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Szurkolók
szeretetében

A gyerekek és a felnõttek Benedek Tibor-
nak, a nyáron világbajnokságot nyert férfi
vízilabda-válogatottunk szövetségi kapitá-
nyának aláírásáért álltak sorba kedden
délután az uszodában.

6. oldal

Nem oda való
Apróságok, jelentéktelennek tûnõ dol-

gok, mégis bántják az ember szemét. Mert
ott felejtették õket vagy csak pusztán nem
odavalóak. Olyan potomságokra hívnánk
föl a figyelmet ezúttal, amelyek a város
évrõl évre tetszetõsebb képébe – kicsit
vagy nagyon – belerondítanak.

5. oldal

A Csongrádi úti szelektív szemétgyûjtõ
konténerek mellett hétrõl-hétre szemét-
domb alakul ki, melyet a környéken lakók
és az arra járók is felháborodva szemlélnek,
de tenni nem tudnak ellene.

Úgy látszik, a rossz példa ragadós: valaki
elkezdte a szemétlerakást a Csongrádi út és a
Dr. Váradi Lipót utca sarkán a konténerek
mellett, aztán mások is úgy gondolták, itt
szabadulnak meg a felesleges holmijaiktól és
a hulladékoktól. Pedig – elvileg –, mindenki
háza elõl elviszik a szemetet tárolóedényben,
azaz kukában. Ezzel érvel egy közelben lakó
nyugdíjas házaspár, akik évek óta figyelik
nemtetszéssel a szerdai szemétszállítás elõtti

napokban rendszeresen felhalmozódó kupa-
cot. Mûanyag szék, ágybetét is volt már oda-
dobálva, de a szétszakadt (kutyák marcan-
golta?) zsákokból olykor nagyon büdös árad.
Döglött állattetemet is észrevettek már ott a
panaszosok. 

Õk hívták fel a figyelmünket a problémára,
de ottjártunkkor, látva a fényképezõgépet,
egy hölgy is rosszallásának adott hangot. Ke-
rékpárjáról leszállva mondta felháborodva,
hogy nem érti, miért nem büntetik azokat,
akik ezt az illegális szemétlerakatot létrehoz-
zák hétrõl-hétre a konténerek mellett, vagy
miért nincs kitéve figyelmeztetõ tábla.

(folytatás a 3. oldalon)

Bakó Dániel lapunknak el-
mondta, hogy személyes ta-
pasztalata a jelentõs drágu-
lás a termelõ és a bolt között.
A fiatal kertész szerint a pia-
ci árképzést két szezon hatá-
rozza meg. Októbertõl máju-
sig az import zöldség árától,
a közbeesõ idõszakban a le-
csópaprika árától függ a ter-
melõnek kifizetett átvételi ár.

Piacszabályozó eszközökre
lenne szükség – mondta la-
punknak.

Információink szerint a hé-
ten 80 forint körüli árat fizet-
tek az átvevõk az elsõ osztá-
lyú fehér paprikáért. Az
egyik zöldségboltos elmon-
dása szerint, a szép lecsó-
paprikát õ is 80 forintért vá-
sárolta és 180-ért rakta a

pultra. Az elsõ osztályú TV
paprikát 150-ért vette és 300
forintért árulja. Mint mond-
ta, nincs állandó árrés a ter-
mékeken, a pillanatnyi árat a
kínálat és kereslet alapján
határozza meg. A kertészek
az elmúlt hetekben tapasz-
taltak paprikahiányt és túl-
termelést is, ami erõsen hat
az árakra, de 50 forint alatt
nem vették át a terméküket.
Az újságban emlegetett ár
valószínûleg lecsópaprika
minõségre vonatkozott. A
több áruházláncba szállító
Dél-KerTész ügyvezetõje is
túlzónak tartotta a tízszeres
különbséget az átvételi és el-
adási ár között. 

(folytatás a 3. oldalon)

Busás haszon
a kereskedõnél?

Hétfõtõl újra járhatnak gyerekek a
gyógyfürdõbe, a járási népegészségügyi in-
tézet jóváhagyása alapján. A 14 év alattiak
az udvari medencét és a kupola alatti hideg
vizes medencét használhatják. A kórház
mintegy hárommillió forintért átdolgozta a
gyógyfürdõ üzemelési rendjét és módosí-
totta a medencék vízellátását.

Tavaly november óta nem fürödhettek 14
éven aluliak a gyógyfürdõben a tisztiorvosi
szolgálat határozata értelmében. Egy 17 éves
jogszabályra hivatkozva hozott intézkedés
sok gyermeket és szülõt érintett váratlanul,
hiszen több évtizedes hagyomány az úszás-
oktatás a gyógyfürdõben, ahová a kisgyere-
kes családok is szívesen jártak. Az elmúlt

idõszakban a kórház és az önkormányzat is
kereste a megoldást a tiltás feloldására. Civi-
lek és politikai szervezet is az ügy mellé áll-
tak, mégsem történt változás – mindeddig.
Szerdán sajtótájékoztató keretében jelentette
be Farkas Sándor országgyûlési képviselõ,
Kalmár Mihály fõigazgató és Surányi Anita já-
rási tisztifõorvos, hogy a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Intézete 2013. augusztus 30-án
kelt határozata alapján a 14 év alatti gyere-
kek ismételten igénybe vehetik a Termál
Gyógyfürdõ udvari medencéjét és a kupolá-
val fedett hideg vizes kismedencét.

(folytatás a 3. oldalon)

Mehetnek a gyerekek
a gyógyfürdõbe

Megkezdõdött a sport-
csarnok küzdõterének a fel-
újítása, miközben a sport-
központ vezetõje lemondott
tisztségérõl. A munkák vár-
hatóan egy hónapig tarta-
nak, ezért október elejéig
nem használható a játéktér.

Augusztus közepén kérel-
mezte Tomcsányi Ferenc a fel-
mentését az igazgatói poszt-
ról. Információink szerint
Tomcsányi szeptembertõl
elõzõ munkahelyén, a Hor-
váth Mihály Gimnáziumban
dolgozik fõállású testnevelõ
tanárként. A vezetõi felada-
tok ellátásával az eddigi he-
lyettest, Rakk Lászlót bízták
meg a jövõben kiírandó igaz-

gatói pályázat elbírálásáig.
Szirbik Imre polgármester tá-
jékoztatása szerint felmerült
az intézmény átszervezésé-
nek lehetõsége is. A sport-
központ irányítása alá tarto-
zik a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok,  a  Pusztai
László Sporttelep, a Dózsa-
ház és a Berekháti Tornate-
rem.

A héten megkezdõdött a
sportcsarnok küzdõterének
felújítása és új vészkijáratok
kialakítása, aminek eredmé-
nyeként emelkedik a csarnok
engedélyezett befogadóké-
pessége. Az idei évre terve-
zett felújítási tervek között
szerepelt az évek óta húzódó

parkettajavítás. A játéktér fe-
lülete az 1996-os átadása óta
sok helyen megkopott, néhol
már balesetveszélyessé is
vált. A munkák során a ki-
mozgósodott parkettákat
rögzítik, és kicserélik ahol
szükséges, majd a teljes,
mintegy 1250 négyzetméte-
res felületet lecsiszolják, lak-
kozzák és felfestik újra a já-
tékterek vonalait. A kény-
szerszünetet kihasználva ki-
festik az öltözõket és a lép-
csõházat is. A munkák vár-
ható költsége 7-7,5 millió fo-
rint, attól függõen, milyen
állapotban van a parketták
alatti faszerkezet.

BG

Felújítás és igazgatóváltás

A lakók is büntetnék
a szemetelõket

A termelõknek fizetett árnál ezer százalékkal drágábban
vásárolhatjuk meg az üzletláncokban az elsõ osztályú pap-
rikát – írta a Magyar Nemzet a közelmúltban egy szentesi
kertészre hivatkozva. Bakó Dániel szerint, míg a szentesi
termelõk kilónként 25 forintot kapnak az elsõ osztályú
paprikájukért, addig egyes üzletláncokban az már 250-255
forintért vásárolható meg. A reális bolti ár – a termelõi ár
figyelembevételével – aligha haladhatná meg a kilónkénti
100-120 forintot.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Magyarország kincsestára a Batthyány-
Geist vadászkastély. A Kondoroson található
romos kastélyhoz szervez kirándulást a
Koszta Klub szeptember 15-én, vasárnap.

Elõzetes jelentkezés nem szükséges, minden
érdeklõdõt várnak fél 8-kor az autóbusz-
állomáson. Visszaérkezés várhatóan 16 óra-
kor lesz. A program önköltséges.

Kirándulás Kondorosra
A Szakrális Mûvészetek Hete rendezvény

keretében szeptember 15-én, vasárnap 17
órakor a Hit a zenében és az irodalomban cí-
mû irodalmi, zenés mûsorra kerül sor a

Szent Anna-templomban. Közremûködnek:
Andor Csilla (ének), Nagy János (orgona),
Homoki-Nagy Mária (vers).

A belépés díjtalan.

Szakrális mûvészet

Azt tapasztaljuk, hogy az
õsz meghozta a választások-
ra készûlõ pártok mozgását.
Mi, állampolgárok „szeren-
csésnek  mondhatjuk ma-
gunkat, hogy a legutóbbi vá-
lasztás alkalmával  a jelenle-
gi uralkodó kormányzat ke-
rült hatalomra. Nincs ugyan
kimondva, de az eltelt évek
alatt hozott intézkedései arra
engednek következtetni,
hogy  valószínû  náluk lehet
– ha eldugva is –  a bölcsek
köve. Ugyanis  a hatalom ál-
tal hozott intézkedések arra
engednek következtetni,
hogy elõzõ kormányok  in-
tézkedései, törvényei fabat-
kát sem érnek. Azokat han-
gyaszorgalommal el kell tö-
rölni, helyettük általuk kre-
ált törvényeket kell érvénybe
léptetni. Az eltörölt törvé-
nyek alkotóit, végrehajtóit
pedig utólag meg kell rend-
szabályozni, törvény elé kell
citálni, ha lehet, lejáratni! En-
nek végrehajtása érdekében
kell foglalkoztatni a nyomo-
zó hatóság és bíróság egy jó
részét. Ezekkel a munkála-
tokkal nem lehet  késlekedni,
mert az idõ véges és kérdés,
hogy  a jelenlegi apparátus
marad-e törvényhozói pozí-
cióban, vagy másoknak is
lesz beleszólásuk  a jövõbeni
törvényhozásba!?  Ezek a fel-
adatok nem csak idõ és
munkaigényesek, hanem
költségigényesek is. De ezzel
nincs baj, mert  az adófizetõk
állják a  számlát!  Azt érzé-

keljük, hogy nálunk minden-
re van pénz, amire a kor-
mányzat akar költeni. A vá-
lasztásokat megelõzõ  idõ-
ben a hatalomra készülõ pár-
tok úgy látták és ígérték is,
hogy  kormányra kerülésük
esetén nem lesz annyi mi-
nisztérium és miniszter.
Nem is lett! Lett helyettük
negyven államtitkár és het-
vennél is több helyettes ál-
lamtitkár. Valamint õket he-
lyettesítõ titkárok hada.
Csak nem  miniszteri fizeté-
sekkel. Továbbá eddig nem
ismert  elnevezésû beosztá-
sok tucatjai. A jelenlegi hata-
lom mindent megtesz hatal-
ma fenntartása érdekében. A
jelenleg ellenzékben lévõ
pártok,  ha nem az egymás
elleni csatározással lennének
elfoglalva  láthatnák és le-
vonhatnák azt a következte-
tést, hogy még mindig csak
ott tartanak politikai tevé-
kenységükben, mint ami
már nem egyszer a bukásuk-
hoz vezetett. Az eltelt majd-
nem négy év sem volt elég
levonni azt az egyszerû kö-
vetkeztetést, hogy vesztésü-
ket az egymás közti meg
nem értés, az állampolgárok-
nak a választást megelõzõ
idõkben tett, be nem váltott
ígéretük okozta. Ezek és még
sok minden más ok segítette
hozzá a jelenlegi kormány-
zatot a soha nem látott  fék
nélküli gyõzelméhez. Tanul-
ságként egy idézet: „Átok
verte meg a magyart , hogy

az össze soha sem tart.”
Most úgyan a két baloldal-
inak mutatkozó  pártvezetõ
minapi bejelentése a nehezen
összehozott összefogásról ne
tévesszen meg senkit, mert
ez még messze nem elég  an-
nak a célnak az elérésére,
hogy a jelenleg hatalmon lé-
võket leválthassák! Ahhoz
meglátásom szerint még
meg kellene nyerni minden
finnyáskodás nélkül  a közé-
pen állók, a tõlük balra esõk
és a még ingadozóknak
mondott százezreit. Ha erre
a jövõbeni politikai megnyi-
latkozásaik biztosítékot ad-
nak, akkor nyert ügyük van,
ha erre nem képesek marad-
nak a jelenlegi státuszukban,
azaz ellenzékben. Összefo-
gás nélkül nincs gyõzelem!
Gyõzelem után pedig a tett
ígéreteknek a maradék nél-
küli beváltásának kell követ-
kezniük. Ebbõl a szempont-
ból példa értékû a jelenlegi
hatalom törekvése, amikor
minden alkalmasnak vélt
embert igyekszik csatasorba
állítani, nem kivétel ez alól  a
püspöki széket, a parókiát
elhagyó személyek is. Más
kérdés az, hogy  összeegyez-
tethetõ-e  a  hívek  lelkének
istápolása helyett a nagyobb
kenyér,  a  földi hívság minél
nagyobb szeletét magukénak
tudni. Közben tolni a kapita-
lizmus szekerét. Lelkük raj-
ta!

Soós János

Csallány Gábor fáradozása-
it siker koronázta: 1897. má-
jus 9-én 45 alapító taggal
megtartották a Csongrád Vár-
megyei Történelmi és Régé-
szeti Társulat alakuló köz-
gyûlését. A megválasztott
tisztikarban Csallány Gábor
múzeumi õrként kapott he-
lyet. A társulat beváltotta a
hozzáfûzött reményeket. Ezt
bizonyítja, hogy a tulajdoná-
ba került régészeti leletek, ér-
mék, történelmi dokumentu-
mok, tárgyak, könyvek száma
az alakulástól számított rövid
6 év leforgása alatt 10000-rõl
30000 db-ra nõtt. Az anyag
rohamos gyarapodásával, ér-
tékének növekedésével és
nem utolsósorban a társulat

állandó anyagi és helyiség-
gondjával volt összefüggés-
ben, hogy 1906-ban a társula-
tot egyesületté alakították, ki-
mondva, hogy nyilvános jel-
legû múzeumának fenntartá-
sát a vármegye veszi át. 1926-
ban a teljes gyûjteményt –
amelynek anyaga ekkor már
100 000 darab felé közeledett
– átvette a megye. Ettõl kezd-
ve hivatalosan is Csongrád
Vármegye Múzeuma néven
mûködött, élén Csallány Gá-
bor örökös igazgatóval. 

Utaltunk rá, hogy az állan-
dó helyhiány folyamatosan
gondot okozott. A századfor-
duló éveiben a társulat a
nemrégen épült Petõfi Szálló
tornyában bérelt helyiségeket,

és itt rendezte be a múzeumát
is. A zsúfolt, szûk helyiségek
csak ideiglenes megoldást je-
lenthettek. Az elhelyezés te-
rén áttörést jelentett az 1913.
április 15-én hozott városi
közgyûlési határozat, amely
intézkedett a Széchenyi-ligeti
városháza múzeum részére
történõ átadásáról. Az épület-
rõl tudni kell, hogy 1869/70-
ben épült Török János városi
mérnök tervei alapján, és ere-
detileg vendéglõ volt, „Újvi-
lághoz” címezve. Az „U”
alaprajzú, klasszicizáló stílu-
sú, négy köroszlopos, nyitott
tornácú épület 1873-ban meg-
szûnt mulatóhely lenni, s el-
kezdõdött több évtizedes kál-

váriája. 1873–1888 között a
gimnáziumi tanfolyammal
egybekötött polgári fiúiskola
használatába adták, ezt köve-
tõen 1912-ig városházaként
funkcionált (= túl a kurcai vá-
rosháza).

A városi határozat értelmé-
ben a Csongrád Vármegyei
Múzeum 1913 tavaszán bir-
tokba vette az egész épületet,
de még így sem volt minden-
nek helye. A korabeli tudósí-
tás szerint: „A régi közgyûlési
nagyteremben a néprajzi osz-
tály nyert elhelyezést; itt kü-
lön csoportokban láthatók a
halászat, a szövés, fonás, gaz-
dálkodás, a pásztorkodás,
agyagipar stb. eszközei, egyik

sarokban egy kis szobaberen-
dezés, minden a mi népünk
életére vet világot. A második
teremben külföldi néprajzi
tárgyakon kívül a régi igaz-
ságszolgáltatásra vonatkozó
emlékek, valamint a céhek
emlékei vannak. A következõ
három teremben a régészeti
gyûjtemény van szekrények-
ben, tárlókban gondosan idõ-
rendben. – A közgyûlési kis-
terem, mely egyúttal irodahe-
lyiség is, nagy idõk, nagy em-
berek emlékeit õrzi. Külön te-
remben helyeztetett el a
könyvtár.” 

A ligeti múzeum ünnepé-
lyes megnyitására 1913.
szept. 14-én (vasárnap) dél-
után 3 órakor került sor. Eb-
bõl az alkalomból Szentesre
látogatott Fejérpataky László
udvari tanácsos, a múzeu-
mok és könyvtárak országos
fõfelügyelõje; a vármegye ré-
szérõl megjelent Cicatricis La-
jos fõispán, Nagy Sándor alis-
pán és Csúcs János fõjegyzõ;
a várost pedig Matéffy Ferenc
polgármester képviselte. Elöl-
járóban Szõke József fõgim-
náziumi igazgató, egyesületi
elnök a múzeum múltját és
jövõjét ismertette, majd
Fejérpataky László tolmácsol-

ta a fõfelügyelõség üdvözle-
tét, és a megnyitót a kultúra
ünnepeként értékelte. „Elis-
merõleg nyilatkozott a helyi
hatóságok támogatásáról, az
egyesület vezetõségérõl, és
úgy a fõfelügyelõség, mint
az õ külön elismerését tol-
mácsolta az egyesület és
múzeum megalapítójának,
Csallány Gábor múzeum
igazgatónak, mint akinek sze-
rinte a legnagyobb érdeme
van abban, hogy a múzeum
ma a vidéki múzeumok kö-
zött az elsõk között foglal he-
lyet.” A nagy tetszéssel foga-
dott beszéd után megtekintet-
ték a hét teremben elhelyezett
gazdag és szépen rendezett
gyûjteményeket, melyek iránt
az érdeklõdés egész estig tar-
tott. Úgy a felügyelõ, mint a
közönség a legnagyobb elis-
meréssel nyilatkozott a múze-
umról, amely vasárnapon-
ként lesz megtekinthetõ. 

Az elmúlt 100 évben az
épület több változáson esett
át. A tér jobb kihasználása ér-
dekében az oszlopos nyitott
tornácát 1928-ban beépítették.
1938-ban a felállítandó csend-
õriskola részére utalták ki a
helyiségeit. Ekkor épült hoz-
zá az ún. lakószárny. 1942-
ben a múzeum visszaköltöz-
hetett a ligeti épületbe, ahol
jelenleg is számos értékes
gyûjteménynek ad helyet.

Labádi Lajos

100 éve történt

A múzeum új otthonra talált a ligetben

Mit keres Jánoska szobra a
Kurca hídfõjénél? Mert oda
rakták, csak úgy apropóból!

Mi köze Szenteshez és a
keresztény magyarsághoz
egy történelmileg is vitatott
csehországi szentnek? Sem-
mi! Helyezzék át onnan, pl. a
szobortemetõbe. Ráadásul a
szobor nem is hasonlít az ál-
lítólagos John Pomukra.

Jánoska – így becézik a
megújított Kurca hídfõjénél
felállított csehországi Ne(o)-
pomuki Szent János szobrát,
a csehek 7 szentjének legvi-
tatottabbját. Személye körül
a cseh történészek között
sem született egyezség. Az
egyik változat szerint IV.
Vencel cseh király, aki a né-
met-római császár is volt
egyben, meg akarta tudni,
mit gyónt a felesége. Mivel
azonban a bohémiai pomuki
Jánoska nem volt hajlandó
megmondani, megkínoztatta
és a Moldva folyóba dobatta
1383-ban (?) vagy 1393-ban.
Még a halálának éve sem
tisztázott. Állítólag a gyónási
titok vértanú szentjeként a
német keresztes lovagrend
emelte pajzsára Lengyel-,
Litván-, Cseh- és Poroszor-
szágban. Másik vélemény
szerint meg akarta mérgezni
Vencel királyt az akkor avig-
noni fogságban lévõ római
pápa, a közte és a császárki-
rály közt dúló hatalmi harc-
ban. Magyarul kém és orv-
gyilkos. A 3. szerint a bo-
hémiai (csehek korabeli elne-

vezése) bóhert (rabbi növen-
dék) Vencel rajtakapta felesé-
gével a hálószobájában. Ak-
koriban így írtak a hozzá ha-
sonlókról, hogy „igen szeret-
te az embereket, kiváltképp
a szép asszonyokat és a
zsenge húsú gyermekeket.”
Ma ezt úgy mondjuk, hogy
szatír, pedofil. A feljegyzések
szerint tehát a király „félté-
kenységbõl”, kezét lábát ösz-
szekötve dobatta a Moldva
folyóba.

Egyes ide vonatkozó cseh
történelmi forrásokat kuta-
tók, mint Vencel Hajek sze-
rint, Jánoska nem is egy léte-
zõ személy. Nepomuki Szent
János csak legenda. Valójá-
ban Huszt Jánosról van szó,
a huszita mozgalom létreho-
zójáról, a reformáció alapjai-
nak lefektetõjérõl. Mivel a
római katolikus egyház ko-
rabeli tanaival szembefordu-
ló Huszt Jánost 1415-ben
máglyán megégették, a re-
former katolikus magister
körül valóságos szent népi
kultusz alakult ki a korai
protestánsok között. A Prá-
gába települõ inkvizítor Je-
zsuita szerzetesen az 1470-es
években költötték át és rá
John Pomukot Jan Hustra,
alapul véve a német keresz-
tes lovagrend gyónási titok
megõrzésére tett fogadalmát.
(lásd: John of Nepomuk –
Wikipédia, the free encyclo-
pedia). Ez valahogy úgy
képzelhetõ el, csak fordítva,
mint ahogyan a kisázsiai (ma

Törökország) szent Miklós-
ból (mikulás) csináltak lapp-
földi Jolopukit.

Hogy Nepomuki Szent Já-
nos szent volt-e vagy más,
kitalált vagy létezõ személy-
e, ezen vitatkozzanak a cse-
hek. Miért pont e vitatott
cseh szent (?) szobrát rakták
a megreformált Kurca hídjá-
hoz? Bizonyára egy bohém
bóher ötlet alapján. E törté-
nelmileg, és erkölcsében is
vitatott szent szobrának,
mely ráadásul cseh, a ma-
gyar nemzethez, néphez
nincs sem keresztényi sem
nemzeti kötõdése. Ezért ér-
tetlenkedve fogadható a Já-
noska szobor felállítása azon
a forgalmas helyen. (Wass
Albert mellszobra meg egy
„eldugott” helyen a temp-
lomkertnél.) A Jánoska szo-
bor esztétikailag sem illik a
rehabilitált Kurca-híd és kör-
nyezete hangulatához. Sértõ
Szentes város helytörténeté-
re nézve is, mert olyan tradi-
cionálisan Szenteshez köthe-
tõ történelmi emlékhelyek,
épületek közé helyezték el
Jánoskát, mely a jóérzésû
magyar keresztény emberek-
ben erkölcsileg, esztétikailag
és történelmi tradíciójában
bántó. Nincs rá szükség,
nem igényeljük e vitatott
csehországi szent szobrát.
Helyezzék át onnan... azok
költségén, akik ezt kitalálták.

Gedai Mihály

Olvasónk írja

Összefogás a siker kulcsa
Olvasónk írja

Nyílt levél Jánoskáról

Szentesen közismert, hogy a nemzetközi hírû Koszta Jó-
zsef Múzeum alapítása a XIX. század végéig nyúlik vissza.
A régiségek gyûjtése ennél jóval korábban megkezdõdött,
s ebben legeredményesebben Szívós Béla gimnáziumi ta-
nár, Farkas Sándor gyógyszerész és Csallány Gábor ármen-
tesítési mûszaki díjnok jeleskedtek. Jelentõs iskolai és ma-
gángyûjteményekkel rendelkeztek, amelyek azonban el
voltak zárva a nagyközönség elõl. Az 1890-es évek közepén
Csallány Gáborban érlelõdött meg az elhatározás, hogy a
nagy múltú Csongrád vármegye székhelyén, Szentesen,
egy történelmi és régészeti társulatot kell alakítani, mely
hivatva lesz a megye területén ásatásokat kezdeményezni,
a szétszórtan lévõ régiségeket begyûjteni, s az összegyûlt
anyagot rendszeres múzeumi kiállításban egyesíteni.
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(folytatás az 1. oldalról)
Frekventált helyen van a

szemétdomb, a Tesco felé
elég nagy a forgalom errefe-
lé,  sok külföldi is itt jár el, s
hiába szép a város, õk így
igazán rossz hírét vihetik
Szentesnek, mondja a házas-
pár. Érdekes, hogy a Farkas
Antal utcán járva nemrégi-
ben ennek a látványnak ép-
pen az ellenkezõjét tapasz-
talták: az ottani konténerek
közelében egy csikket sem
láttak eldobva. Itt pedig, mi-
után a szemétkupacot elszál-
lítják a konténerürítéskor,
még ott marad a nyoma, bár
a hulladékszállítók mindent
megtesznek. A kihullott, ösz-
szetört üveget a lakók ma-
guk összesöprik. 

Nem lehet ezt büntetni? –
fogalmazzák meg a kérdést.
Javaslatuk, hogy tiltó táblát
kellene itt elhelyezni, vagy in-
kább vigyék a szemétgyûjtõ-
ket egy eldugottabb utcába. 

A szemétszállítást végzõ
Szentesi Városellátó Nonpro-
fit Kft.-nél is tudnak a prob-
lémáról, sõt Kiss Ferenc mû-
szaki vezetõ még további

gyûjtõszigeteket is említett,
ahol gazdátlan szemét kép-
zõdik heti rendszerességgel.
Például az Arany János és a
Bocskai vagy a Honvéd-Ko-
dály Zoltán utcák kereszte-
zõdésében. Kevésbé frekven-
tált helyre tenni a gyûjtõszi-
getet rosszabb lenne, mert el-
dugottabb helyen még csábí-
tóbb lenne a szemétlerakás a
szakember szerint, s nem is a
szigetek miatt alakul ki a
szemetelés, ez utóbbi helyen
akkor talán a Kurca-part len-
ne szennyezettebb. A heti
szállításkor kollégái a kukás-
autóval felszedik a konténe-
rek melletti szeméthalmot is,
mert közterületen ezt alap-
feladatuknak tekintik. A kér-
déses inkább az, van-e kapa-
citásuk mind a harminc
gyûjtõsziget környékét ma-
radéktalanul rendben hagy-
ni. Ugyanis sokszor már a
szemétszállítást követõen el-
kezdõdik az illegális szemét-
lerakás. Véleménye szerint a
hatósági fellépés lehetne a
meggyõzõ, el kellene csípni
és megbüntetni a szemetelõ-
ket. D.J.

(folytatás az 1. oldalról)
A jelenlévõk kiemelték az

ügyben az érintettek szoros
együttmûködését. Mint Su-
rányi Anita elmondta: A kö-
zös munka során – melybe
bekapcsolódtak a Csongrád
Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv mun-
katársai is – elsõként a Dr.
Bugyi István Kórház szer-
vezte át gyógyászati tevé-
kenységét, kivonva a gyógy-
fürdõ udvari medencéjét az
egészségügyi ellátásból. Ezt
követõen átdolgozta a fürdõ
üzemeltetési utasítását, mó-
dosítva az udvari medence
vízellátásának, vízkeverésé-
nek módját. Ennek eredmé-
nyeként – bár gyógyvizet to-
vábbra is tartalmaz a meden-
ce – oly mértékben változott
a vízösszetétele, melyben az
érvényes jogszabályoknak
megfelelõen a 14 éven aluli-
ak is fürödhetnek.

Kalmár Mihály fõigazgató
elmondta, hogy jelenleg  a
kötelezõ bakteriológiai la-
borvizsgálatok eredményére
várnak. Amennyiben a víz
minõsége megfelelõ, akkor
véleménye szerint akár már
jövõ héten hétfõtõl fogadhat-
ja a gyerekeket a gyógyfür-
dõ. Az árakkal kapcsolatban
nem tudott nyilatkozni, va-
lószínûleg az idén változat-

lan belépõdíjjal használhat-
ják a gyerekek és a családok
a gyógyfürdõt.

A kórház tájékoztatása
szerint az érintett két me-
dence a továbbiakban nem
gyógymedenceként üzemel.
A kupolatérben lévõ hideg
vizes kismedencét a hõcseré-
lõ berendezés kicseréléséig
saját hideg vizes kútjuk vizé-
vel töltik fel, míg az udvari
medencét a vízforgató beren-
dezés beépítéséig kevert víz-

zel töltik fel, így a medence
vize nem minõsül gyógyvíz-
nek. A Termál Gyógyfürdõ
többi medencéjének igénybe
vételével természetesen a jö-
võben is lehetõség van
gyógyfürdõzésre. A tisztior-
vosi szolgálat határozatában
felhívta a figyelmet arra is,
hogy az udvari ülõmedencét
és a kupolatérben lévõ hideg
vizes kismedencét a 6 éven
aluli, továbbá úszni nem tu-
dó 14 éven aluli gyermek

csak felnõtt felügyelete mel-
lett veheti igénybe. A fürdõ
kupolával fedett gyógyme-
dencéit 14 év alatti gyerme-
kek csak orvosi rendelvény-
re vehetik igénybe, az igény-
bevétel céljától függetlenül.
A gyermekek fürdõzését és
úszásoktatását lehetõvé tevõ
belsõ mûszaki átalakítás
több mint 3 millió forintba
került.

Besenyei

Szeptember 11-én, szerdán 9–11 óra között Szirbik Imre
polgármester, 14–16 óra között Szûcs Lajos alpolgármester a
városházán, hivatali helyiségükben fogadják az ügyeiket
intézõket.

Fogadónap

A képviselõ-testület város-
fejlesztési bizottsága a hely-
színen vizsgálta felül a Szen-
tes Város Önkormányzata és
partnereinek városközpont
rehabilitációs programhoz
kapcsolódó, jogerõs építési
engedéllyel rendelkezõ Ady-
Petõfi utca felújításának ré-
szét képezõ kertészeti terve-
ket és döntött azok módosí-
tásáról. A projekt kivitelezé-
se során az Ady Endre utcán,
a Helyõrségi Klub elõtti köz-
területen 1 bálványfa és 1 ki-
száradó félben lévõ vérszil-
vafa kivágásra kerül. A szi-
varfa invazív fafaj, jogsza-
bály is elõírja az irtását és az
elterjedésének minden esz-
közzel történõ megakadályo-
zását.

Petõfi utca páros számozá-
sú lakóingatlanok elõtti ter-
vezési területen belüli közte-
rületen – lakosság kérését is
figyelembe véve – 14 gömb-
szivarfa kerül kivágásra, a 3
hársfa megtartása mellet. A
gömbszivarfa nem képes to-
lerálni a megváltozott klima-
tikus környezetet, az ez évi 5
alkalommal elvégzett nö-
vényvédelmi munkák ellené-
re is csöpög a fekete lé a fák-
ról, bepiszkítva ezzel a kör-
nyezetet.

Petõfi utca páratlan szá-
mozású lakóingatlanok elõtti
tervezési területen belüli
közterületen 5 beteg, tetves

gömbszivarfa és 1 kiszáradt
hársfa kivételre kerül, 9 hárs-
fa megtartása mellett.

Helyõrségi Klub elõtti köz-
területen egy madárberke-
nye kivágásáról a közmû-
szolgáltatókkal való egyezte-
tés után döntenek. Amennyi-
ben a közmûszolgáltatók jó-
váhagyják a fa megtartását
és engedélyezik az épület be-
járatának másik oldalára is a
fatelepítést, abban az esetben
oda is egy madárberkenye
kerül elültetésre. Abban az
esetben, ha jogszabályi elõ-
írások miatt a fa az eredeti
helyén nem maradhat, akkor
megkíséreljük a fát, a Hely-
õrségi Klub melletti az un.
„Közgé kertbe“ áttelepíteni.
A „Közgé kert“ parkosítása
szintén a város rehabilitáció
egyik projekt elemét képezi.

A kivágott fák pótlásaként
a „Szentes Város Önkor-
mányzata és partnereinek
városközpont rehabilitációs
programja“ címû DAOP-
5.1.2/A-09-2f-2011-0004 azo-
nosító számú pályázathoz
kapcsolódó Ady-Petõfi utca
felújítása megnevezésû nyer-
tes pályázati dokumentáció
kertészeti tervének megfele-
lõen 41 díszfát,  ezen felül,
a Petõfi utca páratlan szá-
mozású oldalában megmara-
dó hársfasor vonalába még
9  hársfát telepítenek.

Zöldfelület rendezés
a városközpontban

Sikeres közbeszerzési eljá-
rás esetén már ebben az év-
ben megkezdõdhet az új víz-
tisztító megépítése Berekhá-
ton és jövõ év végén elindul-
hat a próbaüzeme is. A beru-
házás 1,8 milliárd forintos
költségének nagyobb részét
uniós pályázati forrásból, 15
százalékát minisztériumi ön-
erõ alapból fedezi a Szentes
és Térsége Ivóvízminõség-
Javító Önkormányzati Tár-
sulás – hangzott el ivóvízmi-

nõség-javító program sajtó-
tájékoztatóján. A beruházás
során új 10-13 kilométer
hosszú távvezetéket építe-
nek ki Lapistó, Kajánújfalu
és Magyartés egészséges víz-
zel való ellátására is. A pro-
jektben mintegy 300 millió
forint fordítható rekonstruk-
cióra, ami vezetékcserét és
bélelést jelent valamint ebbõl
az összegbõl lehetõség nyílik
a meglévõ vízvezetékek át-
mosatására 150 kilométer

hosszban.
A város vízellátását jelen-

leg tíz darab 600 méter mély-
ségû kút biztosítja, amelyek
arzéntartalma meghaladja a
jelenleg érvényben lévõ
egészségügyi határértéket.
Még a 90-es években literen-
ként 50 mikrogramm arzén-
tartalom volt a megengedett,
addig ettõl az évtõl csupán
10 mikrogramm, a városi ku-
tak által biztosított ivóvízben
ez az érték 16-20 közötti. A
tervek szerint a Berekháton
mûködõ hét kút ivóvizének
arzén, vas, ammónium és
mangán tartalmát aktív
szénszûrõkkel csökkentik, a
városban található három
kutat pedig lezárják. Kocsis
László, a Szentes Víz Kft.
ügyvezetõje a hátrányokról
is beszámolt. Az eddigi gya-
korlattal szemben az új tisz-
títóban szükségessé válik a
víz fertõtlenítése, ezért ki-

sebb-nagyobb mértékben
klórossá válik a víz. A tisztí-
tómû teljesítménye 425 köb-
méter óránként, a szolgáltató
kapacitása naponta 7800
köbméter, a város napi vízfo-
gyasztása pedig a legmele-
gebb napon sem haladja meg
az 5 ezer köbmétert.

Szirbik Imre polgármester
lapunk kérdésére elmondta,
hogy az új tisztítómû üze-
meltetési költsége még nem
ismert, azonban a vízdíj
emelkedését okozhatja. Mi-
vel az árszabályozás az ön-
kormányzattól az állam ke-
zébe került és a rezsicsök-
kentésre vonatkozó kor-
mányzati elképzelések sem
ismertek, illetve januártól új
szolgáltató biztosítja az ivó-
vizet, ezért most még senki
nem tudja megmondani,
mennyibe kerül majd a víz
két év múlva.

BG

Jövõre épül az 1,8 milliárdos ivóvíztisztító

Mehetnek a gyerekek a gyógyfürdõbe

(folytatás az 1. oldalról)
Ledó Ferenc lapunknak el-

mondta, hogy paprikából
túlkínálat alakult ki a piacon
július utolsó hete és augusz-
tus 20 között, ami negatív
hatással volt az árakra. A sok
paprika oka egyrészt az,
hogy a szabadföldi termesz-
tésbõl is megkezdõdött az
értékesítés, illetve a gyü-
mölcsszezon miatt csökkent
a zöldségfogyasztás. Ez
azonban természetes piaci
folyamat a nyári idõszakban.
Ledó Ferenc az elmúlt évek-
ben 1-2 forint különbséget
tapasztalt az átvételi árak-
ban. Ezért is van az, hogy a
fûtött fóliás termesztõk au-
gusztusra idõzítik a váltást a

növényházakban. A leter-
mett töveket kiszedik és új
palántákat ültetnek. Ami
még a töveken található pap-
rika, azt az átvételi árak
függvényében szedik le,
vagy – amennyiben nagyon
alacsony az átvételi ár – ak-
kor kidobják. A Tésznél a
minõségi paprikáért a kom-
penzációval együtt 90-100
forintot fizettek, a lecsópap-
rikáért 25-30 forintot adtak a
termelõnek. Az árképzéssel
kapcsolatban felsorolta a
költségeket, ami miatt sok-
kal magasabbnak tûnhet a
bolti ár. - A kertész behozza
a lecsópaprikát, annak 10-15
százaléka már a válogatás
során kiesik, mert sérült, hi-

bás vagy nem felel meg a
szabványnak. A csomagolás
költsége 20-25 forint kilón-
ként, erre jön a hûtés és szál-
lítás 30 forintos költsége. A
kereskedõ 90-100 forintért
veszi meg, ott is rárakodik
szállítási és egyéb költségbõl
30-40 forint és már 130-150
forintnál tartunk, amire rára-
kodik a forgalmi adó és a ke-
reskedõ haszna és máris 190-
200 forint a polcokra kirakott
paprika – tájékoztatott Ledó
Ferenc. Másik lehetõség,
hogy konzervgyárnak érté-
kesítik a paprikát, akkor
nincs szükség válogatásra és
csomagolásra, azonban a
konzervpaprikáért csak 35-
40 forintot kap a szövetke-

zet. Jó hír a kertészeknek,
hogy a héten megindult a pi-
aci kereslet a paprika iránt és
várhatóan a jövõ héttõl emeli
az átvételi árakat a DélKer-
Tész is.

BG

Busás haszon a kereskedõnél?

A lakók is
büntetnék a
szemetelõket

Elkészült és mûködik a víztisztító konténer, azonban
mûködési engedély hiányában még nem használható. A
Vásárhelyi út és Nyíri köz sarkán idén felállított szerke-
zet feladata lenne az arzénmentes ivóvíz biztosítása az új
tisztítómû átadásáig. A Szentes-Víz Kft. kiépítette az
áram- és vízellátást valamint a szennyvízelvezetést, a be-
rendezés napi 6-8 köbméter vizet tisztít meg és enged ki
magából felhasználatlanul. Kocsis László ügyvezetõ tájé-
koztatása szerint az üzemeltetési engedély beszerzése fo-
lyamatban van, várhatóan egy hónapon belül elindul az
ingyenes szolgáltatás. A beüzemelés költsége meghaladja
a félmillió forintot, az éves költsége az egymilliót.

A hivatalos minõsítés
nem ismeri a lecsópaprika
fogalmát. Az Európai Bi-
zottság rendelete az étke-
zési paprikát három osz-
tályba sorolja. Extra osztá-
lyú a kiváló minõségû, hi-
báktól mentes, elsõ osztá-
lyú a jó minõségû és ki-
sebb hibájú, másod osztá-
lyú az alak és héjhibás,
tripszes, sérült kocsányú,
esetleg kicsit fonnyadt
paprika.

Újra használhatják a gyerekek a gyógyfürdõ belsõ hidegvizes medencéjét.
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Középiskolás diákok tanulmányait segítõ
programot indított el Szentes város Ön-
kormányzata 2013 januárjában Studium
Generale névvel. Az elsõ félév sikeresen lezá-
rult, a diákok, tanárok körében méltán nép-
szerû képzés folytatódik a 2013/14-es tanév-
ben.

A program minél eredményesebb mûköd-
tetése érdekében az önkormányzat és a Sze-
gedi Tudományegyetem együttmûködési
megállapodást kötött, melynek értelmében
már az elmúlt félévben élõ munkakapcsolat
alakult ki egyetemi oktatókkal, elõadások és
laborgyakorlat formájában.

A szentesi kezdeményezés fõ célja, hogy
esélyt adjon a tehetséges, tanulni vágyó
szentesi, vagy itt tanuló középiskolás fiata-
loknak néhány tudományágban az elmélyül-
tebb tudás megszerzése érdekében.  A dél-
utáni kurzusokat matematika, biológia, fizi-
ka, kémia, gazdasági alapismeretek tantár-
gyakból biztosítjuk. Mivel a diploma átvétel-
ének gyakran akadálya a nyelvvizsga-bizo-
nyítvány hiánya, ezért bónuszként egy ide-
gen nyelvbõl is elmélyíthetik tudásukat a di-
ákok. A program heti 2 tanórát biztosít szá-

mukra minden tantárgyból. Maximálisan két
szaktárgy és egy idegen nyelv választható.
Idegen nyelv pedig csak abban az esetben,
ha a diák legalább egy szaktantárgyat válasz-
tott!

Nagyon fontos cél az is, hogy ennek a be-
fektetésnek az esélye minden tehetség szá-
mára adott legyen, a programban való rész-
vétel ne függjön a család anyagi helyzetétõl. 

A tanítási órák elméletileg ingyenesek,
azonban szimbolikus hozzájárulást, óránként
150 forintot, egy kis gömb fagylalt árát kér-
jük a szülõktõl, mely összeg, szabályzatban
meghatározott módon,ösztöndíj formájában
visszaigényelhetõ lesz a már egyetemista di-
ák által. 

A Studium Generale program mûködtetõje
a Szentes Városért Közalapítvány.

Bácskainé Fazekas Márta
programvezetõ

Studium Generale

Soha nem látott nagy
meglepetés is várja a hétvé-
gi, 12. lecsófesztivál látoga-
tóit, de azért  a hagyomá-
nyok is maradnak: immáron
legalább 250 bográcsban fõ
majd a tradicionális magyar
étel, s ezúttal is mindenki
arcára mosolyt szeretnének
varázsolni a családias ren-
dezvény szervezõi.

2002 óta folyamatosan min-
den év szeptemberének elsõ
hétvégéjén alágyújtanak a
bográcsoknak az Apponyi té-
ren és a Rákóczi utcán, s ro-
tyog a lecsó, szentesi papri-
kából és paradicsomból. A
Hunor Coop Zrt. kezdemé-
nyezése az eltelt 12 év alatt
hazánk legnagyobb lecsófesz-
tiváljává nõtte ki magát, s
Magyarország tíz legnagyobb
tömeget megmozgató gaszt-
ronómiai rendezvénye között
emlegetik. A helyszín válto-
zatlan, s az elõrejelzések sze-
rint idõjárás is kedvében jár
majd a fõzõknek és a kósto-
lóknak: szeptember 6-án és 7-
én ragyogó, mosolygós idõre
és mosolygós arcokra számít
Mészáros Zoltán. A Hunor
Coop Zrt. vezérigazgatója
úgy látja, a regisztrációk
alapján megismétlik a tavalyi
létszámot a fõzõcsapatoknál,

tehát mintegy 250 bogrács-
ban készül majd a lecsó
szombat délután 3 órától.
Azonban még van hely. Biz-
tosítják az alapanyagokat: a
DélKerTÉSZ paradicsomját
és parikáját, makói hagymát,
a Hunor Coop kenyerét, vala-
mint padot, asztalt és egy kis
ajándékot is. Sokakat várnak
a pénteken este 7-kor kezdõ-
dõ szalonnasütésre is. – A le-
csófesztiválok sorában ez
már a harmadik „Kárpát-me-
dencei” rendezvényünk, ez-
úttal is népes delegációt vá-
runk Felvidékrõl, Kárpátaljá-
ról, Nagyváradról, Székely-
földrõl, valamint a délvidék-
rõl, a vajdasági kertbarátok,
lecsófõzõk is érkeznek Szen-
tesre, mindenki a saját hagyo-
mányait hozza, ettõl lesz iga-
zán színes az ízkavalkád –
mondta Mészáros Zoltán.
Apropó, ízek! Idén sem lesz
zsûrizés, tekintve, hogy a
kóstolóbizottságnak túl sok
finomságot kellene megízlel-
nie. Így aztán Fortunára bíz-
zák az arany, ezüst és bronz
fakanalak kiosztását a ver-
sengés végén. De másfajta
verseny is lesz: mivel mindig
akadnak különleges ízek, te-
rítések, öltözékek (volt már
például török, lovagi és bo-

szorkányos lecsó is), az ötle-
tességet a körítésben is hono-
rálják különdíjakkal.

Ahogyan tavaly, idén is
meghívtak ismert sportoló-
kat, s reményeik szerint Sós
Csabát, a magyar úszóválo-
gatott szakvezetõjét elkísérik
a barcelonai világbajnokság
hõsei is a fesztiválra. 

Biztosan jönnek viszont vi-
kingek, méghozzá több ez-
ren. Ám még nagy a titkoló-
zás, hogy mi is lesz ez a Ma-
gyarországon még sosem
volt látványosság. A plakáto-
kon a számtalan produkció,
gyermekprogram mellett
fantasztikus sztárparádéra is
felfigyelhetünk, a két nap fo-
lyamán a szervezõk minden
korosztálynak igyekeznek a
kedvében járni. A legkiseb-
beknek zenél pénteken kora
este a Tücsök Zenekar, az
Animal Cannibals a 90-es
évekbeli slágereit hozza, Ba-
lázs Fecó az idõsebbek ked-
vence, a szombati fellépõk
közül a stand upos Trabarna
a vidámságot képviseli, a
Csillag születik-gyõztes Mé-
száros János Elek operai ma-
gasságokban énekel, s a
„Megasztár” Tóth Vera hang-
ja is elkápráztatja majd a
nagyérdemût. A Máté Péter-
emlékkoncerten Szatmári Or-
solya, Havas Lajos és a mûsor-
vezetõként is ismert Kovács
Áron énekli a klasszikus da-
lokat. Lesz Magyar ízek ut-
cája is. A csúcspontnak a tû-
zijáték ígérkezik 21.45-tõl.

D. J.

Kevesebb paprikát eszünk,
de növelhetõ az export és a
következõ évek fejlesztési
tervei között között szerepel
a termesztõfelület bõvítése
uniós forrásból. Az agrárka-
mara kedvezményeket vezet
be tagjai számára. A második
alkalommal szervezett Ma-
gyar Paprika Napja elõadása-
in és gyakorlati bemutatóin
több száz szakmai érdeklõdõ
vett részt.

Szakmai célkitûzés, hogy
az üvegházi és fóliás ter-
mesztõfelületek nagysága
ezer hektárral emelkedjen a
következõ hét évben uniós
és hazai forrásból, szemben
az elmúlt évek 60 hektáros
fejlesztésével – hangzott el a
A Magyar Paprika Napja
címmel szervezett szakmai
konferencián. Gyõrffy Balázs,
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke a kamarai
kártya bevezetésérõl beszélt.
A jelenleg készítés alatt álló
plasztik kártyával a tervek
szerint több kedvezményt is
igénybe vehetnének a kama-
rai tagok. – A jövõben akár
már a benzinkutakon a jöve-
déki adóval csökkentett áron
vásárolhatnának üzemanya-
got a gazdák, de hiteltörlesz-
tésnél és számlavezetésnél is
részesülhetnének kedvez-
ményben – mondta az elnök.
Cél, hogy a kedvezmények
összege meghaladja a kötele-
zõ tagdíj mértékét. A kamara
tanácsadói rendszere ingye-
nesen vállalná a 100 millió
forint alatti pályázatok meg-
írását és segítene az elszá-

molásban is. Az elsõ kamarai
kártyát az országos mezõ-
gazdasági kiállításon adják
át tulajdonosának.

Ledó Ferenc, a DélKerTész
ügyvezetõje elmondta, hogy
a szakmai kiállítókkal és
vendégekkel együtt mintegy
350 személy regisztrált a má-
sodik alkalommal megren-
dezett, paprikáról szóló kon-
ferenciára. Ledó Ferenc hoz-
zátette: a házigazda DélK-
erTÉSZ 3,5 milliárd forintos
árbevételének közel három-
negyede származik papriká-
ból illetve, hogy az Európai
Unió hivatalos lapjában
megjelent a Szentesi paprika
eredetvédelmérõl szóló tájé-
koztatás.

– Kevesebb külföldrõl
származó paprikát eszünk,
igaz csökkent az egy fõre ju-
tó fogyasztása is – hangzott
el Fodor Zoltán, a FruitVeB
Magyar Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet veze-
tõjétõl, aki elmondta: az Eu-
rópai Unió 1,25 millió tonnás
paprikakereskedelmébõl 2
százalékban részesedik ha-
zánk. Németországba több
paprikát szállítanak Ausztri-
ából, mint Magyarországról.
A hazai fejlõdést lassítja,
hogy az uniós országok kö-
zött nálunk a legmagasabb a
forgalmi adó, magas a feke-
tegazdaság aránya, átlátha-

tatlan a kereskedelem, ala-
csony az árukoncentráció és
problémák tapasztalhatók a
finanszírozásban. A paprika-
export növeléséhez elenged-
hetetlen a piackutatás kül-
földön, mint ahogy azt a leg-
nagyobb exportõr hollandok
is teszik.

Csikai Miklós, az Árpád-
Agrár Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója szerint a fejlesztések-
hez elengedhetetlen a rend-
szerben gondolkodás. Hiába
épül szétszórtan több, egy
hektáros üvegház, ha a köze-
lében nincs ellátó- és kiszol-
gáló rendszer, megfelelõ ku-
tatóbázis és hiányzik a kellõ
szakértelem. A kormányzati
tervekkel kapcsolatban el-
mondta, hogy a politika sza-
vának súlyát a mellé tett
anyagi támogatás mutatja
majd meg.

Idén a pénteki elõadások
mellett, szombaton  szakmai
bemutatókon vehettek részt
az érdeklõdõk a Magyar
Paprika Napja alkalmából.
Janó Imre fóliáiban kápia
paprika talaj nélküli ter-
mesztésével ismerkedhettek
meg, valamint Sarusi Kiss
László új építésû, saját fejlesz-
tésû termesztõberende-zését
nézhették meg és ellátogat-
hattak a szegvári Primõr
Profit Kft. telepére is.

Besenyei

A kóstolójeggyel segíthetünk

A rendezvényen váltott kóstolójeggyel nemcsak a fris-
sen elkészült lecsóból kaphatunk egy tányérral, de a be-
vétellel a szentesi kórház szülészeti osztályát is támogat-
hatjuk, ahová inkubátort szeretnének vásárolni. A leg-
több jegyet vásárló személy értékes ajándékot kap.

Jelentkezni szeptember 13-ig a szentesi kö-
zépiskolákban lehet. A koordinátorok: Hor-
váth Mihály Gimnázium – Tóth Tibor; Boros
szakközépiskola – Sebesiné Kulcsár Kriszti-
na; Zsoldos középiskola – Takács Bernadett;
Pollák szakközépiskola – Mucsi Gabriella;
Bartha János szakképzõ – László Katalin.

Fejlõdõképes a
paprikaágazat

Vikingek ezrei várhatók a lecsófesztiválra

A terítést, az öltözéket is díjazzák

A tavalyi lecsófesztivál igazán mosolygósra sikerült. (Fotó: Vidovics)
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A világ örömeire-bánataira
nyitott, az emberekhez köz-
vetlen, tehetséges, alkotó em-
ber hagyta el a kedves, szen-
tesi életet tíz évvel ezelõtt. A
szentesi élet szó szerint is ér-
tendõ, de behelyettesíthetjük
a Szentesi Élet címû havi, ké-
sõbbi heti lappal is, amelyik-
nek az egyik alapítója és elsõ-
sorban a fotóival, a legjelentõ-
sebb formálójaként alkotott
évtizedeken keresztül.

Az elsõ számú „szerelem” a
színjátszás, a színház lett
Szatmári István életében. A
pesti éveiben ismerkedett
meg az amatõr színjátszók vi-
lágával, majd Szentesen a
Kultúrház kulisszái között ke-
reste az önmegvalósítás
örömteli-gyötrelmes érzéseit.
Kicsit „kacérkodott” a filme-
zéssel, a kamera kezelésével,
a mozgó világ dokumentálá-
sával, de az igazi, maradandó
kapcsolata a fényképezõgép
maradt. A komponálás, az
események rögzítése magával
ragadta, és több ezer, több tíz-
ezer képpel bizonyította,
hogy érti, tudja a riportfotó-
zás lényegét.

Sokan megfogalmazták,
hogy fényképezni mindenki
megtanulhat. Elég sokan rög-
zítenek jól komponált, meg-
szerkesztett képeket, de mû-
vészi alkotásokat már csak
kevesen hagynak az utókorra.
Igazi riportképeket pedig
csak a kiválasztottak tudnak
az olvasók asztalára tenni!

Szatmári Imre kiválasztott-
ként készítette a fotós tudósí-

tásait a városi, a megyei és né-
hány országos újságba. 1959-
tõl – Orosháza és Budapest
után – Szentesen élt, színját-
szott, írt, fotózott, és élte a fia-
talok mindig színes életét.

Szentesi száguldó fotóri-
porterként dokumentálta az
eseményeket, a jót, a rosszat,
de mindenütt felbukkant és
fotózott. Mindig szerényen,
visszafogottan, de igényesen
és lényegre törõen rögzítette a
kultúra, a közélet, a munka, a
szórakozás, a sport ünnep-
napjait.

Több mint négy évtizeden
keresztül aktívan élte a város
történéseit. Foglalkozott mû-
velõdéssel, politikával, cégve-
zetéssel és folyamatosan – ta-
lán elsõsorban – fotózással.
Kiállításokon, pályázatokon
szerepeltek a képei, és díjakat,
elismeréseket kapott az or-
szág határain belül, de leg-
alább két tucat külföldi or-
szág fotószalonjain is.

Szatmári Imre fotói nélkül
sokkal kevesebbet tudnánk az
elmúlt félszáz év szentesi éle-
térõl.

Kruzslicz Pál

Szatmári Imrére emlékeznek a
szentesiek a Mûvelõdési és Ifjú-
sági Ház klubjában, ahol kiállítás
nyílik szeptember 9-én, hétfõn 18
órakor. A tárlatot a fotós hagya-
tékából és a levéltár anyagából ál-
lították össze, amely október 18-
ig tekinthetõ meg az intézmény
nyitva tartási idejében.

Szatmári Imre fotókiállítása

A száguldó
szentesi riporter

Immáron a III. Skabá
Fesztivált rendezi a Horváth
Mihály Gimnázium irodal-
mi-drámai tagozata szep-
tember 13-án és 14-én, jövõ
pénteken és szombaton.
Több évforduló megünnep-
lésére is kínálkozik ez az
esztendõ, így a harmadik
Skabá Fesztivál a drámai ta-
gozat 35, a szentesi diák-
színpad 60, valamint a gim-
názium 155 éves fennállásá-
nak jegyében telik. 

A tagozat alapítóját, Bács-
kai Mihályt illették a Skabá
elnevezéssel, az õ szellemi-
sége elõtt tisztelgõ fesztivál-
ra ezúttal is sok régi drámais
diákot, azóta már befutott
mûvészt várnak, mondta
Szurmik Zoltán tagozatveze-
tõ. Többek között Zséda,
Náray Erika is fellép, de a vá-
rosi könyvtárral közös pá-
lyázatnak köszönhetõen
Scherer Pétert és Mucsi Zoltán
is láthatja a szentesi publi-
kum. Pénteken 15 órakor a
Kálvária temetõben Bácskai
Mihály sírjának megkoszo-
rúzásával veszi kezdetét a
program. Ekkor eléneklik az
Úgy néztem magamra
mindig… kezdetû dalt. Egy
volt drámais diák, Rácz Atti-
la dramaturg emlékezik meg
a tagozat alapítójáról.

16 órakor a Bácskai udva-
ron nyitja meg a rendez-

vényt Molnár János (Jean), új-
ságíró, egykori drámais di-
ák. Közremûködik: Zsédenyi
Adrienn (Zséda). 

16.30-kor a Díszteremben
az Ördögkatlan Fesztiválon
készült elõadások kerülnek
színre: 10. D - Mennybõl a
katlan, r.: Csizmadia Judit és
Szurmik Zoltán, 12. D - Ön-
magával vívja, r.: Matos Ibo-
lya és Pádár Zsolt.

18 órakor az 58-as terem-
ben Nyáry Krisztián Így sze-
rettek õk címû könyvét mu-
tatják be. 19.30-kor ismét a
Bácskai udvar a helyszín:
Magyar járat címmel a 11.D
elõadása tekinthetõ meg, r.:
Szebeni Zoltán.

20.30-kor következik az
Exek sávja…, azaz a tagozat
korábbi diákjai lépnek a kö-
zönség elé egyéni vagy cso-
portos produkciókkal. 

Másnap 10 órától  az Iván
Társulat játssza a Schnee-
wittchen címû darabot a
Díszteremben. A nap folya-
mán mozgástréninget tart
Grecsó Zoltán koreográfus,
táncmûvész, a Színmûvésze-
ti Egyetem tánctanára. Majd
Rácz Attila dramaturg, a
KIMI tanára tréningjére is
várják a jelentkezõket, csak-
úgy, mint Börcsök Boglárka
táncmûvész, elõadó mozgás-
tréningjére, mindegyikre elõ-
zetes jelentkezés szükséges.

18.15-kor az Énekes kon-
certen közremûködnek a ta-
gozat növendéke és az itt
végzett Náray Erika színmû-
vésznõ. Házigazda és zongo-
rán kísér: Majtényi András. 19
órakor A múlt és a jelen ta-
lálkozása színházban, drá-
mában és a tagozatunkon
címmel lesz beszélgetés Bács-
kai Mihálynéval.

20.30-tól a Bácskai udva-
ron a Nézõmûvészeti Kft.
elõadásában A fajok eredete
címû darabot játssza Mucsi
Zoltán, Scherer Péter és
Thuróczy Szabolcs, Dömötör
Tamás rendezésében. Minden
elõadás ingyenesen tekinthe-
tõ meg.

(darók)

Többszörös ünnep
a Skabá Fesztiválon

Ott van mindjárt a kibõví-
tett és megszépített Kurca-
híd, amelynek járófelületén –
remek ötlet – emléktáblákat
helyeztek el. Az átkelõrõl és
a Csongrádi út történetérõl
szóló információk lenyûgöz-

hetik az arra járókat, de ha
már a legnagyobb magyar itt
jártával dicsekszünk, ne fe-
lejtsük el, hogy az augusz-
tust az ókor óta három u be-
tûvel írják, nem pedig kettõ-
vel, ahogy az egyik táblán

szerepel. Csak azért szólunk,
nehogy épp úgy ott felejtõd-
jön évekre ez a helyesírási
hiba, mint az a villanypóz-
nacsonk, ami a ligetben ékte-
lenkedik hosszú ideje, csu-
pán száz méterre a lenyûgö-
zõ látványú Kurca-hídtól.
Ahogy képünkön is jól lát-
szik, jó ideje semmilyen
funkciót nem tölt be a letört
csúcsú szerkezet a helyi je-
lentõségû védett természeti
területen, a földbõl kikandi-
káló kábel pedig felveti, va-
jon mennyire biztonságos er-
refelé idõzni. 

Átellenben, a Kurca másik
oldalán a múlt századi fal-
festmények – cégér és
graffitik – oly csúfak a plébá-
nia hátsó falán, mint tintapa-
cák egy tiszta lapon. Nyelv-
iskola réges rég nem mûkö-
dik ott, és az EMF zenekar is
kiment divatból, az összefir-
kált fal mégis úgy maradt.
Le lehetne meszelni, vagy
akár idõt állóbb és mûvé-
szibb falfestményekkel le-
fedni ezt a rondaságot. A Pá-
va utcai górénál is lenne dol-
gunk: két éve írtunk arról,
hogy az építmény jóval elha-
nyagoltabb, mint gondol-
nánk. Ahogy a többi szentesi
mûemlék többségén, ezen
sem találunk továbbra sem
táblát, amely arra emlékez-
tetne, mennyire védett érté-
ke a városnak, viszont a fel-
mázolt horogkeresztet még
nem sikerült onnan eltávolí-
tani. Talán az idõ koptató

erejében bíznak a felelõsök,
pedig nem kellene arra vár-
ni: a nyár elején elfogadott
közmûvelõdési és közgyûjte-
ményi koncepció határozatai
között az is szerepel, hogy
ápolni kell a Szentesre jel-
lemzõ táji, épített emlékeket,
biztosítani azok látogatható-
ságát. A gyerekekkel ezeket
meg kell ismertetni, a diáko-
kat be kell vonni karbantar-
tásukba – fogalmaz a doku-
mentum. 

A Széchenyi-ligetben állt
sokáig a Blaha Lujza emlékét
õrzõ mellszobor, a múzeum-
hoz vezetõ sétány jobb olda-
lán. A szentesiek nem vélet-
lenül adóztak a „Nemzet
Csalogánya” elõtt egy szo-
bor állításával, hiszen három
alkalommal vendégszerepelt
nálunk a kor talán legnép-
szerûbb magyar színpadi
mûvésze. A ligetben 1943-
ban állították fel a Bory Jenõ
szobrászmûvész alkotását,
mely az elsõ aulumínum-
öntvény volt, a mûvész sza-
badalmi eljárásával. Szentes-
re Lakos István fõjegyzõ ren-
delte meg. A szobrot 1989-
ben ledöntötték, a Város-
gondnokság pincéjébe ke-
rült, ám a helyi Fidesz kide-
rítette, hol található, és újra
felavatták. A ligetben sétálók
azonban nem sokáig gyö-
nyörködhettek benne,
ugyanis a mellszobrot 1994-
ben ellopták. Hollétérõl az-
óta sem tudni, a talapzata vi-
szont még mindig az eredeti
helyén árválkodik, s a lom-
bok takarásában várja, hogy
újra funkciót kaphasson.

Szintén hírmondónak ma-
radt a belvárosban a Görög
sarok felirat magyarul, és
ugyanazon a homlokzaton
görögül is. Egykor a környé-
ken létesített görög udvar-
ban sorakoztak a hellén szár-
mazású kereskedõk üzletei,
a 70-es években épült fehér-
ház elõtt a Haris-ház volt a
jellegzetes saroképület, a vá-
ros legrégebbi épülete, a gö-
rögkeleti templom a közel-
ben áll. A 90-es évek elején
nyitottak e helyen  éttermet,
de a vállalkozás ma már
csak egykori falaival, a belsõ
üzlethelyiséggel és a felirat-

okkal maradt meg az utó-
kornak. Az azóta eltelt évek-
ben mûködött többféle üzlet
is itt, s a kuriózumnak is ne-
vezhetõ Görög sarok ma is
kedvelt helye, találkozási
pontja a szentesieknek. Ha
már nem estek áldozatul a
görög emlékek a fehérház és
környéke felújításának, hir-
dethetné itt esetleg emlék-
tábla is a patinás múltat is.

Amennyiben olvasóink
úgy érzik, akad még olyan
nem oda való potomság
Szentesen, ami elkerülte a fi-
gyelmünket, jelezzék szer-
kesztõségünknek. B.D.-D.J.

Nem oda való potomságok

A drámais diákoknak bemutatkozási lehetõség a Skabá Fesztivál.

Veszélyt rejtõ villanypóznacsonk a ligetben.

Apróságok, jelentéktelennek tûnõ dolgok, mégis bántják
az ember szemét. Mert ott felejtették õket vagy csak pusz-
tán nem odavalóak. Olyan potomságokra hívnánk föl a fi-
gyelmet ezúttal, amelyek a város évrõl évre tetszetõsebb
képébe – kicsit vagy nagyon – belerondítanak. Nem kelle-
ne túl sok gondosság, hogy eltûnjenek.

A talapzat visszavárja Blaha Lujzát.
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Regionális Rövidtávú Tájfutó Bajnokságot, valamint a Vá-
sárhely Kupát rendezte Szentesen a Hódmezõvásárhelyi Táj-
futó Club közösen a helyi Spartacus Sportegyesülettel au-
gusztus 31-én. A tájfutók ez alkalommal a Kertvárosban, il-
letve a megyeháza, a Pusztai László Sporttelep, a Széchenyi
liget és az Üdülõközpont területén mérték össze tájékozódási
ismereteiket és gyorsaságukat.

A rendezõk méretarányos térképeket biztosítottak a részt-
vevõk számára a verseny helyszíneirõl. A szentesiek közül
Szaszkó Norbert és fia, Dominik érték el a legjobb eredményt,
kategóriájukban mindketten a negyedik helyen végeztek.

Hosszú sor kígyózott a li-
geti uszoda 33 méteres me-
dencéjének a partján ked-
den délután.  A gyerekek és
a felnõttek Benedek Tibor-
nak, a nyáron világbajnok-
ságot nyert férfi vízilabda-
válogatottunk szövetségi
kapitányának aláírásáért
álltak sorba. A kapitány a
szurkolói ankéton elmond-
ta: a sport mellett a tanulás
ugyanolyan fontos szerepet
kell, hogy betöltsön a fiatal
sportolók életében.

A Szentesi Vízisportért
2006 Alapítvány elnöke,
Dömsödi József meghívására
látogatott el  Benedek Tibor
kedden délután. A férfiválo-
gatottat a nyáron világbajno-
ki aranyéremig vezetõ egy-
kori klasszis a szépszámú
nézõsereg elõtt elmondta,
hogy nem csak a 13 játékosé

a siker, hanem azé a stábé is,
akik a háttérbõl végig segí-
tették a csapat munkáját. Ja-
nuár óta együtt készült a vá-
logatott, amelyben végül hét
újonc kapott helyet a vb-n,
és ennek a hosszú hónapo-
kig tartó közös munkának
lett arany a gyümölcse. A fó-
rum résztvevõi megtudhat-
ták azt is, hogy a világbaj-
nokságon két mérkõzés kö-
zött a szabadnapokon az
edzések mellett elemzések-
kel telt az idõ, az ellenfelek
szinte valamennyi játékosát
kielemezték, feltérképezték.
A szerbek és az ausztrálok
elleni mérkõzést követõen
sem volt elkeseredve a kapi-
tány, a védekezésen változ-
tattak, és a görögök ellen
már mást játszottak, mint a
korábbi, egymás elleni ösz-
szecsapáson. Ellenfeleinket

megleptük a védekezésünk-
kel, a mozgásos játékunkkal,
a remek kapusteljesítmé-
nyünkkel. – Örülünk a siker-
nek, és a szurkolók szeretete
végigkísér bennünket az or-
szágban, bármerre járjunk is,
ezt itt Szentesen is megta-
pasztalhattam – mondta a
szövetségi kapitány. – Ha-
gyom, hogy a játékosaim is
kiélvezzék a sikert, de kará-
csonyt követõen már ismét a
munkára és a jövõ feladatai-
ra kell majd koncentrálnunk. 

És hogy mit hoz a jövõ? Az
alapvetõ cél a jövõ esztendei
Európa-bajnokságon, csak-
úgy, mint idén a vb-n, a leg-
jobb négy közé kerülés lesz.
– Négy közé kerülni és ott ér-
met szerezni a mai vízilabdá-
ban egy világversenyen úgy
gondolom, csodálatos telje-
sítmény. A Világliga novem-

berben jó alkalom lesz arra,
hogy fiatal játékosaink rutint
szerezzenek, olyan alaphoz
jussanak, ami segítheti õket a
továbbiakban – mondta Be-
nedek Tibor.

Szó volt még a közelmúlt-
ban bevezetett új szabályok-
ról, melyekrõl szólva a kapi-
tány elmondta, hogy gyor-
sabb lesz a játék, kevesebb
lesz a test-test elleni küzde-
lem. Benedek Tibor felhívta
a lelátón helyet foglaló fiata-
lok figyelmét arra is, misze-
rint fontos, hogy a sportoló
fiatalok az edzések mellett
tanuljanak is, hiszen annak
idején beléjük is ezt nevel-
ték, nekik is ezt súlykolták,
és most, felnõtt fejjel már
pontosan tudja, hogy igazuk
volt azoknak, akik erre hív-
ták fel a figyelmüket.

hv

A régió legrangosabb atlé-
tikai találkozója a már har-
minc éves múltra visszate-
kintõ Tisza Kupa, a nemzet-
közi minõsítõ versenyen már
hagyományosan évrõl-évre
indulnak szerbiai és kuvaiti
versenyzõk. A szentesi atlé-
ták remekeltek a dobószá-
mokban. Elõször fordult elõ,
hogy a férfi és a nõi disz-
koszvetésben is szentesi gyõ-
zelem született. Seres András
a magyar bajnoki cím bir-
tokosaként magabiztosan
nyerte a férfi diszkoszvetést
57 méter 51 centiméteres
eredményével a kuvaiti Zan-
kawi elõtt. Papp Anita 40 mé-

ter 47 centiméterrel nyerte a
nõi diszkoszvetést.

Kellemes meglepetést oko-
zott a nõi gerelyhajításban
Nánai Lilla 41 méter 60 centi-
méteres eredményével, egyé-
ni legjobbján több mint két
métert javítva ezüstérmet
szerzett. Csordás Cintia súly-
lökésben bronzérmet szer-
zett. Kocsis Alexandra és
Csordás Cintia a diszkoszve-
tésben döntõbe jutott, mind-
ketten ez évi legjobb eredmé-
nyüket érték el. A futók ver-
senyében Stráma Klaudia
ezüstérmet szerzett 600 mé-
teren.

Nyerõ
diszkoszvetõk

Térképpel futottak

A nyolc sárga és két piros
lap tarkította mérkõzésen,
hazai pályán szenvedett ve-
reséget a Szentesi Kinizsi
labdarúgó csapata az Új-
szegedi TC ellen. A zömé-
ben volt NB II-es labdarú-
gókkal felálló vendégek
egyetlen találattal múlták
felül a mieinket.

Érdekes mérkõzésnek ígér-
kezett a Szentes–ÚTC bajno-
ki, hiszen az újszegediek szá-
mos labdarúgót igazoltak a
tavaly még NB II-ben vitéz-
kedõ Orosházából, sõt, a ve-
zetõedzõ, Major László is ott
tevékenykedett az elõzõ sze-
zonban. Ráadásul Kerepeczki
Csaba, Szûcs Dániel szentesi
illetõségûek, Brinszky Adrián
pedig korábban az egykori
futsalcsapatunk oszlopos
tagja volt. No, éppen az õ
góljával kaptunk ki most 1-0-
ra… Már az elsõ játékrész-
ben a vendégek kezdemé-
nyeztek többet, a kapus, Szél
Bence sérülése miatt a kezdõ-
csapatban helyet kapó
Gömöri Zoltán azonban pará-
désan védett. Fordulás után
kezdett szikrázóvá válni az
összecsapás, a játékosok egy-
re többet foglalkoztak egy-
mással, kevesebbet a futbal-
lal, villantak is tisztességesen
a sárga lapok. Egészen a 63.
percig kellett várni az elsõ
piros lapra, ezt a vendégek

gyûjtötték be, ám hat perccel
késõbb mégis õk szereztek
vezetést. Egy jobboldali be-
adást követõen Gömöri rosz-
szul öklözte ki a labdát, az
pontosan a túloldalon érkezõ
Brinszky elé pattant, akinek
nem volt nehéz dolga az
üres kapuba helyezni. A gól
után kitámadott a Szentes,
de igazán nagy helyzetbe
nem sikerült kerülniük a mi-
einknek, sõt, egy kontratá-
madás végén az ÚTC növel-
hette volna elõnyét, ám a ki-
futó Gömöri felborította el-
lenfelét, villant is a piros lap
a hazai kapusnak. Az ered-
mény ezt követõen már nem
változott, így idei második
hazai mérkõzését is elbukta
a Szentes. – Nem csak a ka-
pusunkon múlt a vereség, a
beadásnál többen hibáztak, õ
is, de nem rajta ment el a
meccs – mondta Bozóki Zol-
tán vezetõedzõ. – Elsõsorban
a támadásban voltunk vér-
szegények, Mihály Róbert na-
gyon hiányzott és Kovács
Norbertet is le kellett cserél-
nem a félidõben. A kiállítá-
sok és a sárga lapok jogos-
nak mondhatók. Bosszús va-
gyok, mert pontot lehetett
volna szerezni és ezeknek a
pontoknak hatalmas jelentõ-
sége lehet a céljaink elérésé-
ben.

H.V.

Itthon nem megy

Szurkolók szeretetében
a világbajnok kapitány

Egy döntetlen, egy gyõze-
lem és egy vereség a Szente-
si VK férfi vízilabdacsapa-
tának elmúlt hétvégi Ma-
gyar Kupa mérlege. A mi-
enk négy ponttal a harma-
dik helyen végeztek, és
nem jutottak tovább a selej-
tezõcsoportból. Szombaton
rajtol a pontvadászat, az el-
sõ ellenfél itthon a Debre-
cen lesz. 

A Ferencváros, a Vasas és
az OSC volt férfi vízilabdá-
zóink ellenfele a Magyar Ku-
pa hazai rendezésû selejte-
zõ-csoportjában. Horváth Ta-
másék elõször a Fradival
meccseltek, és  értek el 12-12-
es döntetlent úgy, hogy a
zöldek nyolc másodperccel a
vége elõtt egyenlítettek. Kár
volt a kiengedett gyõzele-
mért, mert - mint késõbb ki-
derült - az OSC elleni 12-11-
es gyõzelem kevés volt a to-
vábbjutáshoz, ugyanis vasár-
nap délelõtt a Vasas négy
góllal ( 14 -10 ) múlta felül a
mieinket, így a Vasas és a
FTC  jutott tovább a legjobb
nyolc közé. – Remek alkalom
volt a gyakorlásra a bajnok-
ság elõtt ez a három mérkõ-
zés – értékelte a látottakat
Fülöp Tibor, a Szentes veze-
tõedzõje. – Láttuk a hibáin-
kat, kiértékeljük a látottakat,
és a bajnokság kezdetéig
igyekszünk helyre tenni
mindent. Szerencsére a szá-

munkra igazán fontos mér-
kõzésekig még van idõ arra,
hogy összeérjen a gárda.

Új szabályok szerint mér-
kõztek a csapatok, és ez bi-
zony nem mindig ízlett a já-
tékosoknak. Mint Fülöp Ti-
bor elmondta, „itt szembe-
sültünk azzal, hogy gyakor-
latban hogyan is kell alkal-
mazni az új játékszabályokat,
melyeket nekünk is, és a já-
tékvezetõknek is még szok-

niuk kell". Ezen a héten a
Szolnok együttesével edzõtá-
boroztak itthon a mieink,
hogy aztán szombaton, 18
órakor már a Debrecennel
csapjanak össze a ligeti uszo-
dában. – Nagyjából minden-
kinek megtaláltuk már a he-
lyét a csapaton belül, de az
apróbb finomításokat még
ezen a héten elvégezzük,
hogy támadásban és védeke-
zésben is mindenki pontosan

tudja a helyét, feladatát –
nyilatkozta a vezetõedzõ. És
hogy milyen lehet az új csa-
pat? Nos, Juhász Zsolt, a Sze-
ged és az Universiade-
gyõztes magyar válogatott
játékosa szerint nincs köny-
nyû dolga Fülöp Tibornak,
hiszen a keretet nem õ válo-
gatta össze, ráadásul az ötö-
dik helytõl lefelé hihetetlenül
kiegyenlítõdött a mezõny, a
csapatok megerõsödtek, de a
most is tapasztalt harcos,
szentesi szívvel jó eredmé-
nyeket érhet el a gárda.

hv

Kupabúcsú

Balról jobbra Kocsis Alexandra, Nánai Lilla,
Papp Anita, Csordás Cintia.

Benedek Tibor a szentesi strandon tartott
élménybeszámolót. (Fotó: Vidovics)

A Szentes gárdájának még van ideje összeérni a bajnoki meccsekig. (Fotó: Vidovics)
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Szentesrõl  indult, majd
több iskola elvégzése és
megnyert versenyeknek kö-
szönhetõen mára az ország
egyik legjobb aerobik okta-
tója és személyi edzõje.
Szalka Andi évekig verseny-
zett Bajominé Varga Erzsébet
tánciskolájában, majd meg-
ismerkedett a fitnesszel és
2001 óta a fõvárosban dolgo-
zik. Rendszeresen tart szülõ-
városában is táborokat, leg-
utóbb augusztus végén 35
hölgy tornázott és edzett
négy napon keresztül Szen-
tesen. Mint fogalmazott la-
punknak: szerelme a sport,
ami szerinte az életre is ne-
vel. Folyamatosan tanul és
keresi a határait.

Szalka Andrea 2004-ben a 6
órás aerobik maratonon a 2.
helyet szerezte meg, majd
egy évvel késõbb megnyerte
a 12 órás aerobik maratont.
2008-ban abszolút kategóriá-
ban az Év nõi aerobik elõadó-
jának választották és nem
mellesleg a budapesti Anna-
bál szépe lett, ami elindította
karrierjét. Az eredmények el-
éréséhez kitartásán kívül
hozzájárult az is, hogy gye-
rekkorától sportolt. 6 éves ko-
rában már úszott, majd teni-
szezett, futott, néptáncolt, vé-
gül a társastáncnál kötött ki.
Bajominé Varga Erzsébet ke-
zei alatt tíz éven keresztül

versenyzett. A tánc után jött
az aerobik, Gombás Gabi órái-
ra járt, míg 2001-ben úgy
döntött, Budapesten folytatja
az edzéseket. Elõbb aerobik
szakedzõ képesítést szerzett,
majd jött a többi iskola:
testépítés-fitnesz sportoktató,
iron box trainer, Hot Iron
Instructor; X-co Trainer,
Gymstick Cardio and Gym-

stick Muscle Instructor, Gym-
stick Basic and Gymstick
Circuit Instructor. Folyamato-
san tart edzéseket és bemuta-
tókat az országban, mellette a
Wellness magazin és a Kiske-
gyed újság szakértõje is.

Szentesen négy évvel ez-
elõtt tartott elõször sporttá-
bort, idén 35 sportolni vá-
gyóval érkezett a fõvárosból.

A tanítványai szeretik a
várost, véleményük szerint
hangulatos, nyugalmas, és
kedvesek az emberek is. Az
edzéseket egyrészt a Szent
Erzsébet iskola tornatermé-
ben, másrészt a ligetben tar-
tották. Elsõ este a Nippon
Zengo elnevezésû küzdõ-
sport aerobikkal ismerked-
tek. A több mint egy órás

edzést a sportág kifejlesztõje,
Brezovai Sándor tartotta. A jó
ritmusérzéket követelõ, ösz-
szetett és dinamikus moz-
gásformát jól fogadták a tá-
borozók. Szabados Szilvia
2008 óta több szakágat, töb-
bek között thai bokszot is ki-
próbált. A személyi edzõ
végzettségû hölgy számára
nem ismeretlen a sportág, ta-
valy a fõvárosi fitbalance
fesztiválon találkozott elõ-
ször a zengóval. - Én eddig
nem próbálkoztam olyan
mozgással, ami a lábra és a
felsõ testre, karokra is jó ha-
tással van. Egy sérülés miatt
erõsíteni kellett a lábamat és
azt tapasztaltam, hogy a
zengó jól edzi a lábat, mi-
közben megmozgatja az
egész testet – mondta la-
punknak Szilvi, aki pár éven
belül saját klubot és edzõter-
met szeretne nyitni.

Szalka Andi a négy nap
alatt tíz edzést tartott, közöt-
tük az utolsó napon meditá-
ciós gyakorlatokat. – Próbá-
lok újdonságokat bemutatni
a tanítványaimnak és megér-
tetni velük, hogy ne féljenek
az új dolgoktól. Próbáljanak
meg több mindent az élet-
ben, mert a világ sokszínû.
Én a sportban kemény va-
gyok, de úgy érzem, egyben
nõies nõ is vagyok. A lányok
sokszor elfelejtik a nõiessé-
güket, pedig a kettõ nem
zárja ki egymást – hívta fel a
figyelmet a szakedzõ.

B. G.

Kemény, de nõies sportoló

Kos 
Bátran vágjon bele, amibe
csak akar, hiszen most jó

eséllyel sikeres lehet az élet bármely
területén. A hétre tervezzen üzleti talál-
kozókat! Fontos: az életét meghatáro-
zó emberekkel is találkozhat. 

Bika 
Továbbra is folytatódik az
elmúlt heteket jellemzõ kel-

lemes idõszak. Új lehetõségek, új kihí-
vások és új emberek körül foroghat az
élete. Használja ki, amit most a sors
az útjába sodor...

Ikrek 
Továbbra is figyeljen oda
egészségére és munkahelyi

ügyeire, hiszen ezek továbbra is prob-
lémásak lehetnek. Újra visszatérhet
életébe a szerencse, és akkor vágyai
is valóra válhatnak.

Rák 
A hét elején valami nagy ti-
tokra derülhet fény, ami az

egész hetet meghatározhatja. Hét kö-
zepén egy barátjának szüksége lehet
társaságára és tanácsaira. 

Oroszlán 
Ezen a héten a kommuniká-
cióé, a papírmunkáé és a

találkozóké a fõszerep. Új emberekkel
ismerkedhet meg, akik fontos szere-
pet tölthetnek be karrierje alakulásá-
ban. 

Szûz
Továbbra is figyeljen oda
pénzügyeire. Kerülje a nem

tervezett kisebb kiadásokat, és ne
vágjon bele semmilyen befektetésbe.
Izgalmas találkozókra és új lehetõsé-
gekre számíthat. 

Mérleg 
Továbbra is tele van energiá-
val és tenni akarással. Ez a

hét pénzügyi téren rendkívül szerencsé-
sen alakulhat. A hét eleje és vége ro-
mantikus hangulatú lehet, ha ön is úgy
akarja.

Skorpió 
Felpörögnek az események,
és tele lesz energiával és

tettvággyal. Egy régi vágya válhat való-
ra. Figyeljen oda barátaira, legyen hûsé-
ges és lojális. Hamarosan érdekes talál-
kozásra számíthat. 

Nyilas 
Élvezze ki ezt a hetet, hiszen
tele vagy energiával és új le-

hetõségekkel. Jövõ héttõl sokkal visz-
szafogottabb idõszakra számíthat, sze-
rencsés lehet pénzügyeiben. A  szere-
lem is megtalálhatja...

Bak 
Mutassa meg munkatársai-
nak és fõnökeinek, hogy mi-

re képes! A következõ hetek meghozzák
majd a megfelelõ elismerést is. Pénz-
ügyi téren szerencse érheti, a hét köze-
pén viszont figyeljen oda! 

Vízöntõ 
Megértõ és kedves hangu-
latban van ezen a héten. Jö-

võje foglalkoztathatja, de hétvégén szó-
rakozzon és kapcsolódjon ki. Semmi-
képpen se eressze el magát munkahelyi
eseményen!

Halak 
Ez a hét a titkok és rejtélyek
bûvöletében telhet. A jövõ

héttõl megértõ és gondolkodó hangulat-
ban lesz. Látogasson el dietetikushoz,
vagy vásároljon fitnesz bérletet!

Szeptember 7-13.
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A Szentesi Mûvelõdési Központ
szeptember 11-én, szerdán 17 órai
kezdettel „Természetes eszközök-
kel az öregedés és a betegségek el-
len, hogyan gyõzzük le még a rákot
is" címmel elõadássorozatot indít.
Az elõadó Sóspataki Ferenc termé-
szetgyógyász. Az elsõ elõadás cí-
me: Minden betegség alapja és oka
a savasság. A legolcsóbb és leg-
jobb méregtelenítõ a víz. A gyer-
mekláncfû gyógyhatásai. A belépés
ingyenes.

Tai Chi 

Harmónia és egyensúly címmel
tai chi foglalkozás kezdõdik szep-
tember 9-én, hétfõn fél 6-kor az
ifjúsági házban. Elõadó Pócz Szil-
va. Az elsõ foglalkozásra a belé-
pés ingyenes.

Nyelvtanfolyam

A TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-
0038 számú  „Szentesi Közmûve-
lõdési Intézmények a Felnõttokta-
tás Megújításáért” címû pályázat
fenntartási idõszakában megvaló-
suló intenzív kezdõ és középhala-
dó angol nyelvtanfolyam indul
szeptember közepétõl, tapasztalt
nyelvtanárral. Kezdõ/középhaladó
120 órás angol nyelvtanfolyam
(heti 2x90 perc, délután 17 óra).
Érdeklõdni lehet személyesen a
Mûvelõdési és Ifjúsági Házban
vagy a 63/314-211-es számon.
Tájékoztató és beiratkozás: szep-
tember 9., hétfõ 17 óra a Tóth Jó-
zsef utcai intézményben.

A St. Jupát Sportegyesület
szeptember 8-án, vasárnap
10 órakor nyílt napot tart, va-
gyis lakossági sportrendez-
vényt, melynek célja a köny-
nyed és mérsékelt távú ke-
rékpáros kirándulások, a tu-
risztikai élmény, ezen kívül a
kerékpározás, a kerékpár-
sport és az egészséges élet-
mód népszerûsítése, illetve a
kerékpáros-közösség építése.

A kerékpáros kirándulás –
korhatár nélkül – tervezett
távja 20 kilométer. Regisztrá-
ció 9.40 órától a Dózsa-ház-
nál, indulás 10 órakor, visz-
szaérkezés kb. 12 órakor lesz.

A kerékpározás során a
KRESZ betartása kötelezõ!
Fejvédõ használata ajánlott!

Minden résztvevõ saját fe-
lelõsségére csatlakozhat a
programhoz (12 év alatt,
szüloi vagy pedagógusi fel-
ügyelet ajánlott). Az útke-
resztezõdéseknél a zavarta-
lan átkelés biztosítására tö-
rekszenek.

Gördülõ
generációk

Nemzetközi megmérettetéssé fejlesztenék föl a szentesi
szervezõk a Lakics kupa lábteniszbajnokságot, amit augusz-
tusban már hatodik alkalommal rendeztek meg a csongrádi
Holt-Tisza partján. A Tisza-hídhoz közeli magánüdülõknél
felépített pályán idén 12 páros részvételével bonyolították le
a tornát, amelyre környékbeli párosok és külföldön dolgozó
szentesiek egyaránt neveztek. Lakics Balázs, az ötlet- és házi-
gazda elmondta, hat éve csak a baráti társaság számára talál-
ták ki a tengó versenyt, de híre ment a jó hangulatú partik-
nak, egyre többen jöttek, és már külföldrõl is jelentkeztek a
jövõ évi tornára. Az idein a Kozák László – Aradi Péter duó
végzett az élen, megelõzve a Pellei Csaba – Gálfi Lászó és a
Lakics Balázs – Gál László párost.

Szeptember 14-én, szombaton harmadik alkalommal csat-
lakozhatunk a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarország-
ért akciónaphoz. Várják az ország valamennyi részérõl a la-
kosság, a vállalatok, az önkormányzatok, az iskolák, a civil
szervezetek jelentkezését. Az országos akciónapra regisztrál-
ni szeptember 11-ig lehet a www.teszedd.hu honlapon. A
részvételhez kapcsolódó lehetõségekrõl, teendõkrõl ugyanitt
tájékozódhatnak a jelentkezõk.

Te Szedd!

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai. Legelõk, szántók, vadvi-
zek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk,
grafikusok, szobrászok. A szentesi táj
Koszta ecsetjével. A zenegépek törté-
nete. 

Idõszaki kiállítás: Két keréken – Mo-
zaikok a szentesi kerékpározás törté-
netébõl. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahos-emlék-

szoba. Régészeti látványtár. Szalva-
emlékszoba. Nyitva kedd-péntek 9-13,
szombat 13-17 óráig. 

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb alko-

tásait mutatják be az intézményben
szeptember 12-ig.

Mindennapi érzéseink címmel nyílik
kiállítás a Kurca Festõkör festményei-
bõl szeptember 14-én, szombaton 15
órakor. A kiállítást megnyitja Kozma
Edit, a Közösségi tér szakmai vezetõje. 

Tokácsli Galéria
Bojic Dragana, Jovanovic Milijana

és Nikolajevic Veselinov Tatjana
festmûvé-szek munkáiból nyílt kiállítás
látogatható szeptember 28-ig nyitva-
tartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szatmári Imre szentesi fotós emlék-

kiállítása nyílik szeptember 9-én, hét-
fõn 18 órakor az intézmény klubtermé-
ben. A kiállított képeket október 18-ig
láthatják az érdeklõdõk nyitvatartási
idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak kép-

zõmûvészeti alkotásaiból nyílt kiállítás
látogatható. Kézmûves mûhelyek: fe-
ketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Tuskáné Koncz Éva debreceni fotós

„Ismerõseim tablója” címû fotókiállítá-
sa november 4-ig látogatható a kávé-
ház nyitvatartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 5-9. 
17.30 óra Halbalhé – maláj-kínai

animációs vígjáték,
20 óra Django elszabadul – ameri-

kai western.
Szeptember 12-16. 
17.30 óra Nekem Budapest – ma-

gyar szkeccsfilm,
20 óra A kezelés – amerikai film-

dráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 6-tól

Két angol lord az ötórai teáját fo-
gyasztja. Egyszer csak belép a ko-
mornyik és közli: 
- Uraim, a Temze kilépett medrébõl. 
- Köszönöm, elmehet - mondja a
ház ura. 
Nyugodtan folytatják a teázást. Fél
óra múlva a komornyik újra bejön: 
- Uraim, a Temze elárasztotta a vá-
ros alacsonyan fekvõ részeit. 
- Rendben van, elmehet - mondja a
ház ura nyugodtan. 
Újabb fél óra múlva a komornyik be-
jön, kitárja az ajtót és azt mondja: 
- Uraim, a Temze.

- Milyen az angol konyha?
- Ha meleg, akkor leves. Ha hideg,
akkor sör.

Angol házaspár az ágyban. Egyszer
csak egy motoros behajt az útról a

falon keresztül egyenesen a háló-
szobába. 
- Elnézést uram - így a motoros -
London felé tartottam, de eltévesz-
tettem az utat. 
A férj felnéz, majd nyugodtan így
szól: 
- Hajtson egyenesen elõre, a kony-
hánál térjen jobbra, majd rögtön
balra, de csak csendben, fel ne éb-
ressze a gyerekeket. 

- Honnan tudni, hogy mikor éri el a
fagyos angol lady az orgazmus pil-
lanatát?
- Elejti a körömreszelõjét!

Két szomszédasszony összefut a
folyosón, az egyik kissé rosszmájú-

an megjegyzi:
- Képzelje szomszédasszony, teg-
nap lent voltunk a Balatonon, és a
strandon a maga férjét láttam egy
feltûnõen csinos fiatal lánnyal.
- Nézze szomszédasszony, a férjem
már elmúlt 35 éves, hát csak nem
mászkálhat a strandon kis lapáttal
meg vödörrel?

A jó párkapcsolat 4 alapszabálya a
férfiak szerint:
1. Olyan nõt kell találni,... aki jól fõz
és tisztán tartja a lakást.
2. Olyan nõt kell találni,... aki sok
pénzt keres.
3. Olyan nõt kell találni,... aki jó az
ágyban.
4. A legfontosabb:... meg kell olda-
ni, hogy ez a 3 nõ ne tudjon egy-
másról.

Hõguta

NNNNééééppppsssszzzzeeeerrrrûûûû    aaaa    tttteeeennnnggggóóóó

Szalka Andi többféle edzésmódszerrel ismertette meg tanítványait.
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Augusztus 18-án Baranyi
Antal végzett Izland körbe-
kerékpározásával, és elin-
dult hazafelé. A szigeti uta-
zást, azaz a 3080 kilométert
38 nap alatt teljesítette a
szentesi biciklis, aki már 11
ezer kilométer teljesítésén
is túl van. Megírta: kemény
volt, ha valaki utána szeret-
né csinálni, akkor több év
kerékpározás szükséges
hozzá és komoly felszere-
lés. 

Toncsi szerint a táj Izlan-
don lenyûgözõ volt, hihetet-
len élmény volt látni gejzíre-
ket, állatokat, kietlen tájat,
egyenes utakat és emberek
által nem lakott helyeket.
Egy kis melegért azonban fo-
hászkodott, hiszen több mint
80 napot töltött hidegben,
esõs körülmények között.
Fohásza meghallgatásra ta-
lált, hiszen Dániában 25 fo-
kos hõmérséklet fogadta, s
már viszonylagos melegben
tekert el az ország északi ré-
szére megnézni a két tenger
találkozását. Svédország
érintésével elindult hazafelé.
Németország felé vette az
irányt, s megírta, hogy kezd
elfogyni a 13 ország, amit út-
jai során érint. Útitársa is
lett, egy 20 éves svéd katona,
André, aki felvette Toncsival
a ritmust, de szétváltak útja-
ik, a szentesi kerekezõ Berlin
felé fordította kormányát.
Útközben nagy felfedezést

tett: miközben kisebb falva-
kon kerekezett keresztül, rá-
jött, hogy van egy 2. világhá-
borús filmje otthon, Az elit
alakulat, amelyben benne
vannak ezek a helyszínek.
Majd táblákat látott, emlék-
mûveket az út mentén, ame-
lyek az arra haladót többek
között 6 ezer zsidó vándorlá-
sára emlékeztették, akik
azon a tájon haladtak a kon-
centrációs táborokba, min-
denhol eldugva az erdõkben.
Majd ismét érdekes élmény-
ben volt része, melyrõl ezt ír-
ta: „Egyszer csak egy nemze-
ti park volt elõttem. Úgy
gondoltam, áttekerek rajta.
Nem volt lezárva, a kapun

csak egy kép volt, egy va-
dászgép lehúzva. 4 vagy 5
kilométert tekertem, egy fe-
kete telepjáró megállt és egy
fegyveres, késes férfi kérdez-
te, hogy mit keresek itt. Né-
metül azonban nem tudok,
csak kicsit értem. Azt mond-
ta ez a terület az oroszoké,
ide senkinek sem szabad be-
jönni. Szigorúan tilos! A ke-
rékpárt felraktuk a terepjáró-
ra és 10 kilométerrel arrébb
kitett. Aztán találtam egy
táblát, amelyen az volt, hogy
az oroszok ott bombáztak
1945. május 1-ig. Ezt vettem
ki, ha hazamegyek utána ol-
vasok“ – üzente.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
szeptember 9—13.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Vegyes zöldségleves és

magyaros gombaleves
A menü: Csikós tokány, tészta
B menü: Filézett csirkecomb rántva,

tört burgonya, almaszósz
Kedd: Tojásos leves és

paradicsomleves
A menü: Brassói aprópecsenye, sült

burgonya, saláta
B menü: Rakott kelkáposzta
Szerda: Sárgaborsóleves füstölt

ízekkel és fûszeres
almaleves

A menü: Chilisbab vagy
rizseshús, saláta

B menü: Csikepörkölt, köményes
burgonya, saláta

Csütörtök: Hagymakrémleves és
grízgaluskaleves

A menü: Karaj ropogós bundában,
krumplifõzelék

B menü: Tejszínes-gombás szárnyas
falatok,
párolt rizs

Péntek: Frankfurti leves és
Minestrone

A menü: Csülök Pékné-módra,
rizibizi, saláta

B menü: Grill csirkecomb,
sült burgonya, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

• KEREKEZZÜNK A MÚ-
ZEUMBAN címmel családi
matinét hirdet a Kosza József
Múzeum. A mesével, vetítés-
sel, játékkal kísért kézmûves
foglalkozásra szeptember 7-
én, szombaton 10-12 óráig
várják az érdeklõdõket a me-
gyeházi épületben. A szerve-
zõk kérik, hogy biciklit min-
denki vigyen. 

• A SZENTESI VENDÉG-
SZERETET EGYESÜLET
körsétára invitálja az érdek-
lõdõket szeptember 14-én,
szombaton. Ezúttal a város-
ellátó munkáját mutatják be
Balogh Györgyi és Tóth János,
az intézmény szakemberei.
Találkozó 15 órakor a Vásár-
helyi úti telepen.

• A ZONGORA ARCAI
címmel tart elõadást Szalay
László fõorvos szeptember
11-én, szerdán 18 órakor a
városi könyvtárban.

• Szeptember 10-én, ked-
den fél 5-kor KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁSSAL várják
a gyerekeket a szervezõk az
ifjúsági házban. Bõvebb in-
formációval a helyszínen
szolgálnak és a 314-211 tele-
fonszámon. A belépés díjta-
lan!

• Szeptember 21-22-23-án
a Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont Díszmadártenyésztõ
szakköre DÍSZMADÁR-,
KÉZIMUNKA-, VIRÁG- ÉS
ÉREMKIÁLLÍTÁST rendez
a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban. A kiállítás meg-
tekinthetõ 9-18 óráig, 22-én
9-16 óráig. A kiállított érmek
és virágok a helyszínen meg-
vásárolhatók.

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban a Temple
Gradin címû amerikai élet-
rajzi drámát vetítik szeptem-
ber 10-én, kedden 18 órakor.

Temple Grandin profesz-
szor az állattartást segítõ esz-
közök kifejlesztésével szerez-
te hírnevét. Kevesen tudják,
hogy Grandin az autizmus
egyik formájában, Asperger-
szindrómában szenved. Há-
roméves volt, amikor az
autizmust diagnosztizálták
nála. Az orvosok azt javasol-

ták az anyjának, hogy adja
intézetbe. Ám õ inkább ne-
velõt fogadott, aki fáradsá-
gos munkával elérte, hogy
Temple beszélni és írni kezd-
jen. Miközben a középiskolá-
ban a diákok gúnyolódásá-
nak céltáblája lett, néhány ta-
nára rájött, hogy a lányt ér-
deklik az állatok. Az egyete-
men pszichológiát és zooló-
giát tanult, majd ledoktorált,
és a nagyüzemi állattartás
szakértõje lett.

Filmklub: Temple Gradin

Augusztus 25-érõl 26-ára
virradó éjszaka törtek be is-
meretlenek egy lángosos bü-
fébe Szentesen. A tolvajok –
akikrõl késõbb kiderült,
hogy négyen voltak –, el-
mondásuk szerint csak enni
akartak, de ha már ott jártak,
kipakolták a lángossütõt. A
tetthelyrõl pénztárgépet,
konyhai felszereléseket és
élelmiszereket vittek maguk-
kal. A rendõrök pár nappal
késõbb elfogták a tolvajokat,
akikrõl kiderült, hogy továb-
bi bûncselekményekkel (ke-
rékpárlopás, terménylopás)
gyanúsíthatóak. Ellenük
többrendbeli lopás miatt in-
dult eljárás. Az egyik sörözõ-
bõl indult hazafelé egy férfi
az elmúlt hétvégén, amikor a
Kurca-híd felé tartva hirtelen
mellé lépett egy ismeretlen
személy, aki elõbb a bokorba
lökte, majd többször arcon

ütötte. A támadó ezt követõ-
en elvette áldozata pénzét és
telefonját, majd távozott a
helyszínrõl. A rendõrök a tá-
madást követõen azonnal
nyomkövetõ kutyát hoztak a
helyszínre, és az állat szagot
is fogott, majd egészen az el-
követõ házáig vezette a
rendõröket. Késõbb a gyanú-
sított ruhájából elõkerült az
elvett és véres pénz is. A férfi
ellen, elõzetes letartóztatása
mellett – aki egyébként nem
régen szabadult korábbi bör-
tönbüntetésébõl –, rablás mi-
att folyik eljárás. 

Augusztus 30-án érkezett
a bejelentés a Szentesi Rend-
õrkapitányságra, hogy a
Mentõ utcában egy személy-
gépkocsi a fának ütközött, a
sofõr pedig elhagyta a hely-
színt. Késõbb a sofõrrõl kide-
rült, hogy a gépkocsi tulaj-
donosának a tudta nélkül

„kötötte el” az autót, amíg
az aludt… A karambolozó
férfit késõbb elfogták, ellene
jármû önkényes elvétele
bûntett és közlekedési sza-
bálysértés miatt indult eljá-
rás.

Szintén ennek a napnak az
éjszakáján történt, hogy há-
rom fiatalember hangosko-
dott az ifjúsági háznál, majd
késõbb egyikük betörte az
épület egyik ablakát. A fiata-
lokat elfogták, a rongáló el-
len garázdaság miatt folytat-
nak vizsgálatot a rendõrök.

Két fiatalkorú hatolt be
egy épülõ szegvári házba,
ahonnan kéziszerszámokat,
sarokköszörût, fúrógépet vit-
tek magukkal. A tolvajokat
késõbb fülön csípték és a
szerszámok is visszakerültek
tulajdonosukhoz.

H.V.

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szerettünk 
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elhunyt.
Temetése 2013. szeptember

9-én, hétfõn 15 órakor
a Kálvária temetõ

ravatalozójában lesz.

Kipakolták a lángossütõt Túl van 11 ezer kilométeren

Hazafelé tart


