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

Azok az új elõfizetõk, akik ebben a hónapban 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 !

A One way ticket címû világslágert is elénekelte hétfõn
este a Buffalo sörözõben a Boney M együttes egykori alapí-
tó tagja, Sheyla Bonnick. (Cikkünk a 8. oldalon.)

A Szentesi Mûvelõdési
Központ jóvoltából 2 db je-
gyet sorsoltunk ki hûséges
elõfizetõink között Malek
Andrea és Malek Miklós októ-
ber 24-i estéje, illetve 2 db
belépõt Csernus Imre pszichi-
áter október 16-i elõadására.
A Malek-estre 1 db belépõt
nyert Fekete László Futó Z. u.

3. és Misku Istvánné Deák F.
u. 25. sz. alatti elõfizetõnk.
Csernus Imre elõadására 1
db belépõt nyert Valkainé D.
Erzsébet Juhász Gy. u. 5. és
Bõdi Tamásné Nagy S. u. 18.
sz. alatti olvasónk. A jegyek
hétfõtõl átvehetõk szerkesz-
tõségünkben.

Belépõt nyertek
elõfizetõink

Bõ két hét maradt arra,
hogy a szentesi önkormány-
zat megállapodjon a Csong-
rád Megyei Kormányhiva-
tallal arról, a városházán be-
lül hol alakítsák ki a járási
hivatalt. A polgármesteri hi-
vataltól elõreláthatólag 28
köztisztviselõ kerül át a já-
rási hivatalhoz.

Október 31-ig kell megál-
lapodniuk a megyei kor-
mányhivataloknak és a tele-
pülési önkormányzatoknak
minden olyan kérdésben,
amely az önkormányzatok-
tól átvett hatáskörök továb-
bi, zavartalan ellátásához
szükséges. Ha nem születik
megállapodás, akkor a kor-
mányhivatal dönt az infrast-
rukturális feltételek megte-
remtésérõl, a kormánymeg-
bízott által meghozott dön-
tés a bíróság elõtt azonban
megtámadható. A január el-
sejétõl felálló járási hivatalok
az államigazgatási ügyeket
veszik át a kerületektõl, te-
hát itt intézhetik majd az ál-

lampolgárok a gyermekvé-
delmi, gyámügyi és szociális
ügyeket, ide tartoznak majd
az okmányirodák, a munka-
ügyi-, a népegészségügyi- és

élelmiszerlánc-biztonsági ki-
rendeltségek, és a területileg
illetékes földhivatalok. A fel-
adat átadás-átvételi tárgyalá-
sok Csongrád megyében

mindenütt jól haladnak, a
legtöbb településsel már
megtörtént a megegyezés –
tudatta lapunkkal Varga
Márta. (folytatás a 3. oldalon) 

Huszonnyolcan kerülnek át a járási hivatalhoz

Nyáron kellett volna kez-
dõdnie, év végéig pedig be-
fejezõdnie a városközpont
átépítés elsõ ütemének.
Azonban csak a Diákpince
felújítása, és a buszállomás-
nál kerékpártárolók építése
indult el szeptemberben. A
tervmódosulások illetve a
közbeszerzési eljárások el-
húzódásával az idei évre

tervezett munkákat a jövõ
évre tervezettekkel egyidõ-
ben kell teljes egészében
megvalósítani. 

A 2010 évben nyert, közel
egymilliárd forintos beruhá-
zás projektmenedzsmentjét
az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ Szentes Városi
Szolgáltató Kft.-n belül mû-
ködõ városfejlesztési csoport

végzi. – Idén még több kivi-
telezésre megkötjük a szer-
zõdéseket és ezek közül – az
idõjárás függvényében – el is
indulhat némelyik – tájékoz-
tatott Kanász Nagy Gábor cso-
portvezetõ. Jelenleg elbírálás
alatt állnak az evangélikus
templom környékének ren-
dezésére, a zöldfelület átala-
kítására kiírt közbeszerzési

pályázatra beérkezett anya-
gok és várhatóan még az õsz
folyamán megkezdi a mun-
kát a nyertes kivitelezõ. A
Kurca-híd átépítési, bõvítési
feladataira több ajánlat érke-
zett, a kivitelezõt hamarosan
kiválasztja az önkormány-
zat. Ha az idõjárás is alkal-
mas, akkor hozzákezdenek a
munkához, ugyanúgy, mint
a városi bíróság tetõ- és
homlokzatfelújításá-hoz. A
többi tervezett projekt eseté-
ben az idén elkezdõdik a
közbeszerzési eljárás, a jövõ
év elején várhatóak a szerzõ-
déskötések és tavasszal el-
kezdõdhetnek a munkák. A
fehérház emeleti irodáinak
átépítse az eddigi partner ki-
lépése miatt késik, az önkor-
mányzat új partnert keres,
vagy saját költségébõl fedezi
a mintegy 5-6 milliós kiesést.
Az Ady Endre utca 1-11 in-
gatlanok homlokzat-portál
felújítását az üzletek tu-
lajdonosainak kérésére,
majd csak egy év múlva,
õsszel végzik el. A városköz-
pont rehabilitációs munkáit
és pénzügyi elszámolását
2013. végéig kell teljesíteni. 

(folytatás a 4. oldalon)

Késnek a városközpont rehabilitációs munkái

Jövõre épülhet át a belváros

Boney M
a Buffaloban

Még nem tudni, lesz-e a városházán külön bejárata a járási hivatalnak.

A földhivatal alatti Diákpincében már dolgoznak.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Bozó
Zoltánt, a MetalCom Zrt.
vezérigazgatóját (képün-
kön) kérdeztük.

– Négyen pályáztak a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház fõigazgatói
tisztségére. Várkonyi Kata-
lin mellett Baráth Lajos, és
Gyenes Ágota, a kórház
2009-ben megbízott orvos-
igazgatója is benyújtotta
pályázatát, a negyedik aspi-
ráns pedig Buchholcz Gyula,
a bajai kórház fõgyógyszeré-
sze. 

– A pályázók közül hármat
magam is személyesen isme-
rek, azt gondolom, hogy
szakmailag és emberileg is
egyaránt megfelelnek az el-
várásoknak. A tényleges
döntés minden bizonnyal a
beadott pályázatukban az in-
tézmény vezetésével kapcso-
latosan megfogalmazott el-
képzeléseik alapján fog el-
dõlni. A legfontosabb, hogy
olyan személy kerüljön e je-
les intézmény élére, aki a vá-
ros, illetve az ellátási körzet
lakosai számára a lehetõ leg-
jobb egészségügyi szolgálta-
tást tudja megvalósítani, va-
lamint képes a további fej-
lesztések, felújítások haté-
kony, gyors lekezelésére.

– A jelenlegi közel 100 áru-
sítóhely helyett mindössze
14 boltban fognak dohány-

termékeket forgalmazni jövõ
júliustól Szentesen. 

– Minden bizonnyal a do-
hányzók számára problémát
fog okozni, hogy az eddig
megszokott beszerzési he-
lyeikhez képest új, csak a do-
hánytermékek forgalmazásá-
ra szolgáló üzletekben tud-
nak hozzájutni cigarettáik-
hoz. Ugyanakkor minden-
képp ellenõrizhetõbbé válik
e termékkör forgalmazása,
és az is fontos, hogy így a
dohánytermékek forgalma-
zására vonatkozó szabályok
is betarthatóbbá válnak. Lé-
nyeges kérdés, hogy a mos-
tani eladóhelyek forgalma,
de leginkább profitja miként
fog alakulni. E termékkör vi-
szonylag magas árához ké-
pest relatíve alacsony kiske-
reskedõi árrés tartozik, ami
azt jelenti, hogy magas for-
góeszköz lekötés mellett ala-
csony árréstömeget lehet el-
érni. Az így felszabaduló for-
góeszközökbõl viszont az
eddigi eladóhelyek termék-
körfejlesztéseket tudnak
majd végrehajtani, ami ké-
pes lehet pótolni a kiesett
nyereséget, ugyanakkor az
újonnan létrejövõ üzletek új
munkahelyek megteremtését
is jelentik.

– Éppen a fõszezonban
vesztett lendületébõl a helyi
idegenforgalom, de még így
is javultak a szállásadók
mutatói az elõzõ évhez ké-
pest. 

– Szentesen nagyon hiány-
zik már egy legalább 4 csilla-
gos szálloda, hogy az idelá-

togató, magasabb színvona-
lú szolgáltatást keresõ ven-
dégek is megtalálják maguk-
nak a megfelelõ vendéglátó
helyeket – állíthatom ezt
azért is bátran, mert a válla-
latomhoz heti rendszeresség-
gel érkeznek üzleti partne-
rek, akik elszállásolásához a
szomszédos város lehetõsé-
geit kell igénybe vennünk.

A magasabb igényû ven-
dégek többet is költenek,
ami nemcsak a szállásadó-
nak, de az egyéb szolgálta-
tóknak (például akár a pia-
con a saját megtermelt javait
árusító õstermelõknek) is
többletbevételt jelenthetne.
Általános vélekedés a hoz-
zánk látogató vendégek ré-
szérõl, hogy elsõ látogatásuk
alkalmával lenyûgözi õket a
városunk szépsége, de ké-
sõbbi visszatéréseik során
nem találnak számukra meg-
felelõ kikapcsolódási és szó-
rakozási lehetõséget.

– Több mint 600 millió fo-
rint értékû beruházásról és
fejlesztésrõl írtak alá szer-
zõdést az elmúlt hónapok-
ban azok a szentesi cégek és
vállalkozók, akik eredmé-
nyesen szerepeltek az uniós
pályázatokon. A 12 nyertes
közül csak három ígérte,
hogy új munkahelyeket te-
remt.  

– Az Új Széchenyi Terv ke-
retében meghirdetett vállal-
kozásfejlesztési programok
az egész országban népsze-
rûek, üdvözlendõ, hogy vá-
rosunkban is számos vállal-
kozás élt a lehetõséggel, és

sikeresen tudott megfelelni a
kiírási feltételeknek. Sajnála-
tos azonban, hogy kevésbé a
foglalkoztatott létszám bõví-
tésére, mint inkább valószí-
nûsíthetõen annak megtartá-
sára irányulnak törekvéseik.
Lehetséges, hogy amennyi-
ben a városunkban megvaló-
suló fejlesztésekben szentesi
vállalkozók nagyobb szám-
ban kapnának szerepet, -
akár fõvállalkozóként is – ez
a trend pozitívan változna.

– Nem került sor a Debre-
cen- Szentesi VK férfi vízi-
labda Magyar Kupa- mérkõ-
zésre. 

– Sajnálatos, hogy adott
dolgok véletlenszerû egybe-
esése csapatunk részvételi
lehetõségét megvonta a tor-
na befejezésétõl. Bízom ben-
ne, hogy ebbõl az esetbõl
minden érintett levonja a
megfelelõ következtetést, és
így legközelebb megelõzhe-
tõvé válnak az ilyen bakik.

Immár több mint húsz esztendeje figyelmes kísérõi, szenve-
dõ alanyai vagyunk az egymást váltogató és most regnáló
(uralkodó) kormányok tevékenységének. Meg lehet állapítani,
hogy ezek az intézkedések többsége nem elõnyös a magyar  ál-
lampolgárok nagy részének! A legutóbbi választást megelõzõ
hetekben, hónapokban is hazánkban az ígéretek földjét tapos-
tuk. Abban az idõben könnyen ígérgetett a kormányzásra ké-
szülõ Fidesz és párttársa, mivel a baloldalinak nevezett pártok
vélhetõen belefáradtak (már nem elõször) a vezetés gondjaiba!
Sõt, a legkiszolgáltatottabb réteghez nyúltak, amikor egy toll-
vonással eltörölték a 13. havi nyugdíjat, ahelyett, hogy az igen
rövid idõ alatt milliárdossá váltakat adóztatták volna meg. Az
akkori kormányzat ezzel az intézkedésével mindjárt elveszítet-
te a szavazók milliós táborát! Az állampolgárok nagy része ta-
lajt vesztve, csalódottan bosszankodott , jobb híján vagy nem
ment el szavazni, vagy a mindent ígérgetõ pártokra adták le
szavazatukat. Nem biztos, hogy okos gondolat volt a szavazók
részérõl. Örök példa lehet a továbbiakban a szavazók elõtt,
hogy bosszúból, csalódottságból nem lehet helyes döntést hoz-
ni. Ma már bizonyított tény, hogy nem lehet egy pártnak, egy
embernek ekkora hatalmat a kezébe adni - fék nélkül - még ak-
kor sem, akár jobb, akár baloldali párt embere is.  Miniszterel-
nökünk is a legutóbbi évértékelésében sikeresnek értékelte a
kormányzat által végzett munkát. Kérdés, hogy mihez képest?
Nézzünk meg egy-két példát: A kormányfõ sokat beszél a
munkahelyek védelmérõl, a munkahelyteremtésrõl, hogy az
embereket vissza kell vezetni a munka világába. Világ van bõ-
ven, munkahely annál kevesebb. A hozzáértõk szerint is napja-
inkban a munkahelyteremtés és az elbocsátások egyenlege kö-
rülbelül nullszaldós lehet.

Ma ott tartunk, hogy az adóprés szakadatlan mûködésével
minden napra kapunk egy új adót, bár ez a megnevezés az ille-
tékesek száját el nem hagyja, helyette mindig egy frappáns szó-
val helyettesítik. Persze ez attól még adó. Nem lehet tudni,
van-e ebben az országban egy ember is, aki merné vállalni azt,
hogy megmondja hányféle adó sújtja az embereket.  Ilyen kö-
rülmények között nálunk a bûnözés minden válfaja virágzik,
szaporodik. Egy idõben, hogy tompítsák az élét ennek a káros
jelenségnek, külön nevet is adtak. Megélhetési bûnözésnek ne-
vezték. Volt is némi alapja! Ugyanis, más lehetõségek híján  a
dolgok könnyebbik végét megfogva köszöntött be a "betyár"
világ. Minden, ami mozdítható és ami nem, egyik napról a má-
sikra nyomtalanul eltûnik, lába kél! Mert mindenre akad  or-
gazda!  Pedig lehetne ezen az áldatlan állapoton változtatni,
mindenek elõtt kiiktatni a vevõk körét! Egy ilyen módszer le-
hetne az is, hogy a MÉH átvevõhelyek állami kézbe kerüljenek.
Az átvevõhelyek csak a vállalatok, cégek által listázott bélyeg-
zõvel ellátott  kiselejtezett anyagokat vehetnének át. Magánem-
berektõl csak a háztartásokban keletkezett hulladékokat - nem
vasúti sínt, nem réz - és más huzalokat, kábeleket lehetne át-
venni. Ezek betartását az átvevõ helyeken illetékesek rendsze-
resen ellenõriznék.

Soós János

Olvasónk írja

Az ígéret földjén

A minden kedden postán
érkezõ Szentesi Életet valami
megfoghatatlan érzéssel ol-
vassuk. Miért? Mert ma is ki-
törölhetetlen szívünkbõl ez a
város, a gyermekkor, a diák-
évek vidámsága: a strand, a
Tisza-part és a temetõ szo-
morúsága.

Esküvõnk után két 21 éves
fiatal elindult a nagyvilágba:
az ok az egymáshoz ragasz-
kodás mellett a Szentesi Ki-
nizsiben szárnyát bontogató
labdarúgó játékos elõbbre lé-
pése volt. Az NB II-es Jászbe-
rény, az NB I-es Pécsi Dózsa,
az Egri Dózsában 51 mérkõ-
zésen 24 gólt szerzett útkere-
sõ évek után a végsõ cél 1695
januárjában a DVTK. Itt 197
NB I-es és 40 NB I/B-s bajno-
kin játszott és a csapat leg-
eredményesebb éveiben hat

éven át volt technikai vezetõ.
A diósgyõri álomválogatott
örök játékosa, aki a DVTK
102 éves történelmében leg-
hosszabb ideig volt jobb ol-
dali védõ. Sok jó labdarúgó
került el Szentesrõl, úgy ér-
zem, ezek egyike Kovács Pál. 

Mi már miskolciak – ha
még lenne ilyen – diósgyõri-
ek vagyunk. Lányunk ugyan
Telkiben él, de a fiunk laká-
sából a diósgyõri várat látja.
Mi a kertünkbõl a Bükk-
hegység gyönyörû panorá-
máját nézzük, de sokat gon-
dolunk arra, hogy az idõ elõ-
rehaladtával a bölcsõ ringá-
sát egyre jobban a szívében
érzi az ember.

Kovács Pálné sz. Molnár
Márta (volt Kiss B. u. 4. alatti
lakos)

A bölcsõ

A város keleti részén található, a Vásárhelyi út, az Ipartele-
pi út és a Mágocsi út szögletében; a Németh László utcát és a
Mágocsi utat köti össze. Ezen a területen 1910–12 között mér-
tek ki elõször háztelkeket, és a földtulajdonos után Vincze
Péter-telepnek nevezték el. Az 1932. évi városrendezéskor a
telepet utcákra tagolták, és valamennyit névvel látták el. Az
egyik gróf Nádasdy Ferenc nevét kapta, aki õsi fõnemesi csa-
ládban született 1625 körül. 1664-tõl országbíró, Zala és So-
mogy vármegyék fõispánja, belsõ titkos tanácsos, akit hatal-
mas vagyona miatt „magyar Krõzusnak” neveztek. Nagy
mûveltségû ember és bõkezû mecénás volt. A vasvári békét
(1664) követõen részt vett az ún. Wesselényi-féle Habsburg
ellenes fõúri összeesküvésben, ezért minden vagyonát elko-
bozták, és 1671. ápr. 30-án Bécsben lefejezték.

L. L.

Utcáink, tereink névadói (94.)

Nádasdy utca

Az 1860-as években Szentes
legnépszerûbb embere két-
ségtelenül Oroszi Miklós volt.
Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az 1865. évi országgyû-
lési képviselõválasztás, ami-
kor a korábbi néptribunt, az
abszolút tekintélynek számí-
tó, 48-as múltú, várfogságot
viselt korábbi polgármestert,
Boros Sámuelt 1438:91 szava-
zati arányban legyõzte. Parla-
menti szereplése csak két évig
tartott, ugyanis 1867-ben
mandátumát felajánlotta
Szentes nagy szülöttének, az
emigrációból hazatért Hor-
váth Mihály történetírónak.
Utóbb kiderült, hogy Hor-
váth Szeged mandátumát vá-
lasztotta, ennek ellenére
Oroszi nem vonta vissza le-
mondását, hanem politikai
példaképének, Deák Ferenc-
nek a tanácsára Pulszky Fe-
renc képviselõvé választását
támogatta. Õ maga inkább a
helyi ügyekre fordította fi-
gyelmét, és folytatta az
1864/65-ben megkezdett küz-
delmet Szentes 1848-ban el-
nyert rendezett tanácsú váro-
si jogállásának visszaszerzé-
séért. Külön könyvet lehetne
írni errõl a fordulatokban
gazdag küzdelemrõl, amely-
nek végeredményeként Szen-
tes visszanyerte korábbi váro-
si státuszát.

A rendezett tanácsú városi
jogállásnak megfelelõ elsõ ál-
talános tisztújításra 1867 de-
cemberében került sor. A vá-
lasztásra jogosultak ekkori-
ban közvetlen módon vá-
laszthatták meg a polgármes-
tert, valamint a város többi
vezetõ tisztviselõjét (tanács-

nokok, fõjegyzõ, fõügyész,
fõkapitány, fõpénztárnok,
fõszámvevõ… stb.). Talán
nem meglepõ, hogy a polgár-
mesteri tisztséget a feltétlen
bizalmat élvezõ Oroszi Mik-
lós nyerte el, politikai ellenfe-
lei nem kis bosszúságára. A
kisebbségben maradt párt
nem nyugodott bele veresé-
gébe. Különbözõ címen táma-
dásokat intézett a megválasz-
tott tisztségviselõk ellen. Lejá-
ratásuk ugyanis alkalmasnak
látszott arra, hogy tömegbázi-
sukat elveszítve elszigetelõd-
jenek. Ahogyan a régi böl-
csesség is tarja: „Verd meg a
pásztort, elszéled a nyáj.” A
választások alatt ezek a kísér-
letek kudarcot vallottak, a ki-
sebbségi párt mégsem ha-
gyott fel velük. Éberen figyel-
tek, s magától érthetõ, hogy
mindenek elõtt a vezért,
Oroszit próbálták kikezdeni.

Alig fél év telt el Oroszi
Miklós megválasztása után,
amikor ellenlábasai meglova-
goltak egy szerencsétlen csa-
ládi tragédiát, amellyel sike-
rült a polgármestert erkölcsi-
leg lejáratni, s ezáltal további
közéleti-politikai mûködését
lehetetlenné tenni. Nem keve-
sebbel vádolták meg, mint só-
gornõje megmérgezésével és
többszörös csecsemõgyilkos-
sággal. A képtelen vádakkal
szemben nem védekezhetett,
mivel az ellenfelei közé tarto-
zó alispán lefogatta és a szeg-

vári megyei tömlöcbe záratta.
Egy évig vádemelés nélkül
tartották fogva, teljesen elzár-
va a külvilágtól, úgy, hogy
sem a családtagjaival nem
érintkezhetett, sem ügyvédet
nem fogadhatott. Felesége pa-
nasszal fordult közvetlenül az
igazságügy-miniszterhez, aki
magyarázatot kért a várme-
gyétõl, de többszöri sürgeté-
sét válaszra sem méltatták.
Az ügy lassan országos bot-
ránnyá duzzadt, mire a vár-
megyei törvényszék a soka-
dik felszólításra szabad lábra
helyezte a szentesi polgár-
mestert. S bár 3 évi meghur-
coltatás után beigazolódott
Oroszi Miklós teljes ártatlan-
sága, a végeredményen ez
mit sem változtatott: ellenfe-
lei számításának megfelelõen
Szentesen bukott emberré
vált. A megyei tömlöcben ár-
tatlanul eltöltött egy év, majd
az ezt követõ többéves meg-
alázó pereskedés Oroszi Mik-
lós idegeit felõrölték. Egy ide-
ig küzdött ugyan az igaztalan
vádak ellen, de végül család-
jával együtt 1871-ben elköltö-
zött Szentesrõl.

A rendkívül tehetséges és
tevékeny ember élete hátralé-
võ részét megkeseredve, befe-
lé fordult magányban élte le.
A Nógrád vármegyei Surány-
ban vásárolt házat és birtokot.
A környéken elismertté vált
mintagazdaságát az 1880-as
évek közepén felszámolta és

Nógrád-verõcére (ma Verõce-
maros) telepedett át. Itt élt ha-
láláig, síremléke is itt találha-
tó. Szentessel minden kapcso-
lata megszakadt. A késõbbi
szentesi újságok elsõ ízben
1892-ben említették meg
Oroszi Miklós nevét, amikor
hírül adták a volt polgármes-
ter és országgyûlési képviselõ
1892. szept. 21-én bekövetke-
zett halálát. 

Az utókor sem mutatkozott
hálásabbnak. Nevét halála
után is agyonhallgatták, a vá-
ros sorsával összeforrt küz-
delmes pályáját a várostörté-
neti munkákból „kifelejtet-
ték”. E sorok írója az 1980-as
években rátalált a kései le-
származottakra, akiknek a
szemében Szentes „fekete vá-
rosnak” számított, s valljuk
be, nem alaptalanul. Szakmai
berkekben idõközben ismert-
té tettük Oroszi Miklós mun-
kásságának egy részét, de
meghurcoltatásának és Szen-
tesrõl történt kiebrudalásának
szomorú történetével adósok
vagyunk. 1992-ben, halálának
100. évfordulóján, utólagos
vezeklésként szerettünk vol-
na egy szerény kiadvánnyal
és egy kiállítással adózni em-
lékének, sikertelenül. A krimi-
be illõ történet továbbra is ki-
adásra vár. Addig is szolgál-
ják e sorok a kitûzött célt: a
szentesiek ne feledjék Oroszi
Miklós emlékét!

Labádi Lajos

Olvasónk írja

Mit szól hozzá Bozó Zoltán?

120 éve hunyt el Oroszi Miklós polgármester (II.)

Az elüldözött népvezér



(folytatás az 1. oldalról)
A Csongrád Megyei Kor-

mányhivatal kommunikáci-
ós vezetõje elmondta, még
folynak a tárgyalások és az
egyeztetések a kormányhi-
vatal és a szentesi önkor-
mányzat munkatársai között
az önkormányzattal kötendõ
megállapodás részleteirõl.
A szentesi járási hivatal-
ban dolgozók számáról is a
szerzõdésben rendelkeznek
majd.

Azt már lehet tudni, hogy
a hivatalvezetõvel és a he-
lyettessel együtt összesen 39
köztisztviselõ fog dolgozni a
Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Szentesi Járási Hiva-
talban – a Csongrád Megyei
Államigazgatási Kollégium
szeptember végi ülésén je-
lentették be. Megkérdeztük,
van-e olyan feladatkör, ami-
hez nincs megfelelõ végzett-

ségû szakember jelenleg a
szentesi városházán, ezért
pályázaton kell keresni mun-
kaerõt? Azt a választ kaptuk
Varga Mártától, hogy a szóbe-
li egyeztetések szerint nincs
ilyen.

A polgármesteri hivataltól
elõreláthatólag 28 köztisztvi-
selõ kerül át a járási hivatal-
hoz. Feladattal 21 fõ érintett,
és még további 7 munkatár-
sunk munkájára tart igényt a
kormányhivatal – nyilatkoz-
ta lapunknak Sztantics Csaba
jegyzõ. Azt is elmondta,
hogy a járási hivatal elhelye-
zésével kapcsolatos elõké-
születek még nem zárultak
le. Nincs még megállapodás
arról, hogy mely épületrész
szolgálja a járási hivatali,
illetve az önkormányzati
munkát, de a célszerû az len-
ne, ha minél kevesebb költö-
zéssel járna az átszervezés. 

A járási hivatalok része-
ként 300 helyszínen jönnek
létre a hétfõtõl péntekig reg-
gel 8-tól 20 óráig nyitva tartó
kormányablakok 2013 év vé-
géig, és egységes arculattal,
több mint kétezer ügycso-
portban, egyablakos ügyin-
tézés keretében fogadják
majd az állampolgárokat.
Azokon a településeken,
amelyek járási székhelyek
lesznek, illetve ahol most is
van okmányiroda, ott lesz
kormányablak is, azaz Szen-
tesen is lesz. A legtöbb he-
lyen a jelenlegi okmányiro-
dai helyszíneket alakítják
át kormányablakká, de az
egyeztetések még zajlanak,
így a szentesi kormányablak
pontos helyszínérõl csak a
késõbbiekben tudunk felvi-
lágosítást adni – közölte Var-
ga Márta. 

Bíró Dániel

A Csongrád Megyei Le-
véltár hétfõn tudományos
ülést tartott Szentesen a
Megyeháza Konferencia
Központban a középkorban
elpusztult Ecser faluról, va-
lamint a napjainkban pusz-
tuló településekrõl.

A megjelent érdeklõdõket
Szirbik Imre polgármester kö-
szöntötte, kiemelve, hogy az
egykori megyeháza legré-
gebbi intézménye a szentesi

levéltár, amely 1883/84 fo-
lyamán költözött az ódon fa-
lak közé. A rangos intéz-
ményben megtalálhatók
Csongrád vármegye és Szen-
tes város több száz évvel ez-
elõtt keletkezett dokumentu-
mai, s ezáltal a térség írásbeli
emlékeinek legfontosabb õr-
zõhelye. A régi iratok szá-
mos tanúságos információt
hordoznak, amelyekbõl a
mai szakemberek és politi-

kusok is sokat tanulhatná-
nak.

A tudományos tanácsko-
zást Biernacki Karol megyei
levéltár-igazgató nyitotta
meg, bejelentve, hogy a kö-
zelmúltban történt átszerve-
zések következtében a me-
gyei levéltári hálózat új ne-
ve: Magyar Nemzeti Levél-
tár Csongrád Megyei Levél-
tára. A Levéltári Napokat 35.
éve tartják. Az idei program-

sorozat Szentesen indul,
majd az elkövetkezõ napok-
ban Hódmezõvásárhelyen és
Szegeden folytatódik. 

Az elsõ elõadó Blazovich

László professzor volt, aki a
középkori Ecser faluról be-
szélt. A település neve 1138-
ban tûnt fel elõször az okleve-
lekben, amelynek területén
Álmos herceg és fia, II. Béla
kolostort alapított a dömösi
apátságnak. A földek meg-
mûvelését 65 kenyéradó szol-
ga végezte, akiknek a neve is
fennmaradt, pl.: Apati, Bandi,
Bese, Beke, Bús, Bakatúr,
Kuteles, Munka, Magdi, Sze-
gun, Págán stb. A falu lakosa-
inak száma a családtagokkal,
cselédekkel és egyéb népes-
séggel együtt kb. 350–400 fõ
lehetett. A tatárjárás idején a
település elpusztult; 1266-ban
mint terra (lakatlan föld) sze-
repelt a nyilvántartásokban.
Késõbb kunszállás lehetett,
de nincs közelebbi adat. A tö-
rök hódoltság idején, 1567-
ben 28 portát írtak össze a
defterdárok. A kb. 150–200 fõs
népessége földmûveléssel és
állattenyésztéssel foglalko-
zott. A 15 éves háború idején
(1591–1606) a település telje-
sen elnéptelenedett.

Nagy Géza Balázs teológus-
helytörténész elmondta, a
korai egyházi birtokadomá-
nyok közül három érintette
vidékünket: a zalavári apát-
ságnak (1019, 1024), a ga-
ramszentbenedeki apátság-
nak (1075) és a dömösi pré-
postság (1107, 1138). Az elsõ-
höz utalt birtok volt Mártély
volt. Az adományozó okle-
velekrõl kiderült, hogy utó-
lagos hamisítványok voltak,
bár az adományozás ténye
valós lehetett. Az 1075-ös
adománylevél Sáp és Csany
falvakat, továbbá a tiszai
Böldi rév és a Kurcai rév
vámjait érintette. A dömö-
siek Ecser és Leng falvakat
kapták. Az apátság emberei
utóbb templomokat építtet-
tek a környéken, kialakultak
a plébániák, amelyeknek kö-
szönhetõen terjedni kezdett
az írásbeliség.

A szentesi levéltári nap
délután az ecseri templom-
romnál folytatódott, ahol az
Elpusztult és Pusztuló Ma-
gyar Falvakért Egyesület,
valamint Móra József önkom-
rányzeti képviselõ támogatá-
sából épült emlékhelyet
avatták föl.

Labádi Lajos
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Halmai István önkormányzati
képviselõ lakossági fogadóórára
várja az érdeklõdõket október 16-
án, kedden 16.30 órától a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban,
valamint október 18-án, csütörtö-
kön 16,30 órától a Deák Ferenc
Általános Iskola ebédlõjében.

Szintén fogadóórát tart Antal
Balázs Tibor önkormányzati képvi-
selõ, aki október 18-án, csütörtö-
kön 15 órától Magyartésen a Mû-
velõdési házban fogadja  a lakos-
ságot.

Fogadnak a
képviselõk

…október 15-én, hétfõn 18
órakor Világvallások harca napja-
inkban címmel a gondolkodók
klubja tart összejövetelt. Vezeti:
Papp Erzsébet, ny. gimn. tanárnõ.

…október 16-án, kedden 18
órakor Évfordulók nyomában:
Lajtha László kamarazenéje cím-
mel Nagy János ny. igazgató tart
elõadást.

…október 18-án, csütörtökön
18 órakor Elismerõ szavak fontos-
sága. Beszédünk, hangnemünk,
reakcióink üzenete címmel
Cserbik Attila családgondozó, bib-
liaoktató tart elõadást. Az elõadás
A szeretet öt nyelve címû sorozat
része.

…október 20-án, szombaton
15 órakor Bíró Jenõ emlékkiállítás
nyílik. Megnyitja: Dobos András,
közremûködik Paulovics Tamás
(vers).

A városi
könyvtárban

Nyár elejére juthat el az
áram azokhoz a tanyákhoz,
melyek tulajdonosai jelent-
keztek az önkormányzat
felhívására és megfeleltek a
tanyavillamosítás minden
feltételének. A kiépítés kö-
zel ötven millió forintos
költségét 80 százalékban az
állam, a fennmaradó részt
fele-fele arányban az önkor-
mányzat és a tanya tulajdo-
nosa állja.

Több mint félszáz igény
érkezett az önkormányzat
tanyavillamosítási felhívásá-
ra, azonban a jelentkezõk
több mint fele nem felelt
meg a kiírás feltételeinek. A
pályázatból csak olyan la-

kott, címmel vagy helyrajzi
számmal rendelkezõ tanyák
bekötése valósítható meg,
amelyek tulajdonosai rende-
zett gazdálkodást folytatnak,
õstermelõi igazolványuk
van. Mivel várhatóan jövõre
is a jelenlegi feltételekkel je-
lenik meg a minisztérium
felhívása, fontos, hogy a vil-
lamosítást tervezõk megfe-
leljenek feltételeknek, többek
között legkésõbb 2013. janu-
ár 1-tõl állandó vagy ideigle-
nes lakcímmel bejelentkezze-
nek az adott ingatlanba. 

Az elektromos vezeték te-
lekhatárokig történõ kiépíté-
se átlagban 2,5 millió forint-
ba kerül, azonban van olyan

tanya, ahol a teljes költség a
százezer forintot alig haladja
meg. 

Várhatóan november ele-
jén írják alá a most beadott
17 tanya villamosítási pályá-
zatának támogatási szerzõ-
dését. Utána kezdõdhet a
terveztetés, engedélyeztetés,
majd a kivitelezés, és nyár
elejére készülhetnek el a be-
kötõvezetékek az ingatlano-
kig. A tanyatulajdonos saját
költségén köteles kiépíteni
az ingatlan belsõ elektromos
hálózatát, a bekötõvezetékek
üzemeltetõi szerzõdésének
megkötését követõen egy
éven belül 
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Fény gyúl a tanyákban

A bölcsõde vezetõjének
személyérõl is dönt a képvi-
selõ-testület következõ ta-
nácskozásán. Az eddigi – je-
lenleg is pályázó – vezetõ
Csendes-Merza Ágnes meg-
bízása a hónap végén lejár,
ezért az önkormányzat pá-
lyázatot írt ki a posztra. A
felhívásra Szöllõsi Ágnes
Borbála és Tamasik Ágnes is
beadta jelentkezését, utóbbi
aspiráns azonban nem ren-
delkezik megfelelõ végzett-
séggel az állás betöltésére.
Az új vezetõ megbízatása
2017. október 31-ig szól
majd.

Várhatóan több szolgálta-
tási díj is emelkedik jövõre, a
drágulás mértékérõl határoz
a testület. A szemétszállítás
díja jelentõsen nõhet, ha az
állam által meghatározott
hulladéklerakási járulékot is
a lakosságnak kell megfizet-

ni. A járulék okozta többlet-
költség, valamint az egyéb
költségnövekedést fedezõ,
összesen 22 százalékos díj-
emelés hatására a havidíj jö-
võre 1575 forintra emelked-
het az eddigi 1290 forintról,
egy 120 literes kuka eseté-
ben. 

Az Üdülõközpont nem ja-
vasolja az uszodai belépõje-
gyek és bérletek, valamint a
teniszpálya használat árának
emelését a következõ évben.
Drágulna azonban az üdülõ-
házak és a kemping haszná-
lati díja. Az infláció mértéké-
ben, 4,2 százalékkal emel-
kednek jövõre a közterület
használati díjak.

A helyi állattartási rende-
let hatályon kívül helyezésé-
rõl is döntenie kell a képvi-
selõ-testületnek. Oka, hogy
október 1-tõl nem korlátoz-
ható önkormányzati rende-

letben a mezõgazdasági ha-
szonállat tartása és a kedvte-
lésbõl tartott állatokra vonat-
kozó szabályokat is maga-
sabb szintû jogszabály írja
elõ.

Szentesi festõk alkotásait
szeretné megmenteni az ön-
kormányzat. A végelszámo-
lás alatt álló, a tiszti klubot is
mûködtetõ HM Bessenyei
György Kulturális Kft. va-
gyona a Magyar Állam tulaj-
donába kerül. Ezért az ed-
dig a tiszti klubban látható
Gábor, Katona, Moldován,
Schweistzer és Tokácsli fest-
ményeket a fõvárosba szállít-
tatta. Az önkormányzat kez-
deményezte a képek térítés-
mentes tulajdonba vételét és
azok kiállítását a Koszta Jó-
zsef Múzeumban, egyben
vállalja az értékbecslés elké-
szíttetésének költségét is.
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Festményeket kér a város

A tudományos tanácskozás résztvevõi az ecseri templomromnál emlékhelyet avattak.

Tudományos tanácskozás a megyeházán

Elpusztult falvak a múltban és napjainkban

Huszonnyolcan kerülnek
át a járási hivatalhoz

A városházi dolgozók közel harmada munkahelyet vált.



Gázkazánok nélkül is
biztosítani tudja a mele-
get a távhõszolgáltató a
lakásokban az idei téltõl.
A harmadik termálkút
rendszerbe kapcsolásá-
val már nincs szükség
földgázra az 1400 lakás
és az intézmények távfû-
téséhez. A szezon hivata-
losan október 15-én in-
dul, azonban már egy
héttel korábban melegí-
tettek a radiátorok az ott-
honokban. 

– A reggeli hõmérséklet 4
fok volt kedd reggel, a napi
átlaghõmérséklet 12 fok alatt
maradt, ezért elindítottuk
a távfûtést – tájékoztatott
Döbrõssy Iván, a városi szol-
gáltató vezetõje. – Az októ-
ber 15-tõl április 15-ig tartó
hivatalos fûtési szezon elõtti
és utáni egy hónapban ké-
szenlétben kell lennünk, így
nem okozott gondot a koráb-
bi indulás. Több társasház-
ból jelezték, hogy hideg van
a lakásokban, ezért - a Kert-
város hõszigetelt társasháza-

inak kivételével – október 9-
én elkezdtük a fûtést az alsó-
réti termálkút vizével. A
napi átlaghõmérséklet to-
vábbi csökkenésekor a másik
két termálkutat is bekapcsol-
juk a fûtési rendszerbe –
mondta az igazgató.

Azokban a társasházak-
ban, ahol év közben valami-
lyen okból – karbantartás
vagy javítás miatt – leenged-
ték a rendszerbõl a vizet,
elõfordulhat, hogy nem in-
dul meg a víz a radiátorban.
Bár lakáson belül nem a
szolgáltató az illetékes, azon-
ban ha a diszpécser központ-
nak jelzik a hibát, akkor a
szolgáltató munkatársai se-
gítenek a radiátor szelepek
javításában. 

A fûtési szezon elõtt érde-
mes a kéményeket ellenõriz-
tetni. A kéményseprést szin-
tén a Szentesi Városi Szol-
gáltató végzi, szilárd tüzelé-
sû berendezések esetében
évente kétszer, gáztüzelésû
kéményeknél egyszer. A la-
kosok kérésére a kötelezõ fe-

lülvizsgálatokon felül is vé-
geznek ellenõrzést, ekkor
azonban már fizetni kell a
kéményseprõ munkájáért. A
szolgáltató öt kéményseprõt
foglalkoztat, közülük ketten
– Eperjes kivételével – a kis-
térség településein látják el a
feladatot.

Egy most készülõ rendelet
tervezet szerint a kémény-
seprõk feladata bõvül janu-
ártól. Mérik majd a füstgáz
összetételét, a kazán hatásfo-
kát illetve ellenõrzik a gáz-
készülékek kötelezõ karban-
tartásának elvégzését, me-
lyet egy matricának kell je-
lölnie a kazánon. A gáz csat-
lakozó vezetékek és felhasz-
nálói berendezések mûszaki-
biztonsági felülvizsgálatáról
szóló rendelete alapján 2012.
szeptember elsejétõl az in-
gatlan tulajdonosa köteles el-
végeztetni a már mûködõ tü-
zelõ berendezés mûszaki-
biztonsági felülvizsgálatát és
ezt követõen 5 évente megis-
mételni a vizsgálatot. A csat-
lakozó gázvezeték mûszaki

biztonsági felülvizsgálata 10
évente kötelezõ. Az 1981. ja-
nuár 1-je elõtt vagy ismeret-
len idõpontban üzembe he-
lyezett felhasználói berende-
zés vagy csatlakozóvezeték
esetében 2013. december 31-
ig kell elvégeztetni a felül-
vizsgálatot. Az ennél késõbbi
idõpontban üzembe helye-
zett gázkazánok esetében a
határidõ változik, a 2004.
után üzembe helyezett kazá-
nok esetében 2016. év végéig
ad idõt felülvizsgálatra a
rendelet. Az ellenõrzést kizá-
rólag mûszaki biztonsági fe-
lülvizsgálatra jogosító enge-
déllyel rendelkezõ gázszere-
lõ végezheti. A gázszerelõk
listáját a GDF-Dégáz honlap-
ján találják meg a fogyasz-
tók.

A kéményseprõ a fenti el-
lenõrzésekrõl egy tanúsít-
ványt állít ki és felhívja a fi-
gyelmet az esetlegesen el-
végzendõ karbantartásokra.

Besenyei

Ellenõriztetni kell az otthoni gázkészülékeket, a kéményseprõk
matricáznak és tanúsítványt állítanak ki

Már fûtenek a radiátorok
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A Szabadság téri autóbusz
pályaudvarnál 250 darab,
nem fedett kerékpártárolót
alakítanak ki a posta épülete
mögött végigfutó járda men-
tén, és onnan a pályaudvar
épületéhez vezetõ járda mel-
lett, valamint a francia pék-
ség elõtti részen. A munkate-
rületet szeptemberben vette
át a kivitelezõ Cs-M-Ép Kft.
és egy hónapon belül elké-
szül a munkával. A fém ke-
rékpártárolók típusa meg-
egyezik a Kossuth utcán fel-
szereltekével.

A Diákpincében a nyári
szünet helyett csak október-
ben kezdett a munkához és
várhatóan decemberben ké-
szül el a kivitelezõ Unibau-
Épszer Kft. Ráadásul az ere-
deti elképzelések elsõsorban
a víz- és szennyvízrendszer
felújítását tûzték célul. A
több hónapos csúszás a kö-
zösségépítés több éves mun-
káját veti vissza, amiért a
tanévkezdésre nem készült
el a beruházás. A diákok
1994-ben vették birtokba a
földhivatal alatt található,
két terembõl és több kisebb
helyiségbõl álló pincét.
Rendszeresen 150-160 fiatal
járt a különbözõ csoportok-
ba. Mûködött itt báb-, illetve
vers- és prózaíró csoport, ze-
nekarok használták próbahe-
lyiségnek, de számítógépes
hálózati játékokat is játszot-
tak többen egy idõben. A Tö-
rõdés Szentesi Gyermek és
Diák Alapítvány, a Szentesi
Ifjúsági és Diák Önkormány-
zattal és a VE-GA Gyermek
és Ifjúsági Szövetség rend-

szeresen szervezett közös
projekteket a pincében. A
munkák miatt azonban nincs
helyük a fiataloknak, ezért
szünetelnek a rendezvények
és csak tavasszal tudják újra
elkezdeni a szervezést. A fel-
újítás során mintegy négy-
száz négyzetméteren meg-
újul a burkolat, szellõzõ-
rendszert építenek be, moz-
gássérült korlátliftet szerel-
nek fel, megoldják a külsõ
csapadékelvezetést.

A fehérház földszinti és el-
sõ emeleti homlokzatát és
üzletportáljait újítják fel,
klimatizálják a Tokácsli (Vá-
rosi) Galéria kiállítótermeit.
A projekt keretében a fehér-
ház mellett fekvõ szolgálta-
tóház gazdasági udvarát is

rendezik, a kapu kicserélésé-
vel együtt. A tervek szerint
akadálymentes lift épül a
földszint és a vállalkozói
központ között, az épület
Kossuth tér felõli részén új
burkolatot és zöldfelület ala-
kítanak ki. A Kurca-híd szé-
lesítése után az új, gyalogos
járdát tartó rész is tégla bolt-
íves lesz, megtartva a jelen-
legi formát. A zárt falszerû
korlátelemeket kovácsoltvas-
ra cserélik. A Boros Sámuel
középiskola melletti beépí-
tetlen üres telek, a tiszti klub
udvara, valamint a civil-ház
udvara egy kétezer négyzet-
méteres közösségi kertnek
ad majd helyet, melyet éj-
szakára bezárnak. A Szent
Miklós-templom körüli mell-

védfalat elbontják, a környe-
zetét újraburkolják, a bejára-
tához rámpát építenek a
mozgáskorlátozottak számá-
ra. Az evangélikus templom
körüli gyalogos felület is
díszburkolatot kap, a zöldfe-
lületet gyepesítik. A beruhá-
zás tartalmazza még a Hor-
váth Mihály utca elején egy
53 m hosszú járda építését is. 

Jövõre a Petõfi és Ady ut-
ca, benne a Kossuth utcai
körforgalom átépítése, a fe-
hérház elõtti tér rendezése,
az Ady Endre utca 1-3., vala-
mint a városi bíróság épüle-
tének homlokzatfelújítása
kerül sorra.

Kép és szöveg:
Besenyei Gábor

Madármegfigyelõ torony
felállítását tervezi a Szentes-
Szarvas összekötõ út mentén
a Körös–Maros Nemzeti
Park: Cserebökényben olyan
veszélyeztetett fajokat is
megleshetünk, mint a parla-
gi sas, a kerecsensólyom, a
szalakóta, vagy az ugartyúk.

A Körös Maros Nemzeti
Park 2014-ig szóló fejlesztési
tervében az olvasható: Szar-
vasról és Szentesrõl is köny-
nyen elérhetõ Cserebökény,
ezért a területet mindenkép-
pen indokolt az ökoturizmus
számára feltárni. Valóban re-
mek kirándulóhely a Szen-
testõl 14 kilométerre fekvõ
puszta: ahogy magunk is ta-
pasztaltuk, itt a csend és a
szél mást jelent, mint a vá-
rosban. Száguldozni nem le-
het, de két keréken és autó-
val is járhatóak a dûlõutak. –
Turisztikai szempontból néz-
ve a terület szabadon láto-
gatható – nyilatkozta la-
punknak Ezer Ádám. A nem-
zeti park munkatársa hozzá-
tette, a táj arculata, élõvilágá-
nak változatossága egyszerre
magán viseli az egykori árte-
rület és a szikes puszták
jellegzetességeit. Ökoturisz-
tikai attrakció a területen az
õszi és tavaszi madárvonulás
– fõként átlagos, vagy annál
magasabb csapadékot hozó
években.

Itt található az egyik fon-
tos éjszakázó helye az Afri-
kába készülõdõ kék vércsék-
nek, melyek szürkületben
történõ úgynevezett behúzá-
sa látványos mozzanata az
õszi pusztának. A kékvércsé-

nek országos viszonylatban
is jelentõs fészkelõállománya
él a területen. A szalakóta és
az ugartyúk esetében pedig
itt találjuk a Dél-Tiszántúl
legnagyobb költõpopuláció-
ját. A puszta nedves rétjein,
zsombékosaiban, bár nem
minden évben, de költ a
hamvas rétihéja és a réti fü-
lesbagoly. Az utóbbi években
két újabb, a természetvédel-
mi munka során kiemelten
kezelt raga-dozómadárfaj, a
parlagi sas és a kerecsensó-
lyom is megtelepedett.

– A Körös- Maros Nemzeti
Park Cserebökény területi
egységén igazgatóságunk sa-
ját vagyonkezelésében álló
terület csak töredéke a vé-
dett területeknek – mondta
Ezer Ádám. – Ezeken a ré-
szeken területkezelés céljá-
ból nyári legeltetést végzünk
magyar szürkemarha gulyá-
val. A területen fellelhetõ vi-
zes élõhelyek sem az igazga-
tóság vagyonkezelésében áll-
nak. Ezért jelentõs beruhá-
zásokba, illetve élõhelyfej-
lesztésekbe nem kezdhe-
tünk, továbbá a pályázati le-
hetõségek is korlátozottak.
Ugyanakkor fontos, hogy
minél több emberrel megis-
mertessük Cserebökény ter-
mészeti értékeit és szépségét.
A Szarvas- Szentes összekötõ
út mentén madármegfigyelõ
torony elkészítése és felállí-
tása jelenleg tervezés alatt
áll, reményeink szerint jövõ-
re saját erõbõl megépíthetjük
a 4-5 férõhelyes lest.

B.D.

Ahol a csend és
a szél mást jelent

Késnek a városközpont rehabilitációs munkái

Jövõre épülhet át a belváros

Egyelõre szûkös a hely a bringáknak a Szabadság téren,
az új tárolókat októberben adják át.



„Ilyen ordenáré grófnõt
még nem láttam!” – mondta
Nádasdy Borbáláról (képünkön)
elismeréssel Cseh Tamás.
Kacagását sokszor maga is
„sátáninak” nevezi, pedig
csak egy olyan cuvée-re em-
lékeztet, amelyben az éretlen
kamasz zöld újbor-zamatától
a kései szüret keserédes ízé-
ig minden benne van.

„Jól rendelték az istenek,
hogy a szegény ember is
tudjon kacagni” – kezdi Mó-
ricz a Hét krajcárt. Szegény
ember? Ki az? Biztosan nem
egy grófkisasszony! 

És ha a grófkisasszony 8-9
évesen a 4 év „malenkij ro-
botból” hazatérõ csont-bõr
apját meg sem ismeri, s riad-
tan azt mondja: „Ez nem Pa-
pi”?

Ha 13 évesen kitelepítik?

Ha 14 évesen az ÁVH fag-
gatja a falhoz állított apja je-
lenlétében? Ha az 56-os for-
radalom leverése után téli
éjszaka szökik át Ausztriá-
ba, majd rövid ünnepelt szí-
nésznõi karrier után Párizs-
ban elhagyott asszonyként
neveli gyermekét mosoga-
tásból és hullamosásból?
Ha minden vágya, hogy ha-
zajöhessen, de 17 évig nem
kap engedélyt a hazalátoga-
tásra?

És mégsem szegény! Vé-
gig talpon tudott maradni.
Mindent a maga lelki erejé-
bõl ért el: újra családot alapí-
tott, s 40 éve boldogan élnek
együtt. Közben balettpeda-

gógus lett, s évtizedekig ta-
nított táncot. Aztán elkezdte
megírni memoárját, ami több
mint egy ember, egy család,
egy társadalmi osztály sorsa:
a 20. század korrajza, s
az emberi tartás példája.
(Zagolni zabad?; A szabad-
ság zaga; Maradni zabad;
Ízes élet)

A hazatalálás is sikerült.
Vett egy kis házat egykori
birtokaik közelében, s az év
felét most már itthon tölt-
heti.

Kacagva mesél, s mesél a
kacagása. 

Aki szeretné hallani, jöjjön
el október 17-én, szerdán
18 órakor a városi könyvtár-
ba.

Ráfi Dénes

„Kacagni zabad!“
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A Zene-Világ-Zene immár
hagyományos októberi, ün-
nepi koncertjét - 19-én, 19
órai kezdettel – az idén szá-
mos díj és kitüntetés birto-
kosa, a Makám zenekar ad-
ja! (A helyszín hagyomá-
nyosan a szentesi zeneis-
kola hangversenyterme. A
Makám neve egyébként be-
szédes: arab zenélési mód,
amelyben az évszázadok
alatt kikristályosodott zenei
hagyományok kötöttsége,
valamint a muzsikusok im-
provizatív szabadsága szer-
ves egységbe forr.)

A gitáros-zeneszerzõ-
szövegíró-énekes Krulik
Zoltán együttese már készí-
tett ünnepi koncertlemezt,
nem is olyan régen: a 2010.
karácsonyán felvett lemez-
anyagukat publikálták, meg-
emlékezve megalakulásuk
30. évfordulójáról is, egybe-
folyva testvérzenekarukkal,
a Ko-lindával. A Szentesre
szinte hazajáró Szirtes Edina
'Mókus' is vendégeskedett,
valamint több megzenésített
vers (például Nagy Lászlótól
és Szécsi Margittól) is helyet
kapott rajta. Mindez elõreve-
tít egy halvány képet az ok-
tóberi este mûsorából. Bár,
aligha valószínû, hogy kizá-
rólag megzenésített versek-
bõl állna a Makám szentesi
programja, hiszen igen sok-
oldalú zenekarról van szó,
amely a bõ harminc éve alatt
számos stílus- és korszakvál-
tást élt meg, netán vészelt át.

Egzotikus beütésû experi-
mentális jazztõl az ún. világ-
zenén át a sajátos hangú

népdalfeldolgozásokig igen
széles a skála, nagy a moz-
gásterük. „Mellékhatásként”
hangszeres muzsikusok és
énekesnõk sokaságát nevel-
ték ki (a névsorolvasástól
hely hiányában eltekintek),
elindítva õket a saját útju-
kon.

Jogos a kérdés: hol tarta-
nak most? Nehéz a pontos
válaszadás, legutóbbi CD-
jük ugyanis gyermeklemez.
(Apropó, a fenti, pénteki nap
délelõttjén gyermekkoncer-
teket is ad a Makám.) Ma-
napság alighanem összefog-
lalják, szintetizálják éppen
mindazt a sokféleséget, ame-
lyek korábban jellemezték
õket, nem téve igazán hang-
súlyossá egyik korszakot
vagy stíluselemet sem.

Ezúttal „csak” az alapze-
nekar érkezik, igaz, két éne-
kesnõvel! Hornai Zóra és
Korzenszky Klára – ének, Bo-
ros Attila – akusztikus basz-
szusgitár, Eredics Dávid – kla-
rinét, szaxofon, kaval, furu-
lya, Kuczera Barbara – hege-
dû, ének, Keönch László – ütõ-
hangszerek: dob, udu, cajon,
derbuka, xilofon, és persze
Krulik Zoltán – akusztikus
gitár alkotja a csapatot.

A mindennapi élet hullám-
veréseiben az októbereink
egyre inkább felértékelõd-
nek. A Makám hangszer-
parkját alapul véve, az emel-
kedett, ünnepi hangulathoz
különleges hangzásvilág, ga-
rantáltan egyedi zenei él-
mény járul majd.

Olasz Sándor

Idén 25 éves a szociális gondozás intézménye városunk-
ban. 1987. január 1-je óta mûködik Szentes Város Gondozási
Központja. A szakmai munka egyre összetettebbé vált az év-
tizedek során, a munkatársakra is több feladat és elvárás ne-
hezedik.

A Nagyörvény utcai idõsek klubjában kezdõdött az intéz-
mény krónikája, két év múlva pedig a Horváth Mihály utcába
költöztek, és ekkorra már igény mutatkozott a Felsõpárton is
egy újabb idõsek klubja létrehozására. 1990-ben megkezdte
mûködését a Dózsa György utcában a III. számú idõsek klubja.
A gondozási központ a telephelyek mûködtetése mellett szoci-
ális alapellátást, vagyis étkeztetést és házi szociális gondozást
biztosított a rászorulók részére. A demográfiai mutatók, az idõs
lakosság növekedése magával hozta a szociális alapellátás és
szakellátás bõvítését. 1993-tól a Nagyörvény utcai idõsek klub-
jában átmeneti elhelyezést nyújtottak, elõbb 6, majd 10 férõ-
hellyel. 1996-tól az értelmi fogyatékosok nappali ellátását,
2002-tõl a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást is biztosították.
2004-ben a megyében elsõként Szentesen hozták létre a közös-
ségi és nappali pszichiátriai ellátást, mellyel kiléptek a kistér-
ségbe is: Árpádhalom községben is a gondozási központ látta
el a házi szociális gondozást. 19 éven át Szebellédi Anna vezette
az intézményt, akirõl utódja, Puskásné Halál Ágnes így fogalma-
zott: –Olyan fundamentumot hozott létre, amelyre bárki épít-
het, és biztos lehet abban, hogy stabil marad az építménye.

A gondozási központban jelenleg négy telephelyen, de már a
térség hat településén „építkeznek” tovább erre az alapra. Az
összesen 47 munkavállalóról elmondható, hogy 90 százalék fe-
letti a szakképzettek aránya. Az ellátottak száma is folyamato-
san növekszik, ebben az évben a két vezetõ ellátási formában, a
szociális étkeztetésben 265, míg az idõsek étkeztetésében és
nappali ellátásában 150 emberhez jut el a segítség.

–17 éve dolgozom az intézményben, s akikkel elkezdtük a
munkát, már csak néhányan dolgoznak itt, sokan nyugdíjba
mentek, s számos új kolléga került be a hivatáskörbe. Évente
kb. 3-6 fõt tudunk alkalmazni. Vannak, akik átkerülnek másik
intézménybõl, de az intézményünk gyakorlati helyként is mû-
ködik, s mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy azokat a
fiatalokat részesítsük elõnyben a felvételnél, akiknek már meg-
ismertük a munkáját, hiszen õk már helyt tudnak állni a min-
dennapok kihívásaiban – magyarázta az igazgatónõ.

Úgy tapasztalták, a hivatás elvárásai egyre komplexebbé vál-
tak, ezért az intézményben is egyre több készséget várnak el a
munkatársaiktól: olyasmi is elengedhetetlen, ami az iskolában
nem feltétlenül sajátítható el. –Az ide jelentkezõ személyek
szocializációjára is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen családban
nevelkedtek, milyen hatások érték õket, s fontos az egészséges
önértékelés, hiszen csak stabil énképpel rendelkezõ munkatár-
sak képesek mások problémáin segíteni. Ezért van sok belsõ és
külsõ képzés, szupervízió, ami segíti a kollégák napi munkáját.

Az intézményvezetõ a tervekkel kapcsolatban beszélt arról,
hogy szeretnének szakmai tanácsadási szolgáltatást létrehozni
azoknak, akik a saját családjukban vállalnak gondozást. Ezzel
az ápoló családtag lelki nehézségein is könnyítenének, hiszen
ha valaki egy közeli hozzátartozóját ápolja, érzelmileg is be
van vonva, amibõl nagyon sok nehézség, konfliktus származ-
hat.

Amellett, hogy a gondozónõk rendszeresen szerveznek
programokat, melyek alkalmával emlékezetes mûsorszámok-
kal lepik meg és szórakoztatják az ellátottakat, a jubileumra
egy színes kiadványt is megjelentettek.

D. J.

Huszonöt éve a mindennapok kihívásaiban

Erõt, egészséget! – szólt a
katonás, de a szó nemes ér-
telmében is megfogalmazott
köszöntés a Szentesi Bajtársi
Klub idõsek világnapja alkal-
mából rendezett ünnepsé-
gén. Az immár 42 esztendeje
mûködõ klub tagsága évente
összegyûlik, hogy kifejezzék
tiszteletüket idõs társaik
iránt. 

Ezt a hagyományt folytat-
ták október 6-án is a Hun-
gerit Zrt. ebédlõjében, s a

rendezvény fõhajtással kez-
dõdött a 163 évvel ezelõtt
ezen a napon kivégzett aradi
vértanúk emlékére.

A bajtársi klub nemrég
megválasztott elnöke, Révész
János nyugállományú fõhad-
nagy szólt az „ezüsthajú,
aranyszívû” bajtársakhoz,
mondván, azon kell dolgoz-
ni, hogy az idõsek ne csak
ezen az egy napon érezzék a
megbecsülést.

Ezüsthajú, aranyszívû
bajtársak

Ünnepi Makám
koncert Október 6-án egy hét fõs

baráti társaság utazott Arad-
ra, hogy a 13 aradi vértanú
tiszteletére emelt emlékmû-
nél az áldozatok elõtt leró-
ják kegyeletüket.

Nagylak felõl a városba ér-
kezve egy benzinkúton ér-
deklõdtünk, hogy merre ta-
láljuk az emlékmûvet. A
benzinkutas nem tudott ma-
gyarul, de felhívott egy ma-
gyar ismerõsét, aki telefonon
keresztül elmagyarázta az
utat. A belváros felé tovább-
haladva úgy éreztük, hogy
eltévedtünk, ismét útbaiga-
zítást kértünk egy csoport
román járókelõtõl, akik kész-
ségesen útbaigazítottak min-
ket, így végre megtaláltuk az
emlékmûvet.  

Az emlékmû a városházá-
tól mintegy két kilométerre a
Maros túlpartján helyezke-
dik el, ahol a legenda szerint
a vesztõhely állt. Egyes kuta-
tások szerint a kivégzések
valójában nem itt, hanem in-
nen mintegy 300 méterre
a Maros partján történtek.
Az emlékmûtõl néhány száz
méterre található az egykori
aradi vár, amelynek egy ré-
sze ma katonai objektum,
más része pedig romos álla-
potban van, csak a várfal kb.
2 méteres alja látható.

Maga az obeliszk egy kis
dombon áll, környéke feltû-
nõen tiszta, rendezett, körü-
lötte sportpályák és parko-
lók találhatók, szemmel lát-

ható az igényesség. Odaér-
kezésünkkor kb. 80 fõt talál-
tunk, két magyar rendszámú
buszt és néhány, szintén ma-
gyar rendszámú autót. Az
emberek magyar zászlókat
lobogtattak, ruhájukon ko-
kárdákat viseltek. A négy-
szögletû emlékoszlop négy
oldalán vannak felsorolva a
vértanúk nevei, alatta a kis
domb oldalában kõtábla lát-
ható, amelyrõl elolvashattuk,
hogy az emlékmûvet milyen
eseményre emlékezve emel-
ték. Az emlékoszlopot és a
hozzá felvezetõ lépcsõt elbo-

rították a nemzetiszínû sza-
laggal átkötött koszorúk, vi-
rágok. Nyoma sem volt hi-
vatalos megemlékezésnek,
pártoknak esetleg naciona-
lista megnyilvánulásoknak.
Mindenki csendesen ünne-
pelt. 

A városban feltûnõ volt a
tisztaság, a rendezettség. A
városháza, a színház gyö-
nyörû, a színház elõtt élõ tér-
zene hallatszott. A teátrum
közelében gyönyörû temp-
lom áll, amelyet a vértanúk
tiszteletére emeltek. A vasút-
állomás épülete a szegedi ál-

lomást idézi, vélhetõen azo-
nos tervek alapján készült
mindkettõ. Az aradiak ér-
deklõdésünkre elmondták,
hogy különösebben nem ün-
neplik ezt a történelmi ese-
ményt, együtt élnek vele,
természetesen tudják mi tör-
tént, de megemlékezõk in-
kább Magyarországról jön-
nek. 

Alkonyatkor indultunk
haza, tele pozitív élménnyel,
és az elhatározással, hogy jö-
võre ide visszatérünk.

Kovács Károly

Megemlékezõk Aradon



Bár a gyõzelmi sorozata
megszakadt, továbbra is ve-
retlen a megyei másodosz-
tályban a Szentesi Kinizsi
labdarúgócsapata. A mieink
a hétvégén a szegedi Uni-
versitast látják vendégül a
Pusztai László Sporttele-
pen.

Szõregre látogatott az el-
múlt hétvégén a Szentesi Ki-
nizsi abban a reményben,
hogy újabb három ponttal
gazdagodik a feljutásra is
esélyes gárda. Minden reme-
kül alakult a mérkõzésen, hi-
szen félórányi mezõnyjáté-
kot követõen Bordács 15 mé-
teres lövésével megszerezte
a vezetést a csapat, majd a
második félidõ elején, miu-
tán Szabó Dániel beadása

megpattant egy hazai védõ
lábán és a kapuba vágódott,
már kétgólos volt a mieink
elõnye. A 68. és a 73. perc kö-
zött azonban majdnem min-
den elúszott, hiszen elõbb
szépítettek, majd ki is egyen-
lítettek a hazaiak. – 1-2-nél
hatalmas ziccert rontottunk,
ha azt a helyzetünket belõ-
jük, szerintem eldõlt volna a
meccs, de ahogy az ilyenkor
lenni szokott, ezt követõen
mi kaptuk a gólt – mondta a
találkozót követõen Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – Az
egyenlítést követõen ismét
nekünk voltak helyzeteink,
de sajnos több gólt már nem
tudtunk szerezni, így meg
kellett elégednünk a döntet-
lennel. Úgy érzem gyõzel-

met engedtünk ki a kezünk-
bõl, egyértelmûen saját ma-
gunkat okolhatjuk, hogy
vesztettünk két pontot.

Az ifjúsági csapat viszont
nem kegyelmezett, 6-0-ra
nyertek a fiatalok a szõre-
giek ellen. A Kinizsi – két
idegenbeli bajnokit követõen
– szombaton, hazai pályán
fogadja az Universitas gár-
dáját. A mérkõzés, valamivel
korábban, mint az eddigiek,
14 óra 30 perckor kezdõdik a
Pusztai László Sporttelepen.
A Szentes nyolc fordulót kö-
vetõen 22 ponttal áll a táblá-
zat élén, három ponttal meg-
elõzve a Makó, hattal pedig
a Csengele együttesét.
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A Pollák DSE judósai több
versenyen is sikeresen szere-
peltek az elmúlt napokban.
A Prága Masters A kategóri-
ás (Eb-válogató) versenyen
16 ország cselgáncsozói kö-
zött 3. lett Mata István.

A 31. Atom Kupa nemzet-
közi diák judo versenyt
szerb, szlovén, szlovák, oszt-
rák, olasz, román, ukrán,
horvát és magyar résztve-

võkkel rendezték Pakson,
ahol harmadik helyen vég-
zett Szíjjártó László. Ugyanitt
Karai Viktória és Grósz Bence
az 5., Szabó Bence a 7. he-
lyezést érte el.

A Kecskeméten rendezett
egyéni felnõtt magyar baj-
nokságon a  Pollák DSE ver-
senyzõi közül 2. lett Kalydy
Patrícia, míg Gila Nóra a 4.,
Õri József a 7. helyezést sze-

rezte meg.
A Szentesi Pollák DSE szí-

vesen látja a judózni (csel-
gáncsozni) szándékozó fiata-
lokat kedden és csütörtökön
17-18 óra között az Apponyi
tér 1. szám alatt a Pollák-
szakközépiskola tornaterem-
ben.

A támogatóknak ezúton
köszönjük a segítségüket.

Kalydy Zoltán

Október 15-én a Legrand
Zrt. ismét megrendezi a „Két
kerékkel egészségesebb“
kerékpáros rendezvényt. A
résztvevõknek 13.30-ra kell
megérkezniük a Legrand
Zrt-hez. Kb. 14.45-kor, de
legkésõbb 15 órakor indul
a kerékpáros felvonulás az
alábbi útvonalon: Ipartelepi
út – Attila út – Kossuth utca
– Csongrádi út – Sportpálya.
A sportpályán kerül sor az
ünnepélyes eredményhirde-
tésre.

Hétfõn
tekernek

„Gólszüret” elnevezéssel
rendezik meg azt az ötcsapa-
tos kispályás labdarúgó-tor-
nát, melynek idén is a Klau-
zál Gábor Általános Iskola
lesz a helyszíne. A tavalyi
rendezvényt a Dokik csapata
nyerte, és az orvosok ezúttal
is ott lesznek a mezõnyben.
A torna szombaton, 9 óra 30
perckor kezdõdik a Klauzál
iskola szabadtéri pályáján,

rossz idõ esetén a tornacsar-
nokban. A szervezõk a Bel-
városi Favágók, a Dokik, az
Aranykalász, a Káosz és a
lengyel Skierniewice csapa-
tát hívták meg a „Gólszüret-
re”. A mérkõzéseken, melyek
kétszer 15 percesek lesznek,
nem más fújja majd a sípot,
mint a szentesi kapuslegen-
da, Janiga László. 
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Gólszüret
a Klauzálban

Az Interliga labdarúgó-bajnokság leg-
utóbbi fordulóját rendezték Szentesen, a
Pusztai László sporttelepen a HSZATÁK
Junior FC szervezésében. A mieink számára
tanulóév az idei, hiszen remek csapatokkal,
komoly múltú egyesületek labdarúgóival
kell felvenniük a küzdelmet a szentesi lab-
darúgó palántáknak. Némethy László veze-
tõedzõ szerint kifejezetten hasznos volt be-
nevezniük ebbe a bajnoki sorozatba is, hi-
szen rengeteg tapasztalatot gyûjthetnek a
mieink, arról nem is beszélve, hogy ez egy
újabb lehetõség arra, hogy folyamatosan
éles helyzetben, bajnoki mérkõzésen mutat-
hatják meg az edzéseken gyakoroltakat. –
Voltak súlyos vereségeink és szoros mecs-
cseink is, de nem ez a lényeg, hanem a já-
ték, valamint az, hogy ilyen komoly baj-
nokságban szerepeltethetjük a szentesi fia-

talokat – mondta Némethy László. –  Az el-
múlt hétvégén a Debrecen, a Szeged és egy
román egyesület négy korosztályos csapa-
tát láttuk vendégül, most hétvégén pedig
ismét mi leszünk a házigazdák. Ezúttal egy
debreceni, egy makói és egy békéscsabai
egyesület vendégeskedik nálunk, tehát ez-
úttal sem lesz könnyû dolgunk, de igyek-
szünk tisztességesen helytállni, ahogy ed-
dig is tettük.

A mérkõzések vasárnap 11 órakor kez-
dõdnek a Pusztai László sporttelepen, de
addig sem pihentek a HSZATÁK labdarú-
gói, hiszen hétfõn nyolc gyerek utazott
Szentesrõl, Csongrádról és Csanytelekrõl a
körzetválogatott-tornára Hódmezõvásár-
helyre, csütörtökön pedig Csongrádon lép-
tek pályára a Bozsik-program következõ
fordulójában a szentesi fiatalok. HV

Vasárnapi gyerekfoci

Még mindig az élen

Közel 5 millió forint érté-
kû pontyot, süllõt, csukát,
compót és aranykárászt te-
lepítenek kedden a hor-
gászegyesület vizeibe. Ok-
tóber 20-ig horgászati tila-
lom lesz érvényben a Ge-
recz és Pankotai tavon. Az
egyesület 20 halõre a rend-
õrséggel karöltve ellenõrzi
majd a pecásokat. 

Összesen 66 mázsa, két-
háromnyaras halat telepíte-
nek kedden a Kurcába, a
Gerecz- és a Pankotai tóba. A
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesület elnöke, Kalamusz
Endre lapunknak elmondta,
mintegy 5 millió forintot for-
dítanak a halállomány bõví-
tésére.  A halaknak csupán
az egyharmada kerül a
Kurcába, mert ott – ahogy a
fogási naplók tanúsítják – az
évente telepített mennyiség-
nél többet fognak ki 12 hó-
nap alatt a pecások, vagyis
megfelelõ a természetes sza-
porulat a városon keresztül-
folyó csatornán. 20 mázsa
ponty, 2 mázsa süllõ és 3 má-
zsa csuka kerül a Felsõ-
Kurcába, az 1-1 mázsa com-

pót és aranykárászt viszont
késõbb fogják telepíteni.
Utóbbi fajok védettek, ha ho-
rogra is akadnak, nem vihe-
tõek el, vissza kell dobni
õket. Keszeget, ha sikerül jó
áron vásárolni, decemberben
telepítenek. Keddtõl az egye-
sület a rendõrséggel együtt
fogja ellenõrizni a telepített

vizeket: a szervezetnél ösz-
szesen 20 halõr tevékenyke-
dik, legtöbbjük társadalmi
munkában. A Kurcán horgá-
szati tilalom nem lesz. 

A telepítés után 19-én,
pénteken délután kezdõdik a
Gerecz-tavon a Matuzsálem
kupa – itt a kifogott halakat
vissza kell dobni –, szomba-

ton pedig az õszi pontyfogó
versenyre várják a horgá-
szok jelentkezését. Szintén
szombaton a Felsõ-Kurca
lavor és kõhíd közötti szaka-
szán rendezik a Kurca
pergetõversenyt. 

Munkatársunktól

Sikeres Pollák-judo

A képen jobboldalt Szíjjártó László, az érmeket Bor Barna olimpikon adta át.

Két gyõzelemmel rajtolt
az OB I-ben a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. A mieink elõbb a
Szegedet verték a megye-
székhelyen 16-9-re, majd
három nappal késõbb, az el-
múlt szombaton, az Újpest
ellen arattak 13-8-as gyõzel-
met.

Ez utóbbi találkozó hõse a
hét gólos Gémes Alexa volt, a
juniorválogatott egyik oszlo-
pos tagja remek játékkal se-
gítette csapatát a gyõzelem-
hez. Az Újpest elleni össze-
csapás amúgy nehezen in-
dult, hiszen a találkozó ele-
jén többször is a vendégek
vezettek két góllal, ám 5-5-
nél, a harmadik negyedben,
a mieink átvették a vezetést,
majd ötgólosra hízlalták az
elõnyt. A csapat legközelebb
a jelenlegi listavezetõt, a
BVSC együttesét fogadja ok-
tóber 13-án, szombaton, 16
óra 30 perctõl a ligeti uszo-
dában. A Szentesi VK férfi
együttese ezen a napon Deb-
recenben száll medencébe,

ami azért is érdekes, mert a
két klub között - a le nem ját-
szott Magyar Kupa-mérkõ-
zés miatt – az elmúlt napok-
ban meglehetõsen éles szó-
váltás alakult ki. A szomba-
ton 18 órakor kezdõdõ baj-
noki toronymagas esélyese a
debreceni együttes, hiszen a
Gyöngyösi András-alakulat
nagyságrendekkel nagyobb
költségvetésbõl gazdálkod-
hat, és igazi klasszisokat iga-
zolhatott a nyári szünetben,
elég, ha csak a legutóbb iga-
zolt olasz világbajnok és
olimpiai ezüstérmes Alex
Giorgetti-t említjük, aki a Pro
Recco-tól szerzõdött a cívis-
városba… Nincs könnyû
helyzetben tehát Lukács Dé-
nes együttese, de a Szentes-
nek nem is a Debrecen ottho-
nában kell igazán bizonyíta-
nia, hanem elsõsorban az al-
sóházi csapatoktól kell be-
gyûjteni minél több pontot
itthon és idegenben, hiszen a
cél idén sem változott: be
kell kerülni a legjobb nyolc
közé. hv

Pikáns meccs
Debrecenben5 millióért telepítenek halat

(Fotó: Vidovics)



A magyar gazdasági mentõcso-
mag: 
Tételezzük fel, hogy ...
A kormányzat mindenkinek ad kb.
1.000.000 Ft-ot.
- Ha ezt a pénzt elköltjük a Sár-
kány Centerben, vagy a Józsefvá-
rosi piacon, a pénz Kínába kerül.
- Ha benzint veszünk rajta, akkor
az araboké lesz.
- Ha komputert veszünk, akkor In-
diába és Hong Kongba kerül.
- Ha gyümölcsöt, zöldséget
vásárolunk, akkor Hollandiáé,
Spanyolországé, Olaszországé,
Egyiptomé lesz.
- Ha kis fogyasztású és jó autót
veszünk, akkor Japánba, Német-
országba, Spanyolországba kerül.
- Ha semmire sem jó elektronikus
kütyükre költjük, akkor a pénz
Taiwanra vándorol, és nem segíti
az magyar gazdaságot.
Az egyetlen lehetséges mód,
hogy a pénzt itthon tartsuk Ma-
gyarországon, ha nõkre, jó ma-
gyar borra és pálinkára költjük,
mert ezek garantáltan hazai ter-
mékek. Én ehhez tartom magam!
Csak hát nehéz az asszonnyal
megértetni, hogy mindezt merõ
hazafiságból teszem! 

Áll a tükör elõtt egy kövér nõ, és
kérdi:
- Tükröm, tükröm, mondd meg
nékem, ki a legszebb a vidéken?
A tükör erre így felel:
- Állj odébb, mert nem látok sem-
mit!

A férj és a feleség veszekszik. Vé-
gül a feleség azt mondja: - Te
gyõztél. Ma a tiéd az utolsó szó.
Kérj bocsánatot!

Sose vitatkozz idiótákkal. Lesüly-
lyedsz az õ szintjükre, és ott le-
gyõznek a rutinjukkal.

A parasztbácsi almát eszik. Bele-
harap, és benne marad az alsó
fogsora. Méltatlankodik egy sort,
majd még egyet beleharap, benne
maradt a felsõ is. Erre már inge-
rülten eldobja az almát
Akkor edd meg te!

A per elõtt az ügyvéd biztosítja a
gazdát, hogy nyerni fog.
- Nem segítene a dolgon, ha kül-
denék a bírónak egy-két kacsát?
– kérdezi a gazda.

- Ó, egek! Eszébe ne jusson – fe-
leli az ügyvéd. – Ezzel csak ártana
magának, a bíró megvesztegetési
kísérletnek tekintené.
A tárgyalás után az ügyvéd gratu-
lál ügyfelének, amiért felmentet-
ték:
- No látja, ugye megmondtam,
hogy megnyerem magának a
pert.
- Valóban – így a gazda – de azért
én elküldtem azt a két kacsát a
másik fickó nevében.

Az utolsó tanítási napon a gyere-
kek ajándékot visznek a tanító né-
ninek. A virágboltos fia egy csok-
rot hoz, a cukrász kislánya egy
tortát, majd az italboltos kisfia
egy nagy dobozt, szépen csoma-
golva. A tanító néni megemeli, és
látja, hogy valami szivárog belõle.
Viccesen megkóstol egy cseppet,
és megkérdi:
- Bor?
- Nem - feleli a fiú.
Újabb cseppet kóstol a tanító né-
ni.
- Pezsgõ?
- Nem.
- Szabad a gazda! - mondja a ta-
nító - Feladom; mi ez?
- Kiskutya...

Az önkormányzat régi jó szoká-
sához híven ismét találkozóra
hívta a városban pályájukat el-
kezdõ fiatal értelmiségieket. A
friss diplomás pályakezdõk szá-
ma kevesebb, mint régebben, s
végzettségükben is más arányokat
mutatnak az elõzõ évekhez ké-
pest, de a város ugyanúgy számít
tudásukra, és marasztalja õket,
mint eddig.

Összehasonlításképpen: 2002-
ben 25, 2008-ban 20, tavaly 26, ez-
úttal 12 fiatal tudott elhelyezkedni
a közszférában, korábban jellemzõ-
en pedagógusok, ma már pálya-
kezdõ tanító csak egy akad. A ta-
lálkozó célja az is, hogy a pályáját
egy idõben kezdõ fiatal generáció
kapcsolatokat is építhessen egy-
mással. A városházán összegyûlt
diplomás pályakezdõk között ta-
lálhatunk többek között Kolozs-
várról idetelepült pszichológust,
jókora kanyart bejárt óvodapeda-
gógust, továbbá orvosokat, akik a
szentesi kórházban akartak dol-
gozni, vagy a felsõoktatási túlkép-

zés miatt elhelyezkedését hatalmas
sikerként elkönyvelõ dietetikust,
és az igen emberpróbáló gyámhi-
vatali területen munkába álló jo-
gászt. A túlnyomórészt nõkbõl ösz-
szetevõdõ fiatal társaságot hagyo-
mányosan Szirbik Imre polgármes-
ter köszöntötte, aki felhívta figyel-
müket arra, hogy bizony nem
könnyû a közszférában dolgozni,
emberekkel bánni, megfelelni a
hétköznapok nehézségeinek. 

A pályakezdõk között helyet fog-
laló Répa Ferencné kitartása mellett
nem mentek el szó nélkül a város-
vezetõk sem. A Damjanich utcai
óvodában tavaly december óta dol-
gozó óvodapedagógus elmesélte:
tulajdonképpen másodszor  pálya-
kezdõ, hiszen Szelevényben, egy
kicsiny faluban érettségi után rög-
tön el tudott helyezkedni óvónõ-
ként, majd Szentesre jött férjhez,
két gyermeke született. Sokáig azt
hitte, nem tud már visszakerülni a
szakmába, 13 éven át volt munka-
nélküli, míg dajkaként fel nem vet-
ték a Köztársaság utcai oviba. Egy
új rendelet már fõiskolai végzett-
séghez kötötte az óvónõi foglalko-
zást, s az asszony elhatározta,
munka mellett belevág a tanulás-
ba. Elmondása szerint ennek nem
érezte hátrányát, miközben Szar-
vason végezte a tanulmányait, hi-
szen folyamatosan kapott támoga-
tást a kollégáitól. Érdeklõdésünkre
azt is elárulta, a gyerekektõl és a
szülõktõl kapott szeretet miatt tar-
tott ki elhatározása mellett. Nyug-
díjas kolléganõ helyére került a
Damjanich utcai intézménybe, ahol

szintén szeretettel fogadták, s dol-
gát megkönnyíti, hogy nagyjából
egyidõs munkatársaival az asz-
szony, aki elárulta, 47 évesen lett
újra pályakezdõ.

Szentesiként az itteni gyermek-
osztályon szeretett volna dolgozni
Kardosné Sípos Erika Zita, és sike-
rült is neki. A fiatal doktornõ a
szegedi egyetemen általános or-
vosként végzett, s szeptember 11.
óta a Dr. Bugyi István Kórházban
dolgozik. Most jelentkezik csecse-
mõ- és gyermekgyógyász szakkép-
zésre, de mint megtudtuk tõle,
ezen belül is lehet még szakosodni.
Elmondta, itt hamar megfogta a
közeg és a munkatársak. Az egye-
temen a 6. éves gyakorlat során
csábult el igazán a gyermekorvos-
lás irányába, s a szegedi klinika
helyett inkább egy bensõségesebb

munkahelyre vágyott, ez az érv is
a szentesi kórház mellett szólt. Ma-
napság, amikor mind több orvos
elhagyja a pályát, vagy az orszá-
got, örömteli, hogy egy fiatal szak-
ember éppen Szentesen vállal
munkát, vetettük fel, mire a dok-
tornõ azt mondta: reméli, a nagy
lelkesedés, ami az egyetemre bevi-
szi a fiatalokat, és ami segít azt el-
végezni, nála kitart a munkájában
is. Egyébként pedig úgy gondolja,
egy vidéki kórházban nagyobb
megbecsülést kaphat egy orvos.

Darók József
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Kos 
Vigyázzon, kinek és mit
mond. Találkozhat olya-

nokkal, akik túlzott érdeklõdést
tanúsítanak majd magánélete
részletei iránt. Csak keveset fe-
csegjen ki nekik!

Bika 
Legbelül mélyen elrejtve
tartja magában a titkos

álmokat. Nos, az egyik ilyen hõn
áhított vágya most valóra válhat.
Legyen figyelmes, nehogy elsza-
lassza ezt a hatalmas lehetõséget.

Ikrek 
A közös kassza hátrá-
nyát kell sajnos elvisel-

nie: párja szórná a pénzt, ön pe-
dig megfogná, és gondosan rej-
tegetné tovább nehezen össze-
szedett vagyonkáját. Találjanak
mindkettõtjüknek hosszú távra
megfelelõ megoldást!

Rák 
A  hetek, hónapok óta
halogatott döntést meg

kell végre hoznia. Egyre csak ki-
hátrál a felelõsség alól, ma végre
határoznia kell. Majd utána ráéb-
red, annyira nem is nehéz dönté-
seket hozni.

Oroszlán 
Lendületben van, most
nincs megállás, hihetet-

len energiákkal és léptékkel halad
elõre. Használja ki ezt a szeren-
csés szériát, így késõbb lesz
majd alkalma egy kis lustálko-
dásra.

Szûz 
Borongós hangulata le-
het, erõteljes közöny

lesz úrrá önön és úgy érezheti,
semmihez nincs kedve. Minden-
kinek vannak mélypontjai, de ab-
ból csak felfelé vezet út.

Mérleg 
Egy kicsit elvarázsolva
látja most a világot, így

a valóság párhuzamosan ön
mellett zajlik. Vissza kellene tér-
nie a földre ahhoz, hogy hatéko-
nyan részt vehessen benne.

Skorpió 
Nagy erõfeszítésre lesz
szüksége és alaposan

össze kell magát szednie, hogy
egyensúlyt tudjon teremteni a
lehetõségei és a kívánságai kö-
zött.

Nyilas 
Ne blicceljen, mert na-
gyobb az esélye a le-

bukásnak. És sajnos sokkal
többet veszíthet vele, mint nyer-
het ha rajtakapják és megbün-
tethetik.

Bak 
Munkahelyén viszony-
lag élénk lesz, még-

sem lehet majd hatékonynak
mondani. Inkább csendesen
végzi a megszokott feladataidat.

Vízöntõ 
Sok-sok akadály gör-
dül ön elé, de mégis

kikeveredik belõlük. Kezdi gya-
nítani, hogy a szerencse ön
mellé szegõdött, mert minden
helyzetben segítségére siet a
véletlen. 

Halak 
Elképzelhetõ, hogy ki-
sebb problémák akad-

hatnak az útjába, sõt néha úgy
érzi, nincs rendes kiút. Fel a fej-
jel, a gondok nagy része pár na-
pon belül meg fog oldódni.

Október 13-19.
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A Szentesi Mûvelõdési
Központ felkérésére Csernus
Imre pszichiáter tart elõadást
október 16-án, kedden 18
órakor a megyeháza  díszter-
mében. Az elõadás témája:
Szerelem és démonai. Jegyek
elõvételben a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házban, a Babilon
Könyvesboltban és elõadás
elõtt a helyszínen válthatók.

Október 24-én, szerdán 19
órakor: „Kell néha egy kis
csavargás…” címmel Malek
Andrea és id. Malek Miklós
estjére kerül sor.

Ezen a koncerten lánya
énekét édesapja kíséri zongo-
rával. Most ismét eljött az
ideje az együtt muzsikálás-
nak! A mûsorban elhangza-
nak a legszeretettebb dalok,
személyes történetekkel kö-
rítve (Hull az elsárgult levél,
Lazítani, Éjszakáról éjszaká-
ra, Gyermekjáték). Andrea
énekel a saját mûsorából is
(Pesti lány, Retur, A zene az
kell) és meglepetések is lesz-
nek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
villamosmû biztonsági övezetérõl szóló
122/2004 (X. 15.) GKM-rendelet sze-
rint a biztonsági övezetben az ingatlan
tulajdonosának kell elvégeznie a fák és
bokrok metszését. Amennyiben az in-
gatlan tulajdonosa végzi el a fagallya-
zást, elkerülheti a komolyabb csonkí-
tást és a növényzet jelentõs ritkítását.

Amennyiben valaki eleget tesz köte-
lességének, az alábbi számon kérheti
az INGYENES feszültségmentesítést:
06-40-82-22-82/7. menüpont.

Nagyon fontos, hogy senki ne vé-

gezze el a munkálatokat feszültség-
mentesítés nélkül, az így keletkezõ bal-
esetekért és károkért az EDF DÉMÁSZ
Hálózati Elosztó Kft. nem vállal felelõs-
séget.

Amennyiben nem végzi el az ingat-
lantulajdonos a fagallyazást, az EDF
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. jogosult
a munkálatok elvégzésére.

Ebben az esetben az ingatlan tulaj-
donosának el kell fogadnia, és tûrni kell
a Kft. által végzett munka milyenségét,
minõségét. 

Azok számára, akik maguk végzik el

a gallyazást, a Városellátó Intézmény
ingyenesen elszállítja a gallyakat, ha
kötegelve a közlekedõ út mellé helye-
zik.

A kötegelésnél az alábbi szempon-
tokat kérjük alkalmazni:

- a lenyesett fagallyakat 1-1,2 méte-
res darabokra vágva legyenek szívesek
összekötegelni

- a kötegeket kezelhetõ méretûre ké-
szítsék el

- a közlekedõ út mellett úgy helyez-
zék el, hogy a forgalmat ne akadályoz-
za

Bõvebb információért:
www.edfdemaszhalozat.hu

Tisztelt Lakosság!

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: 35 éves a
Tájak, korok, múzeumok mozga-
lom. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

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

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítá-
sa.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
Török Bernadett festõmûvész

kiállítása az intézmény nyitvatar-
tási ideje alatt tekinthetõ meg. Bí-
ró Jenõ emlékkiállítás nyílik októ-
ber 20-án, szombaton 15 órakor.
Megnyitja Dobos András, közre-
mûködik Paulovics Tamás (vers).

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
Berkecz István festõmûvész

munkáiból rendezett tárlat októ-
ber 27-ig várja a látogatókat.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Száz év filmplakátjait bemutató

kiállítás az intézmény nyitvatartá-
si idejében október 19-ig látogat-
ható. 

Galéria Kávéház és Étterem
Szánthó Tibor kiskunfélegyházi

fotós – Falak címû kiállítása no-
vember 5-ig látható nyitvatartási
idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Október 11-15.
17.30 óra Tüskevár – magyar

családi film,
20 óra A sötét lovag – Fel-

emelkedés – amerikai akciófilm.
Október 18-22.
17.30 óra Madagaszkár 3. -

amerikai animációs film,
20 óra Az emlékmás – ameri-

kai-kanadai akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 12-tõl

Óvónõt és orvost kérdeztünk szentesi elhelyezkedésükrõl

47 évesen lett pályakezdõ

Diplomával – élesben

Idén az alábbiak kezdhetik
meg munkájukat a város közin-
tézményeiben:

Répa Ferencné óvodapedagó-
gus (Kertvárosi Óvoda Damja-
nich utcai Tagóvodája), Janiga
Lilla tanító (Szent Erzsébet ált.
iskola), Brnya Barbara gyógype-
dagógus (Rigó Alajos ált. isk.),
Benedekné Gulyás Márta szoci-
ális munkás (családsegítõ köz-
pont), Havasréti Tibor had-
és biztonságtechnikai mérnök
(mûszaki ezred), Csizi Evelin
jogász (gyámhivatal), Kurdi
Borbála gyógytornász, Gonda
Tímea gyógyszerész, Kovács
Viktória dietetikus, Kardosné
Sípos Erika Zita és Laczkó Edit
általános orvosok, Gyerkó Atti-
la Levente pszichológus (mind-
annyian Dr. Bugyi István Kór-
ház).

Csernus és
Malekék

Répa Ferencné

Kardosné Sípos Erika Zita
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Ügyelet:
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Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén és
ünnepnap 7 órától 7 óráig (24
órás) a Sima Ferenc utca 29–33.
szám alatt (mentõállomás) tarta-
nak ügyeletet. Telefon Szeged:
62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn
kívül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszer tár i  készenlét i
ügyelet: Október 15-ig Dr. Bugyi

István Gyógyszertár (Kossuth tér
5.) minden nap, hétvégén és ün-
nepnapokon is 8-20 óráig. Dr.
Bugyi István Kórház Gyógyszertá-
ra hétfõ-péntek 7.30-18, szomba-
ton 8-12 óráig, vasárnap-ünnep-
nap zárva. Október 15-22-ig Kert-
városi Patika (Köztársaság u. 29.)
hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12
óráig, vasárnap-ünnepnap zárva.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) október
13-14-én Bikádi Péter, Bem u.
21., telefon: 30/248-44-94.

Az elmúlt hét legjelentõ-
sebb lopása a Munkás utcá-
ban történt, ahol október
ötödikére virradóra hatoltak
be az egyik ottani lakóházba,
és a tolvajok 1,8 millió forin-
tot loptak el a tulajdonosok-
tól. Elloptak egy pénztárcát
az egyik üzletben vásárló
hölgytõl, ez azonban a kiseb-
bik baj. A nagyobb az, hogy
a pénztárcában lévõ kész-
pénzen kívül a bankkártyá-
nak is nyoma veszett, amirõl
késõbb 100 ezer forintot
emelt le a tettes.

Természetkárosítás miatt
indult eljárás ismeretlen el-
követõ ellen, aki Szentes ha-
tárában egy ún. „kunhal-

mot”, vagyis védelem alatt
álló dombszerû kiemelke-
dést szántott fel.  A hatályos
elõírások szerint erre nem
lett volna lehetõsége, ezért
nyomoznak az ügyben a
rendõrök. Október hetediké-
re virradóra loptak el három
birkát egy nagytõkei tanyá-
ból. A tulajdonost 80 ezer fo-
rint kár érte.120 ezer forintot
értek azok a szerszámok,
amelyeket egy árpádhalmi
telephelyrõl loptak el isme-
retlenek, de tolvajok jártak a
Berekben is, innen egy par-
koló munkagépbõl fejtettek
le 200 liter gázolajat. Felje-
lentést tett egy fiatalember a
szentesi rendõrkapitánysá-

gon, mert az interneten ke-
resztül rendelt magának egy
értékes mobiltelefont, elutal-
ta az eladó által meghirdetett
árat, de a telefonkészüléket
azóta sem kapta meg. Októ-
ber 8-án 80 ezer forint értékû
alumíniumhulladékot loptak
el egy nagymágocsi telep-
helyrõl, és még ugyan ezen a
napon a szentesi Sáfrán Mi-
hály utcából, egy udvarból
szintén fémet loptak 20 ezer
forint értékben. A rendõrség
gyors nyomozásának ered-
ményeképpen mindkét bûn-
cselekmény elkövetõjét a
helyszínek közelében elfog-
ták.

HV

Közel kétmilliót loptak
a Munkás utcából

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü október 15—19
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Sertésraguleves és

zöldborsóleves
A menü: Pásztortarhonya
B menü: Rántott csirkemáj,

tökfõzelék
Kedd: Szárazbableves és

vegyes zöldségleves
A menü: Csevapcsicsa,

sült burgonya, saláta
B menü: Mexikói csirkefalatok,

párolt rizs, saláta
Szerda: Zöldbableves és

almaleves
A menü: Rakott burgonya, saláta
B menü: Grill csirkecomb,

kelkáposztafõzelék
Csütörtök: Paradicsomleves és

lebbencsleves
A menü: Rántott karaj,

burgonyapüré, saláta
B menü: Dubary csirkemell,

rizibizi, saláta
Péntek: Húsgombócleves és

frankfurtileves
A menü: Csikós tokány,

tészta, saláta
B menü: Muszaka vagy

káposztás cvekedli
www.galeriakavehaz.hu (X)

Helyismereti gyakorlaton
vett részt a Szentesi Hivatá-
sos Tûzoltó Parancsnokság
állománya csütörtökön az il-
letékességi területükön lévõ
ATIVIZIG-hez tartozó Za-
lotai, Szivágyi, Kucori, Suly-
mostói és Ozorai gátõrházak-
nál. A tûzoltók a gyakorlat
során megismerkedtek a Kö-
rös és Tisza folyó adott sza-
kaszának védmûveivel, árvíz
és belvíz szempontjából kriti-
kusabb pontjaival, valamint
az elhárításhoz használatos
eszközökkel és felszerelések-
kel is.

Gyakoroltak
A Városellátó Intézmény tájékoztatja a Tisztelt szentesi

Ügyfeleit, hogy a 2012. márciusában minden szentesi ingat-
lanhoz eljuttatott „Köztisztasági tájékoztató 2012.“ c. füzet-
ben foglaltaknak megfelelõen a közeljövõben a következõ
szemétszállítási rend változásokra kell számítani:

A 2012. október 23-én (kedd) esedékes szemétszállítás ok-
tóber 22-én (hétfõn) kerül elvégzésre az aznapival.

A 2012. november 01-én (csütörtökön) esedékes szemét-
szállítás november 02-én (pénteken) kerül elvégzésre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaszüneti napok miatt a
hulladékot több jármû korábban kezdi gyûjteni, ezért kérjük,
hogy a kukát a megszokott idõponttól eltérõen minden alka-
lommal reggel 630 óráig kihelyezni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk a Tisztelt szentesi lakossági Ügyfeleinket,
hogy a munkaszüneti napok miatt a zöldhulladék gyûjtés
megszokott rendjében csúszás várható.

Szemétszállítás

Szentesen nem kötöttek
még földhaszonbérleti szer-
zõdést állami földterületre,
azonban helyi székhelyû
cég nyert már a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet
pályázatán. Csongrád me-
gyében több, mint 1300
hektárt írtak ki pályázatra,
melybõl egy baksi 17 hektá-
ros földet kapott tartós,
húsz éves használatra a
szentesi cég. Szabó Rebeka
(képünkön), a Lehet Más a
Politika országgyûlési kép-
viselõje csütörtöki fórumán
arról beszélt, hogy igazság-
talan a jelenlegi elbírálási
rendszer. 

Az ország több részén
ugyanis nem helyi gazdák
kezébe kerültek az eddig ál-
taluk használt területek, ami
ellehetetleníti a további gaz-
dálkodásukat. Egyik szentesi
földhasználó arra panaszko-
dott, hogy a földjén van két
kisebb, állami tulajdonú te-
rület, melyre évente kell bér-
leti szerzõdést kötnie. Mind-
ez sok idõbe és pénzbe ke-
rül, ráadásul bizonytalan
a folyamatos gazdálkodás,
mert nem tudja, mikor szün-
teti meg az állam a jelenlegi

bérletét. Mint mondta, ezek
általában olyan volt rész-
arányföldek, melyeket idõs
tulajdonosai életjáradékért
cserébe ajánlottak megvétel-
re az államnak évekkel ez-
elõtt. Az LMP parlamenti
képviselõje szerint felül kel-
lene vizsgálni az eddigi pá-
lyázatokat és azokat egy új,
objektív pontrendszer alap-
ján ismét elbírálni. Szabó Re-
beka adatai szerint a hazai
földek nyolcvan százalékát
180 tõkés társaság bérli. Mint
mondta, minden fórumon ki
kell fejezniük elégedetlensé-
güket.

Az NFA hamarosan elin-
dítja a harmadik földhaszon-
bérleti pályázati kört, mely-
ben olyan területeket hirdet
meg, amelyek szerzõdése
egy éven belül jár le. Ezekre
a földekre a mostani bérlõk
is pályázhatnak, azonban a
feltételek között szerepel,
hogy az állattartás a haszon-
bérlet teljes ideje alatt, azaz
húsz éven keresztül kötelezõ
lesz a nyerteseknek. A fóru-
mon megjelent gazdálkodók
szerint értelmetlen az állat-
tartási feltétel. Aki eddig
csak földmûvelésbõl élt, az

nem tud állattenyésztéssel is
foglalkozni, mert a feltételei
sem adottak és hitelt sem
kap újabb beruházásra.

Az NFA eddig két földha-
szonbérleti pályázati körben
hirdetett termõföld területe-
ket 65 ezer hektáron, arany-
koronánként 1250 forint bér-
leti díjért. Ebbõl az elsõ kör-
ben már több mint 20 ezer
hektárra szerzõdést is kötött,
amely több mint 1200 darab
szerzõdést jelent. Ennek há-
romnegyedét természetes
személy, azaz fiatal termelõ,
családi gazdálkodó, õsterme-
lõ és egyéni vállalkozó kapta.

BG

A One way ticket címû vi-
lágslágert is elénekelte hét-
fõn este a Buffalo sörözõben
a Boney M együttes egykori
alapító tagja, Sheyla Bonnick.
Hogyan került ide? A válasz
egyszerû: mindenütt élnek
szentesiek. Így Angliában is,
ahol a jamaikai születésû
énekesnõ lakik. Személyi
edzõje ugyanis a városunk-
ból elszármazott Bajó Mária,
õ csalta le a Kurca-partjára.
Lapunk információ szerint
vasárnap üzleti ügyben Bu-
dapestre látogatott Sheyla, és
ekkor kérdezett rá Mária, aki
születésnapjára hazalátoga-
tott, hogy lejönne-e Szentes-
re egy estére. A világhírû
énekesnõ igent mondott, és
még azt is vállalta, hogy 4-5
számot elõad a zártkörû
szülinapi buli résztvevõinek.
Nagy sikert aratott a pro-
dukció, ami után a rajongók-
ról sem feledkezett meg
Sheyla: készségesen dedikál-
ta a Boney M lemezeket és
egy rövid, szívélyes üzenetet
is felírt a sörözõ falára. Éj-
szakára a Holdfény panzió-

ban szállt meg. Kedden is itt
maradt, Mária társaságában
körülnézett Szentesen, és

csak szerda délben indult
vissza a fõvárosba. 
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Fejlessze
vállalkozását!

Társaságunk segítségével

pályázatokon vehet részt

és növelheti bevételeit.

Szentesen minden

3. nyertes pályázatot

mi készítettük.

Tel.: 06-70/61-58-616
www.eubalance.hu

Boney M a Buffaloban

Született:
Mészáros Krisztián és So-

mogyi Georgiának (Köztár-
saság u. 12.) Maja, Kuli Imre
és Ambrus Renáta Ildikónak
(Fertõ tanya 17.) Viktória ne-
vû gyermeke.

Elhunyt:
Fekete Andrásné Kelen-

czés Ilona (Vecseri u. 41.),
Balázsi József Jenõ (Csongrá-
di út 44.), Keller-Pintér Lász-
ló (Deák F. u. 43.), Kulcsár
Imre (Leiningen K. u. 4/A).

Családi események

Nem néz rátok többé szemem meggyötört fénye,
nem látjátok soha már kezem búcsút intve.

Ajkamra nem tudott panaszt csalni sem kín, sem
fájdalom, de a halál legyõzött, nem volt irgalom.

Emlékem itt hagyom ezért köztetek,
mindenkitõl búcsúzok: Isten veletek!

Fájó szívvel emlékezünk
CCZZIIBBUULLYYAA  IISSTTVVÁÁNN

halálának 2. évfordulóján.
Szeretõ családja

Bizonytalan állami földbérletek
Sheyla Bonnick


