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Éppen a  fõszezonban
vesztett lendületébõl a
helyi idegenforgalom, de
még így is javultak a szál-
lásadók mutatói az elõzõ
évhez képest. Hiába a 6
százalékos forgalomnöve-
kedés, az ágazatból szár-
mazó helyi adóbevétel ér-
demben nem nõtt. 

Valamit csinálni kellene
nyáron Szentesen, mert
pusztán a meleg és napsüté-
ses idõjárás nem elég ah-
hoz, hogy több napra váro-
sunkba csaljuk a turistákat
– ez szûrhetõ le a helyi szál-
lásadók által lejelentett ada-
tokból. A polgármesteri hi-

vataltól kapott információk
alapján az év elsõ négy hó-
napja mellett a májusi ven-
dégforgalom is jobb volt,
mint az elõzõ évben, június-
ban és júliusban viszont
megtorpant a vendégéjsza-
kák számának növekedése.
Mint arról beszámoltunk,
április végéig közel 20 szá-
zalékkal nõtt a szentesi
szállásadók forgalma, a ja-
vulást a 18 év alatti vendég-
kör jelentõs bõvülése ered-
ményezte. A nyár beköszön-
téig folytatódott e kedvezõ
tendencia, az év derekától
viszont lelohadt a lendület,
és hiába alakult jól az au-

gusztus – a tavalyi 6547-rõl
idén 7419-re nõtt a nyolca-
dik hónap vendégéjszakái-
nak száma –, ez sem tudta
ellensúlyozni a 2011-es
eredményektõl jócskán el-
maradó júniust és júliust.
Ha csak a nyári idõszakot
nézzük, akkor 7,5 százalék-
kal kevesebb vendégéjsza-
kát regisztráltak, mint ta-
valy, és ugyanekkora esés
figyelhetõ meg a 18 év alatti
turisták forgalmában, illet-
ve az idegenforgalmi adó-
köteles vendégéjszakák te-
kintetében.

(folytatás a 4. oldalon)

Dömsödi Imre: a június és a július stagnált

A jó idõ nem elég vonzó
a turistáknak

Hétfõn ünnepli 75. szüle-
tésnapját Balázs Árpád, Érde-
mes Mûvész, Erkel- és Ma-
gyar Örökség-díjas zeneszer-
zõ, Szentes díszpolgára. A je-
les napon hazalátogat, és a
zeneiskolában mutatja be Vá-
logatott életeim címû köny-
vét. A mûvész lapunknak
nyilatkozott, az interjút az 5.
oldalon olvashatják.

75. születésnap

Másfél éve 685 milliós tá-
mogatást nyert az Atikövizig
arra, hogy a Kurca Szentes és
Szegvár közötti zsilipjeit
korszerûsítsék, illetve egyes
szakaszokon kikotorják a
medret, de a nagyszabású
fejlesztés egyelõre nem kez-
dõdhetett meg. A kiviteli- és

tendertervek 2012. április vé-
gére elkészültek, mely ter-
vekben – néhány tételt érin-
tõen – változások történtek –
tudtuk meg Kozák Pétertõl. A
vízügyi igazgatóság vezetõje
érdeklõdésünkre elmondta:
a változások a pályázatban
szereplõ és korábban ismert

mûszaki tartalmat alapjaiban
nem változtatták meg. A ter-
vek szerint a város fölötti ré-
szen a Bikaistállói és Zuhogó
közötti 3 kilométeres meder-
szakasz teljes, illetve a
Szentes-Szegvár közötti 7 ki-
lométeres szakasz részleges
kotrása valósulhat meg az el-
nyert összegbõl, továbbá
3 vízkormányzó mûtárgy
(Mindszentnél az Albert-
csõszházi, Szegvárnál a T-3
jelû, és Szentes alatt a Talomi
tiltó) átépítése.

(folytatás a 3. oldalon)

Jövõre kotorják ki a Kurcát

A jelenlegi közel 100 áru-
sítóhely helyett mindössze
14 boltban fognak dohány-
termékeket forgalmazni jö-
võ júliustól Szentesen. A
trafiktörvény miatt csök-

kenhet majd a kisboltok
forgalma, viszont a diákok
sem vehetnek majd cigaret-
tát maguknak. 

Szeptember 11-én felszállt
a füst: az Országgyûlés

fideszes javaslatra – 244 igen
szavazattal, 36 nem ellené-
ben, 26 tartózkodás mellett –
hagyta jóvá a jogszabályt,
amely szerint a jövõ év kö-
zepétõl csak koncessziós

szerzõdés alapján mûködõ
kereskedõk (egyéni vállalko-
zók, illetve gazdasági társa-
ságok) árulhatnak cigarettát.
A dohányboltokban dohány-
termékeken kívül mást nem
lehet majd kapni. A trafik-
törvénynek keresztelt szabá-
lyozás szerint egy települé-
sen 2000 lakosonként egy
Nemzeti Dohánybolt nyitha-
tó. A jogszabály nemcsak a
fiatalkorúak kiszolgálását
tiltja, hanem azt is, hogy
amíg 18 éven aluli az üzlet-
ben tartózkodik, addig bár-
kinek dohányterméket adja-
nak el. A dohányboltra sze-
rezhetõ koncessziós jogot
húsz évre lehet elnyerni, de
a korábbi tervekkel szemben
nem örökölhetõ. A nyilvá-
nos pályázatokat idén no-
vember 15-ig kell kiírni,
eredményüket két hónapon
belül hirdetik ki.

(folytatás a 3. oldalon)

14 Nemzeti Dohánybolt lesz

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BBUUCCSSÁÁNNYY  GGYYÖÖRRGGYY
SSzzeenntteess  vváárrooss  ddíísszzppoollggáárraa  eellhhuunnyytt,,
akit Szentes Város Önkormányzata

saját halottjának tekint.
Búcsúztatása 2012. szeptember 28-án (pénteken)

13.00 órakor a Kálvária temetõben lesz. 

Emlékét tisztelettel és kegyelettel megõrizzük.

Szentes Város Önkormányzata

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !
Nyerhet, ha elõfizet!

Azok az új elõfizetõk, akik októberben 2880 forintért félévre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek részt.
Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára: 1 db 30 alkalmas és 2 db 10 alkalmas uszodabérlet,1 db filteres kávéfõzõ

és 1 db kenyérpirító, 2-2 belépõjegy a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont által rendezett

novemberi, decemberi és márciusi Zene-Világ-Zene koncertekre.
Támogatóink: Szentesi Üdülõközpont, Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont, Budai N. Antal utcai Mûszaki Outlet.

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !

Csak jövõre kezdõdhet meg a Kurca város feletti és alatti
szakászának kotrása, illetve három zsilipének átépítése –
kisebb tervmódosítások jóváhagyása még most sem zárult
le, így egyelõre a közbeszerzési eljárást sem írták ki a 685
milliós fejlesztésre. Augusztus végéig 12,2 millió köbméter
vizet juttattak a Kurca-rendszerbe, ebbõl 7,5 milliót öntözõ-
vízként értékesítettek a vízügyesek. 

A Zuhogó (II-es zsilip) alatti Kurca szakasz a legszennyezettebb – jövõ júliusban kezdõdhet a kotrás.

Jövõ júliustól dohányt és újságot már nem lehet egy üzletben árulni.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunk-
ban köz-, és elismert szen-
tesiek véleményét kérjük ki
olyan ügyekrõl és történé-
sekrõl, amikrõl lapunkban
is beszámoltunk. Ezúttal
Stern Sándor (képünkön)
ügyvédet kérdeztük.

– Türk Attila váltotta Bé-
res Máriát a Koszta József
Múzeum igazgatói székében
szeptember 12-tõl. 

– Tudomásom szerint Bé-
res Mária igazgatóként kivá-
ló szakmai munkát végzett,
ezért érthetetlen a felmenté-
se. Mindent megtett annak
érdekében, hogy a páratlan
Koszta-gyûjteménnyel és
egyéb más régészeti leletek-
kel rendelkezõ múzeum or-
szágos elismerést kapjon.
Megmagyarázhatatlan, hogy
pár hónappal a múzeumnak
a helyi önkormányzat részé-
re történõ átadása elõtt a
megyei múzeum vezetése
ilyen módon „szóljon bele”
a múzeum vezetésébe még
akkor is, ha pillanatnyilag a
megye az intézmény fenn-
tartója.

– Sok probléma felmerült
Nagyhegy közbiztonságával
kapcsolatban a rendõrség
által szervezett lakossági
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. 

– A nagyhegyi lakosok pa-
nasza teljesen jogos. Minden
szentesinek alapvetõ érdeke,
hogy megfelelõ legyen a sze-
mélyes- és vagyonbiztonsá-
ga. Ezért a rendõrségnek és

a polgárõröknek mindent
meg kell tenniük, természe-
tesen az anyagi lehetõség
keretein belül. A város egyéb
területein most került felsze-
relésre a térfigyelõ rendszer,
Nagyhegy egyes frekventált
részein a térfigyelõ rendszer
telepítése szintén indokolt.
A közvilágítás pótlása is
nyilvánvalóan szükséges,
bár megjegyzem, hogy ez a
város egyéb pontjain is hiá-
nyos, a nem mûködõ közvi-
lágítási lámpákat gyorsab-
ban kellene javítani.

– Szociálisan rászoruló
szentesi nyugdíjasokon se-
gítene az a kezdeményezés,
aminek ötlete egy helyi vál-
lalkozó fejébõl pattant ki. A
Most Mi Mozgalom (MMM)
olyan támogatók csatlako-
zását várja, akik 2-3 idõs
ember számára rendszeresen
vásárolnának alapvetõ élel-
miszereket és azt el is jut-
tatnák a rászorulóknak. 

– A Szentesi Élet múlt heti
számából értesültem a Most
Mi Mozgalomról, amelyet
helyesnek tartok, javaslom,
hogy aki teheti csatlakozzon
ehhez a kezdeményezéshez. 

– Egy szekszárdi cég gyûjt
használt ruhákat a város-
ban.  Ollai Istvánné képvi-
selõasszony felháborodva
kereste fel szerkesztõségün-
ket, mert szerinte így nem a
helybeli rászorulók jutnak
ingyen ruházathoz. 

– A képviselõasszonyt
több évtizede ismerem, és
õszintén becsülöm mind-
azért a sok-sok fáradságért
és áldozatos munkáért, ame-
lyet a ruhagyûjtéssel a rá-
szorulók érdekében tett. Hó-
ban, fagyban, hideg helyisé-
gekben gyûjtötte a ruhákat

és osztotta szét, ezért példa-
mutató a tevékenysége, és
biztos, hogy az õ munkájá-
nak eredményeként Szente-
sen élõ rászorulók kapták
meg az adományokat. Ez
persze nem azt jelenti, hogy
más ne végezzen ilyen jelle-
gû karitatív tevékenységet,
viszont megfelelõ garancia
kell arra, hogy a begyûjtött
ruhák az arra rászoruló
szentesiekhez kerüljenek. 

– Embermagasságú gaz
lepte el a korábbi kertészeti
kutató közel 11 hektáros
szántóját, ami január óta a
Nemzeti Földalap kezelése
alá tartozik. 

– A kertészeti kutatóról
nekem mindig Szalva Péter,
a kutató volt igazgatója és a
szentesi paprika nemesítõje
jut eszembe. Ha élne, szo-
morúan látná, hogy mivé
lett a kertészeti kutató, ezért
azonnali beavatkozást igé-
nyel a lehetetlen állapot
megszüntetése akár úgy is,
hogy az önkormányzat meg-
bírságolja a kezelõt. Ez az
eset is azt példázza, hogy
helyben indokolt az ingatlan
hasznosítása. Ezt egyébként
más területeken már számos
példa bizonyította.

1933. február 11. – 2012. szeptember 21.
csaknem 80 esztendõ, ami Szenteshez köti!
Az a 80 esztendõ, amit megélt, tele volt
„embert próbáló” idõszakokkal, amelyekbõl
a szép emlékeket igyekezett õrizni.

Indíttatásáról így ír: „Szerencsésnek mond-
hatom magam, mert szeretetteljes családi
légkörben nevelkedtem, ahol a mások meg-
becsülése, szolgálata, a társadalom különbö-
zõ rétegeivel való kontaktusteremtés módjá-
nak finomságai kötelezõek voltak. Életvite-
lünkhöz a bibliai tízparancsolat adta a zsi-
nórmértéket. Hálás szeretettel emlékezem
Édesanyámra, akitõl „édes anyanyelvemet”
tanultam…" 

Középiskolai tanulmányait a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban végezte, amely döntõ
hatással volt késõbbi pályájára, érdeklõdésé-
re. „Elmondható, hogy a Horváth Mihály
Gimnázium azokban a politikai és társadal-
mi változásokkal terhes idõkben, amikor 8
éven át a diákja voltam, a humánum szigete
volt. Köszönhetõ volt ez az embernek, tanár-
nak, és igazgatónak egyaránt kiváló
Szöllõssy Géza igazgató úrnak, s az akkori,
ma már legendákkal övezett tanári karnak,
akik azzal neveltek bennünket, hogy VOL-
TAK."

Érettségi után a Szegedi Pedagógiai Fõisko-
lán általános iskolai tanári, majd a József At-
tila Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán magyar-történelem szakos középisko-
lai tanári oklevelet szerzett. Csorna-Csurgó-
Kecskemét után pályájának leghosszabb ál-
lomása Szentes, az akkori Mezõgazdasági
Technikum lett. Tíz éves tanári munka után
igazgatóhelyettesként 26 évig saját tantárgya-
in kívül a szép beszédet, a pontos fogalma-
zást, a társas viselkedést, az udvariasságot, a
szerénységet, de a tartást is tanította diáknak-
tanárnak egyaránt. Kedvesen, de határozot-
tan irányított, nem lehetett nem észrevenni
és nem megfogadni tanácsait, intelmeit.

A tanári munkáról így ír: „Folyamatos él-
ményforrást jelentett a sok örömet, derût,
szépséget adó kapcsolat tanítványaimmal.
Ennek során érzékelhettem a formálódó fiatal
lélek rezdüléseit, az általuk megélt küzdel-
meket, sikereket, kudarcokat. A tanítványa-
immal való kapcsolat engem is formált, ala-
kított."

Sokat tett iskolánkért, a városért, igazi lo-
kálpatrióta volt. Az iskola elsõ évkönyvét õ
szerkesztette a 40. évfordulóra. Õze Lajos
„színjátékos” és Heinrich Böll író emléktáb-
lájának elhelyezését szervezte meg. Õze La-
jos emlékét élete végéig megtartotta a szép
szentesi zárt „ë" használatával, ezzel is pél-
dát mutatva.

A városban emlékhelyek, emléktáblák,
szobrok elhelyezését segítette, szervezte,
sokszor õ avatta. Irodalomtörténeti, helytör-
téneti kutatásai, munkája példaértékû. A Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság tagjai közé
választotta. Számos elismerést, kitüntetést
kapott. Több évtizedes pedagógiai, irodalmi,
helytörténeti munkásságáért a Magyar Köz-
társaság Ezüst érdemkeresztjét vehette át
nyugdíjba vonulása után. Ez utóbbi csak
annyiban jelentett változást, hogy a tantermi
tanítás helyét is közszereplései, ismeretter-
jesztõ elõadásai, kutatásai váltották fel. 

Gyakran láthattuk kis unokáit vezetgetve,
vagy az ismert kerékpáron, hajlott háttal,
nadrágcsiptetõvel, talán éppen egy elõadás-
ra, vagy kiállításra igyekezve.

2007-ben a közösségért, a városért végzett
több évtizedes kiemelkedõ munkájáért mél-
tán érdemelte ki a Szentes Város Díszpolgára
címet. Az utolsó baráti összejövetelen szep-
tember elején, sajnos „igazoltan hiányzott”.
Hiányozni fogsz!

Gyurka, Gyuri bácsi, Tanár Úr! Kérem. 
Csöngettek.

Dr. Csikai Miklósné

25. alkalommal rendez ün-
nepséget a gondozási köz-
pont az Idõsek Világnap-
ja alkalmából. A központi
konyhán szeptember 29-én,

szombaton fél 11-kor kezdõ-
dõ programban lesz megle-
petés mûsor, ünnepi ebéd és
zenés-táncos mulatság.

Idõsek ünnepeA Szentesi Bajtársi Klub
az Idõsek Világnapja alkal-
mából rendez ünnepséget ok-
tóber 6-án, szombaton 11 óra-
kor. A Hungerit Zrt. ebédlõjé-
ben ebéddel, zenével, tombo-
lával és mûsorral köszöntik a
jelenlévõket. A talpalávalót
Kovács Zoltán húzza.

Milyen szerepe volt a Ti-
sza folyónak abban, hogy
1787-ben postaállomás nyílt
Szentesen? Melyik osztrák-
magyar császár rendelte el a
szentesi postaállomás léte-
sítését 225 évvel ezelõtt?
Kik voltak az elsõ szentesi
postamesterek? – ezt is
megtudhatja, aki szeptem-
ber 28-án délután 3 órakor
részt vesz a szentesi posta
225. születésnapja alkalmá-
ból rendezendõ postatörté-
neti kiállítás-megnyitón.

A Dél-Alföldön az 1700-as
évek végén nyíltak posta-
utak. 1787-ben II. József csá-
szár beutazta az országot.
Járt Békés és Csongrád vár-
megyében is. Még abban az
évben döntést hozott egy új
postaút létesítésérõl, ami
Szentesen át vezetett, tekin-
tettel arra, hogy itt lehetett
minden évszakban legjob-
ban átkelni a Tiszán. „Õfel-
sége legkegyelmesebben el-
rendelni méltóztatott, hogy
mivel Szentesnél van min-
den évszakban a legjobb ti-
szai átkelés, az említett Szen-
tesen át, ahol aztán az útvo-

nal Arad és Nagyvárad felé
ágazik, postaút és a követke-
zõ állomások állítandók
fel…” – olvasható abban a
német nyelven írt okmány-
ban, amely az új postaút lé-
tesítésérõl rendelkezett. Így
kapott Szentes 1787-ben pos-
taállomást. Ez tette lehetõvé,
hogy 1788-ban megnyíljon
az orosházi, csabai, gyulai és
tótkomlósi postaállomás is.
Az új postaútvonalon az
utas- és postaszállítás 1788.
március 1-én vette kezdetét. 

Az elsõ
postamesterek

Szentes elsõ postamestere
1787-tõl id. Kogler János
volt, õt fia, ifj. Kogler János
követte, aki nemcsak posta-
mester, de városi tanácsnok,
albíró, fõbíró, sõt 1849-51 kö-
zött Szentes polgármestere is
volt. 1855-tõl 30 éven át
Werner Pál, 48-as huszársági
alszázados volt Szentes pos-
tamestere. Még az 1850-es
években is csak kétnaponta
járt postakocsi a Buda-
Szentes-Arad útvonalon. Si-
került kieszközölni, hogy
Szarvas és Orosháza között

is legyen heti két alkalom-
mal postajárat, illetve Szar-
vas és Szentes között heti
négyre emeljék a járatok
gyakoriságát. 1867-ben a
Magyar Posta kivált az oszt-
rák fennhatóság alól, és ma-
gyar nemzeti közintézmény
lett. A vasútépítéssel párhu-
zamosan a vasút menti na-
gyobb településeken sorra
nyíltak postahivatalok. A
posta jelenléte mindenütt
emelte a települések rangját,
hozzájárult a fejlõdéshez. Az
1800-as évek végén már a
kisfalvak és a tanyai terüle-
tek postai ellátását kezdték
fejleszteni. 

Postaépületek
Szentesen az elsõ postaál-

lomás a Szent Anna utcában,
a Mátéffi László-féle ház he-
lyén mûködött. A postaházat
a többi épülettõl csak a cí-
mer különböztette meg, ami
deszkára szegezett bádogra
festett kétfejû sast ábrázolt.
A hivatali helyiségen kívül a
postamester lakása és a pos-
talegények szállása volt az
épületben, az udvaron pedig
istálló, fészer és szérûskert.
A posta abban az idõben
meglehetõsen kezdetleges
volt. A postamesterek sze-
mélyéhez kötõdõ postaállo-

más helye, épülete többször
változott. 1877-ben nyílt meg
Szentesen a távírda, mely
egy ideig a postával közös
helyiségben, 1882-tõl azon-
ban különválasztva mûkö-
dött a Horváth Mihály utcá-
ban, Gyulai József vezetésé-
vel. A posta és a távírda in-
tézményes egyesítésével
1887-ben került a két szolgá-
lati ág egységes vezetés alá.
Az elsõ telefonközpontot
1898. szeptember 27-én he-
lyezték üzembe öt elõfizetõ-
vel a Tóth József utca 2. sz.
alatti postahivatalban. 

Az 1900-as évek elején a
kincstár a posta elhelyezése
céljából bérbe vette a mai Pe-
tõfi utca 8. szám alatt álló,
1893-ban tervezett épületet,

amit 1915-ben meg is vásá-
rolt. Ezt az épületet a szente-
siek régi postának nevezik.
Többszöri felújítással és át-
alakítással közel 100 évig
adott helyet a postának. Idõ-
vel az épület elavulttá, túl-
zsúfolttá vált. Új posta építé-
sét már az 1950-es évektõl
fontolgatták, de pénz híján
csak 1984-ben kezdõdött el a
beruházás. 1989. október 23-
án nyílt meg a mai, korszerû
posta, ahol tágas ügyféltér
van, és a postások számító-
géppel támogatott munkahe-
lyeken szolgálják ki a közön-
séget.

Lovászi József 
a Dél-alföldi Postatörténeti

Alapítvány kuratóriumi tit-
kára

Bucsány György
Tanár Úr emlékére

A 225. évforduló alkalmából szeptember 28-án, 15
órakor a postán köszöntõt mond Németh Emil, a Magyar
Posta Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és Szûcs
Lajos, Szentes alpolgármestere. A postatörténeti kiállítást
Tóth László, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke mutatja be. A megemlékezést a Dél-
alföldi Postatörténeti Alapítvány és a szentesi önkor-
mányzat támogatásával a helyi posta dolgozói rendezik.
A kiállítás a magyar posta és a magyar bélyegkiadás tör-
ténetét mutatja be tablókkal, dokumentumokkal, tárgyi
emlékekkel, a szentesi székhelyû dél-alföldi alapítvány
gazdag gyûjteményébõl. A tárlatot október 1-jétõl 5-ig 8-
16 óra között tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Mit szól hozzá
Stern Sándor?

225 éve nyílt posta Szentesen



(folytatás az 1. oldalról)
A koncessziós díj összegé-

rõl, megfizetésének módjáról
a szerzõdés rendelkezik. A
dohánytermék-értékesítési
koncesszióra pályázók közül
elõnyben kell részesíteni a
megváltozott munkaképes-
ségûeket és a legalább há-
rom hónapja igazoltan állás-
keresõket, illetve az õket fog-
lalkoztató gazdasági társasá-
gokat. Nem adható ki az en-
gedély, ha a kérelmezõvel
szemben a megelõzõ öt év-
ben az adóhatóság egymillió
forintnál nagyobb adó- vagy
vámbírságot szabott ki, illet-
ve ha harminc napon túli
köz- vagy adótartozása van.

Becslésünk szerint jelenleg
Szentesen közel száz árusító-
helyen kínálnak dohányter-
mékeket, elsõsorban cigaret-
tát. A hiper- és szupermarke-
tek, benzinkutak és kisboltok
helyett jövõ júliustól 14
Nemzeti Dohánybolt árusítja
majd a füstölnivalót. Hogy
mindez hogyan hat a kisebb
üzletek forgalmára, arról az
egyik szentesi vállalkozó azt

mondta: önmagában nem je-
lentene veszteséget, de ösz-
szetettebb dologról van szó.
Noha a boltjában a forgalom
50 százalékát adja a dohány-
árú, a haszonnak csupán a

10 százaléka származik e ter-
mékbõl. Ami aggasztó, hogy
aki eddig bejött cigit venni
és mellé egyéb árucikkeket is
vásárolt, az feltehetõen jövõ
nyártól máshol fogja ezt
megtenni, így a kapcsolódó
forgalomtól esnek majd a
kiskereskedõk.

A trafiktörvény változást
hozhat a fiatalok dohányzá-
sával kapcsolatban. Egy 2010
végén készült reprezentatív
felmérés alapján a szentesi
középiskolások 23,5 százalé-
ka, azaz közel negyede napi
rendszerességgel rágyújt.

Majdnem minden ötödik di-
ák pedig ritkábban, hetente
elpöfékel egy cigarettát. Az
is beszédes adat, hogy a
vizsgálat szerint 2010-ben 85
százalékra nõtt azok aránya,
akik szerint könnyen vagy
nagyon könnyen lehet hoz-
zájutni a cigarettához. A kö-
zépiskolák az utóbbi évek-
ben csak annyit tudtak elér-
ni, hogy az intézményekbõl
az utcára ûzzék a dohányzó
tanulókat – ennek látványá-
val naponta szembesülhet-
nek a szentesiek. 

Munkatársunktól
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Megkezdõdött a 45-ös út
mentén épült, a termáltótól
az Árpád Agrár Zrt. szent-

lászlói kertészetéig vezetõ
kerekpárút mûszaki átadása.
A fejlesztés teljes költségét,

94 millió forintot pályázati
forrásból fedezte az önkor-
mányzat.

…szeptember 29-én, szomba-
ton 15 órakor Török Bernadett
festõmûvész kiállítását megnyitja:
Perjés Gáborné középisk. tanár.

…október 2-án, kedden 18
órakor A 6. olimpiára is kerékpár-
ral Cseuz László élménybeszámo-
lója lesz.

…október 3-án, szerdán 18
órakor Az aradi vértanúk utolsó
öltözéke Katkóné Bagi Éva textil-
restaurátor elõadása.

A könyvtárban

Könyves vasárnapot rendeznek a városi könyvtár-
ban. Október 7-én, vasárnap 10-13 óra között a Szen-
tesi Díszítõmûvész Kör tagjaitól kézmûves technikák
megtanulására van lehetõség, illetve K. Horváthné
Szabó Edit íráselemzést végez (csak elõzetes bejelent-
kezés alapján). 

10-12 óra között Udvardi Jánosné kézimunka elõ-
nyomó a drukkolással ismerteti meg a jelenlévõket,

14-17 óra között a Kurca-parti Foltvarró Kör tagjaival
dísztárgyakat készíthetnek az érdeklõdõk. 

9-17 óra között kézmûves-foglalkozások kicsiknek
és nagyoknak (origami), valamint kalocsai hímzések
készítésében is részt vehetnek a vállalkozó kedvûek.

A korábbi évekhez hasonlóan október 1-7-éig térí-
tésmentesen lehet  beiratkozni és térítésmentesen
használható az internet (napi, max. 1 óra).

Találkozzunk a könyvtárban

(folytatás az 1. oldalról)
Ennek ellenére az érvény-

ben lévõ támogatási szerzõ-
dés vonatkozó elõírásai sze-
rint a végrehajtott változáso-
kat hivatalosan át kellett ve-
zettetni a közremûködõ szer-
vezetnél, majd a változások
jóváhagyatását követõen le-
hetett a közbeszerzési doku-
mentációt elkészíttetni. En-
nek fejében adhatnak ki mi-
nõségbiztosítási tanúsítványt,
amely nélkül nem indítható
meg a közbeszerzési eljárás.
Jelenleg a közremûködõ szer-
vezet részérõl kiállított tanú-
sítvány már a vízügyesek
rendelkezésére áll, és várha-
tóan október elejéig a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség is ki-
adja ezt a dokumentumot. 

A munkálatok idején a ki-
vitelezõnek kell majd biztosí-
tania a vizek továbbvezetésé-
nek lehetõségét, így elõre lát-
hatóan nem lesz sem a bel-
vízelvezetéssel, sem pedig a
mezõgazdasági vízszolgálta-
tással probléma. Azonban a
kotrási munkák idején (2013.
július 15-október 31.) víz-
szintcsökkenésre lehet számí-
tani.

Az elmúlt hónapok aszá-
lyos idõszaka a horgászok-
nak kedvezett leginkább, a la-
punkhoz eljutott információk

szerint régen nem tapasztal-
tak ilyen kiváló vízminõséget
a Kurcán felsõ szakaszán.
Mint megtudtuk: a Hármas-
Körösbõl március óta össze-
sen 9,5 millió köbméter víz
került beemelésre, így a
Kurca legfelsõ szakaszán
„tiszta Körös víz“ van. A fo-
lyamatos öntözõvíz kivételek
miatti állandó vízmozgás-
vízcsere biztosította azt, hogy
a nagy melegek ellenére sem
romlott a víz minõsége.

Bíró Dániel

Jövõre kotorják
ki a Kurcát

A Horváth Mihály Gimnázium
pedagógusainak szakirányú továbbképzése

c. TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0075 azonosítószámú
pályázat keretében négyen szereztek újabb végzettséget,

amellyel erõsítik szakmai munkájukat. A pedagógiai
ismereteiket frissítették, új módszereket sajátítottak el, friss

kutatási eredményekkel találkoztak, amelyeket a
gimnáziumi munkájuk során hasznosítani tudnak majd.

2 fõ újabb szakos diplomát szerzett, testnevelõ tanári,
ill. mozgókép- és médiaismeret szakon, további két fõ

pedig pedagógiai szakvizsgát tett, tanügy-igazgatási, ill.
mérés-értékelési szakterületen.

Már lehet kerekezni

Kalamusz Endre RKC ve-
zetésével új edzésforma in-
dul október 9-én a Zsoldos
Ferenc Középiskola és
Szakiskola tornatermében. 

A kettlebell vagy más-
néven girya egy tradicioná-
lis orosz vas súlyzó, ami
leginkább egy olyan ágyú-
golyóra hasonlít, amelyhez
egy bõrönd fogantyúját erõ-
sítették. Az orosz különle-
ges egységek sokban kö-
szönhetik acélos erejüket,
halálos gyorsaságukat és ki-
meríthetetlen állóképessé-
güket a kettlebell edzésnek.
Ez a típusú mozgásforma
egészséghez, kiváló fizikai
képességekhez, jó kinézet-
hez segíti használóját. Fon-
tos azonban megérteni,

hogy nem csodaszer, hanem
egy eszköz, amely mögött
egy korszerû és tudomá-
nyosan felépített rendszer
áll, az RKC. 

A kettlebellt használják a
34. Bercsényi Különleges
Hadmûveleti Zászlóalj
kommandósai, a Honvéd és
a KSI judósai, a kick box vá-
logatott, ketrecharcosok,
bokszolók, speciális rendõri
egységek tagjai, és termé-
szetesen átlagemberek, akik
pár hónap alatt egy élspor-
toló erejét és erõállóképes-
ségét szerzik meg. 

– Célunk, hogy egyfajta
funkcionális erõnléti edzést
biztosítsunk egyéneknek és
csoportoknak, hogy megis-
merjék az RKC rendszerben

rejlõ lehetõségeket – mond-
ta Kalamusz Endre, aki kez-
detben önállóan, majd Sze-
geden végezte az edzéseket
hetente három alkalommal.
Ez évben Budapesten meg-
szerezte az instruktori képe-
sítést, ami alapján edzéseket
is vezethet.

Mostantól bárki számára
elérhetõvé válik a kettlebell
Szentesen is. Az érdeklõ-
dõket ingyenes bemutató
edzésen várja október 9-én,
kedden és 11-én, csütörtö-
kön 18-tól 19 óráig a Zsol-
dos Ferenc Középiskola és
Szakiskola tornatermében
Kalamusz Endre RKC I inst-
ruktor.

(X)

Különleges edzés a kettlebellel

A város központi részén
található; a Tóth József és az
Ady Endre utcákat köti ösz-
sze. 1857-ben Zöldfa utcának
nevezték, amely 1906-ig ma-
gába foglalta a mai Horváth
Mihály utcát is. Az 1906. évi
városrendezéskor vette fel a
XIX. század kiemelkedõ fes-
tõjének, Munkácsy Mihály-
nak a nevét, aki Munkácson
született 1844. február 20-án.
Elmagyarosodott bajor ere-
detû kistisztviselõ családból
származott; eredeti neve
Lieb Mihály (1868-ig). Apja
sótiszt volt Munkácson; szü-
leit korán elvesztette. 1851-
ben anyai nagybátyjához,
Reök István békéscsabai
ügyvédhez került, aki 1854-
ben asztalos inasnak adta.
Segédlevele megszerzése
után egy ideig Aradon dol-
gozott. Szamossy Elek ván-
dorfestõ felismerte rajztehet-
ségét, s rendszeres képzés-

ben részesítette. 1863-ban
Pestre utazott, hogy pártfo-
gókat keressen. A Képzõmû-
vészeti Társulat havi segély-
ben részesítette, majd 1865-
ben felvették a bécsi képzõ-
mûvészeti akadémia elõké-
szítõ osztályába. A követke-
zõ évben ösztöndíjasként be-
iratkozott a müncheni aka-
démiára, majd átiratkozott
az Adam fivérek magánisko-
lájába. 1868-tól Düsseldorf-
ban tanult; itt festette elsõ vi-
lághírû festményét, a Sira-

lomházat, amellyel 1870-ben
elnyerte a párizsi Szalon
aranyérmét. Ugyancsak itt
született az Ásító inas és a
Tépéscsinálók. 1871-ben Pá-
rizsba költözött; ekkor már
mint világhírû festõmûvész.
Legismertebb alkotásai:
Krisztus Pilátus elõtt (1881),
Golgota (1884), Liszt Ferenc
(1886), Honfoglalás (1893),
Ecce Homo (1896). Említést
érdemel, hogy Munkácsy
Mihály 1891. okt. 8–11. kö-
zött Szentesen, Szegváron és
Csongrádon tartózkodott,
hogy jellegzetes magyar ar-
cokat gyûjtsön Honfoglalás
c. festményéhez. Nagy ha-
tással volt Koszta József és
Tornyai János mûvészetére.
1896-ban szanatóriumba,
majd elmegyógyintézetbe
került, s testileg-szellemileg
leépülve halt meg a német-
országi Endenichben 1900.
május 1-jén.

Labádi Lajos

14 Nemzeti Dohánybolt lesz

Utcáink, tereink névadói (93.)

Munkácsy Mihály utca

Augusztus 31-ig a Kurca
fõcsatornába 9,5 millió
köbméter öntözõvíz ke-
rült szivattyúval beeme-
lésre a Hármas-Körösbõl,
valamint 2,7 millió köb-
méter öntözõvíz került át-
vezetésre a Szarvas-Kákai
öntözõrendszerbõl a Kór-
ógyéren és a Vekeréren
keresztül a Kurca rend-
szerbe. A Kurca rendszer-
ben, azaz a Kurca fõcsa-
tornán, a Veker-éren, a
Kórógy-éren és a Ludas-
éren 2012. augusztus 31-ig
összesen 7,5 millió köb-
méter öntözõvizet értéke-
sített a vízügy.

A jogszabály alapján a vámhatóság öttõl ötszázmillió
forintig terjedõ bírsággal sújthatja, ha valaki koncessziós
jogosultság vagy engedély nélkül értékesít dohányárut.
A bírság kétszázezertõl tízmillió forintig terjedhet, ha a
kiskereskedõ az engedélyben foglaltaktól eltér, megsérti
a trafiktörvényt, nem teljesíti az állammal szembeni kö-
telezettségét, illetve nem tesz eleget a nyilvántartási,
könyvvezetési elõírásoknak, vagy hamis adatot tüntet fel.

A Szent Anna utcai egykori trafiknak már csak a helye látszik.
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(folytatás az 1. oldalról)
Ha az eddigi éves teljesít-

ményt vizsgáljuk, továbbra
is hízelgõ helyzet, hiszen
anélkül, hogy komolyabb
attrakcióval állt volna elõ a
város, vagy bõvült volna a
szálláshelykínálat, januártól
augusztus végéig 6 százalék-
kal nõtt a vendégéjszakák
száma az elmúlt esztendõ
hasonló idõszakához képest.
A forgalomnövekedés a fia-
taloknak és az idõseknek kö-
szönhetõ: a 18 év alatti és a
70 év feletti – adómentes –
vendégkör egyaránt 11-12
százalékkal emelkedett az el-
sõ nyolc hónapban. Ami a
helyi adóbevételt illeti, egy-
általán nem érzékelhetõ az
elsõ 8 hónap lendülete, az
adóköteles vendégéjszakák
száma ugyanis tavaly 13 934
volt, idén pedig 14 003, va-
gyis mindössze 20 ezer fo-

rinttal folyt be több a városi
kasszába.

– A június és a július ná-
lunk is stagnált, az étterem-
bõl is elmaradtak a korábbi
években megszokott külföldi
vendégek, de összességében
nõtt a szobák kihasználtsága,
65-rõl 68-69 százalékra emel-
kedett – nyilatkozta lapunk-
nak a Páterház Panzió és Ét-
terem tulajdonosa. Dömsödi
Imre szerint a gazdasági vál-
ság által leginkább sújtott
középréteg a magánszálláso-
kat választotta, amikor nya-
ralni ment a család, ez a for-
galom viszont kevésbé je-
lentkezik a statisztikákban.
Az õszi foglalások alapján
tartható a kissé javuló ten-
dencia: külföldi vadászok,
üzletemberek már jelezték
érkezésüket. A szakember
szerint az eddigi tapasztala-
tok azt mutatják: olyan prog-

ram kell, ami jobban idecsa-
logatja a vendégeket.

Bíró Dániel 

A jó idõ nem elég
vonzó a turistáknak A 2011-ben lezárt nyomozások adatai alap-

ján vette górcsõ alá a magyar közepes nagy-
ságú városok bûnügyi fertõzöttségét a HVG:
a hetilap 304 települést felsorakoztató listá-
ján Szentes a 46. helyen szerepel, és ezzel
Csongrád megye legfertõzöttebb városa volt
tavaly. Megyei szinten a Kurca-parti várost
követi Csongrád az 59. majd Makó a 71. és
Mórahalom a 88. helyen. Sándorfalva a 175.,
Kistelek a 181., Csanádpalota a 226., Mind-
szent pedig a lista 229. helyére került. Szom-
szédváraink közül Kunszentmárton 111.,
Szarvas 215., Kiskunfélegyháza a 245., míg
Orosháza a 258. helyen szerepel. Az listát
egyébként Zamárdi vezeti, Ercsi és Rétság
elõtt. 

Ami a konkrétumokat illeti: a HVG gyûjté-
se szerint Szentesen tavaly összesen 1480
bûncselekményt regisztráltak. A rablások
számát tekintve városunk a top 10-be is be-
került – 11 ilyen bûncselekményt követtek el
2011-ben, amivel országos összehasonlítás-

ban a 6. helyre kerültünk; Makó az ötödik,
ahol 13 rablás történt. Azt is fontos megemlí-
teni, hogy Szentes javított legutóbbi helyezé-
sén, hiszen a 2010-es nyomozóhatósági és
ügyészségi statisztika alapján a 2011-es lista
29. helyén szerepelt.

Munkatársunktól

Szentes 46. a bûnügyi toplistán

a Szentes Város Önkormányzata tulaj-
donában lévõ Szentes, belterület 7517/17
helyrajzi számú ingatlan bérbeadás útján
történõ hasznosítására.

Szentes Város Önkormányzata Polgármestere a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése,
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény 5. § (11) bekezdés b) pontja, valamint
Szentes Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyona
feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól 13/2005. (V.14.)
ÖR. rendelete 14. § (3) bekezdése és 15. § (1) bekezdése
alapján nyilvános pályázatot ír ki a Szentes Város
Önkormányzata tulajdonában lévõ Szentes, belterület 7517/17
helyrajzi számú ingatlan bérbeadás útján történõ hasznosítására.

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

belterület 7517/17 helyrajzi számú ingatlan bérbeadás útján
történõ hasznosítása szabadidõs sporttevékenység részére
kialakítandó élménypark céljára.

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

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

személyek vagy belföldi székhelyû jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetek, melyek
megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt, átlátható szervezettel
szembeni elvárásoknak, továbbá Magyarországon köztartozása
nincs, és nem áll csõd- vagy felszámolási eljárás alatt.

5. Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Szentes város központjának közelében, a helyi

védelem alatt álló Széchenyi liget, és a városi strandfürdõ
közvetlen szomszédságában található. Tõle mintegy 500
méterre, Csongrádi út túloldalán találhatók Sportközpont
területén lévõ labdarúgó pályák, BMX pálya és íjász pálya. 

Az ingatlan elhelyezkedése közlekedési és környezeti
szempontból egyaránt rendkívül kedvezõ. A városközpontba
bevezetõ Csongrádi útról 1-2 perc alatt, a 451. számú fõút

elkerülõ szakaszáról kb. 5 perc alatt  elérhetõ. Szükség esetén
rendkívül kedvezõ parkolási lehetõséget biztosít az ingatlan
közvetlen szomszédságában megépült, ingyenesen igénybe
vehetõ 160 férõhelyes parkoló.

Az ingatlan beépítetlen, beépítése a rendezési terv elõírásai
szerint lehetséges. A rendezési terv szerinti övezeti besorolás:
Kzi = Különleges, jelentõs zöldterületû intézményi övezet, ahol
szabadon álló beépítési móddal helyezhetõek el épületek, a
telek területének legfeljebb 25 %-a építhetõ be, a zöldfelület
aránya legalább 50 % és az épületek építménymagassága
legfeljebb 6,0 méter lehet.

Az ingatlan nem rendelkezik közmûbekötésekkel, de minden
közmû esetében biztosítható a csatlakozási lehetõség. 

Az ingatlanon tervezett létesítményekhez szükséges
parkolóhelyeket az ingatlan területén kell kialakítani.

Az ingatlan teljes területe: 1 ha 6113 m2.
6. Az ingatlan bérbeadásának feltétele
Az ingatlant a tulajdonos szabadidõs sporttevékenység részére

kialakítandó élménypark céljára kívánja bérbe adni.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a versenyeztetés tárgyát

képezõ ingatlant fõ tevékenységként élménypark céljára
használja, az ahhoz szükséges épületeket és építményeket saját
költségén (esetleg pályázati támogatással), önkormányzati
támogatási igény nélkül valósítja meg

A pályázónak vállalnia kell, hogy a tervezett tevékenységhez
szükséges építmények építési engedélyes tervdokumentációját a
bérleti szerzõdés megkötését követõ 6 hónapon belül a
Képviselõ-testület Városrendezési, Fejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottsága részére jóváhagyásra bemutatja, majd az
építési engedélyt 3 hónapon belül megszerzi. 

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

A pályázónak vállalnia kell, hogy a hasznosítási szerzõdésben
elõírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesíti.

7. A benyújtandó pályázatnak az alábbiakat kell tartal-
maznia:

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

2.  Amennyiben a pályázó nem természetes személy
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megfelel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjában foglalt, átlátható szervezettel szembeni elvárásoknak.

3. Bérleti díj nettó összegére tett ajánlatot
4. Az élménypark kialakításával, mûködtetésével kapcsolatos

koncepciót, a foglalkoztatottak és az élményparkot
igénybevevõk tervezett számának ismertetésével, annak
bemutatását, hogy a tervezett tevékenység hogyan illeszkedik
Szentes város fejlesztési elképzeléseihez.

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

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

7. Nyilatkozatot arról, hogy Szentes Város Önkormány-
zatánál, illetve más önkormányzatnál nincs adó-, illetve
köztartozása.

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

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

1. A tevékenység koncepciójának illeszkedése a város
fejlesztési elképzeléseihez

2. A tervezett új álláshelyek száma
3. Az ajánlott bérleti díj
4. Együttmûködés az önkormányzat intézményeivel, az

önkormányzat tulajdonában lévõ gazdasági társaságokkal
9. Az ingatlan bemutatása:
Munkaidõben, elõzetes idõpont egyeztetés alapján: Szentes

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya
Szentes, Kossuth tér 6. Czirok Jánosné osztályvezetõ: 63/510-
354

10. A pályázat beadása:
A pályázatot zárt borítékban 2012. október 12. 10 óráig kell

beadni a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában (202.
iroda).

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

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

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

Több, közel azonosan rangsorolt pályázat beérkezése esetén
a pályázat kiírója versenytárgyalást tarthat, melynek idõpontjáról
a pályázókat értesíti.

A kiíró a pályázat eredményérõl írásban értesíti az
érdekelteket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentes, 2012. 09. 25.
Szirbik Imre polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) adatai sze-
rint a négycsillagos szállo-
dák forgalma jelentõsen
nõtt idén, míg az ötcsilla-
gos hoteleké csak kismér-
tékben. A négycsillagos
szállodák forgalma úgy
növekedett, hogy közben
2007 és 2011 között 40 szá-
zalékkal bõvült a kategó-
ria kapacitása, az egy-,
két- és háromcsillagosoké
pedig több mint 10 száza-
lékkal csökkent. A három-
csillagos szállodák és az
egyéb szállástípusok (pél-
dául két- és egycsillago-
sok, panziók, kempingek)
forgalma viszont csök-
kent. 

A Szentesi Rendõrkapitányság vezetõje
Nagyhegy városrész fokozott ellenõrzését
rendelte el.

A fokozott ellenõrzésben a Szentesi
Rendõrkapitányság rendõrei mellett a Ké-
szenléti Rendõrség, a helyi polgárõrség,
valamint a közterület-felügyelet munka-
társai is együttmûködtek. Az ellenõrzés
célja Nagyhegy városrész közrendjének,
közbiztonságának megerõsítése, valamint
a lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése volt. A 15 napos akció során sem
bûncselekmény, sem tulajdon elleni sza-
bálysértés nem történt.

A Kunszentmárton-Szentes helyiérdekû vasútvonal fennállásának 125. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepséget hétfõn a MÁV Zrt. Szegedi Területi Igazgatósága a Vasúttörténeti Alapít-
vánnyal, valamint Szentes, Kunszentmárton és Nagytõke önkormányzatainak közremûködésével.
Az Apponyi téri és a Rákóczi utcai óvodák csoportjai is együtt ünnepeltek a vasutasokkal.

A lecsófesztivál vonzza a turistákat - nyáron nincs hasonló nagy rendezvény a városban.



A 2006/2007-es tanév volt
az elsõ, amikor a Koszta Jó-
zsef Múzeumban a tárlatve-
zetések kibõvültek múzeumi
órákkal és foglalkozásokkal.
A tavalyi évben pedig már a
szentesi múzeum látogatói
létszámának mintegy há-
romnegyed részét tették ki a
szervezetten foglalkozást ké-
rõ csoportok, összesen 12
ezer 500-an, akik 441 foglal-
kozáson vettek részt – hang-
zott el a héten tartott mú-
zeumpedagógiai évnyitón.
A múzeumi oktató-nevelõ
munka fontos, és a struktu-
rális változások idõszakában
egyfajta kivezetõ út lehet a
múzeum számára, hangsú-
lyozta Türk Attila, a közgyûj-
temény igazgatója és Mód
László igazgatóhelyettes is.
Oroszné Rónyai Éva múzeum-
pedagógus két napra szer-

vezte az intézmény évnyitó-
ját, az elsõ nap a társadalom-
tudományok, másnap a ter-
mészettudományok iránt ér-
deklõdõket várták a megye-
házán, illetve a ligeti Csal-
lány-kiállítóhelyen. A foglal-
kozáslehetõségeket, a bõsé-
ges múzeumpedagógiai vá-
lasztékot egy áttekinthetõ,
nagyalakú kiadványba gyûj-
tötték, életkorokra, s az isko-
lai tantárgyakhoz is ajánlva a
foglalkozásokat, melyek az
intézmény kiállításaira épül-
nek, demonstrációs (kézbe
vehetõ) eszközökkel is segít-
ve a témák könnyebb megér-
tését. A pályázatokból lehe-
tõségük volt néprajzi filmet
forgatni, s történelmi ruhatá-
rat kialakítani, melyeket a
következõ években is fel-
használhatnak.

Darók
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Külföldi tanulmányúton
és nemzetközi szakmai ver-
senyeken vettek részt az el-
múlt hetekben a Bartha Já-
nos Kertészeti Szakképzõ
Iskola diákjai: Svédország,
Norvégia, Luxemburg és
Szlovákia volt az úti cél.  

Még alig kezdõdött el a
tanév, máris kirajzottak a
mezgés tanulók és tanáraik,
hogy az addig megszerzett
szakmai tudásukat külföldi
gyakorlatok és versenyek so-
rán tovább bõvítsék – tudtuk
meg Udvardi István igazgató-
tól. Szeptember elsõ hetében
három – a hazai országos
versenyen kitûnõen szereplõ
– diák két tanár kíséretében
Luxemburgban járt: a törpe-
államban rendezték meg a 6.
európai kertészmesterek ver-
senyét, ahol a szentesiek a 24
csapat közül a 17. helyen vé-
geztek. A megmérettetés
mellett volt idejük Hollandi-
ába is átugrani, ahol meglá-
togatták a Floriadet, a tíz-
évente megrendezésre kerü-
lõ kertészeti, virágkötészeti
és parképítészeti kiállítást. 

Három tanulót Svédor-
szágba, a Göteborg melletti
Tvaaker városába kísért el
múlt héten felkészítõjük,
ahol egy hetes kertészeti
gyakorlati képzésen vehettek
részt – a költségeket teljes
egészében pályázati forrás-
ból fedezték. A szentesi kö-
zépiskola ugyanis tagja an-
nak a társulásnak, amelyben
11 ország 13 oktatási intéz-
ménye egymás diákjai szá-
mára szakmai gyakorlati
képzést szervez. Az uniós
program két évre szól: ez idõ

alatt Szentesrõl 16 diák és 8
pedagógus vehet részt a to-
vábbképzésben. Legköze-
lebb januárban Svájcba utaz-
hat egy mezgés csoport, ta-
vasszal pedig Franciaország
lesz a célállomás. Szó van ar-
ról is, hogy egy lengyel isko-
lával diákcserét szervezzen
az intézmény. 

Két diák képviselte váro-
sunkat a szlovákia Pöstyén-
ben rendezett nemzetközi vi-
rágkötészeti versenyen, õk is-
kolájuk osztrák testvérintéz-
ményét is felkeresték útjuk
során. Egy korábbi partneri
kapcsolatnak – illetve a házi-
gazdáknak és szentesi támo-
gatóknak – köszönhetõ négy
tanuló és egy pedagógus egy
hetet tölthetett a norvégiai
Hvam városában, ahol a he-
lyi mezõgazdasági iskolában
fejleszthették szakmai isme-
reteiket. A mezgé igazgatója
kiemelte: nagyon sokat dol-
goztak és dolgoznak kollégái
(Gál Anikó, Ádám Zsuzsa és
Horváthné Erdõs Cecília), hogy
ezek a tanulmányutak létre-
jöhessenek.

Munkatársunktól

Kirajzot tak
a mezgések

2012. szeptember 14-én
tartott szakmaközi (egész-
ségügy, oktatás, gyermekvé-
delem, rendõrség,) konzultá-
ción az alábbi megállapodás
született a Szentesen mûkö-
dõ általános és középiskolák
tanulóinak betegség esetén
törtnõ hiányzásának igazolá-
sával kapcsolatban, mely a
2012/2013-as tanév október
1-tõl kezdve érvényes.

• A gyermekek orvosi iga-
zolása nem nyomtatványra,
hanem az ellenõrzõ könyv
megfelelõ részébe kerül be-
vezetésre.

• A gyermekek rendelési
idõben kötelesek saját orvo-
sukat felkeresni, az igazolást
a szakember állítja ki.

• Rendelési idõn túl (de.
11.00 után) tanítási óráról
rosszullét okán hazaengedett
gyermek iskolai hiányzását a
pedagógus regisztrálja, érte-
síti a szülõt, és szintén az el-
lenõrzõbe kerül feljegyzésre,
melyet a szülõnek kell aláír-
ni.

• Ez utóbbi esetekben még
ugyanazon a napon vagy sa-
ját gyermekorvosukkal kon-
zultálni, ha ez lehetséges,
vagy probléma fennállása
esetén õt másnap a rendelési
idõben felkeresni szükséges.(
az ügyelet igénybe vétele
csak kizárólag halaszthatat-
lan esetekre, ellátási tanács
igénybe vételére ajánlott,
igazolást ott nem állítanak ki
a gyermek részére!)

• A testnevelés óra alóli
felmentések szigorú vizsgá-
lat alá esnek, szakmailag in-
dokolatlan esetekben igény-
be vételét a szülõk ne kérel-
mezzék.

• Indokolt esetekre kiadott
(meghatározott idõt tartal-
mazó) orvosi felmentési ja-
vaslatokat a pedagógusok
kötelesek figyelembe venni.

Ezen túl szeretnénk felhív-
ni a figyelmet, 

• a 1997. évi XXXI. törvénya
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról,  és a

• 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendeleta gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárás módosításai-
ra, 

melyek a gyermekek iga-
zolatlan hiányzásai esetén a
családi pótlék (iskoláztatási
támogatás) felfüggesztésé-
nek (meghatározott idõszak-
ban nem kerül utalásra )
vagy szüneteltetésének (egy-
általán nem kerül kifizetésre
késõbb sem) menetét is tar-
talmazzák.

A fentiekben leírt kezde-
ményezés a gyermekek tan-
kötelezettségének hiánytalan
teljesítéséhez, az indokolat-
lan/igazolatlan hiányzások
visszaszorításához kíván
hozzájárulni.

Szûcs Lajos
alpolgármester

László Gyöngyi
módszertani gyjsz. vezetõ

Kedves Gyerekek,
Tisztelt Szülõk!

Október elsején ünnepli
75. születésnapját Balázs
Árpád (képünkön), Érdemes
Mûvész, Erkel- és Magyar
Örökség-díjas zeneszerzõ,
Szentes díszpolgára. A jeles
napon hazalátogat, és a ze-
neiskolában mutatja be Vá-
logatott életeim címû köny-
vét. A kötettel kapcsolatban
interjút adott lapunknak. 

– Jó napot, mûvész úr!  A
Szentesi Élettõl keressük. 

– Jó napot! Örülök, hogy
hívtak. Rendszeres olvasójuk
vagyok, az önkormányzat jó-
voltából ugyanis minden hé-
ten megkapom az újság friss
számát, és tájékozódhatok az
otthoni történésekrõl. 

– Ezek szerint képben van?
– Meglehetõsen. Követem

az eseményeket, a közéleti és
kulturális dolgok egyaránt
érdekelnek, és mindig büsz-
keség önti el a szívemet, ha a
szentesi fiatalok sportsikerei-
rõl olvashatok. 

– Mikor járt utoljára itt-
hon?

– Tavasszal a pedagógus-
napom édesapámra is emlé-
keztek, akinek jövõre ünne-
pelnénk a 100. születésnap-
ját. A szervezõk megtisztel-
tek meghívásukkal, én haza-
látogattam, és egy kellemes,
felemelõen szép megemléke-
zésen vehettem részt, amit
persze árnyalt, hogy édes-
apám már nem lehetett kö-
zöttünk. Egyébként mindig
is kirepítõ fészkem marad
Szentes. Ha Szegedre, Gyu-
lára, Makóra vagy Orosházá-
ra hívnak, mindig teszek egy
kitérõt szülõvárosom felé.
Az is boldoggá tesz, ha a

mindennapokban felbukkan
egy-egy szentesi szál. Fiam
(Balázs Ádám – A Szerk.) sze-
rezte a közszolgálati csator-
nán futó, Hacktion címû so-
rozat zenéjét, és abban több
szentesi, illetve a Horváth
Mihály Gimnáziumban vég-
zett drámais is szerepel. A
díszpolgárok negyedéves ta-
lálkozójára is mindig meghí-
vást kapok, de általában
péntekre szervezik az össze-
jöveteleket. Ha lenne megfe-
lelõ vasúti összeköttetés a fõ-
város és Szentes között, szí-
vesen eljönnék, ám az esti
félegyházi gyorshoz nincs
csatlakozás. 

– Különös címet adott a
pályáját bemutató önéletraj-
zi kötetnek. 

– A fiataloknak szerettem
volna példát mutatni, mert a
mai ifjúság a televízió, a szá-
mítógép és a mobiltelefon

körül tengeti mindennapjait,
és ez a három dolog teljesen
beszûkíti az életterüket.
Képtelenek megélni az élet
apró örömeit, pedig azok ott
hevernek a lábuk elõtt. A mi
korosztályunknak a könyv-
tár, a liget, a Kurca-part je-
lentette a kikapcsolódást,
horgásztunk törpeharcsára,
rengeteget beszélgettünk,
sportoltunk és szurkoltunk.
Én atletizáltam, nyertes vál-

tónk gyõztes pillanatai épp
úgy beégtek emlékezetembe,
mint a focimeccsek a Kinizsi-
pályán, ahova 11-12 évesen
rendre cukrot vittem Mészá-
ros Karinak, akit csodaka-
pusnak tartottunk. A zene 5
éves koromban megnyílt
elõttem: leültem apám mellé
az orgonapadba, a pedálokat
el sem értem, és a muzsika
varázslata magával ragadott.
Kiváló emberektõl tanulhat-
tam, majd enyém lett a zene-
iskola 1-es sorszámú bizo-
nyítványa. Akkoriban udva-
rolni is másképp kellett a lá-
nyoknak. Minderrõl, a sze-
gedi évekrõl és az utána kö-
vetkezõ évtizedekrõl is írtam
a könyvben. Olyan színes és
tartalmas volt a mögöttem
hagyott 75 év, hogy 10 köte-
tet is megtöltött volna, ezért
inkább válogattam. Ezért
kapta a könyv a már idézett
címet. Számomra a zene hi-
vatás és szolgálat – ennek je-
gyében született a könyv is,
aminek megírására sokan
kértek, bátorítottak. Szóval
nem magamnak, hanem
önöknek írtam.

B.D.

Október 10-én és 11-én
nyílt napot rendez a
Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskola. Az elsõ
nap délutánján egy Kos-
suth téri kedvcsinálóval
hívják föl majd a figyel-
met. A programban egye-
bek mellett ügyességi ver-
senyek, az iskola aulájá-
ban rendezett tanórák,
traktorbemutató és gyü-
mölcskóstolás is szerepel.

Balázs Árpád könyvét hétfõn 17 órakor a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont dísz-
termében Szále László Táncsics- és Puliczer emlékdíjas
mutatja be, aki a szerzõvel is beszélget. Ezt követõen 19
órától ünnepi hangversenyt rendeznek, köszöntõt
Szirbik Imre polgármester mond. Balázs Árpád és
Baranyi Ferenc Vádoló múltunk címû kamaraoperáját
hangversenyszerû elõadásban hallgathatják meg az ér-
deklõdõk. Közremûködik Szersén Gyula, Massányi Vik-
tor, Jekl László, Cecilia Lloyd, Bokor Jutta, Kiss-Domon-
kos Judit és a Monarchia Vonósnégyes.

Mindig kirepítõ fészkem marad Szentes

Luxemburgban versenyeztek az ifjú kertészmesterek.

Balogh Terézia a Koszta-iskola tanulóinak tartott
múzeumi kémiaórát.
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Bejutott a legjobb nyolc
közé a Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapata a Magyar
Kupában. A mieink a ZF
Eger mögött végeztek a má-
sodik helyen, ez pedig to-
vábbjutást ért. 

A szentesi csoportkörnek,
a házigazdákon kívül, a ZF
Eger, az Ybl Water Polo SC, a
BVSC, és az Egri KFSC csa-
patai voltak a résztvevõi. A
Szentes az elsõ meccsén az
egri fõiskolásokat 11-8-ra
verte, majd következett a
BVSC elleni rangadó, mely a
csoport második helyérõl,
vagyis a továbbjutásról dön-
tött. Horváth Tamásék végül
egy másodperccel a vége
elõtt Regõs Áron találatával
nyertek 7-6-ra, így már csak
az Ybl WPSC-t kellett le-
gyõzni a nyolc közé kerülés-
hez. A siker itt sem maradt
el, 14-8 ide, és bár az utolsó
mérkõzésen a Szentes papír-

forma vereséget szenvedett a
ZF Egertõl (6-11), a csapat to-
vábbjutott a csoportból. A
Magyar Kupa szombaton és
vasárnap folytatódik, ekkor
már a negyeddöntõket bo-
nyolítják le. A Szentesi VK
ellenfele a Debrecen lesz, az
elsõ mérkõzést a cívisváros-
ban rendezik, a visszavágóra
pedig a ligeti uszodában ke-
rül sor, de nem ezen a hétvé-
gén. Lukács Dénes csapata
ugyanis már Egyiptomban
van, meghívásos tornán vesz
részt a gárda a Heliopolis
Cairo vendégeként. A klub
jelezte halasztási szándékát a
szövetségnek, de egyelõre új
idõpontot nem jelöltek ki a
mérkõzésre. Információink
szerint ez az idõpont a jövõ
hét elsõ felében lehet. Érde-
kesség, hogy a bajnoki küz-
delmeket éppen Debrecen-
ben kezdi majd a Szentes ok-
tóber 13-án. hv

Debrecen ellen
az elõdöntõért

Újabb szép eredményeket értek el az
Oyama Dojo SE profi karatésai, akik Musashi
Team néven versenyeznek, és sorra hozzák el
a legjobbaknak járó kupákat a hazai és nem-
zetközi versenyekrõl. A Magyar Karate Szak-
szövetség által rendezett jubileumi knock-
down utánpótlás magyar bajnokságon 18 vi-
lágszervezet hazai képviselõjének tanítvá-
nyain kívül cseh, szlovák és román verseny-
zõk léptek tatamira. Az õszi szezon elsõ ver-
senyén hét bajnoki cím, hét ezüstérem és hét
bronzérem a szentesi karatésok mérlege. 

– A Musashi Team 29 indulója közül a 21

érem jó eredmény-nyilatkozta lapunknak
Brezovai Sándor, az Oyama Dojo SE és a
Honkyokushin Nemzetközi Karate Szervezet
elnöke. – Ha úgy nézem, indulóink fele dön-
tõt vívott, azonban néhány bajnokesélyes
harcosom hibázott és csak második lett. Rapi
Balázs egy úgynevezett kihívásos küzdelem-
ben gigászi csatában gyõzött egy 25 éves, ha-
zájában többszörösen helyezett japán
shidokan mester ellen. Balázs már az elsõ
körben komoly sérülést szerzett egy fejrúgás
következtében és így végigharcolva a három
menetet bizonyult jobbnak – tette hozzá. BG
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Ma már inkább tanítvá-
nyainak szenteli energiáját
Dancsóné Csák Zsuzsa, az
egykori kiváló úszó. A 70-
es, 80-as években országos
versenyeken rendszeresen
dobogós helyeken végzõ,
majd szenior úszóként nem-
zetközi szinten is sikeres
versenyzõ mostantól a Szen-
tes Városi Úszó Club edzõ-
csapatában igyekszik a me-
dence partján is helytállni.

Bár fia, Dancsó Soma is
úszik, miatta is, de a többi
utánpótlás korú versenyzõ
miatt is gyakran lejárt az
úszóklub edzéseire Dancsó-
né Csák Zsuzsa már egy ide-
je. Versenymúltja mellé meg-
szerezte az oktatói képesítést
is, csak ezután válllakozott
arra, hogy technikai segítõ-
ként részt vegyen az egyesü-
let edzõinek munkájában.
Mint elmesélte, 6-7 éves ko-
rában kezdett úszni, s kor-
osztályos országos versenye-
ken kitûnõen szerepelt. Sze-
retettel emlékezik edzõire,
így Szabó Róbertre. –Neki
nyertem az elsõ aranyakat az
országos seregszemlén – em-
lékezett vissza Zsuzsa. Cseuz
László és Magó Gábor a ké-
sõbbiekben lettek az edzõi.
Utóbbi már Kecskeméten,
ugyanis oda igazolt középis-
kolásként Zsuzsa. Akkori
trénerének   nagyon jó kap-
csolata volt Széchy Tamás-
sal, így õk is az „úszópápa”
edzésterve alapján dolgoztak
a hírös városban.

Nem volt könnyû hozni az
eredményeket, derült ki be-
szélgetésünkbõl, hiszen kol-
légistaként, saját magát
öszönözve kellett hajnalon-

ként kikelnie az ágyból, és
edzésre sietnie. Napi 14 ezer
métert úszott, és korcsopor-
tos bajnoki címekig jutott.
Válogatott kerettag ugyan
nem lett belõle, ám emiatt
nincs hiányérzete. – Háton
és vegyesen úsztam, akkori-
ban ezekben az úszóne-mek-
ben nagyon sokan voltak, s
a világversenyekre az idõ-
sebbek, Hargitay, Verrasztó,
Gyarmati Andrea mentek. Vi-
szont óriási élmény volt ve-
lük úszni, felnéztem rájuk -
mondta Csák Zsuzsa, aki
úgy tudja, több korosztályos
csúcsot még mindig õ tart a
szentesi uszodában.-

Az úszással a késõbbiek-

ben sem hagyott fel, sõt, a
szentesi Delfin ESC tagja-
ként szenior világbajnoki 10.
helyezéssel is büszkélked-
het. Tervezi, hogy jövõre újra
indul versenyeken, de ahhoz
komolyabb felkészülésre van
szükség. Márpedig Zsuzsa
mostanában csak annyit tud
úszni, amennyit az ideje
enged, az edzõsködéssel
ugyanis nehéz összeegyez-
tetni a szenior versenyzést,
már csak azért is, mert a ki-
csiket is el kell kísérnie a
megmérettetésekre.

A 2003-as csapattal nagyjá-
ból egy éve foglalkozik, de
az igazi munka most indult
el. Edzõjük úgy látja, a gye-

rekek nagyon lelkesek, közü-
lük nagyjából tízen már ver-
senyeznek, a szezonkezdõ
orosházi viadalról is sok ér-
met hoztak. Zsuzsa nem
akar mindenáron versenyzõt
nevelni belõlük, de úgy gon-
dolja, akibõl ki lehet hozni
eredményeket, azzal érde-
mes foglalkozni. Az olimpiát
ez a korosztály még nem
„szakmai szemmel” nézte,
de viccesen el-elhangzik
ilyen mondat a medencé-
ben: „én is olimpia csúcsot
úszok”, említette Zsuzsa, aki
szerint az úszáshoz óriási fe-
gyelmezettség és kitartás
kell.

Darók József

A 16. Szentes- Csongrád
„g”-Átfutást rendezték az
elmúlt szombaton a két vá-
ros között. Közel 270 futó –
köztük nagyon sok általá-
nos iskolás - teljesítette
eredményesen a 13 és a 7 ki-
lométeres távot. Jövõre – a
hagyományoknak megfele-
lõen – Csongrádról rajtol
majd a mezõny. 

Takács László, a rendezvény
szervezõbizottságának veze-
tõje elmondta, a legtöbben a
rövidebb távot választották,
míg a 13 kilométernek közel
nyolcvanan veselkedtek ne-
ki. Külön köszönettel tartoz-
nak a szentesi és a csongrádi
rendõrségnek, valamint a
polgárõrségnek, hogy a köz-
úti hídon a hosszútávfutók
biztonsággal át tudtak kelni,

a két körforgalmat pedig a
honvédség biztosította nagy
szakértelemmel. Érdekesség,
hogy a versenyzõk biztonsá-
gára a szentesi mentõsök is
ügyeltek, mégpedig úgy,
hogy õk is a mezõnnyel fu-
tottak és vitték magukkal az
elsõsegélyládát is… A höl-
gyek közül legtöbben a rö-
vidtávot választották, vi-
szont a hosszabb távon in-
dult a mezõny legidõsebb
nõi versenyzõje, Gálfiné Kati-
ka, aki becsülettel teljesítette
idén is a 13 kilométert. A
szervezõk mindkét távon
nyolc korosztályra osztották
a mezõnyt, férfiaknál és höl-
gyeknél egyaránt, a legfiata-
labbak a 6-12 éves korcso-
portban szerepeltek, míg a
legidõsebbek, a 65 éven fe-

lettiek, már a nyolcadik kor-
osztályt alkották, és volt egy
abszolút kategória mindkét
nemben. A 7 kilométeres tá-
vot a hölgyeknél – vala-
mennyi korosztályt figye-
lembe véve – Csernák Enikõ
nyerte Kovács Fruzsina és
Szabó Fiametta elõtt, a férfiak-
nál Juhász Mihály lett az elsõ,
megelõzve Gajda Gábort és
Nagy Dánielt. A 13 kilométe-
res táv abszolút gyõztese a
hölgyeknél Virágos Kis Krisz-
tina lett, László Zsuzsanna és
Ludányi Andrea pedig a má-
sodik illetve a harmadik he-
lyen végzett. A férfiaknál Fe-
kete Zoltán lett a leggyorsabb,
Csendes Zoltán és Bálint Zol-
tán elõtt.

hv

Magyar bajnok karatésok

A hétvégén rendezték meg Pe-
kingben a standard táncok kûr vi-
lágbajnokságát. Erre a versenyre a
Budai Attila-Barna Lilla páros ma-
gyar bajnokként delegálta magát. A
Szilver táncosai a döntõbe jutásuk-
kal hatalmas eredményt tudhatnak
magukénak: az elõkelõ nyolcadik
helyen zárták a vb-t.

Döntõztek
a vb-n

Szeptember 23-án játszották le
az NB I-es tekebajnokság IV. fordu-
lóját, ahol az Egri Nyomda SE fo-
gadta a Szentesi TE csapatát. A kö-
vetkezõ eredmény született: a
Szentes ütött 3075 fát, szerzett egy
pontot, pontszerzõ: Tóth-Bagi Jó-
zsef 507. Az Egri Nyomda SE ütött
3217 fát, szerzett öt pontot. A plusz
142 fáért járó kettõ pont az Egri
Nyomda SE. csapatáé, így 7–1-re
kikaptak a szentesiek.

Az NB I-es Ifjúsági versenyzõk
954–1009 ütött fa arányban 55 fa
különbséggel 1–3-ra gyõztek.
Pontszerzõ: Piros Attila 507.

Teke

A közelmúltban Orosháza-
Gyopárosfürdõn rendezték
meg a XXIV. Nagy Sándor
úszó emlékversenyt, ame-
lyen részt vett a Szentes Vá-
rosi Úszó Club is.

A 2012-13-as szezont indí-
tó versenyen 3 ország 22 csa-
patának 334 sportolójával
mérték össze tudásukat a
mieink, akik nem kevesebb,
mint 6 arany-, 11 ezüst- és 7
bronzérmet, valamint szá-
mos pontszerzõ helyezést
szerezve a csapatverseny 3.
helyén végeztek.

A szentesi versenyzõk do-
bogós helyezései:

Két-két aranyérmet nyert
Dömsödi Dalma és Gergely
Szabolcs, Barna Zsófia 1 ara-

nyat és 1 ezüstöt, Lantos Vik-
tória 1 aranyat, Héja Gabriella,
Szûcs Balázs és Sarusi-Kis
Adél két ezüstöt szerzett, Du-
dás Sz. Kata, Mácsai Gergely,
Csatlós Flóra és Kürti Szabó
Zsombor egy-egy ezüst - , Or-
mos Petra, Kondorosi Gréta,
Mácsai Eszter és Szaszkó Zorka
egy-egy bronzérmet nyert, a
4X50 m-es felmenõ korosztá-
lyú gyorsváltó (Barna – Döm-
södi – Dudás-Szabó – Héja), a
Szaszkó – Csatlós – Dudás-Sz-
abó – Dömsödi összeállítású
4x50 m-es gyorsváltó bronz-
érmes helyen ért célba.

Edzõk: Rébeliné Vincze Edit,
Dancsóné Csák Zsuzsa, Vido-
vicsné Szamosi Csilla, Pau-
lovics Tamás.

24 éremmel
kezdték a szezont

Az Üllés csapata sem tud-
ta megállítani a Szentesi Ki-
nizsi labdarúgóit, a mieink
itthon 2-0 arányú gyõzelmet
arattak aktuális vetélytár-
sukkal szemben. A Kinizsi
vasárnap a sereghajtó és ed-
dig ötven gólt kapó Balástya
otthonába látogat. 

Korai góllal, Széll Norbert
találatával szerzett vezetést a
Kinizsi, ám a többi helyzetét
nem sikerült gólra váltania a
hazai csapatnak. Fordulás
után aztán ismét szentesi

gólnak örülhetett a szép szá-
mú publikum, ekkor Mihály
Róbert volt eredményes. A
mieink akár nagyobb arányú
gyõzelmet is arathattak vol-
na, ám a ziccerek kimarad-
tak, így maradt a 2-0 a Kini-
zsi javára. 

Az ifjúsági csapat is gyõ-
zött, a fiatalok 2-1-re verték
az üllésieket, így elmondha-
tó, hogy nagyszerû hetet zárt
a Szentesi Kinizsi. 

H.V.

Kinizsi: hatból hat

„g”-Átfutottak

Máig fennál lnak
régi úszócsúcsai



Kisgyerek kérdi az apjától:
- Apu, te még növésben vagy?
- Ugyan, dehogy! Mibõl gondolod?
- Mert úgy látom, a fejed búbja már
túlnõtt a hajadon.

Két barát beszélget: 
- Hallom, jól menõ kuplerájod van.
Én is szeretnék egy hasonlót nyitni.
Tudsz valami hasznos tanácsot ad-
ni?
- Igen! Kicsiben kell kezdeni: fele-
ség, anyós, sógornõ!

- Mennyi a pálinka és az aszpirin
összege?
- 11, ugyanis a pálinka üt, az asz-
pirin meg hat, és ugye üt meg hat
az tizenegy.

- Melyik a legjobb kutyakeverék?
- A pitbull és a labrador keveréke,
mert ha letépi a lábad, vissza is
hozza!

Két krokodil beszélget az állatkertben.

- Most az egyik ápoló biztosan ne-
heztel rám.
- Honnan veszed? Miért neheztel-
ne?
- Mert lenyeltem.

Egy kisgyerek a stadionban:
- Ronaldo, Ronaldo, adnál nekem
tíz autogrammot?
- Igen, de minek kell neked tíz?
- Azért, hogy elcserélhessem egy
Messi autogrammal.

Fiatal üzletember beköltözik az új
irodába. Hamarosan kopognak, er-
re felkapja a telefonkagylót, mintha
fontos ügyben értekezne. Mutogat
az embernek, hogy maradjon
csöndben és hogy fontos a dolog.
Az ember értetlenül nézi próbál
megszólalni, de az üzletember csi-
títja. Mikor leteszi a kagylót az em-

ber megszólal: - Én csak a telefont
jöttem bekötni.

Két skót a hegyekbe megy síelni.
Nem tart sokáig az örömük, mert
az elsõ lesiklás alkalmával lezuhan-
nak egy jégverembe. Órákig fa-
gyoskodnak, mikor megérkezik a
segítség, és két ember lekiabál
hozzájuk: 
- Itt a Vöröskereszt! 
- Mire a skótok: 
- Köszönjük, mi már adtunk!

Két bolond a hetedik emeleten la-
kik. Egy nap nekiállnak ablakot pu-
colni. Keresztbe tesznek az ablak-
párkányon egy deszkát, egyik ül
belül, a másik kívül és mossák az
ablakot. Egyszer csak csengetnek.
Az, amelyik belül ült, leszáll a desz-
káról és kimegy megnézni, ki az. A
lakásajtóban senki. Lemegy a ház
elé, hát ott látja a másikat a járdán,
kilapulva. 
- Na, vazze, hát te csengettél?

Válságban az ország, vál-
ságban az emberek. Az or-
szág lakosságának egy része
egyik napról a másikra él, a
háztartások egyre nehezeb-
ben tudják beosztani a jö-
vedelmüket, halmozódnak
a kifizetetlen csekkek,
gúzsba köti õket az adós-
ság. Lehet-e ennél rosz-
szabb? – kérdezik sokan, és
a kérdést meg is válaszol-
ják: nem. Azonban, sokan
élnek akik tudják, megta-
pasztalták, hogy létezett a
mainál sokkal de sokkal,
nehezebb helyzet. Errõl, a
háború utáni évekrõl be-
szélgettünk egy 72 éves
szentesi nyugdíjassal.

– Tokaji István vagyok,
1940-ben születtem Szente-
sen és azóta is itt élek-kezdte
mesélni élete történetét ri-
portunk alanya. – Egy alsó-
réti tanyán, a Tiszaszigettõl
nem messze a Tisza-gát ol-
dalában éltem szüleimmel és
bátyámmal. A tanyához két
hold föld tartozott, ebbõl an-
nak idején egy család, ha
szûkösen is, de meg tudott
élni. A háborút követõ éve-
ket serdülõként éltem meg.
A front elvonulása után az
országban teljes káosz ural-
kodott, nem volt munkahely,
mindenki úgy élt, azt evett,
amit tudott.

Ebédre varjúfióka
Az országban egyszerûen

nem volt ennivaló. Szeren-
csénkre a tanya körül renge-
teg fa volt, arra felmásztunk,
és a fészkekbõl kiszedtük a
varjúfiókákat, azokat levág-

tuk, mint a galambot és azt
fõzte meg édesanyám. De
megettünk mi minden ehe-
tõt, amit a határban talál-
tunk, a vadalmától kezdve
az olajbogyóig. Ha édes-
anyám tudott egy kis kuko-
ricát szerezni, akkor azt le-
daráltuk, majd a darát átszi-
táltuk. A nagyobb szemekbõl
vízzel fõzte a kukoricagör-
hét, az apróbb szemûbõl a
kukoricamálét. Az élelmi-
szert a boltban jegyre árusí-
tották. A szegény családokat
összeírták, meg volt határoz-
va a fejadag – gyermekeknek

fél adag – és sorszámmal el-
látott élelmiszerjegyet kapott
a család. Minden élelmiszer-
jegyre rá volt írva tulajdonos
neve és lakcíme. Amikor vá-
sároltak, a boltos ollóval ki-
vágta az éppen aktuális szel-
vényt a jegyrõl és felírta,
hogy ki vásárolt vele. Ma is
õrzök ebbõl az idõbõl három
élelmiszerjegyet. Mi gyerek-
ként úgy segítettük a szüle-
inknek, ahogy erõnkbõl tel-
lett. Számtalanszor átmen-
tünk a szomszédba az istál-
lót kitakarítani, és nagyon
örültünk, ha egy szelet zsí-

roskenyeret kaptunk a mun-
kánkért, az sem az otthoni
kamrából fogyott. A földün-
ket lóval szántották- termé-
szetesen a szántás árát ledol-
goztuk- majd bevetettük, és
nagyon gondosan mûveltük,
mert nagyrészt ez jelentette
a következõ évi élelmünket –
mesélte István bácsi.

– Édesapám sokévi ke-
mény munkával összekeres-
te egy Ford traktor és egy
cséplõgép árát, ezzel járt ara-
táskor tanyáról-tanyára csé-
pelni. Ebben az idõszakban
jó sorunk volt, mert a gaz-
dák csirkéstarhonyával, töl-
tött káposztával és egyéb-
számunkra szinte elérhetet-
len- finomságokkal vendé-
gelték meg a cséplõgépest és
vele együtt az ott segédkezõ
gyerekeit.  Mivel pénz nem
volt, a cséplést gabonával fi-
zették ki. Ha jól emlékszem,
egy napi munkáért 2 mázsa
gabona járt. Ezen a gabonán
neveltünk a tanyán aprójó-
szágokat és malacot, vala-
mint ebbõl sütöttük a kenye-
ret.

Apám sírt
– Egy napon édesapám

kinn ült a tanya elõtt, amikor
néhány nagydarab ember
egy Hoffer traktorral megje-
lent. Kinyitották a fészeraj-
tót, ráakasztották a cséplõgé-
pet és elvitték azt. Ellenkezni
nem volt ajánlatos, mert ak-
kor meg is verhették az em-
bert. A cséplõgéppel elvitték

apám 30 évi munkájának a
gyümölcsét és a megélheté-
sünket. Apámat ekkor lát-
tam elõször sírni. De nem mi
voltuk az egyetlenek, akitõl
elvitték a gépet vagy más
vagyontárgyat, sõt, akinek
több földje volt, azt kulák-
nak kiáltották ki, és még jól
meg is verték.

Szánkózó zsír
– De ez nem volt elég!

Minket is sújtott – mint min-
denki mást- a kötelezõ be-
szolgáltatás. Ha volt egy ma-
lackánk, akkor annak levá-
gására engedélyt kellett kér-
ni, és a malacból 5 kiló zsírt
be kellett vinni, nem számí-
tott, hogy mekkora volt a jó-
szág. Emlékszem, a mai tisz-
ti klub épületével szemben
az Ady Endre utcán volt a
húselosztó, oda húztam be
szánkóval a zsírt. Még meg
is szidtak, hogy édesanyám
miért fõzte bele a vizet a
zsírba, de hát a súlynak meg
kellett lenni – emlékezett to-
vább a nyugdíjas. 

A pengõ hatalmas infláció-
ja miatt a pénzt az emberek
kiiktatták az életükbõl, áttér-
tek a cserekereskedelemre.
Lassan kialakult mindennek
a cserearánya, kinek milyen
volt, azt cserélte. – Így él-
tünk mi akkoriban, és mégis
kilábaltunk a nehézségekbõl.
Reméljük, ez most sem fog
másként történni, de ez már
egy másik történet lesz.

Kovács Károly
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Kos 
Bár voltak gyanús jelek,
de mégis úgy tûnik,

hogy egy komolyabb betegség
mégiscsak elkerüli. Munkahelyén
ha stressz, vagy elutasítás éri,
próbáljon meg nyugodt maradni. 

Bika
A valóság gyakran nem
a legszebbik oldalát mu-

tatja, pedig a dolgok nem annyira
szörnyûek, mint amilyennek lát-
szanak. A legfontosabb most,
hogy õrizze meg a türelmét.

Ikrek 
Tartsa távol magát a
pletykáktól, mert az

elõbb-utóbb sajnos visszaüthet.
Ne hagyja magát sürgetni egy bi-
zonyos dologban, inkább kérjen
haladékot, ha még nem döntött. 

Rák 
A csillagoknak köszön-
hetõen nagy esélye lehet

most a felemelkedésre és ha sike-
rül a megfelelõ helyen lennie a
megfelelõ idõben, akkor valósá-
gos szerencseáradat köszönthet
önre. 

Oroszlán 
Vidám hangulatával és
könnyed csevegéssel,

most erõfeszítés nélkül nyeri el a
környezetében élõk szimpátiáját.
Kellemes embernek tartják és ez
most éppen elég. 

Szûz 
Munkabírása szinte ki-
meríthetetlennek látszik,

ezért ne csodálkozzon, ha munka-
társait is messze maga mögött
hagyja. Egy biztos, az ön fejének
nem kell fájnia emiatt. 

Mérleg 
Szeretne szárnyalni a
munkában és a kapcso-

latában is, ezért most apróbb dol-
gok is könnyebben feldobhatják. A
pozitív hozzáállás meghozhatja  a
sikereket is. 

Skorpió 
Könnyebbé válhat kap-
csolata egy önhöz kö-

zelálló személlyel, fõleg ha in-
kább a háttérbõl próbál meg részt
venni az eseményekben. Talán
így lemaradhat néhány dologról,
de egyik sem olyan fontos.

Nyilas
Most lesz érdemes va-
lamilyen egészségmeg-

õrzõ, kondicionáló kúrába kezde-
nie, mert azt most hosszabb tá-
von is sikerrel tudja végezni. Fi-
gyeljen álmaira, mert azok ráve-
zethetik a megoldásra. 

Bak 
Az anyagiak fontos sze-
repet kapnak még a hét

utolsó napjaiban is. Talán elma-
rad egy biztosnak hitt bevétel,
vagy egyéb váratlan akadály me-
rül fel. Ne hagyja, hogy össze-
csapjanak a hullámok.

Vízöntõ 
Irigyei mindenkinek
vannak, úgyhogy ne tö-

rõdjön azzal, ha vidámsága, vagy
várható szerencse miatt néme-
lyek furcsán viselkednek. Úgy
érezheti, hogy szilárd a helye az
életében, ezért ne hagyja, hogy
kizökkentsék ebbõl.

Halak 
Semlegesek lesznek a
következõ napok. Ez

persze nem azt jelenti, hogy ese-
ménytelen lesz a hét, de önt
most semmi sem tudja kizökken-
teni a rendes kerékvágásból.

Szeptember 29-október 5.
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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
Török Bernadett festõmûvész

kiállítása nyílik szeptember 29-
én, szombaton 15 órakor. A festõ
munkáit Perjés Gáborné közép-
isk. tanár ajánlja az érdeklõdõk fi-
gyelmébe.

Mûvészetek Háza
Képzõmûvészeti kiállítás láto-

gatható nyitvatartási idõben. Kéz-
mûves mûhelyek: feketekerámia,
vesszõ, gyékény, gyertya és ne-
mez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek. Nyitva tar-
tás: hétfõtõl szombatig 9–17 órá-
ig.

Tokácsli Galéria
Kollár László festõmûvész al-

kotásait szeptember 29-ig látha-
tó. Október 4-én, csütörtökön 17
órakor Berkecz István festõmû-
vész munkáiból nyílik kiállítás.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Száz év filmplakátjait bemutató

kiállítás az intézmény nyitvatartá-
si idejében látogatható.

Galéria Kávéház és Étterem
Szánthó Tibor kiskunfélegyházi

fotós – Falak címû kiállításának
megnyitóját október 1-jén, hétfõn
18 órakor tartják. A kiállítás no-
vember 5-ig látható nyitvatartási
idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 27-október 1.
17.30 óra Ted – amerikai víg-

játék,
20 óra Bel Ami – A szépfiú –

angol-francia-olasz filmdráma

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 28-tól

A Nyugat-Dunántúl, Vas
megye nevezetességeit te-
kinthetik meg azok, akik ok-
tóber 12–14-e között honis-
mereti országjáró túrán vesz-
nek részt, az Árpád Szabad-
idõs Sportklub szervezésé-
ben. Az országjárás során
többek között a jáki temp-
lom, a kõszegi vár, a jeli ar-
borétum és a veszprémi vár
szépségében gyönyörködhet-
nek a kirándulók.

Utazás: autóbusszal, szál-
lás Szombathely (szálloda
két ágyas szobákkal) Ellátás:
félpanzió (reggeli, vacsora).
Túra költsége kb. 25.000 fo-
rint (jelentkezõk számától
függõen).

Jelentkezni lehet október 3-
ig a sportklub, Kiss Bálint u.
3 sz. alatti helyiségében szer-
dánként 15–17 óra között
vagy Léhi Gábornál a 30/468-
87-69 illetve a szervezõnél,
Ignácz János 20/378-38-40
számon.

Az idei évben szeptember 21- 23. között 8. alkalommal
rendezték meg a nemzetközi díjlovas- és lovasterápiás,
valamint a 2. díjlovas parasport versenyt, mely egyben a
magyar bajnokság is. Szervezetünk, a Jó Úton-Lóháton
Alapítvány idén is szép számú csapattal vett részt a
lovasterápiás versenyen. Parasport kategóriában elsõ
alkalommal neveztünk versenyzõt. Makai Anikó,
alapítványunk „legöregebb” lovasa, 10 éves meg-
alakulásunk óta a lovak szerelmese. Az akkor még óvodás,
mozgássérült kislány ma már gimnáziumi tanuló, s a
lovasterápiát életében a díjlovaglás váltotta fel. Idén a
magyar bajnokságon mutatta be versenykûrjét, melyet a
pontozóbírók az elõkelõ 2. helyezéssel jutalmaztak.

A lovasterápiás versenynek több, mint 140 résztvevõje
volt, melyet 20 csapat delegált. Összesített versenyben
szervezetünk a 2. helyezést érte el. E szép sikerhez
hozzájárultak: Szabó Zita és Horváth Zsolt (aranyérmesek),
Lévai Dávid, Turcsik Róbert és Benedek Antal (ezüstérem),
Sándor Valentina (bronzérem), Seres Ferenc (6. helyezés), és
természetesen felkészítõjük, a lovasterapeuta, valamint
segítõi, Csík Anikó, Ohly Ági és Kajás, a terápiás ló!

Piti Irén lovasterapeuta

8 lovas, 8 érem

Hõguta

Országjáró
túra

Volt már rosszabb is

A háború után az emberek örültek egy szelet zsíros
kenyérnek is – emlékezik Tokaji István.



Született: Nagy Gábor Ist-
ván és Musa Melindának
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Szabó Béla és Vanó Hajnal-
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(Nagyhegy 397.) Dominik,
Darida Zsolt és Tóth Irénnek
(Brusznyai stny. 7.) Édua
Adél, Juhász Mihály és Szabó
Ildikónak (Gógány u. 7.) Let-
ti nevû gyermeke. 

Házasságot kötött: Bir-
gány Zsolt (Szabadság tér 1.)
és Renk Enikõ (Budapest,
Berend u. 7/A), Gál József
(Wesselényi u. 2/A) és Török
Andrea Mária (Klauzál u. 1.),
Ferenczi Zoltán és Valkai
Tünde Anikó (Csongrád, Or-
gona u. 4.).

Elhunyt: Detári Jánosné
Jónás Olga (Petõfi u. 15.),
Dömsödi Imréné Berényi
Zsófia (Tölgyfa u. 6.).
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465 ezer forint értékû
aranyékszert és készpénzt
vittek el egy Horváth Mihály
utcai lakásból. A tolvajok
szeptember 18-án, az esti
órákban mentek be a nyitott
ajtón keresztül a szobába...

Vashulladékot loptak el
egy Szarvasi úti telephelyrõl.
A 100 ezer forint értékû lo-
pás elkövetõjét még keresik
a rendõrök.

Megdobálta egy Dózsa
György utcai ház tetejét egy
férfi, majd ismeretlen anyag-
gal öntötte le a kiskaput. Bár
a rongálási kár nem jelentõs,
a férfi ellen viszont garázda-
ság miatt indult eljárás.

Védõrácsokat loptak a Pe-
tõfi Szálló építés alatt álló te-
rületérõl. A tolvajok 10 ezer
forint értékben loptak el rá-
csokat. Szintén fémet, egé-
szen pontosan színesfém-tár-
gyakat loptak el a nagy-
mágocsi Kastélyotthonból,
60 ezer forint értékben

Míg egyesek dolgoznának,
addig mások ellopják a mun-
kaeszközeiket. Szegvár hatá-
rából, egy három hektáros
ültetvényrõl szedtek össze és
loptak el 135 darab öntözõ
szórófejet összesen 160 ezer
forint értékben.

14 kg halat szállított egy fi-
atalember, ám amikor iga-
zoltatták a rendõrök, nem

tudott elszámolni azok ere-
detérõl. Késõbb, a házkuta-
tás során kiderült, hogy to-
vábbi 50 kilogramm hal van
a szákban, persze illegálisan.
A szentesi férfi ellen lopás
miatt indult büntetõeljárás. 

Vasajtókat és radiátorokat
loptak közel 500 ezer forint
értékben egy Szarvasi úti te-
lephelyrõl keddre virradóra,
egy berekháti telephelyrõl,
ugyancsak ezen a napon 130
ezer forint értékû akkumulá-
tor és transzformátor tûnt el.

Csípõfogóval vágta le a
szentesi sportpályát körbe-
vevõ drótkerítést egy hely-
béli férfi, ugyanis nem akar-
ta megkerülni a füves terü-
letet, inkább keresztülhaj-
tott rajta. A jogellenes cse-
lekményre a sportpálya
gondnoka lett figyelmes,
aki értesítette a rendõröket.
Az egyenruhások azonnal a
helyszínre értek és igazol-
tatták a 41 éves férfit. Ennek
során elmondta a rendõrök-
nek, hogy nem volt kedve
körbekerülni a nagyterületû
füves pályát és idõspórolás
céljából úgy döntött, hogy
egy csípõfogó segítségével
kivágja a drótkerítést egy
kis részen. Célja az volt,
hogy hamarabb átérjen ke-
rékpárjával az egyébként
több helyen szabad ki- és

bejutást biztosító sportpá-
lyán. A Szentesi Rendõrka-
pitányság rongálás miatt
szabálysértési eljárást indí-
tott ellene.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányságot szeptember 13.
napján délután értesítette a
Kunszentmártoni Rendõr-
kapitányság, miszerint a 45.
számú fõút mellett a me-
gyehatárban találtak egy
autót, benne egy elhunyt
személlyel.  A Szentesi
Rendõrkapitányság rend-
õrei kivonultak a helyszín-
re, majd a helyszíni szemle
során, a jelenlévõ orvos be-
vonásával megállapították,
hogy a férfi öngyilkosságot
követett el, idegenkezûség
nem merült fel. A rendõrség
közigazgatási eljárás kereté-
ben vizsgálja az ügy körül-
ményeit. Írásos szakértõi
vélemény, amely a halál
pontos okát tartalmazza,
még nem áll rendelkezé-
sünkre, de a szóbeli szakér-
tõi vélemény, valamint a
helyszínen talált inzulinos
fecskendõk miatt, a személy
halálát vélhetõen inzulin
túladagolás okozta. A sajtó-
ban megjelent találgatások-
kal ellentétben a Szentesi
Rendõrkapitányság nem ta-
lált készpénzt az elhalt sze-
mély mellett.

Halat loptak a tolvajok

Immár harmadik alka-
lommal látogathatnak el az
érdeklõdõk a Nagy Sportág-
választóra Szentesen. A
szeptember 28-29-én, pénte-
ken és szombaton megren-
dezésre kerülõ rendezvé-
nyen 25 egyesület és közel
harminc sportág reklámoz-
za majd magát a Dr. Papp
László Sportcsarnokban és
annak környékén.

Rakk László, az esemény
szervezõje lapunknak el-
mondta, ahogy tavaly is,
most pénteken lehetõség
nyílik az iskoláknak és óvo-
dáknak a versengésre, hiszen
az a három intézmény,
amelynek tanulói, óvodásai
a legnagyobb százalékos
arányban jönnek el az ese-
ményre, ajándékokat, neve-
zetesen uszodabelépõket,
koripálya- belépõket és in-
gyenes sportcsarnokhaszná-
latot nyerhetnek. Rakk Lász-
ló várakozásai szerint 25 kö-
rül lesz a bemutatkozó sport-
egyesületek és szakosztályok
száma, ami azt jelenti, hogy
közel 30 sportág várja a láto-
gatókat pénteken és szomba-
ton. A kitelepülõ egyesületek
95 százaléka szentesi, váro-

sunkban ûzhetõ sportág, raj-
tuk kívül itt lesznek egy sze-
gedi táncstúdió képviselõi,
és ugyancsak odavalósi
wado-ryu karatésok. Jönnek
Kecskemétrõl a „Poharak” is,
hogy ez egészen pontosan
mit takar, azt érdemes lesz
megnézni a helyszínen. Akik
regisztrálnak a beléptetõ ka-
puknál, pontgyûjtõ lapot
kapnak, amivel az egyes
helyszíneken lehet aláíráso-
kat, pecséteket gyûjteni meg-
határozott számban, és az el-
sõ 50 sikeres „gyûjtögetõ”
ajándékpólóval lesz majd
gazdagabb, pénteken és
szombaton is. A pontgyûjtõ
lap tombola is egyben, a
sportos ajándékok sorsolásá-
ra szombaton 16 órakor ke-
rül sor.

HV

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü október 1—5.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Makói vágottas és

májgaluskaleves
A menü: Chilisbab vagy kókuszos

rizskók gyümölcsöntettel
B menü: Harcsapaprikás,

nokedli, saláta
Kedd: Marhahúsleves házi

tésztával és fûszeres
almaleves

A menü: Tüzes sertésfalatok,
sült burgonya, saláta

B menü: Gombás pulykafalatok,
párolt rizs, saláta

Szerda: Lebbencsleves és
brokkolikrémleves

A menü: Betyáros sertéscsülök,
hagymás törtburgonya,
saláta

B menü: Zúzapörkölt,
tészta, saláta

Csütörtök: Szárazbableves füstölt
ízekkel és gyümölcsleves

A menü: Bolognai rakott spagetti
B menü: Csirkemell ropogós

bundában, petrezselymes
rizs v. kaporszósz

Péntek: Aratógulyás és
tyúkhúsleves házi
tésztával

A menü: Bakonyi sertéstokány,
tészta

B menü: Mákos nudli v. vietnami
harcsa kapros-citromos
mártásban, párolt rizzsel

www.galeriakavehaz.hu (X)

Válassz sportágat!
A Szívügy Klub legköze-

lebbi összejövetele október 3-
án, szerdán 17 órakor lesz az
ifjúsági házban. Szívünk a
szívügyünk címmel Szerb Já-
nos fõorvos elõadását hall-
gathatják meg a jelenlévõk.

Szívügy

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL a múze-
um ligeti kiállítóhelyén, a Fától az erdõt címû idõszaki tárlat-
hoz kapcsolódva szerveznek programot gyerekcsoportok ré-
szére.

Október 4-én, csütörtökön az erdeinkben elõforduló állato-
kat bemutató teremben hangfelismerõ játékra, nyomolvasás-
ra és állatfejdíszek készítésére várják csoportok jelentkezését.
A 9, 10, 11 és 14 órakor induló foglalkozásokra a 63/313-352-
es telefonszámon, illetve a kjm.muzped@gmail.com e-mail cí-
men fogadnak jelentkezéseket.

Vereséggel kezdte 2012/
13-as szezonját a Szentesi
’91-esek Rugby Klub. Az NB
I-es bajnokság elsõ forduló-
jában, szeptember 23-án, a
szentesi alakulat fogadta a
Százhalombattai Bátor Bull-
dogok Fekete Sereg csapatát.

Az elsõ félidõt remekül
kezdte a szentesi gárda, a
kezdõrúgás után nyolc perc-
cel Döme Zsoltnak köszönhe-
tõen már vezetett is. Ezt köve-
tõen kiegyensúlyozott volt a
mérkõzés, mindkét csapat na-
gyon keményen támadott és
ugyanolyan erõvel védte a te-
rületét. A pihenõre a ’91-esek

vezetésével mentek a csapa-
tok.

A második játékrész elején
a vendégcsapat, nevéhez hí-
ven, kemény csapásokat mért
ellenfelére. A szentesi gárda
tartotta magát, de a folyama-
tos támadások elleni védeke-
zésben elfogyott a magabiz-
tosságot sugalló erõ, ezért a
battai csapat két gyors táma-
dást is pontra váltott. Ezt kö-
vetõen még szépített a Szen-
tes, Orovecz Ádám céljával, de
ezt sem hagyták szó nélkül a
Pest megyeiek. A végered-
mény 35-17 lett a százhalom-
battaiak javára.

A nyári szünetet követõ-
en nem volt felkészülési
mérkõzése a szentesieknek,
egyik felkért csapat sem
vállalta a barátságos mérkõ-
zést. Ezért sajnos elsõ baj-
noki meccsén kellett Bélteki
Zsolt edzõnek megtalálni a
csapatot sikerre vivõ felál-
lást, melyet nehezítenek sé-
rülések és egyéb személybe-
li változások is. Azonban az
elszántság a csapat minden
tagjában megtalálható, a-
mely sikerre viheti váro-
sunk rögbicsapatát.

Baranyi László

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.

Szomorúan tudatjuk, hogy

MMIIHHÁÁLLYY  JJÁÁNNOOSSNNÉÉ
EERRDDEEII  ÉÉVVAA

szentesi lakos elhunyt.
Búcsúztatása
október 2-án,

kedden 13 órakor lesz
a Kálvária temetõ
ravatalozójából.

Jött, látott, gyõzött a Fekete Sereg

A Szentesi Fotókör meghív
minden fotózás iránt érdek-
lõdõt október 1-jén, hétfõn 18
órára Szentesen a Galéria Ká-
véházba Szánthó Tibor kis-
kunfélegyházi fotós Falak cí-
mû kiállításának megnyitójá-
ra. 

Több generációs fotós csa-
ládból származik, tíz évesen
kapta elsõ fényképezõgépét
apjától.

Film- és fotómûvészetet ta-
nult Budapesten. Az iskolák
befejezése után dolgozott
filmstúdióban, majd fotó-
riporterként is. A kezdeti
klasszikus fotográfiától elju-
tott az új kreatív formai eljá-
rásokig, azaz megismerke-
dett a fotózás több eltérõ
irányzatával.

A kiállítás november 5-ig
látogatható a nyitvatartási
idõben.

„Falak”

(Fotó: Vidovics)


