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A hátralékok beszedésére
tavaly albizottság jött létre,
a kiesõ bevétel pótlására pi-
aci árat javasol a szociális
bizottság a lakások egy ré-
szében. A képviselõ-testület
egyszer már elhalasztotta a
döntést, várhatóan szep-
temberben újra napirendre
veszi a bérlakások ügyét. 

Az önkormányzat közel
félszáz saját lakással gaz-
dálkodik, melyeket szociális
alapon ad bérbe a rászoru-
lóknak. A lakásszám az
utóbbi nyolc évben nem
emelkedett számottevõen,
utoljára 2005-ben ad-
tak át 22 lakást a Pe-
tõfi u. 16. szám alatt.
Igény lenne az ala-
csony bérleti díjú la-
kóhelyekre. A szociá-
lis bizottság adatai
szerint jelenleg mint-
egy 170 igénylõt tartanak
nyilván, közülük 80 szere-
pel sürgõsségi listán. Jelen-
leg a lista ellenõrzése, frissí-
tése folyik, ugyanis van

olyan, aki tíz évvel ezelõtt
adta be az igényét és nem
tudni, szüksége van-e még
lakásra.

A közel 24 milliósra duz-
zadt lakbérhátralékok keze-
lésére egy albizottság jött
létre tavaly, az önkormány-
zat szociális bizottságán be-
lül. Feladata a lakbérhátra-
lékok felülvizsgálata és ren-
dezése. A bizottság két ülést
tartott, a hátralékosok alig
negyedének vizsgálták meg
a körülményeit és ahol
szükségesnek látták, ott
megszüntették a bérleti vi-

szonyt. Az ellenõrzések ha-
tására csak átmenetileg és
kis mértékben nõtt a fizetési
hajlandóság. Tavaly április
óta azonban nem történt to-

vábbi munka és a tartozá-
sok is tovább emelkedtek,
havonta 200–500 ezer fo-
rinttal.  A nagyon magas
lakbérhátralék miatt java-
solta a szociális bizottság,
hogy az önkormányzat tu-
lajdonában álló lakások egy
részét piaci áron adja bérbe
a jövõben. Így hosszabb tá-
von csökkenne a behajtha-
tatlan adósság mértéke. 

A tervezet szerint a lakás
piaci bérleti díja a jelenlegi
díj kétszeresére, 400 forintra
nõne havonta négyzetméte-
renként. A lakbér most a pi-
aci árak fele-harmada, a
mintegy 450 lakás bérlõi kö-
zül jelenleg négyen fizetnek
piaci lakbért. Legutóbbi
ülésén a képviselõ-testület
nem döntött a kérdésben

Pásztor Antal kérésé-
re. A képviselõ, aki 14
évig, idén februárig
dolgozott a szociális
bizottságban, azt ja-
vasolta, hogy elõbb a
lakbérhátralékos albi-
zottság fejezze be a
tavaly elkezdett el-

lenõrzéseket, készítsen ösz-
szegzést és tisztázza a bér-
lõk tartozásainak okait.

(folytatás a 3. oldalon)

Családbarát fürdõtervek
Betartatja majd az edzésidõket a strand új vezetõje,

aki hamarosan leül a vízilabdaedzõkkel egyeztetni.
Márton Mária más sportágakat is szeretne becsalo-
gatni a strandra, most a triatlon felé nyit. Tervei kö-
zött szerepel formaruha bevezetése a dolgozóknál,
mobil üdülõházak kialakítása és felnõtt játszóeszkö-
zök beszerzése.

3. oldal

Digitális „szentesikumok“
Ha valamilyen adatra keresünk rá, ma már digitális

formában sokkal könnyebb tájékozódni, mint nyomta-
tott köteteket böngészni, megsárgult oldalakat óvato-
san lapozni. A szentesi emlékezet is korszerû módon
élhet tovább, az e-könyvtár szerkesztõi ezen dolgoz-
nak. Tímár Ferenc szenvedélyesen beleásta magát a di-
gitalizálásba.

5. oldal

A bereklaposi kertekben
Nyári sorozatunkban Szentes külterületi városré-

szeit, és az ott élõk mindennapjait mutatjuk be. Most
a bereklaposi kertekben jártunk. Az ott élõk és a kis-
kertekbe kijárók pozitívumként említették, hogy
könnyebb eligazodni, amióta a dûlõk nevet kaptak.
A megkérdezettek szívesen vennék, ha lenne köz-
világítás és térfigyelõ kamera a tolvajok ellen.

7. oldal

Lakbérhátralék miatt
költöztetnek ki családot

Több mint 8 ezer hektár-
ról takarítják be az õszi ga-
bonát a gazdák a város kör-
nyékén, a járásban összesen
14 ezer hektár körüli a vá-
gásra váró terület. Az aratás
a legjobban szervezhetõ, és
a korszerû kombájnoknak
köszönhetõen manapság az
egyik legegyszerûbb mezõ-
gazdasági munkává vált.
A kenyérgabona minõsége
nem kimagasló, a mennyi-
sége megfelelõ, azonban az
ára alacsony és folyamato-
san csökken.

Az õszi árpa aratása június
végén kezdõdött és be is fe-
jezõdött a mintegy 400 hek-
táron. A termésátlaga 4,3
tonna körül alakult, ami jobb
a tavalyinál. Ugyancsak vé-

get ért a repce betakarítása
az 1020 hektáron. A termés-
átlaga 2,1 tonna körüli, de
volt olyan tábla, ahol nem
érte el az egy tonnát sem.

A búzába késõbb állhattak
a kombájnok, jelenleg a terü-
let mintegy 80 százalékán
végeztek az aratással. A búza
minõsége és mennyisége is
vegyes képet mutat. Hektá-
ronként 3,5-7 tonna között
szóródik a betakarított ke-
nyérgabona, az átlag 5,1 ton-
na, azonban még egy-egy
táblán belül sem egységes. A
szakemberek a tavaszi csa-
padékos idõjárást okolják az
egyenetlen hozamért. Ahol a
belvíz tartósabban megma-
radt a földeken, azokon a te-
rületeken gyengébb termést

arathattak. Az idén sokkal
több a takarmánybúza, na-
gyon kevés a malmi minõ-
ség, az étkezési búza arány a
teljes betakarított mennyiség
negyedét éri el. A sikértarta-
lom 24-28 közötti, a fehérje
12 százalék alatt marad. Az
átvételi ár alacsonyabb a ta-
valyinál. A malmi búzáért 42
ezer, a takarmánybúzáért 40
ezer forint alatti árat kínál-
nak. 

Az õszi kalászosok aratása
jövõ hét végére befejezõdhet
a térségben, mennyiben esõ
nem hátráltatja a munkákat.
Utána kezdõdhet a tavaszi
vetésû árpa, zab és borsó be-
takarítása.

BG

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Közel 24 millió forinttal tartoznak a szociális lakások
bérlõi az ingatlanokat kezelõ szolgáltatónak. A 450 ön-
kormányzati tulajdonú lakásban élõ, 70-80 szociálisan
rászoruló család tartozása meghaladja a két hónapot.
Két kilakoltatásra hamarosan sor kerül, mert a lakók
nem fizették ki a felhalmozódott hátralékot és a bíróság
ítéletét sem vették figyelembe.

Utoljára nyolc évvel ezelõtt épültek szociális bérlakások a Petõfi utcán.

Jó termés, változó minõség

„Chomiak Waldemar szerint
15-20 lakást lehetne piaci áron
bérbe adni, a bevételekbõl
csökkentenék a mintegy 24
millió forint lakbérhátralékot.“
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A Szentesi Élet 2005. janu-
ár 21. számában egy részlet
jelent meg a szentesi repülés
történetébõl. Az esemény fel-
keltette az érdeklõdésemet, s
mivel több visszaemlékezést
meghallgattam más és más
történetet ismertem meg. Re-
püléstörténeti jelentõsége
miatt idézzük fel a történe-
tet. 61 évvel ezelõtt 1952. jú-
lius 17-én Cserebökény tér-
ségében mintegy 8000 méter
magasságban a 66. vadászre-
pülõ-hadosztály alárendelt-
ségébe tartozó 62. vadászre-
pülõezred két (Mikojan-
Gurjevics) MIG-15 (Sas) típu-
sú szubszónikus (hangsebes-
ség alatti) sugárhajtású repü-
lõgépe összeütközött. A 021-
es oldalszámú (1621gyári
sz.) gépet Nits Ferenc had-
nagy (egyes források szerint
alhadnagy) a 037-es oldal-
számú (1108037 gyári sz.) gé-
pet Ferencz István fõhad-
nagy vezette. A kunmadarasi
repülõalakulat repülõgép ve-
zetõi, kiképzõ repülést foly-
tattak. A repülést a sztratosz-
férában hajtották végre, út-
vonalrepülés, légi harc, szá-
zadkötelék felvétele. A köte-
lékben Ferencz fõhadnagy
századparancsnok vezette a
vezérgépet és Nits hadnagy
kísérte. A felszállást gép-
párban hajtották végre, a kö-
telék a repülõtér feletti körön
gyülekezett. A tervezett út-
vonal Kunmadaras – Szar-
vas-Kecskemét - Jászberény
– Kunhegyes – Kunmadaras
volt. A feladatot Szarvas lég-
teréig szabályosan végezte a
géppár, a terv szerint itt a ra-
jon belül a két gép szerepet

cserélt. A 021-es oldalszámú
gépnek kellett átvenni a ve-
zérgép pozíciót, ehhez meg
kellett elõzni a 037 oldalszá-
mú gépet. A manõver köz-
ben a kísérõ Nits hadnagy
beleütközött a vezérgépbe. A
MiG-15-ösök az ütközés kö-
vetkeztében kigyulladtak és
zuhanni kezdtek. A 021-es
gépnek az egyik szárnya le-
szakadt Nits Ferenc hadnagy
a repülõgéppel katasztrófát
szenvedett. A 037-es gép pö-
rögve zuhant, a pilóta
Ferencz István fõhadnagy
felismerve a helyzetét sikere-
sen katapultált. A magyar lé-
gierõ történetében ez volt az
elsõ sikeres katapultálás. Er-
rõl bõvebben a TOP GUN fo-
lyóirat 1992/3. számában ol-
vashatunk. Részlet a cikkbõl:
„Alattam egy búzatábla és
egy tanyaközpont látszott.
10-15 fõbõl álló embercso-
port futott a valószínûsíthetõ
földet érésem helye felé, élü-
kön egy tagbaszakadt olajos
emberrel, aki egy franciakul-
csot szorongatott a kezében.
A földet érésnél mint valami
profi ejtõernyõs talpon ma-
radtam. – Jó napot! Jöjjenek
csak közelebb! Magyar pilóta
vagyok - igyekeztem meg-
nyugtatni õket, no meg ma-
gamat is még mielõtt valami
félreértés történne. Megtud-
tam tõlük, hogy Szarvastól
10-11 km-re, Cserebökény ta-
nyaközpontnál értem föl-
det.” A pontos helyet a kora-
beli iratokból pontosan ki le-
het deríteni a hadtörténeti
intézet levéltárában.

Móra József

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Torday
Henriettát (képünkön), a
Szentes TV fõszerkesztõjét
kérdeztük.

– Áprilistól 50 fõvel nõtt a
DélKerTész dolgozóinak
száma. Az eddig vállalkozá-
sokon keresztül végzett cso-
magolói munkára vettek fel
állandó dolgozókat, akiket
télen is tudunk foglalkoztat-
ni. Májustól szeptemberig
30-150 fõ alkalmi munkavál-
lalónak, köztük 25-30 diák-
nak adnak munkát. 

– A foglalkoztatási muta-
tókat figyelembe véve a nyá-
ri idõszak, fõleg a mezõgaz-
dasági idénymunkákra gon-
dolva, mindig egy könnyí-
tést jelentett a munkanélküli-
ség kérdéskörét illetõen. Ám
ha egy helyi cég sikeres a fej-
lesztés területén, és ha ez új
munkahelyeket is tud terem-
teni, mindenféleképpen elis-
merésre méltó. A DélKer-
Tész az elmúlt években el-
sõdleges célként fogalmazta
meg az innovációt, a maga-
sabb szintû kivitelezést, és
természetesen a nyomon kö-
vethetõséget. A törekvéseken
túl a sikert az is jelentheti,
hogy az alkalmi munkavál-
lalók után sikerült olyan
munkahelyeket teremteni,
amely az idénymunkán túl is
tudják foglalkoztatni az em-
bereket. Egy város fennma-

radásának, fejlõdésének és a
már meglévõ értékek gyara-
pításához elsõdleges cél kell,
hogy legyen az új munkahe-
lyek teremtése! Ezt figyelem-
be kell vennie mind a helyi
vállalkozásoknak, cégeknek
és persze a városvezetésnek
is!

– A képviselõ-testület leg-
utóbbi ülésén Halmai István
azt kérte, halassza el a város
Puskás Öcsi szobrának fel-
állítását, és az erre szánt 7
millió forintot, vagy annak
egy részét csoportosítsák át
újabb térfigyelõ kamerák be-
szerzésére, mert például a
Rigó Alajos gyermekotthon-
nál is szükség lenne egy ilyen
eszközre. 

– Prioritásokat állítani egy
olyan költségvetés tükrében,
melynek forrásai és lehetõsé-
gei sokáig vita tárgyát ké-
pezték a városatyák között
is, igen nehéz. Mint ez a kér-
dés is. Fontos kitérni a rész-
letekre, illetve az olyan ki-
adásokra is, melyek talán
csekély részét képzik egy
olyan büdzsének, amely sok-
kal nagyobb számokkal dol-
gozott  a minimális lehetõsé-
gek határán. Véleményem
szerint is az egyik legfonto-
sabb kérdéskör a közbizton-
ság. Az elmúlt hetekben a
fent nevezett intézmény is
jelentõs hangsúlyt kapott.
Bár, ha a gyermekotthon is
nagyobb hangsúlyt fektetne
a helyi médiumokban való
szereplésre, minden bizony-
nyal érthetõbb lenne az õ
mûködési elvük is. Igen, fon-
tos a már meglévõ kamera-
rendszer kibõvítése, azon a
területen is. Másrészt fontos
a múltra való emlékezés is,
legyen az kultúra, vagy mint
a jelen eset is példázza sport,
hiszen a múlt pontos ismere-
tével építhetünk egy stabil
jövõt. Nem mellékesen ezek
azok a közösségi események,
amelyek összetartanak em-
bereket, családokat, baráti
társaságokat, városokat!

– A 13-21 éves roma fiata-
lokat szólította meg a helyi
rendõrkapitányság és a ki-

sebbségi önkormányzat kö-
zös fóruma, ám a célközön-
ség igen kis számban képvi-
seltette magát egy nemrégi-
ben tartott rendezvényen. Az
egymáshoz való közeledés
jegyében, a jelenlévõk hall-
hattak a cigányság kirekesz-
tésének problémájáról, és
mintaadó életpályát befutó
roma származású prevenciós
szakemberrel is.

– Az egymáshoz való kö-
zeledés elsõ lépése a mosoly,
majd a kommunikáció. Kivá-
ló kezdeményezésnek tar-
tom, bár sajnálattal olvastam
én is, hogy kevés érdeklõdõ
látogatott el a fórumra. Talán
nagyobb hírverést kellene
legközelebb tartani. A ci-
gányság kirekesztése igenis
létezik, és hiszem azt, hogy
ebben a szakemberek na-
gyon sokat tudnak segíteni,
hogy az újabb generációk
már másképpen kezeljék ezt
a kérdéskört. A Fivéreket
személy szerint nagyon sze-
retem, hiszen óriási ered-
ményt értek el azzal, amihez
a legjobban értenek, vagyis a
zenéléssel. Évekig, évtizede-
kig képezték magukat, és
dolgoztak a sikerért. Példa-
értékû, mint az is, hogy
Ombodi Csilla és Seres Antal
ma már nagyon beteg gyer-
mekek rehabilitációját segíti
egy alapítványon keresztül,
illetve Toncsi pedig a hangjá-
val és gitárjával gyógyít.
Hosszú az út, de szakembe-
rek bevonásával és példaké-
pek állításával hiszem azt,
hogy tudunk változtatni! 

– Az utca egyirányúsítása
ellen tiltakoztak a Tóth Jó-
zsef utca lakói. A helyszínen
tartott fórumon mintegy két-
tucat utcabeli jelent meg és
mondta el nemtetszését a
tervekkel kapcsolatban. A
lakók attól félnek, hogy az
egyirányú közlekedési rend
miatt megnövekvõ forgalmat
nem bírja el az úttest és kárt
okoz a házaikban is. 

– Mindenképpen fontos
meghallgatni egymás véle-
ményét, és ennek pontos is-
meretében dönteni majd ké-

sõbb. Az elmúlt években
Szentes városában sok he-
lyen megváltozott az addigi
forgalmi rend a belváros re-
habilitációjának köszönhetõ-
en. A legfontosabb olyan
szakemberek véleményét ki-
kérni, akik meg tudják vizs-
gálni azt, hogy valóban ilyen
nagy veszélyt jelentene-e az
egyirányúsítás.  Ha igen, át
kell gondolni a közlekedés
tekintetében más lehetõséget
is, és ha valóban nincs más
út, átírni az addigi terveket!

– Jelentõs értékvesztés ta-
pasztalható a hazai lakóin-
gatlanoknál, jelenleg a 2003-
2004-es árszinten mozognak
az ingatlanárak. Az itteni
keresletre nincs panasz, hi-
szen a szentesi járás lakóin-
gatlan piacán nõtt a forga-
lom 2012-ben, miközben me-
gye szinten csökkent az
adásvételek száma. Nagy
vesztesei a jelenlegi idõszak-
nak a téglablokkos, egyedi
gázkonvektoros lakások,
melyek nincsenek hõszige-
telve.

– Valóban ez tapasztalható
sajnálatos módon, talán a ta-
valyi keresletet mi még min-
dig kevesebbnek érzékeljük.
Sajnos sokan nem azért ad-
ják el meglévõ ingatlanjai-
kat, mert tovább akarnak
lépni, hanem mert tovább
kell lépniük a lakáshitelek
miatt. Nyilván az eladó min-
dig többet szeretne kapni, hi-
szen érzelmileg is kötõdik
régi ingatlanához, a vevõ pe-
dig a gazdasági helyzetre
szabadkozva minél keveseb-
bet akar fizetni. De ez min-
dig is így volt. Sajnos a fent
leírtak országosan is jelen
vannak, és járásunkban is le-
képezõdik. Nagyon nehéz,
mint ezen változtatni is. Itt
van egyre nagyobb jelentõsé-
ge a politikumnak, és a helyi
kezdeményezéseknek, hogy
mindenki ismerje és legyen
tisztába a lehetõségeivel, hi-
szen sokszor ennek hiánya is
súlyos hiba! De nekünk, ál-
lampolgároknak, vagy szen-
tesieknek mi marad? Mint
mindig, a bizalom és a hit…

A századforduló éveiben
Szentes politikai életét a
gyûlölködõ személyi küz-
delmek, továbbá a pártok ki-
élezett, meddõ csatározása
jellemezte. A lakosság általá-
nos óhaja volt a közéleti bé-
kesség helyreállítása. Erre le-
hetõség nyílt 1902 tavaszán,
amikor tisztújítást tartottak,
megválasztva a város új ve-
zérkarát. Az volt a tét, hogy a
békességet hirdetõ, a város
fejlõdését hatékonyan elõ-
mozdító erõk gyõzedelmes-
kednek-e, vagy folytatódik
az áldatlan harc. Az izgalmas
választási csatározásról utó-
lag született egy hat énekbõl
álló szatirikus költemény,
amely név nélkül jelent meg
1903-ban: „Tulakurcza ostro-
ma” címen.

A cím némi magyarázatra
szorul. Az érintett idõben
még nem készült el a mai
városháza, ezért az egyes hi-
vatalok a város különbözõ
részein mûködtek. A képvi-
selõtestület a Széchenyi-li-
getben lévõ épületben tartot-
ta üléseit, amely 1869-ben
eredetileg vigadónak ké-
szült, 1873-tól a gimnázium,
1888-tól a városi közgyûlés
kapott benne helyet. (1913-
tól múzeum.) Mivel a
Kurcán túl lévõ területen
volt az építmény, a kortársak

túl a kurcai városházaként
emlegették, megkülönböz-
tetve az óvárosházától, kis-
városházától stb. Az 1902.
évi tisztújítási csatározások
ebben az épületben zajlottak,
innen jött a cím: „Tulakurcza
ostroma”.

Az elsõ énekben a szerzõ
is az épület bemutatásával
kezdi, majd egyéb ismerete-
ket közöl a városról.

„Hullatja levelét az idõk
vén fája…, Szentesen azon-
ban nem ügyelnek rája / Ná-
lunk megfordítva megy a vi-
lág sorja, Klio nem a múltat,
a jelent kotorja. / Lám ez az
eset is… Ugye bizony furcsa,
Hõsköltemény tárgya, hogy
lesz Tulakurcza? / Melyrõl a
krónika eddig nem is szóla;
Sem Gyõry, sem Bugyi nem
igen írt róla.” (Gyõry József
és Bugyi Antal egykor a vá-
ros fõjegyzõi voltak.) A liget-
rõl írt strófa után így folytat-
ja: „No de nem a fûrõl s fáról
szól a nóta… Van ott egy
épület hosszú, hosszú idõ
óta./Nos ez az épület, – bár-
milyen otromba; Ez kevert
bennünket ama nagy ost-

romba. / Hát oly fontos hely
ez? – kérdik Önök, nemde?
Csak egy kis türelem! El-
mondom szép rendbe. / Kis-
gyerek koromban vendéglõ
volt e helyt; Gyakran üríté-
nek apáink itt kehelyt. / S
mikor a kultúra idáig elére:
Gimnázium jött a vendéglõ
helyére. / Hat vidám eszten-
dõt én is tölték benne; Most
is elõttem van, mintha csak
ma lenne.” Az elkövetkezõ
versszakok a gimnáziumról
és az egyes tanárokról szól-
nak, így Szívós Béláról, Pó-
lya Ferencrõ, Dósa Elekrõl,
Zolnay Károlyról, Balázso-
vits Norbertrõl és Zoó János-
ról.

A második ének a város
tisztviselõirõl szól, sorra vé-
ve a közigazgatási ágazato-
kat. Novobáczky Gyõzõ gaz-
dasági tanácsnokot például
így mutatja be: „Alkot a
Gyõzõ olyan sokat, nahát!
Még száz év múlva is nyög-
jük az adóját. / Aki ezt nem
hiszi, menjen maga oda; S
nézze meg, milyen egy Petõ-
fi Szálloda! / Gyönyörû al-
kotás, sõt monumentális;

Kár, hogy repedeznek a falai
már is. / Indus cifrasággal
van a fala teli; De a magyar
stylt a kilincs képviseli. /
Bár elnevezésnek a »Hotel
Széll« jobb lenne; Mert bi-
zony cúg és szél bõven va-
gyon benne.” Nem maradt
ki a sorból a polgármester
sem: „S most tessék figyelni
megjegyzéseimre; Hogyan
adminisztrál dr. Lakos Imre!
/ A közigazgatás, tudjuk mi-
lyen rideg; Lélekölõ malmán
tönkre megy az ideg. / Imre
bá’ azonban úgy ejti a sorát;
Hogy rendel magának egy
furcsa zongorát. / Ettõl fog-
va hangos lesz a városháza;
Végzéseit Lakos mind elzon-
gorázza. / S mindjárt élén-
kebb az adminisztráció; mi-
helyt szól a zene: forte s
adagió. / Hogyha hölgyek-
nek szól a véghatározat; La-
kos akkor szonett partitúrát
hozat. / S hogy az illetõknak
a kedvüket töltse; Eljátsza a
végzést piano és dolcse. /
De ha segélyt kérnek a váro-
si szegények; Mollból, tre-
molózva szólal meg az
ének.”

Hosszan ír a szerzõ a váro-
si hivatalok szétszórt elhe-
lyezésérõl, rendkívül mosto-
ha viszonyairól: „Ami a leg-
fõbb, melynek nincsen mása:
A városház! Szentes speciali-
tása. / Hej, nem olyan ám
ez, mint más városokban…;
Nagy, tornyos városháza az
országban sok van, / De épp
ez a hiba! Ki lenne oly kába;
Mindent bezsúfolni egy

nagy kaszárnyába, / Hol a
sok folyosón eltéved az em-
ber?! Százszorta jobb ennél a
pavilon-rendszer. / Lám
Szentes városnak bölcs ku-
paktanácsa; Volt oly józan-
eszû, hogy ezt mind belássa.
/ S a hivatalokat szétosztá
hét felé; Amíg sorba járod,
félnap telik belé!”

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

110 éve: Szatirikus hõsi eposz Szentesrõl (I.)

„Tulakurcza ostroma”

Egy legenda
nyomában

Mit szól hozzá Torday Henrietta?
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A szolgáltatások számá-
nak és színvonalának emelé-
se a belépõdíjak változtatása
nélkül a családok teljes ki-
szolgálása érdekében a fõ
célja az üdülõközpont héten
munkába állt vezetõjének.
Márton Mária (képünkön) a
dolgozóknak megfogalmazta
elvárásait és hamarosan leül
a vízilabda edzõkkel is tár-
gyalni. Hosszú távra tervez
és örül, hogy jövõre az uszo-
da is bekapcsolódik a strand
kínálatába.

– Melyek az elsõ tapaszta-
latai? – kérdeztük az újdon-
sült strandvezetõt.

– Nagyon korrekt átadás-
átvétel történt, mind a hivata-
los okmányok, mind a köny-
velés részérõl. Az üdülõköz-
pont Kft. elfogadott üzleti
tervvel rendelkezik az idei
évre, attól nem szeretnék el-
térni. A dolgozókkal leültem
beszélni és elmondtam az el-
várásaimat. Minden egyes
munkatárs lehetõséget kap a
bizonyításra. Ha több esetben
azt látom, hogy nem tud al-
kalmazkodni az elvárások-
nak, akkor kénytelen leszek
változtatni. A sikerhez az õ ál-
dozatos munkájuk is kell.

Határozott célokkal érkez-
tem és határozott kiállással,
ami meglepett egyeseket. Mi-
elõtt döntöttem a vezetõi fel-
adatok vállalásáról, ellátogat-
tam a fürdõbe egy hétvégére
a gyermekeimmel és uno-
kámmal. Az akkor tapasztal-
takat is megosztottam a dol-
gozókkal. Minden nap több-
ször végigsétálok a strandon
és szóvá teszem a tapasztalt
hiányosságokat. 

– A környezõ települések
fürdõi mekkora versenytár-
sak?

– Az a tapasztalatom, hogy
a fürdõvezetõk nem konku-
renciát látnak a másikban.
Minden fürdõ és strand a sa-
ját kínálatát próbálja kialakí-
tani és erõsíteni. A szentesi
fürdõ jó helyzetben van, ideá-
lis az elhelyezkedése. Kevés
strand mellett mûködik kiépí-
tett teniszpálya, máshol nincs
ilyen hosszan természetes
vízfelület mint a Kurca. Itt a
liget a futópályájával, van bú-
vároktatás és persze vízilabda
hagyomány. Tökéletes hely a
családok számára a nagy és

árnyékos zöldfelület, sátorhe-
lyektõl a kõházakig tudunk
szálláslehetõséget biztosítani
a hozzánk érkezõk számára. 

– Milyen tervekkel érke-
zett?

– Bõvíteni kívánom a szol-
gáltatások számát és növelni
a vendég létszámot is. Szeret-
ném, hogy már a belépéskor
harsogó zöld fû és virágözön
fogadja a vendégeket. Szá-
momra furcsa, hogy az öltöz-
ködésbõl nem derül ki egy-
bõl, ki a strand dolgozója,
ezért egységes munkaruhát
szeretnék bevezetni. A férfi-
aknak piros nadrág és fehér
póló kitûzõvel, a nõknek fe-
hér nadrág és blúz. A fõ fel-
adat természetesen a bizton-
ságos üzemeltetés. Ehhez
megfelelõ mûszaki végzettsé-
gû, és szakmai tapasztalatú
kollégákkal rendelkezem.

Pályázati lehetõségekbõl
szeretném bõvíteni a Kurca
parton a szálláshelyek számát
és jó lenne felnõtt játszóteret
kialakítani különbözõ sport
eszközök kihelyezésével.

– A strand sajátossága a
fürdõvendégek és az úszó- és
vízilabdaedzések kiszolgálá-
sa, ami sokszor súrlódást je-
lent strandolók és sportolók
között.

– Többen felhívták a figyel-
memet a sportolók és a ven-
dégek viszonyára. Hamaro-
san leülök az edzõkkel egyez-
tetni. Véleményem szerint a
sport önfegyelemre is nevel,
ezért a sportvezetõknek is be
kell tartani a szabályokat a fa-
ir play, sportszerûség jegyé-
ben. Nyitott vagyok a változ-
tatásokra, de a megbeszélt
edzés idõket be kell tartani.
Az edzések idejét közösen

kell egyeztetnünk, eldönte-
nünk, az esetleges változtatá-
sokhoz megfelelõen mûködõ
belsõ kommunikációra van
szükség. Ehhez ragaszko-
dom, és be is fogom tartatni a
rögzített dolgokat.

Más sportágakat is szeret-
nék becsalogatni a strandra,
például most a triatlon felé
nyitunk, illetve táncosok, te-
niszezõk jelentkeztek sporttá-
borok szervezésére.

– Jövõre elkészül a fedett
uszoda, ami újabb feladatot
jelent.

– Örülök az uszodának,
szép feladatot jelent majd az
üzemeltetése, és a sportolóink
számára megfelelõ felkészülé-
si lehetõséget tud biztosítani.
A kivitelezésben résztvevõk-
kel hétfõn találkoztam elõ-
ször. Volt már munkakapcso-
latunk, ezért úgy gondolom
gördülékenyen fog menni a
közös munka.

– Változnak a megszokott
programok?

– Folytatjuk a megszokott
rendezvényeket, az éjszakai
fürdõzés bõvülhet éjszakai
filmvetítéssel. Keresem a kap-
csolatot az intézmények és ci-
vil szervezetek vezetõivel a
hosszabb távú együttmûkö-
dés reményében. Régen talál-
kozási pont is volt a fürdõ,
szeretném ha ez visszatérne .
A városi könyvtár és néhány
civil szervezet partner ebben.
Rendszeresen helyet adunk
majd egészséges életmódra
nevelõ programoknak, és már
összeállt egy team, ami egy
hagyományosan megrende-
zésre kerülõ rendezvény ter-
veit készíti elõ. Ezen kívül na-
gyobb hangsúlyt szánok a
marketingnek. B.G.

Éppen hatvan évvel ezelõtt
jöttem elõször Szentesre. El-
keseredve, kétségbeesve, ki-
ûzötten ifjúságom városából,
ahová legszebb emlékeim, ki-
csi gyerekeim és otthonom
kötött. A vasútállomásról egy
régi barát kalauzolt be, meg-
állás nélkül a ligetbe, a
strandra. Talán a meghitt kör-
nyezettel akarta feloldani ért-
hetõ ellenérzésünket. Õ se
volt régi helybeli, nem sokat
mesélt a barátságos létesít-
ményrõl. Amit most összesze-
dek emlékeimbõl, mind ké-
sõbb tudtam meg. Talán pon-
tatlan leszek, de örülök, ha
felkavarom a feledés iszapját.

Arról nem szólok, hogy év-
századokra visszatekintve az
itt élõk sorsát, néha a puszta
létét mennyire meghatározták
a környezõ kis és nagy vizek.
Vagy már a békésebb idõkben
a Kurcáról a Kõrösön át szál-
lították a halat és egyéb árut a
váradi piacra.

Kizárólag a nyári kikapcso-
lódásra gondolok. Ez hosszú
ideig csak a Tiszát jelentette,

ám ez olyan fontos volt, hogy
akadt vállalkozó, aki buszjá-
ratot indított oda-vissza. A
városon belüli lehetõség óhaja
a harmincas évekre erõsödött
meg. A város vezetõi pártol-
ták az ügyet. A polgármester
Négyesi Imre, a mûszaki osz-
tály vezetõje Cseuz Béla és a
városi fõkertész ifj. Matyó
Sándor. 1932-ben megszüle-
tett a határozat: uszoda épül
Szentesen. 1933-ban készen
volt a medence, az öltözõk, a
kabinok és a vendéglõ is.

Megalakult az SZTE úszó-
póló szakosztálya. Az edzése-
ket Simon Pál úszómester ve-
zette. Kunszentmárton, Szar-
vas, Orosháza, Hódmezõvá-
sárhely csapataival játszottak
Késõbb Szegeddel is. 1934-
ben a MÁV úszói is a vízbe
szálltak. Az átalakult egyesü-
let, a SZUSE vezetõi Cseuz
Béla és Argényi Sándor, inté-
zõje dr.Jász Béla. Ekkor már a
lányok is elkezdték a verseny-
zést. Az Albertényi lányok, a
Tari testvérek, Cseuz Piri és
Márta, Krausz Ági és Juci.

A pólósok a város legismer-
tebb  ifjai voltak. Amikor né-
hány éve a Dunántúlon egy
idõs pappal megismerked-
tem, hallván, hogy Szentesrõl
jöttem, azonnal elkezdte so-
rolni a neveket. Kérdezte, mit
tudok róluk: Lakos Ferenc,
Lányi Lajos, Cseuz László,
Brüll Mátyás, Simon Tibor,
Nádai Géza...

1945-ben MÁV keretben
kezdõdött újra a munka, majd
jött a Kinizsi. Ez a generáció
már ismertebb. Mint ahogy az
is, hogy gyõzelem után Ha-
raszti Ervin ruhástul ugrott
vízbe. Jöttek az újabb szép
eredmények, már a pólós lá-
nyoktól és a szenioroktól is.

Lassan bõvült a strand is,
de lemaradt még Vásárhely
mögött is, pedig annak idején
Cseuz Márti azért hagyott fel
a versenyzéssel, mert rosszul
lett a hínáros, békalencsés
népkerti vízben. Most beért a
vágyálom: épül a szentesi vízi
sport új csarnoka. Közben
azért van mire emlékeznünk.

B.M.E.

Olvasónk írja

Új uszoda, régi emlékek

(folytatás az 1. oldalról)
Utána lehet dönteni, a lak-

bérhátralékokkal kapcsolatos
tennivalókról és a piaci lak-
bérek bevezetésérõl, figye-
lembe véve a kiválasztott la-
kások helyét is. Szerinte nem
jó megoldás, ha két szomszé-
dos lakás közül az egyik bér-
lete a duplájába kerül. Rá-
adásul jelenleg nincs üres la-
kás, amit piaci áron lehetne
kiadni, ezért nem sürgõs
dönteni. Hozzátette, leg-
utóbb 2007-ben emelkedett
mintegy másfélszeresére a
lakbér, hatására az ötszörö-
sére nõtt a hátralék.

Chomiak Waldemar, bizott-
sági elnök szerint a tavalyi
ellenõrzések bebizonyítot-
ták, hogy lehetetlen a hátra-
lékok behajtása, az érintettek
alacsony jövedelme miatt.
Ezért nem látja értelmét a to-
vábbi ellenõrzéseknek, vi-
szont 15-20 lakást lehetne
magasabb áron adni, mert a
lakók között van olyan, aki
rendszeres jövedelemmel
rendelkezik. A szociális bi-
zottság javaslata alapján az
önkormányzati lakások leg-
feljebb 5 százaléka haszno-
sítható lehetne a jövõben.

A bérlakásokat kezelõ vá-
rosi szolgáltató kft. ügyveze-
tõje megerõsítette lapunknak
a nehézkes behajtást. - A tör-
vényi lehetõséggel élünk a
bérleti díjjal tartozókkal
szemben. Fizetési felszólítást
küldünk, amennyiben nem

reagál az ügyfél, akkor fize-
tési meghagyást kérünk a
közjegyzõi kamaránál és ha
még ez sem vezet eredmény-
re, akkor fordulunk bíróság-
hoz – mondta Döbrõssy Iván.
Mint kiderült, a lakbérhátra-
lékosok egy része 6 millió fo-
rint távfûtés díjjal is tartozik.
A szolgáltató körültekintõen
jár el a tartozások behajtásá-
nál, ahol látják, hogy nincs
végrehajtható vagyon, ott
nem is kezdik el a bírósági
eljárást, ezzel is csökkentve a
felesleges kiadásaikat.

A szolgáltató vezetõje el-
mondta, hogy minden eset-
ben lakható, tiszta állapot-
ban adják át a bérlakásokat
használatra. Szerzõdés sze-
rint ugyanígy kellene vissza-
kapniuk, de ez sokszor nem
így van. Ahol a bérleti díj ki-
fizetése is gondot jelent, ott
nem költ a lakás állagmeg-
óvására a bérlõ, és ezért a le-
adott lakás felújítása is sokba
kerül. Minimális számban
vásárol is ingatlant az önkor-
mányzat, tavaly egy Pintér
utcai családi házat vettek
meg.

A bérlakásrendelet módo-
sítását jegyzõ Csányiné Bakró-
Nagy Vera irodavezetõ (pol-
gármesteri hivatal) tapaszta-
lata szerint a lakbérhátralé-
kosok nagyobb része nem
azért nem fizet, mert nem
akar, hanem nem tud, mivel
nincs megfelelõ jövedelme.
A bérlõk között hat évvel ez-

elõtt végeztek egy részletes
felmérést, amibõl az derült
ki, hogy 40 százalékuknak
nincs munkajövedelme, se-
gélybõl, kisebb részük nyug-
díjból él. Ez az arány az el-
múlt években inkább rom-
lott, mint javult volna. A be-
adott igényekbõl az látszik,
hogy az egy fõre jutó jövede-
lem a 20 ezer forintot sem éri
el, de legtöbb esetben 30 ezer
forint alatt marad. Két kila-
koltatásra hamarosan sor ke-
rül. Részben lakbérhátralék
miatt kell kiköltöztetni egy
családot a rendõrség segítsé-
gével augusztus elején, mi-
vel maguktól nem tettek ele-
get a bírósági ítéletnek. A
másik ügyben még nem tûz-
ték ki a bíróság által elren-
delt kilakoltatás idõpontját.
Csányiné Bakró-Nagy Vera
elmondta, hogy legalább egy
éves eljárás elõzi meg a kila-
koltatást, szerencsére a leg-
többen maguktól kiköltöz-
nek, amikor megkapják a
bérleti szerzõdés felmondá-
sáról szóló határozatot.

A lakbérhátralékok vizsgá-
latával megbízott albizottság
munkájáról szóló beszámo-
lót a képviselõ-testület szep-
temberi ülésére készíti el az
Chomiak Waldemar elnök,
és várhatóan ugyanekkor ke-
rül újra napirendre a piaci
alapú lakásbérlés lehetõsége
is.

Besenyei Gábor

Lakbérhátralék miatt
költöztetnek ki családot

Pályázati forrásból újul
meg az ecseri templomrom,
ahol több rendezvény is le-
hetne a jövõben. A térség
egyetlen fellelhetõ puszta-
templomának állapota évek
óta romlik, ezért is vált
szükségessé a megmentése.
A felújítás várhatóan jövõ
évben kezdõdhet el.

Évek óta a város tervei kö-
zött szerepel az ecseri temp-
lom megmentése, a munkák
elõkészítésére az önkor-
mányzat anyagi forrást is el-
különített a költségvetésben.
Az idei évben nyílt lehetõ-
ség, hogy a Szentes Városért
Közalapítvány pályázatot
nyújtson be a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal
Leader programjának kereté-
ben. Az elnyert 12,3 millió
forintból a 13-14. században
épült templom falazatának
további pusztulását akadá-
lyozzák meg, mobil árnyéko-
lást és burkolatot készítenek,
valamint napelemek segítsé-
gével elektromos áramot ter-
melnek világításhoz és han-
gosításhoz. Wittek Krisztina
fõépítész tájékoztatása sze-
rint az építési engedélyek
rendelkezésre állnak, még a

kiviteli terveket kell elkészí-
teni. Legutóbb ötven évvel
ezelõtt történt nagyobb be-
avatkozás az épületnél, ami-
kor a falakat kiegészítették
és megtámasztották. A felújí-
tást követõen kultikus célok-
ra, keresztelõk, misék meg-
tartására is alkalmassá válik
az emlékhely.

A hely turisztikai jelentõ-
ségét emelte ki Móra József,
önkormányzati képviselõ.
Tájképi jelleggel bír ebben a
formájában a templom, ezért
a legfontosabb, hogy látogat-
hatóvá tegyék. Ecser közelé-
ben kerékpáros- és gyalogos
túraútvonalak haladnak el és
mellette vezet a Szarvasi út,
így bekapcsolható a turiz-
musba. Hozzátette, kisebb
csoda, hogy az elmúlt évszá-
zadokban fennmaradhatott a
templom.

Szirbik Imre polgármester
elmondta, hogy az ecseri
templom megmentése része
az önkormányzat azon tö-
rekvésének, hogy megõrizze
a város építészeti emlékeit,
mint történt az a zsinagóga,
a református templom és
Kiss Bálint utca, a volt vár-
megyeháza és a bíróság épü-

letének esetében is.
A Szentes Városért Köz-

alapítvány szakmailag mû-
ködött közre a pályázatban.
Labádi Lajos elnök elmondta,
hogy tavaly egy tudományos
ülés keretében emléktáblát
helyezett el a templomrom-
nál az Elpusztult és Pusztuló
Magyar Falvakért Egyesület.
Ecser települést 1183 óta em-
lítik a nemesi oklevelek, vi-
rágkorában 350-400 fõs vi-
rágzó település volt, ami a
török idõben elpusztult.

A tervek elkészítése után,
tavasszal kezdõdhet el a
pusztatemplom felújítása és
várhatóan jövõ év végére be-
fejezõdik a munka. Az új
életre keltett ecseri templom-
rom továbbra is térítésmen-
tesen látogatható.

Munkatársunktól

12 millió az ecseri romra

Szentes külterületén a
középkorban 20-22 telepü-
lés létezett, melyek nem
élték túl a török idõket.
Többek között Veresegy-
háza, Bökény, Pankota,
Ecser, Királyság, Kajánfa-
lu, Szent László és Tees, a
késõbbi Magyartés. Az
Ecseri templom a város
legrégebbi építészeti em-
léke. A 13-14. században
gótikus stílusban épült,
egyhajós, tornyos temp-
lom. A legrégebbi fotó
1890 táján készült az épü-
let maradványairól. Falain
egykor gólyák fészkeltek.
A rom geocaching pont is,
ahol a túrázók, természet-
járók egy ládát találhat-
nak meg földrajzi koordi-
náták alapján. A geo-
caching.hu adatai szerint
legutóbb július 16-án a ci-
bakházi Kertész család fe-
dezte fel a ládikát.Képünk a tavaly októberi emlékhelyavatáson készült.

Családbarát fürdõtervek
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Országos díszmadár kiál-
lítást szervez a mûvelõdési
központ szakköre szeptem-
ber 20-22. között a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban. Bár évszám alapján a
41. ilyen alkalomra kerülne
sor, az utóbbi években el-
maradt  kiállítások miatt
alacsonyabb ez a szám.

Szentesen 1972 óta mûkö-
dik az ország egyik legna-
gyobb fedett díszmadárbör-
zéje és ugyan ettõl az évtõl
rendeznek szakköri kiállítást
is. Utoljára 2008-ban történt
hasonló, majd az utána kö-
vetkezõ két évben a Dobos
András fémjelezte díszma-

dártenyésztõk egyesülete
vette át a szervezést. Az
utóbbi két évben azonban el-
maradt a kiállítás, ezért is
örömteli, hogy Kotvics Varga
Antal ismét magára vállalta a
hagyomány újraélesztését. A
szakkör alapítója és egyben
vezetõje hónapról hónapra, a
hónap második vasárnapján
várja a madarasokat és kisál-
lattartókat a Móriczban ren-
dezett börzére. Legutóbb 14-
én érkeztek az ország több
településérõl venni és eladni
is. Ez alkalommal a megszo-
kott papagájok és egzóták
mellett olyan ritkaságot is
láthattak a látogatók, mint az

egyik fõvárosi tenyésztõ he-
gyi fürjei, rózsás kakadu, de
árultak tavi díszhalakat is.

A szeptemberi kiállításon
elsõsorban a díszmadártar-
tás népszerûsítése a cél,
azonban lehetõség nyílik vá-
sárlásra is. A madarakon kí-
vül virágokat és dísznövé-
nyeket is árusítanak, illetve a
mûvelõdési ház díszítõmû-
vész körének tagjai mutatják
be alkotásaikat a három nap
során. A belépés óvodás és
iskolás csoportoknak ingye-
nes, egyéni látogatóknak fi-
zetõs.

bes

Õszi madárkiá l l í tás

A Katonasuliban az elsõ
katonai képzést vállaló vég-
zõs diákcsoportból 2 fõ  élet-
célul tûzte ki a katonai pá-
lyát, és jelentkezett a szerzõ-
déses szolgálatra a szegedi
Toborzóirodában.

Négy évvel ezelõtt kezdõ-
dött a Zsoldos-szakiskolá-
ban a Katonasuli oktatás ke-
retében, a katonai alapisme-
retek tárgyat választó diákok
képzése. Az elsõ végzõs év-
folyam eredményes érettségi
vizsgát tett.

A mûszaki ezred a tanul-
mányok befejezését követõ-
en is támogatja a katonai pá-
lya iránt érdeklõdõket. Az
érettségi vizsgát követõen
Csákó Enikõ és Török Zsolt el-
határozta, hogy belép a hon-
védséghez és szerzõdéses
katonaként képzeli el a jövõ-
jét. Példájuk követõre is ta-
lált: Lázár Miklós, aki villany-
szerelõként végzett, csatla-
kozott hozzájuk. 

Csákó Enikõ családjában
már volt példa, hiszen apu-
kája is katona volt. Ilyen
szellemben nevelte és sokat
beszélt róla, így szinte adó-

dott, hogy a katonai pályát
válassza. Szeretne bizonyíta-
ni, hogy az édesapja büszke
lehessen rá. A tanórák folya-
matosan megerõsítették ben-
ne a választást a katonai pá-
lya iránt.

Török Zsolt nyolcadikos
kora óta szeretne katona len-
ni. Az órák alatt még jobban
megtetszett neki a fegyveres
pálya, a honvédség hierar-
chikus felépítettsége, és a
ranglétrán majd õ is szeretne
egyre fentebb kerülni. – Jó
hatással voltak az osztá-
lyunkra a tanórákat tartó ka-
tonák, hiszen ha egy tanár
belépett, érezhetõ volt, az
osztály figyel és fegyelme-
zettebbek vagyunk – mondta
Török Zsolt.

– Már régóta tetszett a
fegyveres pálya, a katonai
felszerelés, az egész honvéd-
ség filingje. Már korábban is
voltam légpuskával lövésze-
ten, mely mindig is vonzott
és nagyon tetszett. Most örü-
lök, hogy bekerülhettem eb-
be a közegbe – emelte ki
Lázár Miklós.

Juhász László százados

Katona leszek!

Július 22-tõl augusztus 20-ig zárva tart a gyermek- és a fel-
nõtt könyvtár. Július 22-augusztus 9-e között a folyóiratok ol-
vasását és a korlátozott internet-használatot hétköznapokon
8-12 óráig vehetik igénybe az ügyfelek a felnõtt könyvtárban.

Zárva a könyvtár

Az elõzõ évekhez hasonlóan, az önkormányzat kéri a város
lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek ja-
vaslatot azon személyekre, kollektívákra, akiket, amelyeket
méltónak tartanak arra, hogy részükre a „Szentes Város Dísz-
polgára” cím, illetve „A Városért Emlékérem” idén is a meg-
felelõ helyre kerüljön. 

„Szentes Város Díszpolgára” cím annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak adományozható, aki kiemelkedõ és
jelentõs munkájával vagy egész életmûvével mind a városon
belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylat-
ban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a
város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató em-
beri magatartása miatt köztiszteletben áll.

„A Városért Emlékérem” adományozható azoknak a sze-
mélyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, gazdasági
szervezeteknek, vagy intézményeknek, akik vagy amelyek a
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi,
oktatási-nevelési, kulturális-mûvészeti, sport- és gazdasági
élet bármely területén, ágazatában kiemelkedõ munkát vé-
geztek, és ennek révén a város értékeit növelõ, maradandó
eredményeket értek el.

A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak
életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat
augusztus 23-ig juttassák el a polgármesteri hivatal jegyzõi
irodájának a Kossuth tér 6. szám alá. 

Javaslatokat várnak

A városellátó intézmény
szolgáltatásait évekkel ez-
elõtt kibõvítette az úgyneve-
zett ingyenes „zöldjárattal.”
Az országban példaértékû-
nek számító szolgáltatás
azonban úgy mûködik gör-
dülékenyen, ha ebben a la-
kosság is partnerként vesz
részt. A gördülékeny begyûj-
tés érdekében a lakossági
zöldhulladékot az alábbi
módon helyezzék ki:

Az udvarokban, elõkertek-
ben és az ingatlan elõtti
zöldfelületen képzõdött nye-
sedéket max. 1-1,2 méter
hosszúságúra összevágva,
emberi erõvel könnyen moz-
dítható kévékbe összeköte-
gelve az út mellé, a közleke-
dést nem akadályozó módon
kell elhelyezni. Az apró nye-
sedéket és a lombot zsákba
mindenki a saját ingatlana
elé tegye ki.

Azt a zöldhulladékot,
amelyet nem a fent leírtak
szerint helyeznek el a lako-

sok, a szolgáltatónak nem áll
módjában elszállítani. Kér-
jük, ne bosszantsák  szom-
szédjaikat azzal, hogy áthe-
lyezik az õ portájuk elé, vagy
mögé a zöldhulladékukat,
hiszen aki érvényes kommu-
nális hulladékszállítási szer-
zõdéssel rendelkezik, azok
elõl biztosan elszállítják.
Akinek nagyobb mennyisé-
gû lakossági zöldhulladéka,
vagy zöldségtermesztésbõl
adódó szerves hulladéka ke-
letkezik, az a berki hulladék-
lerakó komposztáló telepére
maga is kiszállíthatja, ame-
lyért 1 m3 alatt nem számíta-
nak fel lerakási díjat. A tele-
pen  kész komposztanyag is
vásárolható, amely kiválóan
alkalmas talajjavításra és ros-
tálva, egyéb szerves anyagot
tartalmazó tõzeggel keverve
szaporítóközegnek is. A saját
költségen elszállított kom-
poszt ára nettó 2 ezer forint,
kiszállítással nettó kétezer-
ötszáz forint.

A zöldhulladékról

Fábiánsebestyénben július
26-án, pénteken fél 10-kor az
Õshonos állatpark megnyitó-
jával kezdõdik a Kinizsi-na-
pok mezõgazdasági feszti-
vál. A 10 órai hivatalos cere-
mónia után 14 órakor gépbe-
mutató, 16-kor a lovasbemu-
tató a pályán és kettes foga-
toknak vadászhajtás lesz.

Másnap, szombaton fél 9-
kor az erõs ételek országos
versenyén közremûködik
Szõke András és Bede Róbert.

10 órától lovasfelvonulás a
faluban mazsorettekkel és
fúvószenekarral, 11-kor Kini-
zsi nyomában lovagi torna,
12-kor a fõzõverseny részt-
vevõinek étkeit bírálják és ki-
hirdetik az eredményt. Egész
nap játszótér, torna Edinával,
kézmûves- és kirakodóvásár,
kertészeti kiállítás, illetve a
környezõ települések termé-
keibõl is válogathatnak az
érdeklõdõk.

Kinizsi-napok

Frank Júlia lesz a vendége a 6.
Lepényváró fesztiválnak Lapistón.
A szakácskönyvszerzõ beszél pá-
lyájáról és a lepénykészítés ha-
gyományairól. Július 27-én, pén-
teken 16 órakor nyílik Barakonyi
Péterné kézimunka kiállítása, ezt
követi Sándor Mátyás citerajátéka.
Táncház is lesz Balla Tibor közre-
mûködésével. Fél 6 elõtt kezdõdik
a Gazdaasszony olimpia, a gya-
korlati vetélkedõre nevezni egy tá-
nyér süteménnyel lehet. Utána
élõszobor show, és a Semiramis
hastáncosok lépnek színpadra.
„Az élet kabaréja” címû zenés, in-
teraktív táncoltatós show 19 óra-
kor kezdõdik Ágoston Anita elõ-
adómûvész és H. Varga Péter, a
gyõri Nemzeti Színház stúdiósá-
nak közremûködésével.

Az ingyenes buszjárat fél 3-kor
indul az egyeztetett helyszínekrõl,
visszaindulás kb. 21.30 órakor.

Lepényvárás

Július eleje óta zajlik a
Vásárhelyi úti víztorony
külsõ felújítása. A kivitele-
zéssel megbízott Sz és M
Alpinteknika Kft. várható-
an három hét múlva végez a
munkával.

A mostani festéssel a külsõ
védõfelületet újítja meg a
Szentes-Víz Kft. – tájékozta-
tott Kocsis László ügyvezetõ.
A víztorony belsõ állapotát
rendszeresen ellenõrzik és
negyedévente belsõ tisztítást
végeznek. A két víztározó
részt felváltva lemossák és
ilyenkor a vízzáró réteget is
ellenõrzik.

A kivitelezést végzõ szen-
tesi cég 13 éve van a piacon,
õk festették a MA-KA Kft. ta-
valy átadott takarmánykeve-
rõjét is – tudtuk meg az
alpintechnikai kft. szakmai
képviselõjétõl. Molnár Nor-
bert elmondta, hogy a mun-
kát kötélen függõ padokon
ülve végzik, a felhordott,
kissé fényes, fehér színû
homlokzati festék öntisztuló.
A lehulló anyagok, festék,
törmelék felfogására áll-
ványzatot készítettek, háló-
val a tetején. Az elõkészíté-
sen hárman dolgoztak, jelen-
leg kilenc fõvel végzik a 2500
négyzetméter felület festését,
1,5-2 óránként szállnak ki a
hevederbõl és állnak meg pi-
henni. Molnár Norbert sze-
rint a vállalt határidõnél ko-
rábban, augusztus elsõ heté-

ben fejezik be a víztorony
festési munkálatait.

Az 1500 köbméter befoga-
dóképességû, 55 méter ma-
gas vasbeton szerkezet a 60-
as évek közepén épült és
még legalább 30-40 évig
szolgálhatja a lakosságot az
igazgató szerint. A külsõ fe-
lületét elõször a 2000-es
években festették le, akkor
került fel a helyi baromfifel-

dolgozó hirdetése, amit most
szintén megújítanak.- A víz-
tározó rész belsõ felületkeze-
lését tíz évvel ezelõtt végez-
tük el utoljára és ha semmi
rendkívüli esemény nem tör-
ténik, akkor még legalább 5-
10 évig nem kell hozzányúl-
nunk – mondta Kocsis Lász-
ló ügyvezetõ.

BG

Augusztusra kifestik
a víztornyot
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Ha valamilyen adatra keresünk rá, ma már digitális for-
mában sokkal könnyebb tájékozódni, mint nyomtatott kö-
teteket böngészni, megsárgult oldalakat óvatosan lapozni.
A szentesi emlékezet is korszerû módon élhet tovább, az e-
könyvtár szerkesztõi ezen dolgoznak.

Annyira szenvedélyesen beleásta magát a digitalizálásba
Tímár Ferenc (képünkön), hogy – mint mondja, – már szinte
mindenrõl a 2011 õszén elstartolt e-könyvtár jut az eszébe,
aminek szerkesztését õ koordinálja. Pályázat adott hozzá ke-
retet, annak révén jött létre egy konzorcium a már megterem-
tett szerver-adottságok minél jobb kihasználásának céljával.
Tímár Ferenc a könyvtárba ECDL–tanárként került, elõbb
külsõsként, majd részmunkaidõs munkatársként folytatta a
tevékenységét, s ehhez kapcsolódott az elmúlt két évben az
e-könyvtár létrehozása, fejlesztése. A helytörténet iránti ér-
deklõdése azonban már régóta adott volt. Egészen mostanáig
képezte magát, a Szegedi Tudományegyetem informatikus-
könyvtáros szakának mesterképzésén szerzett diplomája
még nagyon friss, a napokban vette át. Egyébként elõzõ dip-
lomájának témája is már Fridrich János üvegnegatívra rögzí-
tett fényképeinek digitalizálásából született. Korábban részt
vett a 2000-es helyismereti kézikönyv megalkotásában, s egy
sor más hasonló jellegû mû születésénél munkálkodott, a
technikai hátteret biztosította. Azonban a következõ években
úgy tûnt, nem jön létre új tartalom, talán, mert nem sikerült a
lelkes alkotócsoportnak intézményesülnie, véleményezi Tí-
már Ferenc. Ezért látott nagy lehetõséget az e-könyvtárban,
hiszen itt volt parlagon egy olyan technikai háttértudás, hogy
ezt bûn lett volna kihagyni. – A szívem csücske továbbra is
az általam szerkesztett szentesinfo, de úgy gondolom, a hely-
történeti dolgoknak múzeumban a helyük – fogalmaz a szak-
ember. – Ez olyan, mint a könyvtár helytörténeti külön gyûj-
teménye, digitális formában, kiegészítve a már eleve digitáli-
san keletkezõ anyagokkal. Képeket, hangfelvételeket, videó-
kat is meg lehet osztani, mindez sokkal nagyobb lehetõséget
nyújt, mint ha csak a szövegtartalom maradna meg.
– Digitálisan sokkal könnyebb tájékozódni, a mai könyvolva-
só gépek szinte ugyanazt az élményt adják, mint ha könyvet
venne kézbe az ember.  Jó így megõrizni az emlékeket, ráadá-
sul minél több dolog köszönt rám ismerõsen a városban, an-
nál otthonosabban érzem magam – vallja.

Így hát „szentesikumokat” igyekszik összegyûjteni Tímár
Ferenc, benne a helyi periodikák, azaz a nyomtatott sajtó pél-
dányait, monografikus (nem sorozatot alkotó) mûvek, példá-
ul könyvek, térképek, képeslapok, gyászjelentések feldolgo-
zásával, valamint a multimédiás dokumentumok közzététe-
lével. Ez utóbbiak között szemezgetve valóban muzeális érté-
kû kincsekre bukkan az érdeklõdõ: értékes kordokumentum
Szélpál István korabeli videofilmje, melyen az egykori zsina-
góga átépítését örökítette meg, de igazán érdekes Dragon
Károly Bugyi professzor egy napját elmesélõ portréfilmje is.
Olyan hangfelvételeket is mutat Tímár Ferenc, melyek kurió-
zumok, így hallható többek között egy 1975-ös felvételen
Nagyajtósi István gimnáziumi tanár, egy másikon Novák Ist-
ván építész. Minden dokumentumhoz tartoznak kísérõinfor-
mációk. A digitális adattár az ekonyvtar.vksz.hu címen talál-
ható, de megnyitható a szentesinfo oldalról is.

A legkülönbözõbb módokon jut hozzá a régi dokumentu-
mokhoz Tímár Ferenc, általában megkörnyékezi azokat a
személyeket, akiknél azok fellelhetõek.

Ebben a szép, de hatalmas adatfeldolgozásban társai is
vannak: egyrészt egy programozói háttér Szegeden, itt, a
könyvtárban pedig Vágvölgyi Zoltán és Dobáné Éva személyé-
ben talált segítségre. Bízik benne, hogy további társakra lel
ebben a teljesen nyitott munkában. Például érdeklik a régi is-
kolai tablók is, ezeket szívesen fogadná bárkitõl.

Jelenleg a Rádió Szentes szalagra rögzített hangarchívu-
mát, illetve a Szentesi Élet hetvenes évekbeli számait dolgoz-
za fel a szakember, aki a város híres szülötteinek alkotásaiból
is minél többet is szeretne digitális formában megõrizni az
utókornak, természetesen jogtiszta formában.

Darók

Digitális
„szentesikumok”

Jó tíz évvel ezelõtt, baráti,
rokoni társaságban talál-
koztam Nagy János orgona-
mûvész igazgató úrral, aki
megkért, hogy énekeljek
egyszer a Szent Anna-temp-
lomban. Így kezdõdött…

Idõközben megtudtam,
hogy a templom orgonája te-
temes költséggel járó javítás-
ra szorul. Ekkor született az
elhatározás, hogy Anna-na-
pon jótékonysági koncertre
kérem fel a valamilyen mó-
don Szenteshez  kötõdõ éne-
kes kollégáimat és mindazo-
kat, akik szívesen segítené-
nek a nemes cél érdekében.
Hosszú lenne felsorolni az
eddigi közremûködõket,
akiknek sorát évrõl évre bõ-
vítették a Szentesen élõ fiatal
énekesek és muzsikusok.

Most elérkeztünk a tize-
dik, jubileumi koncerthez,
mely azért is nevezetes, mert
a tíz évvel ezelõtti elhatáro-
zás elérte célját: idén tavasz-
szal Kiss Rigó László felszen-
telte a megújult orgonát. Kö-
szönet az adakozóknak.

Szeretném, ha ez az Anna-
napi jubileumi hangverseny
emlékezetes lenne. Bízom
benne, hogy Pergolesi,
Schuman, Händel, Cesar
Frank, Puccini, Gounod, Do-
nizetti, Stradella, Haydn,
Schubert, Saint Saens,
Malotte, Verdi felhangzó
mûveit szívesen fogadja
majd a hallgatóság épp úgy,
mint a mûvek megszólalta-
tóit.

Büszkén állíthatom, hogy
nem könnyû egyazon estére

elõvarázsolni Tokody Ilonát,
Pitti Katalint és Kállay Borit.
Sikerült. Rajtuk kívül a szen-
tesi kötõdésú Hegyi Anikót,
Andor Csillát, Nagy Johannát,
Gaál Wéber Ildikót, Németh
Mártont, Pakó Attila harsona-
mûvész tanár urat, Takács
Gabriella fuvolamûvészt, a
Bárdos Lajos Vegyeskart, Új-
réti László színmûvészt és
természetesen, mint minden
évben, Nagy János orgona-
mûvészt hallhatja majd a kö-
zönség. Tenor kollégám,
Muskát András és jómagam
is fellépünk az esten.

Ezúttal köszönöm meg He-
gedûs Valér zongoramûvész
sokéves helytállását és Ho-
moki Nagy Mária hûséges
mûsorvezetését.

Köszönettel és hálával tar-

tozom még a mindenkori
plébánosoknak és templomi
segítõiknek, különös tekin-
tettel Vidovics Ferencnek és fe-
leségének. Az eltelt 10 esz-
tendõ alatt mindannyian
készséggel fáradoztak azon,
hogy az Anna-napi koncer-
tek sikeresek és emlékezete-
sek legyenek. Remélem ez
idén is sikerül.

Mindenkit szeretettel vá-
runk Anna-napon, július 26-
án, szombaton 19 órakor a
Szent Anna-templomba, bíz-
va a hallgatóság további ön-
zetlen adakozásában.

Berkes János 
Érdemes mûvész

a Magyar Állami Operaház
Örökös tagja

Szentes város díszpolgára

Jótékonysági koncert
a Szent Anna-templom javára

Élménnyé teszi az olva-
sást és a tanulást hátrányos
helyzetû diákok számára a
városi könyvtár idei éven
átívelõ projektje. A Kurca-
parti Olvass-show: szöveg-
értésfejlesztõ foglalkozások
a szentesi könyvtárban cí-
mû pályázatban három kor-
osztály a pedagógiai szak-
szolgálat és a könyvtár
munkatársaival egy-egy he-
tet tölt nyári táborokban,
ahol népszerû kortárs írók-
kal is lehetõségük nyílik ta-
lálkozni.

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-
2012-0049 jelû pályázatban a
Szentes Városi Könyvtár
Nonprofit Közhasznú Kft.
több mint 6 millió 800 ezer
forintos összegbõl valósít-
hatja meg ezt a projektet, a
Deák Ferenc és a Klauzál
Gábor Általános Iskolákkal,
valamint a Boros Sámuel
Szakközépiskola, Szakisko-
lával, mint együttmûködõ
partnerekkel.

A mai fiatalok jelentõs ré-
szének komoly problémát je-
lent az olvasott szövegek he-
lyes értelmezése. E nélkül
azonban jelentõs hátránnyal
indulnak a továbbtanulásnál
éppúgy, mint a munka vilá-
gában, magyarázta Nagy
Enikõ projektmenedzser.

A könyvtár feladata e pá-

lyázat keretében, hogy meg-
mutassa a részt vevõ fiata-
loknak azokat a módszere-
ket, játékos technikákat, me-
lyek némi gyakorlással sok-
kal gyorsabbá és hatéko-
nyabbá teszik a tanulást, in-
formációszerzést, tudtuk
meg a projektmenedzsertõl.

Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû diákokat
látott vendégül a gyermek-
könyvtár az elsõként június
17-21. között tartott tábor-
ban, az olvasási vagy tanulá-
si nehézségekkel küzdõ
nyolc alsó tagozatos gyere-
ket az iskolák választották
ki, a szülõk beleegyezésével,
mondta el Pintérné Horváth
Anikó gyermekkönyvtáros. A
szakszolgálat részérõl Szabó
Edit, Tóth Annamária és Ha-
lász-Vastag Zsuzsa délelõttön-
ként játékos feladatok során
ismertették meg  a diákok-
kal, hogyan célszerû egy-egy
szöveget feldolgozni, ügyel-
ve arra, hogy ne legyen isko-
laszagú a tábor. Pozitív visz-

szajelzéseket már az egy he-
tes foglalkozássorozat végén
kaptak, hiszen tesztek kitöl-
tése után százalékokban
mérhetõ javulást tapasztal-
tak a szakemberek. Délutá-
nonként Pintérné Horváth
Anikó és Dobóczkiné Zsuzsi
vezetésével számítógépen
kerestek mesékkel kapcsola-
tos kérdésekre választ, s a
hét folyamán elolvasták
Várvédy Tóbiás naplóját,
valamint vármakettek leírá-
sát értelmezve állítottak ösz-
sze két játékvárat. Ebbõl már
sejthetõ, a lovagi élettel is-
merkedtek a hét során a
résztvevõk. A Koszta József
Múzeumban Béres Mária
igazgató elõadása is ebbe a
korba kalauzolta le õket, ek-
kor be is öltözhettek korhû
ruhákba, majd a lovaggá
ütött gyerekek múzeumpe-
dagógiai foglakozáson
Oroszné Rónyai Éva irányítá-
sával pajzsokat készítettek.

Kézmûveskedtek a gyer-
mekkönyvtárban is, s koro-

nák, pajzsdíszek, színes le-
gyezõk kerültek ki kezükbõl.
Vendégek is jártak a gyere-
keknél: a nyelvükön remekül
értõ Lackfi János József Attila-
díjas költõ , majd a szentesi
hagyományõrzõk kapitánya.
Lázár Mihály teljes harci dísz-
ben érkezett a gyerekek kö-
rébe, akik élvezettel ismer-
kedtek a páncélzattal, a ko-
rabeli fegyverekkel. A szülõk
számára is nagy segítség volt
a nyári tábor, állapították
meg a gyermekkönyvtárban,
ahol napi három étkezést is
biztosítottak a résztvevõk-
nek.

A projekt folytatásában a
július 29.-augusztus 2. közöt-
ti héten a felsõ tagozatosok-
nak, augusztus 5-9. között
pedig a középiskolásoknak
tartanak szövegértés-fejlesz-
tõ tábort, de már a városi
könyvtárban.  Ekkor is ér-
keznek népszerû íróvendé-
gek: Nógrádi Gábor a felsõ-
sökhöz, Miklya Luzsányi Mó-
nika a középiskolásokhoz.

A projekt idõtartama alatt
havonta a Horváth Mihály
Gimnázium tanárai, Szurmik
Zoltán és Szebeni Zoltán drá-
mapedagógiai foglalkozáso-
kat tartanak, zárásként a
Pszichoszínház elõadásának
ad helyet a könyvtár.

D. J.

Olvass-show segíti a tanulást

Nógrádi Gábor költõ, író egyik legismertebb ifjúsági
regénye az 1983-ban megjelent Gyerekrablás a Palánk ut-
cában, melybõl népszerû film is készült.  2000-ben a
Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa  év legjobb ifjú-
sági könyvének járó díjjal tüntette ki az írót PetePite cí-
mû kötetéért. A szerzõ az Olvass show-pályázat kereté-
ben július 29-én 13 órától találkozik  olvasóival a városi
könyvtárban.
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Csapatünnepérõl emléke-
zett meg a MH 37. II. Rákó-
czi Ferenc Mûszaki Ezred
családi napon a Széchenyi-li-
geti strandfürdõben. 

A kellemes nyári reggelen
tömött sorokban léptek be a
strandra a katonák  családtag-
jaikkal. Nyers József ezredes, a
névadó elsõ jelentõs ütközeté-
rõl emlékezett, majd jó szóra-
kozást kívánt az állománynak
és hozzátartozóinak.

A nap folyamán különbö-
zõ versenyszámokkal moz-
gatták meg a szervezõk  a
gyerekeket, és a felnõtteket.
Az állomány körében már
visszavárt versenyszám volt
a csúszdaverseny. A futball-
kedvelõk sorában a lábtenisz
csapatok küzdöttek egymás-
sal. Különleges verseny-
számnak ígérkezett az élõ

csocsóverseny. Kicsit nehe-
zen szervezõdtek össze a
csapatok tagjai, de aztán
nagy hévvel csaptak össze.
Azaz, csak csaptak volna, hi-
szen a csapattagok ki voltak
kötözve egy felfújható
csocsópályán, és nem érhet-
ték el egymást. 

A gyermekek körében
most is nagy sikert aratott a
horgászverseny, amelyen a
„Nyert” felirattal egy mézes
puszedlihez juthatott hozzá
a horgász. A megméretteté-
sek sorát a dinnyeevõ ver-
seny zárta. 

Ez a nap feltöltõdést, kelle-
mes kikapcsolódást jelentett
a katonáknak, melyet család-
tagjaikkal együtt tölthettek
el.

Kép és szöveg:
Juhász László százados

Ezred a strandon

Szentesiek is teljesítették a hétvégi hortobágyi félmaratont.
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából
hatan vettek részt 10. E.ON Délibáb Sportfesztiválon. A 21,1
kilométeres távot Kajtár István kirendeltségvezetõ (1:54:29),
Hegyi Tibor (1:58:14), Csendes Zoltán Honvéd Rákóczi SE
(1:33:10), Szaszkó Attila (2:01:47), Kovács Ferenc (2:01:47) vala-
mint a csapat külsõs tagjaként Õze László teljesítette, aki a
versenyen a 8. helyezést érte el 1:28:08-as idõvel.

Ugyancsak teljesítette a félmaratont Mélykúti Ferenc

(2:08:03) és Héjjáné Koncz Zsuzsa Honvéd Rákóczi SE
(2:00:31).

Délibáb terepfutás

Remekül szerepeltek a
szentesi vízilabdázók a kaza-
nyi Universiaden. Az egyete-
misták és fõiskolások világjá-
tékán a férfi vízilabdacsapat
arany, a hölgyek pedig
ezüstérmet szereztek. A férfi
csapat tagjaként a szentesi
Somogyi Balázs és Juhász Zsolt
is részese lehetett a fináléban
az oroszok felett aratott 5-4-
es sikernek, sõt, Balázs gólt
is szerzett a döntõben. Ko-
moly része volt a két szentesi
srácnak abban is, hogy a vá-
logatott az aranyéremért
meccselhetett, hiszen az ola-
szok elleni elõdöntõben a 11
magyar gólból hetet dobott
Zsolt és Balázs, elõbbi há-
rom, utóbbi négy alkalom-
mal volt eredményes.

Ami a hölgyeket illeti, itt
három szentesi játékos, Heve-
si Anita, Gémes Alexa és
Gundl Diana szerepelt a válo-
gatottban. A Kelemen Attila
irányította csapat nagyszerû-
en menetelt egészen a döntõ-
ig, itt azonban a komplett vi-
lágbajnoki kerettel kiálló há-
zigazda oroszok megállítot-
ták a mieinket. E két nagy-
szerû sikert követõen máris
itt az újabb esemény, ahol
szentesi vízilabdázónak szo-
ríthatunk, Miskolczi Kitti és a
felnõtt nõi válogatott ugyan-
is ma utazott el Spanyolor-
szágba a világbajnokságra,
ahol elsõként vasárnap, Bra-
zília ellen szállnak medencé-
be a mieink.

hv

Szentesi érmek az
Universiadéról

Seres Antal és testvérei,
Róbert és Krisztián nem
csak kiválóan zenélnek, de
remek sportolók is, hiszen
hármójuk gyûjteményét
összesen 250 érem gazdagít-
ja, egyedül Antiét 130 érem,
amibõl 90 a legfényesebb
fajtából került ki. Anti a
mai napig nem szakadt el a
sporttól, sõt, idén szeptem-
berben egy, a megyei baj-
nokságban szereplõ röplab-
dacsapat indítását tervezi.

– Miért pont a röplabda?
– Már csak az alkatom mi-

att is ez a sportág áll hozzám
a legközelebb, bár korábban
hosszú esztendõkön keresz-
tül atletizáltam és kosárlab-
dáztam is. Testvéreimmel
együtt már korán megismer-
kedtem a sporttal, hiszen
szüleink jóvoltából egy
sporttagozatos általános is-
kolában kezdtük meg tanul-
mányainkat. Késõbb két évig
Pécsre jártam testnevelés
szakra, majd Szegeden foly-
tattam a tanulmányaimat, de
az utolsó évet már nem fe-
jeztem be. Szegeden kerül-
tem igazán szoros kapcsolat-
ba a röplabdával olyannyira,
hogy Szentesen is sikerült
létrehozni egy röplabda-csa-
patot, 45-en jártak edzésre,
és szinte valamennyi korosz-
tály képviseltette magát.
Úgy volt, hogy Szegeden is
tarthatok majd röplabda-
edzéseket az egyetemi fakul-
táció keretein belül, de erre

végül nem került sor, mert
abban az idõben kezdett
egyre jobban beindulni a Fi-
vérek együttes szekere, így a
szentesi edzéseket is fel kel-
lett függeszteni. Másfél éve
viszont új lendülettel vetet-
tem bele magam a sportág-
ba, jelenleg tizennégy fõvel
dolgozunk együtt, és ha
minden jól alakul, akkor az
õsszel rajtoló megyei bajnok-
ságnak szentesi lánycsapat is
a részese lehet. Szerencsére a
nyári táborunkat is szép
számmal látogatták, és re-
mélhetõleg a jövõ héten is
sokan látogatnak majd el
hozzánk azzal a céllal, hogy
megismerkedjenek a röplab-
dázással.

– Hol tartják az edzése-
ket?

– A Horváth Mihály Gim-
náziumban edzünk hetente
háromszor, szerencsére Tóth
Tamás igazgató úr teljes mell-

szélességgel a röplabda mel-
lé állt, sõt, abban is támogat
bennünket, hogy a bajnok-
ságban esetleg a gimnázium
színeiben szerepeljünk.
Igyekszünk minél több
„éles” mérkõzést játszani,
ezért Szarvason, a FA-kupa
elnevezésû bajnokságban is
pályára léptünk, ahol szép
gyõzelmeket arattunk és
szoros mérkõzéseket játszot-
tunk a legjobbakkal. 

– Megfér egymás mellett a
sport és a zenélés?

– Tökéletesen, sõt, azt gon-
dolom, hogy a sport nélkül a
zenélésre is nehezebben tud-

nék koncentrálni. Az a fajta
feszültség, amit a mûvészvi-
lágban kapunk, amivel egy-
egy koncert jár, a sport által
tökéletesen kezelhetõ. Ami-
kor például teniszezem, ak-
kor kizárólag a labdamene-
tekre koncentrálok, kikap-
csolom a külvilágot, „agyi-
lag” teljesen felfrissülök, így
a zenei munkáimra is sokkal
jobban oda tudok koncent-
rálni. A sport mindemellett
megtanít a fegyelmezettség-
re és a gyõzni akarásra is,
amit a Megasztár döntõjében
is hasznosítani tudtunk.

Hering Viktor

A zenész röplabdacsapata

Országos teniszversenyt rendez a Szentesi Tenisz Klub
Fiúk 12, II. kategóriában július 20. és 22. között a ligeti
teniszpályákon. A többnapos versenyre 42 teniszezõ
jelentkezett, a szentesiek 2 fõvel képviseltetik magukat.
Versenyen kívül pályára lépnek 14, 16 és 18 évesek is.

Gravo-Mix kupa

A küzdõsportok is kive-
szik részüket a város sport-
turizmusából. Az elmúlt he-
tekben az ország különbözõ
részébõl, sõt külföldrõl ér-
kezett felnõtt karatésok vet-
tek részt több napos sport-
táborozásban. A Magyar
Tradicionális Kyokushin
Karate Szövetség július ele-
ji szokásos nyári felkészítõ
edzõtáborába az ország 15
városából érkezett közel
száz sportoló. Az öt napos
tréning végén többen tettek
övvizsgát, Lantos Lehel 2.
dan fokozatát szerezte meg.

A Wado-Ryu karatésok ki-
lencedik alkalommal rendez-
ték hagyományos nemzetkö-
zi képzésüket. Július 1-6. kö-
zött 136 hazai és külföldi
karatéka, köztük 57 fekete
öves mester gyakorlatozott a
sportcsarnokban. A Japánból
származó küzdõsport mes-
terfogásaira a 9 danos
Shibamori Kando tanította a
résztvevõket. A tábor végi
övvizsgán Chomiak Waldemar
3. danját szerezte meg. A há-
ziorvos és önkormányzati
képviselõ elmondta: a város
adottságai nagyon megfelel-
nek a sportolóknak és bevé-
telt hoz a sportturizmus. Az
önkormányzat egyre kevés-
bé tudja anyagilag támogat-
ni az egyesületeket, ezért ne-
hezményezi, hogy a képvise-
lõ-testület legutóbb 7 millió
forintot szavazott meg Pus-

kás Ferenc szobrának felállí-
tására. A sportegyesületeken
keresztül a sportturizmust is
támogatná, ily módon sport-
ba befektetett pénz adóbevé-
telek formájában visszatérül-
ne a városnak. A helyi Virtus
Wado-ryu Karate Egyesület
hetente kedden és csütörtö-
kön 18 órától tartja edzéseit
a Koszta iskolában.

A kyokushin karate alapja-
ira épülõ szabadidõs, zenés
mozgásformát is oktatták
hazai edzõknek. Július má-
sodik hetében közel ötven
Nippon Zengo oktató vett
részt erõnléti edzéseken, töb-
bek között a tiszai strandon
és a gáton, valamint a moz-
dulatok technikai finomítá-
sait és új mozgáskombináci-
ókat tanultak a sportág kifej-
lesztõjétõl. A 6 danos karate
mester, Brezovai Sándor által
életre hívott küzdõsport
aerobik egyre népszerûbb.
Az országban közel száz
klub alakult az elmúlt idõ-
szakban, közülük 75 heti
rendszerességgel mûködik.
Év végéig nyolc ország kap-
csolódik be az oktatásba
Skóciától Szerbiáig. A klub-
vezetõk többsége karate
edzõ is egyben, így a tré-
ningre járók nem csupán
karbantartják a testüket, ha-
nem egyben olyan technikát

sajátíthatnak el, amivel az
utcán is megvédhetik magu-
kat. Edzéseiket a Wellness
Colosseumban tartják hét-
köznapokon kedden és csü-
törtökön 18 órától, a többi
napon 19 órától.

Gyöngyösön és Jászapáti-
ban vezet Nippon Zengo
klubot az egyébként MMA
harcos Antal Regina. A 8 éves
kora óta küzdõsportot ûzõ
hölgy elmondta, hogy janu-
árban ismerkedett meg az új
mozgásformával, azóta fo-
gyott és az izomzata is ked-
vezõen átalakult. Klubjaiba
fõként 40-50 éves  nõk járnak
mintegy ötvenen, akik na-
gyon szeretik a tréningeket.
Egerbõl érkezett karateedzõ

édesapjával Csuhaj Barbara.
A klubvezetõ több edzést
tart hetente, most egy fitnesz
fesztiválra készülnek, ahol
többször tartanak bemutatót.
Barbara tapasztalata szerint
jobb az erõnléte, futásban és
küzdõsportágában is na-
gyobb teljesítményre képes,
mióta elkezdte a zenés edzé-
seket.

Mint Brezovai Sándor fo-
galmazott: a Nippon Zengo
a harcmûvészet nõk számára
is fogyasztható változata. Az
oktatók OKJ-tanfolyamot vé-
gezhetnek, az ott megszer-
zett végzettséget a Magyar
Karate Szakszövetség is elfo-
gadja.

BG

Karate és Zengo táborok 

Juhász Zsolt (középen) öröme a gyõztes döntõ után.
(Fotó: Monoki Kálmán, waterpolo.hu)

Nippon Zengo edzés a tiszai strandon.
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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 élõ mindennapjait mu-
tatjuk be. Most a bereklapo-
si kertekben jártunk.

A Bánomháti temetõ felõl
közelítve a bereklaposi zárt
kertek felé, igencsak hepehu-
pás túrán érezheti magát a
közlekedõ, távozáskor a
Gógány utca irányában vi-
szont már lényegesen jobbak
az útviszonyok. Köszönhetõ-
en annak, hogy néhány éve
kikövezték, az azóta már

Szent Vendelrõl elnevezett
közt. Ám, még így sem töké-
letes a városrész „fõutcája”,
mint hallottuk. 

Amióta a Bereklapos dûlõi
nevet kaptak, könnyebb el-
igazodni kerttulajdonosok-
nak és alkalmi látogatóknak
egyaránt. Nem így sötétedés
után, vagy éppen hajnalban,
ugyanis nincs közvilágítás a
Bereklaposban. Ezt említi el-
sõként Lõrincz Gábor is, aki-
nek a városrész közepe táján
van kertje. Szerinte jó lenne
legalább a keresztezõdések-
be egy lámpatestet helyezni.
Továbbá azon a véleményen
van, hogy sok a parlagon he-
verõ telek, s amelyek az ön-
kormányzathoz tartoznak,

azokat a város meghirdet-
hetné bérbe adásra. A férfi
szerint ez is egyfajta hozzájá-
rulás lehetne a nehezebben
boldogulóknak a túléléshez,
hiszen sokan a saját konyhá-
jukra tudnának zöldséget,
gyümölcsöt termeszteni.

Beszélgetõtársam úgy ta-
pasztalta, régebben sok volt a
betörés a Bereklapos kertjei-
ben, vittek mindent, ami moz-
dítható, de tudomása szerint
ez visszaszorulóban van, ami-
kor már „félúton a zöldség”,
vagyis szezonban, amikor so-
kan kint vannak. Amit még
hiányol, az egy kifolyó, ahol a
csizmát meg lehetne mosni.
Egyébként elégedett, jó helyet
fogott ki, a szomszédaival is

jól kijön, a közeli Vásárhelyi
úti ábécében minden besze-
rezhetõ. Gyümölcsfái vannak,
valamint szárnyasjószágokat
nevel. De pihenni is kijöhet az
ember, hogy ne a négy fal kö-
zött legyen, fogalmaz az
egyébként bérházban élõ férfi.

Dunai Zoltán most nem
aludt kint a telekkel együtt
vásárolt fabódéban, de elõ-
fordul olyan is, hogy itt éj-
szakázik, tudjuk meg tõle. A
fiatalember épp ezért említi
szintén a közvilágítás hiá-
nyát. Bizony, este vagy haj-
nalban nagyon nézni kell a
kátyúkat, fogalmaz kritikát a
zúzott kõvel borított közép-
sõ útról is. A kanyarban egy
tükör is jó lenne a Gógány
utca felõl, teszi hozzá. Ta-
valy vették a földet, bár fon-
tolgatták, hogy évi 10 ezerért
bérbe veszik, mégis inkább
megvásárolták. Jól érzi itt
magát, jönnek-mennek a
szomszédok, ismerkednek,
segítenek egymáson.
Zoltánék mindennap kijön-
nek ide a Csordás-közbe.
Dinnye, erõspaprika, cseme-
ge-és takarmánykukorica és
bab is van a Bereklapos többi
telkével megegyezõ területû,
kétszáz négyszögölös föld-
jén. Egyelõre elég nekik ez
is, késõbb egybe lehetne
nyitni egy szomszédos telek-
kel, mert vannak duplák is,
mint mondja.  Szerinte élhe-
tõ a környék, sûrûn járõröz-
nek a rendõrök, akár lakni is

lehetne itt, mint azt sokan te-
szik. 

Nem tartja eléggé haté-
konynak a rendõri jelenlétet
Zöldi Lászlóné néhány keresz-
tezõdéssel arrébb, a Gyéké-
nyes közben. Mások nevé-
ben is mondja, hogy nincse-
nek biztonságban. Térfigyelõ
kamerára lenne szükség, bár
tudja, nem olcsó. Mutatós
kertet csinosítgat unokahú-
gáék portáján, s igen büszke
is rá a 72. életévét nemrégen
betöltött asszony. Nem csak
a sziklakertet alakította ki, s
az azt körülvevõ virágokat
gondozza szeretettel, de az
udvaron a tusolót is maga
szerelte fel, s a hobikert mel-
letti kis házon is dolgozott. –

Ne tudja meg, mi munkám
van ebben – jegyzi meg.
Mindezt azért csinálja, hogy
aztán gyönyörködhessen
munkájának gyümölcsében.
Öccse itt lakik a Bereklapo-
son, az asszonynak van ott
egy konyhakertje. Elkereke-
zünk odáig, közben arról be-
szélgetünk, sokan élnek itt
kint, például mutat egy ké-
ményes házat, ami eladó.
Aztán elõbújik újra az erede-
ti téma. - Oda is most törtek
be, a kádakat megint viszik,
sõt szivattyút, fõzõedénye-
ket is – erõsíti meg öccse, az
egyik közeli telekre mutatva.
Ahol kutya van, oda nem
mennek be a tolvajok, álla-
pítják meg. D. J.

A szentesi végeken 3. rész

Bereklaposi vágy:
közvilágítás és közbiztonság

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 18-22.

17.30 óra Tüskevár – magyar
családi film,

20 óra Toszkán szépség –
olasz vígjáték.

Július 25-29.

17.30 óra Zambézia –dél-
afrikai animációs film,

20 óra Piszkos melók – angol
thriller. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 19-tõl

Egy hatalmas katonai teherszállító
repülõgépet kísér két vadászgép. A
pilóták rádión keresztül beszélget-
nek egymással unalomûzésként. A
vadászpilóták elkezdenek minden-
féle mûrepülõ gyakorlatokat végez-
ni. Egyikük átszól a teherszállító
gép pilótájának
- Látod, pupák, mire jók ezek a kis
madarak?
A nagy gép pilótája visszaszól
- Ugyan már, ez semmi. Most én
jövök, ezt biztos nem tudjátok utá-
nam csinálni!
A két vadászgép hátrébb húzódik,
várják a mutatványt, de a nagy gép
rendületlenül repül tovább. Öt perc
múlva a pilóta beleszól az éterbe
- Na, láttátok?
- Nem láttunk semmit. Miért, mit
csináltál?
- Lássuk csak: robotpilótára kap-
csoltam, felálltam, kinyújtóztattam a
lábaimat, ittam egy kávét, és hátra-
mentem a klotyóba...

Skót a barátjához: nem veszed meg
a pizsamámat? Másik csodálkozik:
- Minek akarod eladni?
- Mert éjjeliõri állást kaptam.

Két barát beszélget:
- Képzeld, a doktor azt mondta, ha
nem mondok le a szexrõl, hamaro-
san meghalok.
- Hogy-hogy?
- A felesége a szeretõm.

- Melyik a legédesebb állat?
- ???
- A kakaós csiga.

Arisztid és Tasziló ülnek egy tea-
házban. Esznek, isznak, jól mulat-
nak míg végül csak két teasüte-
mény marad. Egy kisebb és egy
nagyobb. Elkezdik tukmálni egy-
másnak.

- Vegyél te Arisztid! 
- Á, dehogy vegyél te Tasziló! 
Hosszas unszolás után Tasziló ki-
veszi a nagyobbat. Mire Arisztid
megjegyzi:
- Tudod, Tasziló, ez bunkóság volt.
- Miért, te melyiket vetted volna el a
helyemben?
- Természetesen a kisebbiket.
- Hát ott van.

- Szia, drágám, itt apu. Anyu a kö-
zelben van?
- Nem, apu. Anyu fent van a háló-
szobában Frank nagybácsival
Kis szünet után....
Apa válaszol:
- De kicsim, neked nincs is Frank
nagybácsid!
- Dehogy nincs, és éppen fent van
anyuval a hálószobában
-Uhh, rendben, szóval... figyelj rám
drágám. Tedd félre a telefont sza-
ladj fel, kopogj az ajtón és kiabáld
maminak és Frank bácsinak, hogy
apu autója épp most állt meg a ház
elõtt.
- Oké, apu! Pár perc múlva a kis-
lány visszatér a telefonhoz.
- Azt tettem, amit mondtál Apu!
- És mi történt? - kérdi apu.
- Hát... Anyu nagyon megijedt, ruha
nélkül kiugrott az ágyból és sikítoz-
va elkezdett rohangálni, aztán meg-
csúszott a szõnyegen és legurult a
lépcsõn. Azóta nem mozdul.
- Jaj, ne... és mi van Frank bácsi-
val?
- Õ is kiugrott az ágyból ruha nélkül
és õ is nagyon megijedt, aztán ki-
ugrott a hátsó ablakon át
a medencébe, de biztos elfelejtette,
hogy a múlt héten leengedted a vi-
zet, hogy ki tudd takarítani. Így a
medence aljára zuhant és azóta
nem mozdul.
Hosszú szünet, végül apu megszó-
lal:
- Medence??? Ez a 497-7039-es
szám?

Hõguta

Kos
Az emberek gyakran be-
szélnek arról, hogy mit

kellett volna tenni az ilyen, vagy
olyan helyzetekben. Ön most azon
szerencsések közé tartozik, akik
nem csak utólag tudják majd a he-
lyes megoldást, hanem ösztönösen
megérzi a legjobbat. 

Bika 
Fontos, hogy el tudja kép-
zelni a jövõt és ne csak

homályos elképzelései legyenek ró-
la. Legyen világos, hogy hova sze-
retne eljutni! Merjen változtatni az
életén és szabaduljon meg a múlt
terhes emlékeitõl.

Ikrek 
Hatalmas meglepetések
és öröm vár önre, különö-

sen ezen a héten, amikor végre telje-
sül egy régi ígéret és ettõl igazán
boldog lesz. Miért is akar változtatni
azon, ami mûködik? Nincs szüksége
új kalandokra, de még flörtökre sem.

Rák 
Itt a lehetõség, hogy ki-
másszon abból az érzelmi

gödörbõl, ahova saját magának kö-
szönheti csak, hogy bezuhant! Bará-
tai mindent megtesznek azért, hogy
elfeledje a múltat és újra merjen ter-
vezni! 

Oroszlán 
Ne feledje, hogy van egy
határ, ameddig az embe-

rek türelmesek önnel, de utána el-
szakad a cérna!  Döntse el végre,
hogy hol szeretne kikapcsolódni. Ha
máshogy nem megy, dobjon fel egy
érmét.

Szûz 
Nagyon magasra állította
a lécet mostanában min-

denkivel szemben. Tegye fel magá-
nak a kérdést: ön mindenben meg-
felelne a saját elvárásának? Ha nem,
akkor gondolja át az igényeit és tán-
coljon vissza belõlük! 

Mérleg 
Ha még nincsenek vá-
gyai, akkor sürgõsen

meg kell fogalmaznia. Ismerõs ér-
zések kerítik hatalmukba a hét má-
sodik felében, itt az ideje annak,
hogy kikapcsolódjon  és csapjon
egy görbe estét a barátokkal! 

Skorpió 
Elõször is szögezzük le:
nem önnel van a problé-

ma! Ezt ön is tudta, hiszen a Skor-
piók biztosak magukban. De vala-
mi miatt mégis megromlott a vi-
szonya egy réges-régi barátjával
és ennek keresi az okát. 

Nyilas 
Semmi ok a félelemre,
néhány kellemetlen kér-

dés még várja a munkahelyén, de
a feje fölött összecsapó hullámok
kisimulnak és megoldódik a prob-
léma, amitõl régóta nem alszik
nyugodtan. Ösztönei most is jól
mûködnek.

Bak 
Ha nem akar lemaradni a
szakmájában, akkor több

idõt kell töltenie azzal, hogy képez-
ze magát. Mindenképpen szánja rá
magát a tanulásra. Ne féljen, a kör-
nyezete a segítségére lesz.

Vízöntõ
Mit gondol, tényleg van-
nak az ember életében

olyan idõszakok, amikor segítségre
szorul? Ha igen, akkor ne féljen
felajánlani a segítségét másoknak,
akiknek szükségük van rá! 

Halak 
Bármekkora butaságot is
csinált, mindig van meg-

oldás és a legtöbbször az õszinte-
ség a legfontosabb az ilyen helyze-
tekben. Feleslegesen ne bonyolód-
jon bele olyan vitákba, amikbõl
nem jöhetsz ki gyõztesen!  

Július 20-26.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A Bereklapost (egykor Kontra-laposnak nevezték) régóta
legelõnek használják, ennek emlékét õrzi a pásztorok vé-
dõszentjét ábrázoló 1867-es Szent Vendel-szobor is (most a
bánomháti temetõ bejáratánál egy udvaron látható). A terü-
leten az elmúlt mintegy 120 évben alakult ki a tanyarend-
szer. A dûlõutakat az egykor a városrészre jellemzõ mezõ-
gazdasági foglalkozások és az állattenyésztés okán ezekre a
foglalkozásokra utalva nevezték el: Pásztor, Csordás, Szõlõ,
Csónakos, Kapás, Gyékényes és Bárány-köz, a középsõ út
Szent Vendel nevét viseli.

A rendõrkapitányság felülvizsgálja a városban kihelyezett
közlekedési táblákat az önkormányzattal és a közútkezelõvel
együttmûködve.

A rendõrség várja a lakosság jelzését, azokról a helyekrõl,
ahol véleményük szerint megtévesztõ vagy rossz a jelzés, hi-
ányzik a közlekedési tábla vagy abból túl sok van.

A bejelentéseket a rendõrkapitányság levélcímére (Szentes,
Kossuth u. 43.), vagy e-mail címére küldhetik el (ugyelet.
szentesrk@csongrad.police.hu ) július 31-ig. Aki személyesen
szeretné elmondani javaslatát, az megteheti a rendõrkapitány
július 25-i, csütörtöki fogadóóráján.

A rendõrkapitányság a társszervekkel együttmûködve
megvizsgálja a bejelentéseket, és szükség esetén javaslatot
tesz a táblák módosítására, kihelyezésére vagy eltávolítására.

Táblavadász akció

Zöldi Lászlóné szerint térfigyelõ kamerával biztonságosabb lenne a környék.

Dunai Zoltán minden nap
kijár a kertjébe.
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Betörték egy szegvári bolt
bejárati ajtajának üvegét júli-
us 8-án hajnalban, majd az
üzletbõl dohányárut, szeszes
italokat és tartós élelmiszere-
ket vittek magukkal a tolva-
jok. A bejelentést követõen a
rendõrség három napon belül
elfogta az elkövetõket, két
helybéli férfit. Késõbb kide-
rült, hogy a pár nappal koráb-
ban, július 5-én elkövetett be-
törést is õk követték el. Ekkor
egy másik üzletbõl elvittek
egy pénztárgépet és több
zsák, hízóknak való tápot. A
rendõrség munkatársai a
pénztárgépet megtalálták, a
két elkövetõ a Kurcába dobta
azt.

Házibulit tartottak fiatalok
július 13-án, szombaton este
Szentesen. A buliba más tele-
pülésekrõl is érkeztek vendé-
gek, és a hangulat egészen
addig kiváló volt, amíg ki
nem derült, hogy az egyik
vendégnek eltûnt a mobiltele-
fonja. Az iPhone végül –

rendõrségi segítséggel – egy
szintén ott szórakozó vendég
táskájából került elõ… „Ha-
sonló típusú telefonkészülé-
ket loptak el az egyik szentesi
edzõterem öltözõjébõl két
nappal késõbb. A törölközõ-
vel letakart, és késõbb eltulaj-
donított mobilt még keresik a
rendõrök.

Az Ifjúsági sétányon loptak
el egy táskát egy kerékpár el-
sõ kosarából néhány napja.
A táskában mobiltelefon,

készpénz és igazolványok
voltak…“

Szentes külterületén, az
egyik bekerített hobbikertbõl
loptak zöldséget a tolvajok jú-
lius 11-e és 12-e közötti éjsza-
ka. Pár nappal késõbb a bû-
nözõk visszatértek a kiskert-
be, ahonnan ismét zöldséget
vittek el, de ha már ott voltak,
akkor magukkal vitték az ud-
varban található fémkádat is.

Hv

A Kurcába dobták
a pénztárgépet

A „Játéktábor” címmel
meghirdetett táborunkban
6-10 éves gyerekek vettek
részt a VE-GA Szövetség
M a g y a r t é s i  K é p z é s i  é s
Tábor Központjában a múlt
héten.

Rengeteg foglalkozást tar-
tottunk a gyerekeknek – volt

olyan kislány, aki délután
már azt gondolta, hogy más-
nap van. Az ismerkedés
mesevetélkedõvel történt és
folytatódott másnap a kéz-
mûves mûhelyekkel. Például
szalvétakép, nyaklánckészí-
tés, quilling képeket készítet-
tünk a táborlakókkal.

A bátorságpróba és a
kincskeresés a szülõk elmon-
dása szerint még mindig be-
szélgetés tárgya.

Hogy legyen-e jövõre is
tábor? Mindenki felemelt
kézzel válaszolt.

Ráczné Chikán Gabriella 
szakmai vezetõ

Született: Tóth Gyula és Tihanyi Krisztinának (Szent Anna
u. 11/A) Boglár, Lakatos István és Szegedi Adrienn Zsuzsan-
nának (Jókai u. 47.) István Dzsamal, Sebõk Csaba István és Bu-
rai Dórának (Kölcsey u. 2.) Barnabás, Fekete Zsolt és Bánov
Ágnes (Móricz Zs. u. 2/4.) Barnabás, Illés József és Almási
Ágnesnek (Tiszavirág u. 4.) Máté József nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Tirpák József és Tóth Angéla (Zrínyi u.
26.), Losonczi Gyõzõ és Jánosi Szabina (Jókai u. 19.), Sipka
István (Kodály Z. u. 19.) és Ódor Beáta (Dr. Berényi u. 13.).

Elhunyt: Ördög Miklósné Kocsis Etelka (Csongrádi u. 82.),
Csáki Zsigmond (Sárgaparti u. 9.).

Családi események

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

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Július 22-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-16.30-ig. Július 22-29.
Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) július 19-20-
án Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon. 30/248-44-94.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü július 22—26.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Szárazbableves füstölt

ízekkel és csirkegulyás
A menü: Kebab pácikán,

zöldfûszeres rizs
B menü: Rakott cukkini
Kedd: Vegyes zöldségleves és

suhantott tésztaleves
A menü: Lasagne carbonara
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
Szerda: Gölödinleves és jeges

sárgadinnyeleves
A menü: Kolozsvári rakott

káposzta
B menü: Csirkemáj rántva,

zöldborsófõzelék
Csütörtök: Csontleves és

májgaluskaleves
A menü: Házi cordon blue,

rizibizi, saláta
B menü: Csirkepörkölt, tészta,

saláta
Péntek: Scsí és hideg

gyümölcsleves
A menü: Dónáti sertésszelet,

tészta, saláta
B menü: Saslik, sült burgonya,

saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)

Az Anyatejes világnap
alkalmából már kilencedik
éve rendez ünnepséget a
Védõnõi Szolgálat, ame-
lyen azokat az anyukákat

köszöntik, akik babájukat
legalább fél éves korig
anyatejjel táplálták vagy
annak adományozásával
segítettek más családok-

nak. Az idei esemény július
26-án, pénteken 10 órakor
kezdõdik a Megyeháza
Konferencia és Kulturális
Központban.

Anyatejes v i lágnap

Takarékossági és munka-
szervezési és okok miatt vál-
tozott a szemétszállítás rend-
je júliustól a városban. A
közszolgáltatást végzõ Szen-
tes Városellátó Nonprofit
Kft.  leállított egy három ten-
gelyes, 15 éves szállítójármû-
vet magas üzemelési költség
és a bevezetett elektronikus
útdíj miatt. Ezért ettõl a hó-
naptól az eddigi négy helyett
három jármûvel végzi a sze-
métszállítást két mûszakban,

és továbbra is egy külön te-
herautó gyûjti a szelektív
hulladékot. A városellátó kft.
a szemétszállítás napjának
megváltozása nélkül – ün-
nepnapokon is – a további-
akban reggel 6.30 óra és a
megszokott 14 óra közötti
idõszak helyett, a naptól füg-
gõen este 6 óráig végzi az ut-
cára kihelyezett kukák üríté-
sét. Az összegyûjtött szeme-
tet januártól a felgyõi hulla-
déklerakóba szállítják.

Késõbb vihetik
el a szemetet

Az érettségi vizsgához
2016-tól kötelezõen végzen-
dõ 50 óra közösségi szolgálat
teljesítésérõl szóló igazolást
vett át a napokban 12 diák a
Szentesi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen, és a Szentesi
Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokságon. A fiatalok június
közepétõl napi három órá-
ban teljesítették a nekik meg-
határozott feladatokat a pol-

gári védelem, a tûzmegelõ-
zés és tûzvédelem, valamint
az iparbiztonsági területen.
A közösségi szolgálatot most
teljesített 12 fõvel összesen
31-re emelkedett azok szá-
ma, akik az elmúlt tanévben
a jogszabályban meghatáro-
zott, teljes 50 órás közösségi
szolgálatot teljesítették. A
program az új tanévben foly-
tatódik.

Közösségi szolgálat

Játéktábor Magyartésen

A Made In Hungaria címû
musicalt láthatja a közönség
július 23-án, kedden (esõnap:
július 24.) 21 órakor a Pannon
Várszínház elõadásában a
megyeházán. A musical a ma-
gyar rockzene emblematikus
alakja, Fenyõ Miklós életét dol-
gozza fel. Az 1956-ban disszi-
dált család 3 év múltán tért
haza Magyarországra, s így
az ifjú szerzõ ismét az angyal-
földi srácok között találja ma-
gát. Keresik hangjukat, zenei
világukat, s az amerikai rock
& rollt magába szívó hõs ve-
zéralakja lesz az Angelland
Együttesnek. 16 fergeteges
rock & roll sláger gondosko-
dik arról, hogy az elõadás de-
rût, életkedvet, örömet sugá-
rozzon. 

Nyári színház:
Made In
Hungária

ZZSSOOLLDDOOSS  EERRNNÕÕNNÉÉ  
BBAARRNNAA  MMÁÁRRTTAA
tanárnõ temetése

2013. július 26-án,
pénteken 15 órakor

lesz a Bánomháti
temetõben.

Gyászoló család

Meghalt a strandon elmerült férfi
Rosszul lett úszás közben és elmerült egy férfi a szente-

si Tisza-strandon július 14-én, adta hírül a TV2 Tények
mûsora. A 44 éves férfi öt percig volt eszméletlenül a víz
alatt, mire a hozzátartozóinak feltûnt, hogy nem látják se-
hol. Az úszómester húzta ki a vízbõl és kezdte meg az új-
raélesztést. Már mindenki halottnak hitte, mikor fél óra
múlva sikerült újraéleszteni és életveszélyes állapotban
kórházba szállítani mentõhelikopterrel. A kórház tájékoz-
tatása szerint a beteget a sürgõsségi osztályon ismételten
újraélesztették, majd áthelyezték az intenzív osztályra,
ahol még többször szükségessé vált az újraélesztése. Az
orvosok két órás megfeszített küzdelme ellenére sem sike-
rült életben tartani a férfit.


