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A szezon közepén vezette
be a kormány az elektroni-
kus útdíj fizetési kötelezett-
séget, ami nagyon rosszul
érintette a szövetkezetet.
Ledó Ferenc elnök szerint a
szállított zöldség kilójánál
2,5-3 forint költséget jelent a
díjfizetés, az összességében
25-30 millió forint plusz ki-
adást a termelõknek fize-
tendõ átvételi árból kényte-

lenek levonni. Az augusztu-
si zöldségdömping idõsza-
kában elõállhat olyan hely-
zet, hogy nem éri meg el-
szállítani, például a lecsó-
paprikát, az egyébként is
alacsony eladási árat terhe-
lõ útdíj miatt.

A DélKerTész elnöke elé-
gedett az eddig beszállított
árualappal. Az idei évre pap-
rikából nagyobb, uborkából

kisebb, paradicsomból válto-
zatlan mennyiségre szerzõd-
tek. Az elhúzódó hûvös ta-
vasz és fényhiány miatt két-
három héttel késõbb kezdõd-
hetett az átvétel. Május köze-
péig 10-15 százalékkal keve-
sebb árut szállítottak be a
termelõk a fõ növényekbõl.
Ehhez képest két héttel ez-
elõtt rekordot döntött a
TÉSZ, egy hét alatt 580 tonna
TV-paprikát vittek be a ter-
melõk, ami a legnagyobb he-
ti mennyiség a szövetkezet
fennállása alatt. A fehérpap-
rika iránt akkora a kereslet,
hogy akár ezer mázsával
többet is el tudnának adni,

mint ami beérkezik. Ledó
Ferenc azt mondja az árára
sem lehet panasz, 10-15 szá-
zalékkal drágábban tudják
értékesíteni mint tavaly, és
remélik, hogy augusztus
után sem csökken az ára.
Hegyes erõspaprikánál is a
2012-es mennyiséget vették
át, és a kiegyensúlyozott pia-
ci helyzetnek köszönhetõen
az eladási árak is jobbak a
tavalyinál. Paradicsomnál
nagy ingadozást tapasztal-
nak mennyiség és ár tekinte-
tében is, most kevesebbet fi-
zetnek érte, mint elõzõ év-
ben.

(folytatás a 4. oldalon)

Humorista a gáton
A Karinthy-gyûrû idei

díjazottja a sokat emlege-
tett „szentesi humormaf-
fia” egyik oszlopos tagja.
Badár Sándor a magyar
humoristák legnagyobb
elismerésében részesült,
pedig, mint interjúnkból
kiderül, nem volt könnyû
elfogadtatni szabados hu-
morát.

5. oldal

Megkapta a behívót
az elítélt orvos

Július 17-én büntetés végrehajtási intézménybe
kell vonulnia Loboda Fábiánnak, akit jogerõsen há-
rom év végrehajtandó fogházbüntetésre ítélt május
végén a Szegedi Törvényszék – tudta meg lapunk az
érintett jogi képviselõjétõl. 1400 aláírást gyûjtöttek
össze az orvos támogatói annak reményében, hogy
kegyelmet kap a doktor.

4. oldal

Szentesi
végeken

Hozzánk, Szenteshez
tartoznak, de mégsem,
hiszen kilométerek vá-
lasztanak el egymástól.
Kisközösségek, melyek
ezer szállal kötõdnek a
városhoz, mégis töreked-
nének valamilyen önálló-
ságra. Nyári sorozatunk-
ban Szentes külterületi
városrészeit,  és az ott
élõk mindennapjait mu-
tatjuk be. Elõször Lapis-
tón jártunk. 

7. oldal

Tóth Laci
igent

mondott
Tóth László
igent mon-
dott a fel-
kérésre, au-
gusztustól õ
irányíthatja
a szentesi
nõi vízilab-
dacsapatot.
Matajsz Márk is edzõ-
ként csatlakozik a klub-
hoz, a fiú ifi csapatnál és
a felnõtt férfiaknál szá-
mítanak a munkájára.

6. oldal

50 fõs létszámbõvítés
a TÉSZ-nél

Lesz Puskás-szobor, cég-
vezetõknek prémium, új
térfigyelõ kamera és hely-
színi bejárás a Tóth József
utcában – hangzott el a kép-
viselõ-testület keddi rendes
ülésén, ahol Geréné Duna-
háti-Vas Mártának újra bi-
zalmat szavaztak, így 2018-
ig õ vezetheti a kertvárosi
óvodát és tagintézményeit.

Több befektetõi ajánlat ér-
kezett a Vitala-projekt kap-
csán a Szentes Spa & Medi-
cal Kft.-hez, ezek vizsgálata
folyamatban van – jelentette
be Szirbik Imre a képviselõ-
testület keddi ülésén. Napi-
rend elõtt Szabó Zoltán fel-
hívta a figyelmet, hogy a
Tóth József utca lakói fóru-
mot szeretnének szervezni,

hogy bõvebb felvilágosítást
kaphassanak a tervezett
egyirányúsításról, illetve el-
mondhassák véleményüket
a döntéshozóknak. A kezde-
ményezéssel kapcsolatban
Horváth István megjegyezte,
az általa vezetett városfej-
lesztési bizottság július 9-én,
kedden 13 órakor helyszíni
bejárást tart, és erre a várják
az érdeklõdõket is. A témá-
hoz tartozik, hogy elhang-
zott: nem hozott eredményt
az Ady Endre utca átépítésé-
re kiírt közbeszerzés, mert
az árajánlatok magasabbak
voltak, mint a rendelkezésre
álló fedezet.

200 ezer Ganxstára

Elismerõen nyilatkoztak a
kertvárosi óvoda mûködés-

érérõl szóló beszámolóról és
az ott folyó munkáról a vá-
rosatyák, akik egyhangúlag
szavaztak bizalmat az eddi-
gi vezetõnek, Geréné Duna-
háti-Vas Mártának, aki 2018
nyaráig irányíthatja az in-
tézményt. A Mûvelõdési
Központ tevékenységérõl
készült beszámoló megtár-
gyalásakor a pálmások arra
voltak kíváncsiak, mennyi-
vel támogatták a június de-
rekán a gödörben rendezett,
Ganxsta Zolee nevével fém-
jelzett zenei fesztivált. A
polgármester elárulta, saját
keretébõl 200 ezer forint tá-
mogatást adott a szervezõk-
nek.

(folytatás a 3. oldalon)

Nem halaszt ják el
a szoborál l í tást

Hiány alakult ki fehérpaprikából a hazai piacokon, a
DélKerTész ezer mázsával többet is el tudna adni ezekben
a napokban. Árualapjuk az idei évre tervezettnek megfele-
lõen alakul, az eladási árakra sem lehet panaszuk egyelõre.
Az elektronikus útdíj 25-30 millió forint pluszköltséget je-
lent számukra az év végéig. A dolgozók létszámát 50 fõvel
növelte áprilistól a szövetkezet.

50 fõs létszámbõvítés
a TÉSZ-nél

Paradicsomot csomagolnak – paprikára még nagyobb az igény: a héten 100 tonnával többet is el tudtak volna adni.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A Kisér nevû városrész dé-
li részén található; a Szent
Anna és a Farkas Antal utcá-
kat köti össze. 1857-tõl Kor-
mány utcaként emlegetik a
források, valószínûleg az ut-
cában lakó „Kormány” nevû
családokról. Az 1906. évi vá-
rosrendezéskor az utca fel-
vette a Soós utca nevet,
amellyel az egykor kiterjedt
és befolyásos famíliának állí-
tottak emléket. A korai idõk-
ben a jómódú Soós család
több tagja viselte a fõbírói
tisztséget: így János (1755–
57, 1766) és József (1828–29,
1832–34); Péter pedig a refor-
mátus egyház fõgondnoka
volt (1801. 1809, 1814). A
krónikás szerint Soós Péter

„minden kurátoroknak pél-
daképül szolgáló ember
volt”. 1959-ben az utcát átke-
resztelték. Az új névadó Vaj-
da Imre (1885–1952) föld-
munkás-kubikos, városi és
megyei képviselõ, a szentesi
munkásmozgalom elismert
vezetõje lett, aki 1945-ben a
helyi Nemzeti Bizottság elsõ
elnöke volt, 1945–48 között a
polgármesteri tisztséget vi-
selte. 1985-tõl márvány em-
léktáblája volt a Városháza
emeleti folyosóján. 1990-ben
eléggé meggondolatlanul
Vajda Imre nevét törölték az
utcanévadók sorából, emlék-
tábláját pedig leszerelték. Az
utca visszakapta a Soós u. el-
nevezést. Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (116.)

Soós utca

Az elõzõ évekhez hasonló-
an, az önkormányzat kéri a
város lakosságát, gazdasági
és társadalmi szervezeteit,
tegyenek javaslatot azon sze-
mélyekre, kollektívákra, aki-
ket, amelyeket méltónak tar-
tanak arra, hogy részükre a
„Szentes Város Díszpolgára”
cím, illetve „A Városért Em-
lékérem” idén is a megfelelõ
helyre kerüljön. 

„Szentes Város Díszpol-
gára” cím annak a magyar
vagy külföldi állampolgár-
nak adományozható, aki ki-
emelkedõ és jelentõs munká-
jával vagy egész életmûvé-
vel mind a városon belül,
mind pedig országosan vagy
nemzetközi viszonylatban
olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a
város jó hírnevének öregbíté-
séhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt

köztiszteletben áll.
„A Városért Emlékérem”

adományozható azoknak a
személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi,
gazdasági szervezeteknek,
vagy intézményeknek, akik
vagy amelyek a város fejlesz-
tésében, a társadalmi, szociá-
lis, egészségügyi, oktatási-
nevelési, kulturális-mûvé-
szeti, sport- és gazdasági élet
bármely területén, ágazatá-
ban kiemelkedõ munkát vé-
geztek, és ennek révén a vá-
ros értékeit növelõ, mara-
dandó eredményeket értek
el.

A részletes indokolással el-
látott, a kitüntetésre javasol-
tak életútját és szakmai mun-
kásságát bemutató indítvá-
nyokat augusztus 23-ig jut-
tassák el polgármesteri hiva-
tal jegyzõi irodájának a Kos-
suth tér 6. szám alá. 

Javaslatokat várnak

Városunk összképének
1963 óta meghatározó eleme
a  Te r m á l  G y ó g y f ü rd õ ,
amelynek nyolcszög alapraj-
zú, magas kúptetõvel fedett
és kerámiaburkolttal díszí-
tett medencecsarnoka hival-
kodás nélkül emelkedik ki a
környezõ házak közül. Épí-
tésére elsõsorban azért volt
szükség, hogy a város lakos-
sága számára olcsón biztosít-
hassa a mindennapi higiéni-
ához szükséges tisztálkodási
lehetõséget. A szocialista
modernista stílusú fürdõ a
20. századi magyar építészet
egyik kimagasló alakja, ifj.
Dávid Károly (1903-1973)
tervei alapján valósult meg.
Dávid építészetének legfon-
tosabb jegyei, mint a pon-
tos részletképzés, igényes
anyagválasztás, nagy mû-
gond és a centrális formák
használata nem csak két leg-
ismertebb alkotásán, a Feri-
hegyi repülõtér felvételi épü-
letén és a Népstadionon fi-
gyelhetõek meg, hanem a

szentesi fürdõt is jellemzik.
Az épület számára válasz-

tott telek a város legmaga-
sabb pontja volt, helyén az
1860-as évekig az elõkelõ
Dombi Kocsma, majd sóház
állt, ezt követõen az ingat-
lant gazdasági célra használ-
ták. 

A termálfürdõ elsõ, késõbb
alig módosított tervváltozata
1959 januárjára készült el, az
építkezés pedig 1960. au-
gusztus végén vehette kez-
detét. A szentesiek kezdettõl
fogva nagy kíváncsisággal,
meg-megállva figyelték a
munkálatok elõrehaladását.
Decemberre már kialakítot-
ták a kátránnyal szigetelt
fürdõmedencék egy részét,
valamint elkészült a teljes
alapozás és a pince is. A köz-
ponti fûtés, légfûtés és pára-
elszívás berendezéseit 1962.
augusztus végén szerelték
be, és ekkor kezdték el fel-
rakni a belsõ falakra a csem-
pe és egyéb burkolatokat.
Korszerû technikai vív-

mányként, hogy a páráso-
dást megakadályozzák, az
elõcsarnok függönyfala elé
légfûtéses rendszert telepí-
tettek. Ekkor épült ki a kór-
ház és fürdõ között az 1958-
ban fúrt termálkút 78 °C-os
vizét szállító fõvezeték is.
1962. szeptember végén már
a belsõ szerelési munkálatok
folytak, többek között elké-
szült a központi fûtés radiá-
torainak és vezetékeinek há-
lózata, a medencecsarnok te-
tejét pedig december elején
fedték le. A 13 millió forintos
beruházással elkészült, kor-
szerû tisztasági fürdõt, a ter-
vezetthez képest egy éves
késéssel, 1963. június köze-
pén adták át, és már az elsõ
napon közel kétezer látogató
kereste fel, annak ellenére,
hogy a külsõ homlokzati fa-
lak díszburkolata csak június
végére készült el. A fürdõ
elõcsarnokát a Csongrád
Megyei Hírlap mint legszeb-
bet emelte ki a szentesi köz-
épületek sorából, amelynek
oszlopokkal szegélyezett és
nagy üvegablakokkal felsze-
relt terét modern bútorok és
délszaki növények tették a
kellemes pihenés helyszíné-
vé.

Az épület legimpozánsabb
tere mégis a fedett medence-
csarnok, amelynek 500 m2-
es palástját eredetileg kívül
és belül is hódmezõvásárhe-

lyi majolika borította. A bur-
kolatok megtervezésére pá-
lyázatot írtak ki, amelyre
több mint 60 képzõmûvész
jelentkezett. A belsõ teret
Kiss Kovács Gyula és
Lendvai Zsigmond dekorál-
ta. Elsõ pályázatukban víz-
zel kapcsolatos mitológiai je-
lenteket dolgoztak fel, de a
megrendelõ igényeihez iga-
zodva magyarosabbá és köz-
érthetõbbé kellett tenniük a
kompozíciót, valamint az
alakok elrendezésén is mó-
dosítaniuk kellett. A meleg
vizes fürdõben szándékosan
hideg színekkel vázolták fel
a vízi élet jeleneteit. 

A homlokzat eredetileg sár-
gás, lilás színû, mozgalmas

majolikaburkolatát Csekov-
szky Árpád tervezte. Ez
azonban rövid idõ alatt tönk-
rement, el kellett távolítani,
ezért felkérték a mûvészt,
hogy tervezzen új kompozíci-
ót. A ma is látható jóval ho-
mogénebb és redukáltabb
színvilágú Zsolnay mázas

pirogránitlapok felrakására
1990-ben kerülhetett sor. 

A fürdõt tápláló termálvi-
zet 1968-ban gyógyvízzé mi-
nõsítették, ezért a hetvenes
és nyolcvanas években is fel-
merült a termálfürdõ bõvíté-
sének lehetõsége, ám a ter-
vek nem valósultak meg,
igaz a nyolcvanas évek során
végeztek kisebb átépítéseket.
2004-ben Juhász Márta tervei
alapján a tetõtér beépítésével
és a Sima Ferenc utcai
szárny bõvítésével nappali
szanatóriumot alakítottak ki.

A Termálfürdõt mûvészet-
történeti szempontból kifi-
nomult alkotássá és egyedi,
pótolhatatlan értékké teszi a
változatos anyaghasználat,
geometrikus homlokzatkép-
zés, valamint az elismert
mûvészek által megálmodott
számos részletforma, ame-
lyek közül érdemes még ki-
emelni az udvari medencébe
nyúló szobrot; Segesdi
György Napfürdõzõjét.

Sipos Anna
egyetemi hallgató 

PPKE mûvészettörténet 

50 éves a Termál Gyógyfürdõ épülete

A fiatal Dávid Károly nyaranta apja vállalatánál dolgo-
zott, mint kõmûves, majd munkavezetõ. A diploma meg-
szerzése után kétéves külföldi tanulmányútra ment
(Olaszország, Ausztria, Dánia, Hollandia), kilenc hóna-
pot dolgozott Le Corbusier – a modern építészet egyik
megteremtõjének - párizsi mûtermében. Hazatérte után
önálló irodát nyitott Budapesten, hamarosan a modern
magyar építészet elismert mestere. Az országos tervpá-
lyázatok állandó résztvevõje volt, legtöbbször díjnyertes
tervekkel. 

Wittek Krisztina

A szentesi tisztasági fürdõ tervezõje - ifj. Dávid Károly
(1903-1973) több generációs építész dinasztia tagja volt.
Nagyapja Dávid János és édesapja Dávid Károly jó nevû
építési vállalatot irányított Dávid János és fiai néven.  A
monarchia idejében számos épület kivitelezését végez-
ték, egyik legjelentõsebb a Fiumei kikötõ. A II. világhá-
ború után a vállalatot államosították, állami építõipari
vállalatként mûködött tovább. Négy gyermeke közül lá-
nya, Dávid Éva szintén az építészetet választotta hivatá-
sul.

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunk-
ban köz- és elismert szente-
siek véleményét kérjük ki
olyan ügyekrõl és történé-
sekrõl, amikrõl lapunkban
is beszámoltunk. Ezúttal
Szabó Imrét (képünkön), a
TEJSZOLG-Szentes Kft.
ügyvezetõjét kérdeztük.

- A fedett uszoda átadá-
sát jövõ május 31-én terve-
zik. Edzõtáborokon kívül
nemzetközi mérkõzéseknek
is helyet adhat az új uszo-
da. Az 1,2 milliárd forint ér-
tékû beruházás kiadásait 70
százalékban nyereséges vál-
lalkozások átengedett adó-
forintjaiból, 30 százalékban
pedig az önkormányzat for-
rásaiból fedezik. 

– Régi álom valósul meg,
és kiemelkedõen jelentõs
eredménynek tartom, hogy
az említett forrásokból a he-
lyi erõk példás összefogásá-
val az országban elsõk kö-
zött Szentesen épülhet uszo-
da. Sok helyi vállalkozás
m e l l e t t  c é g ü n k ,  a  T E J -
SZOLG-Szentes Kft.  is tá-
mogatja a beruházást a fize-
tendõ társasági adó felajánl-
ható részével. A szoros kivi-
telezési határidõt csak úgy
tartom teljesíthetõnek, ha a
beruházó részérõl az építke-
zés ideje alatt folyamatosan
biztosítottak a finanszírozá-
si források, és a kivitelezõk
részérõl a végeredményt be-
folyásoló minõségi problé-
mák nem lépnek fel. Remé-
lem, hogy olyan minõség-
ben készül el határidõre a
létesítmény, hogy tartósan
meghatározza Szentes város
vizes sportéletét, és a vízi-
labdás edzések, rendezvé-

nyek mellett az úszók és a
szenior úszók is kihasznál-
ják majd az új uszoda adta
elõnyöket.

– Közel egy osztálynyi
gyerekkel kevesebb elsõs
kezdi a következõ tanévet
az általános iskolákban. 

– Egy középiskolás és két
általános iskolás kisgyereket
nevelõ szülõként örülök, ha
az osztályok átlagos létszá-
ma csökken, mert talán a
pedagógusok is differenciál-
tabban foglalkozhatnak a
gyerekekkel, és a tanítás is
hatékonyabban zajlik kisebb
létszám esetén. Távolabbra
tekintve azonban nem kis
problémát jelent a gyerekek
számának tudomásom sze-
rint régóta tartó folyamatos
csökkenése. Egyrészt a ked-
vezõtlen gazdasági környe-
zet nem növeli a fiatalok
gyerekvállalási kedvét, más-
részt számos képzett fiatal
hagyja el városunkat más-
hol keresve az érvényesülés
lehetõségét. Bár nehéz és
összetett feladatnak tartom,
a város jövõje szempontjá-
ból fontos lenne ennek a fo-
lyamatnak a visszafordítása.

– Hat halálos áldozatot
követelt eddig a szentesi el-
kerülõ útra felhajtó jármû-
vezetõk figyelmetlensége.
Az állami útkezelõ szerint
nem indokolt új körforgal-
mak építése az elkerülõn, a
lassító csíkozás kialakítása
pedig az önkormányzat fel-
adata.

– Egyetlen emberélet is túl
nagy ár ahhoz, hogy ne ke-
ressük a biztonságosabb
megoldásokat. Talán az út-
kezelõ illetékesei is másként
vélekednének és cseleked-

nének, ha személyesen érin-
tettek lennének valamelyik
balesetben. A keresztezõdé-
sek kevésbé biztonságos ki-
alakítása mellett ezekben a
balesetekben a közlekedõk
figyelmetlensége és a gyors-
hajtás is szerepet játszik. A
rendõrök is tehetnének va-
lamit az ügy érdekében az-
zal, ha nem a kertvárosban
megbújva gyarapítanák a
bírságokat a 30km/h sebes-
ségkorlátozást éppen túllé-
põ autósoktól, hanem a
valós veszélyeket jelentõ
gyorshajtókat mérnék be
gyakrabban a várost elkerü-
lõ útszakaszon.

– Magyarország leghíre-
sebb labdarúgójáról készült
szobrot állít a város a Szen-
tesi Kinizsi SZTE megala-
kulásának 100. évfordulója
alkalmából. Puskás Ferenc-
rõl Csíky László szobrász
készítette el az egész alakos
plasztikát. A felállításra 7
millió forintot fordít az ön-
kormányzat.

– Örülök, hogy a Táncoló
Székely után újabb egész
alakos Csíky szoborral gaz-
dagodik a város. Gazdago-

dik, mert ennyi pénzért
olyan alkotás kerül felállí-
tásra Szentesen, amely a
Bernabeu Stadion elõtt is jól
mutatna, és ha  másért nem,
de ezért egy kicsit talán a
madridiak is irigykedhetnek
ránk. Szerencsés vagyok,
mert személyesen ismerhe-
tem a különleges képessé-
gekkel megáldott szobrászt,
és néhány alkotásának szü-
letését egészen közelrõl is
megfigyelhettem már.

Laci bácsi! Alkotó mun-
kádhoz ezúton is nagyon jó
egészséget kívánunk!

– Lapunk június 7-i szá-
mában közöltük a trafiktér-
képet, amelyen 13 dohány-
boltot tüntettünk föl. Azóta
kiderült, hogy az alsóréti
városrészben élõ dohányo-
sok valóban „ellátatlanul”
maradnak, illetve kilométe-
reket kell majd menniük,
hogy füstölnivalóhoz jussa-
nak. 

– Szerintem nem beszél-
hetünk valós problémáról
akkor, amikor Szentes bár-
melyik pontjáról egy egész-
séges ember kerékpárral 25
perc alatt eltekerhet akár a
legtávolabbi boltba is. Aki
erre nem képes, vagy nem
egészséges, jobban jár, ha
saját érdekében leteszi a ci-
garettát. A Szentesi Delfin
Egészségmegõrzõ SC elnö-
keként kérdezem én: Milyen
üzenete van annak, hogy a
Nemzet Sportvárosának fõ-
utcáján egy egészséges élet-
módot és táplálkozást nép-
szerûsítõ bolt a vásárlói igé-
nyek hiányában kénytelen
bezárni, és a helyén nemzeti
dohánybolt nyílik?

Mit szól hozzá Szabó Imre?

Dávid Károly rajza a fürdõ tanulmánytervéhez 1959-bõl.
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Szinte megállás nélkül
dolgoznak a munkagépek az
üdülõközpontban: épül a fe-
dett uszoda. Elõször a talaj-
vízszint süllyesztését kellett
megoldaniuk a kivitelezõ
Ferroép Zrt. szakemberei-
nek. Ez már befejezõdött, így
elkezdõdhetett a medencetér
kialakítása, ami egyre látvá-

nyosabb, ezért nap mint nap
kíváncsi szemek fürkészik,
mennyivel lett nagyobb a
gödör. Az 50-szer 25 méteres
medence helyérõl 4000 köb-
méter földet kell kitermelni.
Nemesi Pál, a fõvállalkozó
cég vezérigazgatója lapunk
érdeklõdésére elmondta, a
termõréteget egyelõre hely-

ben deponálják, mert késõbb
a parképítéshez használják
fel. A mélyebb talajréteget el-
szállítják, a helyi szeméttelep
rekultivációjánál lesz szük-
ség rá. Lapunk megjelenése
napján kell végezni a föld-
munkákkal, hogy azután
megkezdõdhessen a meden-
ce mélyalapozása – ezt július

18-ig kell teljesíteni. A kivite-
lezõ ütemterve szerint au-
gusztus 5-ig készül el a me-
dence alaplemeze, augusz-
tus végéig pedig az oldalfa-
lak. Az uszodatér vasbeton-
munkái és a szerkezetépítés
határideje pedig október 30.

B.D. 

Az önkormányzat parkot
alakít ki a Nagyörvény utca
53. szám alatt lévõ idõsek

klubja melletti tavaly meg-
vásárolt ingatlanon. Mintegy
egymillió forintból 4x5 méte-

res mûfüves tornapálya, len-
gõteke, 3x3 méteres sakkpá-
lya, szalonnasütõhely épül,

valamint padok, asztalok fel-
állítását és a terület növénye-
sítését tervezik. A munkákat
várhatóan július hónapban
befejezi a városellátó intéz-
mény – tájékoztatott Marton

György mûvezetõ. A cég több
helyen végez járdafelújítást
saját dolgozóival, valamint a
Start-munkaprogram kereté-
ben. Az Ifjúsági sétány
mindkét végén, a Jókai utca
elején, a Bocskai utca 1-5.
számú társasházak körül, a
bíróság mögött, a Csongrádi
út csatlakozásnál, valamint a
Zrínyi és Kossuth utca kö-
zött javítanak vagy alakíta-
nak ki új járdafelületet. A
Széchenyi utcán  az árkok
csövezését végezte egy bri-
gád a napokban.

B.G.

Játszó- és pihenõpark idõseknek

(folytatás az 1. oldalról)

Halmai István, Móra József

és Ollai Istvánné is méltatta
Varróné Szabó Ildikó igazgató
és munkatársai munkáját,
különvéleménye csak Hor-

váth Istvánnak volt, aki a
Pálmások Szövetségének ál-
láspontját ismertetve úgy
fogalmazott, nagyon gyen-
ge számadást kaptak. Tõle
függetlenül, a többiek elfo-
gadták az elõterjesztést.

A 2018-ig szóló közmûve-
lõdési koncepció megvitatá-
sakor Horváth István és An-

tal Balázs Tibor azt feszeget-
te, miért nem támogatja a
város külterületi kulturális
rendezvényeket. Mert a
költségvetésben erre már
nem volt fedezet – hangzott
a válasz, amit Szirbik Imre és
Móra József azzal egészí-
tett ki, hogy a magyartési
könyvtár újraindításával
évekkel ezelõtt próbálkoz-
tak, de kihasználatlan ma-
radt. Ugyanõk követendõ
példaként említették az
olyan helyi önszervezõdése-
ket, mint a kajániak találko-
zója, aminek nagy sikere
volt a szentesiek körében is. 

Sokallta a fizetést

A vállalkozásfejlesztési
koncepció aktualizálását el-
fogadta a testület: eszerint
3-ról 4 millióra emelkedik a
pályázaton elnyerhetõ ka-
matmentes hitel összege, in-
novációra továbbra is 5 mil-
lió forint kedvezményes hi-
telt lehet igényelni, illetve
új munkahelyek létrehozá-
sára 1-3 és 3-6 millió forint
közötti összeget. Az önkor-
mányzati cégek ügyvezetõi-
nek tervezett béremelését
keresztülhúzta a városházi
többség. Halmai István em-
lékeztetett: 6 éve nem volt
általános bérrendezés a pol-

gármesteri hivatalban. Buj-

dosó Tamás elmondta, körül-
nézett, és környékbeli váro-
sokban, sõt a megyeszékhe-
lyen is alacsonyabbak a ve-
zetõi fizetések. A fideszes
városatya elõbb azt indítvá-
nyozta, hogy a vízmû és a
szolgáltató kft. irányítójá-
nak 600 ezer forintra csök-
kentsék a bérét, majd – miu-
tán a baloldalról törvényes-
ségi aggályt fogalmaztak
meg – Halmai István ezt
úgy módosította, hogy ne
emelkedjenek a vezetõi bé-
rek, és prémiumot se kapja-
nak a cégvezetõk.  Sem ez,
sem az eredeti javaslat nem
kapta meg a többséget, így
maradtak a tavalyi bérek, és
a prémiumokat is kifizetik. (
Döbrõssy Iván 2,7 millió, Ko-

csis László 2,3 millió, G. Sza-

bó Lenke 1,3 millió, Szûcs

Szabolcs 1,1 millió forint
anyagi elismerésben része-
sül.)

Az idei költségvetés mó-
dosítása ügyében Halmai
István azt kérte, halassza el
a város Puskás Öcsi szobrá-
nak felállítását, és az erre
szánt 7 millió forintot, vagy
annak egy részét csoporto-
sítsák át újabb térfigyelõ ka-
merák beszerzésére, mert
például a Rigó Alajos gyer-
mekotthonnál is szükség
lenne egy ilyen eszközre.
Szirbik Imre elmondta, õ
ígérte meg az alkotónak,
hogy a mû Szentesen ma-
rad. A polgármester hozzá-
tette, térfigyelõket ettõl még
vásárol a város. Bujdosó Ta-
más felvetette, hogy inkább
a Köztársaság utcai óvoda
konyhájára fordítsanak töb-
bet, de javaslatát leszavazta
többség.

Bíró Dániel

Nem halasztják el
a szoborállítást

AAAA    mmmmeeeeddddeeeennnncccceeee
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Csökkent a kéménysepré-
si díj mértéke tíz százalék-
kal, a megtakarítás azonban
a gyakorlatban nem éri el a
száz forintot kéményenként
az elõzõ évihez képest. A
kéményseprõk addig nem
tudnak dolgozni, amíg nem
készülnek fel az adminiszt-
rációs változtatásokra. Aki
már kifizette az idei díjat a
teljes évre, annak nem jár
visszatérítés.

A törvénytervezethez ké-
pest is módosult a kémény-
seprõi szolgáltatás díj számí-
tásának elve, amit végül a
parlament elfogadott. Mi-
közben idén januártól egysé-
ges díjszabást kell alkalmaz-
nia a szolgáltatónak minden
településen,a legújabb tör-
vényváltozás a tavalyi díja-
kat veszi alapul és a legala-
csonyabb díjszabás 90 száza-
lékával számolhat ez év má-

sodik felében. Számszerûen,
gázkémények esetében a ta-
valyi 1252 forintos díjat janu-
ártól felemelte a kormány
1600 forintra, és most július
1-tõl csökkent 1127 forintra.
A megtakarítás gyakorlatilag
75 forint kéményenként a
tavalyi évhez viszonyítva.
Szilárd tüzelésû fûtõberen-
dezések esetében a díjcsök-
kentés hasonló mértékû, a
különbség mindössze annyi,
hogy míg gáztüzelésnél
évente egyszer, addig szi-
lárd, vegyes tüzelésû beren-
dezéseknél évente két eset-
ben ellenõrzik a kéményt. A
fizetendõ végösszeget a ké-
mények száma és tüzelés
módja határozza meg. Aki
már kifizette az éves ké-
ményseprési díjat, annak
nem jár visszatérítés. Vegyes
tüzelésû kazánnál a második
félévi díj alacsonyabb össze-

gû. A rendelet szerint a szol-
gáltató köteles feltüntetni a
számlán az éves megtakarí-
tás összegét.

A legnagyobb gondot az
év közbeni díjváltoztatás je-
lenti a városi szolgáltatónak.
Döbrõssy Iván ügyvezetõ el-
mondta, az idei évre terve-
zett árbevételük csökken,
azonban a kevesebb díj elég
a dolgozók bérére. Az öt ké-
ményseprõ jutalékos rend-
szerben dolgozik, azaz a be-
szedett díj arányában kapják
fizetésüket. Éppen ezért, mi-
vel még nem készültek el az
új adminisztrációs feltételek-
kel, jelenleg szabadságon
vannak a kéményseprõk és
várhatóan egy hét múlva
kezdik újra a munkát.

A Szentes Városi Szolgál-
tató végzi a környezõ telepü-
léseken is a kéményseprési
tevékenységet. A kémény-

seprés kötelezõ közszolgál-
tatás, ennek megfelelõen az
ingatlan tulajdonosa köteles
tûrni a kéményseprõ tevé-
kenységet. Amennyiben a
kéményseprõ a kémények
szükséges ellenõrzését és
tisztítását nem tudja elvégez-
ni, úgy azon tulajdonosok
nevét a katasztrófavédelem
részére köteles  bejelenteni,
amely, mint elsõ számú tûz-
védelmi hatóság, szabálysér-
tési eljárást kezdeményez-
het.

A vonatkozó rendeletnek
megfelelõen a vegyestüze-
léses tüzelõberendezések ké-
ményét évente két alkalom-
mal ellenõrizik és tisztítják.
Gáztüzelés esetén a kéményt
évente egy alkalommal kell
ellenõrizni és szükség sze-
rint tisztítani.

BG

Minimális díjcsökkenés a
kéményseprésnél
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Június 26-án tanévzárót tartottak
a Zsoldos Ferenc Középiskola és
Szakiskolában, amely otthont ad a
Katonasuli programnak.

Jelenleg négy évfolyamon, mint-
egy 100 diák tanulja a katonai alap-
ismeretek tárgyat. A diákok egyre
szebb eredményeket értek el a kü-
lönbözõ szakmai versenyeken.

A MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mû-
szaki Ezred parancsnoka kiemelke-
dõ szorgalmáért elismerésben ré-
szesítette Kádasi Zoltánt, jó tanulmá-
nyi eredményéért Mucsi Zoltánt, és
kiemelkedõ sportteljesítményéért

Erdélyi Bencét. A jutalmakat Varga István
mk. alezredes adta át a 11. évfolyamos
tanulóknak.

Az iskola igazgatónõjétõl a katonai
ismereteket tanuló diákok közül a 10R
osztályból Páhi Krisztina a közösségi
munkájáért, a 9P osztályból Bencze Ale-
xandra Odett kiváló tanulmányi ered-
ményéért vehetett át jutalmat.

A hivatalos ünnepséget követõen
Szabó István õrnagy kiemelte, hogy a
katonai alakulat büszke és elégedett,
hogy az iskolában a legjobb tanulmányi
eredményt elért 11R a katonai és rendõr
osztály.

Kép és szöveg:
Juhász László

százados

(folytatás az 1. oldalról)
Most kezdõdik a kápia

paprika szezonja, heti 100-
150 mázsát értékesítenek
többnyire a hazai piacon. Az
elnök a görögdinnyével kap-
csolatban elmondta, hogy jö-
võ héttõl már lehet kapni ha-
zait a piacon, azonban iga-
zán finom dinnye majd csak
20-a körül jelenik meg. Ké-
sõbb indult és elhúzódik a
szezon, ezért még szeptem-
berben is lehet majd vásárol-
ni magyar dinnyét – tette
hozzá Ledó Ferenc. Kedvezõ
hír, miszerint a hamarosan
megtörténõ szerzõdéskötést
követõen, várhatóan egy hét
múlva útnak indul az elsõ
kamionnyi szentesi zöldség
Oroszországba. A város test-
vértelepülésével folytatott
tárgyalások eredményeként
paprikát, paradicsomot és
dinnyét szállítanak heti
rendszerességgel Kolumna
járásba. Mint az elnök fogal-
mazott, az idei év még csak
tapogatózás, a tapasztalatok
alapján döntenek a jövõ évi
folytatásról.

– A DélKerTész dolgozói-
nak létszáma emelkedett, áp-
rilistól 50 fõvel nõtt a dolgo-
zók száma – mondta az el-
nök. – Az eddig vállalkozá-
sokon keresztül végzett cso-
magolói munkára vettünk fel
állandó dolgozókat, akiket
télen is tudunk foglalkoztat-

ni. A nyári hónapokban, má-
justól szeptemberig 30-150 fõ
alkalmi munkavállalónak,
köztük 25-30 diáknak adunk
munkát. 

Ettõl az évtõl használják a
TÉSZ tagjai a tavaly épült
450 négyzetméteres váloga-
tócsarnokot. A fõszezonban
mindennap folyik az átvétel
és a csomagolás, egyes napo-
kon kicsinek is bizonyul a
hûtött csarnok. Nagyobb be-
ruházást nem tervez idei év-
ben a szövetkezet, mintegy
40 millió forintot fordítanak
gépfelújításra, eszközcserére
és a régi hûtõház külsõ fel-
újítására. – Tíz év alatt min-
den épületünket sikerült kí-
vül-belül megújítani – szá-
molt be az elnök. A taglét-
szám jelenleg 480 fõ körüli,
számukra folytatja a tagi hi-
telezést a szövetkezet. A be-
szállított árualap 80-85 szá-
zaléka biológiai növényvé-
delemmel termesztett, lénye-
ges bõvülést nem vár ezen a
területen Ledó Ferenc. Amit
viszont már nagyon szeret-
ne, az a Szentesi paprika ol-
talom alatt álló földrajzi jel-
zésének bejegyzése. Ha meg-
kapják az eredetvédelmi uni-
ós védjegyet, akkor a Ma-
gyar Termék Védjegy mellett
feltüntetik a várhatóan a jö-
võ évben bevezetendõ új
csomagolóanyagaikon.

B.G.

50 fõs létszámbõvítés
a TÉSZ-nél

Július 17-én büntetés vég-
rehajtási intézménybe kell
vonulnia Loboda Fábiánnak,
akit jogerõsen három év vég-
rehajtandó fogházbüntetésre
ítélt május végén a Szegedi
Törvényszék – tudta meg la-
punk az érintett jogi képvise-
lõjétõl. Mint arról beszámol-
tunk, a bíróság halált okozó,
foglalkozás körében elköve-
tett szándékos veszélyeztetés
bûntettében mondta ki bû-
nösnek a szentesi szülész-
nõgyógyászt. Demeter Attila
ügyvéd érdeklõdésünkre el-
mondta, elküldték a kegyel-
mi kérvényt a köztársasági
elnök hivatalának, egyúttal
kérelemmel fordultak az ille-
tékes szervekhez, hogy amíg

nem dönt a köztársasági el-
nök, függesszék fel a bünte-
tés végrehajtási eljárást.
Egyébként a kegyelmi kér-
vény mellé 1400 támogató
aláírást gyûjtöttek össze az
orvos hozzátartozói és bará-
tai, illetve a szentesi önkor-
mányzat szociális és egész-
ségügyi bizottsága közle-
ményben tiltakozott az ítélet
ellen, és azt kérte, mentsék
fel Loboda Fábiánt.

Munkatársunktól

Megkapta a behívót
az elítélt orvos

Kiemelt szerepet kap a
kertészet támogatása a kö-
vetkezõ uniós gazdasági cik-
lusban – hangzott el az Or-
szággyûlés Mezõgazdasági
Bizottság Kertészeti albizott-
ságának Fábiánsebestyénen
tartott kihelyezett ülésén. Az
Európa Unió 2014-2020-as
költségvetési idõszakában
ezer hektár növényház építé-
se lenne kívánatos, a fejlesz-
tésre közel 100 milliárd fo-
rinttal tervez a szakmaközi
szervezet.

Farkas Sándor az albizottság
elnöke rövid elõadást tartott a
térségben kialakult hajtatott
kertészet hagyományairól Itt
kertésznek születtünk cím-
mel. A házigazda Kinizsi 2000
Mezõgazdasági Zrt. elnöke az
elõremenekülést hangsúlyoz-
ta, véleménye szerint fejlesz-
tések nélkül meghal az ága-
zat. Kiemelte, a kertészeknek
nem egymást kell legyõzniük,
hanem felvenni a versenyt a
külföldi árukkal. Elengedhe-
tetlen a termelés bõvítése a
megfelelõ mennyiségû áru-
alap elõállításához. A kor-
mány tiszta viszonyokat sze-
retne teremteni az értékesítés-
ben megfelelõ adópolitikával
és a feketegazdaság vissza-
szorításával. Fontos a közös-
ségi marketing erõsítése an-
nak érdekében, hogy magyar
termékek kerüljenek a hazai
asztalokra. Budai Gyula, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium
államtitkára fontos ered-
ménynek nevezte a termálvíz
visszasajtolási kötelezettség
eltörlését és a hazai kertészek
segítését. Kijelentette, hogy a
következõ európai gazdasági
ciklusban a kertészeti ágazat
elsõbbséget élvez és közel 100
ezer munkahely jöhet létre a
kertészet fejlesztésével.

A fórumon vendégként

résztvevõk is hozzászólhattak
a felmerült témákhoz. Bakó
Dániel, akirõl lapunk is megír-
ta, hogy saját termálkutat fú-
ratott, a használatbavételi en-
gedélyeztetés bonyodalmai-
ról beszélt. Nagygál János, az
Árpád Zrt. mûszaki vezetõje
a használt termálvíz elhelye-
zésének problémás szabályo-
zására hívta fel a figyelmet.
Budai Gyula a szakemberek
felvetéseire válaszolva el-
mondta: a használt termálvíz
elhelyezését szabályozó ren-
delkezések finomítása a kö-
vetkezõ lépés a kertészek
segítése érdekében, ahhoz,
hogy a szakhatóságok és a
zöldhatóság is utat engedjen
a fejlesztéseknek. Reméli sike-
rül megoldani minél hama-
rabb a felmerülõ problémákat
és felgyorsul a hatósági eljá-
rás is.

Az államtitkár  ismertette a
július 1-jén életbe lépett elekt-
ronikus útdíjjal kapcsolatos
kormánydöntést is. Eszerint
betakarítási idõszakban, no-

vember 30-ig mentesülnek az
útdíj fizetése alól egyes mezõ-
gazdasági termékeket szállító
teherautók. A kormányrende-
let lehetõséget teremt, hogy a
mezõgazdasági termelõk a
gépjármûvük után egy úgy-
nevezett nullás bizonylati je-
gyet válthassanak ki 30 nap
érvényességgel, ami idõtar-
tam alatt mentesülnek az e-
útdíj fizetése alól. Így a terme-
lõknek saját székhelyük és te-
lephelyük, földjük között a
termények betakarításánál,
szállításánál nem kell elektro-
nikus útdíjat fizetniük. A díjfi-
zetés alóli igényt, mentességi
kérelmet az illetékes területi
jegyzõhöz kell benyújtani, a
hatósági bizonyítványt a jegy-
zõk három napon belül kiál-
lítják. 

Mártonffy Béla, a Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakma-
közi Szervezet és Termékta-
nács elnöke a fólia és üvegház
alatti termesztés 2014-2020
közötti fejlesztési programjá-
ról elmondta: a jelenleg 2600

hektár növényház felület nö-
velése a következõ ciklus
egyik legnagyobb feladata.
Az elmúlt hat évben hatvan
hektár hajtatófelület létesült,
ebbõl 20 hektár üvegház és
40 hektár fólia. Elképzelésük
szerint ezer hektár növény-
ház építése szükséges, mely-
nek nagyságrendileg egytize-
de üvegház, 20 százaléka
blokkfólia, a fennmaradó kö-
zel háromnegyed rész mobil
blokkfólia és nagy légterû
egyhajós sátor. A tervezett fej-
lesztés összes költsége 91 mil-
liárd forint, ami 50 százalékos
támogatásintenzitással szá-
molva 45,5 milliárd forint tá-
mogatást jelent a következõ
években a kertészet számára.

Az elhangzottak zárásaként
az Országgyûlés Mezõgazda-
sági Bizottságának Kertészeti
Albizottsága fábiánsebestyéni
kihelyezett ülésének résztve-
või közös szándéknyilatkoza-
tot írtak alá a növényházi ter-
mesztés fejlesztésérõl.

Besenyei

Évzáró a Katonasuliban

Csak a kötélpálya ké-
szülhet el a III. Szentesi
Szárnyas Napok idejére a
Kurca-part Kalandparkban,
amelynek építése finanszí-
rozási nehézségek miatt
néhány hétig állt. A nyitást
szeptemberre tervezik. 

Szinte a teljes nyári bevé-
telrõl lemondhat a Vecseri-
foknál épülõ Kurca-part Ka-
landpark beruházója, az L-
Direct Kft., amely közel 400
milliós fejlesztést hajt végre
a 2009 óta bérelt önkor-
mányzati területen. Az
utóbbi hetekben megtorpant
az építkezés. Az okokról
Bertók Róbert, a cég tulajdo-
nosa és ügyvezetõje lapunk-
nak elárulta, az uniós támo-

gatás részleteinek lehívása
akadozott, emiatt kellett
szüneteltetni a kivitelezési
munkákat, de a héten ren-
dezõdtek a finanszírozási
kérdések, így folytatódhat a
magánberuházás megvaló-
sítása. Az is nehezíti az épí-
tõk dolgát, hogy a terepren-
dezésnél a leendõ fogadó-
épület helyén, a felsõ talaj-
réteg alatt – vélhetõen ko-
rábbi feltöltések eredménye-
ként – olyan iszapos réteget
találtak, amit mindenkép-
pen ki kellett szárítani, illet-
ve rengeteg betontörmelé-
ket kellett elszállítani a te-
lekrõl.  

– A kerítésépítés is abba
maradt, ezzel fogjuk folytat-

ni a munkát. Jövõ héten ér-
keznek meg a kötélpálya
építõi, akiknek egy hónap
kell a megbízás teljesítésé-
hez – nyilatkozta lapunknak
az ügyvezetõ. Szerinte így is
megfelelõ helyszíne lesz a
III. Szentesi Szárnyas Na-
poknak a kalandpark, ahol a
33 férõhelyes parkoló már
elkészült, és a 800 négyzet-
méteres rendezvénysátort is
fel tudják húzni az augusz-
tus 16. és 18. között megren-
dezésre kerülõ rendezvény-
re. A park 20 fõs dolgozói
csapata még nem teljes, a le-
endõ munkatársak még fel-
vétel elõtt állnak. A módosí-
tott ütemterv szerint legké-
sõbb szeptember végére lesz

nyitásra kész a kalandpark. 
Hiába kért, nem kapott

engedményt az önkormány-
zattól a beruházó cég. Mint
arról korábban beszámol-
tunk, a képviselõ-testület jú-
nius 13-i rendkívüli ülésén
napirendre került a kaland-
parkot építõ társaság bérleti
díj hátralékának elengedése.
Bár vita volt róla, a városhá-
zi többség akkor úgy hatá-
rozott, nyilvános helyett
zárt tanácskozás keretében
döntenek az elõterjesztésrõl,
amelynek részleteibe nem
avatták be a közvéleményt.
Akkor Sztantics Csaba jegyzõ
jelezte, a grémium zárt ülé-
sen hozott határozatai nyil-
vánosak – ehhez képest

egyetlen, zárt ülésen hozott
városházi határozatot sem
lehet megtalálni Szentes hi-
vatalos honlapján. Lapunk-
nak Bertók Róbert elárulta,
mivel a 2009 óta bérelt tel-
ken csak idén tudták meg-
kezdeni a fejlesztést, amihez
2010-ben nyertek uniós tá-
mogatást, azt kérték a vá-
rosvezetéstõl, hogy a szer-
zõdéskötés és az elsõ kapa-
vágás közötti több éves idõ-
szak még nem rendezett
bérleti díját egy városi csalá-
di nap megrendezésével
válthassa ki az L-Direct Kft.
Az ügyletbe nem ment bele
az önkormányzat, a mint-
egy másfél milliós tartozást
legkésõbb 2014-ben vissza
kell fizetnie a cégnek.

B.D.

Õsszel nyithat a kalandpark

Az USA Magyarországra akkredi-
tált véderõ attaséja és helyettese
Szentesre látogatott június 25-én.
Varga István alezredes, a MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred
parancsnok-helyettese köszöntötte
a vendégeket, Mark Karas ezredest,
az újonnan kinevezett véderõ atta-
sét, és helyettesét Bradley Hocevar
alezredest. Az alakulat rendeltetésé-
rõl, feladatáról, technikai eszközei-
rõl adott tájékoztatást Bartók Gábor
alezredes és ismertette a Mûszaki
Ezred NATO-n belüli szerepvállalá-
sát, a nemzetközi missziókban való
tevékenységét. Megtekintették a
víztisztító század ivóvízcsomagoló-
és szállító tevékenységét

A tiszai vízi gyakorlótéren PTSZ-
M lánctalpas úszógépkocsival a fo-
lyóról láthatták a folyamatban lévõ
kiképzési foglalkozásokat. A látoga-
tás befejezéséül az ezred csapat-
múzeumában megismerkedtek a
helyõrség, a mûszaki alakulat múlt-
jával.

Juhász László százados

Attasék jöttek

Középpontban a kertészet fejlesztése
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Néprajzi magángyûjtemény-látogatásra hívja az érdeklõ-
dõket a Szentesi Vendégszeretet Egyesület. A Szentesi Körsé-
ta program keretében Kovács Ivánné Alkotó-díjas népi bútor-
festõ munkáit láthatják a résztvevõk július 13-án, szombaton
15 órakor a Daru u. 5. sz. alatt.

Körséta Kovács
Ivánnénál

Három év után ismét or-
szágos CAC kutyakiállítás-
nak adott helyet a város. A
vártnál több kutyát nevez-
tek a versenyekre, azonban
a vártnál kevesebb látogató
volt kíváncsi a rendezvény-
re. A fiatal felvezetõk verse-
nyében szentesi állhatott a
képzeletbeli dobogó máso-
dik és harmadik fokára.

Elõször 1974-ben rendez-
tek országos CAC kutyakiál-
lítást Szentesen, legutóbb pe-
dig 2010-ben. Az idei ver-
senyre 539 kutyát neveztek
és 120 fajtagyõztest hirdettek
ki. A legjobbak Bors Károly fe-
ketekerámia plakettjét kap-
ták meg, míg a Best in show
program gyõztesei feketeke-
rámia vázát vihettek haza. A
látogatók száma 150-200 kö-
rülire tehetõ, a kiállítókkal
együtt mintegy hétszázan
vettek részt a rendezvényen.
A kecskeméti Sirkó Leventéék
(képünkön) három pulival ér-
keztek, elsõsorban a fajta

népszerûsítése céljával. A tu-
lajdonos büszkén mondta,
hogy a kutyái rendelkeznek
az összes egészségügyi szû-
réssel és terelõvizsgával. Ru-
di nevû kan pulija Amszter-
damban Európa bajnok lett,
míg a párizsi világkiállításon
második helyezést ért el és itt
is megkapta a CAC címet. A
két szuka közül az egyik faj-
tagyõztes, a másik HPJ, azaz
fiatal osztály gyõztes lett.

A fiatal felvezetõk verse-
nyében a szentesiek közül
második helyezést ért el
Bertus Tamara Border Collie
fajtájú kutyájával, harmadik
lett Szabó Bence rottweileré-
vel. A legszebb szentesi ku-
tya címet egy szálkásszõrû
tacskó kapta meg.

A szervezõ Udvardi Tibor
tájékoztatása szerint a  ren-
dezvény lebonyolítását több
mint 50 rendezõ segítette
munkájával, térítésmentesen,
azonban az összes költségük
így is elérte a 1,5 millió forin-

tot. A Szentesi Ebtenyésztõk
és Sportkutyások Egyesülete
elnöke megköszönte a támo-
gatók, az önkormányzat és
külön Szûcs Lajos alpolgár-
mester segítségét a rendez-
vény létrejöttében.

A SZESE legközelebb a
nagyhegyi napokon tart be-
mutatót, majd az augusztusi
Szárnyas Napokon a hagyo-
mányos kutya szépségver-
senyt rendezi meg törzs-
könyv nélküli és keverék
ebeknek.

bes
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A Karinthy-gyûrû idei dí-
jazottja a sokat emlegetett
„szentesi humormaffia”
egyik oszlopos tagja. Badár
Sándor a magyar humoris-
ták legnagyobb elismerésé-
ben részesült, pedig, mint
interjúnkból kiderül, nem
volt könnyû elfogadtatni
szabados humorát. A Rá-
diókabaréról, az árvízrõl, s
egy négyrészes trilógiáról is
beszélgettünk. 

– Számomra a Karinthy-
gyûrû eszmeisége az érték,
nem maga a tárgy – vallja a
humorista. – Olyan ez ne-
kem, mint az olimpiai arany-
érem, annak is biztosan van
súlya, de egy bizonyos telje-
sítményt mérnek vele. Fel-
emelõ érzés egy 37 fõs csa-
pathoz tartozni, ugyanis ve-
lem együtt ennyien kapták
meg eddig.

– Hogyan került a Rádió-
kabaréba, s hogyan fogadták
ott sajátságos humorát?

– Gyerekkoromban már
elõszeretettel hallgattam a
mûsort. Bõ tíz éve Szõke And-
rás barátommal behívtak
bennünket Sinkó Péter és
Farkasházy Tivadar szerkesz-
tõk. Elég érdekes volt: egy
bõrkanapén ültünk az irodá-
ban, s azt kérték, mondjunk
valamit. Ott voltak olyan
emberek, akik viccekbõl él-
nek, s ez így mélyvíznek
tûnt. Már nem emlékszem,
mirõl beszéltünk, de a követ-
kezõ Rádiókabaréban már
szerepeltünk. Tisztában vol-
tam vele, hogy volt tétje, s
patinája a dolognak – a Már-
vány-teremben volt a felvé-
tel – de katarzis nem volt
számomra, viszont a zab-
szem megszorult. Aztán egy-
re könnyebb lett, már rádió-
kabarés céllal gyártottuk a

felvételeket. Az még a váltó-
korszak volt, s a régebbi rá-
diókabarésok, mint Gálvöl-
gyi, Kern, Bajor közé, ebbe a
miliõbe nem volt könnyû be-
lecsöppenni a szabados hu-
morral. De ez akkoriban
még nem is volt ismert, a
mindennapi fellépéseinken
is küzdöttünk a közönségért.
Itt a közönséggel együtt tud-
juk meg, kijön-e a poén, míg
a Rádiókabaréban csak tíz
perc van rá, hogy mûködjön
a mûsor. A nagy öregek és a
közönség is elfogadta a
stand up-ot, s a Rádiókaba-
réban egyre bõvültek a per-
cek, ma már több mint felét
teszi ki az adásidõnek.

– Ráadásul Kõhalmi Zol-
tán személyében már büsz-
kélkedhetünk egy Karinthy-
gyûrûs szentesi humoristá-
val. Nem zavarja, hogy
beelõzte?

– Nem elõzött be, minden-
kinek van egy olyan pillana-
ta, amikor elismerik a mun-
kásságát. A Rádiókabaré dí-
jának alcíme szerint az elõzõ
évben nyújtott teljesítménye
alapján ítélik oda a humoris-
táknak, s teljesen jogos, hogy
õ is megkapta. Fordítva is le-
hetett volna, de nem igazán
érdemes ezen tûnödni. Per-
sze, örül neki az ember, de
nem egészséges hiúsági kér-
dést gyártani ebbõl. Mások-
nál sem érzem, hogy valaki
rosszmájú lenne, mindenki
egyszerre örült, hogy én
kaptam.

– Július 10-én a szentesi
nyári színház fellépõjeként,
mivel készül? Lehet még újat
mondani az ittenieknek?

– Nem nagyon szoktam
elõre tervezni. Nem zúzok
be az agyamba egy évadnyi
mûsort. Nincsen berögzült

szövegem, mondom, ahogy
az élet adja. Vannak speciális
szereplések, amikor cégeket
megutaztatnak, s az én szö-
vegem piszkálja-frusztrálja
közben a közönséget, ez sem
kötött szöveg, arról beszélek,
ami útközben valamirõl
eszembe jut. Amikor odame-
gyek egy fellépés helyszíné-
re, van egy bõ félórám, be-
szélgetek helybeliekkel, s ha
olyat mondanak, ami feltü-
zel, simán kezdek azzal. A
szentesi mûsorom elõtti
utolsó 1-2 napban biztosan
elõveszek majd aktualitáso-
kat, de addig még számos
fellépésem van.

– Még az interjú elõtt em-
lítette, hogy kimosta a házá-
ból a Duna. 

– Emlékszem, pár éve
Szentest érintette az ár, ak-
kor éppen felléptünk ott,
szûk  nézõkör elõtt, mert so-
kan kint voltak a gáton, de a
szervezõk nem akarták le-
mondani a mûsort. Most
minket érintett az árvíz
Horányban, s volt is félniva-
ló, de mindenki egyöntetûen
mozdult meg. Jöttek óriási
távolságokból, tudom, hogy
Szentesrõl is voltak búvárok.
Nagyon szép összefogás
volt. Öröm az ürömben,
hogy ennek jó volt a részese

lenni. Én nézõként járom a
világot, mint minden humo-
rista, ugyanakkor nem kell
mindenbõl humort gyártani.
Más ismert emberek is ott
voltak a gáton, most a mun-
kának volt az ideje, de biztos
lesz humoros lecsapódása is
az idõ múlásával. Még áll a
bál, s bár nem telepítettek ki
bennünket, nem mehetünk
vissza még a házunkba,
amíg nincsenek meg a feltét-
elei, nincs ivó-és fürdõvíz,
védõoltást osztogatnak a la-
kosságnak. Szerencsére van-
nak jó barátok, akik segíte-
nek.

– Fia, Tamás bûvészként ér

el mind nagyobb sikereket. A
humor is öröklõdik a család-
ban, vagy csak a szereplési
vágy?

– Ahogy erõsödik a bû-
vészkedésben, úgy erõsödik
a humor terén is. Lehet,
hogy a génekben benne van.
Az biztos, hogy nincsenek
napi edzések, hogy akkor
most leülünk, és humor-
kodunk egy órát. A barátok-
kal közös estéken is gyakran
kijön belõle, de a Badár and
Badár címû estjeinken is pró-
báljuk mûvelni a humort, öt-
vözni, csereberélni a pro-
dukcióinkat. Fordítva vi-
szont nem mûködik, én nem
tudok bûvésztrükköket meg-
tanulni.

– Újabb filmben, könyvben
lehet találkozni Badár Sán-
dorral?

– A magyar film mélypon-
ton volt egy pár évig, idén
megmozdult az állóvíz, de
nem olyan filmesek révén,
akiktõl felkérést kaphattam
volna. Könyv viszont van,
Horváth Jancsival megírtuk a
trilógia negyedik részét, Ha-
tártalanul a címe. Aki figye-
lemmel követte eddigi köny-
veinket, tudhatja, elõször ja-
pán, majd az amerikai és az
európai kalandjainkról me-
séltünk írásban. Ebben a
könyvben a '92 és 2000 kö-
zötti idõszakunkból vett
életképeket – amikor már
egymástól függetlenül ka-
landoztunk, Jancsi Alaszká-
ban, én Európában – próbál-
juk meg a stand up eszközei-
vel tálalni. Áprilisban jelent
meg a könyv, elõadásainkon
is meg lehet vásárolni, Szen-
tesre is viszek, ahová nagy
izgalommal megyek, és nagy
szeretettel várok mindenkit.

Darók József

Humorista a gáton

Ego címmel nyílt kiállítás
Német Gabriella csongrádi
fényképész munkáiból a Ga-
léria Kávéház és Étteremben.

A Szentesi Fotókör tagja
saját magáról készített egy
meglepõ és nagyon újszerû
képanyagot. Játékos ötletek-
kel megálmodott mûvészfo-
tók, néha kis humorral is fû-
szerezve. 

„Azért szeretem a képeket,
mert nézni õket olyan, mint
olvasni, néha egész novel-
lák... viszont nem sorról-sor-
ra bontakozik ki egy-egy
végkifejlet, hanem véletlen-
szerû (-nek tûnõ) felfedezé-

sek sorozatából rajzolódik ki
végül az – általában nyitott –
kérdés, vagy kérdések sora.
Mindezek mellett reményke-
dem benne, hogy nem csak
magamnak, hanem a szemlé-
lõnek is tudok valamit mon-
dani, bár minden ember kü-
lönbözõ, de épp ezért egy-
forma. Kérdéseket próbálok
megfogalmazni, önmaga-
mon keresztül, amik épp
foglalkoztatnak” – vallja ma-
gáról a csongrádi fotós.

A tárlat szeptember 2-ig
látogatható.

Nagy István 
Szentesi Fotókör

Fókuszban az ego

Jövõ hétvégén negyedik al-
kalommal rendezik meg a
nagyhegyi nyári napokat a
vasutas sportpályán. Pénte-
ken este a tábortûzgyújtásra,
szalonnasütésre várják az ér-
deklõdõket, akik mulatós ze-
ne mellett szórakozhatnak.

Július 13-án, szombaton
egész napos programokkal
várják a szentesieket. 8 óra-
kor a rézfúvósok muzsikájá-
ra ébrednek a nagyhegyiek.
Utána indul a fõzõverseny.
Lesz kocsis bemutató, lo-
vacskázás. A kutyások be-
mutatója és a kutyák szép-
ségversenye is csemegének
ígérkezik. A Vasúttörténeti
Kiállítás szentesi gépészeti
gyûjteménye bizonyára nem
csak a vasút szerelmeseit
vonzza. Számos sportesemé-
nyen vehetnek részt a mo-
zogni vágyók: foci, tenisz, fú-
vócsõ, streetball, asztalitenisz
és sakk szerepel a kínálatban.
Ezen kívül lesz vívó, csel-
gáncs és zumba bemutató. 

A nagyszínpadon 17 óra-
kor a zenés-kulturális mûsor-
ban a Mûvészetek Háza  a
„Fiúk tánca” címû produkci-
ót mutatja be, fellép még a
Nagymágocsi Nefelejcs Nép-
dalkör és Nótás Jana. Egyik
fõ attrakció Ágoston Anita
koncertje lesz, a keményebb
mûfaj kedvelõit a Metal-
storm zenekar fellépésére
várják majd Bandiscóval zá-
rul az est.

Lesz még arcfestés, ugráló-
vár, flabélos, különféle játé-
kok, csocsó, vöröskeresztes
vérnyomásmérés.

Makra Zoltán

Nagyhegyi Nyári
Napok negyedszer

Badár Sándor és Szõke András együtt kezdték pályafutásukat a Rádiókabaréban.
(Fotó: Vidovics)

Az egész napos  rendez-
vény és a több mint fél
ezer kutya nyomait este 9
órára takarították el. A
rendezõk szinte négyzet-
centiméterre átvizsgálták
a területet, nehogy kutya-
piszok maradjon valahol.
A pályát hétfõn este még
fertõtlenítették.
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Tóth László igent mondott a felkérésre, augusztustól õ
irányíthatja a szentesi nõi vízilabdacsapatot – értesült la-
punk. Mint arról korábban beszámoltunk a vízilabda klub
vezetése több jelölttel is tárgyalt az elmúlt idõszakban és
kapóra jött, hogy Nagyváradon nem hosszabbították meg
Tóth László szerzõdését. – Jólesett, hogy gondoltak rám
Szentesen. Néhány napig gondolkoztam az ajánlatom,
mert a nõi vízilabda mégiscsak más mûfaj, mint a férfipó-
ló, de az, hogy bajnoki címért is versenybe szállhatunk,
engem is motivált, így örömmel mondtam igent. Szóban
mindenben megállapodtunk, de a szerzõdést még nem ír-
tuk alá. Az egyesületben is jobb lett a közeg, több szentesi
kötõdésû edzõ is hazatér velem együtt, és a vezetõségbe
is hiteles emberek kerültek, akiket gyerekkorom óta isme-
rek. Bízom benne, hogy nyugodt körülmények között dol-
gozhatok majd a lányokkal, a nyári felkészülést augusztus
elején fogjuk elkez-
deni – nyilatkozta a
45 éves szakember.

Matajsz Márkkal
is megegyezett a
klub. A Szentesen
nevelkedett pólós
tavaly fejezte be
profi játékos pálya-
futását Franciaor-
szágban, az elmúlt
idõszakban Miskol-
con edzõsködött.
Úgy tudjuk, hogy
júliustól a fiú ifjú-
sági csapat és a fér-
fi felnõtt gárda irá-
nyítását bízzák rá,
utóbbinál Fülöp Ti-
bor segédje lesz. Az
utánpótlás csapa-
tok július 22-én
kezdik meg a nyári
felkészülést.

Munkatársunktól

Nyolc hónapja új elnök-
ség irányítja a Szentesi Te-
nisz Klubot. Az elnök, Dra-
hota Szabó József szerint
igazi regionális bázissá vál-
hat a ligeti teniszcentrum,
amely jövõre, a klub fennál-
lásának hatvanadik évfor-
dulójára, felveheti a Dr. La-
kos Sándor Tenisz Klub ne-
vet.

Nyolc hónap telt el a Szen-
tesi Tenisz Klub új vezetõsé-
gének megválasztása óta, és
azóta a tagok gyakorlatilag
folyamatosan azon dolgoz-
nak, hogy a tervekbõl való-
ság legyen. A fedett tenisz-
pályák már teljesen új vonal-
garnitúrát kaptak, de a fel-
újítási munkálatoknak még
közel sem értek a végére, hi-
szen ezekben a napokban is
zajlik a klubház teljes belsõ
felújítása, amely vadonatúj
fûtõ- és vízvezetékrendszert
kap, de kicserélik az épület
hatvan esztendõs elektromos
hálózatát is. – Mindemellett
természetesen a pályák fel-
újítása sem maradhat el –
mondta a klub elnöke, Dra-
hota Szabó József. – A nyolc
külsõ pálya vonalborítása
megújul, õsszel pedig szeret-
nénk megfelelõ vastagságú-
vá, rétegrendûvé varázsolni
a pályákat, hogy azok vízel-
vezetése megoldódjon és ko-
moly versenyeket is rendez-
ni tudjunk rajtuk. Terveink
között szerepel az is, hogy

ha a klubház tetejét leszige-
teljük, akkor ott egy impo-
záns lelátót alakítsunk ki.

A környezet tehát pazar
lesz, de vajon kik fognak
majd teniszezni a pályákon?
Nos, a klub vezetõi e téren
sem tétlenkednek. A télen
megtartott nyílt napnak kö-
szönhetõen 12-13 ifjú játé-
kossal bõvült a klub taglét-
száma, de a toborzás tovább
folytatódott a környékbeli
településeken is. Ma már
Martfûrõl, Kunszentmárton-
ból, Orosházáról, sõt, még
Kiskunhalasról is hoznak át
Szentesre gyerekeket edzeni.
– Mindez összhangban van

azzal a korábban megfogal-
mazott tervünkkel, hogy a
Szentesi Tenisz Klub régiós
bázisa legyen a sportágnak –
nyilatkozta lapunknak a
klub elnöke, aki hozzátette,
hogy az amatõr sportot is
szeretnék tovább szélesíteni.
– Sajnos a Virág Máté fémje-
lezte korosztály már a felnõt-
teknél szerepel, mögöttük
hatalmas az ûr, hiszen példá-
ul a Vidékbajnokságon egy
versenyzõnk szerepelt a 14-
es kategóriában, a 16-osok és
a 18-asok között nem volt te-
niszezõnk.

Mint mindenhez, a felújí-
tási munkálatok kivitelezés-
éhez, és a szakmai színvonal
megtartásához is pénzre van
szükség. Hogy honnan áll-
nak rendelkezésre ezek a fo-
rintok? Nos, a klub az ön-
kormányzattal hosszú távú
mûködtetési szerzõdést kö-
tött, aminek keretében a
klub, minimum 10 esztendõs
idõtartamra, átvette a pályák
felügyeletét és gondnoksá-
gát a várostól, aminek egyik
feltétele volt az, hogy a Szen-
tesi Kinizsi és a Szentesi Te-
nisz Klub egyesüljenek. – Ez
még a jogi procedúrák miatt
folyamatban van, de hama-
rosan megtörténik – mondta
Drahota Szabó József. – A
két klub anyagi erõforrásai
mellett sokat jelent azoknak
a támogatóinknak, szülõk-

nek, egyesületi tagoknak a
segítsége, akik ugyancsak
hozzájáru lnak  a  t en i sz -
centrum megújulásához, de
a további munkálatokhoz
még további támogatókra is
szükségünk lesz.

A vezetõség tervei szerint
a következõ esztendõben ke-
rülne sor a hivatalos pálya-
avatóra, amikor is a 60. szü-
letésnapját ünneplõ Szentesi
Tenisz Klub Dr. Lakos Sán-
dor nevét venné fel. - Úgy
gondoljuk, ezzel méltókép-
pen tisztelgünk majd Lakos
Sanyi bácsi emléke elõtt -
mondta az elnök.

hv

Miskolczi Kitti is utazik a
barcelonai vízilabda világ-
bajnokságra. A Szentesrõl
Dunaújvárosba igazolt játé-
kos szerepelt a világliga pe-
kingi szuperdöntõjében, a
felnõtt vb-t követõen au-
gusztusban a juniorváloga-
tott tagjaként szerepel majd
a görögországi világtornán.

– Negyedikek lettek a vi-
lágliga pekingi döntõjében.
A kapitány, Merész András
mennyire volt elégedett ezzel
a teljesítménnyel?

– Úgy vélem meglepetés
volt a negyedik helyezésünk,
hiszen elõzetesen nem vár-
tak minket a legjobb négy
közé. Akár döntõt is játsz-
hattunk volna, de az oroszok
elleni meccset elszúrtuk, és
végül a dobogóra sem tud-
tunk fellépni. Ami a saját tel-
jesítményemet illeti, úgy ér-
zem jól ment a játék, és ezt a
kapitány is elmondta.

– Mi történt Peking óta,

hogyan készülnek a világ-
bajnokságra?

– A világliga óta folyama-
tosan edzõtáborozunk, gõz-
erõvel készülünk Barceloná-
ra. Két hetet edzettünk a fõ-
városban, majd az elmúlt hé-
ten Dunaújvárosban trénin-
geztünk, a hétvégén pedig a
hollandok, az oroszok és a
britek ellen játszottunk felké-
szülési tornán, amit meg-
nyertünk. Meglehetõsen hul-
lámzó teljesítményt nyújtot-
tunk, de mindig hozni tud-
tunk egy jó átlagot, ami ele-
gendõ volt a gyõzelmekhez
és a döntetlenhez. Eddig el-
sõsorban a fizikális felkészí-
tésen volt a hangsúly, renge-
teget kondiztunk, lépcsõz-
tünk, mostantól viszont a
taktikai elemek gyakorlására
fordítunk majd nagyobb fi-
gyelmet. Kedd óta Hajdú-
szoboszló a csapat „fõhadi-
szállása”, tíz napot töltünk
itt, no, nem üdüléssel, ha-

nem edzéssel telnek majd a
mindennapjaink. Közösen
edzünk az ausztrál és a ka-
nadai válogatottal, akik ellen
mérkõzést is játszunk majd. 

– Ezt követõen jöhet a
világbajnokság…

– Július 19-én utazunk ki a
vb-re Barcelonába, célunk,
hogy ismét ott lehessünk a

végelszámolásnál, de én ter-
mészetesen az aranyérem-
nek örülnék a legjobban.

– Ezután pihenõ?
– Á, dehogy, hiszen au-

gusztusban, Görögország-
ban rendezik a junior világ-
bajnokságot, és utolsó éves
juniorként számít rám Mihók
Attila vezetõedzõ, aki meg-
ígérte, hogy a felnõtt vb-t kö-
vetõen kapunk néhány nap
„szabadságot”. Annyi ezüst
után talán most végre sikerül
aranyérmet szereznünk.

– Megy vagy marad Szen-
tesen a következõ bajnoki
szezonban?

– A következõ három esz-
tendõben Dunaújvárosban
vízilabdázom. Távozásom
okairól nem kívánok nyilat-
kozni. Célom, hogy stabil
csapattag lehessek új klu-
bomban, és három év múlva
eljussak az olimpiára.

H.V.

Két vb-re készül Miskolczi Kitti

Tóth Laci
igent mondott

„Tegnap megszületett a nemzetközi szövetség döntése, a
2012-es Duna-Alpesi Kupa után 2015-ben világbajnokságot
rendezhetünk Fábiánsebestyénben” – idézte a magyar szö-
vetség szerdai tájékoztatása Farkas Sándort, a fábián-
sebestyéni Kinizsi 2000 MG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki
hozzátette, a vb-re 2015. augusztus 27-tõl 30-ig kerül sor.

Farkas Sándor elmondta, vannak még finomítani valók az
infrastruktúrát illetõen, de a rajtig mindent elkészítenek.

Magyarország korábban 1989-ben Balatonfenyves, 1999-
ben és 2009-ben pedig Kecskemét adott otthont a kettesfo-
gathajtó-világbajnokságnak. A hazai rendezésû vb-ken a ma-
gyar hajtók nyolc érmet szereztek: három aranyat, két ezüstöt
és három bronzot.

Fábiánra jön
a világelit

Nyíregyházán rendezték
meg a junior korú atléták or-
szágos bajnokságát. A több
mint hatszáz versenyzõ kö-
zött ott voltak a szentesi do-
bóatléták, és mind a hat ver-
senyzõ bejutottak az orszá-
gos bajnokság döntõjébe.
Diszkoszvetésben a nyolcas
döntõben három szentesi
volt: Papp Anita 3. lett 40,6

centiméteres dobásával, így
az újabb bajnoki bronzérem-
mel pályafutása hatodik ér-
mét szerezte, melyek közül
kettõ arany. Csordás Cintia 5.,
Kocsis Alexandra 6. helyezést
szerzett. A nõi súlylökésben
Albert Violetta 6., Csordás
Cintia 7., Papp Anita 8. lett,
nõi gerelyhajításban Nánai
Lilla az 5. helyen végzett.

Diszkosz bronz

Megszépül a teniszcentrum

Papp Anita és Benkõ Márta edzõ a díjkiosztás elõtt.

A Szentesi Tenisz Klub 2013-as Országos Korosztályos
Vidékbajnokságán bronzérmes fiú és lány 12 éves csapatáról.
Fiúk tagjai: Erdélyi András, Lindák Zoltán, Juhos Tibor.
Lányok:Kovács Zita, Drahota-Szabó Dorka, Sarusi- Kis Lídia.
Edzõ: Bakos László 

A klub versenyzõi a
Balatonbogláron megren-
dezett vidékbajnokságon
a 12-es korcsoportban, fiú
és lány kategóriában, csa-
patban egyaránt bronzér-
met szereztek, lány egyé-
niben, szintén ebben a
korosztályban, egy elsõ és
egy harmadik hely, míg a
fiúknál egy második hely
jutott a mieinknek. Au-
gusztusban országos baj-
nokságon szerepelnek
majd a teniszezõk, és ek-
kor kezdõdnek a nõi szu-
perliga csoportküzdelmei
is, ahol a szentesi hölgyek
a szegedi teniszezõkkel
közös csapatban lépnek
majd pályára. 

Tóth László

Vidékrõl is jönnek gyerekek a teniszpályára,
amit legalább tíz évig a klub üzemeltethet.
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Hozzánk, Szenteshez tar-
toznak, de mégsem, hiszen
kilométerek választanak el
egymástól. Kisközösségek,
melyek ezer szállal kötõd-
nek a városhoz, mégis töre-
kednének valamilyen önál-
lóságra. Nyári sorozatunk-
ban Szentes külterületi vá-
rosrészeit, és az ott élõk
mindennapjait mutatjuk be.
Elõször Lapistón jártunk. 

Évek óta ugyanazok a
gondok merülnek fel a tele-
pülésen lakók körében. A
járdák állapota, a ritka busz-
közlekedés, játszótér hiánya,
a közvilágítás és az esõvíz-
elvezetõ rendszer hiányossá-
ga. Most ez kiegészült az új
szabályozás következménye-
ként a cigarettához jutás
megszûnésével, ráadásul a
helyi kocsma is bezárt.

Kutatások szerint soha
nem mûködött önálló tele-

pülésként a helyiek által fa-
lunak nevezett hely. Lapistó
távolsága a várostól 13 kilo-
méter ami viszonyítás dolga,
hogy sok vagy kevés. A vá-
rosba utazni akár kerékpár-
ral, akár busszal bevásárolni,
óvodába, iskolába, orvoshoz
eljutni sok. Elõbbi fárasztó és
idõjárásfüggõ, utóbbi idõigé-
nyes a ritka járatszám miatt.
Busz hajnal 5-kor indul,
majd 7 órakor, vissza dél-
után egy óra elõtt. 

Kérdõ Imre munkanélküli,
mint mondja az egészsége
nem a legjobb, de közmun-
kát végezne, ha lehetne. Sze-
rinte a legnagyobb baj, hogy
a 6 órás munkáért a reggel 5-
ös busszal kell indulnia és
csak délután 5-re ér haza, rá-
adásul 600 forintjába kerül.
Az útiköltség és az egész na-
pos távollét nincs arányban
a kapott fizetéssel. Másik

problémája a járda. A háza
elõtt újrarakta a lapokat, de
a bejárójához nem kapott jár-
dalapot. Szívesen megcsinál-
ná saját kezével, az önkor-
mányzattól homokot és la-
pokat kért. Egyszer már ígé-
retet kapott rá, de azóta sem
történt semmi. Hiányolja a
dohányboltot is, mivel nem
tud cigarettát vásárolni
Lapistón. 

Kátai Tóth Mária szintén a
füstölni valót hiányolja, na
meg az önkormányzat segít-
ségét Kalász utcai háza elõtt
a járda rendbetételéhez. Mint
mondja, õ gyenge a járdala-
pok lerakásához, jó lenne, ha
a város lépne ez ügyben.
Idõnként az ivóvíz is pisz-
kos, de hozzászoktak, illetve
õk is kapják az arzénmentes
zacskós vizet. A kisgyerekes
Székelyné Gyöngyi a falun át-
menõ út forgalmára panasz-

kodik, nem meri egyedül el-
engedni a gyerekét. Hiába
van kirakva a 30 kilométeres
sebességkorlátozó tábla, az
autósok nem veszik figye-
lembe, jó lenne idõnként a
traffipaxot kiállítani, de akár
fekvõrendõrt is rakhatnának
a falu két végére, esetleg zeb-
rát festhetnének fel a bolt-
hoz. Az anyuka örülne, ha
végre megvalósulna az évek-
kel ezelõtt beígért játszótér
megépítése is. Véleménye
szerint a kocsma melletti
zöld területen lenne hely a
kialakítására. Vida Mihály a
közvilágítást panaszolta la-
punknak. A boltnál nagyobb
fényerejû, sárga színû lámpá-
ra volna szükség és még egy
másikra száz méterrel ar-
rébb, a malom melletti ka-
nyarba. A Róna utcában is
kevés a lámpa, több kellene.
Egy másik helybeli esõvíz-el-
vezetõ csatornát hiányol a fõ-
út mellõl. Nagy esõzéskor a
háza falához folyik a víz az
útról és eláztatja azt.

A helyiek a kocsma bezá-
rását is nehezményezik. Ta-
valy nyitotta meg egy vállal-
kozó, most júniusban azon-
ban bezárta. Tavaly egy-egy
alkalommal bográcsos, zenés
vacsorát szervezett, ami vál-
tozatosságot vitt a falu életé-
be. Örülnek a munkalehetõ-
ségnek, amit Szarvas Pál cége
biztosít több tucat helybeli-
nek. A mezõgazdasági vál-
lalkozó egyébként is sokat
tesz a településrészért. Ha
kell anyagilag is támogatja
valamint rendben tartja
Lapistó központját, a bolt
környékén rendszeresen le-

vágják a füvet a dolgozói.
Apropó bolt. A lapistóiak
szerint kicsit magasabbak az
árak, mint a városi üzletek-
ben, de mindent megkapnak
és udvarias a kiszolgálás.

A mintegy hatvan házból
álló településrészen becslé-
sek szerint 15-20 kisgyerek
élhet, nekik az óvodába és
iskolába járás körülményes.

Sokan autóval hordják a gye-
reket a városi intézménybe,
mivel a buszjárat menet-
rendje nem megfelelõ szá-
mukra. A falusias környezet
elõnye az alacsonyabb ingat-
lanár és a házakhoz tartozó
nagy porta, ahol megtermel-
hetik a zöldséget, gyümöl-
csöt a maguk számára.

Besenyei

A szentesi végeken 1. rész

Lapistó: távoli városrész

Ezzel a címmel hirdettek programot vasárnap a Közösségi
téren a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából. A Nemzeti
Drogmegelõzési Iroda pályázatán a Szentes Városi KEF nyert
forrást az egész napos rendezvény megvalósítására, ahol a
dizájner drogokról beszélgethettek az érdeklõdõk Szalayné
Péter Ildikó addiktológiai konzultánssal, de szó esett egész-
ségügyi tanácsadásról is az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésé-
ben. Mindamellett, hogy túrakenuzással, rekesztoronymá-
szással és egyéb extrém- és lovagi sportokkal, valamint kis-
pályás labdarúgó tornával várták a fiatalokat.

„Legyen a sport a szenvedélyed!” 

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. A zenegépek története.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szom-
baton 10-16 óráig.

Idõszaki kiállítás: Két keréken –
Mozaikok a szentesi kerékpáro-
zás történetébõl. 

Csallány Gábor Kiállítóhely
Nyitva kedd-péntek 9-13,

szombat 13-17 óráig.
Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásait mutatják be az intéz-
ményben szeptember 12-ig.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-

játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi

fényképész Ego címû kiállítása
szeptember 2-ig látogatható.

Tokácsli Galéria
A 17. Szentesi Aktfotó

Biennálé zsûrizett alkotásait lát-
hatják az érdeklõdõk július 6-ig,
nyitvatartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
„Nézzétek, az álmot játszom!”

Tóth József színmûvész élete do-
kumentumokban. A levéltár anya-
gából összeállított válogatás au-
gusztus 30-ig várja a látogatókat,
nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Július 4-8.
17.30 óra  Az öt legenda -

amerikai animációs film,
20 óra  Úgy hívlak: Amore -

olasz romantikus vígjáték.
Július 11-15.
17.30 óra Hotel Transylvania

- amerikai animációs film,
20 óra  Ne zavarjanak! - fran-

cia vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 5-tõl

A fizika tanár felelteti Pistikét:.
- Na, Pistike, légy szíves mutasd be
nekem az ampermérõt!
Mire Pistike:
- Tanár úr, bemutatom az amper-
mérõt, ampermérõ-tanár úr... Ké-
rem, ismerjék meg egymást.

Két ejtõernyõs zuhanás közben be-
szélget. Azt mondja az egyik: 
-Te, innen fentrõl az emberek tény-
leg hangyáknak látszanak. 
Mire a másik:
- Nyissuk ki az ernyõt, te marha,
ezek tényleg hangyák.

Fényképészhez megy a pingvin:
- Jó napot! Egy fényképet szeretnék
csináltatni! 
- Fekete-fehér vagy színes legyen? 
- Mit gondol!?

A vasárnapi mise végén a tisztele-
tes ezzel búcsúzik a gyülekezettõl
- Jövõ héten a hazugság bûnérõl
fogok prédikálni. Hogy jobban meg-
értsétek, olvassátok el Márk 17.
evangéliumát.
A következõ misét azzal kezdi az
atya, hogy kéri a híveket
- Tegye fel a kezét, aki elolvasta
Márk 17. evangéliumát!
Hirtelen az összes kéz a magasba
emelkedik. A pap mosolyogni kezd.
- Na, errõl akarok ma nektek be-
szélni. Márknak ugyanis csak 16
evangéliuma van.

Két jó barát találkozik az utcán: 
- Jólesik olykor az embernek a tu-
lajdon két lábán járni, nem igaz? 
- Dehogyisnem!
- Tõled mennyi idõre vonták be a
jogosítványt?

Elnézést uram, tudna valamilyen
sportot ajánlani? 
- Igen! 
- És mit? 
- Futás a kombájn után!!!!! 
- Valami extrémebb?? 
- Futás a kombájn elõl!!!!!

- Tanácsolták, hogy könnyebb le-
fogynom, ha minden nap gyalog já-
rok be a munkába.
- És van már eredmény?
- Persze, minden nap elkésem...

A világ egyik legtapintatosabb nem-
zete az angol. Hogyan közli a fõnök
a titkárnõjével, hogy ki van rúgva?
- Nos, Miss Smythe, sajnos még
nem tudom, hogyan fogunk boldo-
gulni a segítsége nélkül, minden-
esetre jövõ hétfõtõl megpróbáljuk...

- Julcsi, hallottad? A Józsi elment
dolgozni. 
- Mindig is tudtam, hogy pénzért
bármire képes.

Horgász kifogja az arany bálnát,
ami így szól a horgászhoz:
- Engedj vissza és teljesítem három
kívánságod!
- Hogyne, inkább megyünk az
aranykereskedõhöz!

Anya kissé fáradtan munka után
hazaér,és az elõszobában azt
tapasztalja,hogy a gyerek iszonya-
tosan bömböl. Menten oda is siet
hozzá és kérdõre vonja:
- Mi baj Pistike, miért sírsz?
Mire a gyerek elnyúló hangon sírás
közepette:
- Az apu ráütött a kalapáccsal a
kisujjára..
- És ez a nagy tragédia? Hát ezért
még nem kell sírni.
- Hát elõször én is nevettem..

Pótfûtés

Kos
Munkája terén elkelne a
kreativitás, családi életében

pedig lenne mit rendezni, fõleg, ha va-
lakivel összerúgta a port. Kezdemé-
nyezzen beszélgetéseket, mondja el,
ha bántja valami.

Bika
Hatalmas kitartásának és
szorgalmának köszönhetõ-

en új lehetõségek nyílnak meg ön
elõtt. Új megbízásra, üzletkötésekre,
érdekes emberi kapcsolatokra van ki-
látás, de kisebb nyeremény sem ki-
zárt.

Ikrek
Komoly sikerre, szerencsés
helyzetekre számíthat, külö-

nösen szakmai téren tud nagyot villan-
tani, hisz kiváló formában van. Amit
most a fejébe vesz, azt különösebb
akadályok nélkül meg is valósítja. 

Rák
A szellemi kihívásoknak
kedveznek a következõ na-

pok. Megcsillogtathatja rejtett tudását,
letehet valami olyat az asztalra, amire
eddig nem volt lehetõsége. Anyagi
helyzete is kedvezõbben alakulhat. 

Oroszlán
Olyan napok jönnek, amikor
a legfurább helyzetekbõl is

jól jön ki, és a legbonyolultabb ügyet is
viszonylag könnyen rendezi. Ha anyagi
problémák nehezítik életét, a követke-
zõ idõszakban ez teljesen eltûnhet. 

Szûz
Tele kellene lennie önbiza-
lommal, jókedvvel, ehelyett

néha nyûgös és elégedetlen? Karrier
és pénzügyek terén nagyot léphet elõ-
re, ez az idõszak kedvezõ fontos dön-
tések meghozatalára.

Mérleg
Élete területén hirtelen szá-
mos fordulópont következ-

het be. A magánéletben és a munka
terén is elengedhetetlen néhány õszin-
te beszélgetés környezetével felettesei-
vel. Tisztázzák a félreértést!

Skorpió
Kiemelten fontos szerepet
kap a kommunikáció, ezért

is lényeges, hogy miként formálja meg
a válaszokat, vagy milyen irányba terel
egy beszélgetést munkahelyén, ott-
hon, vagy baráti körben. 

Nyilas
Kissé szétszórttá válik,
ezért hajlamos lesz a gyor-

saságot elõnyben részesíti a minõség-
gel szemben, így nem csoda, ha vét
egy-két hibát. Könnyen bekövetkezhet,
hogy tovább nyújtózkodik, mint amed-
dig a takaró ér! 

Bak
Egy nem várt fordulattal
kedvezõ pénzügyi lehetõsé-

gek nyílnak meg, emellett pedig a ba-
ráti kapcsolatok is jelentõs szerephez
jutnak. Érdemes azokat ápolni, felfris-
síteni, önnek is szüksége van rájuk.

Vízöntõ
Nem tudja, jó helyen van-e,
megfelel-e mindaz, amit

eddig elért, vagy netán gyökeres vál-
toztatásokra van szükség? Talán töb-
bet lazított a kelleténél, s emiatt a kör-
mére égett munka.

Halak
Jól érzi magát a bõrében,
feltöltõdik energiával, van

kedve dolgozni, tüsténkedni. Senki és
semmi nem ronthatja el a kiváló han-
gulatot. Jól kezdõdik a hét eleje, és ez
tovább fokozódik.

Július 6-12.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A város területén a 20. század elején összesen harminc-
két határrészt különböztettek meg. Többek között Alsó-
rétet, Belsõ-Ecsert, Berekhátat, Cserebökényt, Dónátot,
Eperjest, Felsõrétet, Kajánt, Királyságot, Kistõkét, Külsõ-
Ecsert, Lapistót, Magyartést, Nagyhegyet, Nagynyomást,
Nagytõkét, Szentlászlót és Vekerzugot. Komoly határvál-
tozás következett be a múlt század közepén, amikor 1950-
ben, a tanácsok megalakulásával Eperjes, Nagytõke és
Cserebökény önálló községekké váltak. Cserebökény új-
ra Szenteshez tartozik, a város területe ma 35 325 hektár.
Szentestõl tizenhárom kilométerre lévõ Lapistó nem
önálló település. A Szentest Nagymágoccsal összekötõ
úton található, nevét az egykor itt található tóról (Lapistó-
Fertõ) kapta. A vidék helynevei nagyobb számban elõ-
ször 1453-ban jelennek meg egy adományozó okiratban.
Itt szerepel újra a tatárjárás elõtt már említett Hékéd falu,
valamint a mai Fertõ környékére lokalizálható Dancsháza
és Besenyõ. Lapistón volt a középkori Szentmihály-falva,
melynek okleveles bizonyítéka igen hiányos. Népi emlé-
kezet szerint a Szentmihály-halmon állt hajdan a falu
temploma, s a falu a mai Fertõszélben volt. Ma ezt a hal-
mot Kántor-halomnak hívják, mivel az a jobbágytelkek
rendezése során a katolikus kántortanító birtokába jutott.
Ma az õsi falura már csak a közeli Szentmihályági-
csatorna neve emlékeztet. 

Kérdõ Imre, Vida Mihály és Kátai Tóth Mária:
Évek óta ugyanazok a problémák.

Júniusban bezárt a kocsma.
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Június 26-án, az esti órák-
ban érkezett a bejelentés a
Szentesi Rendõrkapitányság-
ra, hogy helyi lakos össze-
zárt kerékpárját ellopták az
Ifjúsági ház mellett található
kerékpártárolóból. A bejelen-
tést követõen nem sokkal a
rendõrjárõrök egy négy fõ-
bõl álló csoportot igazoltat-
tak, akiknél meg is találták
az egyik eltulajdonított brin-
gát, míg a másik kétkerekû a
társaság egyik tagjának ott-
honából került elõ. A négy
személy közül kettõvel a
rendõrség - korábbi bûnese-
teik miatt – már szorosabb
viszonyt ápol, ráadásul most
újabb bûncselekményre de-
rült fény, ugyanis ez a két
személy gyanúsítható azok-
kal a bolti lopásokkal, me-
lyekben csokoládék és sze-

szesitalok tûntek el a szente-
si és szegvári üzletekbõl.

Június 28-án, a délelõtti
órákban az egyik szentes ha-
tárában lévõ tanya tulajdo-
nosa arra lett figyelmes,
hogy egy ismeretlen férfi egy
teletömött zsákkal igyekszik
meglépni a portáról. A házi-
gazda mindezt jelezte a
rendõröknek, akik a határba
érkezve megtalálták a tol-
vajt, aki megpróbált kereket
oldani, ám a rend õrei gyor-
sabbak voltak és utolérték.
Késõbb kiderült, hogy a férfi
fagyasztott húst és fémkábe-
leket szeretett volna eltulaj-
donítani a tanyáról. Pár nap-
pal késõbb ismét lopott a
banda egyik tagja, július el-
sején az egyik lakóház udva-
ráról alumínium létrát vitt
volna magával, no nem

azért, hogy dolgozzon…A
nyomozóhatóság munkatár-
sai ebben az esetben is gyors
munkát végeztek, így a férfi
ismét rendõrkézre került.

Újabb szatír rémisztgette a
hölgyeket Szentesen, a bel-
városban, ám a rendõrök
nem sokkal az esetet követõ-
en elfogták a férfi. Június 30-
án hajnalban, a Kossuth tér
szomszédságában egy há-
rom fõs hölgy társaság be-
szélgetett a járdán, amikor
elment mellettük egy fiatal
férfi, aki aztán visszafordult,
letolta a nadrágját és a nemi
szervét mutogatta a lányok-
nak. A szatírt a helyszínre ér-
kezõ rendõrök a „mutat-
ványt” követõen elõállítot-
ták.

hv

Zsákban vitte a lopott húst

6600 kilométernél lépte át
a norvég-svéd határt Bara-
nyi Antal, aki szerdán in-
dult tovább Borásból, ahol
néhány napot pihent. Aho-
gyan jelentette 2004 óta
használt kerékpárja hama-
rosan a 91 ezer kilométer te-
kerésen is túl lesz, de jól
bírja a gép. Norvégiában
rendbe tette, most elsõ és
hátsó fékpofákat cserélt.

Legutóbbi beszámolónk
óta is több száz kilométert
haladt a szentesi utazó. Cél-
ként tûzte maga elé, hogy
mindennap 12 óráig meg
kell tennie 60 kilométert,
hogy biztosan tervei szerint
haladjon. A kisvárosok telje-
sítése után, utazása 54. nap-
ján megérkezett Oslóba.
Norvégia legdrágább váro-
sában szentesiektõl kapott

szállást néhány napra. Ekkor
fogalmazta meg tapasztala-
tait Norvégiáról. A követke-
zõket írta: azt kell monda-
nom fantasztikus volt a fjor-
dok országa, 1800 kilométert
tekertem le ott. Nagyon ba-
rátságosak és segítõkészek
az emberek mindenben. 

Osloban a városnézés mel-
lett a pihenésé volt a fõsze-
rep. Vendéglátóitól speciális
élelmeket és ruházatot is ka-
pott a kemény, zord idõjárá-
sú kietlen tájra, Izlandra.
Majd elindult észak felé is-
mét, Borasból adott hírt ma-
gáról, ahol ismét pihent, s
ahonnan elment Göteborgba
a túlélõ csomagjáért, ami Iz-
landra feltétlenül szükséges.
A Szentesi Hitelszövetkezet
küldte ki neki, a 18 kilo-
grammos dobozban volt sza-

lonna, kolbász, méz, rizs,
lekvár, leves tészta, keksz,
energia magok, zacskós leve-
sek, Magnézium, Kalcium,
fogkefe, fogkrém. Minden,
ami szükséges. Üzente, hogy
Svédország fantasztikus, ha-
sonló, mint Finnország, sok
fenyõvel. A sûrû fenyõk kö-
zött akadnak nagyobb kö-
vek. Norvégiában egyébként
a táj jellegzetes szépsége fog-
ta meg, s örült, hogy becsat-
lakozhatott Norvégia legjobb
és leghosszabb kerékpárver-
senyébe a Trondheim és Oslo
közötti szakaszon. Mint írta:
Aznap nem is kellet nagyon
ebédelni és vacsorázni, mert
a rengeteg, zsebekbõl elha-
gyott energiacsokival jól la-
kott. 

Cseh-Lakos

Született: Beke Zsolt és
Kovács Mária Erzsébetnek
(Köztársaság u. 21.) Boglárka,
Farmasi Antal és Gránicz
Anikónak (Klauzál u. 26.)
Nóra, Sinóros-Szabó Zoltán
és Farmasi Brigittának (Far-
kas M. u. 5.) Bence nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Szé-
kely László (Dorog, Baross

G. lakótelep 6.) és Gruik Bri-
gitta Petra (Farkas A. u.
7/A), Lakatos Kálmán és Gá-
bor Eszter Rozália (Soós u.
5.), Somogyi Balázs (Köztár-
saság u. 14.) és Makra Melin-
da (Sima F. u. 26.). 

Elhunyt: Futó István (Te-
metõ u. 14/A), Bánhunyadi
Józsefné Félegyházi-Török
Julianna (Horváth M. u. 5.).

Családi események

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. (mentõál-
lomás), rendelési idõn kívül az el-
látás a kórház gyermekosztályán
történik.

Gyógyszertári ügyelet: Július
8-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál
u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18,
szombat 8-12-ig. Július 8-15-ig
Kertvárosi Patika hétfõ-péntek 7-
18, szombat 8-12-ig.Készenléti
telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) július 6-
7-én Molnár Béla, Nádas stny. 9.,
telefon. 30/995-16-82.

Orvosi ügyelet: hétköznap 15

órától reggel 7 óráig, hétvégén 7
órától 7 óráig (24 órás) a Sima
Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyele-
tet. Telefon Szeged: 62/474–374.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü július 8—12.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Hideg gyümölcsleves és

zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Pásztortarhonya vagy
káposztás cvekedli

B menü: Trappista bundázva,
kukoricás rizs, tartár

Kedd: Cukkini krémleves és nyári
zöldségleves

A menü: Brassói aprópecsenye, sült
burgonya, saláta

B menü: Gombapörkölt, nokedli,
saláta

Szerda: Orjaleves és májgaluskaleves
A menü: Sertésmáj rántva v. roston,

hagymás törtburgonya, saláta
B menü: Rakott kel vagy mákos nudli
Csütörtök: Sárgaborsóleves füstölt

ízekkel és kisteleki
meggyleves

A menü: Borsos tokány, tészta, saláta
B menü: Csibemell sokmagvas

bundában, petrezselymes
burgonya, saláta

Péntek: Aratógulyás és
csirkebecsinált leves

A menü: Sajttal-sonkával töltött
pljeskavica, sült burgonya,
saláta

B menü: Gyümölcsös rizskók vagy
bácskai rizseshús salátával

www.galeriakavehaz.hu (X)

Pornócsatornára is lehet
kapcsolni az üdülõközpont
vendégházaiban elhelyezett
televíziókon – erre és az éj-
szakai fürdõzés során ta-
pasztalt alkoholfogyasztásra
is panaszkodott az egyik ön-
kormányzati képviselõ. A
leköszönõ ügyvezetõ szerint
mindkét ügy túl lett lihegve.

Pikáns témájú interpelláci-
óra kaptuk föl a fejünket a
képviselõ-testület keddi ülé-
sén: Pásztor Antal amiatt írt
panaszos levelet az üdülõ-
központ vezetõjének, mert a
vendégházakban, ahol gya-
korta kiskorúak is megszáll-
nak, pornócsatornát is néz-
hetnek fiatalok. Azt kérte,
korlátozzák a nézhetõ adó-
kat. A városatya annak a ve-
szélyére is felhívta az ügyve-

zetõ figyelmét, hogy a pénte-
ki éjszakai fürdõzéseken töb-
ben bódult állapotban men-
nek be a medencékbe. 

Szûcs Szabolcs a pornócsa-
tornával kapcsolatban azt ír-
ta, õk sem tudtak errõl. Ki-
derült ugyanis, hogy az
egyik zenei adó éjfél után át-
vált, ezért nyerhettek bepil-
lantást a felnõttek kéjelgésé-
be a 10 év körüli gyermekek.
Az ügyvezetõ szerint az a
szülõk és az edzõk felelõssé-
ge, hogy nem kerülnek idõ-
ben ágyba a kicsik. Hozzá-
tette, interneten minden aka-
dály nélkül hozzáférhetnek
hasonló tartalomhoz a tizen-
évesek, ezért úgy vélte, túl
lett reagálva az ügy. Hason-
lóan vélekedett a vendégek
alkoholfogyasztásáról. Vála-

szában leszögezte, mivel
nem gyógyászati intézmény-
rõl van szó, lehet alkoholt
árulni, és azt sem tiltja sem-
mi, hogy a fürdõzõk otthon-
ról hozzanak magukkal sze-
szesitalokat. Ha megtiltanák,
az nagy felháborodást kelte-
ne. Szerinte arra kiemelten
ügyelnek, hogy részeg ven-
dég nem tartózkodhat a
strand területén, és ha valaki
ilyen állapotban akar be-
menni, azt visszafordítják.
Annak érdekében, hogy el-
kerüljék az ilyen veszély-
helyzeteket, június vége óta
külön biztonsági õrt alkal-
maznak azért, hogy kiszûrje
a „tintás”, problémát okozó
fürdõzõket. 

B.D.

„Egy ember addig él,

amíg emlékeznek rá.”

Emlékezünk
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halálának
4. évfordulóján.

Felesége és barátai.

Pornó és pia a strandon

Pakkot kapot t

Nem csak vizet lehet inni az éjszakai fürdõzõknek. (Fotó: Vidovics)


