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Türk Attila váltotta Béres
Máriát a Koszta József Mú-
zeum igazgatói székében
szeptember 12-tõl. Fogas Ot-
tó megyei múzeumigazgató a
szentesi múzeumnak a helyi
önkormányzattal január 1-
jén esedékes átadás-átvételét
már nem az eddigi intéz-
ményvezetõvel képzelte el,
így felmentette tisztségébõl.

A szentesi közgyûjteményt
2007 óta vezette régész-mú-
zeumigazgatóként Béres Má-
ria, akinek hivatali ideje alatt
az intézmény több nyertes
uniós pályázatból tudta fej-
leszteni a múzeumpedagógi-
ai tevékenységét, és átadták
a tudásközponttá kialakított
Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyet is. Béres Mária helyére a
szegedi múzeum munkatár-
sát bízta meg öt évre Fogas
Ottó, aki az eddigi vezetõre
azonban továbbra is számít
régészként az intézményben.
A már eddig is itt dolgozó
Mód László néprajzkutató
személyében igazgató-he-
lyettese is van a múzeumnak
mostantól. Az intézmény
munkatársaival már tudatta
a megyei vezetõ az új hely-
zetet, egyúttal arról is bizto-
sította õket, a jelenlegi kol-
lektívával szeretné folytatni
a munkát.

Béres Mária jelenleg beteg-
szabadságon van, de úgy
tudjuk, kifejezte szándékát,
hogy visszatérve a múzeum-

ban dolgozzon.
A 39 éves Türk Attila Sze-

geden végezte az egyetemet,
ahol történelem, régészet és
magyar õstörténet szakon
szerzett diplomát, doktori
disszertációját pedig tavaly
védte meg. Jelenleg a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpontjában mûködõ
Magyar Õstörténeti Téma-
csoport régész munkatársa-
ként is végez kutatásokat.
Pályája kezdetén több, Szen-
tes környéki honfoglaló lelõ-
helyen végzett hitelesítõ fel-
tárást, továbbá irányította az
egykori szentesi járás telepü-
lésein folyó régészeti topo-
gráfiai munkálatokat, így eb-
bõl a szempontból tulajdon-
képpen visszatér ide, tudtuk
meg tõle. Nehéz helyzetben
bízták meg a múzeum irá-
nyításával. – A megváltozó
törvényi környezetben rövi-
desen új fenntartó veszi át az
intézményt. A változásban
rejlõ esetleges lehetõsége-
ket kihasználva a jelenleg
egyébként jól mûködõ, és a
különbözõ pályázati forrá-
sokból országos szinten is
kiemelkedõ eredményeket
elérõ Koszta-múzeumban
ezt a színvonalat és a koráb-
bi eredményeket szeretnénk
megõrizni és fejleszteni –
nyilatkozta az új igazgató.

– Régészként magam is
nagyon fontosnak tartom,

hogy a múzeum hagyomá-
nyos régészeti vonala meg-
maradjon és fejlõdjön, jelen-
tõs bevételi forrással is gaz-
dagítva az intézményt. Bí-
zom benne, hogy nemzetkö-
zi projekteket is tudunk indí-
tani a város környékén, de
elsõ lépésként szeretném, ha
gördülékenyen menne a
mindennapi mûködés bizto-
sítása, a muzeológiai felada-
tok ellátása. A kiváló helyi
ismeretekkel rendelkezõ
Mód László segítségére is
szeretnék támaszkodni – is-
mertette terveit Türk Attila,
aki hangsúlyozta: – Az a
munka, amit Béres Mária ré-
gész-igazgatóként munka-
társaival véghezvitt, lenyû-
gözõ,  azt hiszem, kevés ha-
zai város polgárait kényezte-
ti múzeumuk ilyen széles ki-
állítási és múzeumpedagógi-
ai választékkal… Mindezt ki
kell teljesíteni, hiszen úgy
gondolom, egy országos

szinten is jól mûködõ, ki-
emelkedõ gyûjteményekkel
rendelkezõ múzeum a város
turizmusa számára is jól ki-
aknázható vonzerõ. 

Az intézmény jövõjével
kapcsolatos tervek egyezte-
tése, illetve az átadásra való
felkészülés érdekében rövi-
desen megkezdõdnek a tár-
gyalások a leendõ fenntartó-
val, a szentesi önkormány-
zattal. Türk Attila véleménye
szerint Hódmezõvásárhely
példájából sokat lehet majd
meríteni, hiszen ott ez a fo-
lyamat már néhány éve le-
zajlott. – Részünkrõl egy, a
tradícióira építõ, de dinami-
kusan fejlõdõ és az új kihívá-
sokhoz rugalmasan alkal-
mazkodó Koszta József  Mú-
zeumot szeretnénk vinni,
melyre a szentesiek továbbra
is, sõt egyre büszkébbek le-
hetnek.

Munkatársunktól
Fotó: Kárpáti Lajos

Váratlan váltás a múzeum élén

Folyamatosan nõ az ela-
dósodottság, amit jelez,
hogy a tavalyihoz képest
idén mintegy ötödével nõtt
a tartozások miatti végre-
hajtások száma. Csongrád
megyében a tartósan bedõlt
hitelek száma megközelítet-
te a 16 ezret az év elsõ felé-
ben, ami további három-
százzal emelkedhet év végé-
ig. A cikk írásának idején a
polgármesteri hivatalban
kifüggesztett 27 ingatlan ár-
verésbõl húszat kezdemé-
nyezett pénzintézet, a töb-
bit az adóhatóság.

Szentesen adósságkezelési
támogatásban, és az ehhez
kapcsolódó lakásfenntartási
támogatásban 148 fõ része-
sült. Az idei évben 11,7 mil-
lió forintot különített el az
önkormányzat ilyen jellegû
kiadásra. A 440 önkormány-
zati tulajdonú bérlakás eseté-
ben a lakbérhátralék eléri a
20 millió forintot – tudtuk
meg a bérlakásokat kezelõ
városi szolgáltató vezetõjé-
tõl. Egyes bérlõknél a félmil-
lió forintot is meghaladja a
tartozás, ezért idén a szolgál-
tató folyamatosan nyomon
követi a hátralékok mértékét.
– Amennyiben két hónapot
meghaladó a tartozás, akkor
felszólítást küldünk a bérlõ-
nek – mondja Döbrõssy Iván.
Ha a kamatmentes részletfi-
zetési lehetõséget nem tudja
vállalni, akkor kénytelenek
vagyunk fizetési megha-
gyást, végsõ esetben végre-
hajtást indítani. Sok esetben
nem csak a bérleti díjat, ha-
nem a közüzemi számlákat

sem képes fizetni a bérlõ,
ezért a mérõórát leszereli az
áram- vagy gázszolgáltató.
Elõfordul, hogy inkább lead-
ja a lakást a bérlõ, mint kifi-
zetné a tartozásait – mondja
Döbrõssy Iván. Ilyen esetben
a tartozást és a mérõóra visz-
szakötésének költségeit is
nekünk kell kifizetni, ahhoz,
hogy újra kiadható legyen a
lakás. Kezdeményeztük kár-
tyás mérõórák felszerelésé,
amivel elkerülhetõ a hátra-
lék, mivel csak annyit tud a
bérlõ fogyasztani áramból
vagy gázból, amennyit elõre
kifizetett. A Démász 100-150
lakás esetében vállalta az
óracserét, mérõnként ötezer
forintért, a gázszolgáltatóval
még folynak a tárgyalások. 

A fûtést mintegy 1400 la-
kásban biztosítja a Szentes
Városi Szolgáltató, mintegy
száz lakásnak van távhõ-
tartozása, ami az éves árbe-
vétel 5 százalékát teszi ki. -
Jelenleg mintegy 10 millió
forint a lakossági távhõ hát-
ralék, ami több év alatt sza-
porodott fel – tájékoztat az
igazgató. A tartozást jogi
úton követeli a szolgáltató,
általában jelzálogot jegyeztet
be az ingatlanra. Legtöbb
esetben célravezetõ és a tu-
lajdonos kifizeti a távhõ tar-
tozását. Amennyiben a tulaj-
donos albérletbe adja a la-
kást és az albérlõ nem fize-
tett közüzemi díjat, a tarto-
zás a tulajdonoson is köve-
telhetõ bírósági ítélet alap-
ján.

(folytatás a 3. oldalon)

Hiteltartozás és
adósságkezelés

Sok probléma felmerült
Nagyhegy közbiztonságá-
val kapcsolatban a rendõr-
ség által szervezett lakossá-
gi fórumon. A mintegy száz
résztvevõ leginkább a vá-
rosrészben elszaporodó lo-
pásokra panaszkodott, de
hiányolták a régen szolgála-
tot teljesítõ kutyás rendõrt
és a bekötõutak ellenõrzé-
sét. Gyakoribb járõrözést

kértek a polgárõröktõl és a
rendõröktõl is. Térfigyelõ
kamera felszerelése és a hi-
ányzó közvilágítás pótlása
is szóba került.

Rendszeressé váltak a lo-
pások a nagyhegyi város-
részben, visznek mindent
ami mozdítható, a szivattyú-
tól a jószágig. Tudja ezt a
rendõrkapitányság is, ezért
szervezett fórumot a Mun-

kás utcai Pszichiátriai nap-
pali intézménybe csütörtö-
kön este. A rendõrkapitá-
nyon kívül a városrész kör-
zeti megbízottai,  önkor-
mányzati képviselõk és
mintegy száz érdeklõdõ vett
részt az összejövetelen. Mió-
ta a városban felszerelték a
térfigyelõ kamerákat, azóta a
város külsõ területeire tették
át mûködésüket a bûnözõk,

hangzott el a fórumon. Éj-
szakánként szinte átjáróház-
zá válnak a nagyhegyi föld-
utak, de sokszor nappal is
idegen autók jelennek meg
az utcákon, amibõl a házak-
nál, udvarokban található ér-
tékeket figyelik meg. Félnek
az ott lakók, nem mernek a
gyanús személyek ellen fel-
lépni. Többen is szóvá tették
olyan emberek felbukkaná-
sát, akik nemrégiben szaba-
dultak és szerintük lopásból
tartják fenn magukat. Balogh
Szabó Imre kapitány a felve-
tésre reagálva elmondta,
hogy más sejteni, tudni vagy
bizonyítani valamit. Az em-
legetett személyeket rend-
szeresen, évente legalább
egy-két alkalommal eljárás
alá vonják, addig is gyûjtik a
terhelõ adatokat. Még egy jó
hírt megosztott a kapitány,
miszerint a közelmúltbeli so-
rozatos szivattyú lopások el-
követõi ellen eljárás van fo-
lyamatban.

Gyalogosan teljesítik szol-
gálatuk felét a járõrök szep-
tembertõl – jelentette be a
Balogh Szabó Imre.

(folytatás a 8. oldalon)

Gyanús alakok Nagyhegyen,
fokozott ellenõrzések

Türk Attila (balról) igazgató és helyettese, Mód László

(Fotó: Vidovics)

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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„Lesz egy út, mely után nem lépek többé, 
És minden cél elõl elrejtõzök. 
Lesz egy táj, mely végsõként vál majd köddé
Feledékeny szemem mögött.”
Ezek a sorok jutottak eszembe Nagyajtósi tanár úr Szep-

tember címû versébõl, amikor értesültem sokunk kedves ta-
nárnõjének, Gita néninek szeptember 3-án bekövetkezett hir-
telen haláláról. Tanított a Petõfi Sándor utcai és a Kossuth téri
iskolában, óraadó volt a Közgazdasági Szakközépben.

1920. április 20-án született Kiskunfélegyházán. Édesapja
földrajz-történelem szakos tanár volt, nem véletlen, hogy
érettségi után õ az akkori Testnevelési Fõiskolán tanult to-
vább. Kollégájához ment feleségül, két fiút neveltek fel. Gyer-
mekének tekintette azonban valamennyi tanítványát. Nem
csupán a sportban tehetségesekkel foglalkozott, hanem az el-
maradókkal, segítségre szorulókkal is. Nevelt bennünket igé-
nyességre, fegyelemre, kulturált magatartásra. Szerette a tanít-
ványait, szerette a hivatását. Könnyen teremtett kapcsolatot
az emberekkel, megértette, segítette munkatársait. Szókimon-
dó természet volt, de nem lehetett tõle rossz néven venni
semmit, mert mindig jó szándék vezette. Hányszor hallottuk:
„ A munka egyoldalúan terhel, sportolj, ha csinos és egészsé-
ges akarsz lenni.”

Neki sikerült. Nyugdíjas korában, özvegyen, 90 év felett is
egyedül élt kíséri házában, kis segítséggel ellátta magát. Gyö-
nyörködött a kiskertben, az illatos virágokban. Amikor meg-
romlott a látása, rádiót hallgatott, komolyzenét tett fel a le-
mezjátszóra, telefonon tartotta a kapcsolatot ismerõseivel.
Büszkén számlálta: hány tanítványából lett testnevelõ tanár,
hány lett itthon és külföldön sikeres ember. Szívesen beszélt
fiatalkori utazásairól, szép élményeirõl, de hallgatott az õt ért
megpróbáltatásokról, gondokról, bajokról. Most is õ akart ad-
ni nekünk. Adni életerõt, derûlátást, életkedvet. „Az vagy, a
munkád! S az sose veszendõ, az soha meg nem hal.” (Illyés
Gyula)

Köszönjük, Gita néni! Megtanultuk, nem felejtjük a leckét,
és nem felejtünk el Téged sem. Nyugodj békében!

Tanítványaid és kollégáid nevében
Mészáros Júlia

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Bertók
Róbert rendezvényszerve-
zõ-sportmenedzsert (képün-
kön) kérdeztük.

– Az utóbbi években csök-
ken az érdeklõdés a kicsi
parcellák, az úgynevezett
hobbitelkek megmûvelése
iránt. A nyolcvanas években
és a kilencvenes évek elején
is több mint ötszáz önkor-
mányzattól bérelt kis telket
mûveltek a szentesiek.

– A hobbitelkek mûvelésé-
ben személyes élményem és
tapasztalatom is van, hiszen
régebben nagyapámnak sok-
szor segítettem ilyen jellegû
munkákban. Szerintem a
fent említett visszaesés nem
feltétlenül gazdasági, vagy
politikai okokra vezethetõ
vissza. Véleményem szerint
ez elsõsorban a 2. világhábo-
rú utáni (közbeni) elsõ és
második generáció kedvelt,
de nem feltétlenül a megél-
hetését biztosító, hobbi/sza-
badidõs tevékenysége volt.
A jelenlegi, elsõsorban városi
fiatalokból álló új generáció-
nak nincs sem szükségleti,
sem pedig érzelmi kapcsola-
ta ezzel a fajta gazdálkodás-
sal. Ezzel együtt tény, hogy a
tehetõsebb vállalkozók és cé-
gek nagyobb ütemben vásá-
rolják fel a földeket mint ré-
gen, valószínûleg a különfé-
le pályázati lehetõségeknek
köszönhetõen.

– Úszni, kézilabdázni,
cselgáncsozni és szertornáz-
ni már 5 éves kortól lehet,
utánpótlásszinten 18 sport-
ágat lehet kipróbálni a vá-
rosban. Fontos megjegyezni,
hogy a legtöbb egyesületnél
figyelembe veszik a gyermek
családjának anyagi körül-
ményeit a tagdíjfizetésnél.

– Az egyesületek különféle
tagdíjakkal számolnak. Nem
ritka esetben a befolyt tagdí-
jakból kell rendezniük a te-
rem- és pályabérleti díjakat,
sokszor a felszerelés és a ver-
senyzésre fordítható össze-
gek egy részét is. Az ökölví-
vásban, ahol edzõsködöm,
pontosan így van. Ebben az
évben a 18 év alattiak havi
2000 forint tagdíjat fizetnek.
Azt gondolom, hogy az
ökölvívásra jelentkezõk kö-
zött lehet a legnagyobb szám
a hátrányos helyzetû fiatalok
tekintetében. Nagyon sok
olyan tanítványom volt már
(van is), akiktõl nem tudtam,

és nem akartam tagdíjat
szedni tekintettel a hihetetle-
nül szegényes családi háttér-
re. A cél az, hogy a terembér-
leti díjakat lehetõség szerint
ki tudjuk fizetni. Nem egy-
szer amellett, hogy karitatív
jelleggel, sportszeretetbõl
tartok edzést közel 10 éve,
sokszor a saját pénzemmel
pótolom ki a hiányzó össze-
get. Mivel több magyar baj-
nokom (Eb, vb résztvevõ) is
volt már, azt hiszem, még ha
fáradságos is, akkor is érde-
mes erre energiát szánnom.
Az is tény, hogy a munka, a
család mellett egyre keve-
sebb a szabadidõm, de azt
szoktam mondani, hogy a
sok bosszúság mellett, ha
csak egy gyerek van, aki az
utca helyett az edzõtermet
választja, akkor már megéri!

– Ötödével nõtt a ligeti
strand látogatottsága a nyá-
ri hónapokban, és még na-
gyobb arányban emelkedett
a kemping és az üdülõházak
forgalma. A tervezett nyere-
ségrõl le kell mondania az
üdülõközpontnak, mert ah-
hoz számos fejlesztést el kel-
lett végezni. 

– Mint vendég, és városi
lakos azt gondolom, hogy
három fõ oka lehet a bevétel-
növekedésnek. Az egyik a
szokásosnál melegebb nyár,
a másik a jól szervezett ren-
dezvények (vízilabda és
úszósport), a harmadik pe-
dig feltehetõen a hozzáértõ
vezetés.

– A DélkerTész 350-400
tagja termel paprikát üveg-
házban vagy fóliában, bioló-

giai növényvédelem mellett
és összesen 1000-1200 ember-
nek ad biztos megélhetést a
szövetkezet. A termálvíz
visszasajtolásával kapcso-
latos kérdésben majd csak a
föld alatti vízterek alapos
vizsgálata után lehet dönte-
ni. 

– Kényes kérdés a termál-
víz visszasajtolásának az
ügye. Mind a termálvizet
érintõ turizmus, mind a ker-
tészet (zöldségtermesztés)
szempontjából fontos a ter-
málvíz visszasajtolásának a
kérdése. Bennem ezzel kap-
csolatosan kettõs érzés van.
Egyrészrõl, lényeges minél
inkább kihasználni a rendel-
kezésünkre álló természeti
kincsek adta lehetõségeket
költséghatékony felhaszná-
lással, ami ez esetben a visz-
szasajtolás elkerülését jelen-
ti. Másrészrõl pedig szeret-
ném, ha a gyermekeink és
unokáink számára is hagy-
nánk ezekbõl az értékekbõl.
Ha döntenem kellene, és ez-
zel nem okoznék pótolhatat-
lan anyagi terhet, akkor a
természeti értékek drágább,
de maradandóbb, környezet-
tudatosabb felhasználása
mellett döntenék.

– A régi zsibvásárok han-
gulatát felidézõ cserebere-
vásárt szervez az önkor-
mányzat a Kossuth térre. 

– Zseniális ötletnek tar-
tom, amely szerintem érde-
kes kísérõ színfoltja lesz az
általam szervezett bor- és
pálinka ünnepnek. Ez a vá-
sárjelleg remekül mûködik,
igaz fõleg külföldön rendel-
kezik hagyományokkal. Na-
gyon bízom benne, hogy va-
lóban remek lesz a vásár
hangulata, és hagyomány
lesz belõle. A kislányom már
nagyon várja az eseményt!

BG

Mit szól hozzá
Bertók Róbert?

Kisebb meglepetéssel ol-
vastam a szeptember 7-i
számban Kiss Ferenc levelét a
Szõlõárok hídjához kikötött
kutyáról. Amint Kiss Ferenc
írja: ott van hobbikertje. Ha
ez így van, akkor a kutya ko-
rábbi tartáshelye, a hírhedt
nagyhegyi tûzifatolvaj, ba-
romfitolvaj és kereskedõ
bûnbanda tanya elõtt halad
el, minden egyes kertbe me-
net és jövet megejtett útján.
Így bármikor láthatta a ta-
nya udvarán, rövid láncon,

napra kikötött bernáthegyit.
A kutya rövid ideje már nem
ott szenved. A bûnözõ élet-
módról ismert, sajnos rövid
börtönbüntetésébõl idén sza-
badult Szõke herceg nem is-
meretlen a hatóság elõtt.
Szabadulása után, ha nem is
teljesen zavartalanul, de
ugyanott folytatja bûnözõ
életmódját ez az ember, aki
még alkalmi munkát sem
vállal. Állatait, amit lopással,
sefteléssel szerez, nem gon-
dozza.

Ez a fajta „állattartás“ több
éves gyakorlat. A tûzifa lo-
pási- és értékesítési szezon

végével kezdõdik, majd en-
nek a szezonnak az újrain-
dulásakor mérséklõdik vala-
melyest. Fogyatkozik már a
fóliában tartott lopott csir-
kék, kacsák, pulykák, dísz-
baromfik szezonja, jön az õsz
a falopás, hobbikertek fosz-
togatásának szezonja, erre
számíthatunk. A rendõrség
nem ritka vendég azon a
bûntanyán, de a kárértékek
"csekély" volta, a jó orgazdák
nem könnyítik meg azok
dolgát sem. Ilyen az élet a
Nagyhegynek tisztelt zárt-
kertek vidékén (is).

Becsei Sándor

Búcsú
Simon Tiborné

tanárnõtõl

Hospice ápolás és gyász-
feldolgozás a családban
címmel tart elõadást Sze-
bellédi Anna, klinikai hos-

pice szakápoló és koordiná-
tor. Az érdeklõdõket szep-
tember 14-én, pénteken 15
órára várják a tiszti klubba.
A rendezvényt a Szentesi
Bajtársi Klub szervezi.

Hospice

A Szentesi Mûvelõdési Központ Zöldág
Hagyományõrzõ Szakköre népi játék és nép-
tánc foglalkozásokat indít szeptembertõl 3
év alattiaknak hétfõn 9.30–10.10-ig, 10.20–11
óráig, az 5 éven felülieknek kedden 16–
17.30-ig Hankó Györgyné vezetésével a Mûve-
lõdési és Ifjúsági Házban. A foglalkozások
térítésesek!

Hagyományõrzõ szakkör

A Gyermekek világnapja tiszteletére kultu-
rális fesztivált rendez az Árpád Szabadidõs
SK és társult szervezetei. A programokat
szeptember 22-én, szombaton 15 órakor tart-
ják a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Gyermekek
világnapja

Bûntanya a Nagyhegyen
Olvasónk írja

Magyarországon szeptem-
ber 15. és október 31. között
a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) és az Európai Unió
Statisztikai Hivatala (EURO-
STAT) együttmûködési meg-
állapodásának megfelelõen
kerül sor az Európai egész-
ség és társadalmi részvétel
(TÁRS) felmérésre. 

Az adatfelvétel az embe-
rek többsége számára bármi-
kor elérhetõ társadalmi rész-
vételi lehetõségeket, tevé-
kenységeket vizsgálja. A
TÁRS-felmérés elsõsorban
az egészségi problémákkal

és sérüléssel, fogyatékosság-
gal élõk társadalmi akadá-
lyozottságát kutatja, össze-
hasonlítva egészséges társaik
lehetõségeivel.

Magyarországon a TÁRS-
felmérés 530 településen, a
15 éves és idõsebb, magán-
háztartásokban élõ lakosság
körében, 10 893 fõ megkér-
dezésével zajlik.

A sorszámozott igazol-
vánnyal rendelkezõ kérdezõ-
biztosok a fenti idõszakban
keresik fel a véletlen minta-
vétellel kiválasztott szemé-
lyeket, és kérdõívet töltenek

ki az egészségi állapotukról,
a társadalmi részvételi lehe-
tõségeikrõl, a munkaválla-
lásról, tanulásról, közleke-
désrõl, szórakozásról, társas
kapcsolatokról és életkörül-
ményeikrõl. A kérdõív vizs-
gálja azokat az akadályokat,
amelyekkel az emberek a
társadalmilag szokásos tevé-
kenységeik során szembesül-
hetnek. A válaszadók többsé-
gét hordozható számítógép
(laptop) segítségével kérde-
zik ki, mások hagyományos,
papír kérdõíven válaszolhat-
nak. A válaszadás önkéntes.

Központi Statisztikai
Hivatal

Felmérést végeznek

Az alsóréti városrészben található, az
1960/70-es évektõl a Kurcán túl kiépült Kert-
városi lakótelepen (volt Hámán Kató úti la-
kótelep), amely a Hõsök erdeje mellett talál-
ható, a Honvéd és Drahos István utcákat köti
össze. Az 1971-ben megnyílt utcát a jeles író-
ról és régészrõl, Móra Ferencrõl nevezték el,
aki Kiskunfélegyházán született 1879. júl. 19-
én. Apja Móra Márton foltozószûcs, édes-
anyja Juhász Anna kenyérsütõ asszony volt.

1897–1901 között a budapesti egyetemen ta-
nult, ahol földrajz–természetrajz szakos taná-
ri diplomát szerzett. Rövid ideig segédtanár
Vas vármegyében, majd 1902-tõl a Szegedi
Napló munkatársa, 1913–19 között fõszer-
kesztõje. Emellett 1904-tõl a Somogyi Könyv-
tár és Városi Múzeum õre, késõbb igazgató-
ja. Elsõ versei 1895-ben jelentek meg a
Félegyházi Hírlapban. Gyermekíróként Pósa
Lajos fedezte fel; 1905–1922 között különbö-
zõ álneveken Az Én Újságom munkatársa
volt, ahol mintegy ezer írása jelent meg. De
rendszeresen publikált a Világ és a Magyar
Hírlap c. lapokban is. Legismertebb mûvei:
Rab ember fiai (1909), Kincskeresõ kisköd-
mön (1918), Ének a búzamezõkrõl (1927),
Aranykoporsó (1932). A Dugonics Társaság
tagja, majd titkára, fõtitkára, alelnöke; a Pe-
tõfi Társaság és a Kisfaludy Társaság tagja,
Kiskunfélegyháza díszpolgára (1929), a sze-
gedi egyetem doktora (1932). Szegeden
hunyt el 1934. febr. 8-án. Több alkalommal
tartott elõadást és felolvasást Szentesen, így
1922-ben, 1923-ban, 1926-an (Juhász Gyulá-
val együtt), 1930-ban (Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszter felkérésére az Alföldi Bizottság
ülésén).

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (91.)

Móra Ferenc utca



(folytatás az 1. oldalról)
A polgármesteri hivatal

szociális osztályának nincs
rálátása a bedõlõ lakáshite-
lekre. A sikeres adósságkeze-
lés érdekében az önkor-
mányzat felvette a kapcsola-
tot a helyi pénzintézetekkel,
azonban keretmegállapodás
csak az OTP-vel jött létre.
Abban az esetben, ha az
adós tartozása meghaladta a
hat hónapot, a bank az ügy-
felet a szociális osztályhoz
irányítja, ahol megkezdõd-
het az adósságkezelés. Fon-
tos azonban, hogy az ügyfél
még a végrehajtás megkez-
dése elõtt keresse fel a pol-
gármesteri hivatalt – hívta
fel a figyelmet a szociális
osztály vezetõje. Lakáshite-
lek esetében a tartozás nem
haladhatja meg a 800 ezer fo-
rintot. Az adósságkezelésbe
bevont családok tartozásá-
nak háromnegyedét átvállal-
ja az önkormányzat, cserébe

együttmûködést vár az ügy-
féltõl. Egy éven keresztül a
Családsegítõ Központ élet-
vezetési tanácsadással segíti
az adóst, ellenõrzi a hiteltör-
lesztés  rendszeres fizetését.
Mintegy kétszáz családot si-
került bevonni adósságkeze-
lésbe idén – mondta Lencséné
Szalontai Mária. Az önkor-
mányzat 7,4 millió forintot
különített el erre a feladatra,
amit további mintegy 66 mil-
lió forinttal egészít ki a köz-
ponti költségvetés. Aki nem
vesz részt az életvezetési ta-
nácsadáson, azt 4 évre kizár-
ja a törvény az adósságkeze-
lés lehetõségébõl. Együttmû-
ködés esetén két év múlva
szerez újra jogosultságot
anyagi segítségre. Az a csa-
lád is részesülhet adósságke-
zelésben, amelyik a rezsi-
költségeit nem tudja fizetni
legalább hat hónapig és vala-
melyik szolgáltatónál eléri a
tartozása az 50 ezer forintot

vagy valamelyik szolgáltató
kikapcsolta a villanyt vagy
gázt az ingatlanában. 

Az adós végsõ esetben fel-
ajánlhatja lakását a nemzeti
eszközkezelõnek megvásár-
lásra és a továbbiakban, mint
bérlõ használhatja. De csak
abban az esetben, ha alanyi
jogon ápolási díjat kap, vagy
foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban részesül vagy
lakásfenntartási támogatást
kap és legalább egy gyerme-
ke van. A rászorultságot az
önkormányzat igazolja az ál-
lam felé és a pénzintézet
dönti el, hogy elfogadja-e az
eszközkezelõ vételi ajánlatát.
Az állam által megvásárolt
lakás a továbbiakban az ön-
kormányzat fenntartásába
kerül. Az errõl szóló rendelet
nyáron lépett életbe, azóta
nem történt ilyen jellegû la-
káseladás a városban.

Besenyei Gábor
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A gyermekintézmény bejá-
ratát enyhén emelkedõ rám-
pán lehet megközelíteni, ami
nem jelent akadályt. A belté-
ri ajtók szélessége megfelelõ
a kocsi számára is. Az épület
körül kicsit keskeny a járda
és a rámpára nem lehet fel-
hajtani az udvar felõl. A
földszinti ajtókon ki lehet
jutni a teraszra, onnan azon-
ban nem lehet zökkenõmen-
tesen a járdára gurulni, visz-
szamenni pedig még nehe-
zebb. - Látja, nem tudok len-
dületet venni, hogy ráugras-
sak a küszöbön keresztül a
teraszra – mutatja Fülöp Jó-
zsef a kivitelezõnek. Itt szé-
lesebb járdára lenne szükség,
a tervezõ ezt nem látja papír-

ra rajzolva – teszi hozzá. Jó
lenne, ha már a tervek elké-
szítése elõtt kikérnék a véle-
ményünket.

– Nem csak a mozgássé-
rült gyerekeknek fontos az
aka-dálymentes óvoda, ahol
az egészségesek között lehet-
nek, hanem a szülõknek,
nagyszülõknek is – mondja.
Szeretnék én is bemenni az
unokámért az udvarra, ne az

óvónõnek kelljen kihozni az
utcára a gyereket, mert nem
tudok bejutni kerekesszék-
kel. Hosszú távon gondolko-
dok, és tudom, hogy a gyere-
kek ebben a korban sokkal
elfogadóbbak mozgáskorlá-
tozott társaikkal és felnõtt-
ként már nem jönnek zavar-
ba a sérült ember látványá-
tól.

A beruházó képviselõje,
Kanász N. Gábor egyetértõen
bólogat, Mazug Imre, a kivi-
telezõ Unibau-Épszer Kft.
ügyvezetõje is igazat ad,
mint mondja ilyenkor már
nem tudnak a tervektõl je-
lentõsen eltérni. Végül meg-
egyeznek, hogy a felmerült
kérdésekben egyeztetnek és
amit lehet, azt kijavítanak és
újra elhívják Fülöp Józsefet.

Besenyei

Akadálymentesítés
a gyakorlatban

Október végén várható a több mint 260 millió forintból
átalakított intézmény mûszaki átadása. A mûködési en-
gedélyek decemberre érkezhetnek meg és ekkor kezdhe-
tik meg az átköltözést a Kossuth utcai óvodából. Új tor-
naszoba, nyolc foglalkoztató, ezen kívül külön orvosi- és
fejlesztõ szoba, valamint kibõvített udvar és új játszósze-
rek várják a Bocskai és Kossuth utcai óvodásokat a meg-
újult intézményben.

...szeptember 17-én, hét-
fõn 18 órakor a gondolko-
dók klubjának tagjai talál-
koznak. A kora esti összejö-
vetel témája: Ösztönök és a
nevelés. A klubot Papp Erzsé-

bet, ny. gimn. tanár vezeti.
...szeptember 19-én, szer-

dán 18 órakor Molnár Fe-
renc: Játék a kastélyban cím-
mel felolvasóestet tart a bib-
liotéka és a Krúdy Gyula Ba-
ráti Kör.

A városi könyvtárban...

Rendhagyó és izgalmas
tanévkezdésen vannak túl a
Zsoldos Ferenc szakiskola
katonasuli programjában
résztvevõk.

A tanulók szakmai képzé-
sében és oktatásában orosz-
lánrészt vállaló MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red életében az õsz igen
mozgalmas a „Duna 2012”
cseh-magyar közös hídépíté-
si kiképzés miatt. 

Az elsõ héten a négy évfo-
lyam közel ötven katonanö-
vendéke a laktanyában, illet-
ve annak vízi gyakorlóterén,
a Tisza partján töltötte a na-
pot. Elõtte a laktanyában

mutatták be azokat a techni-
kákat, amelyeket a nap folya-
mán láthattak munka közben
is a Tiszán. A tanulók végig-
nézték egy parti és egy folya-
mi PMP hídkomp vízre téte-
lét, összeszerelését, és egy
BMK-130-ast partot érésnél.

A kiképzés a héten is foly-
tatódott, a katonasulisok
kedden ismét a Tiszán vol-
tak. Újabb munkafolyamato-
kat láthattak testközelbõl, és
talán kedvet kaptak a mû-
szaki katonasághoz. Lehetõ-
ségük volt arra is, hogy a ki-
képzésre ideérkezõ cseh hi-
dászoknak tegyenek fel kér-
déseket. Sipos Katalin

Katonasulisok
a Tisza partján

Az utóbbi években kizárólag akadálymentesített intéz-
mények épülhetnek, illetve felújításkor a már meglévõ
épületekbe is biztosítani kell a mozgásukban korlátozott
emberek zavartalan bejutását. A rendelet kötelez, a tervezõ
rajzol, a kivitelezõ megépít. De, vajon mûködik-e a gyakor-
latban, ami szépen mutat papíron? A kérdésre kereste a vá-
laszt a születése óta tolószékhez kötött Fülöp József, aki fel-
ajánlotta segítségét az önkormányzat részére a mûködõ vá-
rosi intézmények, a folyamatban lévõ beruházok és a terve-
zett fejlesztések esetében. Elsõ állomásként a Klauzál óvo-
da folyamatban lévõ átalakítási, bõvítési munkájának ered-
ményét próbálhatta ki kerekesszékével.

Hiteltartozás
és adósságkezelés

Jelentõs számú szociális bérlakás utoljára 2005-ben épült a Petõfi u. 16. szám alatt.

A nyolcadik osztályosok részére folytatódik az elsõ-
segélynyújtás oktatás, amelyet december 31-ig 20 órá-
ban sajátíthatnak el a tanulók mentõs szakemberek se-
gítségével. A felkészüléshez az önkormányzat biztosít-
ja a feltételeket.

Elsõsegély

Szintkülönbség akadályozza a teraszra való feljutást a Klauzál óvodában.



Több hónapi szervezés, 15-
20 önkéntes és 20-25 segítõ
munkája eredményeként,
mintegy 230 résztvevõ örül-
hetett a fogyatékkal élõk tér-
ségi találkozóján. Szegedi,
hódmezõvásárhelyi, csongrá-
di, szegvári, nagymágocsi és
derekegyházi szociális intéz-
mények lakói, dolgozói jöttek
el a hetedik „Szeretet min-
dent elfogad” elnevezésû
rendezvényre, amely a „más-
ság” elfogadtatására jött létre.
A szervezõk célja a térségben
lakó, fogyatékkal élõk megis-
mertetése az emberekkel és a
velük foglalkozó szervezetek
megismertetése egymással. A
programnak kezdetben a me-
gyeháza és a Kossuth tér, har-
madik éve a sportcsarnok a
helyszíne. Harmadik alka-
lommal adták az „Év arca”
díjat, amit a 23 éves Török
Tünde, a Derekegyházi Ápo-
lóotthon lakója kapott meg.
A tavaly életre hívott Mo-
soly-Kupát a legvidámabb,
leggyorsabb, legösszetartóbb,
legmosolygósabb csapat kap-
hatja meg a résztvevõk sza-
vazata alapján. 

Puskásné Halál Ágnes és
Kovácsné Gila Erzsébet szerve-
zõk szerint az intézmények
várják a már hagyományos
rendezvényt. Minden évben
egy intézmény ellátottai le-
hetõséget kapnak bemutat-
kozásra és különbözõ pro-
dukcióik elõadására. A szer-
vezõk úgy gondolják, hogy a
rendezvény által minden ér-
deklõdõ megismerheti a
másságot, azt hogy nekik
nem sajnálatra, csupán segít-
ségre van szükségük, s hogy
õk is értékes tagjai a társada-
lomnak. – Ezek az emberek
megtanítanak feltétel nélkül
szeretni, alázatosnak lenni és
olyan türelemre nevelnek,
amely nem velünk született
– mondják. A rendezvényen
résztvevõk lehetõséget kap-
tak egészségügyi szûrõvizs-
gálatokon, illetve gyógy-
masszírozáson való részvé-
telre, a Szentes-Csongrád
Rotary Club egy több száz-
ezer forint értékû futópadot
ajándékozott a gondozási
központ ellátottainak.

BG
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Múlt vasárnap Hajdúszo-
boszlón már hatodik alka-
lommal rendezték meg az
ország legerõsebb rendõre
versenyt, ahol a szentesi
rendõrkapitányság körzeti
megbízottja, Vendlóczki Ri-
chárd ismét indult. Az im-
már hagyománnyá váló
versenyen az ország min-
den részébõl érkeztek ma-
gukat megméretni akaró
zsaruk, de egy katona is
akadt a versenyzõk között.
Közülük Ricsi a maga 23
évével volt az egyik legfia-
talabb, a legidõsebb pedig
alig 36 éves.

Az elsõ versenyszám egy
45 fokos ferde padon farönk
fekvenyomás volt. Ez a fa-
rönk azonban fémbõl ké-
szült, súlya meghaladta a
120 kilót. A legerõsebb 14-
szer nyomta ki ezt a súlyt,
nem kis tekintélyt szerezve
ezzel a nézõk és a verseny-
társak körében. A második
versenyszám fõszereplõje
egy hatalmas egykezes súly-
zó. A feladat lényege, hogy a
súlyt váll fölé emelés után
egy kézzel kellett függõlege-
sen kinyomni majd néhány
pillanatig megtartani úgy,
hogy a súlyt tartó kar nyújt-

va legyen. Ötven kilo-
grammról indultak, öt kilójá-
val emelve a „tétet”. A leg-
erõsebb zsaruk 85 kilóig ju-
tottak el, sõt egyiküknek haj-
szálon múlott a 90 kiló telje-
sítése.

A harmadik versenyszám-
ban egy hatalmas rudat és a
rajta lévõ súlyokat 20 centi
magas állványról kellett fel-
emelni és kiegyenesedni ve-
le, erre egy percük volt. Az

induló súly itt 205 kiló, a leg-
jobb 255 kilogrammig jutott
el, mindezt egyetlen perc
alatt hétszer felemelve. A ne-
gyedik versenyszám vérbeli
rendõri  feladat volt. Az öt
kilós rendõrpajzsra erõsítet-
tek egy öt kilós súlyt, és két
pajzsot kellett minél hosz-
szabb ideig nyújtott karral,
oldalra kitartani. A legjobb 1
perc 46 másodpercig tudta
tartani a pajzsokat. 

A versenyszámokat a né-
zõk is kipróbálhatták, azon-
ban a közönség soraiból egy
vállalkozó szellemû ember
sem akadt, aki akár a legki-
sebb súllyal is megpróbálta
volna a gyakorlatokat végre-
hajtani. Ilyen erõs mezõny-
ben lett Vendlóczki Ricsi, a
szentesi kapitányság zsaruja
az ország hetedik legerõsebb
rendõre, méltán büszkék le-
hetünk rá. 

Kovács Károly

A légimentõ bázisok beje-
lentkezésével kezdõdött meg
a 4. Légimentõ Vándorgyû-
lés Szentesen. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen a kon-
ferencián résztvevõ helyi bá-
zisvezetõ TETRA-rádió se-
gítségével hívta végig a ma-
gyar bázisokat, a debrecenit,
a budapesti-budaörsit, a pé-
csit, a miskolcit, a balatonfü-
redit, a sármellékit, illetve a
legfiatalabb bázist, a helyi
légimentõket.

A rádiós kapcsolatfelvétel
után a helyi társszervezõk is
bejelentkeztek, bemutatkoz-
tak. Az önkormányzat részé-
rõl Szirbik Imre polgármester
köszöntötte a konferencia
több mint 140 résztvevõjét,
akik elõadásában hallhattak
a helyiek vendégszereteté-
rõl, illetve képekbõl, videó-

anyagból ismerhették meg
városunkat, kiemelve azok a
rendezvényeket, lehetõsége-
ket, melyek abszolút jellem-
zõi településünknek. Ezután
Várkonyi Katalin fõigazgató a
szintén társzervezõ Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István
Kórházról beszélt, kitérve a
fejlesztésekre, majd Gyenes
Ágota orvosigazgató a sür-
gõsségi betegellátó osztály-
hoz kapcsolódó pályázatot
ismertette, kiemelve az egy-
kapus rendszert, az osztály
mûködésének fõbb elemeit.

A három napos rendezvé-
nyen nemcsak a mentésben
résztvevõ, hanem a repülés-
ben jártas szakemberek is
számot adtak eddigi tapasz-
talataikról. Bemutatkoztak
az osztrák és a szlovák légi-
mentõk, de szó volt a kom-

munikációról, különleges
helyzetekrõl, a sérültek ellá-
tásáról, a fedélzeti munkáról,
illetve a légimentés és men-
tés jelenérõl és jövõjérõl.

A konferencia teljes ideje
alatt látható volt Klenk Rita
légimentõkrõl és mentõkrõl
szóló fotósorozatából készült
kiállítása, amelyben a hét-
köznapokon, mentési szituá-
ciókban készült fényképeket
nézhették meg az érdeklõ-
dõk. A vándorgyûlés részt-
vevõi ki is kapcsolódtak a
konferencia közben, hiszen
megismerkedtek a ligeti
strand szolgáltatásaival,
megnézték a várost, illetve
fakultatív est keretében bará-
ti beszélgetésen vehettek
részt miután biliárdoztak és
bowlingoztak esti program-
ként. Cseh-Lakos

Megismerkedtek a várossal a szakemberek

Légi-mentésrõl egyeztettek

Fogyatékkal élõk
bemutatkozása

A SZAKRÁLIS MÛVÉ-
SZETEK HETE rendezvény
programjai: szeptember 18-
án, kedden Lajtha László
egyházi mûvei, elõadó: Nagy
János, helyszín: városi könyv-
tár.

21-én, pénteken 18 órakor
Francia orgonamuzsikát nem
a református, hanem a Szent
Anna-templomban rendezik
meg. Mûsoron: Debussy,
Widor, Franck, Dubois mû-
vei. Közremûködnek: Andor
Csilla (ének), Nagy János (or-
gona) és a Városi Fúvószene-
kar Rézfúvós Szextettje.

22-én, szombaton 17 óra-
kor Uram, tégy engem a bé-
ke eszközévé – jelenetek
Szent Ferenc életébõl. Hely-
szín: Lajtha László-iskola,
közremûködnek a Szent Er-
zsébet-iskola 6. a osztály ta-
nulói, orgonán játszik Nagy
János, fuvolán Váncsa Zsanna.

Vendlóczki Richárd ismét
a legerõsebb rendõrök között

Megkezdõdött a DUNA-
2012 cseh-magyar közös
hídépítõ kiképzés  szeptem-
ber 10-én Szentesen, a 2009.
évben Csehországban meg-
rendezett ELBA-2009 elne-
vezésû azonos kiképzés
folytatásaként. Az MH 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred fogadta laktanyájá-
ban a cseh Szárazföldi Had-
erõ 15. Mûszaki Dandár ki-
jelölt állományát.

Az ünnepélyes megnyitón
a két nemzet himnuszainak
dallamára húzták fel a nem-
zeti lobogókat. Varga István
mk. alezredes, a mûszaki ez-
red megbízott parancsnoka
köszöntötte a közös kikép-
zésre felsorakozott 35 cseh és
80 magyar mûszaki hídépítõ

katonát. Beszédében kiemel-
te, az egy hetes kiképzés cél-
ja, hogy közös pontonos ke-
zelõszemélyzettel fejlesszék
a cseh és a magyar folyami
hídépítõ állomány szakmai
felkészültségét és hatékony-
ságát a komp- és folyami
hídépítési feladatok végre-
hajtása során, a Magyar
Honvédségben rendszeresí-
tett PMP típusú pontonok al-
kalmazásával. 

Lustyk Jiøí ezredes, a cseh
15. Mûszaki Dandár pa-
rancsnokhelyettese köszön-
tõjében elmondta, nagyon
örültek a magyar fél meghí-
vásának. Bízik benne, hogy a
kiképzésen meg tudják mu-
tatni képzettségüket és mû-
szaki szaktudásukat a harc-

támogató és a katasztrófavé-
delmi feladatokban.

A tiszai vízi gyakorlótéren
a valós gyakorlati végrehaj-
tás munkavédelmi, környe-
zetvédelmi, tûzvédelmi és
balesetvédelmi oktatással
kezdõdött. Ezt követõen a
magyar hídépítõ katonák be-
mutatták a vendégeknek a
saját technikai eszközeiket,
az azokkal történõ munka-
végzés speciális mozzanata-
it. Az elvi ismeretek átadása
után, bemutatásként vízre
tettek BMK-130 tolóhajókat,
valamint PMP hídelemeket.
Ezt követõen már következ-
hetett a közös végrehajtás,
amikor a bemutatottak alap-
ján a cseh és magyar hídépí-
tõk már együttes munkával
végezték gyakorlásként a
vízre tétel, pontonok kapcso-
lása és a vízrõl vétel szakfel-
adatait.

Juhász László százados

Cseh és magyar
közös hídépítés

Az önkormányzat folytat-
ja méhnyakrák programját a
gyermek és ifjúságvédelmi
feladat részeként. A képvi-
selõ-testület döntése alap-
ján, támogatja minden 1999.
évben született, állandó
szentesi lakhellyel rendelke-
zõ lány humán papilloma-
vírus elleni védõoltását. Az
ingyenes oltásra szeptember
21-ig lehet jelentkezni a szü-
lõknek egy regisztrációs lap
kitöltésével az iskolákban

vagy a gyerek orvosoknál.
Az elsõ védõoltás beadása
november 5-9. között , a má-
sodik december elején, a
harmadik jövõ év május ele-
jén várható. A HPV nagyon
gyakori kórokozó, a nõk
akár 80 százaléka legalább
egyszer megfertõzõdik vele
élete során. A méh-nyakrák
nem öröklõdik, hanem a
szexuális úton terjedõ papil-
lomavírus rákkeltõ típusai
okozzák.

Ingyenes oltás
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Telt házas, sõt pótszékes
vetítéssel ünnepelték a mo-
zirajongók a szentesi film-
színház százéves mûködé-
sét. Az egyhetes moziünnep
múlt pénteken, éppen egy
évszázaddal a Tudományos
Mozgószínház indulása
után kezdõdött el, és film-
klasszikusok vetítésével
folytatódott.

Varróné Szabó Ildikó, a film-
színházat mûködtetõ Szente-
si Mûvelõdési Központ igaz-
gatója foglalta össze az intéz-
mény történetét, a fontosabb
dátumokkal.

Jó érzés volt látni, ahogy
jöttek az emberek a moziba,
fejezte ki örömét Szirbik Imre.
A polgármester az ünnepsé-
gen arról is szólt, hogy a mo-
zi minden korosztálynak
más-más élményt jelent, és
bár a vészharangot megkon-
gatták fölötte, õ mégis örül,

hogy a többség akarata volt,
maradjon meg a város mozi-
ja.

A jubileumra jelent meg
Kruzslicz Pál könyve a szen-
tesi mozizás történetérõl,
melybõl egy példányt a pol-
gármester az ünnepségen át-
adott Kis Nándornak, aki ne-
gyedszázadon át, országos
viszonylatban is hosszú ide-
ig dolgozott mozigépészként
Szentesen.

Az ünnepélyes percek
után a csongrádi származású
rendezõ, Balog György Tüske-
vár címû filmjét vetítették,
mely ugyan még az országos
premier elõtt áll, ám anyagi
okok miatt 7 éven át készült,
s a leforgatott jelentek utó-
munkálatait csak nemrégi-
ben tudták elvégezni. A kí-
váncsi nézõk a film után kér-
dezhettek az alkotótól, aki,
mint elárulta, a Fekete Ist-

ván-klasszikus feldolgozása
után ismét nagy terveket dé-
delget magában: Petõfi Sán-
dor János vitézét filmesítené
meg.

Darók József

Premier a százéves moziban
A barátnõi noszogatására

írta meg 24 novellából álló
könyvét Dunai-Imre Tünde
(képünkön). A Pierre –
Álommesék hölgyeknek cí-
mû mûvet - bár elsõsorban
a gyengébbik nemnek szól-
férfiak is nyugodt szívvel
forgathatják. 

– Miért szánta rá magát
egy szentesi gyógypedagó-
gus, hogy novellás kötete je-
lenjen meg?

– Ki így, ki úgy adja ki ma-
gából a feszültséget, nekem
az írás jelenti a kikapcsoló-
dást, én kiírom magamból a
dolgaimat. Késõbb hatalmas
motivációt jelentett, hogy
pozitív visszajelzést kaptam
azoktól, akik olvasták a tör-
téneteimet, ez pedig tovább
ösztönzött az írásra. 

– Hogyan született meg a
Pierre novelláskötete?

– Sokszor beszélgettünk
arról a barátnõimmel, hogy
az álmainkból legtöbbször a
legrosszabb pillanatokban
ébredünk fel. Ekkor vetették
fel, hogy mi lenne, ha ezeket
a befejezetlen álmokat én le-
zárnám, kerek történetekké
formáznám. Tetszett az ötlet,
nekiláttam, és végül 50 no-
vella született meg közel hat
hónap alatt nõi álmokból.
Elõbb baráti körben jártak
körbe ezek a történetek,
majd amikor kicsit szélesebb
körbe is kikerültek, akkor
vetõdött fel, hogy ki kellene
adni egy csokorba össze-
gyûjtve a 24 legjobbat. Ter-
mészetesen ez nem egyszerû
dolog, kiadót kellett keresni,
és ha meg is találunk egyet,
nem biztos, hogy rögtön fog-
lalkozik is velünk. Hosszas
keresgélés után eljutottam
ahhoz a kiadóhoz, amely a
ma oly népszerû vámpíros
történeteket adja ki, de elsõ-
re õk sem bíztattak semmi-
vel. Azt kérték, tegyem fel a

mûvet az internetre, és ha
lesz olvasóközönsége, és ké-
rik a kiadását, akkor õk is rá-
mozdulnak a témára. Két
blog indult a könyvvel kap-
csolatban, ezen keresztül is-
mertem meg más írónõket,
akik elláttak tanácsaikkal a
könyvvel kapcsolatban. Vé-
gül sikerült, most már kap-
ható a könyv, sõt a könyvtár-
ból is kölcsönözhetõ.

– Mûvésznéven jelent meg
a kötet, miért döntött úgy,
hogy Rosalie N. Chaton né-
ven publikál?

– Sajnos mûködik az em-
berekben olyan beidegzõdés,
hogy ha ismeretlen számuk-
ra a szerzõ, és ráadásul isme-
retlen magyar a szerzõ, ak-
kor kevésbé vásárolják meg,
mintha külföldi álnéven
publikál valaki. Ezért dön-
töttem a felvett név mellett.

– Hölgyek álmaiból szület-
tek a történetek – kizárólag
hölgyeknek?

– Ezt nem mondanám, hi-
szen például a férjem is elol-
vasta, de valóban, elsõsor-
ban a romantikát kedvelõ
hölgyeknek szól. Ám meg-
nyugtatok mindenkit, nem
„nyálas” a sztori, mire az
lenne, véget érnek az egyes
történetek. Összesen 24, kü-
lönálló novella található a
könyvben, mindegyik egy
Pierre nevû színészrõl és az
õ rajongójáról szól. 

– Gondolkodik a történet
folytatásán?

– Más jellegû történetbe,
pontosabban egy regénybe
szeretnék belefogni, ennek
megírása azonban hosszabb
idõt vesz igénybe.

H.V.
A mozihoz a filmvetítések

mellett mindig hozzátartoz-
tak a filmplakátok is.

Így a moziünnep rendez-
vénysorozatában is nyílt
egy kiállítás 100 év mozi-
plakátjaiból. Az ifjúsági
házban Labádi Lajos volt le-
véltár-igazgató rendezett
színes tárlatot. A szó szoros
értelmében, hiszen még ré-
gi, fekete-fehér filmeknek is
színekben pompázó plakát-
jaival csalogatták egykor a
nézõket a filmszínházba:
látható többek között a mû-
velõdési ház falain a Balla-
da a katonáról, a Körhinta,

a Megbilincseltek, vagy az
Én és a tábornok poszter-
reklámja is.

A moziünnep keretében
tartották Kruzslicz Pál Moz-
góképek Szentesen címû
új kötetének bemutatóját,
melyben a mûvelõdési köz-
pont nyugalmazott igazga-
tója a filmszínház centenári-
uma alkalmából összefog-
lalta a mozizás helybeli tör-
ténetét. Sok képpel illuszt-
rált kötetét mindenkinek
szánja a szerzõ, hiszen
nincs olyan ember Szente-
sen, aki ne járt volna a mo-
ziban, s nem is titkolta,

hogy a nagy vásznas film-
nézés híve, mert ott sokkal
hatásosabbak a filmek. Egy
ma már hihetetlen adatot is
hallhatott tõle közönsége:
1967-ben a két szentesi mo-
ziba 275 ezer jegyet váltot-
tak. A szerzõtõl a beszélge-
tõtársa, Szurmik Zoltán azt
is tudakolta, hogyan látja a
mozi jövõjét, hiszen az utol-
só lapon úgy búcsúzik: elin-
dulhatunk a 200 éves évfor-
duló felé? Kruzslicz Pál
optimista, s úgy gondolja,
mindig lesznek valamilyen
formában közösségi vetíté-
sek.

Mozi plakátokon és könyvben

A szeptember 15-i Tér-
fesztiválon, ahogy már meg-
szokhattuk, ismét szárven-
dég édesíti meg azok életét,
akik a bor és a pálinka mel-
lett a dallamos rockzenét
is szívesen hallgatják.
Szombaton este 8 órától a
Hooligans csap a húrokba.

Nem csak a Pókember cso-
dálatos és közkedvelt, ha-
nem ez az együttes is, nem
véletlenül örültek tudomá-
sunk szerint sokan a város-
ban a szinte utolsó pillanat-
ban történt „váltásnak” a
Térfesztivál programjában.
Lesz rekedtes hang még így
is a színpadon. Az alábbiak-
ban a Hooligans honlapján
olvasottak alapján szemezge-
tünk a csapat pályafutásának
legjelentõsebb fordulópontja-
iból.

A szerencsi együttes tagjai
közül Tóth Tibi (gitár) és Kiss
Endi (dob) már a helyi általá-
nos iskola padjait is együtt
koptatták. 9 évesen már túl
voltak életük elsõ koncertjén.
A következõ hét évben a sta-
bil magnak számító kettõs
mellett több tag is cserélõ-
dött, míg végre rátaláltak „az
igazira”, Csipára (Ördög Tibor,
ének). Kamaszként Ramses
néven nyomultak. „Rövid
katonai tiszteletadás” után

1992-tõl Budapesten folytató-
dott zenei karrierjük, ahol
Dance néven váltak egyre is-
mertebbé. Hamarosan megje-
lent elsõ lemezük, sõt hírük
eljutott az ország határain
túlra is. Romániában negy-
venezer ember elõtt játszott a
csapat, és felléptek számos
környezõ országban is. Õk
nyitották meg a Scorpions
koncertjét a Budapest Sport-
csarnokban, 1996-ban pedig
a három szerencsi srác Mó-
ricz Norbert basszusgitárossal
kiegészülve meg-alakítottta a
Hooligans zenekart.

Elsõ lemezük 1997-ben
még saját kiadásban jelent
meg „Nem hall, nem lát,
nem beszél” címen. 

2000-ben az EMI nemzet-
közi kiadónál megjelent Tart-
son örökké címû maxi lett az
együttes elsõ igazi rádiós slá-
gere. A Kánaán címû nagyle-
mezen olyan sláger szerepelt
még, mint az A vér nem válik
vízzé.

Mégis 2003 októbere volt
az igazi áttörés a zenekar
életében, mikor elkészült az
új nagylemez, melynek már
a címe is árulkodó: Szenzá-
ció. Az elsõ maxijuk a Ki-
rálylány címmel jelent meg,
és meghozta a bandának a
nagy áttörést. A rádióbarát

dal óta a borsodi fiúkat fellé-
pésrõl-fellépésre hívják, és
fergeteges hangulatú koncer-
teket adnak országszerte és a
határon túl.

Már-már felülmúlhatat-
lannak tûnt e dal sikere,
senki sem sejtette, hogy a
Hooligans még csak ezután
készült bevetni addigi legna-
gyobb slágerét, a Játszom cí-
mût. A dalhoz nagyszerû
klip készült, mely a VIVA
legjátszottabb videói közé
tartozott. Az album harma-
dik – utolsó – maxija Legyen
valami címmel már lényege-
sen „zúzósabbra” sikerült.
2005-ben új CD-vel jelentkez-
tek, Vírus címmel. Errõl az
elsõ dal, a Szabadon ismét ki-
robbanó rádiós siker lett.

2007 februárjában Móricz
Norbert helyére Késmárki
Zsolt basszusgitáros lépett.

2010-ben sem maradtunk
Hooligans-sláger nélkül, a
nyár folyamán és azóta is dú-
dolhatjuk az Illúziót. A csa-
pat, mely tavaly a menedzse-
rük tragikus halálának ár-
nyékában tartotta 15 éves ju-
bileumi koncertjét, a platina-
lemezt eredményezõ Szenzá-
ció címû album mellett ösz-
szesen 8 aranylemezzel büsz-
kélkedhet.

D. J.

Nem illúzió: Hooligans
a Térfesztiválon

Álommesék - hölgyeknek

Becsalogatták
a nézõket

A moziünnep keretében
vetített legendás filmek
nagy sikert arattak a szen-
tesi moziban – 2012-ben
is. A mûvelõdési központ-
tól kapott információk
alapján a hét nap alatt
összesen 1685-en látogat-
tak el a moziba. Legtöb-
ben a Tüskevárra, a Szere-
lem elsõ vérig, és a Forrest
Gump címû filmekre vol-
tak kíváncsiak. Ötszáz
óvodás és iskolás nézte a
Magyar népmesék rajz-
film vetítését.

Fotó: Vidovics



Szilágyi László és Bugyi
József kapitális méretû
szürke harcsát fogott szep-
tember 9-én este a Gerecz-
tóban. Az 58 kilogrammos,
1,95 méter hosszú hal fá-
rasztása tíz percig tartott. 

A fiúk lapunknak elmond-
ták, hogy több kapás nélküli
éjszakai horgászatot követõ-
en vasárnap este 9 órakor
kapott a ragadozó a felszíni
„bergmann-csöves” szerelé-
ken felkínált, tenyérnyi
vörösszárnyú keszegre. –
Szerencsénk volt – ennyit
mondott röviden a sikerrõl
Szilágyi László. A telihold,
az idõjárás változása, a felkí-
nált csalihal mind egy eleme
a sikernek, de igazából sze-

rencsénk volt. Többször pró-
bálkoztunk már külön is, de
lehetõség szerint együtt pe-
cázunk és szinte csak a
Gerecz tavon. Harcsára 1-2
éve horgászunk intenzíven,
Józsi fogott 12 és 18 kilo-
grammost is, nekem tíz kilo-
gramm alatti harcsák voltak
eddig a legnagyobb fogása-
im. – Feltétlenül meg kell
említenünk Verók Péter segít-
ségét – veszi át a szót Bugyi
József. Õ tapasztalt harcsa
horgász, élküle nehezebben
fogtuk volna ki ezt a hatal-
mas halat. 

A rekord méretû hal feje
preparálás után az egyesület
székházába kerül, a húsát
pedig megfelezték. – Bizto-

san fõzünk egy közös
harcsapörköltet is belõle –
mondják mosolyogva a fiúk
és invitálnak egy szombat
esti horgászatra.

A horgászok idén 48, 50,
34 kilogrammos, és több ki-
sebb szürkét fogtak a tavon.
Az országos rekordot évekig
tartotta az a 98 kilogrammos
harcsa, amit Tóth László fo-
gott 1998-ban. Makai Lajos
2002-ben egy 230 centi hosz-
szú, 74 kilogrammos harcsát
zsákmányolt ugyanott, azon-
ban a horgászok szerint má-
zsán felüli példányok is él-
nek a Gerecz-tóban.
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A nõi felnõtt vízilabda-
csapatunk Hungerit–Szen-
tesi VK, a férfiak Szentesi
VK néven szerepelnek az
idei bajnokságban. A klub
vezetõsége és a két vezetõ-
edzõ részvételével tartott
sajtótájékoztatón kiderült,
hogy a férfiaknál a tavalyi
eredmény megismétlése, a
hölgyeknél pedig a dobogó
a cél – két alaposan átalakí-
tott együttessel.

Zantleitner Krisztina, a nõi
csapat vezetõedzõje el-
mondta, Takács Orsolya és
Keszthelyi Rita távozott a
csapattól, Kotova viszont
maradt, sõt érkezik egy gö-
rög kapus, Nalmpanti, és egy
angol mezõnyjátékos is. A
felkészülésük eddigi szaka-
szában elkerülték a sérülé-
sek és a betegségek a társa-
ságot, így el tudták végezni
az eltervezett munkát. A
Hungerit idén nem indul a
LEN-kupában, ennyivel ta-
lán „szellõsebb” lesz a sze-
zonjuk, az U18-as válogatott
ausztráliai világbajnoki sze-
replése miatt októberben
egymást érik a bajnoki mér-
kõzések. Ezen a világverse-
nyen szerencsés esetben
négy szentesi is szerepelhet
a nemzeti csapatban, neve-
zetesen Miskolczi Kitti, Gé-
mes Alexa, Rácz Daniella és
Kádár Ildikó. A Szentes ezen
a hétvégén Szegeden vesz

részt nemzetközi tornán,
majd szeptember 24 és 26-a
között Egerben edzõtábo-
roznak a lányok. A bajnoki
rajtra október elején, a Ma-
gyar Kupa küzdelmekre ok-
tóber végén kerül sor. Ez
utóbbinak – az egyik cso-
portnak - városunk lesz a
házigazdája, és a Dunaújvá-
ros, az Újpest és a Honvéd
ellen kellene kiharcolni az
elõdöntõbe jutást. Zantleit-
ner Krisztina hozzátette, bár

nagyon átalakult a csapatok
játékosállománya, nagy volt
a jövés-menés egyes gárdák-
nál, ennek ellenére saját
együttesét a dobogóra várja
az idény végére. 

Lukács Dénesnek, a férfi
együttes vezetõedzõjének
sem volt könnyebb dolga, hi-
szen több szentesi játékos
mellett három olyan is távo-
zott, akik az elõzõ szezonban
alapemberei voltak a csapat-
nak. Weszelovszky László, Sza-
bó Botond és Szõke Szabolcs
pótlása nem lesz könnyû, de
Regõs Áron Szolnokról, Tóth
Zoltán Debrecenbõl, Horváth
Alex az Újpestbõl és Bálint
Gergõ Szegedrõl sokat tehet-
nek azért, hogy a megma-
radt szentesi maggal karölt-
ve a tavalyihoz hasonló
eredményt érjen el a Szentes.
– 14 csapatos lesz az OB I,
ami több mérkõzést jelent, ez
jó, viszont a mezõny máso-
dik felébe esõ csapatoknak,
így nekünk is, néggyel több

olyan alapszakaszbeli mecs-
csünk lesz, ami számunkra
tétmérkõzésnek mondható –
mondta Lukács Dénes. – A
csapatunk még nincs „kész”,
picit „lyukasak” vagyunk,
hiszen Horváth Tamást sérü-
lése, Szabó Zoltánt vállmûtéte
hátráltatta eddig a munká-
ban, de most már õk is be-
kapcsolódtak a felkészülés-
be. Szeretnénk még igazolni
is, legalább egy, de inkább
két játékos érkezése várható
a bajnoki rajtig.

A felkészülés jelenlegi sza-
kaszában már a játéké a fõ-
szerep, ezen a hétvégén ha-
zai medencében lesz nem-
zetközi torna, majd egy hét
múlva Magyar Kupa selejte-
zõket játszanak a ligeti uszo-
dában, szeptember 23-án pe-
dig Kairóba utazik a csapat –
minden költséget a vendég-
látók állnak - a Heliopolis
Cairo együttese meghívásá-
nak eleget téve. 

HV

Továbbra is veretlenül,
eddig mind a négy mérkõ-
zését megnyerve szerepel a
másodosztályú megyei baj-
nokságban a Szentesi Kini-
zsi labdarúgócsapata. Mi-
hály Róberték legutóbb ha-
zai pályán gyõztek a Fábi-
ánsebestyén ellen.

A hétközi kupamérkõzés
után, a Székkutas ellen ara-
tott gyõzelmet és a továbbju-
tást követõen adott volt az
újabb feladat: a mumusnak
kikiáltott Fábiánsebestyén el-
len, hazai pályán kellett be-
gyûjteni a három pontot. 

Igazán veszélyes helyzetet
nem tudott kialakítani a Ki-
nizsi az elsõ félidõben, a
Széll buktatásáért megítélt
büntetõt Mihály magabizto-
san értékesítette, ám ezen kí-
vül gyakorlatilag helyzete
sem volt a Szentesnek. A
vendégek jól védték kapujuk
elõterét, és ha lehetõségük
adódott, igyekeztek kontra-
támadásokkal eljutni Széll
Bence kapujáig. Szerencsére
erre ritkán került sor, ám a
második félidõben egy szép
támadást követõen egyenlí-
teni tudott a Fábiánsebes-

tyén, és mivel úgy tûnt, nem
lesz elég átütõerõ ezen a na-
pon a szentesi csapatban,
elmarad a gyõzelem is.
Egy szögletrúgást követõen
azonban Lajos Máté perdített
a kapu jobb oldalába, majd a
lefújást megelõzõen egy el-
lentámadás végén Hidas gól-
jával mégis magabiztos Kini-
zsi-gyõzelemnek örülhetett a
publikum. – Nem játszot-
tunk jól, a rövidpasszos játé-
kunk ezúttal nem úgy mûkö-
dött, mint korábban – mond-
ta Bozóki Zoltán vezetõedzõ a
mérkõzés után. – Tompán
futballoztunk, nincs ezen mit
szépíteni, viszont pozitívum,
hogy ilyen hajtós, küzdelmes
meccsen is meg tudtuk sze-
rezni a három pontot.

A Kinizsi szombaton 16
óra 30 perckor a Tömörkény
otthonában lép pályára. A
Szentes 12 ponttal – a szintén
százszázalékos Makó mögött
rosszabb gólkülönbséggel le-
maradva – a második helyen
áll a táblázaton. Az elmúlt
hétvégén 2-0-ra nyerõ ifjúsá-
gi csapat eddig hét pontos,
és szintén a második helyen
áll a tabellán. H.V.

Harcsarekord a Gerecz-tavon

Augusztus elsõ felében ren-
deztek cselgáncsversenyt Al-
sóörsön. A Balaton fesztiválról
a Pollák DSE versenyzõi az
alábbi eredményekkel tértek
haza. Felnõtt 2. Stiak Tamás (-
73 kg), junior 3. Õri József (-73
kg) és Paksi Tibor, gyermek 1.
Bozsoki Levente (-24 kg), szeni-
or 2. Mata István (+100 kg). 

Román, szerb és horvát klu-
bok versenyzõi is tatamira
léptek Szegeden a nyílt regio-
nális bajnokságon.

Eredmények: U10 – 5.
Bozsoki Levente (-24 kg), 6. Sza-
bó Márk. 1. Felföldi Zsombor (-
26 kg), 5. Veres Larion (-33 kg)
és Németh Bernadett (-36 kg).
Diák C (2002): 1. Karai Viktória
(-40 kg), 5. Szabó Bence (-30
kg). Diák A (2000): 5. Szijjártó
László (-54 kg).  A diáksport
egyesület köszöni a támogatá-
sokat.

5-12 éves lányok és fiúk je-
lentkezését várja az egyesület
kedden és csütörtökön 17-18
óra között a Pollák Antal
szakközépiskola tornatermé-
ben. Az érdeklõdõk Fekete Mó-
nikát vagy Kalydy Zoltánt ke-
ressék.

Labdarúgás

Még veretlenek

Dzsúdóztak

A Szentesi TE megszerezte
elsõ gyõzelmét az NB I-ben.
A bajnokság második  fordu-
lójában  a BE-BE TK Salgó-
tarján otthonában 5-3-ra gyõ-
zött. A Szentesi TE csapata
3238 fát ütött, a BE-BE TK
Salgótarján pedig 3158 fát. A
plusz 80 fáért járó kettõ pont

a  s z e n t e s é  l e t t .  A z  i f i k
ugyanitt 3-1-re nyertek.

Az NB II-ben szereplõ
Szentesi VTE a Mezõtúri
AFC otthonában kapott ki 6-
2 arányban. A vasutasok leg-
közelebb a Rákoshegyi VSE
gárdáját fogadják.

Tekés gyõzelem

Az Árpád Szabadidõs SK által szervezett
Pákozd 1848 labdarúgó emléktorna eredmé-
nye: 1. Zentagunaras (Szerbia), a 37. II. Mû-
szaki Ferenc Ezred serlegét nyerte, 2. Dream-

Team (Árpád Szabadidõs SK), 3. Brazil Team.
Legjobb góllövõ Tóth Szabolcs (Zentagunaras)
az Árpád Szabadidõs SK által felajánlott
tárgyjutalmat nyerte.

Szabadidõs emléktorna

Szentesrõl közel harmincan
neveztek a Nike-Budapest
félmaraton versenyre, aminek
jelszava a legyõzhetõ távol-
ság. Az a bizonyos táv pedig
21 kilométer, nagyjából
Szentes-Bokros távolság gá-
ton. Legjobb idõ a férfiaknál
66 perc, a nõknél 75 perc volt.
A leggyorsabb szentesinek 89
perc kellett a célba éréshez.

A hosszútávfutásban az
iram öl – tudják ezt a futók is.
Mégis van, akit visz a hév -
megy ez, mondják maguknak
és 17-18 kilométer távnál fal-
nak ütköznek. Így mondják,
amikor a szervezet jelez: sok
volt. Ekkor már nem, vagy
csak nagyon nehezen megy
tovább a futás. Aki viszont
célba ér, feledhetetlen él-
ménnyel gazdagodik. Úgy
tartják, ma Magyarországon a
BSI, Budapesti Sportiroda
versenyeinek valamelyiken
érdemes rajthoz állni. A profi
szervezés, a hangulat és a kö-
rítés mind a futókat szolgálja.

Itt nem a másik sportoló az el-
lenfél, hanem a távot és ön-
magukat kell legyõzniük az
indulóknak. Nem is verseny
ez igazából, hanem erõpróba.

Idén a 11ezer 400 induló
között 54 országból 1500 kül-
földi állt rajthoz. Végül 6 ezer
700 egyéni futó érkezett célba,
ami rekordot jelent Magyaror-
szágon, hiszen eddig 6 ezer
200-nál több futót soha nem
regisztráltak a célban egyik
félmaratoni versenyen sem.

Szentesrõl 28 sportoló in-
dult, köztük a Honvéd Rákó-
czi SE hat vidéki versenyzõje.
A legfiatalabb rajthoz álló 17,
a legidõsebb 63 éves volt, vé-
gül egy futónak kellett felad-
nia a versenyt sérülés miatt. A
férfiak között leggyorsabban
Õze László és Csendes Zoltán
ért célba, 8 másodperces kü-
lönbséggel 89 perc alatt. A
nõknél Virágos Kis Krisztina
109 perc alatt teljesítette a 21
kilométeres távot.
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Legyõzték
a távolságot

Bajnokságra hangolnak
a vízilabdázók

Ma kezdõdik és vasárnap fél 2-kor ér véget a Dr.
Rébeli-Szabó József vízilabda emléktorna a Szentes
Cs&K Kupáért. A támogató cégek és a Szentesi Vízilab-
dázásért 2006 Alapítvány jóvoltából nívós rendezvény-
nek ad helyet a ligeti uszoda, hiszen a mieink mellett me-
dencébe száll a Kassa, a Heliopolis Cairo, az OSC, a
Nagyvárad és a lengyel válogatott is. A torna jóvoltából
ismét városunkban köszönthetjük Tóth Lászlót, a Szen-
tes egykori kiváló játékosát és edzõjét, aki jelenleg a ko-
moly játékerõt képviselõ Nagyvárad mestere. A Szentesi
VK csapatának mérkõzései, és a kezdési idõpontok: Pén-
tek: Szentes – Lengyelország 10.30, Szentes – Kassa 17.
Szombat: Szentes – Cairo 10.30, Szentes – OSC 17. Vasár-
nap: Szentes – Nagyvárad 12 óra.



Rendhagyó filmes órán a
gimnázium drámai és fil-
mes tagozatára járó diákok,
valamint a Pollák szakkö-
zépiskola tanulói töltötték
meg a széksorokat a mozi-
ünnep programjának része-
ként, amelynek vendége-
ként az egykori HMG-s di-
ák, ma már sokat foglalkoz-
tatott filmes szakember,
Lengyel Andor mesélt pálya-
kezdésérõl, tapasztalatairól. 

Mivel a beszélgetést Zajácz
D. Zoltán, a gimisek média-
tanára folytatta le, aki maga
is dolgozott tévés stábokban,
és mindent és mindenkit is-
mer, a hamar belterjessé, de
így még érdekesebbé váló
elõadáson sorra repkedtek a
filmes utalások, sõt a re-
ményt keltõ tanácsokból sem
volt hiány. Ez utóbbiakat
Lengyel Andortól kaphatták
a filmes pályával kacérkodó
diákok, akik ámulattal hall-
gatták a fiatal rendezõt. Pél-
dául azt is megtudhatták tõ-
le, hogy a filmeket igazából
a rendezõasszisztens készíti,
hiszen õ valósítja meg a gya-
korlatban, amit a film – hiva-
talos – rendezõje kér. Andor
a pályája elején Szabó István
rendezõasszisztenseként dol-
gozott a Napfény íze címû
nagyszabású filmben, s a be-
szélgetés során jó poénként
ült, amikor kiderült, hogy
ugyanakkor saját nagyjáték-
filmje forgatásakor neki nem
volt asszisztense, és azóta
sincs. A Fej vagy írás címû,

2007-es filmjét nagyjából 30
fõs stábbal, 25 nap alatt for-
gatta le.

Felelevenítette azt az em-
lékét, amikor a Mária és Jé-
zus címû filmben dolgozott,
melyben Jézus anyját az a
színésznõ alakította, aki ak-
koriban a Star Wars elsõ ré-
szében Anakin Skywalker
anyját is. Andornak érdekes
volt ezt a furcsa párhuzamot
megélni, ráadásul a filmben
Jézust a késõbb Batmanként
híressé váló Christian Bale
játszotta. – Róla mindenki
azt mondta, hogy majd mek-
kora sztár lesz, mi pedig
nem értettük, ugyan miért
lenne az – emlékezett vissza
a fiatalember.

Pályakezdésérõl elmesélte,
hogy mindig látványos fil-
mekben gondolkodott, de

kezdeti ötletei nagyon sokba
kerültek volna, azokat nem
lehetett megvalósítani. Ezért
kitalálta, hogy egyik kisjá-
tékfilmjét ipari kamerákkal
forgatja le. A komolyabb
költségvetésû filmekrõl to-
vábbra sem tett le, most pél-
dául zombi-mozit, mellette
azonban ifjúsági Zánka-fil-
met is tervez.

Andor abban hisz, hogy
kell egy jó forgatókönyv, õ
ezt filmes iskolában is tanul-
ta. Nem mûvészembernek
tartja magát, sokkal inkább
tisztességes közönségfilme-
ket szeretne csinálni. Úgy
véli, azt jól csinálni a világon
a legnehezebb. 

Bár nemzetközi filmes tan-
folyamot is végzett, bevallá-
sa szerint nem volt meg a le-
hetõsége és talán a bátorsága

sem, hogy a Los Angeles-i
UCLA-ra, a híres filmes
egyetemre menjen, pedig
érettségi idején még ez volt
az álma. Jó filmeket rendezni
itthon is lehet, Amerikában
pedig rengetegen akarnak
filmezni. –Én maradtam, a
filmek pedig ide jöttek –
utalt arra, hogy egyre több
külföldi produkciót forgat-
nak hazánkban. De a mai di-
ákoknak felhívta a figyelmét:
ha jól tanulnak, ösztöndíjjal
kijuthatnak Amerikába.

Most egyszerre hét filmen
dolgozik, melyek különbözõ
stádiumokban vannak, s
köztük akad szentesi vonat-
kozású is. A Kisvárosi komé-
dia munkacímet viselõ alko-
tásnak Cserna-Szabó András-
sal, a szintén szentesi szár-
mazású szerzõvel írták a for-
gatókönyvét. – Erre próbá-
lunk most pénzt szerezni, s
van rá esély, hogy hamaro-
san meg is tudjuk valósítani
– mondta lapunknak a ren-
dezõ. Arról is beszélt érdek-
lõdésünkre, ma nagyon sok
bizonytalan szakma van a
világon, a filmezés csak egy
közülük. De mindig jön va-
lami munka, videoklipeket,
belsõ használatú filmeket,
imidzs-filmeket, reklámokat
készít Andor is, miközben a
hét készülõ produkció sorsát
egyengeti. Reméli, sikerült
kedvet csinálnia a diákoknak
a filmes szakmához.

Darók József

Élménybeszámoló a moziban

Egyetlen üzlet árul kedv-
telésbõl tartható állatokat a
városban. A bolt forgalmán
érezhetõ a havonta egyszer
rendezett díszmadár és
kisállatbörze körül kiala-
kult kedvezõtlen helyzet. A
gyászbogár lárvától a teknõ-
sön keresztül nyúlig szin-
ten minden kapható, ha pe-
dig nem, akkor beszerzi a
tulajdonos, Labádi Edina.

Jövõre lesz tíz éve, hogy
saját üzletet nyitott az addig
alkalmazottként dolgozó nõ.
– Hasonló profilú üzletben
dolgoztam négy éven ke-
resztül 1997-tõl, majd kis ki-
térõ után döntöttem önálló
vállalkozás indítása mellett.
Az addigi tapasztalataim
alapján úgy gondoltam, len-
ne igény egy széles kínálatot
nyújtó kisállat boltra. Olyan
áruválasztékot szerettem
volna kialakítani, amikért
akár hetente többször bejön-
nek a vevõk. Két év kellett,
hogy a vásárlók ideszokja-
nak, és lássák, megbízhatnak
bennem. Ha valami éppen
nem találnak meg, azt be-
szerzem rövid idõn belül, le-
gyen az kutyának ruha, vagy
cukorbeteg hörcsögnek ele-
ség, illetve bármilyen legáli-
san tartható állat. Tanácsot
adok a tartáshoz, betegségek
kezeléséhez – mondja Edina.

Kaphatók itt trópusi édes-
vízi halak, madarak, kisem-
lõsök, hüllõk, kétéltûek, ro-
varok, valamint a kizárólag
származási bizonyítvánnyal
értékesíthetõ görög teknõs és
madárpók. Utóbbiak árusítá-
sa szigorúan szabályozott,
például görög teknõst legfel-

jebb 10 centiméteres nagysá-
gig lehet eladni és csak a
lefotózása után. Ha addig a
méretig nem talál gazdára,
akkor a nyakamon marad –
kapom a tájékoztatást. 

– Melyek a legnépszerûbb
állatok? A lányoknál az
utóbbi két éve a törpenyúl a
sláger, lehet lógó fülû, orosz-
lánfejû vagy hosszú szõrû.
Elõtte deguból fogyott a leg-
több, ez egy Chilében élõ si-
vatagi rágcsáló. A fiúk ma-
dárpókot vesznek, mert az
menõ a lányok elõtt-mondja
mosolyogva. De a tévében
látható filmek is hatással
vannak a vásárlókra. Csuk-
lyás patkány a L'ecsó és a
Barátok közt sorozat hatásá-
ra, tengeri malac a Rágcsá-
vók címû animációs film ve-

títése után volt kelendõ.
Lapunk is beszámolt a

díszmadárbörze körül kiala-
kult helyzetrõl, amikor is az
adóhatóság ellenõrzései mi-
att jelentõsen visszaesett az
addig népszerû kisállatvásá-
ron résztvevõk száma. – Itt is
érzõdik a hatása – mondja
Edina. Nem tudnak venni ál-
latot, ezért nálam is keve-
sebb felszerelés fogy. Jönnek
vásárlók a környezõ telepü-
lésekrõl is, mivel nincs ha-
sonló profilú üzlet 30 kilo-
méteres körzetben.

Hosszú távra tervez La-
bádi Edina. Nagyon szereti
ezt csinálni és szereti az álla-
tokat, pedig napi másfél óra
plusz munka kell az ellátá-
sukhoz és hétvégén is etetni
kell õket.

– Milyen állatot javasol
gyerekeknek vagy kezdõ ál-
lattartóknak?

– Anyagilag a hörcsögöt
ajánlom, a gondoskodást
minden állat igényli. A hör-
csög 1,5 -2 évig él, madarak
általában 4-5 évig, de tudok
20 éves nimfa papagájról.
Bármelyik papagáj megtanít-
ható hangok, szavak utáno-
zására, azonban a seregélyfé-
lékhez tartozó beo tanítható
legkönnyebben beszélni.
Persze ez nem tudatos gon-
dolatközlés, csupán hang-
utánzás – teszi hozzá. Végül
azzal az idézettel búcsúzik,
amit a róka mond a kis her-
cegnek: Te egyszer s min-
denkorra felelõs lettél azért,
amit megszelídítettél.

BG
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Kos 
Úgy érzi megütötte a fõ-
nyereményt az új mun-

kahelyével és ezt mindenkinek elúj-
ságolja. Egy barátja meg is bántó-
dik, mert õ egy ideje nem talál
munkát és kicsit féltékeny önre.

Bika 
Nehéz dolog tanácsot
adni egy olyan szerelmi

ügyben, ahol mindkét félt ismeri.
Ma a pár mindkét tagja önhöz for-
dul, de nem tud mit válaszolni,
mert nem akarja õket megbántani.
Jobb ha kimarad ebbõl!

Ikrek
Hiába vett ki szabadsá-
got, hogy hivatali ügye-

ket intézzen, nem igazán halad se-
hol sem a sor. Órákig kell várnia és
zavarja a lassúság úgyhogy jócs-
kán felbosszantja magát.

Rák 
Valami van a levegõben,
nagyon érzi. Rossz dol-

gok fognak történni, vagy a kör-
nyezetében élõkkel, de ez csak
megérzés így nem tud konkrétu-
mokat. Figyeljen magára és a
családjára!

Oroszlán 
Ma egy barátja mutat be
egy zenekart és teljesen

beleszeret a dalaikba. Tökéletesen
leírják a jelenlegi bonyolult érzéseit,
így a következõ célja az lesz, hogy
elmenjen egy koncertjükre.

Szûz 
Szóba kerül egy külföldi
munkaút, amire igent

mondana szívesen, de fél attól
hogy mit szól a kedvese mindeh-
hez. Egy kollégájával menne, aki
lehet, hogy megpróbálja kihasznál-
ni majd a helyzetet, amikor kettes-
ben vannak.

Mérleg 
Nagyon unalmasak a na-
pok, alig várja, hogy vala-

ki elhívja valahová. Ez azonban
nem történik meg, így ön szervez
estére egy találkozót, amit az utol-
só pillanatban lemondanak. Bosz-
szús emiatt, de az otthonülés jót
fog tenni.

Skorpió 
Nyugodt és kiegyensú-
lyozott mostanság. Van

a környezetében egy ember, aki
ezt megpróbálja tönkretenni, de
ön erõs és nem fog neki sikerül-
ni.

Nyilas 
Mozduljon! - ez lehetne a
következõ napok monda-

ta. Sok olyan elhatározásra jut,
amivel kicsit kirángatja magát a
megszokott komfortzónából és
végre kicsit úgy fogja érezni, hogy
él!

Bak 
Mostanában nem megy
az alvás. Keveset alszik
és azt is zaklatottan. Ma-

gánéleti gondjai kihatnak erre is.
Ha helyrehozza ezeket, akkor az al-
vás is jobban fog menni.

Vízöntõ
Ma furcsa kérés érkezik
egy barátjától. Egy kelle-

metlen helyzetbõl kell kisegítenie,
amit nem is gondolt volna róla. Ez
a kis közös titok megerõsíti a meg-
lévõ barátságot is.

Halak 
Rosszul érzi magát, hogy
egyedül van. Mindenhol

szerelmespárokba fut és ma eszé-
be jut, hogy milyen régóta egyedül-
álló. El is sírja a bánatát egy barát-
jának, aki szintén ilyen helyzetben
van.

Szeptember 15-21.
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Pistike elkésik az iskolából reggel.
A barátja megkérdezi tõle:
- Te, miért késtél el ma reggel?
Erre Pistike:
- Egy focimeccsrõl álmodtam, de
hosszabbítás volt és tovább kellett
aludnom...

A kamionsofõr betér egy út menti
étterembe, és rendel magának egy
adag bécsi szeletet. Amikor épp
nekifogna, három jól megtermett,
bõrruhás motoros vagány lép be
az étterembe. Egyikük se szó, se
beszéd elragadja a sofõr tányérját,
és átviszi a saját asztalukhoz. A
férfi egyetlen mukkanás nélkül fi-
zet és távozik.
- Figyelitek, srácok - rikkant a leg-
nagyobb hangú vagány -, a pasas
vagy teljesen beszari, vagy nem
tud bunyózni.
- Valószínûleg vezetni sem tud -
szól közbe a pincér -, nézzék, épp
most lapított palacsintává három
motorkerékpárt. 

Leszerel a meleg katona és búcsút
int az egyik tisztnek is:
- Viszlát, szépségem!
Mire a tiszt felháborodottan
- Mi az, hogy viszlát szépségem?!
Nem látja a vállapomon a sok csil-
lagot?!
- Jól van, akkor viszlát csillagom!

- Hát magával mi történt? - érdek-
lõdik Szabó a szomszédjától, aki
mankóval ballag ki a lakásból.
- Közlekedési baleset ért.
- És mankó nélkül egyáltalán nem
tud járni?
- A fene tudja! Az orvos szerint tu-
dok, az ügyvédem szerint viszont
nem tudok...

- Amióta elveszítettem a borospin-
ce kulcsát, nyugtom van otthon.
- És a férjed nem haragszik rád,
amiért elveszítetted a kulcsot?
- Azt nem tudom, õ ugyanis a pin-
cében maradt.

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 éves a Tájak, ko-
rok, múzeumok mozgalom. Nyit-
va kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben. Idõszaki kiállítás: 

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítá-
sa.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
Döbrõssyné dr. Seres Ilona

festményeibõl összeállított kiállí-
tás szeptember 27-ig látható
nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Kollár László festõmûvész al-

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

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Száz év filmplakátjait bemutató

kiállítás látogatható az intézmény
nyitvatartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 13-17.
17.30  óra Nathalie második

élete – francia-svéd romantikus
vígjáték,

20 óra Sleeping Beauty –
ausztrál dráma.

Szeptember 20-24.
17.30 és 20 óra A csodálatos

pókember – amerikai fantaszti-
kus akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 14-tõl

Törpenyúl és madárpók a menõ



Született: Mayer Gábor és
Törõcsik Viktóriának (Ifjúsá-
gi stény. 7.) Gábor, Bölcskei-
Molnár Gábor Sándor és
Kósa Anikónak (Magyari u.
1.) Dominik nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Radics
Gábor (Deák F. u. 48.) és
Baranyi Krisztina (Mecs-
Balogh u. 14.).

Elhunyt: Varga Károly
(Bocskai u. 8.), Praznovszky-
Kiss Attila (Apponyi tér),
Rozgonyi Sándorné Csenki
Rozália (Csallány G. part
10.), Bakai József (Nagyör-
vény u. 17.), Simon Tiborné
Holly Margit (Szántó K. J. u.
3.), Vajda Antal (Kováts K. u.
3.).
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Betörték egy parkoló sze-
mélygépkocsi szélvédõjét,
majd megpróbáltak elhajtani
az autóval, ám a tolvajokat
tetten érték, így meghiúsult
az autózási kísérlet. A három
elkövetõvel szemben jármû
önkényes elvétele bûntett kí-
sérlete miatt indult eljárás.

Augusztus 31-e és szep-
tember 2-a között történt,
hogy az egyik Akácfa utcai
lakóházból 3 és félmillió fo-
rintot loptak el ismeretlenek.
A rendõrség nagy erõkkel
keresi a bûncselekmény el-
követõjét.

Feljelentést tett egy hölgy
a szentesi rendõrkapitánysá-
gon, hogy a szülészeti osz-
tály egyik kórtermébõl ellop-
ták az ágy mellett hagyott
ékszerét. A nyomozók az ed-
dig összegyûjtött adatok
alapján gyanúsítottként hall-
gatták ki a hölgy szobatársát,
aki ellen folyamatban van az
eljárás.

Elloptak egy vízóra-akna-
fedõ lapot az egyik Petõfi ut-
cai lakóház udvarából, ám
nem sokkal ez eset elköveté-

se után a járõrök a helyszín
közelében igazoltattak egy
férfit, akinél megtalálták a
fémet.

Lopás miatt indult eljárás
egy fiatalember ellen, mert a
Tescóból, az áruvédelmi esz-
köz eltávolítása után, 20 ezer
forint értékben szeretett vol-
na kivinni ruhát és élelmi-
szert. 

Összeverekedett két férfi
az egyik nagymágocsi szóra-
kozóhelyen, egyikük súlyos
sérüléseket szenvedett. Az
erõsebbik fél ellen súlyos tes-
ti sértés miatt indult eljárás.

Két helybéli fiatalembert
gyanúsít a rendõrség azzal,
hogy az egyik Szarvasi úti
telephelyrõl fémhulladékot
és fémtárgyakat loptak el
egymillió forint értékben.
Már megindult a vizsgálat
ellenük.

Megrongáltak egy sze-
mélygépkocsit a Kiss Bálint
utcában. Az autó hátsó szél-
védõjét törték be ismeretle-
nek, de nem vittek el semmit
az utastérbõl.

Több mint 400 ezer forint

értékben vittek el mûszaki
cikkeket a Dósai-Molnár ut-
cából, a Deák Ferenc utcából
pedig vashulladék tûnt el az
egyik udvarból, ez utóbbi
esetben elfogták a tettest.

Szeptember 10-én lakossá-
gi bejelentésre értek tetten
egy mindszenti nõt, aki a Ti-
sza-híd szentesi oldalán til-
tott kéjelgés szabálysértést
követett el. A hölgyet õrizet-
be vették a rendõrök, ellene
gyorsított eljárás keretében
születik majd ítélet.

Halálos kimenetelû baleset
történt a Rákóczi utcán az el-
múlt vasárnap. Az úttest szé-
lére parkolt le szabályosan
gépkocsijával egy férfi, majd
amikor a kiszálláshoz ké-
szült, az ajtót figyelmetlenül
nyitotta ki, aminek nekiütkö-
zött egy kerékpáros. A ke-
rékpáros ezt követõen az út-
testre esett, és úgy megütötte
magát, hogy késõbb a kór-
házban belehalt sérüléseibe.
A rendõrség egyelõre isme-
retlen tettes ellen indított
büntetõeljárást az ügyben.

hv

Elfogták a fémtolvajokat

A hétvégén rendezték meg
a felnõtt-ifjúsági latin, illetve
junior tíztánc ranglista ver-
senyt Budapesten. A Szilver
TSE párosai ismét elõkelõ
helyen zárták a megmérette-
tést.

A felnõtt latin ranglista 43
indulójából Bódi Ferenc-Gyu-
rits Diána párosunk a 6. he-
lyen, Budai Attila-Barna Lilla
duó a 14. helyen végzett. A
fiatalabbak versenyét, a juni-
or tíztánc ranglistát a Rónyai
Zoltán-Farkas Boglárka pá-
ros nyerte, második helyen

Tisza Dániel és Haddad Sabri-
na végzett, a bronzérmet a
Katona András-Kovács Klára
páros hozta el, a negyedik
hely a Balga Kristóf-Palásti Sá-
ra párosé lett.

A standard magyar bajnok
párosunk sem pihent a hét-
végén. A László Csaba-Páli
Viktória kettõs szombaton
Pozsonyban vett részt egy
nemzetközi versenyen, ahon-
nan az elõkelõ 9. hellyel tér-
tek haza, majd vasárnap Prá-
gában versengtek, ahol a 10.
helyen végeztek.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü szeptember 17-21.
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B menü: szárnyas húsból.
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B menü: Csongrádi aprópecsenye,
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Rangl is tás
táncosok

A Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont díszmadártenyésztõ szak-
köre díszmadár börzét rendez
szeptember 16-án, vasárnap 7-
11 óráig a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Díszmadár

(folytatás az 1. oldalról)
Az elkövetett bûncselek-

mények több mint fele va-
gyon ellen irányul, azaz lo-
pás. Ezért a fórum elején
Orosz Katalin õrnagy el-
mondta, mit lehet tenni a va-
gyonbiztonság érdekében.
Betörések és lopások meg-
elõzésére kerítsék be az in-
gatlanokat, kerteket,szerel-
jenek az ajtókra legalább két
biztonsági zárat, az ablakok-
ra rácsot. A lakosok lehetõ-
ség szerint tartsanak házõrzõ
kutyát és az ugatására ellen-
õrizzék a környéket és szól-
janak be a kapitányságra. A
rendõrök minden esetben ki-
mennek a bejelentésekre.
Akkor is zárják be a kaput,
lakás ajtót, ha csak 5-10 perc-
re mennek el otthonról és ne
hagyjanak nyitva ablakot,
mert ezeket használják ki
a besurranó tolvajok. Csak
annyi pénzt tartsanak ott-

hon, amennyit feltétlen szük-
séges, a többit tegyék be
pénzintézetbe.

Többen kritizálták a pol-
gárõrség munkáját, hozzáté-
ve, hogy kedvezõ jeleket is
tapasztalnak, mióta új vezetõ
irányítja. Keveset látni õket
éjszaka és mint Szabó Zoltán
önkormányzati képviselõ
megjegyezte: fiatalok próbál-
tak bekapcsolódni a munká-
jukba, azonban kiszorították
õket a szervezetbõl. Sipos Im-
re, a polgárõrök vezetõje el-
mondta, hogy többségüknek
munkahelye van, ahol nap-
pal dolgoznak, ezért nem
mindig tudnak éjszaka szol-
gálatot teljesíteni. Az említett
fiatalok pedig nem feleltek
meg a polgárõrré válás tör-
vényi feltételeinek, mivel
párthoz tartoznak. Jó hír a
polgárõrség számára, hogy
az önkormányzatnál igé-
nyelhetik a tavasszal meg-

szavazott többlet üzema-
nyag támogatást, ezzel is se-
gítve a munkájukat.

A fórumon a rendõrkapi-
tány bemutatta Nagyhegy
két körzeti megbízottját,
Végh Zoltánt és Halmai Zol-
tánt, akikhez bármikor for-
dulhatnak segítségért az ott
lakók. A kapitányság éjjel-
nappal hívható ügyeleti mo-
biltelefonszáma a 06-20/
4286–154. Zárásként Balogh
Szabó Imre megígérte a jelen-
lévõknek, hogy januárban
újabb lakossági fórumon vi-
tathatják meg Nagyhegy
közbiztonsági helyzetét. Ad-
dig pedig folyamatosan – a
kertészeti szezon vége után
is – mobil ellenõrzéseket vé-
geznek különbözõ napszak-
okban 3-5 rendõrrel a nagy-
hegyiek biztonsága érdeké-
ben.

Besenyei

Gyanús alakok Nagyhegyen,
fokozott ellenõrzések

A KULTURÁLIS ÖRÖK-
SÉG NAPJAI rendezvényso-
rozat keretében a MÁV Mo-
torgarázs és a Vasúttörténeti
gyûjtemény is látogatható lesz
szeptember 15-én, szombaton
és 16-án, vasárnap 9–17 óráig.
Helyszín: Korsós sor 51.

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKK
FFIIGGYYEELLEEMM!!

Szentes központjában
360 m2 területû, kétszintes,
6 szobás, konyhás, 2 fürdõ-

szobás, két utcára kijáratú ház
FÉLÁRON eladó.

Irányár: 25 millió Ft.
Érdeklõdni lehet: 30/9513-200

telefonszámon, illetve Szentes,
Mátyás király utca 25. sz. alatt.

A szociális területen dol-
gozók munkájának elismeré-
sére hozta létre a képviselõ-
testület a Köszönet-okle-
velet.

Az oklevél adományozását
kezdeményezheti a bizottság
bármely tagja, az e területen
mûködõ intézmény vezetõje,
dolgozója, valamint karitatív
szervezet, társadalmi szerve-
zet.

A javaslatot szeptember

30-ig kell eljuttatni a szociál-
politikai osztályhoz , amely-
nek tartalmaznia kell a sze-
mély, a szervezet nevét, cí-
mét, valamint az elismerni
kívánt tevékenység ismerte-
tését.

A bizottság októberben
dönt arról, mely személy
vagy szervezet kaphatja meg
az oklevelet, amelyet a „Szo-
ciális Munka” napján adnak
át.

Köszönet-oklevél

SSzzeenntteesseenn  aa  vváárroossbbaann  tteerr--

mmáállvvíízz  ffûûttééssûû  ffóólliiaa,,  tteellkkeekk,,

ffóólliiaahháázzaakk  eellaaddóókk  ((rréésszzlleettrree

iiss))..  3300//99--228811--550011

Apró

Tolvajoktól féltik értékeiket a nagyhegyiek. (Fotó: Vidovics)


