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Ha nem érkezett volna se-
gítség és példás összefogás a
Koszta József Múzeum régé-
szeinek aktuális felada-tá-
hoz, akkor a nagytõkei
leletmenetés könnyen magá-
val ránthatta volna az egyéb-
ként is bizonytalan jövõjû
intézményt.

– Nem indulatosság, sokkal
inkább szomorúság, fájdalom
van ilyenkor a szakemberben
– mondta Béres Mária múze-
umigazgató a Nagytõkén zaj-
ló leletmentés kapcsán. Mint
megtudtuk tõle: augusztus 8-
án érkezett a bejelentés, hogy
az érintett földterület tulajdo-
nosa 2009 után immár má-
sodszorra rongálta meg a ré-

gészeti szempontból felbe-
csülhetetlen, nyilvántartott le-
lõhelyet, ahol kb. 7 és fél ezer
évvel ezelõtti kultúra nyoma-
ira bukkantak. A szakmai ke-
serûségen túl komoly anyagi
vonzata is van a munkálatok-
nak: a szentesi múzeum éves
költségvetése nem éri el az 50
millió forintot, az elpusztított,
több mint 2 hektárnyi terüle-
ten felmerülõ költségek pedig
összességében meghaladják a
30 milliót.

A Veker magas partján ta-
lálható a lelõhely, melyrõl a
szakemberek számára tudha-
tó, hogy ott már kb. 7 és fél
ezer évvel ezelõtt egy úgyne-
vezett tell-település, más né-

ven lakóhalom jött létre,
amely egy kõkori városias
kultúra hagyatéka. Számos
generáción keresztül éltek itt
emberek, a folyamatosan
emelkedõ központi lakóöve-
zetben, amelyet sáncárokkal
is körül vettek, derült ki Béres
Mária magyarázatából. –
Azért izgalmas, mert az újkõ-
kor közepén ebben az ún.
Sza-kálhát-kultúrában talál-
koztak a jellegzetes vonalak-
kal díszített edényeket készí-
tõ, Nyugat és Észak felõl ér-
kezõ, gazdálkodási ismerete-
ket továbbvivõ csoportok a
délrõl jövõ égei-balkáni ha-
gyományokkal. Másfél, két-
ezer évvel a mezopotámiai

városállamok létrejötte elõtt
járunk. Ez egy nagyon fontos
lelõhely volt, ahol komoly
emlékanyag került volna elõ,
ha valamikor késõbb, szak-
szerûen tárhatja fel a tudo-
mány – mondta az ásatás ve-
zetõje. 

Tudhatott-e róla a földtulaj-
donos, hogy lelõhelyet tett
tönkre?- merül fel a kérdés. -
Hazánkban 40 éve folyik ré-
gészeti topográfia, s a kutatók
által Magyarország területé-
nek mintegy 40-50 százaléka
intenzíven bejártnak számít.
Ezek az adatok hozzáférhetõ-
ek az egyes településrendezé-
si tervekben, másrészt meg-
kezdõdött az összegyûjtött le-
lõhelyek földhivatali átveze-
tése. Igaz, ezt a hatalmas,
több mint 150 ezres lelõhely-
mennyiséget rázúdították a
földhivatalokra, ezért lassan
halad az ügyintézés. Kétszer
rongált a tulajdonos a lelõhe-
lyen, elõször nem itt a köz-
ponti lakódombon, hanem a
külsõ, nem tellszerû település
területén. Állítása szerint ek-
kor nem tudott a régészeti le-
lõhelyrõl. A föld tulajdoni
lapjára ugyan nem volt ráve-
zetve az ingatlan régészeti
örökséggel érintett volta, de
az akkori és a mostani nagy
volumenû földmunkát is,
csak a megfelelõ hatóságok
engedélyével lehetett volna
végezni, azok pedig beszerez-
ték volna az örökségvédelmi
hivatal véleményét – mondta
Béres Mária. 2009-ben végül a
tulajdonos életkorára és ta-
pasztalatlan voltára tekintet-
tel a súlyosabb bírságtól elte-
kintettek. Alá is írt egy nyilat-
kozatot, ennek ellenére két
évre rá a település értékes
központi részét is megrongál-
ta.

(folytatás a 3. oldalon)

A 30 milliós ásatás lehetett volna a múzeum veszte

Mentik a menthetõt

Az ország legnagyobb
tésze, a Délalföldi Kerté-
szek Szövetkezete árualap-
jának 70 százalékát teszi ki
a paprika, mintegy 3,5 mil-
liárd forint értékben. A
DélkerTész 350 - 400 tagja
termel paprikát üvegház-
ban vagy fóliában, biológiai
növényvédelem mellett és
összesen 1000-1200 ember-
nek ad biztos megélhetést a
szövetkezet – nyilatkozta
Ledó Ferenc elnök-ügyveze-
tõ. A Magyar Termék Nagy-
díjas „Szentesi paprika”
földrajzi eredetvédettségi
eljárását jövõ évben hagyja
jóvá az unió, az elnevezést

csak a DélKerTész tagjai
használhatják. 

A hajtatott paprikater-
mesztés területének negyede
található Szentesen és térsé-
gében, az itt megtermelt áru
pedig eléri az országos
mennyiség 30-35 százalékát.
A növény helyi jelentõségét
jelzi, hogy az elmúlt hétvé-
gén a lecsófesztiválhoz kap-
csolódva, hagyományterem-
tõ jelleggel szervezték meg
„A magyar paprika napja”
elnevezésû rendezvényt a
megyeházán. 

A szakmai konferenciáról
a 4. oldalon olvashatnak bõ-
vebben.

A paprika napja

„Öregen született, fiatalon halt meg“ – hangzott el az Õze Lajos
munkásságát felidézõ kisfilmben, melyet csütörtökön vetítettek le a szí-
nészrõl elnevezett szentesi moziban.

Ezt követõen Kruzslicz Pál újságíró-mûvelõdésszervezõ beszélt a szen-
tesi származású mûvészrõl. Szólt az 1935-ben született Õze gyerekkori
dadogásáról, majd arról, hogy Szolnokon felvételizett a Színmûvészeti Fõ-
iskolára, ahová elsõre bejutott a tehetséges fiatal. Nagyon távolságtartó,
magának való emberként ismerte õt mindenki, mondta Kruzslicz Pál. Sze-
mélyes emlékei között pedig felidézte, hogy – milyen a sors! – a már
nagybeteg Õze 1984 októberében tõle kapta – szentesi vendégszereplésre
hívó – utolsó levelét, melyet a halálos ágyán olvastak fel neki. Könnyek kö-
zött annyit mondott: „Engem még mindig szeretnek Szentesen, nem felej-
tettek el.“ A megemlékezés után levetítették a Tanú címû filmjét.

Az egyhetes moziünnep keretében hétfõn délelõtt 10 órától egykori gim-
nazisták, ma már filmrendezõk, Banenr-Szûcs Loránd és Lengyel Andor
találkoznak a mai diákokkal. Aznap 18 órakor filmplakátokból nyílik kiállítás
az ifjúsági házban, majd Kruzslicz Pál Százéves a szentesi mozi címû
könyvének bemutatóját tartják. (További programok a 7. oldalon) D. J.

Õzére emlékeztek

Valóban foglalkoznunk
kell a szemétszállítással, a
szemétdíj emelése megkerül-
hetetlenné vált a jogszabályi
változások miatt, októberben
tárgyalunk róla – ismerte el
Móra József napirend elõtti
felszólalása kapcsán Szirbik
Imre a képviselõ-testület
múlt pénteki ülésén. A pol-
gármester hozzátette, a tör-
vényi szabályozás már vég-

leges, így arra kell töreked-
nie az önkormányzatnak,
hogy a lehetõ legalacso-
nyabb díjemeléssel ellentéte-
lezze a hulladékgazdálkodás
megnövekedett kiadásait.
Bujdosó Tamás arra volt kí-
váncsi, igaz-e, hogy a Civil –
most már Szentes – Televízi-
ót mûködtetõ szervezet kilé-
pett a városközpont rekonst-
rukciós program megvalósí-

tására létrejött konzorcium-
ból, és ezért késik a fehérház
felújításának megkezdése. –
Partnercserét próbálunk el-
érni, legrosszabb esetben el-
esünk a támogatás erre a cél-
ra fordítandó részétõl – felel-
te Szirbik Imre. A lezárult
közbeszerzésekrõl Demeter
Attila bejelentette: a Kossuth
utcai 400 négyzetméteres di-
ákpince korszerûsítése és a

Szabadság téri kerékpártoló
építése hamarosan megkez-
dõdhet. 

A költségvetés elsõ félévi
beszámolójának megtárgya-
lásakor Szabó Zoltán aggo-
dalmát fejezte ki a pedagógi-
ai szakszolgálat államosítása
kapcsán. Antal Balázs Tibor
felesleges hangulatkeltésnek
nevezte a felszólalást, szerin-
te teljesen mindegy, hogy az
önkormányzathoz vagy az
államhoz tartozik a szakszol-
gálat, a fontos, hogy hatéko-
nyan mûködjön. A polgár-
mester erre megjegyezte, a
hozzá eljutott visszhangok
alapján van különbség a ket-
tõ között. A beszámolót elfo-
gadták, és arról is határoztak
a döntéshozók, hogy folyta-
tódhat a városi egészségügyi
szûrõprogram. A szavazás
elõtt Chomiak Waldemar le-
szögezte, visszautasítja azt a
rágalmat, hogy bármelyik
helyi gyógyszertár részt vesz
a HPV oltóanyagok beszer-
zésében. A középkorúakat
jobban meg kell mozgatni,
hogy még többen menjenek
el a szûrésekre – kérte Szûcs
Lajos alpolgármester.

(folytatás a 3. oldalon)

Megkerülhetetlen a szemétdíj emelése HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Folytatódik a szûrõprogram – az elõadások is népszerûek voltak.

A 7 ezer éves leletanyag töredékekben került elõ – mutatja Béres Mária.
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Szeptember 1-jén a nagy-
hegyi hobbikertünk mellett
találtam egy gazdátlan ku-
tyát. A szerencsétlen bernát-
hegyi kutyát kóbornak ne-
vezni nemigen lehetett vol-
na, mert a Veker-csatorna
partján, elég gyér forgalmú
földút szélén, az ottani híd
beton korláteleméhez kötve
találtam rá. Pár méterre a
víztõl, szomjazva a tûzõ na-
pon, összecsavarodott, alig
egy méteres lánc végén. Ért-
hetetlen ez a kíméletlenség,
ahogyan azt az egyébként
szelíd, kezelhetõ jószágot
magára hagyták.

Szentesen a gyepmesteri te-
lep mellett tudomásom sze-

rint két állatvédõ szervezet is
mûködik, ahol sokkal ember-
ségesebben lehetett volna
megszabadulni a nyûggé vált
kutyától.

Csak találgatni tudok,
hogy a kutya derék gazdája
„emberségérõl tett tanúbi-
zonyságot“, vajon nem tu-
dott arról,  hogy milyen
egyéb, normális lehetõségei
lettek volna, vagy nem is ér-
dekelte. Vagy a kutya, mint
több éves társa nem érde-
melt meg pár percet, hogy
keresse a lehetõ legjobb meg-
oldást a problémájára.

Levelemmel arra hívnám fel
a figyelmet, hogy jó szándékú
embertársaink éljenek a feles-
legessé vált ebek elhelyezésé-
nek civilizáltabb módjával.

Kiss Ferenc

1904. június elején érkezett
a hír, hogy Amerikában el-
hunyt Sima Ferenc (1853–
1904) volt néptanító, lapszer-
kesztõ, országgyûlési képvi-
selõ, a Csongrád megyei és a
szentesi függetlenségi 48-as
ellenzék vezére, akit az Ohio
állambeli Fairport melletti
painesvillei köztemetõben
helyezték örök nyugalomra.
Haláláról szinte valamennyi
hazai lap beszámolt. Szente-
sen nagy meglepetést keltett,
hogy az Alföldi Ellenzék c.
lap gyászkeretes címoldalán
az egykori halálos ellenség,
dr. Tasnády Antal 1893-ban
megbuktatott polgármester
írt búcsúztatót Sima Ferenc-
rõl. Részlet a terjedelmes
megemlékezésbõl: „… Sima
Ferenc! Nyugodjál békében!
Én, a Te halálos ellenséged,
akit Te nem kíméltél soha, s
aki Téged nem kímélt soha,
amíg csak egymással szem-
ben álltunk; én fájdalommal
búcsúzom tõled! Nem az fáj
nekem, hogy elveszett ben-
ned Szentes koronázatlan ki-
rálya, nem azt fájlalom én,
hogy meghalt a hatalmas, az
erõs, a gyõzhetetlen népvezér
Tebenned. Nem azért ejtek

igazi keserû könnyeket, mert
azoknak az eszméknek és el-
veknek miket én is vallok, hi-
szek, hirdetek, követek – el-
hullott egy erõs, egy rettent-
hetetlen hirdetõje és bajnoka
a Te halálod által. Hanem
amiatt kesergek, mert elve-
szett, kidõlt az egyetlen, az
igazi, a nyíltszívû, az egyenes
jellemû, a derék lelkû, a be-
csületes – ellenség. Mert Te
az voltál, Sima Ferenc! Nagy
voltál, erõs voltál, diadalmas
voltál, kegyetlen voltál, kér-
lelhetetlen voltál; de mindig,
mindenütt nyílt, becsületes
ellenségem voltál. Én igazán,
õszintén, lelkembõl megsirat-
talak és siratlak, Sima Ferenc.
Dicsõítsenek mások, amiért
dicsõíteni akarnak; gyászol-
ják meg benned az erõs lelkû
férfit, az igaz magyart, a hõs
pártvezért, a nagy népszóno-
kot. Én Tebenned azt siratom,
ami nekem voltál: az egyet-
len becsületes ellenséget…”
A megrázó õszinteséggel
megfogalmazott sorok bizo-
nyára nagy hatással voltak a
szentesiekre, s tovább növel-
ték a nemrégen még közel-
lenségnek tartott Tasnády
népszerûségét.   

Az egykori pártvezérrõl írt
megemlékezése is közre-
játszhatott abban, hogy 1905
februárjában II. 48-as Nép-
kör, május közepén pedig az
I. 48-as Népkör elnökévé is
õt választották meg, ezáltal a
szentesi ellenzéki körök irá-
nyítása egy kézbe került. A
darabont-kormány kineve-
zése után meghirdetett nem-
zeti ellenállás napjaiban
Tasnády és 53 képviselõ
rendkívüli városi közgyûlé-
sen indítványozták az ellen-
zéki vezérférfiak díszpolgár-
rá választását, továbbá az
adóbeszedés és újoncállítás
tilalmának kimondását. Az
ellenzéki koalíció hatalomra
jutását követõen (1906 tava-

szán) a kinevezendõ új fõis-
pánok között felmerült dr.
Tasnády neve is, de végül dr.
Kelemen Béla szegedi ügy-
védet nevezték ki. Az 1908-
ban tartott városi tisztújítá-
son a 48-as ellenzék dr.
Tasnádyt léptette fel polgár-
mesterjelöltnek az igen nép-
szerû Mátéffy Ferenccel
szemben, akit ugyan nem si-
került legyõznie, de csak
117:83 arányban szenvedett
vereséget.

Ezt követõen egyre több
támadás éri. Még 1908-ban
fegyelmi eljárást indítottak
ellene, a következõ év tava-
szán pedig elõbb felfüggesz-
tették, majd eltávolították
városi ügyészi állásából.

1910-ben lemondott a 48-as
körökben viselt tisztségeirõl,
majd bejelentette, hogy visz-
szavonul a politikától. Ettõl
kezdve csak ritkán fordult
elõ a neve a helyi újságok-
ban. 1913 márciusában még
védõügyvédként mûködött
Szentesen, de még ebben az
évben családjával együtt Bu-
dapestre költözött,  és a
Krisztina körút 81. sz. alatt
lakott. Innen érkezett 1914
márciusában a szomorú hír,
hogy László nevû gimnazis-
ta fia 18 éves korában el-
hunyt. A következõ adalék
egy kézbesítési íven olvasha-
tó, amely szerint a címzett
1914 novemberében Buda-
pestrõl a Szatmár vármegyei
Nagykárolyba költözött. Az
elsõ világháború alatt végig
itt élt, és közjegyzõ-helyet-
tesként dolgozott. Trianont
követõen már nem tudott
hazakeveredni. Elszegé-
nyedve, mostoha körülmé-
nyek között, magányosan élt
Nagykárolyban, rögeszmé-
sen várva a magyar ható-
ságok visszatértét. Utóbb
egyik lányához költözött, aki
Nagyváradon élt. Az ekkor
már 86 éves idõs ember el-
esett, eltörte a lábát, és sérü-
lése végzetesnek bizonyult.
Rövid szenvedés után Nagy-
váradon hunyt el 1943. má-
jus 10-én. 

Tasnády Antal halálhírérõl
idehaza a Szentesi Naplóból
értesülhettek szülõvárosá-
nak lakói. Nekrológírója (va-
lószínûleg Sima László, Si-
ma Ferenc fia) elöljáróban je-
lezte, hogy az új nemzedék
már alig emlékezhet Tas-
nády Antalra, Szentes nagy
közéleti harcainak utolsó,
öreg veteránjára. Felidézte
az 1890-es évek szenvedé-
lyes közéleti küzdelmeit,
majd a következõ gondola-
tokkal zárta megemlékezé-
sét: „Dr. Tasnády a politiká-
nak, jóhiszemûségének és
meggyõzõdése mellett való
rendíthetetlen kitartásának
volt az áldozata. Pedig ifjú-
sága kezdetén jogosult nagy
reménysége volt a szentesi
életnek. Kiválóan képzett
ügyvéd volt, aki komoly, im-
ponáló fellépésével, ember-
szeretõ szívvel, városa iránti
lelkes szeretetével még ma
is elõttünk áll, s ha a politika
meg nem rontja életét: egyé-
ni tulajdonságaival, – tiszta
jelleménél fogva joggal lehe-
tett volna vezérlõ férfija szü-
lõvárosának. Szentesiek!
Öregek és fiatalok! Álljunk
meg egy pillanatra sírdomb-
ja mellett, tekintsünk vissza
rá, tegyünk tiszteletet emlé-
kének, mert jó szentesi
volt!”

Labádi Lajos

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

Mindenkitõl mellõzve, elhagyatva

100 éve: az Alföldi Újság
1912. augusztus 20-diki szá-
ma „Népünnepély” címen
ismertette a Szentesi Iparos
Ifjak Önképzõ Körének
Szent István király napjára
meghirdetett programját.
Változatos mûsort kínáltak a
közönségnek: Nagy díjbirkó-
zás. Nyári színpad a szabad-
ban: monológok, kuplék, és
egyéb darabok kerülnek
színre. Kerékpárverseny,
amelynek kezdete 3 óra 10
perc. Este fényes tûzijáték,
utána a színházteremben
zártkörû táncmulatság, a De-
lelõ csárda elõtti sátorban
pedig néptáncmulatság. Be-
lépõ díj a népünnepélyre:
felnõtteknek 40 fillér, gyer-
mekeknek 20 fillér. A tánc-
mulatságra 80 fillér.

80 éve: a Szentesi Hírlap
1932. jún. 29. és júl. 5-i szá-
mai tudósítottak a Tour de
Hongrie, a világ legnagyobb
amatõr országúti kerékpáros
versenyérõl, amelynek útvo-
nala Szentesen is keresztül-
haladt. A Magyar Kerékpá-
ros Szövetség által szervezett
versenyre összesen 70 ver-

senyzõt neveztek be: Ma-
gyarország 43, Olaszország,
Franciaország, Németország,
Ausztria, Lengyelország, Ju-
goszlávia 4–4, Csehszlovákia
3 versenyzõvel. A verseny-
táv öt, átlagosan 200 kilomé-
teres szakaszra oszlott. A
menet Budapestrõl indult
jún. 29-én; a verseny finisé-
nek a Hódmezõvásárhely–
Budapest közötti 186 kilomé-
teres táv számított. Július 3-
án reggel a versenyzõket
százak várták Szentesen,
sorfalat állva a Petõfi utcán
és a Kossuth téren. A Petõfi
utcai célnál Lakos István vá-
rosi fõjegyzõ várta a ver-
senyzõket, aki tudatta a szer-
vezõkkel, hogy a város egy
mûvészi kivitelû vázát ajánl
fel a szentesi célhoz beérke-
zõ elsõ versenyzõnek. „Iz-
galmas percek teltek, míg
végre 8 óra 20 perckor fel-
tûnt a versenyzõk elsõ cso-
portja, amint sebes iramban
haladtak a cél felé, s a sorfa-
lat állók éljenzése közt átha-
ladva a célon, tovább folytat-
ták útjukat Budapest felé” –
írta a tudósító. Az elsõ, aki a

szentesi célt elérte, Orczán
László (Törekvés) volt. A ke-
rékpárosok 10 perc alatt fu-
tottak át a városon. A csapat-
versenyt és az összesített
egyéni versenyt egyaránt a
magyarok nyerték meg.

30 éve: a Szentesi Élet
1982. augusztusi száma több
rövidhírt közölt a város hét-
köznapjairól. Ismerjünk meg
ezek közül néhányat: – Ci-
gányklub. A berekháti nép-
frontkörzet a közeljövõben
cigányklubot szervez. Célja
lesz a cigányifjúság összefo-
gása, szabadidejének hasz-
nos eltöltése, a mûvelõdés-
politikai célon túl az igényes
szórakozás feltételeinek
megteremtése, a cigányfolk-
lór felélesztése és ébrentartá-
sa. – Lõtérépítés. A SZÖVÉP
szocialista brigádja és MHSZ
klubtagsága társadalmi
munkában vállalta, hogy fel-
építi a bánomháti lõcsar-
nokot. A végzett munka érté-
ke a teljes  befejezéskor eléri
az ötvenezer forint értéket, a
létesítményé pedig ennek a
kétszeresét. – Járdaépítés. A
II. kerületi népfrontbizottság

szervezésében, a tanács által
biztosított anyagból új járdát
épített a lakosság a Wesselé-
nyi utca páros oldalán, a
Rosenberg és a Mikecz utca
közötti szakaszon. Annak el-
lenére, hogy itt sok idõs, be-
teg ember él, a gyalogjáró
példás gyorsasággal elké-
szült. – Ankét. A MÁV kul-
túrházban már második al-
kalommal rendezik meg a
Népszava ankétot. Az elmúlt
hetekben megtartott fóru-
mon ismert újságírók vála-
szoltak a közönség kérdései-
re. – Korszerûsítés. Felújítják
a vasúti pályaudvart. Terve-
zik a várótermek, a szociális
helyiségek teljes korszerûsí-
tését. Megújulnak az irodák
is, az üzemfõnökségnek
megfelelõ modern informá-
ciós rendszert helyeznek el.
Természetesen kívülrõl is
kedvezõ benyomást kelt
majd az épület. Alumínium-
ból készült kupolák és színes
cserepek teszik változatossá
a városképet. Új utasellátót
is építenek a pályaudvar
mellé.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

A Tour de Hongrie versenyzõi
átszáguldottak városunkon

A felsõpárti városrészben
található; a Deák Ferenc és
a Munkás utcákat köti ösz-
sze. Mivel a II. tizedben
(kerületben) lévõ felsõpárti
hosszú utcákat szeli át,
1890-tõl II. Kereszt utcának
nevezték. Az 1906. évi ut-
carendezéskor az egykor
n a g y t e k i n t é l y û  p o l g á r,

Mikecz Mihály nevét vette
fel. A Bene János által szer-
kesztett (2005) „Mikeczek”
c. könyvbõl tudjuk, hogy a
család Erdélybõl, Doboka
vármegyébõl származott.
Ott nyert nemességet Apafi
Mihály fejedelemtõl 1686-
ban az elsõ ismert õs,
Mikecz András, aki késõbb

Bihar vármegyébe, leszár-
mazottai pedig a Csongrád
vármegyei Szentesre köl-
töztek. Ennek az ágnak az
egyik legjelentõsebb tagja
volt Mikecz Mihály, aki
Szentesen született 1754.
máj. 26-án; apja Mihály,
é d e s a n y j a  N a g y  I l o n a .
1778-ban beházasodott a
tekintélyes Csúcs családba,
nõül véve Csúcs Ilonát,
akitõl egy lánya és két fia
született. Mikecz Mihály
több ízben viselte a fõbírói

tisztséget, így: 1801–1802,
1807–1808, 1814-ben. Emel-
lett többször volt városi es-
küdt, továbbá a református
egyház gondnoka (1803–
1804, 1813). Az õ kurátorsá-
ga alatt épült fel a fõtéri re-
formátus „nagyoskola”, a
város elsõ emeletes épüle-
te. Szentesen hunyt el 1819.
jún. 10-én. A Mikecz család
tagjai a késõbbiekben is
fontos tisztségeket töltöttek
be Szentesen

Labádi Lajos

Kikötötték a kutyát

A DUNA-2012 cseh-ma-
gyar közös hídépítõ kikép-
zésre készül az MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red, melyet szeptember 10-
14. között rendeznek meg
városunkban.

Gyakorlás, gyakorlás, gya-
korlás, ez nélkülözhetetlen a
hídépítõ mûszaki katonák-
nak. Az ezred katonái a ti-
szai vízi gyakorlótéren átke-
lés kiképzést hajtanak végre.
Ennek során a BMK-130 toló-
hajók és a PMP ponton híd-
elemek vízre tételét, az ele-
mek összekapcsolását gya-
korolják. A hídelemek folyón
történõ mozgatása nagy fi-
gyelmet követel. A két fél

hídrészt zászlójelzésekkel
irányítva úsztatják fel a híd-
tengelyhez a katonák.  A két
hídrész centiméteres pontos-
sággal találkozik a Tisza kö-
zepén. Gyors mozdulatok és
a két rész máris teljes híddá
állt össze, melyet biztonsá-
gosan rögzítettek a parthoz.
Teherpróbával végrehajtott
ellenõrzés után elmondhat-
ták, hogy a hídon lehet köz-
lekedni.

A jövõ héten érkezõ cseh
hídépítõ katonákkal való kö-
zös kiképzést a szentesi állo-
mány felkészülten várja.

Juhász László
százados

Dunára készülnek
a Tiszán

A hangszerek királynõje:
az orgona. Ezzel a címmel
tart elõadást Szalay László

fõorvos szeptember 12-én,
szerdán 18 órakor a városi
könyvtárban.

Utcáink, tereink névadói (90.)

Mikecz utca

Olvasónk írja



(folytatás az 1. oldalról)
A képviselõk többsége

nem támogatta, hogy egy
sürgõsségi lista alapján a
testület jelölje ki az önkor-
mányzati bérlakások bérlõit,
jogkörüket a szociális bizott-
ságra ruházták át (eddig er-
rõl a polgármester döntött).
Megszavazták, hogy a ta-
nyagondnoki szolgálat bõví-
tése érdekében pályázatot
nyújtson be a város: az új te-
repjáróval Nagynyomás és
Fertõ 113 lakott tanyáját láto-
gatnák napi rendszeresség-
gel. 17 tanya villamosítását

célzó pályázat beadásáról
szintén döntöttek – ehhez 4
milliós, az elõbbihez 2 milli-
ós önerõt biztosítana a város. 

Azok a települések értek el
jelentõs eredményeket a tu-
risztikában, ahol kitaláltak
egy fõ attrakciót, és végigvit-
ték az elképzelésüket. Szen-
tesen eddig nem volt elegen-
dõ eltökéltség ehhez, már-
pedig ha nem szeretnénk
megint lemaradni, másképp
kell folytatnunk a munkát –
vont mérleget városunk ide-
genforgalmi helyzete kap-
csán Horváth István. A leg-

szükségesebb teendõkrõl
szóló javaslat megosztotta a
képviselõket: egy tourinform
iroda felállítását sokan feles-
legesnek tartották, ezért a
többség megint leszavazta
az indítványt, a kedvezmé-
nyekre jogosító Szentes-kár-
tya 2013-as bevezetését vi-
szont támogatta a grémium.
Úgy döntöttek, ki kell vágni
az evangélikus templom
melletti fenyõfát, és így nem
kell módosítani a terveket,
kezdõdhet a közbeszerzés.
Elfogadták, hogy a Vajda-te-
lepen és a Nagyhegyen is ki-
épüljön a térfigyelõ rendszer,
egyúttal Szabó Zoltán azt ja-
vasolta, a Felsõpárt sem le-

gyen fehér folt a bûnmegelõ-
zésben, ott a Jókai utcára te-
lepítsenek kamerát. Az ön-
kormányzati földek haszno-
sítása ügyében Móra József
felvetette, hogy a mûveletlen
területeket fásítani kellene.
Az üdülõközpont üzleti ter-
vének módosításakor Bujdo-
só Tamás azt firtatta, megálla-
pítható-e, hogy anyagi fele-
lõsség terheli a korábbi veze-
tõt, amiért jelentõs kárt oko-
zott az intézkedései miatt in-
dult, és a társaság részérõl
elvesztett munkaügyi per.
Sztantics Csaba jegyzõ azt fe-
lelte, megvizsgálják, tehet-e
a hivatal valamit. 

Bíró Dániel
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Megkerülhetetlen a szemétdíj emelése
Második alkalommal szer-

vezi meg a HunRoCoop Ex-
po-t Szentes és a romániai
Dumbravita önkormányzata,
Magyar-Román Határon Át-
nyúló pályázat keretében
szeptember 22-23-án. Az
Újszentesi Napok kísérõ
programjaként szervezett ex-
pón térítésmentesen mutat-
kozhatnak be szentesi vállal-
kozások, valamint a szállás
és étkezés költségeit is a
nyertes pályázat fedezi. A ro-
mániai kiállításra még várják
a jelentkezõket, aki kerek-
asztal beszélgetés során a pi-
aci sikerekhez szükséges in-
formációkat is kaphatnak.
Ezen túlmenõen a kiállító cé-
gek képviselõi megtekinthe-
tik azt a Temesvár és Újszen-
tes között épülõ inkubátorhá-

zat, amelybe fél év idõtar-
tamra ugyancsak térítésmen-
tesen települhetnek be szen-
tesi vállalkozások. A rendez-
vényen hungarikumok, kü-
lönleges élelmiszerek bemu-
tatása, kóstoltatása is szere-
pel és természetesen minden
kiállító árusíthatja is az általa
bemutatott termékeket.Az el-
sõ HunRoCoop Expo-n au-
gusztusban a két településen
és vonzáskörzetében mûkö-
dõ mintegy harminc na-
gyobb cég, kis- és közepes
vállalkozás, vállalkozó vettek
részt Szentesen. 

A II. HunRoCoop Expoval
kapcsolatban a www.hunro-
coopexpo.eu internetes hon-
lapon találnak részletes tájé-
koztatást. (x)

1972. április 1-jén a Ma-
gyar Néphadsereg szentesi
Damjanich laktanyájába
sorkatonai szolgálatra bevo-
nult elõfelvételis, egyetemi
század egy szakasza tett lá-
togatást 40 évvel késõbb,
szeptember 1-jén a volt lak-
tanyájukban.

Csoportosulás  a  kapu
elõtt, örömteli beszélgetések
közepette nézegettek be a
be járaton a  résztvevõk.
„Negyven évvel ezelõtt nem
voltatok itt ilyen vidámak” –
hangzott el az elcsendese-
désre a felhívás, melyet kö-
vetõen most már teljesen
más hangulatban, ismét át-
lépték az emlékezetes kaput.

11 hónapot töltött ebben a
laktanyában az akkori egye-
temi század III-dik szakaszá-
ból látogatott vissza 30 fõ a
hajdani emlékek helyszínére
Kolozsi Gyula, volt szakasz-
parancsnok szervezésében.
Nagy volt az öröm, hiszen
nemcsak a laktanyával talál-

kozhattak ennyi év után, ha-
nem egymással is.

A csoportot Juhász László
százados, az ezred kommu-
nikációs tisztje fogadta, és tá-
jékoztatta a Mûszaki Ezred
jelenlegi szervezetérõl, fel-
adatairól, majd megtekintet-
ték a hajdani emlékezetes
helyszíneket. 40 év óta a lak-
tanya teljesen átalakult. Vi-
dáman elevenítették fel az
épületek régi rendeltetéseit.
A legénységi étkezdénél a
sorban állás „kellemes” em-
lékétõl kezdve egymás után
jöttek a jó sztorik.

Az alakulótér, a sorakozó
helyszíne. Egymás szavába
vágva mindenki szerette vol-
na elmesélni felelevenedett él-
ményét, majd megnézték az
alakulat modern kondicioná-
ló termét. Régen, nem volt
ilyen, úgyhogy csodálták a
mai kor katonáinak lehetõsé-
geit. Az épület ismerõs volt
számukra, akkoriban õk vet-
ték újonnan birtokba. A se-

gélyhely, a volt csapatfürdõ
épülete is sok emléket tarto-
gatott számukra.

Az ezred csapatmúzeumá-
ban a kiállítás nagy sikert
aratott, fõleg amikor elérkez-
tek a saját idõszakuk bemu-
tató részéhez. Egymásnak
mutogatták a fényképeken a
technikákat, melyekkel már
most nem rendelkezik az
alakulat, de egykoron õk is
dolgoztak vele. 

A legénységi szállás épü-
letéhez érve sok átalakítást
láthattak a mai kor igényé-
nek megfelelõen. A 30-40 fõs
szállásaikat keresték a jelen-
legi 3-4 fõs szobák helyén.
Az emlékek itt is elõjöttek:
...Itt állt az ügyeletes asztal.
Hömpölygött a víz a folyo-
són felmosáskor… és csak
sorolták-sorolták az esemé-
nyeket.

Megérte az ország távoli
vidékeirõl ideutazni – mond-
ták, és ígérték tíz év múlva
ismét visszajönnek.

Juhász László
százados

Negyven év után
találkozott a század (folytatás az 1. oldalról)

A régészek augusztus 16-
án vonultak fel a területre,
azóta zajlik a leletmentés
Nagytõkén. Az összedúrt,
összeforgatott részen, lenn az
egykori Veker-ér medrében
gyakorlatilag csak terepbejá-
rás révén tudják a kerámia-
anyagot begyûjteni. A magas
parton nagyon mostoha kö-
rülmények között dolgoz-
nak, mindenféle infrastruk-
túrát nélkülözve. Gépi mun-
kára is szükségük volt, azon-
ban a múzeumnak e célra
nem volt semmilyen fedeze-
te. A megyei múzeum lelet-
mentési kerete már kimerült
erre az évre, kénytelenek vol-
tak a szentesi régészek vállal-
kozókhoz, cégekhez fordul-
ni, hogy gépi földmunkában,
geodéziában segítsék a mú-
zeumot. A Szegedi Egyetem-
hez felhívást intéztek kézi és
szakmai munkaerõért. Nem
maradtunk magunkra a baj-
ban, mert amíg az M43-as
következõ fázisán elkezdõ-
dik a feltárás, a szegedi mú-
zeum régészei, technikusai is
részt vesznek a leletmentõ

munkában, naponta hallga-
tókat, önkénteseket is hoz-
nak magukkal. A Magyar Ré-
gész Szövetség is felajánlotta
támogatását, ha elfogynak a
helyi erõk – számolt be Béres
Mária, aki még a civil szerve-
zeteket is kéri, hogy a jó idõ-
ben, akár hétvégenként le-
gyenek a segítségükre.

– Ezekkel a támogatások-
kal van esélyünk, hogy a
leletmenetést összeomlás
nélkül túlélje a múzeum, s
meg tudjon felelni a törvény-
ben elõírt kötelezettségeinek.

Magával tudta volna rántani
az ásatás az egész intéz-
ményt, így viszont aprán-
ként a megmentett lelet-
anyag bekerülhet a tudomá-
nyos életbe. 

Idén még három nagyobb,
rendezett, ún. megelõzõ fel-
táráson fogunk dolgozni: a
nagymágocsi szennyvízbe-
ruházásnál, az Ipartelepi úti
és a 451-es fõút menti csong-
rádi kerépárútnál, valamint
kisebb-nagyobb régészeti
felügyeleteknél.

D.J.

A 30 milliós ásatás lehetett volna a múzeum veszte

Mentik a menthetõt

A Magyar Közlöny augusztus 24-i számában megjelent, a
megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intéz-
mények átalakítására vonatkozó kormányhatározatból az
szûrhetõ le, hogy a Koszta-múzeum, mint a megyei múzeu-
mi szervezet tagintézménye, területi múzeumként a szente-
si önkormányzat fenntartásába kerül 2013. január 1-jétõl.

A szentesi muzeális intézmény a gyûjteménye nagyságá-
ban a 8.-11. helyen áll a vidéki múzeumok sorában, sok me-
gyeszékhelyi múzeumot megelõzve. Ezért azt szeretnék el-
érni: olyan különleges támogatásban részesüljön az egyko-
ri Csongrád Vármegyei Múzeum az alapvetõ szempontok -
a gyûjtemény nagysága és minõsége, a látogatói létszám, s
a kiemelkedõ múzeumpedagógiai tevékenység alapján,
mely szerint a minisztérium a múzeumokat osztályozza -,
hogy a központi költségvetésbõl nevesítve is kapjon támo-
gatást a fenntartáshoz.

Júliusban a polgármesteri hivatalban egyeztettek az
érintettek, augusztusban pedig helyszíni bejárást tartot-
tak a Rákóczi utcai Centrum Sörözõ ügyében – a vendég-
látóhely körüli hangoskodásra panaszkodtak a környék-
ben élõk. Az üzemeltetõ képviselõi tájékoztatást adtak a
megtett intézkedésekrõl: hétvégenként biztonsági õrt al-
kalmaznak, akinek feladata az utcai rend biztosítása, za-
jongások megakadályozása, vigyáz arra, hogy a vendégek
ne menjenek a szomszédok ablakai elé dohányozni. A
jogszabály értelmében a vendéglátóüzletben és annak
bejáratától számított 5 méteren belül nem lehet dohá-
nyozni. Dohányzásra kijelölt hely a teraszon is van. A
klíma berendezés nem üzemel folyamatosan, azt 19 óra-
kor kikapcsolják, zárva tartási idõben nem üzemeltetik.
Kérik, hogy az esetleges zavarást közvetlenül az üzletve-
zetõ részére jelezzék a mielõbbi elhárítás érdekében.

A tanyagondnokok új autójának nem lesz akadály a földút.

A szentesi Jobbik és ifjúsá-
gi tagozata fogadóórát tart
szeptember 12-én, szerdán 18
órától a Kossuth L. u. 15.
alatt (volt Füsti cukrászda
kerthelyisége), ahol meghall-
gatnánk a lakosság vélemé-
nyét, tapasztalatait a követ-
kezõ témakörökben: szentesi
üdülõközpont, közbiztonság,
szociális helyzet, Szabó Zol-
tán önkormányzati képvise-
lõ, Bocskay Csaba a szentesi
Jobbik elnöke, Tóth Máté, az
ifjúsági tagozat elnöke.

A Jobbik
fogadóórája



A világból annyi a miénk,
amennyit meglátunk belõle
–  ez a mottó vezeti újabb és
újabb utakra, csoportos ki-
rándulásokra a Tájak, Ko-
rok, Múzeumok mozgalom
szentesi tagcsoportját. Az
országos mozgalom idén 35
éves fennállását ünnepli, az
évfordulóról a helyi klub
múzeumi kiállítással és
városnézõ túrával emléke-
zik meg, melyekre minden
érdeklõdõt várnak.

A mozgalom históriája
1974 elején indult, az akkori
Országos Idegenforgalmi Ta-
nács megbízta a Magyar Hir-
detõ Vállalatot, hogy a bel-
földi idegenforgalom fejlesz-
tése érdekében dolgozzon ki
egy kulturális idegenforgal-
mi akció tervet. 

A „Tájak, Korok, Múzeu-
mok”, mint szlogen rövid
idõn belül közismertté vált.

A koncepció egyértelmû és
világos volt: minél többek-
nek kedvet csinálni ahhoz,
hogy szabadidejüket kultu-
ráltan, önmûvelésük érdeké-
ben hasznosítsák, játékfelté-
telekkel ösztönözni, majd a
teljesítményeket elismerni. A
mozgalmat hivatalosan az
1977. évi októberi Országos
Múzeumi és Mûemléki Hó-
nap alkalmával hirdették
meg.

1979-ben indult meg a klu-
bok szervezõdése, melyek
saját maguk állítják össze
egész évre szóló programjai-
kat, benne közös kirándulá-
sok mellett élménybeszámo-
lóval tarkított összejövetele-
ket. 1985-tõl egyesületi for-
mában mûködik a TKM, kö-
zel 40 tagcsoportban mint-
egy 4 ezer taggal.

Igyekeznek segítséget
nyújtani a hazájukat megis-
merni, bejárni kívánó tagok-
nak, az ingyenes vagy
olcsóbb múzeumlátogatás

mellett szolgáltatók is ked-
vezményeket biztosítanak az
országjáró tagoknak.

A helyi csoportok tagsága
tág kört ölel fel: baráti körök,
múzeumbarátok csatlakoz-
tak hozzá, melyek klubokba
tömörültek. Így alakult ki a
90-es évek elején a szentesi
Koszta József Klub is, ahol
kezdetben 16 fõt számlált a
tagság, az utóbbi években
mintegy 80-an fizettek éves
tagdíjat. Ami az utazásokat
illeti, vezetõjük, Lantos Imre
elmondta, évente általában
hatszor mennek egynapos,
vagy 2-3 napos kirándulá-
sokra.

A klub évente kiírt fotópá-
lyázata mellett a helyi tagok
is  aktívan részt vesznek más
országos pályázatokon, ko-
rábban a saját település be-
mutatásában elsõ díjat, a
Kossuth nyomában címû ki-

írásban 2. díjat nyertek. Az
már külön fejezet a klub tör-
ténetében és a város életében
is, hogy az egyik pályázatról
lekéstek ugyan, mégis, a re-
mélt díj helyett végül sokkal
jelentõsebb eredménye lett
munkájuknak. Ugyanis a
„Mi történt 100 éve váro-
sunkban?” címû témát a
klubtagok Koszta József
szentesi letelepedésének
szentelték, az ekkor felhal-
mozott adatokból kiindulva
sikerülhetett a fõvárosban el-
hunyt festõmûvész földi ma-
radványait hazahozatni a
Kerepesi temetõbõl, városi
segítséggel. Itthon aztán
méltó helyen, feleségével kö-
zös díszsírhelyen temették
újra a Kossuth-díjas mûvészt
a szentesi Kálvária temetõ-
ben 2008 õszén.

D. J.
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Közel 500 érdeklõdõ és
kiállító jött el A TÉSZ-ÉSZ
Nonprofit Kft. a FRUITVEB
Magyar Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezettel és
a Délalföldi Kertészek Szö-
vetkezete közös szervezésé-
ben, elsõ alkalommal ren-
dezett szakmai konferenciá-
ra. A lecsófesztivál kísérõ-
rendezvényeként hirdetett
A magyar paprika napja cí-
mû egész napos program a
paprikatermesztés elméleté-
vel és gyakorlatával foglal-
kozott.

Feldman Zsolt agrárgazda-
ságért felelõs helyettes ál-
lamtitkár beszédében kitért
az ágazat foglalkoztatásban
betöltött szerepére. Elmond-
ta, hogy a kormány szándé-
ka szerint könnyítené a sze-
zonális alkalmi munkaválla-
lást. A termálvíz visszasajto-
lásával kapcsolatos kérdés-
ben majd csak a föld alatti
vízterek alapos vizsgálata
után lehet dönteni. Általá-
nosságban elmondta, hogy a
kertészeti ágazat az uniós tá-
mogatások hatékony fel-
használásával, a termelõk ré-
szére megfelelõ hitel biztosí-
tásával, az új technológiák
alkalmazásával nyújthat
megélhetõségi lehetõséget.

Farkas Sándor országgyûlé-
si képviselõ, a Parlament
Mezõgazdasági bizottság
Kertészeti albizottság elnöke
a paprika szentesi tájkörzet-
ben betöltött gazdasági sze-

repérõl beszélt. Mondandó-
jában kitért a térség szövet-
kezeteinek jelentõs szerepére
a kertészet újrateremtésében,
a háztáji integráció szerepé-
re, és a termálenergia kihasz-
nálásának fontosságára. Vé-
leménye szerint a kertészek
sem voltak felkészülve az
uniós csatlakozással kiala-
kult piaci helyzetre, aminek
következménye a fóliás ter-
mesztés visszaesése a térség-
ben. Adatai szerint a térség-
ben mintegy 60 hektár üveg-
ház, 300 hektár fólia, aminek
egyharmada fûtött, 40 ter-
málkút, két nagy palánta-
üzem és az ország legna-
gyobb termelõ és értékesítõ
szövetkezete mûködik. A fe-
hér paprika lehet a magyar
kertészeti termelés zászlós-
hajója – mondta az agrár-
szakember. Az éves szinten

megtermelt 25-30 ezer tonna
paprika a hazai zöldségter-
mesztés 30 százalékát teszi
ki. Ma közel ötezer család
kötõdik valamilyen formá-
ban a termeléshez és további
kétezer a háttériparhoz és
kereskedelemhez – tette hoz-
zá Farkas Sándor.

A szakmai nap résztvevõi
az elõadásokon keresztül be-
tekintést kaphattak a magyar
paprikatermesztés aktuális
helyzetébe, fejlesztési lehe-
tõségeibe, valamint a véd-
jegyek és a Hungarikum
törvény által kínált piaci
lehetõségekbe. A délutáni
program záró eseményeként
az érdeklõdõk összesen hat
helyszínen innovatív techno-
lógiai kísérleteket, valamint
a Dél-KerTÉSZ áruvá készí-
tési technológiáját nézhették
meg.

Besenyei

A magyar paprika napja
A régi zsibvásárok hangu-

latát felidézõ cserebere-vá-
sárt szervez az önkormány-
zat a Kossuth térre, a térfesz-
tivált megelõzõen. A tér Ady
Endre utcai oldalán felállított
asztalokon bárki kínálhatja
megunt, félretett, nem tetszõ,
nem férõ portékáit szeptem-
ber 15-én, szombaton 10-15
óra között és elcserélheti szí-
vének kedvesre, hasznosra,
érdekesre, kisebbre, na-
gyobbra. – Kikötés, hogy ke-
reskedelmi mennyiségû árú,
ruházat, mûszaki cikk, élel-
miszer, élõállat nem szere-
pelhet az áruk között. Elek-
tromos eszközöket nem le-
het a helyszínen kipróbálni,
a ruházattal kapcsolatban
pedig nem szeretnénk „bu-
gyimustrát” látni a város-
központban – mondta a til-
tásról lapunk érdeklõdésére
Csányiné Bakró Nagy Vera al-
jegyzõ. Elsõsorban cserelehe-
tõségre gondoltunk, amikor
kitaláltuk ezt a fajta vásárt,

de lehetõség van pénzbeni
értékegyeztetésre is. Ameny-
nyiben a lakosok részérõl
kedvezõ lesz a cserebere fo-
gadtatása és kulturált körül-
mények között zajlik le, ak-
kor tavasszal ismét megszer-
vezik – mondta az aljegyzõ. 

Csak magánszemélyek kí-
nálhatják portékájukat, lehe-
tõség szerint elõjelentkezés
alapján. A vásárra a Dózsa-
házban vagy a 06/20-806-

6543 telefonszámon lehet re-
gisztrálni és érdeklõdni. A
rendezvény ideje alatt, dél-
elõtt gyerek, délután felnõtt
utcazenészek mutatkoznak
be. Az amatõr mûvészek ez
alkalommal „kalapozhat-
nak” egy-egy sikeres pro-
dukciójuk során. Csányiné
kiemelte, hogy ez a fajta te-
vékenység nem adóköteles.

BG

Cserebere-vásár

Magánkezdeményezésként közösségi oldalakon is ter-
jed a használt áruk cseréje, értékesítése. Az csak sejthetõ,
hogy a híres magyar leleményesség vagy a gazdasági
helyzet szülte a lehetõséget, mindenesetre egyre több te-
lepülés lakóinak van saját adok-veszek oldala. A
Facebook oldalán önálló Szentesi Szívesség Közösség
csoport is létrejött. Ide azok írhatnak, akiknek szüksége
van használati eszközre, könyvre vagy csak tanácsra.
Akad olyan is, aki jó mosógépszerelõ elérhetõségére kí-
váncsi. Az adok-veszek oldalakon a fülbevalóktól, a meg-
unt használati eszközökön, bútorokon, ruházaton keresz-
tül, Jégkorszak4 film 3d-s kártyákig szinte minden talál-
ható. Az alku többnyire az internetes oldalon, nyilváno-
san történik, az üzlet lebonyolítására sokszor a város is-
mert pontján, például a buszállomáson vagy a Görög-sa-
roknál kerül sor.

Kiállítás és városnézõ séta

Szeptember 8-án a Koszta József Múzeum megyeházi
épületében nyílik a „35 esztendõs a Tájak, Korok, Múzeu-
mok mozgalom“ címû idõszaki kiállítás. 15 órakor Béres
Mária múzeumigazgató ajánlja a tárlatot az érdeklõdõk fi-
gyelmébe, tekerõn közremûködik Zöldi Lászlóné.

A program azomban már délelõtt elkezdõdik a Lénárt
Judit-emléktúrával. 9 órakor a Fridrich-fényírdától indul a
városi séta, melyhez 10 órakor a Péter Pál-polgárháznál,
11.30-kor a Csallány Gábor Kiállítóhelyen, 13 órától a refor-
mátus nagytemplomnál bárki csatlakozhat.

Jubilál az országjáró
mozgalom

Csodák Palotája
A „Csodák Palotája” elnevezés  projekt keretében a helyi M vel dési Központ öt

közoktatási intézmény tanórán kívüli, szabadid s programjához nyújtott szakmai és

anyagi segítséget – hangzott el a projektzáró rendezvényen. A központ az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási

rendszeréhez (ma Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program)

tartozó, a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadid s

tevékenységeinek támogatása” cím  pályázati felhívásra 2011 tavaszán jelentkezett.

A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 azonosító számú, „Csodák palotája” Szentes

városában elnevezés  pályázatot 2011. januárjában a Humán Er forrás Programok

Irányító Hatóságának vezet je 34.424.032,- Ft összeg  támogatásra érdemesnek

ítélte meg.

A legfontosabb cél az volt, hogy minél több gyermeknek, fiatalnak számszer en is

több lehet séget tudjon biztosítani a tanórai és a tanórán kívüli szabadid s

programokon való részvételre. A megítélt támogatásból 48 programot valósítottak

meg, melyeken több mint ezer gyermek vett részt az elmúlt tanévben. 

A projekt 2011. július elsején kezd dött, és 2012. augusztus 31-án zárult. A

központ öt oktatási intézménnyel m ködött együtt a 6 heti szakkört, 30 havi

szakkört, 5 versenyt, 4 témanapot és 3 témahetet magába foglaló program-

megvalósítása érdekében: a Központi Óvoda Szent Anna utcai Tagóvodájával; a

halmozottan hátrányos helyzet  gyermekekkel kiemelten foglalkozó Klauzál Gábor

Általános Iskolával, a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi

Tagintézményével, valamint a Koszta-iskolával és a Boros Sámuel Szakközépiskola

és Szakiskolával.

Az összes partnerünk eljött a projektzáróra, és t lük magas színvonalú

összefoglalót kaptunk arról, milyen eredményeket értünk el az elmúlt tanévben. Egy

kiállítással zártuk a programsorozatot, ahol több szakkör és m hely mutatkozhatott

be, és nagy öröm volt számunkra, hogy a gyermekek m veire sokan voltak

kíváncsiak – mondta Deák Bernadett projektmenedzser.

Szentesi M vel dési Központ

„Csodák palotája” Szentes városában

6600 Szentes, Tóth József u. 10-14.

Tel.: 06 63/314-211

E-mail: muvkozp@gmail.com, bernadette.deak@gmail.com

Web: http://szentesimuvelodesikozpont.hu

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251

www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A szentesi tagcsoport gyakorta kirándul.



A rendezvény elõestéjén
felgyulladtak a tüzek a Rá-
kóczi utcán, aminek a kör-
nyékét lezártak a jármûfor-
galom elõl erre a hétvégére.
Szalonnasütésre negyven fe-
lett járt a jelentkezõk száma,
akik nem csak nyárson sütö-
getették a finomságokat, ha-
nem grilleztek különféle pá-
colt húsokat. A színpadon
eközben a fellépõk váltották
sorra egymást. A Tücsök ze-
nekar a gyerekeket mozgatta
meg, õket a Lajtha László ze-
neiskola együttese követte.
A fiatalokból álló Dodgem
zenekar ismert hazai és kül-
földi slágereket adott elõ, be-
melegítve a közönséget a
Quantum XXL tánccsoport
látványos produkciójára. Ek-
korra már annyian össze-
gyûltek a színpad körül, ami
akadályozta a táncosok mû-
sorának zavartalan látvá-
nyát. Wolf Kati elõadta az
eurovíziós fesztiválra írt da-
lát is és énekelt egy sort a
Vuk címû rajfilmbõl is. A
pénteki napot a Black Five
együttes koncertje zárta. A
londoni olimpián járt sporto-
lók közül pénteken Vajda At-
tila kenus tartott élménybe-
számolót a színpadon, aki az
autogramkérõk rohamát is
órákig állta.

A fõzés napja

Szombaton délelõtt arcfes-
tés, falmászás és játékok vár-
ták a gyerekeket, amíg a fel-
nõttek a Magyar Áruk Utcá-
ja termékeivel ismerkedhet-
tek. Kora délután egyre több
bográccsal felpakolt ember
jelent meg az Apponyi téren.

A tûz és a fõznivaló elõkészí-
tése, fa aprítása, zöldségek
tisztítása és darabolása idõ-
igényes feladat. A jó ételhez
nélkülözhetetlen egy titkos
recept, a jó hangulathoz egy-
két pohár házijellegû itóka.
A tûzgyújtáshoz Badár Sán-
dor és Szõke András segédke-
zett tanácsokkal a színpad-
ról, majd a csapatok között
is. A lecsófõzõk többsége
évek óta részt vesz a feszti-
válon. Nem az eredmény,
hanem a jó hangulat vonzza
õket .  Baráti  társaságok,
munkahelyi közösségek, ci-
vil- és politikai szervezetek
tagja jól megférnek ilyenkor
egymás mellett. A több, mint
250 bogrács tatalma között

akadt kakukktojás. Két- és
négylábúak is beleszédültek
a kondérba. Fõtt itt nyúl –
hat darabhoz 1,2 kilogramm
tarhonya járt, marhából is fi-
nom étek készült, amibe
csak elvétve került paprika
és paradicsom. Erdélyi lecsó
nem fõhetett bab, padlizsán,
kakukkfû és bazsalikom nél-
kül, a pólósok füstölt olda-
lassal is dúsították a zöldség

alapot. A lecsó állítólag az
egyik legegyszerûbb magyar
étel, aki azonban végignézte
a több száz bográcsot, nem
nagyon találhatott két egy-
forma összetételût.

Egy kanadai házaspár bu-
dapesti pihenését megszakít-
va jött el a lecsófesztiválra,
mert rizses lecsóra éheztek
meg elõzõ napon és az
interneten találtak rá a szen-
tesi programra. A pár férfi
tagja arra panaszkodott,
hogy már nem tudott kósto-
lójegyet venni, pedig a fele-
sége nagyon szeretne egy jó
lecsót enni. Megtapasztal-
hatták a magyaros vendéglá-
tást, mivel az egyik fõzõbri-
gádtól bõséges kóstolót és

ülõhelyet kaptak. A vízilab-
dások nagy számú társasága
Székely Bulcsú olimpikont
látta vendégül, az utánpótlás
játékosok pedig tapasztal-
hatták, hogy nem csak mecs-
csekbõl áll a sportolók élete. 

A lecsó a színpadon, zené-
ben is szerepet kapott ezen a
délutánon. Bunyós Pityu mu-
latós dalai közül az egyik er-
rõl az ételrõl szól, míg a pol-

gármesteres nótájának ének-
léséhez vagy táncolásához
Szirbik Imrét hívta a színpad-
ra.

A díjazottak

Az elkészült étkek nagy
száma miatt a szervezõk már
nem zsûrizik a lecsót, hanem
sorsolják a nyerteseket. Eny-
nyi bogrács tartalmát már
nem képes senki végigkós-
tolni és értékelni. A 11. Le-
csófesztivál Bronz fakanalát
a Szentesi Zsoldosok vihet-
ték haza, az Ezüst fakanalat
a vízilabdások kapták, az el-
sõ helyet és a vele járó Arany
fakanala t  a  Seps iszent -
györgyrõl érkezett csapat ve-
hette át. A székelyföldiek a

polgármester meghívására
érkeztek Szentesre és hagyo-
mányos otthoni kolbászos
lecsójukat fõzték meg. A tá-
lalásnál óvakodnak a mû-
anyag dolgoktól és csak
olyan került az asztalra, ami
egy hagyományos disznóvá-
gásnál is megtalálható. Szabó
László elmondta még, hogy
most elõször vesznek részt
ezen a fesztiválon és még
nem fõztek versenyen lecsót.
Nem készültek különöseb-
ben, azt tettek a bográcsba,
amit hoztak. A város nagyon
tetszett nekik és mint mond-
ta, hasonlít Székelyudvar-
helyre. Az önkormányzat
meghívására Sepsiszent-
györgyön kívül Topolyáról,

Újszentesrõl, a lengyel Skier-
niewicébõl és a szlovák Bod-
rogszentesrõl is érkeztek
vendégek. Cseh László olim-
pikon lapunknak elmondta,
hogy nem nagyon szokott
fõzni, de a lecsót is szereti. A
két napos rendezvényt Ko-
már László és az Irigy Hónalj-
mirigy együttes fellépését
követõen tûzijáték zárta.

A szervezõk már a jövõ évi
lecsófesztivál szervezését is
elkezdték. Habár helyhiány
miatt több jelentkezést nem
tudnak elfogadni, mint az
idén, azonban szeretnék
megismételni ezt a már ha-
gyományos és határon túlon
is ismert rendezvényt.

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

sonkák, panírozott baromfi termékek
széles választékban kaphatók!

Akciós áraink az alábbi termékeinkre

2012. szeptember 11 – 15-ig érvényesek:

FRISS EGÉSZ CSIRKE 699 Ft/kg

FRISS CSIRKEMELLFILÉ 1399 Ft/kg

FRISS CSIRKEMÁJ 559 Ft/kg

VALDOR BAROMFI CORDON BLEU
800 g 999 Ft/db (1249 Ft/kg)

VALDOR ZIZU KEDVENCE
CSIRKEMELLFILÉ ROPOGÓS BUDÁBAN

500 g 775 Ft/db (1550 Ft/kg)

Lecsófesztivál - mosolyt varázsolt az arcokra

Bunyós Pityu énekelni hívta a polgármestert. (Fotó: Besenyei)

Több, mint negyven tûznél sütötték a szalonnát pénteken este. (Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)

Külföldrõl is jöttek vendégek, így Bodrogszentesrõl is. (Fotó: Besenyei)

A közönség, a rendezvény vendégei, a
lecsófõzõk, a cég vásárlói, beszállítói és
munkatársai összefogásából valósulhat
meg évrõl-évre a lecsófesztivál – mondta
a rendezõ Hunor-Coop Zrt. vezérigazga-
tója. Mészáros Zoltán 251 bogrács, több,

mint tíz tonna zöldségalapanyag és tíz-
ezer fõ feletti látogatószám adatairól szá-
molt be. Az elsõ helyezettnek járó Arany
fakanál Székelyföldre került. A rendez-
vény sikeres volt és már készülnek a 12.
Lecsófõzõ fesztiválra.



Nem figyel többet Phelps-
re, elégedetlen a horgászver-
senyen elért eredményével
és egy jó lecsóra mindig ve-
võ Cseh László, világ- és Eu-
rópa-bajnok úszónk. Laci
idén rövidpályás Eb-n és vb-
n szeretne újra bizonyítani.

– Hallottuk, hogy szeret
horgászni, gondolom az olim-
piát követõen már szakított
idõt kedvenc idõtöltésére.

– Valóban így volt, néhány
nappal ezelõtt a Média-hor-
gászversenyen ötödikek let-
tünk csapatban, talán azért,
mert nem a megfelelõ takti-
kát választottuk. Emellett si-
került három napot pihen-
nem a családommal, de már
újra edzésbe álltam. 

– Miben hibázott az olim-
pián, mi az, amit másképpen
csinálna ?

– Hiba volt 400 vegyesen
Phelpsre figyelnem, a jövõ-
ben ilyen nem fordulhat elõ
többet. Inkább többet kiadok
magamból már az elõfutam-
ban, nem tartalékolhatok ki-
zárólag a döntõre. Már Lon-
donban tudtuk, hogy milyen
hibákat követtem el. Úgy ér-
zem, jó formában voltam, az
elsõ nap buta hibája miatt
csúszott félre a szereplésem.

– Járt-e már Szentesen,
vannak-e itteni ismerõsei?
És ha már Szentes: egy vidé-
ki úszónak mennyire nehéz
bekerülnie a válogatottba?

– Még nem voltam Szente-
sen, de szentesi úszók ellen
valószínûleg már versenyez-
tem. Ami a válogatottat ille-
ti, szerintem, ha valaki tehet-
séges, és jó edzõje van, akkor
annak mindegy, hogy vidé-
ken vagy a fõvárosban edz,
bekerülhet a válogatottba.
Azt tudom üzenni a szentesi
úszóknak, hogy aki szereti
ezt a sportágat, jól érzi ma-
gát edzéseken, akkor dol-
gozzon keményen, mert ha
jók az eredményei, akkor vá-
logatott úszó lehet belõle. 

– Lecsófesztiválra érke-
zett, megkerülhetetlen a kér-
dés, hogy mennyire kell oda-
figyelnie a táplálkozására?

– Az elmúlt héten még
„bûnözhettem”, hétfõtõl
kezdve viszont már újra úgy
kell étkeznem, hogy az segít-
se a jó eredmények elérését.
Egy jó lecsóra azonban min-
dig vevõ vagyok.

– Melyek lesznek a legfon-
tosabb feladatai ebben az
esztendõben?

Szeretnék elindulni a hét
helyszínen zajló rövidpályás
világkupa-sorozaton, de
még idén rendezik a rövid-

pályás Európa-bajnokságot
és világbajnokságot, igyek-
szem ezeken is maradandót
alkotni.

* * *
A római maratoni kajak

világbajnokságra készül
Vajda Attila. Az olimpiai,
világ- és Európa-bajnok
számára Risztov Éva arany-
érme volt az egyik meglepe-
tés, pihenni pedig nem
egyedül utazik, édesanyjá-
val együtt látogatnak el a
tengerpartra.

– Gondolom volt ideje át-
gondolni az olimpián történ-
teket. Miért sikerült gyen-
gébben a mostani szereplése?

– Sajnálom én is az ott tör-
ténteket, de ennek ellenére
úgy érzem, hogy mindent

megtettünk az eredményes
szereplésért. A rengeteg el-
végzett munka most sajnos
csak ennyire lett elég. Látjuk
a hibáinkat, de van bennem
annyi motiváció, hogy négy
év múlva sokkal eredménye-
sebb legyek. 

– Hogyan, mivel tölti az
esztendõ hátralévõ részét?

– Ha sikerül kivívnom a
részvételt a római maratoni
világbajnokságon, utána elsõ
dolgom lesz, hogy édes-
anyámmal elutazzunk a ten-
gerpartra, hiszen õ még so-
sem járt ott. Október köze-
pén aztán elkezdõdnek újra
az edzések, folytatódhat a
munka.

H.V.
Fotók: Vidovics

Idegenben rendezett fut-
ball-fesztivált a Szentesi Ki-
nizsi megyei másodosztályú
labdarúgócsapata. A Szék-
kutas elleni, elõzetesen
rangadónak kikiáltott der-
bit a mieink 6-0- ra nyerték,
többek között a négy gólt
szerzõ Mihály Róbert pará-
dés játékának köszönhetõ-
en. A Szentes három fordu-
lót követõen vezeti a tabel-
lát.

Az elõzõ szezonban a
Székkutas sokáig arra is esé-
lyes volt, hogy egy osztállyal
fentebb szerepeljen, remek
gárda jött össze a községben.
Akkor büntetõbõl szerzett
góllal maradt alul a Kinizsi,
most azonban alaposan visz-
szavágtak a srácok az akkor
elszenvedett vereségért.
Azonnal magához ragadta a
kezdeményezést a Szél B. –
Lajos, Vincze, Boldizsár, Bor-

dács (Halmos), Páger, Polyák
(Nagy A.), Lekrinszki (Szabó
D.), Széll N. (Tóth), Mihály,
Kovács N. (Gránicz) összeállí-
tásban pályára lépõ Szentes,
és gyakorlatilag az elsõ 20
percben le is rendezte a der-
bit Bozóki Zoltán együttese. A
8. percben Kovács Norbert
átadását Mihály Róbert vál-
totta gólra, majd a Bordács
buktatásáért megítélt bünte-
tõt értékesítette ugyanõ. A
félidõ hajrájában Széll Nor-
bert emelt a kapuba, amivel
gyakorlatilag minden kérdés
eldõlt a három pont sorsát il-
letõen. Fordulás után sem
állt le a Kinizsi, Mihály elõbb
szabadrúgásból talált be a
székkutasi kapuba, majd
Gránicz rúgta az ötödiket,
egész mérkõzésen mutatott
teljesítményére pedig Mihály
Róbert tette fel a koronát a
hatodik Kinizsi-találattal.  –

Azt hiszem teljesen megér-
demelt volt a gyõzelmünk –
mondta Bozóki Zoltán veze-
tõedzõ. – Igyekszünk helyén
kezelni a gyõzelmet, nem
szabad, hogy nagy mellény-
nyel fussunk ki a pályára a
Fábiánsebestyén ellen, mert
könnyen meglepetés érhet
minket. Arról nem is beszél-
ve, hogy a szombati ellenfe-
lünk már-már a mumusunk,
mostanában nem ment elle-
nük a játék. 

A Szentesi Kinizsi 12 rú-
gott góllal, kapott gól nélkül
vezeti a másodosztályú ta-
bellát az ugyancsak hibátlan
Makó II. elõtt. A szombati,
Fábiánsebestyén elleni baj-
noki 16 óra 30 perckor kez-
dõdik a Pusztai László
Sporttelepen, az elõmérkõ-
zést az ifjúságiak játsszák.

hv
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Az Európa-bajnokság, va-
lamint az olimpia miatt a ha-
zai atlétikai versenyek több
mint egy hónapon át szüne-
teltek. A versenyzõk, ameny-
nyiben nem voltak érintettek
a világversenyeken,  edzõtá-
borokban és nyári alapozás-
sal töltötték az idõt. Seres
András (fenti képünkön), a
Maximus KSE diszkoszvetõ-

je egy svédországi dobóver-
seny sorozaton vett részt.

Az ezt követõ technikai, és
erõsítõ munka utáni elsõ na-
gyobb verseny a több mint
harminc éves hagyományok-
kal rendelkezõ Nemzetközi
Tisza Kupa volt Szegeden.
Seres András nagyon jó
eredménnyel nyerte a férfi
diszkoszvetõk versenyét. 58
méter 89 centiméteres ered-
ménye nem csak a gyõzel-
met jelentette, hanem azt is,
hogy eredményével vezeti a
felnõtt magyar diszkoszve-
tõk ranglistáját.

A felnõtt nõi diszkoszve-
tõk versenyében a gyõztes
olimpiai válogatott Márton
Anita Békéscsaba mögött két
ifjúsági versenyzõ állt fel a
dobogóra: Papp Anita 36,40
cm-es eredményével ezüst,
Csordás Cintia (33,16 cm)
bronzérmet szerzett.

* * *
Szeptember 1-jén rendez-

ték meg a serdülõ, és gyer-
mekkorú atléták nyílt Buda-
pest bajnokságát. Stráma Kla-
udia (alsó képen) 600 méteres
síkfutásban bajnoki címet
szerzett, így a Maximus KSE
ifjú atlétája tovább folytatja a
korábbi remek sorozatát.

Munkatársunktól

A tavaly elhunyt Gullay
Mihály emlékére rendezett
célraszálló háziversenyt a
helyi reptéren a Szentesi Re-
pülõklub a hétvégén. Halálá-
ig õ volt a legidõsebb aktí-
van repülõ és oktató pilóta
hazánkban, 1939-tõl, 72 éven
át repült. A verseny lényege,
a vitorlázó repülõ kerekével
egy körülbelül 50 x 50 centi-
méteres négyzetet kell érin-
teni leszálláskor és adott tá-
volságon belül meg kell állni
a földön – nyilatkozta la-
punknak Tar János, a klub
nemrégiben újraválasztott
titkára. A régi vezetés kapott
bizalmat a nyári tisztújító
közgyûlésen, így további há-
rom évig az elnök Hári Lász-
ló, a szakosztályvezetõ Vigh
Mátyás. A versenyt a máso-
dik helyezett csongrádi Ka-
nász Nagy Zoltán és a harma-
dik hódmezõvásárhelyi Rá-
bai Balázs elõtt nyerte meg a
szentesi Németh Zoltán. Az
érmeket és okleveleket a 88
éves Farkas Jenõ nyugállomá-

nyú repülõezredes, Gullay
Mihály egykori évfolyamtár-
sa adta át. A klub szeretné
minden évben megtartani az
emlékversenyt, bõvítve a
résztvevõk számát más repü-
lõklubok pilótáival.

A klub két pilótája nyáron
faépítésû vitorlázók orszá-
gos versenyén vett részt Mis-
kolcon, ahol a 3. és a 10. he-
lyet szerezték meg. A két pi-
lóta vitorlásgépével a leve-
gõben tette meg négy és fél
óra alatt az utat a borsodi
megyeszékhelyig.

A repülõklub - jó idõ ese-
tén – minden hétvégén séta-
repülésre várja az érdeklõdõ-
ket a Vásárhelyi út melletti
repülõtéren. Legutóbb hét
utasuk volt, köztük két légi
utaskísérõ, akik eddig csak
utasszállító géppel repültek
– mondta Tar János. A klub
egyébként minden évben in-
dít pilótaoktató tanfolyamot,
amelyre 15 éves kortól lehet
jelentkezni.

BG

Kinizsi és Mihály: jeles!
Pákozd 1848 elnevezéssel

nemzetközi kispályás amatõr
labdarúgó emléktornát szer-
vez az Árpád Szabadidõs
Sportklub.

A foci iránt érdeklõdõket
szeptember 8-án, szombaton
8 órától várják a Kinizsi-pá-
lyára.

Vitorlázó háziverseny

Hibáztak az olimpián

A felsõházban kezdik meg
hétvégén az országos bajnok-
ságot a Szentesi VK fiú után-
pótlás vízilabdacsapatai, mi-
után az augusztusi kvalifiká-
ciós mérkõzéseken a gyer-
mek és az ifjúsági korosztály
pontot sem vesztett, a serdü-
lõ gárda pedig két gyõzelem-
mel és egy döntetlennel zárta
a feljutásért folyó harcot. A 4
csapatos csoportból a szente-
siek mellett a Pécs korosztá-
lyos együttesei jutottak a leg-
jobbak közé. Sokak meglepe-
tésére a felnõtt szinten bajno-
ki címre törõ Szeged, Debre-
cen és Szolnok fiataljai vi-
szont lemaradtak a felsõház-
ról, amelyben tíz csapat ver-
seng majd a pontokért. Az
ifiknél 24, a serdülõknél 26, a
gyermek korosztálynál pedig
27 csapatos a mezõny, amit
két részre osztott a szövetség
a könnyebb bajnoki lebonyo-
lítás érdekében. Vasárnap
elsõként a Ferencvároshoz
utaznak a szentesi fiatalok.

Felsõházban
a pólósok

FocitornaBÉRELHETÕK A BÜFÉK
Ezúton közöljük Önökkel, hogy

a Szentesi Üdülõközpont Nonprofit Kft.
bérleményében lévõ,

Csallány Gábor part 4. szám alatt található
Üdülõközpont területén elhelyezkedõ

2 db, körülbelül 46 m2-es hasznos alapterületû,
komfortos, 200 m2-es közös használatú teraszos,

elõkészítõ, kiszolgáló, személyzeti és
raktárhelyiséggel

rendelkezõ vendéglátó egységek kiadók.

A vendéglátó egységeket új bérlõiknek kell berendezni.
A leendõ bérlõ pályázati eljárás keretén belül kerül

kiválasztásra.

További információk az üdülõközpont elérhetõségein kérhetõk
(6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.;

63/400-122, 30/630-06-63, info@udulokozpont-szentes.hu)
Pályázati csomagok kifizethetõk készpénzben a Szentesi
Üdülõközpont Nkft. pénztárában, átvehetõk a Szentesi

Üdülõközpont Nkft. titkársági irodájában, 2012. szeptember
6-tól reggel 8 órától, szeptember 18-ig reggel 8 óráig.

Diszkoszvetõk érmei

Elrajtolt az NB I-es tekebaj-
nokság a Szentesi TE részvé-
telével. Az elsõ fordulóban a
Fõvárosi Vízmûvek SK ven-
dégeként 7-1-re kikapott a
csapat.

* * *
Az NB II Dél-keleti cso-

portjában szereplõ Szentesi
Vasutas TE a Szanki OBSE
csapatát fogadta és nyert 8-0
arányban.

Teke

Cseh Laci elõször járt Szentesen, de mindig vevõ egy lecsóra.

Vajda Attila (balról) látja a hibáit és készül a világbajnokságra.



Nemzetközi médiafeszti-
válon kapott díjat a Fivérek
zenekarról szóló dokumen-
tumfilm. A Kárpátalján 14.
alkalommal megrendezett
kisebbségi médiafesztivál
szombati díjkiosztó gálaest-
jén második helyezést ért el
a Médiaszolgáltatás-támo-
gató és Vagyonkezelõ Alap,
az MTVA által benevezett
alkotás. A zenekart alapító
három roma testvér életét és
munkáját bemutató, Papp
Róbert rendezte produkció
nyerte el a legjobb hang
utómunka díját is.  

A szentesi és csongrádi kö-
tõdésû együttesrõl készült
alkotás olyan fesztiválon ért
el sikert, melyre hat kelet-eu-
rópai országból összesen 65
televíziós és 67 rádiós pálya-
munka érkezett. Az örömteli
hírrõl szerkesztõségünktõl
értesült a zenekar menedzse-
re, s rögtön tárcsázta is a fiú-
kat, illetve a film alkotóit:
mindenkit váratlanul ért a
siker. – Nem számítottunk
rá, ez egy újabb meglepetés
a zenekar életében – kom-
mentálta a hírt Seres Antal. A
zenekar vezetõje úgy fogal-
mazott: egyszer fent, egyszer
lent halad a karrierjük, idõn-
ként eltûnnek, aztán újra

hallatnak magukról, ez is
egy ilyen eset. – Jól sikerült a
film, ráadásul egy olyan fiú
is szerepel benne, aki azóta
már nincs köztünk -tette
hozzá Toncsi. Ombodi Csilla,
a fiúk menedzsere azt mond-
ta, a sok munka közben nem
is figyeltek fel erre az ered-
ményre, mely ugyan jól esik
nekik, de õk egyébként nem
díjakért dolgoznak.

Az MTV Videotárában ki-
kereshetõ 25 perces mû egy
sorozat második része, a ro-
ma kisebbséggel foglalkozó
P'amende televíziós mûsor
dokumentumfilmjei között.
A filmkockákon részleteket
láthatunk a fiúk megasztáros
próbáiról, de elismerõen nyi-
latkozik róluk Mezõ Misi is.
A Magna Cum Laude együt-
tes frontembere – akivel 15
éves ismeretség és a közös
gyökerek kötik össze a Seres-
fivéreket – büszke a fiúkra
azért, amit önerõbõl elértek.
A képkockákon elõkerülnek
régi újságcikkek, megtudhat-
juk, hogy a roma származá-
sú fiatalok elõtt minden ajtó
csukva volt, melyek csak az
õket felkaroló Csilla segítsé-
gével nyíltak ki. A film nem
mehet el szó  és képek nélkül
a testvérek karitatív tevé-

kenysége mellett sem, itt
még a fentebb említett, s a
múlt év végén rákbetegség-
ben elhunyt Kristóf, bár be-
szélni nincs ereje, a beteg-
ágyán énekel Toncsi gitárkí-
séretével. 

A zenekarral egy MTV-s
mûsor után ült le beszélgetni
Papp Róbert, roma szárma-
zású szerkesztõ-rendezõ az
ötletével: szerinte a fiúk ösz-
szetartozását, egységét fil-
men is meg kellene mutatni.

Megtudhattuk Toncsitól,
hogy tavaly õsszel egy egész
napot forgatott velük a stáb
Szentesen, a felvételek Buda-
pesten a klinikán folytatód-
tak, ahol õ beteg gyerekek-
nek tart gitárfoglalkozásokat. 

A tavaly novemberben be-
mutatott mû sarkalatos
pontja a roma-kérdés. Csilla
úgy gondolja, a film igazi át-
törést kell, hogy jelentsen a
roma és magyar társadalom
között: tanuljunk meg kü-
lönbséget tenni, ki a tehet-
ség, és ki a bûnözõ. – Ezért
örültünk ennek a sorozat-
nak, mert van egy réteg a ro-
mák között is, akik ugyan-
úgy szenvednek és félnek a
bûnözéstõl, mint a magya-
rok.

A zenész így fogalmazott:
– Kikérhetném magamnak,
hogy mindig csak a roma
gyilkosokat mutogatják a
médiában, ezt a dokumen-
tumfilmet meg úgy kell
megkeresni!

A zenekar továbbra is nép-
szerû, ha érkezik is bántás,
az érdekes módon csak a ro-
máktól jön, talán az irígység
váltja ki. A helyi roma közös-
séggel nem ápolnak szoros
kapcsolatot, mondta a zene-
kar vezetõje. – Akkor vállal-
koznék roma tehetségek fel-
karolására, ha sikerülne õket
kiragadni szûkebb környeze-
tükbõl, csak így tudom el-
képzelni. A körülményeik
sokszor döbbenetesek. Mi
otthonról ezt hoztuk: „tisz-
tesség, becsület, szeretet”.

D.J.

A Fivérek élete
filmes díjat ért

A külvilágtól elzárva ké-
szül az X-faktor következõ
fordulójára a másik 12 to-
vábbjutóval Baranyi Kata-
lin. A bárénekesként dolgo-
zó Kati a televízión keresz-
tül is szeretné megmutatni
tudását és nagyobb ismeret-
ségre vágyik. Az elsõ fordu-
ló után a legjobb 150 ver-
senyzõ között folytathatja a
tehetségkutatót.

Az X-Faktor zenei tehet-
ségkutató harmadik szériájá-
nak szombat esti elsõ válo-
gatóját csaknem két millióan
követték figyelemmel. A mû-
sorban feltûnt egy szentesi
lány, akirõl februárban ol-
vashattak lapunk hasábjain.
Baranyi Katalin 18 éves kora
óta énekel, dolgozott zene-
karral és önállóan is külföld-
ön, tengeri hajókon és hazai
szórakozóhelyeken. A tehet-
ségkutató válogatójára a kí-
váncsiság is vitte. – Szeret-
ném kipróbálni, hogyan tu-
dom megállni a helyem egy
ilyen mûsorban – nyilatkoz-
ta lapunknak a mûsor után.
Sokat dolgoztam külföldön
és jó lenne, ha minél többen
megismernének itthon. Nem
titkolt vágyam persze, hogy
a mûsor elõremozdítsa éne-
kesi karrieremet. 

A dalválasztással kapcso-
latban elmondta, jelentkezés-
kor egy dal listát kért a tele-
vízió, amibõl kiválasztott
ötöt. – Ezen a válogatón
Amy Winehouse Rehab címû
dalát kellett elénekelnem. A
zsûri meglepõdött, ugyanis
vendéglátós énekesnõként
más produkcióra számított
tõlem, azonban mindenki
igennel szavazott. 

A mûsor után a továbbju-

tókat egy szállodában he-
lyezték el és megkezdõdött
felkészítésük a következõ
fordulóra. – Tánc- és énekta-
nár foglalkozik velünk. Reg-
geli után a Thália Színház-
ban folynak a gyakorlások és
készülünk a közös produkci-
óra is. Az énektanár elége-
dett a hangommal, aprósá-
gokban szükséges javíta-
nom. A tánc már nehezebben
megy. Annak ellenére, hogy
évekig versenyszerûen tán-
coltam iskolás koromban, tá-
vol áll tõlem a hip-hop és a
modern tánc stílusa. 

Kati elmondta még, hogy
a szállóban nem fogadhat-
nak vendéget, de jó a közös-
ség. Esténként közösen ze-
nélnek, szórakoztatják egy-

mást. Valószínûleg ez is ré-
sze a csapatépítésnek, hogy
igazi közösséget kovácsolja-
nak az énekesekbõl a pro-
dukció érdekében. A mûsor
felvételére semmilyen hang-
és képrögzítõt, még telefont
sem vihetnek.

Baranyi Katalin produkció-
ját közel 35 ezren tekintették
meg a mûsor honlapján és a
legnagyobb videómegosztó
oldalon, ahol vélemények is
olvashatók. A kommentek
többsége pozitívan viszonyul
Kati elõadásához. Magával
szemben támasztott elvárása,
hogy minél tovább jusson a
versenyen, azonban nem
akar mindenáron a legjobb
12 közé kerülni.

B.G.
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Kos 
Bátran vágjon bele,
amibe csak akar, hi-

szen most jó eséllyel sikeres le-
het az élet bármely területén. A
hétre tervezzen üzleti találkozó-
kat! Fontos: az életét meghatáro-
zó emberekkel is találkozhat. 

Bika 
Továbbra is folytatódik
az elmúlt heteket jel-

lemzõ kellemes idõszak. Új lehe-
tõségek, új kihívások és új embe-
rek körül foroghat az élete. Hasz-
nálja ki, amit most a sors az útjá-
ba sodor...

Ikrek 
Továbbra is figyeljen
oda egészségére és

munkahelyi ügyeire, hiszen ezek
továbbra is problémásak lehet-
nek. Újra visszatérhet életébe a
szerencse, és akkor vágyai is va-
lóra válhatnak.

Rák 
A hét elején valami
nagy titokra derülhet

fény, ami az egész hetet megha-
tározhatja. Hét közepén egy ba-
rátjának szüksége lehet társasá-
gára és tanácsaira. 

Oroszlán 
Ezen a héten a kommu-
nikációé, a papírmun-

káé és a találkozóké a fõszerep.
Új emberekkel ismerkedhet meg,
akik fontos szerepet tölthetnek be
karrierje alakulásában. 

Szûz
Továbbra is figyeljen
oda pénzügyeire. Kerül-

je a nem tervezett kisebb kiadá-
sokat, és ne vágjon bele semmi-
lyen befektetésbe. Izgalmas talál-
kozókra és új lehetõségekre szá-
míthat. 

Mérleg 
Továbbra is tele van ener-
giával és tenni akarással.

Ez a hét pénzügyi téren rendkívül
szerencsésen alakulhat. A hét eleje
és vége romantikus hangulatú le-
het, ha ön is úgy akarja.

Skorpió 
Felpörögnek az esemé-
nyek, és tele lesz ener-

giával és tettvággyal. Egy régi vá-
gya válhat valóra. Figyeljen oda
barátaira, legyen hûséges és lo-
jális. Hamarosan érdekes találko-
zásra számíthat. 

Nyilas 
Élvezze ki ezt a hetet,
hiszen tele vagy energi-

ával és új lehetõségekkel. Jövõ
héttõl sokkal visszafogottabb idõ-
szakra számíthat, szerencsés le-
het pénzügyeiben. A  szerelem is
megtalálhatja...

Bak 
Mutassa meg munka-
társainak és fõnökei-

nek, hogy mire képes! A követke-
zõ hetek meghozzák majd a
megfelelõ elismerést is. Pénzügyi
téren szerencse érheti, a hét kö-
zepén viszont figyeljen oda! 

Vízöntõ 
Megértõ és kedves han-
gulatban van ezen a hé-

ten. Jövõje foglalkoztathatja, de
hétvégén szórakozzon és kap-
csolódjon ki. Semmiképpen se
eressze el magát munkahelyi
eseményen!

Halak 
Ez a hét a titkok és rej-
télyek bûvöletében tel-

het. A jövõ héttõl megértõ és
gondolkodó hangulatban lesz.
Látogasson el dietetikushoz,
vagy vásároljon fitnesz bérletet! 

Szeptember 8-14.
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Elmebaj
- Hogy érzi magát mostanában a
férjed? - érdeklõdik Pacsmagné-
nál a látogatóba érkezõ barátnõ.
- Hát, tudod, nem valami jól. Napo-
kon át horgászik a fürdõkádban.
- Meg kellene mutatni az elmeor-
vosnak.
- Én is gondoltam már erre, de na-
gyon szeretem a halat.

Jóslat
Fiatal hölgy tér be a jósnõhöz.
- Maga már volt nálam, nem is
olyan régen - fogadja a jósnõ.
- Igen.
- És mit jósoltam akkor magának?
- Esküvõt és gyereket.
- És beteljesült?
- Részben.
- Hogyhogy?
- Már várom a gyereket és szeret-
ném tudni, mikor lesz az esküvõ?

Társkeresõ
Fiatal vagyok, jóképû és izmos.
Anyagilag is jól állok, hat kocsim
van, két házam, és egy nyaralóm a
Karib-tengeren. Nem keresek sen-
kit, csak dicsekedni akartam.

Nyuszika bemegy a boltba.
- Ecetet kérek!
- Sajnos nyuszika mi nem tartunk
ecetet, ez egy festékbolt.
- Mondom, ecetet kérek!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor másképp mondom: ké-
rek egy pamacot!

„Istenem, kérlek adj nekem böl-
csességet, hogy megérthessem a
páromat, adj szeretetet, hogy

megbocsájthassak neki, és adj tü-
relmet, hogy elviseljem a hibáit.
Mert ha erõt kérnék, akkor biztos
agyon verném. Ámen.”

Él a városban egy kis veréb, aki na-
gyon menõnek érzi magát, Mindig
kitalál valami õrültséget, hogy bizo-
nyíthassa, õ itt az ász. Most épp
azt vette a fejébe, hogy a legköze-
lebb arra járó motorossal szembe
repül, és csak az utolsó pillanatban
tér ki. Nem is kell sokat várnia, jön,
dönget az ipse a nagy motorral, kis
veréb felkészül, és huss! Hihetetlen
sebességgel repülni kezd. De elvéti
a dolgot, és paff! Felkenõdik a mo-
torosra, elájul.
Az ember megsajnálja, hazaviszi,
beteszi egy kalitkába, tesz mellé
kenyeret, vizet, majd elmegy ott-
honról. Kis idõ múlva felébred a
madárka, és körbe néz.
- Kenyér...víz...rácsok... b......,
megöltem a motorost!

Koldus kunyerál egy járókelõtõl.
- Alkoholt venne rajta mi? - kérdi a
járókelõ.
- Dehogyis, hová gondol! - mente-
getõzik a koldus.
- Esetleg cigarettára költené? - kér-
dezõsködik tovább a járókelõ.
- Nem dohányzom, uram!
- Akkor biztos eljátszaná a lóverse-
nyen!
- Uram, életemben nem voltam ló-
versenypályán.
- Kérem, megtenné, hogy velem
jön a házamba? - kéri a járókelõ.
- Miért?
- Szeretném megmutatni a felesé-
gemnek, hogy hová jut az, aki nem
iszik, nem dohányzik és nem jár ki
a lovira.

Hõguta
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. Idõszaki kiállítás: A sebe-
sült Görgei. 35 esztendõs a Tá-
jak, korok, múzeumok mozga-
lom. 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: Mes-
terségünk címere – az SZTE ré-
gészhallgatóinak kiállítása.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
Döbrõssyné dr. Seres Ilona

festményeibõl összeállított kiállí-
tás szeptember 27-ig látható nyit-
vatartási idõben.

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivár-

vány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból. Képzõmûvészeti kiál-
lítás látogatható nyitvatartási idõ-
ben. Kézmûves mûhelyek: fekete-
kerámia, vesszõ, gyékény, gyer-
tya és nemez, csipke, szövés-fo-
nás, fafaragás elsajátítására van
lehetõségük az érdeklõdõknek.
Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
Kollár László festõmûvész al-

kotásait szeptember 29-ig tekint-
hetik meg az érdeklõdõk, keddtõl-
péntekig 10-13, 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Száz év filmplakátjait bemutató

kiállítás nyílik szeptember 10-én,
hétfõn 18 órakor. 18.30 órakor
Kruzslicz Pál: Százéves a szente-
si mozi címû könyv bemutatójára
várják a közönséget.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 7. 
Országos premier elõtti vetítés,

Balogh György rendezõ és Ko-
vács Lajos (Matula) színész rész-
vételével.

18.30 óra Tüskevár – magyar
ifjúsági kalandfilm

Szeptember 8.
17.30 óra Megy a gõzös –

magyar film, 20 óra A kereszt-
apa amerikai –film.

Szeptember 9.
17.30 óra Made in Hungária –

magyar film, 20 óra A Cápa ame-
rikai film.

Szeptember 10.
17.30 óra Égigérõ fû – magyar

film, 20 óra Mission: Impossible
– amerikai akciófilm.

Szeptember 11.
17.30 óra Szerelem elsõ vérig

– magyar film, 20 óra Forrest
Gump – amerikai filmszatíra.

Szeptember 12.
17.30 óra Az ötödik pecsét –

magyar filmdráma, 20 óra Kalan-
dorok – magyar vígjáték.

Szeptember 13-17.
17.30 óra Nathalie második

élete – francia-svéd romantikus
vígjáték, 20 óra Sleeping Beauty
– ausztrál dráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 7-tõl

Rutinos énekesként
az X-faktorban



Született: Máthé-Magyar
Csaba és Máthé-Magyar Dal-
mának (Sima F. 44-58.) Do-

minik, Lakatos János és
Mankovits Brigittának (Bocs-
kai u. 29.) Lara Brigitta, Végh
László és Kucsera Andreá-
nak (Brusznyai stny. 12.)
Hanna Andrea, Juhász Milán
és Benkõ Andreának (Bercsé-
nyi u. 145.) Janka, Tóth Fe-
renc és Nagy Mariettának
(Klauzál u. 10.) Ábel Vendel,
Justin Péter és Kõrösi Zsu-
zsannának (Dózsa Gy. u.
77/A) Vid, Berkes Csaba és
Hegyi Edinának (Jókai u.
3/A) Liliána nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kovács
István (Kajdacs, Kossuth u.
51.) és Pusztai Katalin (Ap-

ponyi tér E ép.), Balogh End-
re (Dózsa Gy. u. 119/A) és
Listanco Go Trina (Fülöp-szi-
getek), Busa Attila József (Dr.
Berényi u. 102.) és Szabó Ka-
talin (Dr. Lakos I. u. 18/A).

Elhunyt: Pataki Józsefné
Szabó Julianna (Dr. Berényi
u. 116.), Hargitai Józsefné
Dobosy Éva Mária (Bocskai
u. 2.), Mészáros János Sándor
(Mikecz u. 4.), Pásztor János
(Alkotmány u. 32.), Balázs
Györgyné Böde Borbála (Vá-
sárhelyi út 3.), Kozák László
(Drahos u. 15.), Vajda Lász-
lóné Katona Erzsébet (Kos-
suth u. 37-39.), Szamosközi
Józsefné Kaszab Margit Irén
(Villogó u. 2.).

Családi események

Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Tel., fax: 63/311—563 — E—mail: szenelet@szentes.hu
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme

6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
Nyomdavezetô: Borbás Tamás

Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.
Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet

ISSN 0238—9959

Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ünnep-
nap 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.
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Ellopták egy nagynyomá-
si, körbekerített telek keríté-
sét 25 méter hosszan. A tulaj-
donosnak okozott kár mint-
egy 20 ezer forint.

Kihasítottak egy fóliasátrat
az elmúlt héten, a tolvaj hat-
ezer forint értékû vaskampó-
val távozott. A tettest késõbb
elfogták és megtalálták nála
a 600 darab kampót. Az el-
követõ beismerte tettét.

Kétmillió forint készpénzt
vittek el egy Váradi Lipót ut-
cai lakásból. A nyomozók
egyelõre vizsgálják, hogy a
tolvaj hogyan jutott be a szo-
bába.

Eltûnt egy hi-fi berendezés
az egyik Soós utcai lakásból.
Késõbb kiderült, hogy egy
korábban ott dolgozó fiatal-
ember vitte el, mert kevesell-
te a neki kifizetett munkadí-
jat. A hi-fi visszakerült a gaz-
dájához. 

Négy rúd szalámit loptak

a Tescóból, illetve csak sze-
rettek volna, mert a bizton-
sági jelzõ becsipogott a ka-
punál, így elfogták a tolvajt. 

Elvittek egy keringetõ-szi-
vattyút a kórház egyik mel-
léképületébõl, egy másikat
pedig a Nagyhegyrõl. A kár
összesen 75 ezer forint. 

Budapestrõl utazott Szen-
tesre egy fiatalember autó-
busszal, ám annyira figyel-
metlen volt, hogy a jármû-
vön felejtette a laptopját. A
300 ezer forint értékû számí-
tástechnikai-berendezés el-
tûnt, és azóta is keresik a
nyomozók.

Egy garázsban parkoló
személygépkocsi tetejérõl
loptak el egy övtáskát. A tás-
kában mobiltelefon, kész-
pénz és okiratok voltak, ösz-
szesen 25 ezer forint érték-
ben.

Vezetõi engedély nélkül
vezetett egy Peugeot típusú

személygépkocsit  egy 17
éves szentesi lány Csongrá-
don. A fiatal utasával a
Bökény városrészben egy
jobbra ívelõ kanyarban – vél-
hetõen a nagy sebesség miatt
– villanyoszlopnak ütközött.
A balesetben mindketten
könnyebben sérültek meg. 

Kedden éjjel három fiatal
betörte egy autó szélvédõjét
és bemászott, majd amikor a
tulajdonost meglátták, elsza-
ladtak. A kocsit belülrõl is
megrongálták, ugyanis meg-
próbálták a vezetékek össze-
kötésével beindítani. A rend-
õrök a helyszín közelében
igazoltattak egy 15 éves szol-
noki fiút, akirõl kiderült,
hogy szeptember 1-jén szö-
kött el otthonról és körözik.
Õ bevallotta, hogy két barát-
jával italoztak a városban,
majd úgy döntöttek, hogy el-
kötnek egy autót, mert „ko-
csikázni” szerettek volna. A
rendõrök két 17 éves társát is
néhány percen belül elfogták
a vasútállomás környékén.
Ellenük rongálás és jármû
önkényes elvétele bûntette
miatt indult eljárás.

hv

Kétmilliót loptak
a Váradi utcából

A tûzoltók tolólétra segít-
ségével jutottak be egy Ap-
ponyi téri IV. emeleti lakásba
a rendõrség kérésére. Felsõ-
réten egy tanya udvarán ka-
pott lángra az avar, 200 négy-
zetméteren a száraz fû, két
megközelítõleg 20 méter ma-
gas kidõlt fa, tíz szalma kör-
bála, valamint öt kisebb szé-
naboglya. A tûz közvetlenül

veszélyeztette a tanyát és a
telek mellett található lábon
álló kukorica táblát. A Nagy-
hegyszéli úton az árokparti
száraz fû égett. A Lázár Vil-
mos utcában egy melléképü-
letben faanyag égett. A fá-
biánsebestyéni Kinizsi TSZ
majorjában 3 borjúkaloda
égett le, a tûzben a kalodák-
ban tartott 3 borjú elpusztult.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü szeptember 10-14.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Zöldbableves és

zellerkrémleves
A menü: Pásztortarhonya, saláta
B menü: Harcsapaprikás,

tészta, saláta
Kedd: Sárgaborsóleves és

tojásos leves
A menü: Bugaci aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Szerda: Karfiolleves és pirított

tarhonyaleves
A menü: Dónáti szelet,

párolt rizs
B menü: Rántott csirkemáj,

krumplifõzelék
Csütörtök: Fokhagymakrémleves

és májgaluskaleves
A menü: Rántott karaj,

sós burgonya, almaszósz
B menü: Bolognai spagetti
Péntek: Szárazbableves füstölt

ízekkel és gyümölcsleves
A menü: Rablópecsenye,

sült burgonya
B menü: Gombás szárnyasragu

színes tésztával v.
túrós palacsinta
karamellöntettel

www.galeriakavehaz.hu (X)

Borjúk pusztultak
A nagy sikerû nyáresti

ligeti családi foglalkozá-
sok után folytatódik az év
elején elkezdett Múzeumi
matiné-sorozat. Szeptem-
ber 8-án, szombaton 10 és
12 óra között mesével, já-
tékkal és kézmûves foglal-
kozással várják a családo-
kat a Koszta József Múze-
um megyeházi épületébe,
„Rica, rica, kukorica.. .”
címmel.

Rica, rica,
kukorica...

Döbrõssyné Seres Ilona fest-
ményeibõl összeállított kiál-
lítást nyitotta meg a héten
Szûcs Lajos a városi könyv-
tárban. Az alpolgármester
köszöntõjében elmondta,
hogy a jogász végzettségû
alkotó korai képeit is láthatta
hat évvel ezelõtt. Számára az
is kitûnt az évek során, hogy
nem csak alkotásai, hanem
saját határait is feszegeti. Se-
res Ilona festményei nem
csak képeket, hanem érzése-
ket közvetítenek. A Szente-
sen elsõ alkalommal bemu-
tatkozó amatõr festõ termé-
szeti és tájképeit valamint
saját képzeletvilágát kifejezõ
szimbolikus alkotásait a
könyvtár nyitvatartási idejé-
ben tekinthetik meg szep-
tember 27-ig.

Tájképek a könyvtárban

Tizenegyedik alkalommal
rendezték meg az új kenyér
ünnepét a szerbiai Zenta-
gunarason. Már sok évre
visszanyúl az együttmûkö-
dés az Árpád Szabadidõs SK
és a zentagunarasi sport-
klub, illetve az Október 18.
Általános Iskola között.
Rendszeresen részt veszünk
egymás programjain. Ennek
kapcsán augusztus 25-26-án
megrendezett új kenyér ün-

nepére kaptunk meghívást.
Szombaton a sportolóink

vettek részt a kispályás lab-
darúgótornán 4+1–es csapat
összeállításban, ahol ered-
ményesen szerepeltek.

Vasárnap az új kenyér ün-
neplése következett. A déli
harangszóval kezdõdött a
fõzõverseny, melyen a bog-
rácsokban különbözõ, fi-
nomnál-finomabb pörköltek
készültek. További program-

ként kézmûves- és fotókiállí-
tás megnyitóján vettünk
részt. Hálaadó szentmisét
tartottak a templomban, ahol
az új kenyeret is megszentel-
ték. Sétakocsikázás a falu-
ban, a színpadon pedig szí-
nes néptánc-, és zenei prog-
ramok követték egymást. Az
ünnep végén tûzijátékban
gyönyörködhettünk.

Ignácz János

Új kenyér ünnep Zentagunarason

A Szentesi Vendégszere-
tet Egyesület ismét körsé-
tára invitálja az érdeklõ-
dõket szeptember 15-én,
szombaton 15 órakor. A
Kiss Bálint Református
Általános Iskolában a
helyszíni kalauz Karikó-

Tóth Tibor igazgató, aki az
intézmény régi és az új ér-
tékeinek találkozását mu-
tatja be a látogatóknak.
Találkozó az iskola fõbejá-
ratánál.

Körséta a
Kiss Bálint-
iskolában

A közszolgálati törvény
változásairól, az új Munka
Törvénykönyve, a KJT.-hez
kapcsolódó változásairól
tart elõadást Blahuth János-
né, a MÁK ny. osztályveze-
tõje, szakértõ szeptember
26-án, szerdán 10 órától a
megyeházán.

Témakörök, KJT.: közal-
kalmazotti jogviszony meg-
szüntetése, új megszüntetési
jogcímek, jogellenes meg-
szüntetés következményei,
nyugdíjasnak minõsülés sza-
bálya, munkaidõ kedvez-
mény, azonnali felmondás és
rendkívüli felmentés közötti
összefüggés, stb.

Új Mt. közalkalmazottakat
érintõ témakörei: munka-
szerzõdés, kinevezés tartal-
mi elemei, felmondási tila-
lom és korlátozás új szabá-
lya, a bérezés szabályainak
változása, távolléti díj számí-

tásának új szabálya, stb.
Az elõadás szervezésével

az intézményfenntartók, az
intézményvezetõk és az ügy-
intézõk napi munkájához kí-
vánnak hatékony segítséget
nyújtani a törvények válto-
zásaival kapcsolatban.

Je lentkezés i  határ idõ:
szeptember 24., hétfõ. A 10
ezer forint részvételi díjat
a helyszínen készpénzben
vagy átutalással lehet ki-
egyenlíteni, az elõre jelzett fi-
zetési mód szerint. A konfe-
renciára az egyes jelentke-
zési lapokat a konferencia
@szentes.hu címre, vagy a
63/316-976 faxra kérik eljut-
tatni. A jelentkezéseket nem
igazolják vissza, azokat elfo-
gadottnak tekintik. Érdek-
lõdni lehet a 63/314-211
vagy a 30/44-12-860-as szá-
mon.

Törvényi változásokról

4444--eess  DDCC  cciippõõ  eellaaddóó..

3300//22663311--662255..
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