosztott
egy kulisszatitkot, miszerint
a feltûnõ ruhákat általában a
verseny elsõ felében viselik
a táncosok, a döntõre már
visszafogottabb öltözékek
kerülnek elõ. A German
Openen egyébként a 22. he-
lyen zártak standard táncok-
ban, s egy ilyen erõsségû
mezõnyben ennek lehet is
örülni, de ha már bejutottak
a 24 közé, szerettek volna
ennél elõrébb végezni.

Valószínûleg Viki új ruhá-
jára is az a jövõ vár, hogy el-
adják, de addig is, a követ-
kezõ hetekben még néhány
versenyen megcsodálhatják
rajta, s a hazai mezõnynek is
szeretné megmutatni. A je-
lenlegi legjobb magyar ket-
tõs már újabb megméretteté-
sekre készül, szeptemberben
Pozsony és Prága követke-
zik egy hétvégén, majd ab-
ban a hónapban még Pe-
kingben is szerepelnek egy
grand slam-versenyen.

Darók József
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Az idén öt, az egész évadban 13 koncerttel várja a zene-
kedvelõ közönséget a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti
Iskola és Hangversenyközpont, amely ismét megrendezi Ze-
ne Világ Zene elnevezésû programsorozatát. A nyitányra
szeptember 28-ig kell várni, akkor Tóth Bagi Csaba ad lemez-
bemutató koncertet a világhírû harmonikás, Fausto Beccalossi
közremûködésével. Október 19-én a Makám zenekar lép fel a
zeneiskola színpadán, novemberben pedig a Molnár Dixi-
land Band érkezik Szentesre, õket Szulák Andrea kíséri el. De-
cemberben a  Sun City Singers  A'Capella vendégszere-
pel a Kiss Bálint utcában, sztárvendégként pedig velük érke-
zik László Boldizsár, a korábbi Cutton Club Singers énekese.
Jövõ márciusban közkívántra városunkban is fellép a Special
Providence nevû formáció, de a teljesség igénye nélkül szere-
pel még a programban Csáki András gitármûvész, a Szegedi
Harsonaegyüttes, Oláh Kálmán Liszt-díjas zongoramûvész és
a Fabula Rasa koncertje is. Az egész évadra szóló hangver-
senybérlet ára 7000 forint.

Sztárok jönnek
a zeneiskolába

Szerdán lejárt a Csongrád Megyei dr. Bugyi István Kór-
ház fõigazgatói tisztségére kiírt vezetõi pályázat beadási
határideje.

Abban a reményben, hogy megismerjük az aspiránsokat,
megkerestük az érintetteket. Várkonyi Katalint, az intézmény
jelenlegi vezetõjét hetek óta próbáljuk elérni telefonon és a
kórház médiafelelõsén keresztül, de lapzártánkig nem sike-
rült megtudnunk arra az eldöntendõ kérdésre a választ, hogy
benyújtotta-e újra vezetõi pályázatát.

Múlt héten az intézmény korábbi fõigazgatója, Baráth Lajos
is konkrétumok nélkül,  szûkszavúan nyilatkozott arról, foly-
tatná-e a munkát Szentesen. Csütörtökön ismét kerestük, de
újfent nem kívánt nyilatkozni. Viszont hozzá közelálló for-
rásból úgy értesültünk, hogy benyújtotta vezetõi pályázatát.

Elõzõ számunkban megírtuk: a szóbeszéd szerint egy
fõvárosi orvos is ott lehet a pályázók között, de ezt senki sem
erõsítette meg.

Baráth pályázik

Szinte napra pontosan az
elsõ szentesi filmszínház
megnyitása után 100 évvel
egyhetes mozis ünnepség-
sorozat kezdõdik városunk-
ban. A Moziünnep kereté-
ben megemlékeznek a cen-
tenáriumához érkezett in-
tézményrõl, valamint név-
adójáról, Õze Lajosról, s
egy sor filmklasszikus mel-
lett a Tüskevár vadonatúj
változata is látható lesz a
szentesi széles vásznon.

A helyi mozizás kezdetei
majdnem egybeesnek az eu-
rópaival, bátor vállalkozók-
nak köszönhetõen 1912.
szeptember 7-én Szentesi
Uránia Mozgószínház elne-
vezéssel megnyílt a város el-
sõ mozija mai helyén, a
Nagy Ferenc utcában – ol-
vashatjuk Kruzslicz Pál jubi-
leumra megjelent kötetében. 

Immár egy évszázada üze-
mel tehát az épület, ezt a
szép kort jóformán alig éri
meg mozi manapság. Az év-
tizedeken keresztül Szabad-
ság Filmszínházként mûkö-
dõ mozi 1993-ban vette fel a
szentesi származású legen-
dás „színjátékos”, Õze Lajos
nevét, tíz évvel késõbb ke-
rült a mûvelõdési központ
fennhatósága alá. Az ünnepi
programsorozat is Õzére em-
lékezve indul szeptember 6-

án, csütörtökön 18 órától,
amikor levetítik a Tanú címû
filmet, melyben az egyik leg-
emlékezetesebb alakítását
nyújtja a színészóriás. Más-
nap, 7-én 18 órakor Szirbik
Imre polgármester és Varróné

Szabó Ildikó, a mûvelõdési
központ igazgatója mond
köszöntõt, s ekkor nyílik a
moziban egy dokumentum-
kiállítás. Fél 7-kor közönség-
találkozóval egybekötött ve-
títésen a Tüskevár címû szí-
nes, új magyar film rendezõ-
jét, Balog Györgyöt, illetve a
Matulát alakító Kovács Lajost
is Szentesen üdvözölhetjük.

Szeptember 8-tól este fél 6-
os és 8 órás kezdettel olyan
filmeket láthatunk viszont a
moziban, melyekrõl kelle-
mes emlékeket õrizhetünk e
falak között. Az amerikai
klasszikusok között „vissza-
tér” többek között A kereszt-
apa, a Forrest Gump, vagy –
bár a mozifelújítás idején an-
no 1985-ben az ifjúsági ház-
ban vetítették – a Cápa címû
horror. Mint megtudtuk, a
mûvelõdési központban ké-

szült egy 20-as lista, errõl
azon filmeket vetítik, me-
lyeknek vetítési jogát és kó-
piáját sikerült megszerezni.
A magyar alkotások jó részét
azok egyik-másik szentesi
alkotója miatt válogatták a
mûsorba: a Megy a gõzösben
szerepel Gáspár Sándor és
Badár Sándor ,  a Made in
Hungáriában feltûnik a volt
HMG-s Kovács Lehel, a Szere-
lem elsõ vérig néhány jelene-
tét pedig városunkban for-
gatták. A szervezõk ezekben
a napokban ingyenes vetíté-
sekkel csábítják a nézõket,
remélve, a régi mozilátoga-
tók mellett talán új közönsé-
get is sikerül megszólítani-
uk. A diákság részére a Ma-
gyar népmesék-sorozat vetí-
tését is megszervezték.

Darók József

Évszámok – nézõszámok
Néhány évtizede 170-180 ezer jegyet is váltottak évente

a szentesi moziba, a „rekordok” mellett a mai nézõszá-
mok bizony eltörpülnek: az illegális letöltések elõtti idõ-
szakban 17 ezres látogatottságra is emlékszik Varróné
Szabó Ildikó. A mûvelõdési központ igazgatója elmond-
ta, 2010-ben 9 és félezer nézõjük volt, a tavalyi évet 8 ezer
fölötti nézõszámmal zárták. Ennyi nézõ pedig szerinte
megérdemli a mozit Szentesen, melynek „védettsége”
egyébként tavaly decemberben lejárt, vagyis, a 2006-os
külsõ-belsõ megszépülés, felújítás után 5 évig nem lehe-
tett bezárni, idén ez szerencsére fel sem merült. A nyári
éjszakai vetítések bevételei azt mutatják, jellemzõen a fi-
atalok látogatják a filmszínházat, sokaknak nincs pénzük
plázába menni a moziélményért.

Moziünnep premierrel és klasszikusokkal

A Cápa is visszatér

Viktóriát édesanyja meglepte a ruhával.

A versenytársaknak is tetszett a népi motívumokkal díszített ruha

Ker ingõ kalocsaiban



Tizennyolc sportág közül
választhatnak azok a szen-
tesi gyermekek, akik a ma-
gyarok sikeres olimpiai sze-
replése után kedvet kaptak
a rendszeres testmozgáshoz.
A legkisebbeknek is leg-
alább heti két edzést szer-
veznek a helyi egyesületek,
amiknél 500 és 5500 forint
között változik a havi tagdíj
összege. 

Heti háromszor egy, és
jobban megy – a televízió
képernyõjén keresztül hetek
óta ezzel a szlogennel ösz-
tönzi a fiatalokat a rendsze-
res testmozgásra Pulai Imre

olimpiai bajnok kenus. De
milyen sportágak közül vá-
logathat a szentesi gyerme-
kek és szüleik, ha megfogad-
ják a jó tanácsot – ennek járt
utána szerkesztõségünk.
Utánpótlásszinten 18 sport-
ágat lehet kipróbálni a vá-
rosban, ezek közül 14 az
olimpiák programjában is
szerepel. Korábban lapunk is
foglalkozott azzal, mekkora

tagdíj fejében jelentkezhet-
nek a fiatalok a különbözõ
sportegyesületekhez, de a
klubok önkormányzatnak le-
adott nyilatkozataiban sok-
szor más összeget szerepel-
tettek, mint amit valóban fi-
zetni kell. Mostani gyûjté-
sünk során akadt olyan
sportvezetõ, aki nem szíve-
sen – vagy egyáltalán nem –
osztotta meg velünk, mibe is
kerülne havonta a család-
nak, ha a gyermek hozzájuk
jár edzeni. Fontos megje-
gyezni, hogy a legtöbb egye-
sületnél figyelembe veszik a
gyermek családjának anyagi
körülményeit, és a rászoru-
lók számára kedvezményt
biztosítanak a tagdíjfizetés-
nél.

Úszni, kézilabdázni, csel-
gáncsozni és szertornázni
már 5 éves kortól lehet Szen-
tesen. Tíz éves korban érde-
mes elkezdeni a vízilabdá-
zást és az ökölvívást, 8 éve-
sen pedig a kajak-kenut, de
mindhárom sportágnál elõ-

fordul, hogy fiatalabbak is
lejárnak már edzésekre. A
kajak-kenunál például elõ-
feltétel, hogy a jelentkezõ
tudjon úszni. A többi sport-
ágba 6 éves kortól már bele
lehet kóstolni. Atlétika-,
úszó- és vízilabdaedzéseket
hetente ötször tartanak, a te-
niszezõknél, a kézilabdások-
nál és a labdarúgóknál kor-
osztályoktól függ, hetente
hányszor kell menni tréning-
re. A havi tagdíjak összege
500 és 5500 forint között vál-
tozik: legolcsóbb a sakk, az
atlétika, a lovaglás és a ví-
vás, a legköltségesebb pedig
a vízilabda, a karate és a te-
nisz.

Két sportág, a cselgáncs és
a labdarúgás esetében több
egyesület közül választhat-
nak a sportolni vágyók. Fo-
cizni a Szentesi Kinizsiben
havi 500, a Hszatáknál havi
3000, a Farkasoknál pedig
havi 2000 forintért lehet.

B.D.

„Heti háromszor egy, és jobban megy“

18 sportág a kínálatban
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5001 kilométer megtétele
és 27 kerékpáron töltött nap
után hazaérkezett London-
ból, az olimpiai játékokról
Cseuz László. Az elnyûhe-
tetlen testnevelõ tanárral
többek között a titokzatos
karzsibbadásról, az össze-
tört bukósisakról, valamint
arról is beszélgettünk, hogy
egy olimpiai bronz is érhet
annyit, mint egy aranyérem.

– 27 nap, több, mint ötezer
kilométer kerékpáron. Talán
sosem szívta ki az erejét
ennyire egyik útja sem…

– Valóban, nehezebb volt,
mint amire számítottam. Saj-
nos volt egy elég hosszú sza-
kasz, amire úgy emlékeztem,
hogy sík terepen vezet, de
Kölntõl Brüsszelig dombról
le, dombra fel haladtam.180
kilométereket terveztem na-
ponta, 185 lett belõle, talán,
ha szerényebb vagyok, és
napi 140-150 kilométert vál-
lalok be, akkor nem viselt
volna meg fizikálisan annyi-
ra ez az út. Nem hittem vol-
na, hogy Peking után négy

évvel ennyivel nehezebb lesz
legyûrnöm ezt a távot. Lon-
donba menet volt egy 300 ki-
lométeres kitérõm Amszter-
dam felé az egyik hegedû-
mûvész barátomhoz, ezzel
együtt tartott 15 napig a kife-
lé utam, de voltak eltévedé-
seim. Volt, hogy kerékpár-
úton mentem, mert az biz-
tonságosabb volt, viszont
plusz kilométereket jelentett,
így végül a tervezett 4500
km helyett összesen 5001 ki-
lométert tekertem.

– Összetört a bukósisakja,
errõl szóltak a hírek. Mi tör-
tént pontosan?

– A kerékpáron hátul volt
felszerelve a magyar zászló,
és úgy szálltam le, hogy a
bal lábammal megtámasz-
kodtam, és a jobbat lendítet-
tem volna át a vázon, ám a
kitámasztásom nem sikerült,
így elestem úgy, hogy bever-
tem a gerincemet és a feje-
met, de szerencsére a sisak
megvédett, pedig komolyab-
ban is megsérülhettem vol-
na. Mûszakilag a kerékpár-

ral semmi baj nem volt,
egyedül a 100 kilométeres
murvás kerékpárút viselte
meg a gumikat, amelyek úgy
elkoptak, hogy Straubingban
ki kellett cserélni. Itt vettem
új fejvédõt is magamnak. 

– Hat kilót fogyott, és
mindkét keze zsibbadt, a bal
ráadásul gyakorlatilag az út
kezdetétõl fogva…

– És a mai napig is zsibbad
a bal, nem múlt el teljesen ez
a kellemetlen érzés. Korábbi
útjaim során is elõfordult ez,
de ahogy a kormányt elen-
gedtem, elmúlt. Most a má-
sodik nap után jött elõ ez az
érzés annyira, hogy az ujjai-
mat nem tudtam összeérin-
teni, majd Londonba érve a
jobb is hasonlóan kezdett
„viselkedni”. Késõbb ez eny-
hült ugyan, de nagyon fél-
tem attól, hogy emiatt képte-
len leszek pl. a sátor felállítá-
sára, összeszerelésére. Való-
ban fogytam hat kilót, de ezt
nem éreztem meg, rendsze-
resen táplálkoztam, bár sok-
szor úgy ettem, hogy nem

esett jól az étel, de tudtam,
hogy muszáj ennem. A folya-
dékpótlás folyamatos volt,
napi 6-9 litert ittam. Ebbõl a
szempontból az utolsó öt
nap volt a legnehezebb, mert
elhagytam azt a kulacsomat,
amely 24 órán keresztül hi-
degen tartotta a folyadékot,
ezért gyakran kellett megáll-
nom hideg vízért. Az utam
utolsó szakaszán volt a leg-
nagyobb a hõség, ilyet csak
Atlanta felé tartva tapasztal-
tam, ráadásul az magas pá-
ratartalommal párosult.

– Milyen rendezvényeken
lehetett jelen az olimpiai já-
tékokon és hogy élte meg a
magyar sikereket?

– A Pegazus utazási iroda
volt igazgatója az egyetemen
volt a csoporttársam, õk már
évek óta támogatják az útjai-
mat, rajtuk keresztül szerez-
tem jegyeket a sportesemé-
nyekre. Összesen hét napot
töltöttem Londonban, ott le-
hettem a nõi vízilabda csa-
patunk mérkõzésein, a ka-
jak-kenu futamokon, és lát-
hattam a nõi és férfi öttusá-
zóink nagyszerû szereplését.
Ahogyan Marosi Ádám örült
a bronzérmének, az fantasz-
tikus volt, mintha aranyat
nyert volna ez az ember. Vé-
gig ment a lelátó elõtt, oda-
ment a magyarokhoz, min-
denkivel fényképezkedett,
csodálatos volt! Janics Natasa
meg szomorkodott az ezüst
és a bronz után…Pedig egy
évvel a szülését követõen
hatalmas teljesítmény volt ez
is tõle! Kökény Rolanddal sike-
rült közös fotót készítenem,
és Kozák Danutával is talál-
koztam, nagyon kedves volt
õ is. Összességében úgy gon-
dolom, hogy London remek
olimpiát rendezett. Köszö-
nöm mindenkinek, aki segí-
tett, támogatott, hogy eljut-
hattam a 2012-es nyári játé-
kokra.

H.V.

Két forduló után pontvesz-
teség nélkül áll a táblázat élén
a Szentesi Kinizsi megyei má-
sodosztályú labdarúgó csapa-
ta. A mieink az elmúlt hétvé-
gén négyet lõttek itthon a
Csanyteleknek, és az eddig le-
játszott 180 perc alatt még gólt
sem kaptak. Pokoli hõségben
kezdõdött a csanyiak elleni
derbi, melynek az elsõ húsz
percében csak kapufáig jutott
a Szentes. A félidõ közepén
tartott ivószünetet követõen
azonban góllá értek a hazai tá-
madások, és elõbb Vincze,
majd nem sokkal késõbb Mi-
hály Róbert is be tudta venni a
vendégek kapuját. - A találko-
zó akkor dõlt el, amikor az 53.
percben Lajos Máté befejelte a
harmadik gólunkat – mondta
lapunknak Bozóki Zoltán ve-
zetõedzõ. – Ekkor a vendégek
megadták magukat, már a tá-
madásokat sem nagyon erõl-

tették, sõt, a végén Mihály Ro-
bi megszerezte második talá-
latát is, így alakult ki a 4-0-s
végeredmény. 

– Igyekszünk kihasználni,
hogy magas embereink van-
nak, sokat gyakoroljuk edzé-
seken a pontrúgásokat, ennek
eddig meg is lett az eredmé-
nye – mondta Bozóki.

Az ifjúsági együttes bemu-
tatkozása is jól sikerült, a fia-
talok 4-1-re gyõzték le a
Csanyteleket. A Kinizsi legkö-
zelebb szombaton, Székkuta-
son lép pályára. Az idei elsõ
komoly erõfelmérõje lesz ez a
csapatnak, hiszen a székku-
tasiak nem titkoltan a dobo-
gós helyek valamelyikére tö-
rekednek. Az elõzõ idényben
egy büntetõbõl szerzett talá-
lattal kapott ki a Szentes, most
jó lenne „pontosan“ hazaér-
kezni a vidéki túráról. 

H.V.

Hibátlan Kinizsi

Augusztus 14-19 között
nyolc ország részvételével
nemzetközi tornát rendeztek
Belgrádban az 1997-es szüle-
tésû korosztálynak, ahol két
szentesi játékos képviselte
városunkat. Tíz napos edzõ-
tábor elõzte meg a tornát,
Urbán Lajos vezetésével Szol-
nokon. A bõ keretben három
szentesi játékos is részt vett:
Kókai Tibor, Szécsi László,
Werner Richárd. A keretszûkí-
tés után Ricsi és Laci (képün-

kön) húzhatta fel életében
elõször a válogatott sapkát.
Szerbia, Horvátország után a
harmadik helyre pontazo-
nosság miatt három csapat
közül a magyarok jöttek ki
legrosszabbul, s az ötödik
helyen végeztek, annak elle-
nére hogy az azonos pont-
számú USA csapatát legyõz-
ték akik a harmadikként zár-
ták a tornát. A Szentesi Vízi-
labda Klubban sportoló gye-
rekek edzõje Vass Sándor.

Két szentesi a korosztályos
vízilabda válogatottban

Londont is bevette Cseuz László

Fotó: Vidovics



A SZÍVÜGY KLUB legkö-
zelebbi összejövetelét szep-
tember 5-én délután 5 órakor
tartja az Ifjúsági Házban. Az
összejövetelen levetítik az er-
délyi kiránduláson készült
videót és fényképeket. To-
vábbá 2-3 személy jelentke-
zését várják  még a szeptem-
ber 14-16. közötti a Tisza-tavi
kirándulásra.
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Kos 
A lakást keresõ Kosok-
nak érdemes a mostani

hetet arra áldozni, hogy megtalál-
ják azt a környéket, ahol le szeret-
nének telepedni. Kiváló idõszak ez
a kikapcsolódásra is. Aktív formá-
ja kedvezõen hat életerejére és
vállalkozókedvére.

Bika
Nehezen bírja most elvi-
selni munkájában a töb-

biek társaságát. Most minden ap-
rólékoskodás és szõrszálhasoga-
tás feszültté teszi, de kénytelen
csapatban dolgozni, hogy idõben
elkészüljön. 

Ikrek
Ha fárasztó volt az el-
múlt idõszak, akkor rá

kell beszélnie kedvesét, hogy
mondjanak le minden programot!
Azt viszont ne várja el tõle, hogy
egész idõ alatt kiszolgálja önt,
mert bár nem panaszkodik, õ is
nagyon fáradt.

Rák 
Ha ezen a héten sikerül
elérnie, hogy ne minden-

ben csak az érzelmei vezéreljék, ak-
kor elkerülhet egy súlyos csalódást.
Próbálja meg diplomatikusan ren-
dezni kapcsolatait a családjában.

Oroszlán 
Kedvez a hét mindenféle
mûvészettel kapcsolatos

tevékenységnek, amely késõbb
akár a hivatásává is válhat majd.
Elõfordulhat, hogy saját maga al-
kot, de ha ez nem áll közel önhöz,
akkor menedzselheti is a mûvé-
szeket.

Szûz 
A tökéletességre törek-
vés dicséretes tulajdon-

sága a munkájában, de a párkap-
csolatát eléggé megnehezíti. Le-
gyen elnézõbb kedvesével, higgye
el, jobban fogják érezni magukat!

Mérleg 
Annyira megértõ és elfo-
gadó most minden szin-

ten, érzelmileg, értelmileg és lelki-
leg is a környezetében élõkkel,
hogy senkivel sem kerül konflik-
tusba. Élvezze ki ezt az idõszakot,
ezt a békét, amit meg tudott te-
remteni maga körül.

Skorpió 
Különösen a mûvészi al-
kotómunkára kiváló ez a

hét. Most olyan mûvek születhet-
nek, amelyek ráébreszthetnek má-
sokat meg nem fogalmazott érzé-
seikre és benyomásaikra.

Nyilas 
Bizonyos emberek ké-
szek tökéletesen behó-

dolni önnek és csak azt lesni, mit
tehetnek önért. Annyira természe-
tesnek veszi már, hogy kiszolgál-
ják, hogy nem is értékeli, nem is
beszélve a viszonzásról, ettõl pe-
dig partnere szenvedni fog.

Bak 
Ha a környezetében élõk
nem akarják meghallgat-

ni és kitérnek a beszélgetések elõl,
õszintén gondolja végig, vajon
nem csak panaszkodásból álltak-e
legutóbbi beszélgetéseik. 

Vízöntõ 
Az együttmûködés és
egymás kölcsönös segí-

tése mindig fellelkesíti és megerõ-
síti. Ha képes megnyílni másoknak
és közel engedni õket magához,
akár fordulópontot is jelenthet az
életében ez a hétvége.

Halak 
Ha nem érzi magát ma-
radéktalanul boldognak,

írjon egy listát, hogy vajon mi ten-
né azzá. Azután gondolja végig,
hogy mi az, ami önön múlik, és
mit tehet érte, mi az ami nem is
igazán lényeges, csak pillanatnyi
jó érzést ad.

Szeptember 1-7.
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Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai. Legelõk, szántók, vad-
vizek. Céhek, iparosok, segédek.
Festõk, grafikusok, szobrászok. A
szentesi táj Koszta ecsetjével. Idõ-
szaki kiállítás: A sebesült Görgei.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szomba-
ton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra között
látogatható a Széchenyi ligeti épü-
letben. Idõszaki kiállítás: 

Mesterségünk címere – az SZTE
régészhallgatóinak kiállítása.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
A Döbrössyné Seres Ilona fest-

ményeibõl összeállított kiállítást
nyitja meg Szûcs Lajos alpolgár-
mester szeptember 5-én, szerdán
17 órakor. Fagotton közremûködik:
Pintér Borbála és Mucsi Éva.

A kiállítás szeptember 27-ig lát-
ható a könyvtár nyitvatartási idejé-
ben.

A szentesi kismesterek újabb al-
kotásait szeptember 7-ig tekinthetik
meg a látogatók..

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivár-

vány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból. Képzõmûvészeti kiállí-
tás látogatható nyitvatartási idõben. 

Kézmûves mûhelyek: feketekerá-
mia, vesszõ, gyékény, gyertya és
nemez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek. Nyitva tar-
tás: 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. 

A Szentesi Mûvelõdési Központ
és a Topolyai Mûvésztelep Kollár
László festõmûvész alkotásait mu-
tatja be a Tokácsli Galériában. A ki-
állítás megnyitó ünnepsége szep-
tember 6-án, csütörtökön, 17 óra-
kor kezdõdik. A tárlat szeptember
29-ig tekinthetõ meg, keddtõl-pén-
tekig 10-13 és 15-18 óráig, szom-
baton 9-13 óráig.

A nyári szünet után a mûvelõdési
központ szakkörei, csoportjai szep-
temberben folytatják foglalkozásai-
kat. A Nyugdíjasok klubja 7-én,
pénteken 14 órakor a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban, a Társ-
keresõk klubja 9-én, vasárnap 18-
22 óráig a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban tartja összejövetelét.

Õze Lajos Filmszínház
Augusztus 30. - szeptember 3.
17.30 és 20 óra óra Jégkorszak

4. - Vándorló kontinens amerikai
animációs film

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

Szeptember 6. 
A tanú magyar film
Szeptember 7. 
18.30 Tüskevár magyar ifj. ka-

landfilm. Premier elõtti vetítés Ba-
logh György rendezõ és Kovács La-
jos színész részvételével

Szeptember 8.
17.30 Megy a gõzös magyar

film
20.00 A keresztapa amerikai

film
Szeptember 9.
17.30 Made in Hungária ma-

gyar film
20.00 A Cápa amerikai film

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 31-tõl

(folytatás az 1. oldalról)
Rengeteg élmény érte

Zsóka nénit a közel két hét
alatt, a mintegy ötezer kilo-
méteres út során. Találkozott
Jerevánban egy magyar fia-
talemberrel, aki az õsi kéz-
iratok gyûjteményénél dol-
gozik és akinek a nõvére
Csongrádon él. Az örmé-
nyeknél nincs bûnözés és
csak tiszteletbeli magyar
konzul van. Két hátizsákkal
utazott, egyikben az iratok-
kal, amit mindig magánál
tartott, a másikban pedig
szerény ruházat és tisztasági
csomag volt. – Esõkabát,
vastag pulóver, dzseki, há-
rom váltás fehérnemû, pici
szappan, fogkrém és sam-
pon illetve sok tisztasági
kendõ van nálam, mert nincs
lehetõség minden nap fürde-
ni. 

Hetekig tart az utazás elõ-
készítése, a szükséges iratok
beszerzése. Három évvel ez-
elõtti mongol útjához fél
évet vett igénybe a szerve-
zés. – A mongol vízumon kí-
vül kellett még egy orosz
tranzit vízum is, amivel át-
mehettünk barátnõmmel az
országon a transzszibériai
expresszel. A vonatjegyet
egy magyar magántársaság
intézi és Moszkvában kellett
átvenni. Vasárnap indultunk
vonattal Szolnokról és pár
órás moszkvai várakozás
után értünk vasárnap Ulán-
bátorba. Találkoztunk a kon-
zullal, aki nagyon megörült
nekünk, mert szinte nincs

turista Magyarországról. Na-
gyon jól beszél magyarul,
Szegeden végezte az egyete-
met. 

– Pár nap pihenõ után in-
dultunk a kínai határra, a
Góbi sivatag szélére. Az uta-
zás alatt szinte mindig vilá-
gos volt, hat idõzónán men-
tünk át. Megnézhettük Mon-
gólia egyetlen megmaradt
buddhista kolostorát, jurtá-
ban aludtunk és jártunk a si-
vatagban. A túrára fogadott

terepjárót vezetõ mongol fér-
fi Magyarországon végzett
egyetemet, a hidrológiai tu-
dományok doktora. Õt egy, a
könyvtárban kapott Mongó-
liáról szóló köteten keresztül
sikerült felkutatni – mesélte
Zsóka néni. 

Kérdésemre, honnan az
utazás vágya, a kezdetekrõl
beszélt. – A férjemmel 1965-
ben jártunk elõször Ausztriá-
ban, majd évekig hazai túrák
jöttek és 1972-tõl járok rend-

szeresen a Magas Tátrába.
Európában – a skandináv ál-
lamok kivételével – minden-
hol voltunk. A történelmi
múlt vonz egy-egy ország-
ban és sosem utazási irodán
keresztül szervezett úton ve-
szek részt. A fiammal Ma-
rokkóban voltunk 2005-ben,
akkor 18 városban aludtunk,
mindent megnéztünk. Elõtte
két évvel egyedül ment vo-
nattal Nepálba és ott töltött
néhány hetet.  Édesanyám-

nak 65 éves korában jött ösz-
sze a pénze, hogy eljusson a
Grand Canyon-hoz. Szente-
sen én voltam az elsõ, aki
megtette az El Camino za-
rándok utat 2004-ben. Végig-
gyalogoltam a a teljes kék
kört Magyarországon, amit
csak 23 ember tett meg. Ez
az Alföldi Kéktúra, a Dél-du-
nántúli Kéktúra és a klasszi-
kus Országos Kéktúra útvo-
nalát jelenti, összesen 2400
kilométert. Hová készül
még? – Szeptemberben töl-
töm be a 70. évemet és fel-
megyek a Magas-Tátra Kri-
ván csúcsára, ami 2488 méter
magas. Szeptemberben részt
veszek az Ember a gáton el-
nevezésû éjszakai teljesít-
ménytúra 40 kilométeres
távján is. 

Gergely Szilveszterné már
tervezi következõ utazását
egy nagyon távoli helyre. Az
országot még nem akarta el-
árulni, de nagyon spórol,
hogy jövõre eljuthasson a
több mint tízezer kilométe-
res távolságba. Mindezt ön-
erõbõl, abból a pénzbõl, amit
a nyugdíja melletti munkájá-
ból tesz félre és a vágyból,
hogy eljusson álmai helyeire.
Vegetariánus 25 éve, nincs
káros szenvedélye és mint
fogalmaz: – Boldog idõskort
adott a Jóisten és mellé mun-
kát is szórólapok és reklám-
újságok kihordásával. Na-
gyon jó utazni, de nagyon jó
hazajönni, soha nem akar-
tam kint maradni.

Besenyei Gábor

- Szõke beszélget egy nénivel a
metrón:
- Tudja kedveském, én már 25
éve metrózom.
- Mire a szõke:
- Jesszusom! Hát hol tetszett fel-
szállni?

- Jobb, ha eltûnsz. Megjött a fér-
jem.
- Hol a hátsó kijárat?
- Nincs hátsó kijárat.
- Hol akarod, hogy legyen?

- Melyik három szót nem szereti
hallani a feleség szeretkezés köz-
ben?
- Szia drágám, megjöttem!

- Mondja, Mancika! Meddig lehet
egyszerre két férfit szeretni?
- Ameddig a másik észre nem ve-
szi.

Pénzkeresés a Facebookkal.
Akarsz pénzt keresni a Face-
bookkal? 1. Menj a kis nyílra a
jobb felsõ sarokban. 2. Kattints a
Kijelentkezésre. 3. Takarodj dol-
gozni!

Ha a tyúk a múltjába néz, akkor
tojás, ha a jövõjébe, akkor leves.

Móricka lyukat ás a hátsó kert-
ben. A kíváncsi szomszéd néni
átszól a kerítésen:
- Minek ásod azt a lyukat, Móric-
ka?
- Megdöglött az aranyhalam, azt
temetem el.
- No, de annak nem kéne ekkora
lyuk! - mondja a néni.
- Dehogynem kell! - feleli Móric-
ka. - Hiszen ott van a maga
macskájának a gyomrában.

Három vállalkozó meglátogat egy
múzeumot. Észreveszik, hogy a
bejárati ajtó javításra szorul, így
hát mind a hárman felajánlják,
hogy megszervezik a munkálato-
kat a múzeumnak.
Az elsõ felméri az ajtót, felír né-
hány számot, majd közli:
- Azt hiszem, 90.000 forintért
meg tudnám csinálni. 40.000 az
anyagköltség, 40.000 a munká-
sok bére, és 10.000 lesz az én

hasznom.
Józsi, a második vállalkozó szin-
tén méricskél a múzeum ajtaján,
számolgat, aztán ezt mondja:
- Szerintem ki lehet hozni 80.000-
bõl is. 35.000 az anyag, 35.000 a
melósok, és 10.000 nekem.
A harmadik odanéz zsebretett
kézzel, és foghegyrõl odaveti:
- 280.000 forint.
A múzeum munkatársa teljesen
elhûlve:
- Hogy jön elõ ekkora összeggel,
amikor meg se nézte rendesen,
hogy mit kell csinálni, mint a töb-
biek!
- Roppant egyszerû: 100.000
magának, 100.000 nekem, a
munkával meg megbízzuk Józsit.

Könyvmoly férjének panaszkodik
a felesége:
- Állandóan a könyveket bújod,
hozzám meg egy szót sem be-
szélsz! Talán képzeld azt rólam,
hogy én is egy könyv vagyok!
Mire a férj:
- Az nagyszerû lenne drágám! Ak-
kor minden nap visszavihetnélek
a könyvtárba, és hozhatnék he-
lyetted egy újat!

Hõguta

Világjáró nyugdíjas

A Koszta József Általános
Iskola 4. évfolyamos tanulói
közül 26-an vehettek részt
a Szentesi Mûvelõdési
Központ által megnyert,
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-
0251 azonosító számú „Cso-
dák palotája“ Szentes váro-
sában elnevezésû projekt
keretében támogatott „Er-
dõ-erdõ kerek erdõ” - Élet
az erdõben elnevezésû 5 na-
pos témahéten. A csoportot
3 pedagógus kísérte az elõ-
re összeállított tematika
alapján megtartandó felfe-
dezõ útra.

Alföldi gyermekekként

igazi élményt jelentett a ba-
konyi erdõ megismerése,
hisz a téma szorosan kap-
csolódik a negyedikes kör-
nyezetismereti tananyag-
hoz. Vinye a Cuha-szurdok
kapuja, ahol boltok, lakóhá-
zak nélkül, valóban a ter-
mészet lágy ölén ismerhet-
tük meg az erdei élet han-
gulatát, az erdõ életközös-
ségének jellemzõit. A gyere-
kek napi program szerint
kiosztott feladatok alapján
fedezték fel a környezetet,
tapasztalataik alapján gyûj-
tötték ismereteiket, melye-
ket a tanultakkal összevetve

sikerült is maradandó tu-
dássá mélyíteni. A helyszín
a téma széleskörû  feldolgo-
zását kínálta:  hegyvidék,
erdõ, patak, fatelep, õs-
fenyves, vár, néprajzi motí-
vumok, betyárbarlang, az
erdészek élete, néprajzi mú-
zeum, kis rókák a tábor kö-
rül, stb. A lehetõségeket tel-
jes mértékben ki is használ-
tuk tudásunk mélyítésére, s
az élmények, a tapasztala-
tok örökké megmaradnak!

Köszönjük a lehetõséget a
pályázat támogatóinak és a
Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont dolgozóinak!

Kosztások a Bakonyban

Zsóka Örményországban.
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Elfogta és õrizetbe vette a
Szentesi Rendõrkapitányság
azt a 32 éves helybeli férfit,
aki augusztus 25-én a dél-
elõtti órákban a belvárosban
több alkalommal megszúrt
egy nõt. A férfi és volt élet-
társára együtt indultak el
otthonról, majd a Klauzál
utcán összevesztek. A vita
hevében a férfi elõvette a ná-
la lévõ konyhakést és több
alkalommal megszúrta vele
a 24 éves nõt. A sértett nyolc
napon belül gyógyuló köny-
nyû sérüléseket szenvedett,
tegnap már haza is engedték
a kórházból.

A gyanúsított kihallgatása
során beismerte a bûncselek-
mény elkövetését. A rend-
õröknek azt mondta, hogy
tettét szerelemféltés motivál-
ta. A kapitányság õrizetbe
vette és felfegyverkezve el-
követett garázdaság bûntette

megalapozott gyanúja miatt
elõzetes letartóztatásba he-
lyezte. A rendõrség az igaz-
ságügyi orvosszakértõi véle-
mény birtokában dönt arról,
hogy cselekménye megvaló-
sított-e súlyosabban minõsü-
lõ bûncselekményt.

A Mentõállomásról szere-
tett volna pénzt lopni egy
férfi augusztus 22-én. A tol-
vaj azt mondta, hogy rosszul
van, ezért kér ellátást. A vá-
rakozási idõt azonban aktí-
van töltötte, és a mentõsök
által használt helyiségben
összegyûjtötte a pénzt, ösz-
szesen 42 500 forintot, amit
zsebre is vágott. Szerencsére
a mentõsök kiszúrták, hogy
valami nem stimmel, megta-
lálták a pénzt, és a rendõrök
kiérkezéséig ott tartották a
képzelt beteget.

400 ezer forint értékû szer-
számgépet loptak el egy

donáti tanyából, az Akácfa
utcából pedig szintén ezen a
napon, augusztus 22-én, egy
légpuska tûnt el. 

Ismét ellopták a transzfor-
mátor berendezést a derek-
egyházi elágazásban lévõ
egykori benzinkút területé-
rõl. A lopási kár 600 ezer fo-
rint, a rongálással viszont
egymillió forintos kárt okoz-
tak a tolvajok.

Feljelentést tett a Városi
Könyvtár vezetõsége, hogy a
nyár folyamán több alkalom-
mal is elloptak a könyvtár
mellõl csatornaelemeket, és
réz ablakpárkányokat. A kár
eléri a 100 ezer forintot.

Befeszítették az ajtót egy
nagymágocsi ingatlanban,
majd összesen egymillió fo-
rint értékû kisgépet, vasanya-
got loptak el ismeretlenek au-
gusztus 27-re virradóra.

H.V.

Szerelemféltésbõl szúrt

A csütörtöki városi tanév-
nyitóval elkezdõdött a 2012-
2013-as tanév. Az önkor-
mányzati általános iskolák-
ban közel 1300 diák tanul. A
Deák iskolában 44 elsõs, a
Klauzálban kettõvel keve-
sebb elsõ osztályos, a Koszta
iskolában három osztályban
74 kisdiák ismerkedik az ol-
vasás és betûvetés tudomá-
nyával. A városi tanévnyitót
ebben az évben a Deák Fe-
renc Általános Iskolában tar-

totta az önkormányzat. Az
intézmény diákjainak ünne-
pi mûsora után Szirbik Imre
polgármester a tehetség, tu-
dás és emberség megismer-
tetését nevezte az iskola fel-
adatának. A mai kor techno-
lógiája lehetõséget ad a világ
megismerésére, ehhez azon-
ban nyitottság és érdeklõdés
szükséges a gyerekek részé-
rõl. Beszélt a pályaválasztás
fontosságáról, a pedagógu-
soknak békés, nyugodt, ki-

számítható tanévet kívánt. A
városvezetõ arra a kérdé-
sünkre, miszerint biztosított-
nak látja-e a zavartalan tan-
évet, úgy válaszolt: – Mai tu-
domásom szerint igen, a tan-
évkezdést mindenképpen.
Varga Sándorné, a Deák isko-
la igazgatónõje a gyerekek-
nek vidámságot kívánt és
hogy érezzék jól magukat az
iskolában, egyben bemutatta
az új pedagógusokat.

B.G.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü szeptember 3-7.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Joghurtos burgonyaleves

és hideg sárgadinnye
leves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Olaszos csirkemell

mozzarellával,
kukoricás rizs

Kedd: Lebbencsleves és
paradicsomleves

A menü: Sonkás-sajtos
rakott tészta, saláta

B menü: Tüzes pulykafalatok,
sült burgonya, saláta

Szerda: Zöldbableves és
brokkoli-krémleves

A menü: Rántott karaj,
petrezselymes burgonya,
saláta

B menü: Csirkefalatok
sajtmártásban, tészta

Csütörtök: Sertésraguleves és
vegyes halászlé

A menü: Muszaka, ahogy
Zorba szerette

B menü: Resztelt csirkemáj,
burgonyapüré

Péntek: Marhahúsleves
házi tésztával és
gyümölcsleves

A menü: Kolbászos lecsó vagy
Piadone féle húsos bab

B menü: Rántott halfilé, Batthyány
rizs, citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

Véget ért a vakáció

A fogathajtáson kívül a lo-
vassport minden szakágával
megismerkedhetett az a szá-
mos szentesi érdeklõdõ, aki
kilátogatott a Duna-Alpesi
Fogathajtó Kupára, Fábián-
sebestyénre. A nemzetközi
versenyre több tízmillió fo-
rintból megújult Kinizsi Park
színes programokkal és be-
mutatókkal fogadta öt napon

keresztül a lovassportok
kedvelõit. Az ízek utcáján
szentesi üzlet is bemutatko-
zott és a város szálláshelyei
is telt házzal üzemeltek a
rendezvény ideje alatt. A két
évente sorra kerülõ Duna-
Alpesi Kupa összesített ver-
senyét a hétszeres világbaj-
nok kettes fogathajtó Lázár
Vilmos nyerte, aki egyben a

magyar bajnoki címet is
megszerezte. A csapatver-
senyben Magyarország vég-
zett az elsõ helyen a cseh és
az osztrák csapat elõtt. A
magyar bajnokság összetett
csapatversenyében Dél-Kelet
Magyarország a 2. helyen
végzett  Pest megye I. mö-
gött.

„Csak az idõ múlik feledni nem lehet, 

már 25 éve, hogy véget ért életed.

Temetõ ad neked nyugalmat

szívünk bánata örökre megmarad“

Szeretettel emlékezünk Édesapánkra!

DDRRAAHHOOTTAA  SSZZAABBÓÓ  PPÁÁLL
halálának 25 évfordulóján!

Szeretõ leánya Erzsi és annak családja

Fogadónapot tartanak a
város vezetõi szeptember 6-
án. Szirbik Imre polgármester
csütörtökön délelõtt 9 – 11
óra között, Szûcs Lajos alpol-
gármester délután 2 – 4 óra
között hivatali helyiségében
fogadja az érdeklõdõket.

Polgármesteri
fogadónap

Siposné Miskolczi Gyön-
gyit nevezte ki a Szeged-
Csanádi Egyházmegye
Szent Gellért Katolikus
Iskolai Fõhatósága a
Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola és Óvo-
da igazgatójának.

Az új vezetõnek – akit
csütörtökön tájékoztatott
a fenntartó a döntésrõl –
jövõ év augusztus 31-ig

szól a megbízása. Siposné
Miskolczi Gyöngyi eddig
az igazgató-helyettesi te-
endõket látta el az intéz-
ményben. Hogy ki váltja
õt ebben a pozícióban,
nem sikerült megtud-
nunk, mert lapzártánk
után tartják a nevelõtestü-
let értekezletét, ahol errõl
a kérdésrõl is határoznak.

Munkatársunktól

Új igazgató a Szent
Erzsébet iskolában

Sikerek a fogathajtó kupán

Az izgatott elsõsök.


