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Az utca egyirányúsítása
ellen tiltakoznak a Tóth Jó-
zsef utca lakói. Kifogásai-
kat pontokba gyûjtötték és
eljuttatták a képviselõ-tes-
tület tagjaihoz. A szakbi-
zottság lakossági fórummal
és helyszínbejárással egy-
bekötött ülést tartott, me-
lyen a lakosok is részt ve-

hettek. A jelenlévõk megál-
lapították, ha nem változna
meg az Ady Endre utca for-
galmi rendje, akkor a Tóth
József utcát sem lenne
szükséges egyirányúsítani.

A városközpont forgalom-
szabályozása évek óta napi-
renden szerepel, azonban
úgy látszik, hogy eddig nem

kapott elég nagy hangsúlyt.
A Tóth József utcában lakók
panaszkodtak, hogy elõzete-
sen senki sem kérdezte meg
õket és csak májusban érte-
sültek a tervezett változtatá-
sokról. Véleményüket írásba
foglalták és 91 aláírással el-
küldték a döntéshozóknak. 

Mint kiderült, két különbö-

zõ terv okoz felháborodást.
Az egyik, az az engedélyes
terv, ami alapján két busz-
megállót alakítottak ki az ut-
cában a közelmúltban, vala-
mint az Arany János utca és a
gyógyfürdõ közötti szaka-
szon egyirányú közlekedési
rendet vezet be az Ady Endre
utca felújítását követõen. A
másik egy középtávra szóló
tanulmányterv, amely a Tóth
József utca és a Sima Ferenc
utca egy szakaszának teljes
felújítását és átalakítását tar-
talmazza. A 980 méter hosszú
útszakasz átépítésének terve-
zett költsége meghaladná a
480 millió forintot. Az útbur-
kolatot megerõsítenék, a fák
kétharmadát kivágnák, he-
lyükre 125 díszkörtefát ültet-
nének, 50 parkolóhely épül-
ne, a légvezetékeket pedig a
föld alá vinnék.

Sokkal korábban szükség
lett volna egy lakossági fó-
rumra, ahol kikérik a véle-
ményüket.

(folytatás a 3. oldalon)

Roma fórum jó példákkal
A 13-21 éves roma fiatalokat szólította meg a helyi

rendõrkapitányság és a kisebbségi önkormányzat kö-
zös fóruma. A jelenlévõk hallhattak a cigányság kire-
kesztésének problémájáról, és mintaadó életpályát
befutó roma származású prevenciós szakemberrel,
valamint zenészekkel, a Fivérek együttessel is talál-
kozhattak. 4. oldal

Világjátékokra erõsítenek
Egyedüli hazai táncospárként jutott ki a világjáté-

kokra, a nem olimpiai sportok olimpiájára a magyar
bajnok kettõs, László Csaba és Páli Viktória, akik a
nagy megmérettetésig már nem versenyeznek: erõn-
léti edzéssel, dinamikusabb koreográfiával és új ru-
hával készülnek.

5. oldal

A kivitelezõ határidõre elkészült a híd átépítésével. A tavaly decemberben kezdõdött
kivitelezés során szélesebb járdák, kerékpárút és közút készült. Új világítást, korlátokat,
a sétányra vezetõ lépcsõt és mederrézsût alakítottak ki. A részletekrõl a 4. oldalon
olvashatnak, ahol a fotón összehasonlíthatják a jelenlegi és az eredeti állapotot.

Az 1974-ben épült, ak-
kor korszerûnek számító
szennyvíztelepet többször
fejlesztették az elmúlt évtize-
dekben. Kezdetben a Kur-

cába, majd a tiszai átemelõ
és két darab négy kilométer
hosszú csõvezeték megépíté-
se óta a 80-as évektõl a folyó-
ba vezetik a szennyvizet. Az

idõközben bevezetett kör-
nyezetvédelmi elõírásoknak
azonban már nem felel meg
a tisztított szennyvíz, ami
miatt a Szentes-Víz Kft.
évente növekvõ nagyságú
bírságot köteles fizetni. A
büntetés mára már elérte az
évi 120 millió forintot. A
szennyvíztelep további kor-
szerûsítése nem oldható
meg, ezért már 2007-ben fel-

merült egy új tisztítómû épí-
tésének terve. A pályázati le-
hetõségeknek köszönhetõen
az elmúlt hónapban az ön-
kormányzat 1,9 milliárd fo-
rintot nyert egy teljesen új, a
jelenleg hatályos hazai és
uniós környezetvédelmi elõ-
írásoknak megfelelõ szenny-
víztisztító megépítésére. A
támogatásról szóló szerzõ-
dés aláírás elõtt áll. A mint-
egy 350 millió forint önrészt
az önkormányzat biztosít-
ja, de pályázatot nyújt be
önrésztámogatásra is.

(folytatás a 3. oldalon)

Tisztább szennyvíz
kétmilliárdból

A szentesi járás lakóingat-
lan piacán nõtt a forgalom
2012-ben, miközben megyei
szinten csökkent az adásvé-
telek száma – állapítja meg
az OTP Jelzálogbank nem
rég közölt tanulmánya. Ba-
lázs Erika szerint eladhatat-
lanná váltak a korszerûtlen
ingatlanok, összességében
40-50 százalékot estek az
árak a 2007-es évhez képest.
Tovább rontja a helyzetet,
hogy rengetegen költöznek
külföldre: több mint 1100
ingatlan lakatlan Szentesen.

A vevõknek kedvez most
az ingatlanpiac. Ezt támaszt-
ja alá az OTP Jelzálogbank
júniusban kiadott értéktérké-
pe, amelynek elkészítésénél a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
adatbázisát használta a pénz-
intézet. Az elemzés szerint je-
lentõs értékvesztés tapasztal-
ható a hazai lakóingatlanok-
nál, jelenleg a 2003-2004-es

árszinten mozognak az in-
gatlanárak. Az itteni kereslet-
re nincs panasz, hiszen a
szentesi járás lakóingatlan pi-
acán nõtt a forgalom 2012-
ben, miközben megye szin-
ten csökkent az adásvételek
száma. Nálunk jobb mutató-
val csak a mórahalmi járás
rendelkezik, ott a 15 százalé-
kot is meghaladta a forga-
lombõvülés. Az értéktérkép
alapján tavaly átlagosan 5
százalékkal csökkentek az
árak Szentesen és környékén:
2012-ben 100 és 119 ezer
forint között mozgott egy
n é g y z e t m é t e r  á t l a g á r a .
Ugyanez a mutató három éve
még 121 és 160 ezer forint
között ingadozott. Az is fon-
tos megállapítása a friss ta-
nulmánynak, hogy egyre ki-
sebb igény mutatkozik a ker-
tes házak iránt, a társasházi
lakások jóval kelendõbbek.

(folytatás a 4. oldalon)

A vevõknek kedvez
az ingatlanpiac

Nem kérnek az egyirányú
közlekedésbõl

Új szennyvíztisztító telep kezdheti meg mûködését 2014
végén, a 2,250 milliárd forintos beruházás költségeinek
döntõ részét pályázati forrásból fedezi az önkormányzat. A
jelenlegi tisztítómû mellett rendelkezésre álló területen
megvalósuló beruházás eredményeként egy korszerû, a ha-
zai és uniós elõírásoknak megfelelõ, zárt rendszerû szenny-
víztelep épül.

Elkészült a Kurca-híd

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Ahogy fogy a jelenleg regnáló (uralkodó) kormány elõírt
mandátumának ideje, úgy sûrûsödnek a bírálatok, kritikák
mind külföldi, mind hazai politikusok, köz- és átlagemberek
részérõl. A naponként napvilágot látott újabbnál- újabb, nem
mindig megalapozott, kidolgozott változtatások miatt! Így
aztán nem lehet elmondani, hogy nálunk, így a nyár közepe
felé haladva, úgynevezett uborkaszezon lenne, sem a politi-
kában, sem a közéletben. Ezek a különbözõ törvényi változ-
tatások nap mint nap borzolják az érintettek kedélyállapotát,
okoznak fölösleges idegeskedést. Ilyen többek között a na-
pokban zajló földtörvény változtatása, a takarékszövetkezet-
tel kapcsolatos  anomáliák, valamint a rezsicsökkentésrõl
szóló áradozások. 

Mindezeken túlmenõen talán a legnagyobb meg nem értést
a dohányárusítás reformálása váltotta ki.  Nem kis  döccené-
sekkel ugyan, de július elsejével mégis csak beindult a  kor-
mány bábáskodása mellett a Nemzeti Dohánybolt-hálózat.
Egy szépen mutató 18-as karikával együtt. A mellérendelt
propaganda: az ifjúság, az állampolgárok egészségvédelme
volt. De, hogyan fogja védeni az aktív és passzív  dohányzók
egészségét, az homályban maradt. Az már mindenkinek a sa-
ját fantáziájára lett bízva!  Ha csak nem azzal, hogy az árakat
a megfizethetetlenségig felemelik. Így még nagyobb hasznot
vághat zsebre a dohány-nagykereskedelem és az állam. Vi-
szont ezzel egyenes arányban nõ a már most is virágzó ille-
gális dohányáru kereskedelem. Adódik a kérdés: mitõl nem-
zeti? Miért nem csak egyszerûen trafik, mint volt évtizede-
ken át. Vagy az ami valójában, dohánybolt. Mint láthatjuk,
ezeket az üzleteket kívülrõl gondosan takarják. Ajtó, ablak,
kirakat. Vajon miért? Talán azért, hogy a kíváncsi szem ne
láthassa, ki és mit vásárol, a sok millióért létrehozott üzletek-
ben!  

Azonban ezzel még nincs vége a nagyszabású dohányzás
visszaszorításnak. Még hátra van a további tiltás, az állam-
polgárok tûrõképességének próbára tétele. A dohányzás
megtiltása az  utcákon, tereken. Azt követõen a dohányzók
már csak magukban füstölöghetnek! Ismét itt a mindent fe-
lülíró érv.  Az állampolgárok egészségvédelme. Ebben van is
valami, mert tény, hogy a nikotin nem használ az emberi
szervezetnek. De ugyanúgy káros az egészségre, ha nem ká-
rosabb az évtizedeken keresztüli hajléktalanság, télen-nyáron
az ég alatt átvészelni az idõjárás viszontagságait. Ugyan-
olyan káros az egészségre  a gyermekek, felnõttek alultáplált-
sága, a nap mint nap éhezés, mélyen a létminimum alatti ten-
gõdése sok ezer embernek! Szorosan idetartozik a nálunk is
meglévõ és terebélyesedõ drogfertõzöttség! Ennek a  legalább
olyan veszélyes jelenségnek a visszaszorításáról, megoldásá-
ról alig esik szó. Véleményem szerint az biztos, hogy sem a
dohányzás visszaszorítását, sem a drog megelõzését parancs-
szóval, büntetéssel - nevelés mellõzésével - megoldani nem
lehet. Úgy gondolom, hogy indításként mindenképpen kor-
mányszintû feladat a káros szenvedélyekkel kapcsolatos fel-
világosító, nevelõmunkák megszervezése már az óvodáktól
kezdve a felnõtt korig bezárólag. Az ezekkel kapcsolatos ki-
adások fedezetét a mindenkori költségvetésnek kell, kellene
biztosítani.

Soós János

125 éve: a Szentesi Lap,
1888. július 8-án megjelent
számának „Helyi és vegyes
hírek” rovatából megtudhat-
ták a szentesiek, hogy Ba-
ross Gábor közlekedésügyi
miniszter átutazott városu-
kon. A tudósításból kitûnt,
h o g y  a  „ v a s m i n i s z t e r ”
Csongrádra utazva, július 4-
én hajnali 5 órakor vonattal
Szentesre érkezett. Mivel
mellõzni kívánt minden hi-
vatalos fogadási ceremóniát,
érkezésérõl sem a megye al-
ispánját, sem a város polgár-
mesterét nem értesítette.
Azonban épp a városban
tartózkodott Szentes ország-
gyûlési képviselõje (Törs
Kálmán), aki tudomással
bírt a miniszter lejövetelérõl,
s õ figyelmeztette a polgár-

mestert (Sarkadi Nagy Mi-
hályt), aki a város négyes fo-
gatával – mellõzve minden
hivatalos fogadtatást – várta
a minisztert a pályaudvaron.
Így Baross miniszter a város
fogatán ment ki a Tiszáig, s
innen egy külön gõzhajóval
Csongrádra, hol a burkola-
tokat és a többi védmûveket
a hajóról megszemlélve, Sze-
ged felé folytatta útját…   

100 éve: a Szentesi Lap,
1913. július 3-án hírt adott
egy szegény varrólány ön-
gyilkosságáról. A történet
így szól: Borzalmas módon
vetett véget tegnap este éle-
tének egy fiatal szegedi var-
róleány, a 19 éves Faragó Ju-
liska. Kilenc óra után megje-
lent a vasúti átjárónál, ahol
éppen vesztegelt az egyik te-

hervonat. Megkérdezte tõle
a vonat vezetõje, hogy mit
keres ilyen késõn este azon a
helyen, de a leány nevetve
felelte: Mi köze hozzá? –
Alig indult el a vonat, eléje
vetette magát. Mire a vona-
tot meg lehetett állítani, már
hat teherkocsi keresztülment
rajta és derékban kettévágta.
Levelet hagyott hátra, mely-
ben elbúcsúzik a szüleitõl,
és kijelenti, hogy nem szere-
lem az oka a halálának. 

75 éve: az Alföldi Újság
1938. június 26-diki számá-
ban beszámolt I. Szent Ist-
ván királyunk ereklyéjének,
a „Szent Jobbnak” ünnepé-
lyes fogadtatásának elõké-
születeirõl. Eszerint az
Aranyvonat hétfõi (jún. 27.)
fogadtatásáról már napok

óta folytak a megbeszélések
a megye és a város vezetõi
között. A Szent Jobbot hozó
Aranyvonat hétfõn délben
12 óra 49 perckor érkezik a
szentesi állomásra, és 85
percnyi tartózkodás után, 14
óra 14 perckor indul tovább
Csongrád felé. A fogadtatási
ünnepség a vasútállomáson
lesz, ahová a lakosság tisz-
telgõ menetben vonul ki.  A
menetet a díszszázad nyitja
meg, és a lakosság fél 12
órakor a Kossuth téren gyü-
lekezik, ahonnan pontosan
háromnegyed 12 órakor in-
dul el, és a Kossuth utcán,
Apponyi téren és a Baross
úton át vonul a vasútállo-
máshoz.

Közreadja:
Labádi Lajos

A korabeli szentesi újsá-
gok hírül adták, hogy a
S z e n t  J o b b o t  s z á l l í t ó
„Aranyvonat” 1938. június
27-én városunkba érkezik,
és megtörténtek az elõké-
születek a becses ereklye
ünnepélyes fogadására. Mi-
elõtt megismernénk a fo-
gadtatás részleteit, érdemes
kitérni arra is, hogy mit il-
lik tudni a Szent Jobbról.

Hartvik püspök I. István
magyar királyról írt legendá-
ja szerint, a szentté avatás al-
kalmával, 1083-ban I. László
emeltette ki István király te-
temét a székesfehérvári sír-
ból, ahol 45 évig nyugodott.
Ezen alkalommal találták ép-
ségben az államalapító nagy
király ökölbe zárt jobb kéz-
fejét. László nemzeti ereklyé-
vé nyilvánította, és megõrzé-
sére megalapította Bihar vár-
megyében a szentjobbi apát-
ságot. A török hódoltság ide-
jén az ereklye Boszniába ke-
rült. Keresztény kereskedõk
kiváltották, és megõrzés cél-
jából a ragusai dominikánus
kolostorba vitték, ahol több
mint 200 éven át biztonság-
ban volt. Mária Terézia 1771-
ben Budára hozatta; jelenleg
a Szent István Bazilikában
õrzik. A magyar püspöki kar
1862-ben díszes kivitelû,
pompás ereklyetartót készít-
tetett a szent ereklye számá-
ra. 

A katolikus püspöki kar

1937 tavaszán pásztorlevél-
ben hozta nyilvánosságra
azon szándékát, hogy 1938-
ban, Szent István király ha-
lálának 900. évfordulója al-
kalmából a Szent Jobbot kö-
rülhordozza Magyarorszá-
gon. Az erre a célra készített
„Aranyvonat” egy moz-
donyból és öt pullman-
kocsiból állt; a középsõ, bi-
zánci stílusban díszített ko-
csi szállította az ereklyét. Az
arany, ezüst, bíbor és zöld
színûre festett kocsi külsõ
oldalait függõleges mezõk
tagolták; ezeket a magyar
szentek – István, Gellért,
Imre, Gizella, Margit, mór,
László és Erzsébet – egész-
alakos képei díszítették. Az
Aranyvonat 1938. május 31-
én indult el országjáró kör-
útjára, és kis megszakítá-
sokkal október 2-ig úton
volt. 

Szentesen június 27-én
már 11 órától gyülekeztek az
emberek az Erzsébet téren és
a Kossuth téren. Dél körül
indult el a színpompás me-
net végig a Kossuth utcán,
az Apponyi téren és a Baross
úton át a pályaudvar felé. A
több ezer fõs menet élén a
katonai helyõrség díszszáza-
da haladt. A pályaudvar

díszbe öltözve várta a Szent
Jobbot hozó Aranyvonatot.
Kunszentmártonból és Oros-
háza környékérõl is sokan
érkeztek különvonaton az
ereklye megtekintésére. Kis
késéssel, 1 óra után a vil-
lanytelep felöl feltûnt a ket-
tõs kereszttel díszített moz-
dony. A zászlókkal, virágfü-

zérekkel dekorált pályaud-
var peronján felhangzott a
kürtjel, a díszszázad feszes
vigyázzba állt. 

Az egyik szalonkocsiból
kiszállt a vármegye díszkül-
döttsége, köztük dr. Cica-
tricis Lajos ny. fõispán és dr.
Csergõ Károly ny. alispán
díszmagyarban, továbbá vi-

téz dr. Bonczos Miklós fõis-
pán és dr. Dósa István alis-
pán ünnepi feketében. A
díszküldöttség Mindszenten
szállt fel az Aranyvonatra,
onnan kísérték a Szent Job-
bot Szentesre. A szerelvény
a harmadik sínpáron állt
meg úgy, hogy az ereklyét
szállító kocsi pontosan oda

kerüljön, ahol a piros brokát
baldachin ki volt készítve a
Szent Jobb számára. A bal-
dachin elõtt rögtönzött oltár
állt, elõtte dr. Miskolczy Je-
nõ pápai kamarás, prelátus. 

Ahogy a vonat megállt,
nyomban megkezdõdött a
Szent Jobb kihelyezése. A
cserkészzenekar folyamato-
san játszotta a Szent István
indulót, miközben a piros
köpenyes, alabárdos korona-
õrök kiemelték a Szent Job-
bot tartalmazó üvegszek-
rényt. A szent ereklyét a bal-
dachin belsejében lévõ piros
bársonypárnára helyezték,
és megkezdõdött az egyházi
szertartás. Miskolczy Jenõ
fényes segédlettel felajánlási
imát mutatott be az ereklye
elõtt: az oltár elõtt térdelve
Szentes városát Szent István
király oltalmába ajánlotta.
Ezt követõen megkezdõdött
a sok ezer fõnyi tömeg fele-
kezeti különbség nélküli
tiszteletadása a Szent Erek-
lye elõtt. Négyes sorokban
vonult el a közönség a Szent
Jobb elõtt; számuk 6–8 ezer
fõ lehetett. Közel másfél
órás szentesi tartózkodás
után az Aranyvonat kigör-
dült városunkból. Folytatta
útját Csongrádra, majd Kis-
kunfélegyházán, Kecskemé-
ten, Nagykõrösön és Ceglé-
den át Budapestre.

Labádi Lajos

75 éve történt: Az Aranyvonat Szentesen

Több ezren látták a Szent Jobbot

Olvasónk írja

A változtatások országa
Régi szentesi újságok írták…(33.)  

Szent István ereklyéjét fogadtuk

Idõs néni két mankóval
állít be a könyvtárba. Fény-
másolni jött. Valami ügyes-
bajos dolgához kellenek a
papírok. Mikor elkészül a
fénymásolat, nem mozdul,
pihen még kicsit, majd las-
san feláll a székrõl. Kikísé-
rem, közben mesélni kezd.

„Királyságon születtem,
kinn a tanyán 1933-ban, azu-
tán Dónáton laktunk nyolc
testvéremmel. 17 éves vol-
tam, amikor meghalt édes-
apám. Anyám nagyon oda
volt: mit csinálunk most?
Mondom neki: én már dol-
gozok, majd nyõnek a test-
véreim is, azok is beállnak a
sorba. Eltelt néhány év és

édesanyám is meghalt, aztán
jöttek a testvéreim, de köz-
ben férjhez mentem. 28 évvel
ezelõtt a férjem is meghalt,
és utána 19 éves korában a
fiam is.” Ekkor megáll, és
megjelennek az elsõ könny-
cseppek a szemében. „Izom-
sorvadásban halt meg. Éve-
ken keresztül tudtam, hogy
így lesz, megmondták az
orvosok… Képzelheti mi-
lyen érzés volt ez… Sze-
génykém, a végén már men-
ni sem tudott, csak kúszott a
földön, mint egy kiskutya.”
Elcsuklik a hangja. „Én már
nagyon öreg vagyok és na-
gyon beteg. Nemrég kirabol-
ták a lakásomat, felhasogat-

tak mindent. Egyedül va-
gyok, nem szeretek már él-
ni.” 

Másra terelem a szót: hát
akkor a néni itt lakott Szen-
tesen egész életében? „Itt.”
Akkor biztosan ismerte a ré-
gi szentesieket. „Igen.” Soro-
lok néhány ismert nevet a
század közepérõl. A néni
egy-egy név hallatán gon-
dolkozik kicsit, majd egy-
kedvûen mondja: „Igen, em-
lékszem rá.” Amikor azon-
ban Bugyi doktor nevét em-
lítem, felcsillan: „Igen!! Õrá
is emlékszem!”  és moso-
lyogva, mintha kicserélték
volna, folytatja. „Képzelje
csak, õ mûtött! Ott feküdtem

a mûtét után az ágyon. Jött
vizitelni. Tudja akkor még
felvágták az ember hasát,
nem lukat fúrtak, mint mos-
tan. De jobb is volt az, leg-
alább láttak mindent. Szóval
jön Bugyi doktor, nézi a var-
ratot, aztán nevetve mondja
nekem azon a jellegzetes orr-
hangján: ’E mán jó! Mingyá
meg is paskolom.’ Jaj, mon-
dom neki, ne tegye doktor
úr, még fáj! ’Nem is, csak
vicceltem.’ Miközben beszél
róla, még a tekintete is mo-
solyog, eltûnnek a könnyek
az arcáról, rövid idõre elfe-
lejti a bút, majd mankóira tá-
maszkodva hazaindul…

Vágvölgyi Zoltán

Olvasónk írja

Bugyi doktor és a könnyek

Az „Aranyvonat” Szentesen (1938)
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(folytatás az 1. oldalról)
A beruházás elõkészítése

során már megkezdõdött a
közbeszerzési eljárás a pro-
jektmenedzser és a mûszaki
ellenõr (fidic mérnök) kivá-
lasztására és várhatóan egy-
két hónapon belül megindul
a közbeszerzés a kivitelezõ
kiválasztására is – tájékoztat-

ta lapunkat Kocsis László, a
Szentes-Víz Kft. ügyvezetõje.
A beruházás elõkészítésére
és a tervek elkészítésére az
önkormányzat korábban
nyert közel 48 millió forintot.
A teljesen zárt rendszerû, na-
pi 7300 köbméter kapacitású
szennyvíztisztító a jelenlegi
mellett épül meg, felhasznál-

va a régi telep medencéinek
egy részét is. Az itthon még
újnak számító technológiá-
nak köszönhetõen a kibocsá-
tott tisztított szennyvíz fo-
lyamatosan megfelel majd az
elõírásoknak. Mellette ala-
csony víztartalmú, granulá-
tum formátumú szennyvíz-
iszap képzõdik, ami akár a
mezõgazdaságban is felhasz-
nálható. 

Kocsis László szerint ideá-
lis esetben õsz végére meg-
történik a kivitelezõ kivá-
lasztása és az idõjárástól is
függõen már az idén, de leg-
késõbb tavasszal megkez-
dõdhet az építkezés. Ha
minden a tervek szerint ala-
kul, akkor jövõ év végén
megkezdõdhet az új szenny-
víztelep próbaüzeme, ami
kiszolgálja a közel 29 ezer
fõs lakosság és az ipari fel-
használók által kibocsátott
szennyvíz környezetre ártal-
matlan elhelyezését.

Besenyei

Az utóbbi idõben sok kriti-
ka érte a várost amiatt, hogy
fakivágások történtek több
helyen is, például a bíróság
épülete elõtt. Baloghné
Berezvai Csilla fõkertész tájé-
koztatása szerint a fák kivá-
gásának leggyakoribb szem-
pontja a balesetveszélyes ál-
lapotok megszüntetése. A
napokban a Kossuth utcán
vált szükségessé egy hársfa
eltávolítása. A szakértõi véle-
mény azonnali kivágást java-
solt a gyökfõ korhadása, s
ezáltal a nagyfokú balesetve-
szély miatt. Az idei évben
megmutatkozik a tavalyi
száraz és forró idõjárás is,
ami hatására tuják, fenyõfé-
lék és nyírfák idõsebb példá-
nyai estek áldozatul. Az ön-
kormányzat az elmúlt évek-
hez hasonlóan folytatja a fák
háromdimenziós egészség-
ügyi állapot felméréseit. A
kapott vizsgálati eredmé-
nyek alapján a városellátó
megkezdte a „szép” korú fák
odúkezelését, a fák élethosz-
szának meghosszabbítása ér-
dekében. A fõkertész tapasz-

talata szerint a város közte-
rületeire ültetett több ezer fa
mostanra kezdi kirajzolni az
egységes utcafásítás vonala-
it. Ezt a kedvezõ tendenciát
kívánja továbbra is folytatni
a városvezetés az ésszerû és
tervszerû növényesítéssel a
közterületeken. A városban
folyó beruházások esetében
különös figyelmet fordítanak
a környezet szépítésére mind
a központi, mind a periféri-
kusabb részeken. - A város
utcáit járva örömmel látom,
hogy a lakosság nagy része
sokat tesz azért, hogy szép
legyen a környezete. Ápolja,
dédelgeti azokat a növénye-

ket is, amelyeket a közmun-
ka keretében az önkormány-
zat ültetett el. Köszönet érte,
és legyen ez példaértékû
minden lakos számára! –
mondta a fõkertész.

Baloghné Berezvai Csilla
felhívja a lakosok figyelmét,
hogy a kiszáradt fák kivá-
gására nem kell engedélyt
kérni, de bejelentési kötele-
zettséggel jár, melyet a fõker-
tésznél tehetnek meg a
63/510-373 telefonszámon.
Amennyiben a fák kivéte-
léhez segítséget szeretnének
kérni, azt szintén a fõker-
tésznek jelezzék.

Fák és emberek védelmében

(folytatás az 1. oldalról)
A helyszínen tartott fóru-

mon mintegy kéttucat utca-
beli jelent meg és mondta el
nemtetszését a tervekkel
kapcsolatban. Általános vé-
lemény szerint a város egyik
legrégebbi utcájáról van szó,
ahol a házak többsége alapo-
zás nélkül épült. A lakók at-
tól félnek, hogy az egyirányú
közlekedési rend miatt meg-
növekvõ forgalmat nem bírja
el az úttest és kárt okoz a há-
zaikban is. Elmondták, hogy
már most több lakóház fala
repedezett, amit részben a
Kurca-híd közel két hónapig
tartó lezárásából adódó for-
galomnövekedés okozott.
Felmerült a talajszerkezet
vizsgálatának hiánya is,
egyes vélemények szerint a
homokos altalaj sem engedi
meg a nagy fogalmat. Egy-
hangúlag támogatták azt a
javaslatot, miszerint helykö-
zi és lehetõség szerint helyi
buszjáratok se használják a

Tóth József utcát, illetve 30
kilométeres sebességhatárt
vezessenek be a házak és az
ott lakók épsége érdekében.
Kértek forgalomszámlálást,
illetve a talaj- és útszerkezet
valamint a házak statikai
vizsgálatainak elvégzését
független szakértõk bevoná-
sával.

Többen megkérdõjelezték
az egyirányú forgalmi rend
bevezetését az Ady Endre
utcán is, mondván, van-e ér-
telme ekkora mértékû be-
avatkozásnak. Egyetértettek
a jelenlévõk, ha nem egy-
irányúsítanák az Ady Endre
utcát a Kossuth és Munkácsy
utca közötti szakaszon, ak-
kor a Tóth József utcában
sem lenne szükség hasonló
lépésre. A városfejlesztési bi-
zottság elnöke szerint a vá-
rosközpont rekonstrukció ré-
szeként felújítják az Ady
Endre utcát, melynek része
a forgalomszabályzás is.
Horváth István elmondta,

amennyiben nem végzik el a
tervezett beruházást, akkor a
városnak vissza kellene fi-
zetni a városközpont átalakí-
tására nyert mintegy 800
millió forint pályázati össze-
get. Javaslatként felmerült,
hogy végezzék el az Ady
Endre utca tervezett felújítá-
sát a forgalmi rend megvál-
toztatása nélkül és akkor a
Tóth József utcát sem kellene
háborgatni. Azonban ez a
módosítás a pályázat mûsza-
ki tartalmának megváltozta-
tását jelentené, aminek elfo-
gadására nagyon kicsi az
esély a pályázat kiírójának
részérõl. Az eredeti tartalom-
mal való megépítés esetén
pedig öt évig fenn kell tarta-
ni az elkészült állapotot. 

A városfejlesztési bizottság
a lakók által felvetett problé-
mákat a képviselõ-testület
elé terjeszti, amely majd
dönthet a felmerült változta-
tások megvalósításáról.

Besenyei

Nem kérnek az egyirányú
közlekedésbõl

Márton Máriát bízták
meg a Szentesi Üdülõköz-
pont Nonprofit Kft. irányí-
tásával – közölte Szirbik Im-
re polgármester a dolgozók-
kal, majd a sajtó munkatár-
saival. Az 54 éves szakem-
ber az algyõi Borbála fürdõt
vezette, majd az elmúlt
több mint egy évben a
Csongrádi fürdõt mene-
dzselte, a Magyar Fürdõszö-
vetség alelnöke. Az új veze-
tõ kinevezése határozatlan
idõre szól.

A polgármester a döntés
hátterérõl elmondta, több
s z e m é l y t  m e g k e re s t e k .
Olyan idegenforgalmi szak-
embert kerestek a posztra,
akinek affinitása van a sport-
hoz is és – a versenyuszoda
építése okán – jártas beruhá-

zás lebonyolításában is. Há-
rom személlyel folytattak
tárgyalásokat, végül a több-
ségi tulajdonos Hungerit
Vízisportot Támogató Non-
profit Kft. vezetésével közö-
sen döntöttek Márton Mária
megbízatásáról. Szirbik Imre
szimpatikusnak tartja, hogy
a jelölt még megválasztása
elõtt eltöltött egy hétvégét
családjával az üdülõköz-
pontban és az akkor tapasz-
taltakat beépítette a terveibe.
Az ügyvezetõi feladatok át-
adás-átvétele a héten elkez-
dõdött, Márton Mária július
15-tõl kezdi meg munkáját.

Az új vezetõ munkabére
havi bruttó 375 ezer forint,
ami kicsivel több mint az
elõzõ ügyvezetõ 350 ezres fi-
zetése, azonban egyéb jutta-

tásban nem részesül, ezért
összességében alacsonyabb
költséget jelent – tette hozzá
a polgármester. Szirbik Imre
hangsúlyozta, a strandon
folytatódnak az eddig meg-
kezdett programok és arra
kérték a vezetõt, hogy idény
közepén lehetõség szerint ne
döntsön személyi kérdések-
ben, de szabad kezet kapott
az irányításra. Feladatai kö-
zött vegye figyelembe a
sportolók és a kikapcsolódni
vágyó vendégek érdekeit is.

A közelmúltban lemondott
üdülõközpont vezetõ Szûcs
Szabolcs munkaviszonya júli-
us 27-én jár le, várhatóan
azonban a tulajdonos elte-
kint a felmondási idõ kitölté-
sétõl.

BG

Vezetõváltás a strandon

Tisztább szennyvíz
kétmilliárdból

Ingyenes egészségügyi
felmérésen vehetnek részt
Szentes és Nagymágocs la-
kói egy nagymágocsi vállal-
kozás jóvoltából július utol-
só hétvégéjén. A vizsgálat
eredményeirõl egy egész-
ség-könyvet kapnak szûrõ-
kamionnál megjelenõk.

Július 28-án, vasárnap a
Kossuth téren álló szûrõka-
mion nyújtotta ingyenes
egészségügyi vizsgálatra
várják a lakosokat. A lehetõ-
ségrõl sajtótájékoztatón szá-
molt be Szirbik Imre polgár-
mester, Magyar Zita Nagy-
mágocs alpolgármestere és
Tóth Imre, a Comix System
Kft. ügyvezetõje. A telepü-
lésvezetõk a betegségmeg-
elõzés fontosságát, valamint
a települések közötti rendha-
gyó együttmûködést emel-
ték ki. Szirbik Imre arról be-
szélt, hogy most a kistérség
egyik községébõl induló
szervezés jut el a városba,
miközben általában fordítva
szokott történni. A polgár-
mester szerint a szûrõvizsgá-
lat azok számára lényeges,

akik egészségesnek érzik
magukat. Elsõsorban õket
biztatta részvételre, mert
mindenki felelõssége önma-
gával és családtagjaival
szemben, hogy sokáig szá-
míthassanak rá egészségben.
A polgármester megköszön-
te Nagymágocsnak és a vál-
lalkozónak a lehetõséget,
amiért Szentesre is eljuthat a
szûrõkamion.

Tóth Imre elmondta, hogy
az Oximix vizet forgalmazó
vállalkozás két évvel ezelõtt
kapcsolódott be az átfogó
egészségvédelmi szûrõprog-
ramba és részvételüknek kö-
szönhetõen évente kétszer
nyílik alkalmuk a szûrõka-
mion igénylésére. Termékük
esetében mûszeres méréssel
bizonyítható, hogy az oxi-
génnel dúsított ivóvíz elfo-
gyasztása után tíz perccel
mérhetõ oxigénszint emelke-
dést idéz elõ a szervezetben.
Tavaly a mágocsiak már ki-
próbálhatták a mintegy húsz
vizsgálatból álló programot,
ezért is gondolta, hogy idén
Szentesnek is felajánlja a le-

hetõséget. Az ügyvezetõ
megjegyezte, hogy a kamion
egy napi mûködése 6 millió
forintba kerül, az egészség-
ügyi személyzet a helyi kór-
házból érkezik.

Magyar Zita alpolgármes-
ter szerint a szûrõkamionnal
lehetõvé válik rövid idõ alat-
t, egy helyen elvégeztetni
több egészségügyi vizsgála-
tot, amit érdemes kihasznál-
ni. Örömét fejezte ki, amiért
ilyen módon is együttmû-
ködhet a két település.

A 2010 és 2020 között zajló
program célja a betegségek
megelõzése, az egészség
megõrzése és az egészségi
állapot javítása a legkorsze-
rûbb lehetõségekkel. A szû-
rõkamionban lehetõség nyí-
lik szív- és érrendszeri, tü-
dõgyógyászati, szemészeti
vizsgálatokra, valamint teljes
testanalízisre is. A kapott
eredményeket egy egészség-
könyvben rögzítik, mellyel
késõbb akár a háziorvosnál
is folytatható az egészségvé-
delem.

BG

Szûrõbusz a fõtéren

A szennyvíztelep beruházási munkáival egyidõben
kezdõdhet meg egy új víztisztítómû építése. A Szentes és
térsége Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás
pályázott és nyert 1,850 milliárd forintot a berekháti
vízmûtelep és távvezetékek megépítésére. A fejlesztés
eredményeként 2014 végére Kajánújfaluba, Belsõecserre,
Veresházára, Magyartésre és Lapistóra is egészséges ivó-
víz juthat el. A megvalósuló közmûvagyon az önkor-
mányzati társulás tulajdonában marad és az üzemelteté-
sét az Alföldvíz Kft. végzi. Az új tisztítómû üzembeállá-
sáig a Vásárhelyi út és Nyíri-köz sarkán elhelyezett víz-
tisztító konténerbõl vételezhetõ arzén tekintetében
egészséges ivóvíz. Információnk szerint a konténer
üzembehelyezése – megfelelõ engedélyek hiányában –
még várat magára. 

A Virágszínvonalasabb Szentesért környezetszépítõ
versenyre még a hónap végéig lehet jelentkezni. Az elõzõ
évekhez hasonlóan családi- és tömbházas, valamint mun-
kahely kategóriában várnak fotókat elõkertrõl, virágos-
kertrõl, balkonról. A CD-re írt fotókat az önkormányzati
hivatal mûszaki osztályán adhatják le azok, akik nyilvá-
nosan is szeretnék megmutatni az egész évi munkájuk
eredményét, és ezzel örömet, esztétikai élményt nyújtani
minden Szentesen élõ ember számára. A borítóra írják rá
a nevet, pontos címet, elérhetõséget és azt, hogy mely ka-
tegóriában kívánnak nevezni a versenyre. 

Ma még kukorica áll a szennyvíztelep mellett, ahol jövõre megépül az új tisztítómû.
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(folytatás az 1. oldalról)
Az ingatlanok ára folya-

matosan kúszik lefelé, mos-
tanra tényleg eladhatatlanná
váltak a korszerûtlen ingat-
lanok – nyilatkozta lapunk-
nak Balázs Erika. Az ingatlan-
szakértõ szerint összességé-
ben 40-50 százalékot estek az
árak a 2007-es évhez képest.
Nagy vesztesei a jelenlegi
idõszaknak a téglablokkos,
egyedi gázkonvektoros la-
kások, melyek nincsenek
hõszigetelve. A gázkonvek-
tor miatt nem kellenek senki-
nek sem. Ugyanakkor kere-
sik a minimális rezsivel fenn-
tartható, hõszigetelt, és már
kifizetett panelprogramos
panellakásokat, mert ezek
kényelmes lakások. A családi
házak ára drasztikusan csök-
ken, itt is csak a korszerû há-
zak az eladhatóak. Nagy
elõny, ha van valamilyen al-
ternatív fûtési lehetõség az
ingatlanban. 2-4 millió forin-
tig keresik a kicsi házakat,
majd 6-10 millió forintig a
kockaházakat minõségtõl
függõen, az igényes, az
újabb építésû családi házak
12-20 millió közötti összegért
a legeladhatóbbak.

Kereslet van, készpénzes
vevõk formájában, illetve

Fundamenta és lakáskassza
finanszírozás jöhet még szó-
ba. Hitelt nem keres senki
sem, nem is érdeklõdnek,
olyannyira megégették ma-
gukat az emberek az elmúlt
idõszakban. A pályázatokra
jelentkezõ vevõkkel nagy
kockázat üzletet kötni, mert
nagyon elhúzódnak a kifize-
tések. Van, ahol közel 1 éve
megkötöttük a szerzõdése-
ket, és még nincs kifizetve a
megítélt támogatás, holott a
pályázat nyert – hangsúlyoz-
ta Balázs Erika, aki még egy
negatív körülményre is fel-
hívta a figyelmet. Szerinte
tovább rontja a helyzetet,
hogy rengetegen költöznek
külföldre, nemtõl, kortól
függetlenül. Sok az üres in-
gatlan, melyeket ilyenkor ki-
adnak bérleménybe, sajnos
ez megnehezíti az értékesí-
tést, mert lelakják, és nehéz
az egyeztetés is a bérlõkkel.
És való igaz: a 2011-es nép-
számlálási adatok szerint
Szentesen 12 734 lakást tarta-
nak nyílván, ebbõl 1099 la-
katlan. Az elmúlt másfél év-
ben tovább nõhetett a meg-
üresedett lakóingatlanok
száma.

Bíró Dániel

A vevõknek
kedvez az

ingatlanpiac

A Közösségi térben elsõ al-
kalommal, hagyományte-
remtõ szándékkal hívtak
össze prevenciós fórumot,
iránymutatást adva a legin-
kább veszélyeztett korosz-
tály számára, a kisebbségi
önkormányzattal kötött
együttmûködési megállapo-
dás szerint – hangzott el
Balogh-Szabó Imre rendõrka-
pitánytól. Fehér Mónika, a ci-
gány önkormányzat elnöke
megköszönte a rendõrség-
nek, hogy segítenek a fiata-
lokat elõvigyázatosabbá ten-
ni. Orosz Katalin bûnmegelõ-
zési elõadó a rendezvényrõl
úgy fogalmazott: próbálják
szorosabbá tenni az elõítélet-
mentes kapcsolatot romák és
nem romák között, s úgy vé-
li, biztosan az újtól való tar-
tózkodás az oka, hogy a

megcélzott közönségbõl ke-
vesen jöttek el. 

Követendõ életutat bejáró,
roma származású vendége-
ket hívtak a rendezvényre.
Ilyen pozitív példa Raffael
György, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal munkatár-
sa, aki három éve pártfogó
felügyelõként dolgozik. –
Elõítélet minden emberben
van, és az sem véletlen, hogy
ez a romákkal kapcsolatosan
kialakult, de akkor van baj,
ha ez elmegy egészen a kire-
kesztésig. Ennek azok isszák
meg a levét, akik be akarnak
illeszkedni – mondta az elõ-
adó, aki a romák és magya-
rok közti párbeszéd szüksé-
gességét hangsúlyozta. –
Magyarok vagyunk mi is, s
csak azután cigányok – fo-
galmazta meg a mediátor. A

hallgatóság egyik tagja
egyetértett az elõadóval:
nem az a baj a cigány bûnö-
zésben, ha megnevezik az el-
követõt, hanem az, ha általá-
nosítanak, ha minden ci-
gányt egy kalap alá vesznek.

A szintén meghívott köz-
remûködõk, a Fivérek együt-
tes tagjai bevallottan inkább
a roma társadalomtól szen-
vedtek. Volt, hogy az egyik
Seres-fiút, Robit 20 forintért
akarták megverni, de ké-
sõbb, már zenészként, a
színpad mellõl is kaptak fe-
nyegetéseket, mert nem au-
tentikus cigányzenét játszot-
tak.

A mûvészeti vezetõ-mene-
dzserük, Ombodi Csilla peda-
gógusként kapott hideget-
meleget, mert középiskolá-
ban a diákszínjátszó-kör ve-
zetõjeként másfél évtizede
felkarolta a fiúkat. Ez akkor
is eszébe jutott, amikor az
idõközben hírnevet szerzõ
Fivérek együttes leült a fiú-
kat nagyra becsülõ Zoránnal
beszélgetni: – Sírás volt a vé-
ge, hogy idáig eljutottunk,
emlékezett Csilla. Ugyanúgy

igazolva érezte egykori jó
döntését akkor is, amikor ar-
ról beszélt, hogy a szintén le-
gendás muzsikus Gerendás
Péterrel – aki évekkel ezelõtt
nívódíjat adott át egy zenei
versenyen a fiúknak – most
közös produkciót terveznek. 

A pedagógusoknak meg
kell ismerni a roma fiatalok
mikrokörnyezetét is, hogy
honnan jönnek, mondta a fi-
úk felfedezõje. A Seres-fivé-
reknek csodálatos gyermek-
koruk volt, a szülõi házból
katonás, szigorú neveltetést,
de törõdést is hoztak ma-
gukkal, mint a zenekarveze-
tõ, a legidõsebb fivér, Antal
elmondta. Édesapjuk, mie-
lõtt munkába ment, mindig
egy mokkacukrot tett a pár-
nájuk alá, szeretete jeléül.
Krisztiánék elmesélték eddi-
gi pályafutásukat, sok zené-
vel színesítve a bensõséges
unplugged koncerten. Zárás-
ként arra biztattak minden-
kit, elõször is találják meg az
útjukat, merre akarnak in-
dulni, s merjenek segítséget
kérni.

D. J.

Elkészült a Kurca híd át-
építésével a kivitelezõ. Az
Integrál Zrt. tavaly decem-
berben kezdte el a munká-
kat. A 71,5 millió forintos
beruházás ünnepélyes át-
adására várhatóan augusz-
tusban kerül sor, a bíróság
felújított épületével közö-
sen.

A több éve folyamatban lé-
võ városközpont rehabilitá-
ciós program része a Kurca
híd felújítása és bõvítése. A
kivitelezõ 10-20 munkatársa
dolgozott folyamatosan az
építkezésen tavaly december
óta – tájékoztatta lapunkat
Aszódi Imre építésvezetõ. Az
elmúlt hét hónap során kö-
zel három méterrel szélesí-
tették meg a hídszerkezetet,
kialakítottak egy 2,3 méter
széles kerékpársávot és mel-
lette 1,5 méter, míg a Dózsa
ház felõl 2,1 méter széles
gyalogjárdát. Az útpálya
szélessége a le- és felvezetõ
útszûkületek eltávolításával
7,5 méterre nõtt. Az átépített
híd teljes szélessége megha-
ladja a 14 métert, a szerkezet

hossza 11 méter maradt. A
meder feletti szakaszt tégla-
oszlopon álló kandeláberek
illetve a járdába épített led
lámpák világítják meg. A bí-
róság felõli hídfõnél kialakí-
tott talapzatra helyezik el
Nepomuki Szent János ha-
marosan elkészülõ 1,6 méter
magas szobrát. 

A munkák során több nem
várt feladatot kellett megol-
dania a kivitelezõnek. A
munkaterület vízteleníté-
séhez a tervezett 7 ezer ho-
mokzsák helyett közel más-
félszer annyit használtak fel
és 260 darab közel fél tonnás
betonlappal támasztották
meg. A mederbõl mintegy
80-100 köbméter iszapot és
törmeléket távolítottak el,
közte köveket és régi beton-
korlátokat. Találtak a vízben
közlekedési táblákat, puska-
tusokat, katonai sisakot és
mobiltelefonokat is. A híd
alatt egy 80 négyzetméteres

vasbetonalapot készítettek a
biztos munkavégzés érdeké-
ben. A víz átvezetésére egy

1,2 méter átmérõjû betoncsö-
vet fektettek le az út alá,
amit a munkálatok befejezté-

vel homokkal tömítettek el.
A híd szerkezete és támfala
eltért a tervezõ elõzetes el-

képzelésétõl, ami újabb nem
várt feladatot adott a szarva-
si cégnek. A munkák során
két hónapra teljes szélesség-
ben és több alkalommal rész-
legesen zárták el a forgalom
elõl a hidat. A tavaszi esõzés
és belvíz is hátráltatta a kivi-
telezõket. Húsvét hetében a
vízszint gyorsan emelkedett
és meghaladta a Kurcán
mért maximális szintet is,
ezért órák alatt kellett  meg-
emelni a homokzsákokból
álló rekesztést, nehogy be-
törjön a víz a munkaterület-
re. 

A növényesítést és az áll-
ványzat elbontását követõen
a híd mûszaki átadása csü-
törtökön megtörtént, a to-
vábbiakban nem végez mun-
kát a kivitelezõ. A hídon 30
kilométeres sebességkorláto-
zás van érvényben. Az ünne-
pélyes átadóra a jelenlegi el-
képzelések szerint augusz-
tus 20-án kerül sor, egybe-
kötve a bíróság szintén fel-
újított épületének avatásá-
val.

BG

Befejezõdött a híd felújítása

Roma fórum
példás életutakkal

A korszerûtlen családi házak helyett a panelprogramos
lakásokat keresik inkább a vásárlók.

Év eleji állapot a Kurca-híd déli oldalán. Mára teljesen átalakult az átkelõ és környezete.

A 13-21 éves roma fiatalokat szólította meg a helyi rend-
õrkapitányság és a kisebbségi önkormányzat közös fóru-
ma, ám a célközönség igen kis számban képviseltette ma-
gát a múlt pénteki rendezvényen. Az egymáshoz való köze-
ledés jegyében, a jelenlévõk hallhattak a cigányság kire-
kesztésének problémájáról, és mintaadó életpályát befutó
roma származású prevenciós szakemberrel, valamint zené-
szekkel, a Fivérek együttessel is találkozhattak.
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Nemzetközi kiállításra válogatták be K. Szabóné
Licsicsányi Rózsának egy emlékezetbõl lefestett, kovács-
mûhelyt ábrázoló képét. A nyugdíjas alkotó azt vallja, ami
a festést illeti, az élet egyetemére járt, és a természet a mes-
tere – mégis, otthonosan mozog a számítógép világában is:
maga készítette honlapján a festményeibõl videót is össze-
állít. 

Az egészségügyben dolgozott le 40 évet, de mindig szere-
tett volna valami mást is csinálni mellette, mondja a szentesi
amatõr festõ, aki úgy gondolja, az ember a sorsát nem kerül-
heti el. 1960 óta fest autodidaktaként, de csak nyugdíjas korá-
tól kezdett intenzívebben foglalkozni a képzõmûvészettel.
1996-ban szerepelt elõször egy csoportos kiállításon, s nagy
lendületet adtak neki a festõként városunkban elismert Kato-
na Imre dicsérõ szavai. Rendeztek képeibõl már több önálló
kiállítást is, de most egy csoportos tárlat a legnagyobb siker-
élménye.

Szerencsésen ötvözõdött egy májusban festett képének és
egy budapesti kiállításnak az útja: Rózsa elhatározta, hogy
megfesti a régi iparosmûhelyeket, s tavasszal egy kovácsmû-
helyt vitt vászonra. Emlékezetbõl festette le a mûhelybelsõt,
mert mint mondja, õ még megélte, személyes emlékei van-
nak a régi mesterségekrõl, szüleinek például pékmûhelye
volt. Az elkészült olajképet megmutatta festõtársainak a Pa-
letta Alkotókörben, s mindenkinek nagyon tetszett. A fest-
mény fotóját feltette az internetre, majd kapott egy e-mailt a
Tûz címû pályázatról, s kiváló lehetõségnek érezte beküldeni
a festményt. Napokon belül értesítették, hogy bezsûrizték az

alkotást, s kiállítják az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Centrumban. Az alkotás a tüzet, mint mun-
kaeszközt jeleníti meg a tûz témakörét sokoldalúan bemutató
nemzetközi tárlaton, melynek július 4-i megnyitója komoly
érdeklõdés mellett zajlott. Mintegy száz, többek között Ame-
rikából, Ausztráliából, Franciaországból érkezett alkotás kö-
zött ott látható a hónap végéig Licsicsányi Rózsa munkája is. 

Ez egy hagyománytisztelõ kép – állapították meg sokan, s
ez igaz Rózsa eddigi képeire is, de közben a korral is halad a
nyugdíjas festõ. Aktív életet él, és mindenkit erre biztat: úsz-
ni jár, igaz, csak a részvétel a fontos alapon, de májusban
nemzetközi versenyen is elért helyezést, emellett kihasználja
az internet nyújtotta lehetõségeket. Festményeit rend-
szeresen felteszi maga készítette honlapjára (www.
szentesinfo.hu/licsicsanyi), valamint több közösségi oldalra.
Mint tapasztalta, inkább a szép tájképeket, a csónakos, víz-
parti festményeket keresik, vásárolják az emberek, õ azonban
most úgy gondolta, hogy megpróbálkozik ezzel az iparos té-
mával. – Realista alkotónak tartom magam, és nem elképzel-
hetetlen, hogy új stílust is ki fogok próbálni -mondja. Érde-
kes az is, amin éppen munkálkodik: Õszutó címû képét, me-
lyen két idõs embert ábrázol egy roskatag tanyán, minden-
nap lefényképezi, (akár egy hónapig is készül egy-egy fest-
ménye), majd az alkotás folyamatából videót szerkeszt.

Darók 

Sikerélmény a
Kovácsmûhellyel

Jót, jól tenni a mottója a
Szentes–Csongrád Rotary
Club új elnökének. Horváth
István július 1-tõl tölti be a
tisztséget egy éven keresz-
tül, ugyanis a világszervezet
hagyományai szerint 12 hó-
napra választanak vezetõt.
Az elnök jelenleg nem ter-
vez jelentõs változást a 26
rendes és két tiszteletbeli
tagot számláló helyi klub
tevékenységében, céljaiban.

A világszervezetnek 34,5
ezer klubja mûködik a világ-
ban, a hazai 47 klub 1100 fõ
körüli létszámot taksál. A
Dél-Alföldön hét, köztük a
szentes-csongrádi klub 2005
óta mûködik. Rendhagyó he-
lyen, az Antal tavi horgász-
paradicsomban gyûltek ösz-
sze a rotarysok az elnökség
átadó-átvevõ baráti rendez-
vényre.

– Nektek sem lesz köny-

nyebb – vetítette a
tagok elé a követke-
zõ egy év feladatait
az új elnök, aki egy-
ben segítségüket is
kérte munkájához.
Horváth István célul
tûzte ki a két város-
ban és vonzáskörze-
tében élõ tehetséges,
de hátrányos helyze-
tû gyerekek segíté-
sé t ,  a  rászorulók
megsegítését, a te-
hetségek támogatá-
sát, a létszám növe-
lését, az idén létre-
hozott Interact Club
támogatását, vala-
mint a Rotary támogatási
alapok anyagi lehetõségei-
nek minél jobb kihasználá-
sát. Folytatódik a nemzetkö-
zi gyermektáboroztatás, a jó-
tékonysági bálok szervezése,
illetve kulturális és nemzet-

közi kapcsolatok építése. A
szentesihez hasonló tapint-
ható térképet állítanak fel
Csongrádon is az év folya-
mán. Az elnök mellett hét
fõs elnökség mûködik, Hor-
váth István havi, negyed
éves és éves programtervet
vázolt fel, melyek lebonyolí-
tására külön felelõsöket vá-
lasztottak.

A stafétabotot és elnöki
láncot átvevõ Horváth Ist-
ván Szent-Györgyi Albert
professzort idézte, miszerint
„A Rotary nem az érvénye-
sülés, hanem a szolgálat he-
lye.” Ebbõl a gondolatból
adódik saját mottója is: Jót,
jól tenni!

Besenyei

Közösen a tagsággal szolgál

Egyedüli hazai táncospár-
ként jutott ki a világjáté-
kokra a magyar bajnok ket-
tõs, László Csaba és Páli
Viktória, akik a nagy meg-
mérettetésig már nem verse-
nyeznek: erõnléti edzéssel,
dinamikusabb koreográfiá-
val és új ruhával készülnek.
A Szilver TSE versenyzõi
standard táncokban indul-
nak a kolumbiai Caliban,
minimális céljuk a közép-
döntõ.

Amint megírtuk, óriási si-
ker már az is, hogy László
Csaba és Páli Viktória kettõ-
sének jutott a táncsportban
az országnak adható egyet-
len kvóta a Caliban megren-
dezendõ nem olimpiai sport-
ágak világversenyére. Június
1-jén az utolsó versenyüket
megnyerték Kassán, így jó
elõjelekkel számolhatnak
vissza a július 25-én kezdõ-
dõ világjátékokig. Az elmúlt
hetekben külföldön óráztak,
Románia, Ukrajna és Olasz-
ország után pedig a héten
edzõtermükben, a Dózsa-
házban és környékén két he-
tes edzõtáborban izzadnak.
A szó szoros értelmében, hi-
szen erõnléti edzõjük, Fritz
Péter úszással indítja a na-
pot, azt követi az erõsítés,
majd a tánc, délután pedig
futás és nyújtás vár rájuk és
a Szilver többi élversenyzõ
párosára. Már alig várják
Csabáék, hogy jövõ héten a
táncé legyen a fõszerep az
edzõtábor folytatásaként. Ki-
csit felgyorsították a koreog-
ráfiájukban a táncaik végét,
hogy dinamikusabbnak tûn-
jenek. – Eddig ezen dolgoz-
tunk, most pedig azon, hogy
el is tudjuk táncolni – indo-
kolta László Csaba az erõnlé-
ti tréninget. 

A Szilver sokszoros bajno-
ka egyébként harmadszor
képviselheti hazánkat a vi-
lágjátékokon, s immár har-
madik partnerével szerepel.
2005-ben Duisburgban Szögi
Szilviával 11., 2009-ben a taj-
vani Kaohsiungban pedig
Mikes Annával a 9. helyen
zártak. Az idei játékokon 12
sportágban 54 versenyzõ in-
dul. Kevesebb, mint elõzõ al-
kalommal, s ezúttal a ma-
gyar táncosokat is csak õk,
illetve edzõjük, Szatmári-
Nagy Szilvia és a Magyar
TáncSport Szakszövetség fõ-
titkára, Domokos István kép-
viseli Dél-Amerikában.

Több hasonlatosságot mu-
tat az ötkarikás játékokkal a
világjátékok: esküt tesznek
az indulók (július 16-án),
van doppingvizsgálat is, és a
négyévenkénti eseményt is
látványos nyitó- és záróün-
nepség keretezi. Vikiék fel-
vonulhatnak a megnyitón,

mivel 23-án utaznak el, 27-
én és 28-án zajlanak a tánc-
versenyek, majd 29-én száll-
nak repülõre.

– Mivel a németeknél nagy
hagyománya van a tánc-
sportnak és az ázsiaiak is
imádják, mindkét országban
telt ház elõtt táncolhattunk,
Tajvanon talán a mi sport-
águnk volt az egyedüli, ami
meg tudott tölteni egy 13 ez-
res csarnokot – elevenítette
fel Csaba az emlékeit. Fogal-
ma sincs, Kolumbiában mi
várható, úgy tudja, ezidáig
egyetlen tesztversenyt ren-
deztek ott a táncosoknak, de
remélhetõleg minden rend-
ben zajlik majd. Salsa-
verseny is lesz, ez sok nézõt
becsábíthat. Sok vegyes
nemzetiségû párosnak sike-
rült honosíttatnia versenyzõ-
it, így ez a mieink számára
nem túl szerencsés, mert
erõs riválisaik ott lehetnek a
mezõnyben. A tavaly világ-

kupa ezüstérmet nyert ket-
tõs reménykedik a döntõs
szereplésben (6-8. hely körü-
li eredményben), de a közép-
döntõbe mindenképpen be
akarnak jutni.

Ha már az év versenyére
készülnek, új ruha készül a
páros hölgytagjának. Páli
Viktória elmondta, mivel eb-
ben a sportágban a ruhának
figyelemfelkeltõ szerepe is
van, mindig igyekeznek va-
lami egyedit beletenni a
megjelenésükbe. Édesanyja
ötlete volt, hogy csupán a fe-
kete és a fehér jelenjen meg a
ruha összeállításában. – Na-
gyon kontrasztos, ugyanis
úgy kell elképzelni, hogy fe-
le fehér, fele pedig fekete
lesz, hosszanti elválasztással.
Biztos vagyok benne, hogy
jól fog mutatni a parketten –
vázolta új ruháját a magyar
bajnok.

Darók József

A mûvelõdési központ
szervezésében a Nyári Sza-
badtéri Színház következõ
elõadása július 13-án, szom-
baton 21 órakor kezdõdik a
megyeháza udvarán.

A Bujdosók címû dráma a
Móra Ferenc Népszínház
elõadásában látható.

A történet Mikes Kelemen
egy rodostói napját jeleníti
meg 1723. április 25-én. A
Bujdosók azok számára is él-
ményt jelent, akik mit sem
hallottak Mikes Kelemenrõl.
A szerzõ, Bene Zoltán – noha
egyetlen nap történetét me-
séli el – valójában élesen ex-
portálja a fejedelmi kamarás
és a rodostói magyar kolónia
életének fõbb eseményeit.

Megjelennek a színen a tör-
ténelmi figurák, Mikes mel-
lett II. Rákóczi Ferenc, Ber-
csényi, a török nyomdászat
megteremtõje, a valószínû
erdélyi unitáriusból lett
müteferrika, Ibrahim.

Ám a darab nem válik egy
pillanatra sem didaktikussá.
Nem, mert a szerzõnek sike-
rült két fronton is drámai fe-
szültséget keltenie, s amikor
a szálak összeérne, akkor va-
lósággal szikrázik a színpad.
Egy keserédes szerelem el-
fojtásának és az értelmiségi
lét drámai megélésének lehe-
tünk tanúi, részesei.

A következõ program a
Happy Junior Band harmo-
nika együttes koncertje lesz,

mely július 15-én, hétfõn 21
órakor kezdõdik. 

A zenekar több Lipcse kör-
nyéki zeneiskolából alakult,
jelenleg több, mint 230 tagja
van. Idén az együttes kb. 120
fõvel látogat hazánkba. Kü-
lönlegességük, hogy a meg-
szokott harmonikazene mel-
lett világhírû, örökzöld zenei
slágereket is megszólaltat-
nak harmonika alapon.
Emellett a koncertet más
hangszerekkel is színesítik
(dob, gitár, stb.), illetve saját
énekesei is vannak.

Jegyek kaphatók a Mûve-
lõdési és Ifjúsági Házban, a
Babilon Könyvesházban és
az elõadás elõtt a helyszínen.

Dráma és harmonika

A Békés megyei Kondorosra
szervez kirándulást a Koszta-klub
TKME július 14-én, vasárnap.

A kirándulás alkalmával a részt-
vevõk megtekintik a Kondorosi
Csárda Múzeumot, a Szlovák Táj-
házat, az evangélikus templomot
és a Batthyány-Geist Kastélyt. Az
érdeklõdõket az autóbusz-állomá-
son várják 7.30-tól. Indulás 7.50-
kor Szentes-Szarvas-Kondoros
útvonalon, a hazaérkezés várható-
an 16 órakor lesz. A program ön-
költséges. Elõzetes jelentkezés
nem szükséges, információ a
70/342-29-65 számon kérhetõ.

A héten zajlott a Szentes-Csongrád Rotary Club hagyo-
mányos nemzetközi gyermektábora a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskolában. A határon túli gyerekeket és
kísérõiket a klub tagjai fogadták, szállásolták és étkeztet-
ték. A táborban résztvevõk fele, összesen 12 gyerek és két
kísérõ határon túlról, Kassáról, Óbecsérõl Szatmárnéme-
tibõl, Aranyosgyéresrõl és Beregszászról érkezett. A júli-
us 7-13 között rendezett táborban most elõször vettek
részt a helyi általános iskolák által ajánlott tanulók is. A
programok között lovaskocsis városnézés, strandolás, iro-
dalmi est, ópusztaszeri, szegedi és csongrádi kirándulás,
játékos vetélkedõ, filmvetítés, múzeum látogatás, szalon-
nasütés, zene és tánc szerepelt.

Világjátékokra erõsítenek a táncosok

Kovácsné Gila Erzsébetet
Horváth István követi az elnöki
tisztségben a Szentes-Csongrád

Rotary Club élén.
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Százhalombattán lépett
pályára két héttel ezelõtt
Mészáros Lotti, a Szentesi
Tenisz Klub versenyzõje. A
14 esztendõs játékos a 16
évesek mezõnyében is meg-
állta a helyét, mi több,
egyéniben ezüstérmet szer-
zett. Párosban még fénye-
sebb medál jutott Lottinak,
aki orosz partnerével az ol-
dalán párosban elhódította
az elsõséget a Tennis Eu-
rope elnevezésû viadalon.
Egy héttel késõbb a szentesi
teniszezõ már Horvátor-
szágban, Cakovec-ben ját-
szotta a mérkõzéseket egy

nemzetközi tornán, mégpe-
dig sikerrel, hiszen egyéni-
ben és párosban is Lotti bi-
zonyult a legjobbnak. Pá-
rosban ezúttal egy magyar
teniszezõvel közösen érte el
a végsõ sikert, természete-
sen itt is a lány 16-os kate-
góriában. A Zsiga László és
Palágyi Miklós edzette Mé-
száros Lotti ezen a héten
már Szlovákiában lép pá-
lyára, majd néhány napos
pihenõt követõen további
hazai és nemzetközi meg-
mérettetések várnak a Szen-
tesi Tenisz Klub kiválóságá-
ra.

Aranyérmek
Horvátországból

Kilencedik alkalommal
rendezték meg a szenior
úszóversenyt Csongrádon,
amely egyben családi élet-
módváltó rendezvény is
volt. A versenyen több szám-
ban különdíjas versenyt hir-
dettek, ahol a legjobb száza-
lékot elért versenyzõket dí-
jazták. A 200 méteres veg-
yesúszás Csongrádi József
emlékszám volt, itt a nõknél
Pászti Edit 2., Berezvainé Virá-
gos Éva 3.,  a férfiaknál
Melkuhn Dezsõ 3. lett.
Zarnócz Mihály emlékére
rendezték a 400 méteres
gyorsúszást, Berezvainé Vi-
rágos Éva és Melkuhn Dezsõ
egyaránt a dobogó legtetejé-
re állhatott. A Gyémánt Imre
emlékére úszott 100 méteres
hátúszásban Virágos Éva lett
a mezõny legjobbja. A szép
egyéni szereplések mellett a
Szentesi Delfin ESC a leg-
eredményesebb csapat címet
is megszerezte. 

Érmeseink: Lukátsy Katalin,
Berezvainé Virágos Éva, Ber-
tényi Mária, Debreczeni Beáta,
Pászti Edit, Felvégi Zsuzsanna,
Melkuhn Dezsõ, Pólyáné Téli
Éva, Brauner Tímea, Bodnár
Istvánné, Tóthné Katalin, Ko-
vács László, Ferke Gáborné,
Lucz Imre.

A 4x50 m nõi gyorsváltó és
4x50 m férfi vegyes 2. helye-
zett. A 4x50 m férfi gyorsvál-
tó bronzérmes.

A IX. Aquarius nemzetkö-
zi szenior úszóversenyen a
Varga István emlékverse-
nyen Nyíregyházán a felújí-
tott Sóstó-Gyógyfürdõi Park-
uszodában rendeztek ver-
senyt a szenior úszók számá-
ra. A Szentesi Delfin ESC-t
nagyon eredményesen kép-
viselte a maroknyi csapat.
Érmes helyezéseket értek el:

Bertényi Mária, Felvégi Zsu-
zsanna, Pengõ Erzsébet, Lukát-
sy Katalin, Tóthné Katalin.

A legeredményesebbek

Számos olyan szentesi il-
letõségû labdarúgó van,
akik magasabb osztályban
futballoznak és klubot vál-
tottak ezen a nyáron. Hogy
ki, hová igazolt, ennek jár-
tunk utána. Rövid körké-
pünk következik Gyulától
Paksig.

Kecskés Tamás évek óta a
Siófok labdarúgója volt, a
Balaton parti várost második
otthonának tekintette a kö-
zéppályás, ám idén nyáron
elhagyta a Horváth Károly
edzette, és az NB I-tõl az
idény végén búcsúzó Siófo-
kot. – Haraszti Zsolt ügyveze-
tõ már korábban is szerette
volna, ha Paksra igazolok,
ennek most jött el az ideje –
mondta Kecskés Tamás. – Jól
éreztem magam Siófokon, de
mivel mindenképpen az elsõ
osztályban szerettem volna
játszani, elfogadtam a Paks
ajánlatát és három éves szer-
zõdést kötöttem a klubbal.
Számos egykori MTK-s és
siófoki társammal futballoz-
hatom együtt, úgy érzem,
minden adott ahhoz, hogy a
következõ szezonban elõre-
lépjen a csapat. Horváth Fe-
renc vezetõedzõ személye és

a további tervezett erõsítések
garancia arra, hogy jó csapa-
tunk lesz a most induló sze-
zonban. 

Molnár Farkas Tamás az NB
II-es Orosháza hálóõre is
egyesületet váltott a nyáron.
Tamás mostantól a Szeged
2011-ben véd majd, igaz egy
osztállyal lentebb, hiszen a
Szeged, ha osztályozón is, de
kiesett az NB II-bõl. – Nem
lesz probléma, hogy az NB
III-ban kell védenem, mert
kiváló labdarúgókkal futbal-
lozhatom majd együtt, nem
is lehet más a célunk, mint
megnyerni a bajnokságot, és
felkerülni a másodosztályba. 

A Szeged, némileg furcsa
módon, nem saját pályáján,
hanem Gyulán játssza majd
a mérkõzéseit. – Pazar körül-
mények fogadtak minket
Gyulán, ahol hétfõn edzet-
tünk elõször Nyilas Elek ve-
zetésével – mondta a kapus.

Molnár Farkas Tamáshoz
hasonlóan Szûcs Dániel és
Kerepeczki Csaba is az Oros-
háza labdarúgója volt. Dani-
nak több megkeresése volt
megyei elsõ osztályú klu-
boktól, még Szentesrõl is
volt érdeklõdés, de ma már

biztos, hogy nem a Kinizsi
lesz Szûcs Dániel következõ
klubja. És nem tér haza
Szentesre Kerepeczki Csaba
sem, ugyanis mindketten a
megyei elsõ osztályban sze-
replõ UTC együtteséhez iga-
zolnak. – Eredményesen zá-
rultak a megbeszéléseink az
UTC vezetõségével, így egy
esztendõre szóló megállapo-
dást kötöttünk a szegedi
klubbal. Döntésünkben fon-
tos szerepet játszott, hogy az
a Major László lett a vezetõ-
edzõ, akivel az elõzõ szezon-
ban Orosházán is együtt dol-
goztunk – mondta Szûcs Dá-
niel. Kerepeczki Csaba még
hozzátette, hogy új klubjuk-
ban a futsal elé sem gördíte-

nek akadályt, így az NB I-
ben futsalozhatnak jövõre.
Csaba a heti három edzése
mellett a kicsikkel is foglal-
kozik majd, hiszen hetente
kétszer tart foglalkozásokat
a 2005-2006-os korosztályú
gyerekeknek a Szentes Juni-
or FC-ben.

Koncz Zsolt az elõzõ sze-
zonban Cegléden játszott, és
minden bizonnyal õ az
egyetlen, aki nem vált egye-
sületet, marad a jelenlegi
klubjában. – Nagyon jól ér-
zem magam Cegléden, kor-
rektek az egyesület vezetõi,
szóval szívesen maradok,
két esztendõre szóló megál-
lapodást írok majd alá a
Cegléddel. Szerencsére, ha
osztályozón is, de sikerült
kiharcolnunk a bentmara-
dást a másodosztályban,
igaz, nem kiesõ helyen áll-
tunk, hiszen a kilencedikek
lettünk, csak az átszervezé-
sek miatt kellett megvív-
nunk egy két mecscses pár-
harcot a Soroksárral. Hétfõn
kezdtük a felkészülést, remé-
nyeim szerint eredményes
szezon vár majd ránk.

hv

Szentesi labdarúgók új klubokban

Kazanyban ezekben a na-
pokban is zajlanak a 27.
Nyári Universiade sportese-
ményei. A mini olimpián ter-
mészetesen a magyar sporto-
lók is jelen vannak, és el-
mondhatjuk, hogy eddig
egészen kiválóan szerepel
küldöttségünk. Sokat tehet-
nek hozzá a sikeres szerep-
léshez vízilabdázóink is, hi-
szen mind a hölgyek, mind

pedig a férfiak a torna esé-
lyeseinek számítanak. Szen-
tesi vízilabdázók is küzde-
nek a magyar színekért, a
hölgyeknél Gémes Alexa, He-
vesi Anita és Gundl Diána tag-
ja a válogatottnak, míg a
szintén szentesi, ám Szege-
den vízilabdázó Juhász Zsolt

és Somogyi Balázs a férfi vo-
nalon nyújthat maradandót
Kazanyban. A férfiak eddig
egy vereség mellett két gyõ-
zelmet jegyeznek, kikaptunk
9-8-ra a házigazda oroszok-
tól, Grúziát, Ausztráliát és
Kanadát viszont magabizto-
san gyõzte le Vincze Balázs

csapata, elõbbit 20-3-ra, a
„kengurukat“ 16-9-re, Kana-
dát pedig 14-3-ra. A hölgyek
két gyõzelemmel kezdtek,
elõbb az Egyesült Államok
gárdáját verték Hevesi és
Gémes két-két találatával 12-
5-re, majd az ausztrálokat
fektették két vállra a lányok,

a 10-6-os gyõzelembõl Gé-
mes két, Hevesi pedig egy
góllal vette ki a részét. És bár
az utolsó csoportmérkõzésen
a franciák ellen csak egy 8-8-
as döntetlenre futotta - Gé-
mes egy gólt szerzett -, így is
elsõ helyen jutott tovább a
válogatott.

Mindeközben a felnõtt
nõi vízilabda-válogatott
Hajdúszoboszlón edzõtá-
borozik, és edzõmérkõzést
i s  j á t s z o t t a k  a  m i e i n k
Ausztrália válogatottjával.
Merész András együttese
10-6-ra gyõzött, Miskolczi
Kitti játszott, de nem szer-
zett gólt.

hv

Pólósok az Univers iadén

Július 6-án az ópusztaszeri erdõben újra
megrendezték a Spartacus Kupa tájékozódá-
si túraversenyt. Rangját emelte, hogy a nap-
pali alapfokú kategória mellett idén már a
felsõfokú országos bajnokság éjszakai fordu-
lójaként rendezte meg a Szentesi Spartacus
Szabadidõ Sport Egyesület.

A csapatoknak adott idõ alatt a térképen
jelölt pontokat kellett megtalálniuk, illetve
tájékozódási feladatokat is meg kellett olda-

niuk. A csapatok életkoruknak és tudásuk-
nak megfelelõen különbözõ nehézségû pá-
lyákon indultak. A versenyen 38 csapat 121
fõvel vett részt az ország minden tájáról. 

A csapatoknak köszönjük a részvételt.
Nappali alapfokú felnõtt kategóriában elsõ

lett a szentesi csapat.

Az egyesület Facebook címe: www.
facebook.com/szentesispartacus

Jól tájékozódtak
Két szentesi fiatalember

szegedi színekben ért el ki-
váló eredményt atlétikában,
a korosztályos országos baj-
nokságokon. Szemerédi Má-
té és Almási Gyula koráb-
ban a szentesi Maximus
KSE atlétái voltak, akkori
edzõjük Merza Sándor volt,
akinél Szemerédi 200 és 400
méter síkfutásban verseny-
zett, Almási pedig távolug-
ró, hármasugró volt.

Ma már a Szegedi Tudo-
mányegyetem hallgatóiként
edzenek Kelemen Béla irányí-
tásával a Szegedi VSE-ben.
Szemerédi – több hónapos
szünetet követõen – 2012 no-
vemberében állt újra edzés-
be. A két sportoló – Krátki
Dániel szegedi atlétával kie-
gészülve – állandó tagja az
egyetemi illetve az egyesüle-
ti váltóknak. 

Ebben az esztendõben a
következõ eredményeket ér-
ték el: Magyarország 2013.
évi Országos Váltóbajnoksá-

ga: 4x200m 2. hely a felnõtt
mezõnyben (Szemerédi Má-
té- Béres Sándor- Almási
Gyula- Krátki Dániel), A Ma-

gyar Egyetemi-Fõiskolai Or-
szágos Bajnokságon (ME-
FOB): 4x400 m 3. hely
(Almási Gyula- Menyhárt
Ákos- Szemerédi Máté-
Krátki Dániel), az U 23-as
O r s z á g o s  B a j n o k s á g o n ,
Nyíregyházán: 4x100 m 1.
hely (Almási Gyula- Krátki
Dániel-Gönczi Pál-Szeme-
rédi Máté), az U 23-as Orszá-
gos Bajnokságon, Nyíregy-
házán 4x400 m 2. hely
(Szemerédi Máté- Almási
Gyula- Pelyhe Árpád- Krátki
Dániel), illetve az U23as or-
szágos bajnokságon június
végén egyéniben is döntõket
futottak, itt Szemerédi 5.
helyet szerzett 400 m-en,
Almási pedig 7. helyen vég-
zett 200 m-en.

A két szentesi fiatalember
jelenleg a július 26-a és 28-a
között megrendezésre kerülõ
118. Atlétikai Országos Fel-
nõtt Bajnokságra készül,
ahol szintén váltótagokként
szerepelnek majd. hv

Váltóban szereztek érmeket

A 4x100 m-es U 23-as OB 1.
helyezett váltó. Balról
jobbra: Almási Gyula-
Gönczi Pál-Szemerédi
Máté-Krátki Dániel.

Elöl: Kelemen Béla edzõ
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Hozzánk, Szenteshez tar-
toznak, de mégsem. Kiskö-
zösségek, melyek ezer szál-
lal kötõdnek a városhoz,
mégis törekednének vala-
milyen önállóságra. Nyári
sorozatunkban Szentes kül-
területi városrészeit, és az
ott élõk mindennapjait mu-
tatjuk be. Most Magyar-
tésen jártunk. 

Rázós út vezet Magyar-
tésre. Szél Sándor más jelzõt
használ, amikor szóba ele-
gyedünk. Szerinte siralmas

az úttest állapota. Annyi ká-
tyú van rajta, hogy már nem
lehet zökkenõ nélkül kike-
rülni õket, a futómûvet pe-
dig szinte félévente kell javí-
tani. A már nagyapává lett
magyartési férfi a vasútnál
dolgozik Szentesen, naponta
ingázik, ezért nem véletlenül
említi a problémák sorában
elsõként a faluba vezetõ út
minõségét. Amúgy szeret itt
élni, mert csendes, nyugodt
a vidék, csak a szúnyogokat
irthatnák a nyári hónapok-

ban, mert azt rendre elfelej-
tik. A négy gyermekes apuka
unokája óvodába, legkisebb
lánya pedig iskolába jár
be Szentesre. – Viszonylag
könnyû bejutni a városba, is-
kolai idõszakban a délutáni
buszjárat is megfelelõ, de
reggel hazajönni már sokkal
körülményesebb. Aki éjsza-
kai mûszakból térne haza, az
csak Nagytõke-Zalota kerü-
lõvel teheti, vagyis legalább
félórával többet utazik, mint
kellene. Magyartésen mun-

kát nem talál az ember, azért
be kell menni Szentesre –
avat be a helyi viszonyokba,
miközben a család apraja az
utcán tollaslabdázik. Megte-
hetik, mert alig van jövés-
menés. Évekkel ezelõtt a VE-
GA tábor vendégei szinte
egész nyáron ellepték a tele-
pülést, de egyre ritkábban
jönnek, és így a pezsgés sem
a régi már. 

A bolt és a kocsma is csak
hébe-hóba, pár órára nyit ki,
oly csekély a forgalom. A
többség bejár Szentesre vásá-
rolni, a söntést pedig elkerü-
lik, mert a legálisnál lehet ol-
csóbb megoldást is találni,
ha megszomjazik az ember
és társaságra vágyik. A kocs-
máros asszony azt mondja,
kitart, amíg lehet, de nem
annak kedvez a jelenlegi
helyzet, aki betartja az elõ-
írásokat. 

Ennél jóval derûsebben
látják a tési életet azok a gye-
rekek, akik az újonnan felál-
lított játszóteret nyüstölik a
délutáni napsütésben. Fejük
felett zsúfolt gólyafészek.
Zsanett, Adrián és Dominik
a szentesi Deák-iskolába jár.
Azt mondják, úgy húszan le-
hetnek a faluban a 14 éven
aluliak. Nekik jó itt, és az in-
gázás sem teher, mert nem
kell túl korán kelni. 

– Itt nem igazán van jövõje
a fiataloknak – mondja kissé
beletörõdve Mizeréné Tihanyi
Mária. A leszázalékolt asz-

szony ideszületett, és úgy em-
lékszik, 1977-ig jó is volt itt
minden, de miután Szentes-
hez csatolták Magyartést,
megkezdõdött a lejtmenet.
Valamikor rendelt itt orvos is,
de manapság a többség bejár
a városba. Ha vásárolni kell,
azért is inkább utaznak, ám
nem olyan egyszerû délelõtt
bejutni, mert reggel 7 és dél
között nincs buszjárat. – Itt

nincs munka, legfeljebb a gá-
ton, oda a közmunkásokat
szokták kirendelni. Nincs
háztáji sem, mert már nem éri
meg. Nincs már nagyon tábo-
rozó sem, olykor hetek telnek
el nélkülük, pedig régen több
százan jöttek nyaranta. Csak
csend van, meg nagyon jó le-
vegõ – von mérleget háza te-
raszán az asszony.

Bíró Dániel  

A szentesi végeken 2. rész

Magyar tés,  zátonyon

A zenekar 2011 nyarán alakult Szentesen azzal a szándék-

kal, hogy egy olyan együttest hozzanak létre, amely magas

színvonalú, igényes zenével képes szórakoztatni a közönsé-

gét. Mindemellett repertoárja mindenki zenei ízlését tükrözi,

amelyet élõben hallhat a közönség július 12-én, pénteken

21.30 órakor a Felsõpárti Sörözõben.

Black Five élõ koncert és buli

Díszmadár és kisállat börzét rendez a Szentesi Mûvelõdési
Központ Díszmadártenyésztõ Szakköre július 14-én. Az állat-
barátokat vasárnap reggel 7 órától 10 óráig várják a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban. A szakkör vezetése felhívja a
madártartók figyelmét, hogy legközelebb szeptemberben
szervez börzét és kiállítást.

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. 

Idõszaki kiállítás: Két keréken –
Mozaikok a szentesi kerékpáro-
zás történetébõl. Nyitva kedd-
péntek 9-15, szombaton 10-16
óráig.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Régészeti látványtár. 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.

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 11-15.
17.30 óra Hotel Transylvania

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

cia vígjáték.
Július 18-22.
17.30 óra Tüskevár – magyar

családi film,
20 óra Toszkán szépség –

olasz vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 12-tõl

Egy texasi érkezik Sydney-be és
taxit fog magának. Arra kéri, vigye
körül a városon. Közben elkezd
nagyképûsködni, hogy milyen kicsi
a városi repülõtér és hogy
Texasban nagyobb kifutópályák
vannak minden farmon. Hamarosan
átkelnek a kikötõ feletti hídon és a
texasi továbbra is felvág:
- A kacsaúsztatóm nagyobb, mint
ez a kikötõ és a díszhidacska felette
hosszabb, mint ez a játékhíd.
Hirtelen egy kenguru ugrik a kocsi
elé, a taxisofõrnek fékeznie kell, az
utas pedig erõsen kapaszkodik. A
sofõr ekkor nem bírja tovább,
felkiált:
- Rohadt tücskök!

Két horgász ül egymás melletti
stégen. Az egyiknek mind a két arca
dagadt, a másiknak csak az egyik.
Dagadt félpofa nem bírja tovább a
csendet:
- Magának is a foga fáj?
Mire kétpofa:
- Nem, csak nem szeretem, ha
szétmásznak a kukacok...

Két paraszt beszélget a ház elõtt:
- Osztán eladó a lányod?
- Nem, de már lízingelik...

Jaj, de szép ez a csizma! - mondta
a Télapó, és betette a zsákjába...

A kalóz és a csapos beszélget a
bárban. A csapos megkérdi:
- Miért van falába?
- A tengeren hajóztunk, úsztam
egyet, és jött egy nagy cápa, az
harapta le a lábam.
- És hogy szerezte a kampót a karja
helyén?
- Csatába keveredtünk, és levágták
a karom.
- És mi történt a jobb szemével,

hogy kendõ borítja?
- Álltam a kikötõben, bámultam a
sirályokat, és az egyik pont
belepottyantott a szemembe.
- És ettõl vakult meg?
- Nem. Aznap kezdtem el hordani a
kampót.

Egy férfi meséli a haverjának a
kocsmában:
- Tudod, egészen eddig nem is
vettem észre, hogy a feleségem
mennyire szeret engem, ám a
múltkor egy hétig otthon voltam
betegség miatt.
- És mibõl gondolod, hogy a
feleséged olyan nagyon szeretne?
- Hát, abból, hogy valahányszor a
postás vagy a tejesember
csengetett, már az ajtónyitás elõtt
hangosan újságolta neki, hogy:
„Itthon van a férjem!”

A szobapincér a reggeli maradékát
pakolja össze a szobában.
- Hozhatok még valamit, uram? -
kérdi a vendégtõl.
- Nem, köszönöm! - feleli a férfi.
A szobapincér ekkor észreveszi,
hogy az ágyban fekszik egy nõ is.
- És valamit a feleségének? - kérdi.
- Hmm, nem rossz ötlet - mondja a
vendég. - Legyen szíves, hozzon
egy képeslapot.

Anya és a lánya esküvõi ruhát
választanak a lány esküvõjére.
- Úgy örülök, hogy ilyen szép fehér
ruhában mész férjhez! - mondja az
anya
- Mit jelent a fehér ruha?
- Tudod, a szokások szerint, ha
valaki szûzen megy férjhez, akkor
fehér ruhában járul az oltárhoz,
egyébként pedig világoskékben. A
lány elpirul:
- És van fehér esküvõi ruha kék
kesztyûvel?

Hõguta

Kos
Mostanában lubickolhat
az édeskedések tengeré-

ben, hiszen kedvese, s annak csa-
ládja feltûnõen sokat törõdik önnel.
Még mielõtt teljesen beleélné ma-
gát ebbe a pompás helyzetbe, gon-
dolkodjon kicsit! 

Bika
Magánéletében kicsit sok
a nyüzsgés, szaporod-

nak a kötelezõ programok. Mos-
tanra elege van abból, hogy kedve-
se sorra szervezi a barátok látoga-
tását, a szülõkkel történõ találkozá-
sokat. 

Ikrek
Otthon át szeretné venni
az uralkodó szerepet.

Ezért provokál, vitákat kezdemé-
nyez és nem hajlik semmiféle
kompromisszumra. Ha diplomati-
kusan, türelemmel próbálkozik,
mindent elérhet, amit csak szeret-
ne. 

Rák
Magánéletében most
több konfliktusra számít-

hat, mint általában. A legjobb, amit
tehet, ha nem söpri szõnyeg alá a
problémákat. Ügyeljen arra, hogy a
dühében kimondott sértések, szit-
kok mély nyomot hagyhatnak a
másikban.

Oroszlán
Új ismeretségekre tesz
szert mostanában. Ezek

egy része igen tanulságos, mély
tapasztalatokat hozó kapcsolat
lesz, mások azonban meglehetõ-
sen veszélyesek. Pláne akkor, ha
már foglalt a szíve. 

Szûz
Eleinte akadályok fogják
szegélyezni útját, de idõ-

vel ön is tapasztaltabb lesz, ponto-
san tudni fogja, hogy mikor, mire,
mit kell reagálni. Karrierjében némi
fellendülés várható. 

Mérleg
Alaposan rágja át, hogy
milyen célokat tûz ki ma-

ga elé a következõ napokban! Sok-
kal könnyebben tud majd haladni,
ha van valami konkrét elhatározás,
amit meg szeretne valósítani. 

Skorpió
Ne várjon az azonnali, át-
ütõ sikerekre, inkább kon-

centráljon arra, hogy a legnagyobb
tisztességgel, lelkiismeretességgel
és pontossággal végezze munkáját!
Ez egy alapozó idõszak, késõbb vár-
ható a látványos fellendülés.

Nyilas
Ez az idõszak nem alkal-
mas az erõfitogtatásra!

Ne most mutassa, meg mit tud, in-
kább tegye a dolgát szépen,
csendben! Így is fel fognak önre fi-
gyelni. Arról nem beszélve, hogy a
valóban sikeres embert az igazi ér-
tékeiért becsülik.

Bak
Kapkodásra, türelmetlen-
kedésre számíthat ezen a
héten. Most mintha min-

den összefogna annak érdekében,
hogy miattuk jól felhúzza magát.
Megoldás: ne erõltessen semmit,
hagyja szépen lassan lefutni a dol-
gokat! 

Vízöntõ
Munkahelyén számos
fontos kérdésben hozhat

sikeres döntéseket, jó megérzései-
nek köszönhetõen. Néhány dolog
mégis nyomja a lelkét. Ezeket egy
jó barátjának nyugodtan elpana-
szolhatja.  

Halak
Munkájával kapcsolatban
szerencsés, de eléggé

rapszodikus idõszaknak néz elé.
Ha korábban kölcsönt vett fel,
most érdemes lenne megkezdenie
a visszafizetés mielõbbi felgyorsí-
tását!

Július 13-19.
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Megtizedelõdtek 

A település a Körös egyik elhagyott övzátonyán helyez-
kedik el, környezeténél 3-4 méterrel magasabban.
Magyartés nevét 1327-ben említette elõször oklevél Tees
néven. A települést az 1950-es évek tanyaközségesítései
során választották le Szentesrõl. A falunak és négy külte-
rületének (Bökény, Magyartési tanyák, Mentettrét,
Zalota) együtt 1949-ben összesen 1099 lakója volt. 1960-
ban a faluban és a környezõ tanyákon még 950-en laktak,
ám a következõ évtizedek szentesi fejlesztései valósággal
elszívták a község lakosságát. Magyartést 1977-ben csa-
tolták vissza Szenteshez. Napjainkban 100-120-an élnek a
faluban, ahol korábban egy orvosi rendelõ, könyvtár és
alsó tagozatos iskola is mûködött. A rendszerváltás után
a régi faluházán nyári gyerektábort alakítottak ki. 2008-
ban magyartési polgárok felvetették, hogy a település
szakadjon el Szentestõl és inkább a hasonló nagyságú
Nagytõkével alapítsanak közös önkormányzatot.

Díszmadarak, kisállatok



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 30-38 Ft/db, óvöröshagyma 250 Ft/kg, fokhagyma 1000
Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg,  petrezselyem- , zellerzöld és kapor
50 Ft/csomó, zeller 200 Ft/db, karfiol 100 Ft/db, bab 700-900
Ft/kg, fehérpaprika 10 Ft/kg és erõs paprika 20-30 Ft/db,
paradicsom 100-150 Ft/kg, kígyóuborka 150-200 Ft/kg, kovászolni
való uborka 180 Ft/kg. Fejeskáposzta 200 Ft/kg, kelkáposzta 300
Ft/kg, spenót, sóska 150 Ft/csomó.

Fõzõhagyma 150 Ft/csomó, zöldhagyma 150 Ft/csomó, karalábé
100 Ft/db, ókrumpli 190 Ft/kg, újkrumpli 80-150 Ft/kg, saláta 150
Ft/db, újgyökér és répa 70-80 Ft/szál vagy 200-250 Ft/csomó,
gomba 450-500 Ft/kg.

Zöldbab 200-270 Ft/kg, fõzõtök, cukkini 150-180 Ft/kg,
padlizsán 200 Ft/kg, fõzni való kukorica 170-100 Ft/db. 

Meggy 350 Ft/kg, õszibarack 250-400 Ft/kg, sárgabarack 250-
450 Ft/kg, egres 600 Ft/kg, alma 450 Ft/kg, nyári alma 200-260
Ft/kg. Dióbél 2800 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, csiramálé 200-250
Ft/doboz. Citrom 580-600 Ft/kg, banán 350-400 Ft/kg,
sárgadinnye 200-250 Ft/kg, görögdinnye 160 Ft/kg.

Álló-, futó és angolmuskátli 300-350 Ft/db, petúnia 800 Ft/db,
pénzecske-, dinka- és árvácska virágpalánták 100-120-150 Ft áron
kapható.
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Üzletszerûen, bûnszövetség-
ben elkövetett kábítószer bir-
toklása bûntett miatt indított
nyomozást a Szentesi Rendõr-
kapitányság bûnügyi osztálya
az elmúlt héten egy szentesi
férfi ellen. A férfi barátnõjének
szülei tanyáján, Nagymágocs
határában, két fóliasátorban ül-
tetett marihuánát a csemegeku-
korica közé. A magokat kül-
földrõl szerezte be, és így kez-
dett a kábítószer termesztésébe.
Elmondása szerint tartozásait
szerette volna rendezni az eb-
bõl befolyó összegbõl, ám a 65
tõ marihuánát a rendõrség le-
foglalta.

Javában tart a strandszezon,
így a tolvajok is „munkába"
lendültek az uszodában. A lige-
ti strandon a medencék közötti
füves területrõl egy õrizetlenül
hagyott táskát vitt el a tolvaj,
aki készpénzt, okiratokat és
mobiltelefont zsákmányolt ál-
dozatától.

Verekedés tört ki az egyik
szegvári sörözõben, július 7-én,
a délutáni órákban. Italozás
közben alakult ki a konfliktus
három személy között, akik üt-
legelni kezdték egymást. A há-
rom személy ellen csoportos
garázdaság miatt indult eljárás.

Július negyedikén tett beje-

lentést a szentesi rendõrségen
egy hölgy, hogy két nappal ko-
rábban ellopták a kerékpárját a
Szabadság térrõl. Néhány nap-
pal késõbb a rendõrök igazol-
tattak egy férfit, aki nem tudott
elszámolni az általa használt
kerékpár eredetével kapcsolat-
ban, így azt a rendõrök a kapi-
tányságra vitték, ekkor derült
ki, hogy ez az a bringa, amit
másodikán loptak el a buszpá-
lyaudvar mellõl. A tolvaj ellen,
akinek korábban már voltak lo-
pási ügyei, ismét eljárás indult.

hv 

Marihuána a kukorica között

Lencséné Szalontai Mária, a
szociális osztály vezetõje el-
mondta, hogy elõzetes fel-
mérés alapján választják ki  a
szociális rendszerbõl azokat

a családokat, melyek megfe-
lelõ körülményeket tudnak
biztosítani az állatnak. A
többgyermekes és több eset-
ben munkanélküli családok

szerzõdésben vállalják, hogy
legalább decemberig nevelik
az addigra legalább 100 kilo-
grammosra hízott disznó, az
év végén pedig eldöntik,
hogy tovább nevelik, eladják
vagy levágják.

Bihari István (képünkön átve-
szi a malacot) elmondta: Kiss
Zsigmond utcai házukban
nem tudnak malacot tartani,
ezért sógorukhoz vitték el bi-
ciklivel Szegvár határába,
ahol több jószággal együtt
nevelkedhet az állat. Terveik
szerint a karácsonyi asztalra
kerül a szociális malac.

Az önkormányzat a takar-
mány biztosítására szerzõ-
dést kötött a kisvállalkozó-
val, aki minden hónapban
egy megadott idõben, aláírás
ellenében átadja a zsák tá-
pot. Kovács László szerint ele-
gendõ a havi 70 kilogramm
táp egy malac felnevelésé-
hez. Tapasztalata szerint 400
kilogramm tápból legalább
egy mázsásra hízik az állat.
A program ideje alatt hat
tonna takarmányt ad át. A
malacokat a Pankotai Pig
Kft. idén 600 forintos kilón-
kénti áron biztosította az ön-
kormányzat részére, és a ki-
szállításban is segítséget
nyújtottak.

A szociális osztály munka-
társai a program fél éve alatt
legalább kétszer ellenõrzik a
megfelelõ tartást. Az elmúlt
15 évben csak egy alkalom-
mal tapasztaltak visszaélést
a támogatásban.

bes

Született: Szebeni Zoltán
és Doma Andreának (Teleki
u. 4.) Anna Lili nevû gyerme-
ke.

Házasságot kötött: Lévai
Henrik István (Deák F. u.
125.) és Arató Beáta (Berek,
Tanya 34.), Banka Pál (Szeg-

vár, Kontra u. 89/A) és Tö-
rök Edit (Móra F. u. 11/2.).

E l h u n y t : P a p  K á ro l y
(Dózsa Gy. u. 164.), Futó
Istvánné (Temetõ u. 14/A),
Sándor László (Nagy S. telep
9.), Kun Imréné (Honvéd u.
4.).

Családi események

Gyógyszertári ügyelet: Július
15-ig Kertvárosi Patika hétfõ-pén-
tek 7-18, szombat 8-12-ig. Július
15-22-ig Menta Gyógyszertár (Al-
sórét 258., TESCO) hétfõ-péntek
8-18.30, szombat 8-16.30-ig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

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.

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.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) július
13-14-én Molnár Sándor, Céhház
u. 7., telefon: 30/711-09-00.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü július 15—19.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Grízgaluskaleves és

frankfurtileves
A menü: Marhapörkölt, köményes

burgonya, saláta
B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Kedd: Paradicsomleves

betûtésztával és
fokhagymakrémleves

A menü: Muszaka, ahogy Zorba
szereti

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Lencselves és hideg
gyümölcsleves

A menü: Fasírt, kelkáposztafõzelék
B menü: Dubary csirkemell,

petrezselymes rizs
Csütörtök: Csontleves házi tésztával

és zöldbableves
A menü: Bolognai spagetti
B menü: Sonkával-gombával

töltött pulykamell,
finomfõzelék

Péntek: Korhelyleves és
csirkebecsinált leves

A menü: Fokhagymás sertéssült,
sós burgonya, kaporszósz

B menü: Rántott zöldségek
zöldséges rizzsel vagy
zúzapörkölt tésztával

www.galeriakavehaz.hu (X)

Az Alkotmány után leg-
fontosabb törvényt alkotta
meg az Országgyûlés a föld-
törvény elfogadásával – je-
lentette ki sajtótájékoztatóján
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ. Egy éven át zajló
társadalmi egyeztetés és par-
lamenti vita után megalko-
tott szabályozás legfõbb fel-
adata a magyar föld védelme
a külföldi vásárlókkal szem-
ben. A honatya hozzátette: a
földtörvény önmagában nem
rendezi a tulajdon- és bérleti
viszonyokat és további sza-
bályozás készül, ezért az
üzemszerû mûködéssel kap-
csolatban. Ugyancsak ponto-
sítja majd a kormány az õs-
termelõi kör fogalmát és
gazdálkodását. Jogszabály
határozza meg a földmûves
fogalmát, aki a jövõben föld-
területhez juthat.

A kormányzat célja a tulaj-
donosi szerkezet jelenlegi
egyenlõ arányát eltolni a
többségi, legalább 80 száza-
lékos magántulajdon irányá-
ba a társasvállalkozásokkal

szemben. Ennek egyik mód-
ja az állami földterületek ke-
zelését magánszemélyek ke-
zébe adni bérleti viszony ke-
retében. A térségben általá-
ban 2017-ig szólnak a jelen-
leg érvényes földbérleti szer-
zõdések, azonban már elkez-
dõdött az állami földek pá-
lyáztatása. Farkas Sándor
szerint biztosan okoz érdek-
sérelmeket a nyertesek sze-
mélye, õ azonban nem ta-
pasztalt felháborodást a ki-
hirdetett eredményekkel
kapcsolatban. A földtörvény-
ben megfogalmazott egyik
lényeges szempont az állat-
tartási kötelezettség feltétele,
aminek hatására nõhet a ha-
zai állatállomány. Magánsze-
mély, vagyis a törvény szö-
vege szerint földmûves tulaj-
donában legfeljebb 300 hek-
tár lehet, kivétel ez alól, ha
például öröklés útján jut na-
gyobb területhez. A megmû-
velt földterület mérete bér-
lettel növelhetõ magánsze-
mély esetében 1200, állattar-
tó telepek üzemeltetõi és a

vetõmagtermelõk esetében
1800 hektárig. Ez esetben
azonban megfelelõ létszámú
állattartást is vállalnia kell a
termelõnek. A jelenleg ér-
vényben lévõ nagyüzemi ha-
szonbérleti szerzõdéseket
nem kell felbontani, azok a
lejárat idejéig, de legfeljebb
húsz évig szólnak.

Az év végéig településen-
ként földbizottságot hoznak
létre, amely eldöntheti, hogy
magánszemély kinek adhatja
el a tulajdonában álló földjét.
A bizottság vizsgálja meg a
vásárló törvényi megfelelõ-
ségét, még abban az esetben
is, ha családtagnak szeretné
értékesíteni a területét. Ha-
szonbérbeadás esetében a
földbizottságnak véleménye-
zési joga lesz az ügyletben.
Lapunk kérdésére Farkas
Sándor elmondta, hogy
öröklés útján kerülhet ter-
mõföld külföldi tulajdonba,
azonban azt értékesíteni a
több ütemben hatályba lépõ
törvény alapján lehetséges.
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A magyar föld védelmében

Szociális malac 15 családnak

Fájó szívvel
emlékezünk
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halálának

2. évfordulójára.
Anyu, Laci bácsi

Július 22-tõl augusztus 20-
ig zárva lesz a gyermek- és a
felnõtt könyvtár. Július 22-
augusztus 9-e között a folyó-
iratok olvasását és a korláto-
zott internet-használatot hét-
köznapokon 8-12 óráig vehe-
tik igénybe az ügyfelek a fel-
nõtt könyvtárban.

Zárva a könyvtár

Szentes is kivette részét a
derekegyházi Palacsintafesz-
tiválból. A szerdai nyitó na-
pon a város csapata Szirbik
Imre polgármester és Szûcs
Lajos alpolgármester vezeté-
sével sütötte a palacsintákat,
miközben a közönséget a
Kiss Bálint Kötélugró Klub
szórakoztatta.

Palacsintasütõk

A malacprogramot 1998-ban – elsõk között az országban
– indította útjára az önkormányzat a természetbeni szociá-
lis ellátások keretében. Idén 15 család részére biztosít a vá-
ros egy darab 25 kilogrammos választási malacot, és az év
végéig minden hónapban 70 kg takarmányt, vissza nem té-
rítendõ támogatásként. A támogatásra fordított összeg eb-
ben az évben összesen egymillió forint. A kismalacokat a
családok július 12-én vehették át az elsõ adag takarmány-
nyal együtt a Dr. Udvardi utcai takarmányboltnál.


