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Fél nap alatt
kimerült a keret

Szeptemberben kaphatják meg a befogadó végzést

a Leader pályázatot beadó szervezetek és vállalkozá-

sok, azonban a végleges határozat kiadási határideje

év vége. A térségben 330 millió forint áll rendelke-

zésre gazdaság- és szolgáltatásfejlesztésre, a keretet

fél nap alatt kimerítették a pályázók.

4. oldal

Orvos a végeken
„Rosszkor vagyunk rossz helyen. Két

határral odébb jobb lenne, vagy tíz év
múlva már talán itt is jobb lesz, addig
is alázattal, a legjobb tudásom szerint
próbálom végezni a munkámat. Ha új-
ra kezdeném, lehet, hogy nem orvos
lennék.“ – nyilatkozta lapunknak
Máthé-Magyar Csaba, a külterületen
élõk háziorvosa.

7. oldal

Filmet és nézõt
lehetne nyerni

Idén meredeken ível lefelé a szentesi

mozi nézõszáma, mert a digitális premi-

erfilmek hiányoznak. 24 millió forintot

kellene költeni a vetítõrendszer fejlesz-

tésére. A városvezetés kezében van a

filmszínház sorsa.

4. oldal

Öt kotró dolgozik a Kurca
Berki-zsilip alatti szakaszán,
de elõfordult, hogy közülük
három is elmerült a magas
vízszint miatt. A felsõ és az
alsó szakaszon összesen 100
ezer köbméter iszapot kell
kitermelni november végé-

ig. Az egyes és a kettes zsi-
lip között októberben kez-
dõdik munka. 

Múlt héten még csak a ná-
dat vágták le a Berki-zsilip és
Szegvár közötti Kurca szaka-
szon, hétfõtõl pedig megkez-
dõdött a meder iszaptala-

nítása. A mintegy 7 kilométer
hosszú részen részleges me-
derkotrásra kerül sor, a ter-
vek szerint 63 ezer köbméter
iszapot emelnek ki várhatóan
november közepéig – tudtuk
meg Kozák Pétertõl. Az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-

tóság igazgatója hozzátette, a
Kurca fõcsatorna munka alá
vont szakaszain a vízszintek
nagyon lassú csökkentése
szükséges lesz a kivitelezési
munkák miatt, hiszen az ön-
tözési vízszint mellett a kot-
rógépek nem képesek a mun-

kát megfelelõen elvégezni. Je-
lenleg is csak speciális kotró-
gép képes a kotrást végezni,
a normál, kisebb lánctalppal
rendelkezõ kotrógépek el-
süllyednek a magas vízben és
iszapban.

(folytatás a 4. oldalon)

Megemelték a támogatási
keretösszeget, így jó esély
van rá, hogy a kórházi mû-
tõtömb építésére benyújtott
pályázat elnyeri az igényelt
2,5 milliárd forintot – hang-
zott el Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ csü-
törtöki sajtótájékoztatóján. 

– Nyáron is számos támo-
gatást nyújtott a kormányzat
a rászoruló családoknak,
gyermekeknek és idõseknek
– mondta a fideszes honatya
bevezetõjében. Ezek közül a
legnagyobb az Emberi Erõ-
források Minisztériuma által
kiírt pályázat volt, melyen
települési önkormányzatok
kérhettek forrást gyermekvé-
delmi támogatásban részesü-
lõk számára, az elnyert
pénzt pedig nyári étkeztetés-
re fordíthatták a helyható-

ságok. A szentesi-csongrádi
választókerület 17 települése
összesen 26,2 millió forintot
nyert el, ebbõl 1221 gyer-
meknek biztosítottak meleg
ebédet a vakáció ideje alatt.
Szentes például 8,2 milliós,
Csongrád pedig 4,3 milliós
támogatást nyert ezen a cí-
men. Nagy sikert aratott a
kedvezményezettek köré-
ben, hogy a Forma-1-es ma-
gyar nagydíj idején elláto-
gathattak a Hungaroringre.
A környezõ kistelepülésekrõl
összesen 60 diák és 6 kísérõ-
jük nyerhetett betekintést a
száguldó cirkusz kulisszatit-
kaiba. A Honvédelmi Mi-
nisztérium jóvoltából 32
gyermek jutott el a kecske-
méti repülõnapra. Nyugdíja-
soknak üdüléseket és kirán-
dulásokat szerveztek. Farkas

Sándor szerint nagyon ked-
vezõek voltak a résztvevõk
tapasztalatai, jövõre pedig
még több lehetõséget kínál
majd a kormány a rászoru-
lók ingyenes üdültetésére. 

Lapunk azon kérdésére,
hogy milyen esély mutatko-
zik a szentesi kórház mûtõ-
tömb pályázatának sikerére,
a honatya elmondta: jövõ hé-
ten a közlönyben hirdetik ki,
hogy a kormány 14 milliárd
forinttal megemelte az eddi-
gi 35 milliárdos keretössze-
get. Hozzátette, a kabinet az
összes beérkezõ igényt ki
szeretné elégíteni, így jó
esély van arra, hogy a teljes
megpályázott összeget el-
nyerje a szentesi intézmény.
Végleges döntés ebben az
ügyben szeptember elsõ felé-
ben várható. B.D.

Jó esélye van
a mûtõtömb pályázatnak

Vízicsirke kotorja a Kurcát
Behajtani tilos táblák bor-

zolják egyes kofák kedélye-

it a Rákóczi utcai zöldségpi-

acon: csak 7 óra elõtt és 10

óra után lehet jármûvel be-

hajtani a sorok közé. A he-

lyi rendelet egyébként en-

nél is szigorúbb. 

Nehezen barátkoznak meg

az új renddel egyes kofák a

Rákóczi utcai zöldségpiacon.

Korábban többször elõfor-

dult, hogy a vevõkkel zsúfolt

sorok közé hajtottak autóik-

kal azok az árusok, akik

gyorsan túl tudtak adni por-

tékájukon. Két hónapja vi-

szont behajtani tilos táblát

helyeztek el mindkét bejárat-

nál, és piacfelügyelõ vigyáz a

rendre. Mint megtudtuk, a

piacot mûködtetõ Szentes

Városellátó Nonprofit Kft.

beszigorított: reggel 7 után és

10 óra elõtt senki nem mehet

be jármûvel a pavilonok kö-

zé. 

(folytatás a 3. oldalon)

Közelharc a
zöldségpiacon

A különleges munkagép akár 180 centiméter mély vízben
és iszapban is akadálytalanul tud közlekedni.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A Szentesi Jobbik alapszervezete a leghatározottabban el-
ítéli és elhatárolódik az erõszak bármilyen megjelenési for-
májától.

A Szentesi Jobbik évek óta különbözõ lakossági fórumok-
kal, békés megemlékezésekkel, ételosztásokkal, családi- illet-
ve sportrendezvényekkel, társadalmi és önkormányzati
munkákkal kapcsolódik Szentes város vérkeringéséhez.

Célunk az itt élõ emberek életének jobbá tétele és Szentes
város felvirágoztatása.

Az augusztus 17-i Sport Szálló elõtti események kapcsán
továbbra is elítéljük az ott történt erõszakos cselekményeket.

A napokban az interneten közzé tett interjúban valótlan az
az állítás, hogy a Szentesi Jobbik részt vett volna a sajnálatos
eseményekben.

A Szentesi Jobbik alapszervezetének egy tagja sem tartóz-
kodott a sportrendezvényen vagy vett volna részt erõszakos
cselekedetekben.

Bízunk a rendõrség és a bíróság körültekintõ munkájában
és abban, hogy Szentesre visszatér a béke.

A magunk részérõl befejezettnek tekintjük az ügyet.
Szentesi Jobbik alapszervezete

Sajtóközlemény

A zabolátlan vizek világa volt hajdan a Duna-Tisza köze.
Ezért szolgált gazdag élõhelyül sokféle madár és állat számá-
ra. Meg ide menekült a járható utakat nem ismerõ ellenség
elõl az üldözött magyar már a tatárdúlás idején is. Mikor már
a török elõl sem kellett bújdosnia, megváltozott a világ. A Te-
mesközt is elhagyó, de  a Balkánon még sokáig uralkodó
szultánok miatt  megmaradt a táj hadi jelentõsége, miközben
az elnéptelenedett vidék új lakói is változásra vártak.

A folyó áradása most is fenyegette õket, de tavasztól se a
nyugati, se a keleti szelek nem hoztak elég esõt. Ezért szüle-
tett meg az az ötlet, hogy a két folyót összekötõ csatornával
és tavakkal kell tartalékolni az áldott vizet.

A Duna-Tisza csatorna ötletének elsõ terveit egy de Gard
nevû mérnök nyújtja be a Haditanácsnak. Errõl csak annyit
tudunk, hogy ezt 1728-ban irattárba helyezték Bécsben. Majd
1740-ben a rendek az olasz Anauissola tervét veszik fontoló-
ra, de a Mária Terézia miatt kirobbant örökösödési háború
ezt is feledteti. II.József hajlik az ésszerû megoldásokra.
Schõnstein báró támogatásával 1783 körül Maillard Sebes-
tyén vezérõrnagy és Hepp Szaniszló építészeti fõigazgató
hozzálátnak a tervezéshez. A francia forradalom és a kalapos
király halála ezt a munkát is eltemeti.

1805-ben Szeged rendkívüli tehetségû mérnöke, Vedres Ist-
ván elkészíti a Tisza Szeged vonalába futó, hajózható csator-
na tervét. Életszerû rajzain még az uszályok is szerepelnek a
szegedi vár körül, mert szerinte ott lehetne a gabona-tárház.
Mivel õ a futóhomok megkötésének tervével is foglalkozott,
egy Soroksár-Kecskemét-Félegyháza-Szeged irányt képzelt
el.

Természetesen kerül elõ a gondolat Széchenyinél. 1839-ben
felvetett tervét Deák is bölcsen támogatja. A tervet Beszédes
József dolgozza ki Pest-Dabas-Bugac-Orgovány- Szeged vo-
nalat rajzolva. Errõl a rendek még határozatot is hoznak. /
1840.XXXVIII.tc/. Élénk hírlapi vita bontakozik ki, még a
Lánchíd építõjét, Clark mérnököt is megszólaltatják. A jelszó:
Csak akarni kell!!

A kiegyezés után a nagy építkezési kedv a vasút felé for-
dult. Aztán a szállítás hajóra terelésének már a vasúttársasá-
gok se örülnének. A század végén Kossuth Ferenc - mint köz-
lekedésügyi miniszter - ismét keresztülkényszerít egy építési
törvényt, lenne talán egy francia pénzügyi csoport is. De a
balkáni helyzet és a háború ezt is felülírja.

Trianon után az angol lord Rothermere, aki a nemzetközi
politikában látványosan támogatja a magyar ügyet / és ko-
moly összegekkel is támogat /, kéri gróf Szapáry László lon-
doni nagykövetet, hogy tegyen lépéseket ebben az ügyben.
Rohringer Sándor a folyószabályozás és talajjavítás mûegye-
temi tanára készíti el az új tervet. Dunaharaszti-Taksony kiin-
dulással Csongrádig. A tervet angol befektetõk támogatnák.
Egy érdekcsoport Pesttõl Szolnokig vezetné a csatornát, így
az alföldi síkság szomjas része kimaradna. A hosszas vita
eredménye, hogy az angol pénzügyi csoport visszakozik.

A csatornaépítésrõl ezután is fölröppennek hírek. Még a II.
világháború után is ifjúsági tömegdal született arról, hogy
fölépítjük a csatornát. Ma már híre sincs. Miért? Nincs erre
pénz. Csak rakjuk a homokzsákok millióit évente, aztán júli-
usban elszoruló szívvel nézzük a lesárgult levelû kukoricáso-
kat és az égett tányérú napraforgó táblákat.

B.M.E.

A felsorolt munkálatok
szükségessé tették egy állan-
dó, szakképzett földmérõ-
mérnök alkalmazását. A vá-
rosi tanács 1837 áprilisában
határozatot hozott az új állás
rendszeresítésérõl, és részle-
tesen meghatározta feladata-
it és kötelességeit. Eszerint
az alkalmazásra kerülõ mér-
nök feladata: az egyes polgá-
rok háztelkének, belsõ- és
külsõ telkének, szõlõjének és
egyéb ingatlan javainak be-
jegyzése a város telekköny-
vébe; a birtokváltozások

(adásvételek, cserék) pontos
nyilvántartása; a város hite-
lesített térképén az utcák
rendezési tervének elkészíté-
se, az építési vonalak kijelö-
lése, vitás ügyekben helyszí-
ni vizsgálatok tartása. Eze-
ken túl a mérnök kötelessége
az országutak, postautak és
dûlõutak kijelölése; az utak
és utcák javítási tervének el-
készítése, ill. a felmerülõ
költségek arányos felosztása
az érintett lakosok között.
További feladata az árvíz el-
leni gátak, hidak és csator-

nák tervének elkészítése, és
mindezen munkálatok fel-
ügyelete. 

Az 1837 tavaszán kiírt or-
szágos pályázaton a földmé-
rõ-mérnöki állást Seress
László nyerte el. Róla annyit
tudunk, hogy Nyitra várme-
gyei nemesi családból szár-
mazott, 1803. augusztus 12-
én született; apja nemes pa-
tai Seress Dávid. A család
1826-ban a Pest vármegyei
Cegléden telepedett le, így
Seress László már ceglédi la-
kosként pályázott a szentesi
állásra. A városi tanács õt
hirdette ki gyõztesnek, és
szerzõdést kötött vele a vá-
ros határában létezõ szántó-
földek, rétek, szõlõk, legelõk
és puszták felmérésére, és
ugyanezeknek a belsõ telkek
területéhez arányos felosztá-
sára. A nagy munkával 3 év
alatt, 1840 tavaszára végzett,
elkészítve közel 30 szelvé-
nyen a város belterületének

és határának elsõ részletes
térképét, továbbá Szentes el-
sõ hiteles telekkönyvét. A 20
ezer lakosú város belterülete
ekkor 66 utcára tagolódott
(ma kb. 260 utca van); a há-
zak száma pedig 2344 volt.

Említést érdemel, hogy
Kiss Bálint református lel-
kész indítványára – aki ek-
kor városi „szószóló” volt –,
Seress Lászlót 1837 decem-
berében tiszteletbeli tanács-
noknak nevezték ki, mely
tisztségét 1842-ig viselte. Ek-
koriban egyre több lakossági
panasz érkezett ellene, elsõ-
sorban utólag észlelt mérési
hibák, és a telekkönyvi be-
jegyzések pontatlansága mi-
att. Mivel a mulasztások be-
igazolódtak, a tanács 1843
márciusában kimondta a
mérnöki hivatal állandósá-
gának megszûntetését.
Seress Lászlót ideiglenesen
meghagyták tisztségében,
utasítva a hibák kijavítására.

Mivel õ ezt megtagadta,
1843. május elején elbocsá-
tották mérnöki állásából. A
helyi pletyka szerint a Seress
ellen indított eljárások össze-
függésben lehettek azzal,
hogy az alig 40 éves mérnök
elszerette a nagytekintélyû
fõbíró, az ekkor már 55. élet-
évében járó Boros Sámuel fe-
leségét, Kása Erzsébetet.
Tény, hogy 1841 októbere óta
viszony folyt a mérnök úr, és
az ekkoriban 38 éves Erzsé-
bet asszony között, mígnem
1842 õszén a fõbíróné el-
hagyta urát, és átköltözött
Seress mérnök házába, nem
kis botrányt keltve. Utóbb
házasság révén törvényesí-
tették kapcsolatukat. 

Seress László további éle-
térõl még annyit tudunk,
hogy egyelõre szentesi lakos
maradt, s részt vett a város
közéletében. 1847-ben tiszte-
letbeli vármegyei mérnökké
nevezték ki, 1848-ban városi

képviselõvé, majd a Kaszinó
elnökévé választották. A sza-
badságharc idején a gyalo-
gos nemzetõrök egyik kapi-
tányává nevezték ki, de ha-
dieseményekben nem vett
részt. 1850 õszén a Földbecs-
lõ Bizottmány jegyzõje lett,
de hamarosan lemondott. A
neve 1852-53 folyamán az
alakulóban lévõ Szentesi
Gõzmalom Rt. közös képvi-
selõjeként bukkan fel az ira-
tokban. Idõnként a Magyar
Gazda (1843) és a Magyar
Sajtó (1856) c. országos la-
pokban jelentek meg szak-
mai jellegû közleményei.
1861-ben még õ az ország-
gyûlési választások levezetõ
elnöke Szentesen, de 1865
õszén már pesti lakosként
emlegetik a dokumentumok.
Halálának idõpontját nem is-
merjük, csupán annyit tu-
dunk, hogy 1868-ban még
élt. Az 1840-ben általa készí-
tett szentesi térkép a helytör-
téneti kutatók pótolhatatlan
forrása, a Szentesi Levéltár
féltve õrzött kincse.

Labádi Lajos

210 éve született Seress László mérnök

Az elsõ részletes várostérkép alkotója

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Hódi
Józsefet (képünkön), a Kiss
Bálint Református Általá-
nos Iskola gazdasági igaz-
gató-helyettesét kérdeztük.

– Több száz érdeklõdõ je-
lenlétében avatták fel a fel-
újított Kurca-hidat és a bíró-
ság megszépült épületét.

– Nekem nagyon tetszik
mindkét építmény a felújítás
után. Az igazság az, hogy rá
is fért már a bíróság épületé-
re is és a Kurca-hídra is a
korszerûsítés és felújítás. Az
avatás hetében, vasárnapi
napon gépkocsival édes-
anyámat és a húgát el is vit-
tem a helyszínre, megmutat-
ni nekik, hogy milyen lett a
környék, a kivitelezés után.
Le voltak nyûgözve mind-
ketten. Ráadásul mindez
uniós pályázati források be-
vonásával történt meg. Gra-
tulálok a projektben résztve-
võ minden szereplõnek!

– Visszavonta a Tóth Jó-
zsef utca egyirányúsításáról
szóló korábbi döntését a
képviselõ-testület: marad a
kétirányú forgalom, de teher-
gépjármûveket nem engednek
be.

– Folyamatosan olvasom,
hallom az utca egyirányúsí-
tásával kapcsolatos megnyil-
vánulásokat. Nyilván nem
vagyok közlekedési mérnök.
Egyszerû laikusként ugye
azt gondolja az ember, hogy
egyirányúvá tenni keskeny,
szûk utcákat lehet és érde-

mes. Amennyiben persze ezt
forgalomszervezési indokok
is alátámasztják. A Tóth J. ut-
ca szûk és keskeny. Ellenben
az Ady E. utca viszont igen
széles, két oldalán járdákkal,
ami a volt Kenyérgyár felé
egyirányú lesz. A Tóth J. ut-
ca pedig marad kétirányú.
Szóval pont fordított a meg-
valósulás, mint ahogy egy
magamfajta laikus gondolja.
Nyilván a képviselõ-testület
döntésében komolyan szere-
pet játszott az utcában lakók
többszöri ellenvélemény-
nyilvánítása is, amit azért fi-
gyelembe kell venni a dönté-
sek meghozatalakor. Én
komplex módon, a Petõfi-
Ady-Kossuth téri egyirányú-
sítási elképzelést és megva-
lósulást nem tartom jónak.
Még ha pályázati források
bevonásával is történik
mindez.

– Az önkormányzat jobbi-
kos képviselõje, Szabó Zol-
tán szerint a gyógyfürdõt
vissza kell szerezni a város-
nak, még akkor is, ha jó ideig
csak veszteségesen mûköd-
tethetõ. 

– Ez egy komplex és bo-
nyolult kérdés, nem olyan
egyszerû a válasz. Értem
Szabó Zoli felvetését, ami
ugye abból fakadhat, hogy
egy jogszabályi okoskodás
miatt nem engedik be a
gyermekeket a fürdõbe és
ami ellen a Jobbik határozot-
tan tiltakozott is. Személy
szerint én sem értek egyet
ezzel a döntéssel. Gyerek-
ként pl. én is ott tanultam
meg úszni. Viszont azt is lát-
ni kell, hogy ebben az épü-
letben, a kórház szakemberei

által, állami-egészségügyi
feladatokat is ellátnak. Ezzel
azt akarom mondani, hogy
nem kizárólag a turizmus, a
kikapcsolódás céljait szolgál-
ja a gyógyfürdõ. Tehát ha a
város visszaszerezné a léte-
sítményt, akkor bizony az ál-
lami feladat ellátásáról is
meg kell majd állapodni és
annak finanszírozási kérdé-
seirõl. Na ez nem egyszerû,
ismerve a jelenlegi TB-
finaszírozási anomáliákat.

– A valaha mért legszára-
zabb július volt az idei Szen-
tesen, augusztusban is csak
kétszer eredt el az esõ rövid
idõre.

– Hát elég baj ez! Mert bi-
zony a magyar gazdaság
szempontjából a mezõgazda-
ság és az élelmiszeripar telje-
sítménye mindig fontos és
meghatározó. Már tavaly is
szörnyû rossz termés volt, és
ebben az évben is nagyon
gyatra lesz a kukorica, a
napraforgó, de akár a burgo-
nya termés is. A gazdasági
növekedés szempontjából
pedig ez nagyon kedvezõt-
len, és sajnálatos módon ezt
meg fogjuk érezni mindany-
nyian, egyszerû vásárlóként
is. Hiszen a rossz takar-
mánykilátások miatt, illetve
az öntözési költségek miatt,
majd a hús és tejárakban
érezni fogjuk a csapadékhi-
ányt. Másik oldalról viszont
a belföldi turizmus esetleg jó
évet, jó nyarat zárhat. Hát
igen, mindennek két oldala
van!

– Posztumusz „A Váro-
sért” Emlékérmet adomá-
nyoz néhai Sipos Editnek,
Szentes legeredményesebb ví-

zilabdázójának a város kép-
viselõ-testülete.

– Tudni kell rólam, hogy
már több évtizede élek-halok
a vízilabdáért, ezen belül is a
szentesi csapatokért, játéko-
sokért. Bizonyára sokan tud-
ják, hogy a szentesi szurko-
lói csoportnak, a „Kömény-
mag”-nak vagyok egyik
„hangadó” személyisége. Te-
hát ha valaki, akkor én szív-
bõl támogatom az Emlék-
érem odaítélését a néhai
Sipinek. Bárcsak a posztu-
musz jelzõt ne kellene hasz-
nálni! Amit Õ adott Szentes-
nek a teljesítménye alapján a
vízilabda sportágon keresz-
tül, ez a minimum, amit a
város viszonzásként adhat.
Még egyszer kihangsúlyo-
zom: ez a minimum!! Az új
épülõ, fedett uszoda kapcsán
lesz még dolga a képviselõ-
testületnek reményeim sze-
rint, Sipi méltó emlékét meg-
õrzendõ!

Mit szól hozzá Hódi József? Olvasónk írja

Jaj! Ha van víz,
meg ha nincs

A gróf Károlyi famíliával megkötött 1836. évi Örökvált-
sági szerzõdés értelmében Szentes város kezelésébe ke-
rültek a volt földesúri szántóföldek, rétek, legelõk, pusz-
ták, az uradalom épületei és mindezek jövedelmei. E tör-
ténelmi léptékû fordulat jelentõsen megnövelte a városi
adminisztráció feladatait. Mindenekelõtt gondoskodnia
kellett a nagy áldozatok árán megszerzett közel 70 ezer
holdnyi földterület, regálék és egyéb javak hasznosításá-
ról: haszonbérleti szerzõdések megkötésérõl, a házi föl-
dek kiosztásáról, a közös legelõ és rétek birtokarányban
történõ felosztásáról, a város funduálisának (telekköny-
vének) elkészítésérõl.
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A több mint 100 oldalas
dokumentum a demográfiai
helyzet feltérképezésével
kezdõdik: a népesség évente
egy százalékkal csökken,
2011-ben 28 467 lakosa volt
a városnak. Ehhez képest
meglepõ adat, hogy a telepü-
lésen regisztrált vállalkozá-
sok száma 2010-ig nõtt, ak-
kor meghaladta az ötezret,
azóta viszont csökken,
ahogy a kiskereskedelmi üz-
letek száma is. 2008-ban még
478, 2011-ben már csak 453
ilyen egység mûködött Szen-
tesen. Virágzik viszont a
kocsmaüzlet: 2008 és 2011
között 140-rõl 154-re nõtt az
itteni vendéglátóhelyek szá-
ma.

A csak 8 általánost vagy
annál kevesebbet végzettek
aránya a regisztrált munka-
nélküliek körében 32 száza-

lék volt 2011-ben. Arról is be-
számol az anyag, hogy Szen-
tesen senki sem vett részt ál-
talános iskolai felnõttokta-
tásban az elmúlt években,
ugyanis helyben nincs általá-
nos iskolai felnõttoktatás,
pedig az álláskeresõk között
20 fõt érintene ez az ügy. Az
sem biztató a jövõre nézvést,
hogy a szakiskolai felnõttok-
tatásban résztvevõk száma is
megfelezõdött 2009 óta. 

A helyi cigány kisebbség
nagyobbik része nem vállalja
identitását – fogalmaznak a
program szerzõi. A 2001-es
népszámláláskor 183-an, a
2011-es összeíráskor pedig
483-an vallották magukat ro-
mának, de egyik adat sem
közelíti meg azt a mutatót,
ami a Szentesi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat fel-
mérése alapján készült 2003-

ban. A nyilvántartás szerint
akkor 289 cigány család
(1339 fõ) élt Szentesen. Ez
csak azért is érdekes, mert a
dokumentum szerint a roma
és nem roma munkanélküli-
ségi arányok nem térnek el
egymástól, a roma érdekkép-
viseleti rendszer mûködõké-
pes és elfogadott, hátrányos
megkülönböztetésben pedig
nem részesülnek. 

A családon belüli erõszak
az egyik legsúlyosabb társa-
dalmi probléma – szögezik
le az anyagban. E tárgykör-
ben 79 büntetõ ügyben foly-
tattak le eljárást. Ezen
ügyekben kiskorú veszélyez-
tetése miatt 9, tartás elmu-
lasztása miatt 8, testi sértés
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt 35, zaklatás
miatt 14, magánlaksértés mi-
att 5, szemérem elleni erõ-
szak miatt 1, személyi sza-
badság megsértése miatt 3,
zsarolás miatt 1, rablás miatt
2 esetben indítottak eljárást.
Megelõzõ távoltartást 4 eset-
ben kezdeményeztek, melyet
a bíróság minden esetben el
is rendelt. A felsorolt cselek-
mények elkövetését minden
esetben családi vitatkozás
elõzte meg, az elkövetõk
kapcsán pedig megállapítha-
tó volt, hogy italozó életmó-
dot folytatnak. 

Munkatársunktól

Felvonultak a gépek és
megkezdõdött a városköz-
pont átalakítása. Az útlezá-
rások kezdetben okoztak
fennakadást a közlekedés-
ben, de a jármûvezetõk na-
pok alatt megszokták a vál-
tozásokat. A munkák elõre-
haladtával – várhatóan
szeptember 15-tõl – teljes
hosszában lezárják a Petõfi
utcát a forgalom elõl. A
mintegy 215 millió forintba
kerülõ átépítés várhatóan
novemberben fejezõdik be.

Megkezdõdött múlt héten
pénteken az Ady Endre és
Petõfi utca, valamint a Kos-
suth utca körforgalom átépí-
tése. A városközpont rehabi-
litációs projekt részeként zaj-
ló munkák miatt a kivitelezõ
Unibau-Épszer Kft. lezárta a
jármûforgalom elõl a Petõfi
utcát a buszállomás bejáratá-
ig, a Kossuth utcát a posta
épületéig és az Ady Endre
utcán egyirányú célforgalmat
vezetett be a körforgalomtól
a közgéig terjedõ szakaszon,
félpályás útlezárás mellett.
Várhatóan szeptember 15-tõl
a Szabadság  térnél is lezár-
ják a Petõfi utcát és majd a
felújítás befejezése után ad-
ják vissza a forgalom részére.
Mazug Imre ügyvezetõ la-
punknak elmondta, hogy je-
lenleg az út- és járdafelülete-
ket bontják több géppel és a
közmûfeltárásokat végzik.
Mint kiderült, több föld alatti
kábelt annak idején a szabvá-

nyoktól eltérõen, kisebb
mélységben fektettek le, ami
most gondot okoz a kivitele-
zõnek. A fehérház elõtti par-
koló burkolatát is felbontot-
ták, a helyén tárolják a mun-
kákhoz szükséges eszközö-
ket, anyagokat, gépeket. A
215 millió forintos  átépítés

és felújítás során a fehérház
elõtti parkolók helyén parkot
alakítanak ki sok zöldfelület-
tel és járdákkal, csatlakozva
a jelenlegi díszburkolatú jár-
dához. A közút szélessége le-
csökken 6 méteresre, míg a
járdafelületek az út két olda-
lán közel duplájára nõnek.

Az aszfaltozott úttest két szé-
lén 1,5 méter széles kerék-
párutat jelölnek ki, így az au-
tók egyirányú közlekedése
három méter széles úton zaj-
lik. A kivitelezõ szentesi al-
vállalkozókat is bevont a be-
ruházásba, így például a kör-
forgalmat a Városellátó Kft.

munkatársai bontották el, a
villamossági munkákat az
Elektroglob Kft. szakemberei
végzik majd. A jelenlegi kék
színû villanyoszlopok helyé-
re díszes kandeláberek kerül-
nek, az új, nagyobb körforga-
lomban külön világítást is ki-
építenek.

A szentesi székhelyû vál-
lalkozás kéri alakosok és az
üzlettulajdonosok, -bérlõk
türelmét és segítségét abban,
hogy minél zökkenõmen-
tesebben és gyorsabban vé-
gezhessék a munkájukat. A
hét közepén újabb gépeket
vontak be a bontásokba, an-
nak érdekében, hogy bizto-
san tartani tudják a novem-
ber végi átadási határidõt.

BG

A város önkormányzata az
országban elsõként emelt
nyilvános emlékmûvet a II.
világháború áldozatainak.
Az emlékmûvet 2001-ben át-
alakították, hogy azon az el-
hunytak nevét is megörökít-
sék.

A HM Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum Hadtörténel-
mi Levéltár és Irattár Köz-
ponti Irattárának tájékoztatá-
sa, illetve egyéb kutatások és
jelzések alapján további ál-

dozatok nevei merültek fel,
melyeket a város a II. világ-
háborús emlékmûvön szere-
peltetni kíván.

Ezúton hívják fel a lakos-
ság figyelmét arra, hogy aki-
nek tudomása van olyan sze-
mélyrõl, aki szentesi születé-
sû vagy szentesi lakos volt,
illetve a Szentes környéki
harcokban esett el, de még

nem szerepel az emlékmû-
vön, az a névsor teljessége
érdekében szíveskedjen je-
lezni augusztus 31-ig a Szen-
tesi Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Irodá-
jának (Szentes, Kossuth tér
6., vagy titkarsag@szentes.
hu).

Az elesett személy adatai:
név, születési idõ, hely, anyja
neve, halálozásának ideje,
helye.

Felhívás

Felbontották a városközpontot

Gyakori a családon
belüli erõszak

(folytatás az 1. oldalról)
Ezt a legtöbben üdvözöl-

ték, de voltak olyan, szer-
kesztõségünket is megkeresõ
kofák, akik szerint a régi
rend is jól mûködött, kár
volt változtatni rajta.

Olybá tûnik, õk sem vol-
tak tisztában azzal, hogy az
általuk megszokott gyakor-
lat szabálytalan volt. Tudniil-
lik a vásárokról és piacokról
szóló helyi rendelet úgy fo-
galmaz, a Rákóczi utcai piac-
ra gépjármû, kerékpár és
más áruszállításra alkalmas
eszköz csak az áru be- és ki-

szállítására használható,
amelyet a piac nyitva tartá-
sának elsõ és utolsó órájában
lehet végezni (vagyis nyáron
6, télen 7 óra elõtt, illetve 11
óra után). A piac területérõl
az áru beszállítása után lehe-
tõleg minden jármûvet el
kell távolítani. A piac terüle-
tén maradó jármûvek után
helyhasználati díjat kell fi-
zetni – áll a jogszabályban.
Sõt a rendelet arra is kitér,
hogy a piac és vásártér köz-
lekedési útjait szabadon kell
hagyni, azt áruval, göngyö-
leggel, jármûvel vagy hulla-

dékkal eltorlaszolni tilos, és
a sétáló árusítók nem akadá-
lyozhatják a forgalmat. Érde-
mes viszont megjegyezni,
hogy általában 9 óra után
számottevõen megcsappan a
vevõk száma, 10 óra után pe-
dig alig térnek be vásárlók a
piacra. 

Rendet kellett tenni a zöld-
ségpiacon, ahová sokszor
gondolkodás nélkül hajtot-
tak be az õstermelõk. Elõfor-
dult, hogy megrongálták az
elárusítóhelyet, és a vevõk
biztonságát is veszélyeztet-
ték. A kapukban sokszor ille-
gális árusítók tartották föl a
vásárlókat, velük szinte kö-
zelharcot kellett vívnia a pi-
acfelügyelõnek, hogy eltûn-
jenek – mondta lapunknak
Bujdosó Károly, a Szentes Vá-
rosellátó Nonprofit Kft. ille-
tékese. Hozzátette, sokáig a
helypénzszedõre hárult min-
den feladat és probléma
megoldása, de most már pi-
acfelügyelõ segíti a munká-
ját.

B.D.

Az ütemtervnek megfe-
lelõen halad a fehérház
felújítása, jelenleg 90 szá-
zalékos készültségnél tart
a kivitelezõ Unibau-Ép-
szer Kft. Az eredeti terve-
ket másodjára módosítot-
ták, a munkák folytatásá-
hoz várják a változás-
bejelentõ elfogadását és a
hatóság engedélyét. El-
bontják az elsõ szint be-
tonmellvédjét a Kossuth
tér felõli oldalon is, helyé-
be ugyan olyan üvegkor-
látot építenek, mint a
Szent Miklós tér felõli te-
raszon. Ezt követõen elké-
szítik a külsõ folyosó víz-
szigetelését és befejezik a
folyosószakasz alsó hõszi-
getelését.

Nem csak az õstermelõk, hanem a viszonteladók és a
kereskedõk is kedvelik a szentesi zöldségpiacot. Utóbbi-
ak számára viszont kegyelemdöféssel ér fel, hogy a Nem-
zetgazdasági Minisztérium a minap közölte, a vállalko-
zóknak legkésõbb augusztus 31-ig meg kell tenniük az
átállás érdekében elõírt lépéseket, tehát a hét végére vala-
mennyi érintettnek rendelkeznie kell érvényes pénztár-
gép-megrendeléssel. Ez közel 100 ezer forintos kiadást je-
lent a kereskedõknek. Ha nem tudják vállalni a terhet, a
piacon sem árusíthatnak. Az õstermelõk továbbra is
nyugtát kötelesek adni vásárláskor.

Megszokásból már nem hajthatnak a sorok közé

Közelharc a zöldségpiacon

Újabb gépeket vontak be a bontásba, hogy tartani tudják a november végi határidõt.

A csak 8 általánost végzett munkanélküliek száma magas
Szentesen. Magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesített kiskorú gyermekek száma. Nincs nõi
érdekképviseleti szervezet a településen. A családon belüli
erõszak gyakori. A fogyatékkal élõk foglalkoztatása a tele-
pülésen nem megoldott – a teljesség igénye nélkül ezek a
legfõbb megállapításai a képviselõ-testület által nem rég
elfogadott helyi esélyegyenlõségi programnak, amely
egyéb érdekességet is tartalmaz.

A piac közlekedési útjait szabadon kell hagyni.
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(folytatás az 1. oldalról)
– Pénteken három kotrónk

is elmerült, de még szeren-
cse, hogy van „vízicsirkénk”
– mutatott a különleges lánc-
talpasra Nagy Balázs mûve-
zetõ. A szakember elmondta,
nagyon nehéz dolguk van a
magas vízszint miatt, ezért
nagy segítséget jelent szá-
mukra a különleges bece-
névvel illetett munkagép,
amely akár 180 centiméter
mély vízben és iszapban is

akadálytalanul tud közle-
kedni, ráadásul az elsüllyedt
kotrókat is ki tudja húzni a
vízbõl. Közel két évtizede,
mikor a Kurca belvárosi sza-
kaszát kotorták ki, az üledé-
ket a medertõl elkülönített
zagytározókba helyezték el.
A mostani eljárásnál viszont
földbõl töltést emelnek a
náddal benõtt mederszélen,
és e mögé kanalazzák ki az
iszapot.

A zsilip átépítése is meg-

kezdõdött a Berekben: ked-
den víz alatti betonozás sze-
repelt az ütemtervben, ehhez
profi búvárok biztosították a
kézimunkát. Ha itt végez-
nek, a Felsõ-Kurcára költöz-
tetik át a gépeket, ahol az
egyes és kettes zsilip – va-
gyis a Bikaistállói és Zuho-
gói tiltó – közötti 3 kilométe-
res szakaszon dolgoznak
majd. Kozák Pétertõl azt az
információt kaptuk, hogy
ezen a részen teljes meder-

kotrásra kerül sor: mintegy
37 ezer köbméternyi iszapot
kell kiemelni. A kivitelezés
ott október 15-én kezdõdik
és november 15-én zárul. 

– Örülünk, hogy nem a
legnagyobb hõségben kezd-
tek hozzá a kotráshoz – fo-
galmazott lapunknak Kala-
musz Endre. A horgászegye-
sület elnöke hozzátette, mire
a Felsõ-Kurcára érnek a kot-
rók, nem lesz öntözés, ala-
csonyabb lesz a vízszint, ami

kockázatot jelent az értékes
halállomány számára, de re-
méli, halpusztulás nélkül át
tudják vészelni ezt az idõ-
szakot. Bíró Dániel

Megjelent az önkormány-
zat vállalkozásfejlesztési pá-
lyázati csomagja innováció,
gazdaság – és kereskedelem-
fejlesztés, valamint termõ-
föld vásárlás témakörökben.
A pályázati felhívás, az adat-
lap, a kitöltési útmutató, az
ellenõrzõ lap a www.
szentesinvest.hu//hu/letoel
tesek internetes oldalon talál-
hatóak. Beadási határidõ:
szeptember 15.

Figyelem! Még egy pályá-
zat jelenik meg néhány na-
pon belül, amely az új mun-
kavállalók felvételének tá-
mogatására irányul.

A Magyar Paprika Napja
címmel szervez szakmai
konferenciát és bemutatót a
TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a
FruitVeB szakmaközi szerve-
zettel és a DélKerTÉSZ-szel
közösen immáron második
alkalommal augusztus 30-31-
én a megyeházán.

Az elõadások során a
résztvevõk többek között be-
tekintést kaphatnak a ma-
gyar paprikatermesztés aktu-
ális helyzetébe, fejlesztési le-
hetõségeibe, valamint a szen-
tesi paprikatermesztési régió
történelmébe. Szombaton
több helyszínen innovatív
technológiai kísérleteket va-
lamint a TÉSZ áruvá készíté-
si technológiáját tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

Szeptemberben kaphat-
ják meg a befogadó végzést
a Leader pályázatot beadó
szervezetek és vállalkozá-
sok, azonban a végleges ha-
tározat kiadási határideje év
vége. A nyertességrõl elsõ-
sorban az elektronikus be-
adás sorrendje szerint dön-
tenek, jelenleg a pályázatok
feldolgozása zajlik. A tér-
ségben 330 millió forint áll
rendelkezésre gazdaság- és
szolgáltatásfejlesztésre, a
keretet egy nap alatt kimerí-
tették a pályázók.

Rendezvényre, építésre,
eszközre, turizmusra, ter-
mékfeldolgozásra, örökség
megõrzésre pályázhattak
szervezetek, vállalkozások
és önkormányzatok az idei
Leader Program keretében.
Szentesen és térségében
mintegy 330 millió forint for-
rás áll rendelkezésre, mely-
bõl legalább 160 milliót for-
dítanak gazdaságfejlesztésre.
Az igények benyújtása két
lépcsõben történt, az elõze-

tes regisztrációt követõen
papíralapon kellett bemutat-
ni a projektötletet az Alsó-Ti-
sza Vidék Fejlesztéséért
Egyesület helyi bíráló bizott-
ságához. Majd a tényleges
pályázati anyagot elektroni-
kus formátumban lehetett
feltölteni az interneten ke-
resztül június 17-én. A tér-
ségbõl összesen 85, ebbõl
Szentesrõl 32 pályázó igé-
nyelt támogatást a Leader
Program keretében. Az
internetes felületet reggel 8
órakor nyitották meg a je-
lentkezõk elõtt, azonban a
túligénylés miatt – informá-
ciónk szerint az országban
elsõként – este 8-kor már le-
zárták és nem engedett több
elektronikus adatlap feltöl-
tést a rendszer Szentes és
Csongrád térségébõl.

Az Alsó-Tisza Vidék Fej-
lesztéséért Egyesület vezetõ-
je, Kovács László lapunknak
elmondta, hogy a pályázók
szeptemberben várhatják az
elsõ befogadó végzésekrõl

szóló értesítést. A tervezett
fejlesztések több mint fele
gazdasági, a kisebbik része
szolgáltatási, közösségi célú.
A tervezett építési beruházá-
sok helyszíni ellenõrzését az
elmúlt két hétben elvégezték
az érintett szervezetek kép-
viselõi. Az adatok egyezteté-
se mellett azt is nézték, ne-
hogy megkezdett fejlesztésre
is igényeljenek vissza nem
térítendõ uniós támogatást.
Jelenleg a pályázatok feldol-
gozása folyik és szeptember-
tõl értesítik a jelentkezõket
az eredményrõl. Az úgyne-
vezett befogadó végzés még
nem jelenti, hogy az igényelt
összeget meg is kapja a pá-
lyázó, az majd a végleges ha-
tározattal válik biztossá.

Elvileg minden jól és idõ-
ben feltöltött pályázat nyer,
mivel a pályázatok elbírálása
benyújtási sorrendben törté-
nik a forráshiány kimerülé-
séig.

BG

Fél nap alatt kimerült a
támogatási keret Dicsõ, több mint százéves

múltja van a szentesi mozi-
nak, a jelene azonban nem a
legfényesebb, a jövõje pe-
dig kérdéses – ez országos
tendencia. Vagy átáll a film-
színház a digitális vetítésre,
ezáltal elérhetõek lesznek a
premierfilmek, az aktuális
sikerek, vagy maradnak a
korlátozott technikai felté-
telek, a szûkösebb filmkí-
nálat, és fogynak a nézõk.

Már 20012-ben is, de még
inkább ebben az évben ki-
sebb filmkínálatból válogat-
hattak a szentesi Õze Lajos
Filmszínházat üzemeltetõ
mûvelõdési központ munka-
társai, ezért több filmet vol-
tak kénytelenek ismételni.
2011-hez képest 2012-ben a
nézõszám 7 százalékkal, a
bevétel 3 százalékkal emel-
kedett, mert elsõsorban a
kedvezményes családi je-
gyekbõl adtak el többet.
2013-ban azonban jelentõs
visszaesés tapasztalható, a
hagyományos 35 mm-es
filmszalag gyártása gyakor-
latilag leállt az év elejére.

A jelen a Blu-Ray-lemez,
melyet már Szentesen is
használnak, hiszen ez a lehe-
tõsége marad azoknak a mo-
ziknak, amelyekben nincs
digitális vetítõgép.

– Jelezte a mozigépész,
hogy idén meredeken lefelé
ível a nézõszám, ami annak
tudható be, hogy nem tu-
dunk digitális premierfilme-
ket vetíteni. Az embereket az

érdekli, amit reklámoznak,
pedig a kínálatunkban sze-
replõ európai filmek között
is találni gyöngyszemeket,
csak ezekre kevesen kíván-
csiak – fogalmazott Varróné
Szabó Ildikó. A mûvelõdési
központ igazgatója szerint
megoldható lenne, hogy az
ifjúsági házban vetítsenek,
de akkor semmi sem változ-
na lényegében. A digitalizá-
lással a jegyárak persze,
emelkednének, de semmi-
képpen sem mennének 1000
forint fölé. Az intézményve-
zetõ az új technika bevezeté-
se – és a mozi továbbélése –
felé hajlana, ám ennek költ-
sége 22-24 millió forint, de
ez pár éven belül megtérül-
ne. Vannak pályázatok, de
önrész is kell. Innentõl pedig
a városvezetés kezében van
a szentesi filmszínház sorsa. 

Digitalizálással pénzt, fil-
meket, nézõket és idõt lehet-
ne nyerni. A digitális techni-
ka segítségével premierhéten
vetíthetõk lennének a siker-
filmek is, illetve koncertek
vagy nagyobb sportesemé-
nyek élõ közvetítésére is len-
ne lehetõség. Szentesi vi-
szonylatban a nézõk nem a
„sarkokban is tûéles” képet,
hanem a filmeket hiányolják,
tudtuk meg. A 3D bevezeté-
se már egy plusz lehetõség –
van olyan digitális vetítõgép,
ami késõbb térhatásúvá fej-
leszthetõ. A kecskeméti Ott-
hon Mozit hozzák példának,
ahol április 26-án kezdõdött
meg a digitális vetítés. Így
fennmaradhat a 76 éve mû-
ködõ ottani filmszínház.
Õsszel Vásárhelyen is be le-
het már ülni premierfilmek-
re, a város áldozott a fejlesz-
tésre.

Ami a szentesi mozis szep-
tembert illeti, reményked-
nek, hogy meg tudják sze-
rezni szalagon a Django el-
szabadul címû Oscar-díjas
Tarantino-film egyetlen fel-
iratos kópiáját, illetve a
Croodék címû  animációs fil-
met is szeretnék vetíteni,
elõbbi a 3., utóbbi a 4. helyen
szerepel az idei féléves né-
zettségi listán Magyarorszá-
gon, illetve országos premi-
errel egy idõben a Halbalhé
címû rajzfilmet D.J.

Pályázat
vállalkozóknak

A július-augusztusi
rendkívül meleg idõjárás
igen sok kistermelõt rá-
kényszerített az öntözésre
a terményeik megmentése
vagy nagyobb kár bekö-
vetkezésének megelõzése
érdekében. A 2013. évi ön-
tözési idényben augusztu-
sig 2 millió százezer köb-
méter vizet emeltek be ön-
tözési célból a Kurcába.
Ebbõl 1 millió 120 ezer
köbméter volt, ami a
Veker-éri fõcsatorna irá-
nyában, a fennmaradó 980
ezer köbméter vízmennyi-
ség pedig a Kurca alsóbb
szakaszán, Szentes, Szeg-
vár és Mindszent terüle-
tén került kiszolgáltatás-
ra. A 980.000 köbméterbõl
283 ezer köbméternyi
mennyiség a Kórógy-éri
és a Ludas-éri fõcsatornák
torkolatainál további át-
emeléssel jutott a öntözõ-
víz-kivételekhez. Az au-
gusztusi öntözõvíz beadá-
si és kiszolgáltatási ada-
tok összesítése és feldol-
gozása a jövõ hónapban
történik, így arról jelenleg
még nem áll rendelkezé-
sünkre adat.

Az animációs film a sláger

Az Õze Lajos Filmszínházban a nézõszám az elmúlt két
évben eképpen alakult: 2011-ben 8269-en, míg tavaly
8899-en váltottak jegyet, idén, az elsõ félévi adatok 2696
nézõt jegyeznek. A filmek top 10-es listája 2012 júliusától
2013 júliusáig Szentesen:

1. Jégkorszak 4 – Vándorló kontinens (1051 nézõ), 2.
Madagaszkár 3. (829 nézõ), 3. Zambézia (636 nézõ), 4.
Tüskevár (591 nézõ), 5. Hotel Transylvania - Ahol a
szörnyek lazulnak (385 nézõ), 6. Hófehér és a vadász (383
nézõ), 7. Az öt legenda (367 nézõ), 8. Lorax (318 nézõ), 9.
Alkonyat – Hajnalhasadás II. rész. (286 nézõ), 10. Ted (267
nézõ).

Vízicsirke kotorja a Kurcát

A Szentesi Kinizsi SE öltözõfelújításra pályázott

A zsilip víz alatti betonozásához búvárokat is bevetettek.

Filmet és nézõt lehetne nyerni
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Több változással indul az
idei tanév. Az új Nemzeti
alaptanterv szerint kezdik a
tanulást az iskolák elsõ, ötö-
dik, kilencedik, valamint a
hatosztályos gimnáziumok
hetedik évfolyamainak diák-
jai. Minden iskola a kerettan-
tervek alapján maga állítja
össze az egyes tanórák tema-
tikáját és szabadon rendelke-
zik az óraszámok 10 százalé-
kával. Az újonnan bevezetett
hittan, illetve hit- és erkölcs-
tan tantárgyak, illetve az 1-
2., 5-6. és a 9-10. évfolyamo-
soknak bevezetett minden-
napos testnevelés  miatt nö-
vekszik az óraszám. Szep-
tembertõl minden általános
iskola minden évfolyamán a
nevelés-oktatást a délelõtti
és délutáni tanítási idõszak-
ban olyan módon kell meg-
szervezni, hogy a foglalkozá-
sok legalább tizenhat óráig
tartsanak, és a tanuló köte-
lessége, hogy ezeken a fog-
lalkozásokon részt vegyen.
Ugyanakkor a törvény lehe-
tõséget ad arra is, hogy a
szülõ kérelmére az igazgató
saját hatásköre alapján ez
alól felmentést adhasson, ha-
csak nem egész napos iskola-
ként mûködik az intézmény.
A 16 óráig kötelezõen bizto-
sítandó iskolai foglalkozások
továbbra is lehetõséget ad-
nak a napközis, illetve tanu-
lószobai foglalkozások meg-
tartására.

Az újdonságokkal járó
óraszám-növekedés plusz
órakeretben valósul meg,
nem másik tantárgy(ak) ká-
rára, ezért ezekkel párhuza-

mosan azok óraszáma nem
fog csökkenni. 

A tanítási év elsõ tanítási
napja szeptember 2. hétfõ,
utolsó tanítási napja 2014. jú-
nius 13. péntek. A tanítási
napok száma száznyolcvan.
A tanítási év elsõ féléve 2014.
január 17-ig tart. Az iskolák
2014. január 24-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülõket az elsõ fél-
évben elért tanulmányi ered-
ményekrõl.

Az õszi szünet október 28-
tól október 31-ig tart. A szü-
net elõtti utolsó tanítási nap
október 25. péntek, a szünet
utáni elsõ tanítási nap no-
vember 4. hétfõ.

A téli szünet december 23-
tól 2014. január 3-ig tart. A
szünet elõtti utolsó tanítási
nap december 21. szombat, a
szünet utáni elsõ tanítási nap
2014. január 6. hétfõ.

A tavaszi szünet elõtti
utolsó tanítási nap április 16.
szerda, a szünet utáni elsõ
tanítási nap április 23. (szer-
da).

A Szent Erzsébet katolikus
iskola ünnepi tanévnyitó
szentmiséje szeptember 1-
jén, vasárnap 10 órakor kez-
dõdik a Szent Anna-temp-
lomban, a Kiss Bálint refor-
mátus iskola istentisztelettel
egybekötött ünnepsége va-
sárnap 17 órakor kezdõdik a
református nagytemplom-
ban. A Koszta, a Klauzál és a
Deák iskolában augusztus
30-án, péntek délután 5 óra a
tanévnyitó ünnepély idõ-
pontja.

Indul a tanév

A Szentesi Fotókör szere-
tettel meghívja a fotómûvé-
szet iránt érdeklõdõket
szeptember 2-án hétfõn 18
órára Tuskáné Koncz Éva
debreceni fotós „Ismerõse-
im tablója” címû fotókiállí-
tásának megnyitójára a Ga-
léria Kávéház és Étterembe.

A kiállítást megnyitja Se-
res Géza debreceni fotómû-
vész.

Az alkotó így vall magá-
ról: „1960-ban Debrecenben
születtem, 1980-ban végez-
tem el az akkor két éves,
fényképész képzettséget adó
szakiskolát.  Szakmai pálya-
futásom elejétõl kezdve la-
boránsként, képkidolgozás-
sal foglalkozom. A hagyo-
mányos értelemben vett fo-
tózás mellett már diákko-
romban érdekeltek a „kép-
machinációk“. Lényegében
szürreális, abszurd témák
foglalkoztattak és foglalkoz-
tatnak ma is. A fotókidolgo-
zásban történt technológiai

változások, a digitális techni-
ka megjelenése számomra el-
érhetõbbé tette elgondolása-
im tényleges képi megjelení-
tését. Az elmúlt években sa-
ját fotóimból photoshop-pal
készítem fotómontázsaimat.
Több éve vagyok aktív tagja
a Debreceni Új Fotómûhely-
nek. Ennek a klubnak a szel-
lemisége, inspiráló gondol-
kodása erõs hatással van
rám. Az „Ismerõseim tabló-
ja" címû képösszeállításomat
az a kérdés indította el, hogy
az emberek arcáról leolvasott
érzéseket, jellemvonásokat
tárgyiasítva miként lehetne
megmutatni, hogy azokhoz
milyen (kényszer) képzetek
társíthatóak.”

A fotókiállítás megnyitása
után az est egy kötetlen be-
szélgetéssel folytatódik az al-
kotóval a Mûvelõdési és Ifjú-
sági Házban.

A kiállítás november 4-ig
látogatható a kávéház nyit-
vatartási idejében.

Ismerõseim tablója

Egyházzenei áhítatra várják az érdeklõdõket augusztus 31-
én, szombaton 19 órára a Református Nagytemplomba. Az
áhítatot Kovách Péterné Mészáros Erzsébet református lelki-
pásztor vezeti. Orgonán játszik Szilágyi László római katoli-
kus kántor, orgonista.

Mûsoron Liszt Ferenc Introitus, J S. Bach Praeludium et
Fuga in C BWV 547, Liszt Ferenc Rosario Mysteria Gaudiosa
– örvendetes, Mysteria Dolorosa – fájdalmas, Mysteria
Gloriosa – dicsõséges, C. Franck Cantabile, J. S. Bach
Praeludium in c BWV 546 és Liszt Ferenc Tu es Petrus mûve
szerepel.

Templomi áhítat

A magyar egészségügy
legnagyobb ünnepének ne-
vezte a Semmelweis napot
Kalmár Mihály fõigazgató, a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház keddi ren-
dezvényén. Bár július else-
jén ünneplik Semmelweis
Ignác, az anyák megmentõ-
je születésnapját, a frissen
kinevezett fõigazgató akkor
még nem érezte magát jogo-
sultnak a kórház dolgozói,
orvosai elõtt megjelenni és
az elismerésekrõl dönteni.
Kalmár Mihály a rendezvé-
nyen mutatta be Vincze
Zsolt megbízott gazdasági
vezetõt és Stemmer Józsefet,
a mûszaki osztály megbí-
zott vezetõjét. A fõigazgató
elmondta, hogy a napokban
fejezik be a következõ hét
év fejlesztési tervének ké-
szítését, amely tartalmazza
az orvosszakmai, a humán
erõforrás, az építészeti és
infrastrukturális elképzelé-
seket. Megjegyezte, hogy a
2014 és 2020 közötti ciklus-
ban ötödére csökken a fel-
használható pénzügyi for-
rás, ami gyakorlatilag a 104
hazai kórház amortizációs
költségére sem elég. Hang-
súlyozta, reális célok kitû-
zésével és kézben tartott
likviditással érhetõ el, hogy
a szentesi kórház továbbra
is vezetõ szerepet töltsön be
a térségben, de nem mások
rovására fejlõdjön. 

Mészáros János a GYEMSZI
térségi igazgatója kijelentet-
te: a tavaly bevezetett egész-
ségügyi struktúrában stabil
jövõje van a kórháznak,

melyhez stabil szakember-
gárda is szükséges. Utalt ar-
ra, hogy hamarosan döntés
születik az új mûtõtömb épí-
tésére benyújtott, mintegy
2,5 milliárd forintos pályázat
ügyében és a vezetõi posz-
tok személyi kérdéseiben.

Pásztor Imre, megbízott
orvos igazgató Semmelweis
Ignác munkásságát állította
párhuzamba az egészség-
ügyben dolgozók feladatai-
val. Semmelweis is a saját
emberi erõforrásával vitte
elõre az orvostudományt,

ma pedig egy plusz ügyelet
vagy egy plusz beteg felvál-
lalása lehet egyik módja a
kórház színvonalának eme-
lésére.

Szöveg: Besenyei
Fotó: Vidovics

Késõbb ünnepelt az egészségügyi szakma

Bensõséges ünnepséggel
készültek a Sima Ferenc ut-
cai pszichiátriai ápoló ott-
honban Misku Anna 100.
születésnapjára. Nosztalgi-
kus dalok hangzottak el,
majd Szûcs Lajos alpolgár-
mester átadta Panni néninek
a miniszterelnök köszöntõ
oklevelét. Az Aranysziget
szentesi intézményének la-
kója természetesen tortát is
kapott az otthon munkatár-
saitól, sõt görögtûz is volt a
tetején. A gyertyákat kis se-
gítséggel sikerült elfújnia a
szépkorú néninek. Életének
történetét Gera Viktória
foglalkoztatásszervezõ ol-

vasta fel. Ebbõl tudjuk, Pan-
ni néni 1913. augusztus 27-
én született Csongrádon, ti-
zenegyen voltak testvérek.
Anna a szüleinek segített a
földmûvelésben és a ház kö-
rüli munkákban, tizenévesen
libát terelgetett, kanász és
gulyás is volt. A néni nem
ment férjhez, de volt egy fia,
akit sajnos, nem tudott felne-
velni. Szülei halála után Ve-
ronka nõvérével szociális
gondozásba kerültek. Panni
néni gyorsan beilleszkedett
az otthon életébe, portási fel-
adatokat is ellátott. 86 éve-
sen agyvérzés érte, melynek
következtében jobb oldala
lebénult. Nagyfokú akarat-
erejének köszönhetõen meg-
tanult járókerettel közleked-
ni, és kisebb segítséggel
önállóan ellátni magát. Sze-
retett hímezni, rajzolni, szí-
nezni, a mai napig kedvenc
elfoglaltsága a kalendáriu-
mok, meséskönyvek lapoz-
gatása, régi fényképek néze-
getése. Az õt rendszeresen
meglátogató unokaöccsén
kívül nagy segítséget jelente-
nek számára a nõvérek és a
betegszobán segítkezõ társai,
akik kívánságára édességet
vásárolnak be neki. Szívesen
majszolgatja kedvencét, a
dianás cukrot. Az idõs hölgy
ágyhoz kötött, de ennek elle-
nére mindig jókedélyû, és
örömmel veszi, ha foglalkoz-
nak vele. Bizalmas feladatot
ma is ellát: õrzi szobájának
ruhásszekrény-kulcsát.

D. J.

Szépkorúak köszöntése

A Semmelweis napi ünnepségen elismerésben részesült:

Fõorvosi elõléptetésben részesült Magyar Hajnalka, Florence Nightingale díjat vehe-
tett át Janó Éva, kiváló orvos kitüntetésben részesült Józsa Géza. Kiváló szakdolgozók:
Bihari Erzsébet, Bíró Piroska, Józsa Erika, Miskolczi Judit és Ördög Miklós. Kiváló
dolgozók: Dajka István, Duhaj Gyuláné, Kádár Lászlóné és Tóth Jánosné, kollektív dicsé-
retet kaptak az izotóp laboratórium munkatársai. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Pro Curatio Valentudine díját vehette át Brezovai Béla Benedekné. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis napi elismerését kapta Líbelné Szabó
Anna és Szoboszlai-Szabó Sándorné. 25 éves jubileumi jutalomban részesült: Csikósné
Cserháti Katalin, Détár Lászlóné, Fejes Erika, Hetyei Erika, Juhászné Szabados Ágnes,
Kacziba Andrea, Pintér Mihályné, Sebõk Erika, Szabicsné Bárány Rozália, Szabóné
Paczuk Julianna, Tóth Lászlóné, Vácziné Székely Gyöngyvér. 30 éves jubileumi jutalom-
ban részesült: Ágostonné Orosz Judit, Fodor Julianna, Giliczéné Varga Márta, Huszka
Jánosné és Muzsik Lászlóné. 40 éves jubileumi jutalmat vett át Bálint Imréné, Józsa Erika
és Miskolczi Judit.

90 évesek lettek

Horváth Ferencnét Jókai utcai házában kereste fel a mi-
niszterelnök köszöntõ oklevelével az alpolgármester. A
jó egészségnek örvendõ ünnepelt Martfûrõl 1982-ben
költözött családjával Szentesre, s 90. születésnapja alkal-
mából férje, két unokája, s a hat dédunokája közül az
egyik is felköszöntötte. 

Anti Sándor augusztus 26-án töltötte be 90. életévét, õt
a Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthonban köszöntötték fel.
Az apolgármester személyes ismerõsként üdvözölhette,
és adta át számára is az oklevelet. Sanyi bácsi 1960-ban
jött a fõvárosból, a Magyar Optikai Mûvektõl Szentesre,
itt az akkor induló Kontakta Alkatrészgyárban helyezke-
dett el, onnan is ment nyugdíjba. 66 éve házasok Gizike
nénivel.

Misku Annát 14 éve agyvérzés érte – akaraterejének köszönheti, hogy megérte a százat.

Misku Annát 100., Horváth Ferencnét és Anti Sándort 90.
születésnapjuk alkalmából köszöntötte a héten Szûcs Lajos
alpolgármester, és adta át a miniszterelnök oklevelét.

Fotó: Vidovics
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19 csapat részvételével rendezik meg a Sas tornát péntektõl
vasárnapig a ligeti uszodában. Bertók Gyula fõszervezõ lapunk
érdeklõdésére elmondta, a hazai amatõr vízilabda-csapatok
mellett egy marosvásárhelyi és egy brassói gárda is vízbe száll
a hétvégén. Összesen 36 találkozót rendeznek, négy csoportban
folynak majd a küzdelmek a 33-as és az 50 méteres
medencében. Az eredményhirdetés 13 órakor lesz a zárónapon.

Megalakulásának 30. év-
fordulóját ünnepelte vasár-
nap a strandon a szentesi
nõi vízilabda-csapat. A talál-
kozóra a már külföldön élõ
egykori játékosok és az egy-
kori szakvezetõk is eljöttek:
Eke Andrea, Justin Viktória,
Bandula Mihály és Sóti Lajos
szívesen emlékezett a kez-
deti idõszakra. Elõkerültek
a régi fotók, és egy 1983-as
újságcikk is, amibõl kide-
rült, hogy az országban tize-
dikként jött létre Szentesen
a nõi póló. – Nekünk is egy

újságcikk adta az ötletet,
hogy belevágjunk. A mai
magyar nõi vízilabda-válo-
gatott szövetségi kapitányá-
nak, Merész Andrásnak az
édesanyja, Ördög Éva volt az
ötletgazda. Úszók voltunk,
és valamiképp szerettünk
volna folytatni a sportolást,
ezért kapóra jött, hogy elin-
dult a nõi bajnokság. Tóth
Gyula és Csiszár István na-
gyon sokat foglalkozott ve-
lünk. Nagyon szerettünk
együtt lenni, edzeni, pedig
mostohák voltak a körülmé-

nyek, hiszen reggel, min-
denki elõtt kellett vízbe ug-
ranunk, este pedig utánunk

már zárták az uszodát – me-
sélte a kezdetekrõl Vincze
Edit. A sokáig csapatkapi-
tányként is tevékenykedõ
válogatott játékos szerint az
1993-as BEK-gyõzelem volt
a legnagyobb sikerük. –
Azok a barátságok, amik ak-
kor a medence környékén
fogantak, a mai napig na-
gyon erõsek. Nem véletlen,
hogy nagyon sokan eljöttek
feleleveníteni a régi szép
emlékeket – tette hozzá a vi-
lágbajnoki címmel is büsz-
kélkedõ kapus, Huff Zsu-
zsanna. Szerinte 1983-ban
óriási lökést adott számuk-
ra, hogy már tudták, az
1986-os úszó és vízilabda vi-
lágbajnokság programjára
felkerült a nõi vízilabda, így
tehát volt miért küzdeni.
Arra talán õk sem gondol-
tak, hogy erõfeszítéseik kö-
szönhetõen a magyar vízi-
labdasport legeredménye-
sebb nõi szakosztályává vá-
lik a szentesi.

B.D.

a világbajnok férfi vízilabda

válogatott kapitánya kedden

Szentesre jön és élménybeszá-

molót tart legutóbbi sikereik-

rõl. A közönségtalálkozó

16.30-kor kezdõdik a 33-as

medencénél.

Benedek Tibor
Három év komoly munka és felkészülés után újra az NB II-

ben játszik a Szentesi Sakk SE I. csapata. A 12 csapatos baj-
nokság hazai mérkõzéseit új helyen, a megyeházán rendezik.
Kõhalminé Forrai Julianna csapatvezetõ elmondta: elsõdle-
ges céljuk a bennmaradás. Az elsõ forduló szeptember 8-án,
vasárnap 10 órakor kezdõdik. Az ellenfél a Gyulai SE csapa-
ta, a játszmák 12 táblán, egyszerre zajlanak. A versenyek in-
gyenesen látogathatóak, szeretettel várják az érdeklõdõ nézõ-
ket a megyeháza piros termébe. 

Újra NB II-ben a sakkcsapat

Kilenc napot töltött a Szen-
tesi Kosárlabda Klub 46 fõs
küldöttsége Bulgáriában,
ahol három csapatunk szere-
pelt egy nemzetközi tornán.
Az 1998-as születésû fiú csa-
patunk egy korosztállyal fel-
jebb, a 2000- sek az 1999-
esek között, míg az 1998-as
lány csapatunk saját korosz-
tályában versenyzett. Alek-
sandar Preskar, a Kosárlabda
Klub vezetõjétõl megtudtuk,
hogy összesen 28 csapat vett
részt a tornán, amelyre
sportkapcsolatok révén jutott
ki a szentesi klub. - Szá-
munkra nem az eredmény
volt az elsõdleges, hanem az,
hogy a gyerekek szokják a
mérkõzés-helyzeteket, gya-
korolhassanak fizikálisan
erõs ellenfelekkel szemben,
és nem utolsó sorban fiziká-
lisan is erõsödjenek - mondta
a szakvezetõ. - Éppen ezért a
mérkõzések reggelén mindig
kondiedzéseket tartottunk a
tengerparti homokban, dél-
után pedig következhettek a
mérkõzések. Érdekes volt,
hogy a legtöbb csapat zóná-
zott ellenünk, ez azért is volt
jó, mert gyakorolhattuk az
ellene való játékot, hiszen itt-
hon ebben a szezonban sok
csapat is így fog majd játsza-
ni ellenünk.

A küldöttség útban Bulgá-
ria felé rövid pihenõt iktatott
be Belgrádban, ahol megte-
kintették a Szerbia - Szlové-
nia férfi felkészülési mérkõ-
zést. A találkozót abban a
csarnokban rendezték, ahol
az Európa-liga nézõcsúcsát is
beállították, akkor 22 432 né-
zõ tekintett meg egy kosár-
labda-mérkõzést. H.V.

Bulgáriában
kosaraztak

Egy hét alatt kiheverte a hazai pofont, és Szegedrõl, a
Vasutas otthonából hozott el három pontot a Szentesi Kini-
zsi megyei elsõ osztályú labdarúgócsapata. Hétvégén rang-
adó vár a mieinkre, a több, korábban a Szentesben is fut-
ballozó játékost foglalkoztató Újszegedi TC látogat szom-
baton a Pusztai László Sporttelepre.

A Tápétól itthon elszenvedett vereséget követõen sokan
féltették a Kinizsi labdarúgóit a szegedi mérkõzéstõl, hiszen
a Szegedi VSE otthonában tavaly is megszenvedtek a csapa-
tok. Rosszul kezdett a Kinizsi, hiszen a 12. percben már veze-
tett a házigazda, ám az új igazolás, Kovács Norbert egy perccel
késõbb már góllal hálálta meg, hogy Bozóki edzõ a kezdõcsa-
patba nevezte. Alig telt el újabb három perc, ismét a szegedi-
ek örülhettek, ám a mieink nem roppantak össze, a 35. perc-
ben egy pontrúgást követõen Vincze egyenlített, sõt, a máso-
dik félidõ elején Lekrinszki átadását Bordács vágta a kapuba. A
3-2-es eredmény már nem változott, így a Kinizsi, kellemes
meglepetésre, három ponttal térhetett haza a megyeszékhely-
rõl. – Stabil csapattal találkoztunk az elsõ fordulóban, kicsit
talán túl is pörögtünk, ezért ragadtunk be a rajtnál – nyilat-
kozta Bozóki Zoltán vezetõedzõ. – Már a hétközi kupamér-
kõzésen láttam biztató jeleket a csapat játékában, és bár Sze-
geden is halványabban kezdtünk, fokozatosan magunkra ta-
láltunk, gólokat szereztünk, és végül úgy érzem megérde-
melten nyertünk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az utol-
só percben Szél Bence kapusbravúrja is kellett a gyõzelemhez.

A Kinizsi a harmadik fordulóban hazai környezetben fo-
gadja az Újszegedi TC gárdáját, azt a csapatot, amely komoly
erõsítéseket hajtott végre a szezon elõtt, számos labdarúgó,
többek között a szentesi Kerepeczki Csaba és Szûcs Dániel csat-
lakozott a gárdához az Orosháza tavaly még NB II-ben sze-
replõ együttesébõl. Mellettük a korábban Szentesen futsalozó
Brinszky és Erhardt neve is ismerõsen csenghet a szurkolók-
nak. – Nehéz mérkõzésre számítok – mondta Bozóki Zoltán,
aki hozzátette, hogy talán az újszegediek összeszokatlansága
lehet az, ahol fogást lehet találni ellenfelükön. A mérkõzés
szombaton 17 órakor kezdõdik a Pusztai László Sporttele-
pen.

hv

Ez bravúr volt!

19 csapat a Sas tornán

A férfiak Magyar Kupa se-
lejtezõivel hétvégén elkez-
dõdik a 2013-2014-es vízilab-
da szezon. A szentesi cso-
portkörben a mieink ellenfe-
lei a Ferencváros, az OSC és
a Vasas gárdája lesznek.

Augusztus elején kezdte a
felkészülést a Szentesi VK
férfi vízilabdacsapata a baj-
noki idényre. A csapat új ve-
zetõedzõ, Fülöp Tibor irányí-
tásával edz, heti kilenc-tíz ví-
zi és ugyanennyi szárazföldi
edzéssel gyötörte játékosait a
tréner. A játékoskeret alapo-
san átalakult, jócskán voltak
távozói a tavalyi, nyolcadik
helyen végzett együttesnek,
helyükre fiatal vízilabdázók
érkeztek. A csapatban a ru-
tint és az állandóságot a ka-
pus Horváth Tamás képviseli,
aki szerint a Magyar Kupa
mérkõzések még egyik csa-
pat erejérõl sem mutatnak
majd valós képet. – A felké-
szülés kellõs közepén járunk,
javában alapozunk, egyelõre
még edzõmérkõzést sem ját-
szottunk, így valószínû,
hogy a játékunk sebessége
még nem olyan lesz, mint
néhány héttel késõbb a baj-
nokságban – fejtegette a vár-
ható teljesítményt firtató kér-

désre Horváth Tamás. – Nem
csak a mi, hanem az ellenfe-
leinkrõl sem kaphatunk még
valós képet, hiszen õk is né-
hány hete kezdték a munkát.
Egy biztos, látni fogjuk, hogy
hol tartunk most a munká-
ban, és azt is, hogy miben
kell még feltétlenül elõrelép-
nünk.

A hálóõr szerint nehéz cso-
port a miénk, hiszen a Vasas,
a Ferencváros, az OSC és a
Szentes négyesbõl bármelyik
kettõ kiharcolhatja a tovább-
jutást. A Fradi és az OSC el-
vileg a mieink riválisa lesz
majd a bajnokságban, a Va-
sasról pedig egyelõre nem
tudni, hogy a távozó játéko-
sait hogyan sikerült pótolni.
– Szeretnénk olyan játékot
nyújtani, ami tudatosítja el-
lenfeleinkben, hogy idén
sem lesz könnyû dolguk
Szentesen- mondta a kapus.

A Szentesi VK augusztus
elsején, szombaton 11 óra 30
perckor a Ferencvárossal, 19
órakor az OSC-vel mérkõzik,
míg vasárnap délelõtt fél 12-
kor a Vasas lesz Fülöp
Tiborék ellenfele. A csoport-
ból az elsõ két helyezett jut
tovább a következõ körbe.

H.V.

Jön a Fradi
és a Vasas

30 éves a nõi póló Szentesen

Az elmúlt hétvégén ren-
dezték meg Szentesen a Hu-
nor Coop-kupa elnevezésû,
elsõ kategóriás leány tenisz-
versenyt a ligeti teniszcent-
rumban. A hazai színekben
indulók közül Kovács Zita
szerepelt a legeredménye-
sebben, a hetek óta pompás
formában teniszezõ fiatal
leányzó bronzérmet szer-
zett.

Betegségek miatt egyéni-
ben összesen húsz lányteni-
szezõ állt rajthoz a Hunor
Coop-kupán, közülük a leg-
tovább Kovács Zita jutott,

aki a harmadik helyen fejez-
te be a viadalt, míg Drahota-
Szabó Dorka az 5.-8.helyen
zárta a tornát. Párosban
ugyancsak bronzérem jutott
Kovács Zitának, õ a szegedi
Zádori Réka oldalán végzett
éremszerzõ helyen, míg
Drahota-Szabó Dorka a mo-
gyoródi Jánosi Lucával a ne-
gyedik helyig jutott. Nõi,
második kategóriás versenyt
is rendeztek, ezen hat ver-
senyzõ „állt rajthoz”, közü-
lük a szentesi Beke Nóra szer-
zett bronzérmet.

A következõ jelentõsebb

tenisz-rendezvény, melyet a
Szentesi Tenisz Klub szer-
vez, szeptemberben lesz, ek-
kor amatõr egyéni és páros
viadalokat tartanak a tenisz-
pályán. Addig is folytatódik
a teniszsátor karbantartása
és a villanyvilágítást is kor-
szerûsítik, energiatakarékos
izzókat szerelnek fel a csar-
nokban. A Szentesi Tenisz
Klub versenyzõi szeptem-
berben Budapestre és Debre-
cenbe utaznak, ahol kiemelt
versenyen vesznek majd
részt.

hv

Elbúcsúztunk Sipitõl

Több százan kísérték el utolsó útjára múlt pénteken a
38 évesen elhunyt klasszis vízilabdázót, Sipos Editet. A
Szeder temetõben rendezett szertartásra a hozzátartozók,
ismerõsök és barátok mellett eljöttek korábbi válogatott
csapattársai, itt volt Valkai Ferenc és lánya, Ágnes, akivel
számos címet nyert Edit. Tóth Gyula, aki a kezdetektõl
edzõje, majd szövetségi kapitánya volt a néhai játékos-
nak, búcsúbeszédében úgy fogalmazott: Edit csodálatos
volt, egy egészen különleges, szeretnivaló ember, akinek
emlékét kötelességünk megõrizni.

HHHHaaaazzzzaaaaiiii    tttteeeennnniiiisssszzzzéééérrrrmmmmeeeekkkk

Sarusi-Kis Lídia, Drahota-Szabó Dorka és Kovács Zita több érmet is nyertek a nyáron.
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Napi 30-40 kilométert
tesz meg a betegeihez saját
autóján és költségén Csere-
bökény, Magyartés és
N a g y t õ k e  h á z i o r v o s a .
Máthé-Magyar Csaba 2010
óta fõállású háziorvosként
látja el 450 páciensét. Az
egykor szülészeten dolgozó
orvos véleménye szerint a
falusi, tanyasi ember még
megbízik az orvosban és el-
fogadja a terápiáját. A szer-
zõdése 2016-ig szól, azon-
ban tovább lép, ha jobb
ajánlatot kap. 

A közigazgatásilag Szen-
teshez tartozó Cserebökény
és Magyartés lakosait is
Nagytõke háziorvosa látja el,
természetesen a környezõ
tanyavilágon élõkkel, a terü-
leti ellátási kötelezettsége
közel 1200 emberre terjed.
Ezzel szemben például
Kajánújfalu egészségügyi
alapellátás szempontjából a
városhoz tartozik és nincs is
helyben rendelés, a kajániak
Szentesre járnak orvoshoz.
Több mint tíz évig nem volt
állandó orvosa Nagytõké-
nek, Eperjesrõl, majd Szen-
tesrõl jártak ki háziorvosok
rendelésre hetente két alka-
lommal .  Máthé-Magyar
Dalma, a doktor felesége
(aki szintén háziorvos), he-
lyettesítõként látta el a kör-
zetet 2009-ben, ezáltal ismer-
te meg a körzetét a jelenlegi
háziorvos, aki a megelõzõ
években a kórház szülésze-
tén dolgozott, amit véglege-
sen felcserélt a háziorvosi
praxisra. – Tartósan betöltet-
len körzetként az Országos
Alapellátási Intézeten belül
lehetett megpályázni az ál-
lást – mesélte lapunknak a
fiatal orvos. Az alapellátási
intézet a nagytõkei önkor-
mányzattal kötött szerzõdést

az alapellátás biztosítására,
vagyis a közalkalmazottként
dolgozó bérét fizeti, a rende-
lõ fenntartási és mûködési
költsége pedig az önkor-
mányzatot terheli, amelyhez
az Országos Alapellátási In-
tézet is nagyban hozzájárul.
Még egy csavar az ügyben,
hogy mivel Nagytõke közös
önkormányzati hivatalban
dolgozik Szentessel, ezért a
városi hivatallal kell engedé-
lyeztetni az orvosi rendelõ
minden beszerzését, legyen
az egy csomag papír vagy
írótoll, és ez nem zajlik zök-
kenõmentesen. 

A rendelõben 2010 óta fõ-
állású asszisztensként dolgo-
zó Aradi Aranka is azt meg-

elõzõen öt évig csupán he-
lyettesíteni járt be. Mint
mondta, sok orvossal dolgo-
zott az elmúlt közel másfél
évtizedben, most azonban
nyugalom van a faluban.

Máthé-Magyar Csaba fele-
sége is körzeti orvos, egy-
szerre végezték el az orvosi
egyetemet 2004-ben Temes-
váron. Máthé-Magyar Dal-
ma 2009-ben vette át a 10.
számú felnõtt háziorvosi
körzet mûködtetési jogát és
azóta a rendelõintézetben fo-
gadja pácienseit. Többek kö-
zött a lapistói betegek is õt
kereshetik fel.

Nagytõkén – péntek kivé-
telével – minden nap dél-
után fogadja az asszisztensé-

vel együtt a betegeket a dok-
tor. A tanyákat csak földúton
éri el, ezért vásárolt egy Tra-
bantot a szolgálati utakra,
nehogy a család autóját te-
gye tönkre a rossz dûlõkön.
A nagytõkei tanyagondnoki
szolgálattal is jó a kapcsolata
az orvosnak, ha szükséges,
nehezen elérhetõ tanyákon
élõ betegekhez segítenek el-
jutni. Cserebökényben he-
tente kétszer, hétfõn és csü-
törtökön délután 3 órától fo-
gadja a betegeket. Magyar-
tésrõl a szentesi tanyagond-
nok szállítja be a nagytõkei
rendelõbe a pácienseket
vagy sürgõs esetben az or-
vos megy házhoz. A legtávo-
labbi betegéhez 50 kilomé-

tert autózik oda-vissza. 
Máthé-Magyar Csaba köz-

alkalmazotti szerzõdése
2016-ban lejár, utána valószí-
nûleg az önkormányzat nem
tudja saját erõbõl biztosítani
az orvosi ellátást. Szakvizs-
gáig dolgozhat közalkalma-
zottként, azonban ha kap
ajánlatot egy jó körzet pra-
xisjogára legalább 1200-1500
kártyaszámmal, akkor lete-
szi korábban a szükséges
vizsgát és vállalkozóként
folytatja munkáját. – Nem
minden a pénz számomra,
ha az anyagiak számítaná-
nak, akkor maradtam volna
a szülészeten – hangsúlyoz-
ta. – De mindenért kárpótol
a munkámban elért sikerél-
mény, ami lehet egy beteg
gyógyulása, egy õszinte „kö-
szönöm”. A jelenlegi 450
kártyaszám, a napi 30-40,
sokszor még több saját autó-
val, saját költségen megtett
kilométer nem a meggazda-
godás felé visz. Most azon-
ban az ünnepeket és hétvé-
géket a családommal tölthe-
tem, nyugodtan alszom és a
páciensek is elfogadják a
gyógyító szándékomat. Na-
gyobb tisztelete van még fa-
lun az orvosnak. Ha újra
kezdeném, lehet, hogy nem
orvos lennék, mert – fõként
városban – az orvost sokszor
ellenségnek tekintik, nem
gyógyítónak – mondta kese-
rûen. Igaz, akkor azt sem
tudnám, milyen ez. Rosszkor
vagyunk rossz helyen. Két
határral odébb jobb lenne,
vagy tíz év múlva már talán
itt is jobb lesz, addig is alá-
zattal, a legjobb tudásom
szerint próbálom végezni a
munkámat – tette hozzá
Máthé-Magyar Csaba, a vé-
gek háziorvosa.

Besenyei Gábor

Háziorvos a végeken

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
Állandó kiállítások: Drahos-

emlékszoba. Régészeti látvány-
tár. Nyitva kedd-péntek 9-13,
szombat 13-17 óráig.

Szalva-emlékszoba megnyitó-
ja: augusztus 30., 17.30-kor.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

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

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Délutáni matinéval várják a

gyerekeket a szervezõk szeptem-
ber 3-án, kedden 16,30 órától.
Bõvebb információt a helyszínen,
illetve telefonon kaphatnak az ér-
deklõdõk. A belépés díjtalan.

Tai chi foglalkozás indul szep-
tember 4-én, szerdán 17,30 órá-
tól. Az elsõ foglakozás ingyenes.

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
Tuskáné Koncz Éva debreceni

fotós „Ismerõseim tablója” címû
fotókiállítása szeptember 2-tõl
november 4-ig látogatható a ká-
véház nyitvatartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Augusztus 29-szeptember 2-ig 
17.30 Most jó – feliratos angol

filmdráma
20 óra Az a bizonyos elsõ év

– angol romantikus vígjáték

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Augusztus 30-tól

- Nem vagyok teljesen biztos -
mondja az orvos a betegnek - csak
feltételezem panaszainak az okát.
Valószínûleg az alkohol a hibás. A
páciens megértõen elvigyorodik.
- Semmi baj, dokikám. Ez velem is
elõfordul. Majd eljövök újra, ha jó-
zan lesz.

Nagymama a kis unokájához:
- Kisfiam, én nem értem ezeket a
mai zenéket!
- De nagymama, ez a porszívó!

Csajszi odalép a szõke eladóhoz:
- Nem baj, ha felpróbálom azt a ru-
hát a kirakatban?
- Nem, de van próbafülkénk is.

A skót bemegy a doktorhoz, és azt
mondja:
- Doktor úr szálka ment a nyelvem-
be.
- Na de az, hogy történhetett?
- Hát az úgy kezdõdött, hogy kibo-
rult a whiskym a padlóra...

Rámenõs utcai virágárus csalogatja
a vevõt:
- Uram vegyen egy szép rózsa-
csokrot, lepje meg vele a feleségét!
- Kösz, de nincs feleségem.
- Akkor vegyen a barátnõjének!
- Barátnõm sincs!
- Akkor vegyen egy csokrot magá-
nak és ünnepelje meg, hogy milyen
szerencsés.

A francia diák angliai cserenyaralá-
son vesz részt egy arisztokrata csa-
ládnál.
A ház ura körbekalauzolja a birto-
kon.
- Az ott golfpálya, ugye? - kérdi a
fiú - Gyakran golfozik?
- Nem. - feleli a házigazda. - Egy-
szer kipróbáltam. Unalmas.
A diák ezután meglát két lovat.
- Látom, szeret lovagolni.
- Nem. Egyszer kipróbáltam. Unal-
mas. - Mondja a vendéglátó.
Fiatalember tûnik föl az ösvényen.
- Hadd mutassam be a fiamat,
Johnt - mondta a lord.
Mire a francia fiú:
- Gondolom, egyetlen gyerek…

Hõguta

Kos
A tartós kapcsolatán torná-
dó söpörhet végig, a sze-

relmi viszonyok azonban megszilár-
dulhatnak. A környezetében egyre
több az irigy ember, ezért a sikereit
vagy örömét tartsa titokban.

Bika
A munkahelyén igyekezzen
lakatot tenni a szájára, amit

mond, elferdítve adhatják tovább, és
ebbõl olyan pletyka kerekedhet, ami
rossz fényt vet önre. A szerelmi kap-
csolata most komolyra fordulhat.

Ikrek
A jó és hosszú házasság,
együttélés titka a rossz em-

lékezet. Ha képes lesz csak a szépre
emlékezni, akkor van némi esély arra,
hogy a párkapcsolatát megmentse. A
partnerével kapcsolatban elõfordulhat,

hogy már más irányba kí-
vánja elkötelezni magát.
Rák

Hajlamossá válhat a héten a túlzások-
ra, képes lesz a bolhából is elefántot
csinálni. Ezért mielõtt megszólal, szá-
moljon legalább hétig, így elkerülheti a
vitát, az esetleges szakítást, sõt még

az anyagi veszteséget is.
Oroszlán
Fordítson nagyobb figyel-

met gyermekére, elõfordulhat, hogy
egészségi problémája adódik. Ne es-
sen kétségbe, mert a gyermek jó ke-
zekbe kerül, és a gondoknak nyoma

sem marad.
Szûz
Erõs vonzást gyakorolnak

önre a titokzatos dolgok, különösen
azok, amelyek szellemi kihívást jelen-
tenek. Olyan felismerésekre tehet
szert, amelyek segítségével változtat-
hat, akár fordíthat is a sorsán.

Mérleg
Ha már korábban azon törte
a fejét, hogy változtat a pár-

kapcsolatán, akkor elérkezett az idõ,
hogy megtegye a döntõ lépést. A
munkahelyén legyen visszafogott,
mert felettese ezen a héten nem nézi
jó szemmel a törekvéseit.

Skorpió
Ragyogó az idõ a baráti
kapcsolatok ápolására.

Olyan vágyai valósulnak meg, amelye-
ket korábban lehetetlennek gondolt.
Kiváló a hét családi események szer-
vezésére.

Nyilas
Sikeres lehet a munkában,
a felettese elismerésben ré-

szesítheti, a szavai felvillanyozhatják,
és más színben látja a jövõbeni meg-
élhetést. Bátran tervezgethet.

Bak
Kiváló ez az idõszak jogi
ügyek bonyolítására, ide-

gen nyelv tanulására, találkozhat egy
olyan személlyel, aki más kultúrából
érkezik, és akivel élmény lesz minden
együtt töltött perc.

Vízöntõ
Türelem, nyugalom – eze-
ket a szavakat többször el

kell ismételnie a héten, mert bõsége-
sen akadnak olyan helyzetek, amikor
valakinek legszívesebben gyorsan le-
keverne egy pofont.

Halak
Ha van munkája, becsülje
meg. Ne törje a fejét változ-

tatáson még akkor sem, ha a felettese
viselkedése nem mondható etikusnak,
mert ez csak pillanatnyi állapot. A pár-
kapcsolatában legyen toleráns.

Augusztus 31-szeptember 6.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Darazsakkal és méhekkel
kapcsolatos káreseményekhez a
katasztrófavédelem tûzoltó
egységeit az országban az év
eleje óta több mint kétszázhúsz
esetben riasztották. Szentesen
legutóbb múlt héten pénteken a
Soós utcában két házban is ve-
szélyeztették darazsak az ott
élõket. A födémben fészkelõ ro-
varok fészkét a tûzoltók kibon-
tották és a veszélyhelyzetet fel-
számolták.

A statisztikák azt mutatják,
hogy az ilyen típusú beavatko-
zások száma május után ugrik
meg: júniusban nyolcvanöt, jú-
liusban hetvenkettõ, augusztus-
ban pedig már ötvenöt olyan
alkalom volt, amikor a tûzoltó-
kat méhek, darazsak jelenléte
miatt riasztották.

Fontos tudni azonban, hogy
a veszélyes állatok (rovarok)
befogása, irtása egy bejegyzett
szakma. Méhek befogását nem
minden esetben tudják végre-
hajtani a tûzoltók, azt méhé-
szekre kell bízni. Õk ezt a fel-
adatot jellemzõen csak akkor
vállalják, ha jelentõs mennyisé-
gû rovar befogására van lehetõ-
ségük. Ebbõl következik, hogy
a néhány tíz, esetleg százas
nagyságrendben jelen lévõ ro-
varok ártalmatlanná tétele a
tûzoltókra marad. Az egységek
ezt csak abban az esetben vég-
zik el, ha az közvetlen életve-
szélyt, sérülésveszélyt jelent.
Ilyen esetnek számít, ha forgal-
mas közterületen, óvodákban,
iskolákban kell haladéktalanul
intézkedni. Egyéb esetben a da-
razsakkal és méhekkel össze-
függõ beavatkozások az erre
szakosodott szolgáltatók által
végzett feladatok közé tartoz-
nak.

Munkatársunktól

Szaporodó
darazsak

Autóbuszos honismereti túrát szervez az Õrségbe az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub  szeptember 27-29. között. A szál-
lás Körmenden a középiskolai kollégiumban lesz. Tervezett
programok (idegenvezetéssel): 1 nap Veszprém (Belváros és a
Vár), Herend (Porcelánmúzeum), Körmend (Római kori em-
lékek). 2. nap Velemér (templom, harangláb, völgyhíd, õrségi
fazekasság), Szalafõ-Pityeszer (õrségi népi mûemlékegyüttes,
Falumúzeum), Õriszentpéter – Tökfesztivál. 3. nap: Jeli Arbo-
rétum, Sárvár, Õskõi Árpád kori templom, Simontornya
(Vár), Ozora (Vár).

Jelentkezés a túrára szeptember 18-ig a részvételi díj befi-
zetésével szerdánként 15 és 17 óra között a klub 6600 Szentes,
Kiss B. u. 3. szám alatti irodájában. Érdeklõdni lehet telefo-
non: Ignácz János 06/20/378-38-40, Léhi Gábor klubelnök
06/30/468-87-69

Túra az Õrségbe

Az RTL Klub Gasztrotúra címû mûsora augusztus közepén
forgatott Szentesen. Nyáron járt már nálunk a szerkesztõség
stábja, most egy átfogóbb mûsort készítettek. A városi
különlegességeket mutatták be, jártak az Üdülõközpontban,
járták az utcákat. A forgató csoport sok idõt töltött a Koszta
József Múzeum kiállítóhelyein. Az RTL Klub gasztronómiai
magazinja, a Gasztrotúra mindazoknak szól, akik szeretnek
utazni és utazásaikon jókat enni. A Szentesrõl készült film
szeptember 7-én lesz látható a tv-ben.

Szentesi ízek az
RTL Klub-on

„Ha újra kezdeném,
lehet, hogy nem or-
vos lennék, mert — fõ-
ként városban — az
orvost sokszor ellen-
ségnek tekintik, nem
gyógyítónak.“



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
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ggyyóóggyynnöövvéénnyytteerrmmeesszzttõõ,,  hhaalláásszz,,  mméé--
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Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

Házasságot kötött: Molnár Norbert Lajos (Nagymágocs,
Mágocsoldal tanya 1.)  és Szõke Éva (Szent Imre herceg u. 5. 4.
a.), Varga István és Szemerédi Renáta  (Klauzál u. 3. B lph.
3/10). 

Elhunyt: Cakó Antal (Szalai u. 14.), Fábián-Nagy Károly
(Arany J. u. 26.) Lõrincz Mihályné Bélteki Piroska (József A. u. 8.
II/5.) és Sinóros-Szabó Sándorné Marton Mária (Futó Z. u. 11.).

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 (mentõállomás)
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: Szeptember 9-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál
u. 6.) hétfõtõl-péntekig 7.30-18 óráig, szombat 8-12 óráig, vasárnap és
ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 70/ 563-5139. Szeptember 9-16-ig
Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõtõl- péntekig 7-18 óráig,
szombat 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti telefon:
20/618-7020

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus
31-én és szeptember 1-jén Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-
0907

Megyei minõsítõ gyakorla-
ton bizonyították felkészült-
ségüket a szentesi, a csong-
rádi és a hódmezõvásárhelyi
tûzoltók a csütörtökön a Ri-
gó Alajos Gyermekotthon-
ban. A feltételezés szerint a
kétszintes épület legfelsõ
szintjén az egyik szobában
keletkezett tûz, amely a he-
lyiséget elborította. A riasz-
tást követõen az intézmény
dolgozói megkezdték a gyer-

mekek kimenekítését, míg a
helyszínre négyes kiemelt ri-
asztás keretében a tûzoltók
is elindultak. A gyakorlatot
megfeleltre minõsítette az
azt vezetõ Kajtár István tûz-
oltó alezredes.

A szentesi 582. sz. Attila
cserkészcsapat  6 cserkésszel
és 14 kiscserkésszel képvisel-
tette  magát az ócsai Nemze-
ti Nagytáborban, ami a Ma-
gyar Cserkészszövetség 100
éves jubileumát ünnepelte
augusztus 11-19. között. A
tábor mintegy 3500 részve-
võvel zajlott  egy 350 hektá-
ros területen. Korosztályon-
ként különbözõ programok
várták a táborozókat. A leg-
kisebbek egy hangyafarmon
laktak, míg mi nagyobbak az
1848-49-es szabadságharcot

megelõzõ évekbe utazhat-
tunk vissza. Reformkori vi-
seletben jártunk és korabeli
programokon vettünk részt,
mint pl. vásár, lóverseny, úri
vadászat vagy a Lánchíd fel-
építése. Élményekkel, játé-
kokkal és rengeteg új ötlettel
gazdagodva tértünk haza,
amit szeretnénk minden jö-
vendõbeli jelöltünkkel meg-
ismertetni és a cserkészetet
minden érdeklõdõnek von-
zóvá tenni.

Hegedûs Csaba „Kobra” csst.
582. sz. Attila cserkészcsapat

Cserkészek a
Nagytáborban

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
szeptember 2-6.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Szárazbableves füstölt

hússal és gyümölcsleves
A menü: Fasírt, tökfõzelék
B menü: Olaszos csirkemell,

párolt rizs
Kedd: Joghurtos burgonyaleves

és fokhagymakrémleves
A menü: Gyenesi pörkölt

csülökbõl, tészta, saláta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Korhelyleves és

karfiolleves
A menü: Bihari borda,

Batthyány rizs, saláta
B menü: Milánói makaróni vagy

rakott túrós puliszka
Csütörtök: Lencseleves virslivel és

zöldborsóleves
vajas galuskával

A menü: Kolozsvári
rakott káposzta

B menü: Bácskai rizses hús vagy
szilvalekváros gombóc

Péntek: Gyümölcsleves és
csirkeraguleves

A menü: Sertésmáj rántva vagy
roston, hagymás
tört burgonya, saláta

B menü: Zúzapörkölt nokedli,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

A SZÍVÜGY KLUB legkö-
zelebbi összejövetele 2013.
szeptember 4.-én 17 órakor
lesz az ifjúsági házban. Hor-
váth Imre tájékoztatást ad a fel-
sõpárti református egyház -
idõseket érintõ - segítségnyúj-
tásáról, támogatásáról, továb-
bá egy idõsebb korban meg-
köthetõ biztosítás elõnyeirõl.
Utána a szlovéniai útról ké-
szült DVD filmet vetítik le.

Ismeretlen elkövetõk láto-
gattak el az egyik, Szarvasi
úton található kft. üzemi te-
rületére, ahonnan fémhulla-
dékot szerettek volna ma-
gukkal vinni, tudtuk meg a
Szentesi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztályán. A tolva-
jokat azonban megzavarták
a biztonsági szolgálat mun-
katársai, így az elkövetõk a
már összekészített, közel 100
ezer forint értékû fémet hát-
rahagyva elmenekültek a
helyszínrõl.

Több esetben is eljárást in-
dított a rendõrség ismeretlen
elkövetõk ellen interneten el-
követett csalás miatt. Bizo-
nyos világhálós oldalakon
kifejezetten jónak tûnõ aján-
latokkal csapják be a gyanút-
lan vásárlókat, akik késõbb
aztán csak futnak a kidobott
pénzük után. Értékes lapto-
pokat, telefonkészülékeket
kínálnak a bolti árnál jóval
olcsóbban eladásra a csalók,
akik késõbb persze nem pos-
tázzák a termékeket. A gya-
nútlan ügyfelek elõre elutal-
ják a pénzt, cserébe azonban
nem kapnak semmit. Termé-
szetesen ezeken az oldala-
kon nem mindenki csaló, de
vásárlás elõtt azért nem árt
alaposabban megvizsgálni
az eladó internetes múltját, a
róla írt véleményeket. Ko-
moly fenntartásokkal kell fo-
gadni azt, ha az eladó és a
megadott számlaszámhoz
tartozó név, melyre a pénzt
kell utalni, különbözõ.

Ismeretlen elkövetõ ellen
indult eljárás súlyos testi
sértés miatt. A gyanúsított
az elmúlt hétvégén a Sza-
badság téren bántalmazott
egy férfit úgy, hogy az
nyolc napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

Elloptak két kõoroszlánt
az egyik nagyhegyi ház ka-
pujának oszlopáról. A tolva-
jok ellen lopás miatt indult
büntetõeljárás.

Ugyancsak tolvajt keres a
rendõrség egy másik bünte-
tõügyben. Augusztus 23-án

egy, a Klauzál utcában par-
koló, lezáratlan tehergépko-
csiból lopták el a sofõr öv-
táskáját, benne iratokkal,
bankkártyával és készpénz-
zel.

Kalapáccsal támadt
egy idõs asszonyra

egy férfi

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság testi sértés bûntett-
ének kísérlete és más bûn-
cselekmények gyanúja mi-
att ismeretlen tettes ellen
nyomoz. A jelenleg rendel-

kezésre álló információk
szerint augusztus 21-én a
kora reggeli órákban a
rendõrségi grafikán látható
férfi bement egy szentesi la-
kásba, ahol az ott lakó idõs
sértettet egy kalapáccsal fej-
be ütötte, majd rövid dula-
kodást követõen a helyszín-
rõl elmenekült. A sértett
nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

A támadó körülbelül 40
éves, körülbelül 180 centi-
méter magas, vékony testal-
katú férfi. Haja rövidre vá-
gott, sötét színû, ritka és fél-
refésült. Szeme barna, hu-
nyorogva néz. Az elköve-
téskor sötét borostát viselt.
Felsõ fogazata hiányos,
ápolatlan, ajkának alsó ré-
szén seb látható. Orra mel-
lett balra egy körülbelül 4-5
milliméteres, jól látható ke-
rek szemölcs vagy anyajegy
található. Elköve-téskori ru-
házata: világos zakószerû
felsõ, alatta galléros, sötét-
kék rövid ujjú póló, lábszá-
rának feléig érõ, sötétbarna
oldalzsebes nadrág, fekete
vastagtalpú cipõ.

A rendõrség kéri, hogy
aki a grafikán látható férfit
felismeri, jelentkezzen sze-
mélyesen a Szentesi Rend-
õrkapitányságon (Szentes,
Kossuth Lajos utca 43.),
vagy hívja a 63/561-310-es
telefonszámot, illetve a
rendõrség ingyenesen hív-
ható 107, 112 segélyhívószá-
mát.

H.V.

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik drága szerettünk

MMIIHHÁÁLLYY  JJÁÁNNOOSS
az újságos

temetésén megjelentek
és sírjára koszorút,

virágot helyeztek el.
Gyermekei és unokái

Ellopták az oroszlánokat
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