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Családokat költöztettek ki
Hiányzó radiátorok, gázóra, gáztûzhely, kiszerelve a gáz-

kazán és a vízmelegítõ belseje, bûz és omló mennyezet fo-
gadta a végrehajtót, az önkormányzat, a közterület felügye-
let és a városi szolgáltató munkatársait egy Deák Ferenc ut-
cai szociális bérlakásnál. Több éves peres eljárás végére ke-
rült pont a napokban.

4. oldal

Haraszti Tegze nagy úszásai
Nyaranta Szentesen idõzik, és mindennap kilátogat a

strandra Haraszti Tegze. A 2008-ban a város díszpolgárának
választott tudóssal a sportról beszélgettünk, azon belül is
az úszás volt az, ami megsegítette az életét. 50 méteres
gyorsúszóból az Egyesült Államokban letelepedve óceán-
úszó bajnok lett, pedig soha nem szeretett úszni, mindig
fázott a vízben. 7. oldal

Hol éjszakáznak a
szentesi fiatalok?

Az utóbbi években sokszor találkozunk azzal a nem túl
szívderítõ jelenséggel, hogy Szentes éjszakai élete nyári
idõszakban igencsak megcsappan. Vajon mi ennek az oka
és hová járnak el fiataljaink szórakozni?

5. oldal

Egy újságcikk hatására
döntöttek a társasházban a
gázszolgáltatás módosításá-
ról 2011-ben. A Brusznyai
sétány 7. számú lépcsõház
15 lakásában csupán a fõ-
zéshez használt tûzhelyek
mûködnek gázról, a távfû-
tést a városi szolgáltató biz-
tosítja. A lakók egyhangúlag
megszavazták, hogy a jövõ-
ben ne átalánydíjat fizesse-
nek, hanem az egy darab
közös gázóra által mért fo-
gyasztást, egyenlõ arányban
szét osztva maguk között.

Elõzetes számításaik szerint
így is legalább felével csök-
ken mindenki gázszámlája
az átállást követõen, függet-
lenül attól, ki mennyit fõz.
Az átalánydíj éves összege
megközelítette a 300 ezer fo-
rintot évente, míg az óra fel-
szerelését követõen 60-70
ezer forintra csökkent az
összeg.

A gázóra felszerelésének
évében megtérült a beruhá-
zás – mondta lapunknak
Szarvas Mártonné. A tervez-
tetés, engedélyeztetés és fel-

szerelés 280 ezer forintba
került, a gázórát a Dégáz
szerelte fel. A közös képvi-
selõ számlákkal támasztja
alá, jó döntést hoztak. - Ne-
gyedévente kaptuk a szám-
lát, nekem a legutolsó ne-
gyedéves átalánydíj 7700 fo-
rint volt, most ugyanez
1200-1500 forint. A lépcsõ-
ház havi gázfogyasztása ál-
talában 50-60 köbméter, de a
legtöbb sem haladta meg a
80-at, sõt volt olyan hónap
amikor csak 15 köbméter fo-
gyott. Van olyan lakás, ahol
nem is használják a gáztûz-
helyet, mégis fizetik a rá esõ
díjat, mert még így is jobban
járnak – sorolta a közös kép-
viselõ, aki furcsának tartja,
hogy a Dégáz rendszeresen
ellenõrzi a lakásokat, mi-
közben már nem is a lakók
állnak szerzõdésben a szol-
gáltatóval, hanem a lépcsõ-
ház

(folytatás a 3. oldalon)

Negyede lett a gázszámla

Ruházati és informati-
kai üzletek, zöldségesek,
élelmiszerboltok tulajdo-
nosait és a vásárlóit, az
ott lakókat és arra közle-
kedõket érint a felújítás-
sal járó felfordulás. A
hangos gépekre és a
csökkenõ forgalomra pa-
naszkodnak a kereske-
dõk, míg a lakosok nem
értik, miért kellett fel-
bontani az egyébként jó
utakat és járdákat.

Augusztus végén kezdõ-
dött meg az Ady és Petõfi ut-
ca felújítása. Gépek vonultak
fel és bontották az utakat,
parkolókat és járdákat, a
munkák jelentõs forgalom-
korlátozással járnak. Porban,
sárban mennek, sok esetben
az úttestre kényszerülnek a
gyalogosok, a Petõfi utca
szinte teljes egészében járha-
tatlan. A fehérházban lakókat
és dolgozókat napközben
leginkább a zaj és por zavar-
ta a bontások idején, éjszaká-
ra az autójukkal nem tudtak
beállni a felbontott és mun-
katerületnek lezárt parkoló-
ba. A kivitelezõ indoka sze-
rint a határidõ rövidsége mi-
att kényszerült mindkét ut-
cán egy idõben megkezdeni
a munkákat. A járdát a páros
oldalon teljesen elbontották,
de a másik oldalhoz addig
nem nyúlnak, amíg a jelenleg
elbontott helyére el nem ké-
szítik a szilárd burkolatot.
Mazug Imre elismerte, hogy
a kapubejárókat és üzletek

bejáratát néhány órára elzár-
hatták a munkák során, de
mindenhol biztosítják a biz-
tonságos közlekedést. A fo-
lyó munkákról szórólapokon
is értesítették az érintetteket,
amellett személyesen is for-
dulhatnak hozzájuk észrevé-

tellel, panasszal a lakosok. A
kivitelezõ cég vezetõje fel-
hívta az autósok figyelmét,
hogy ne megszokásból köz-
lekedjenek, hanem a közúti
táblák jelzése szerint, mivel
egyik napról a másikra meg-
változhat az utak állapota.

Mazug Imre köszönte a la-
kosság türelmét és megérté-
sét a kényelmetlenségek mi-
att és ígérte, hogy tervezett
határidõre aszfaltozzák az
utakat. Várhatóan heteken
belül megszûnik a por és a
sár, mivel a munkák elõreha-

ladtával felsöprik az utakat
és járdákat.

A belváros lezárását a kör-
nyezõ utcákon kerülik ki az
autósok, ezért azokon meg-
nátt a forgalom. A gépjármû-
vel közlekedõk véleménye
szerint a Tóth József utcán

megállni tilos táblát kellene
kirakni legalább az egyik ol-
dalon. Idõnként nem tudnak
közlekedni az út mindkét ol-
dalán álló autóktól, fõként a
Pólya utca és a gyógyfürdõ
közötti szakaszon.

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesi Élet

Felbontott utak a belvárosban

Por és sár a bol tok elõt t

Olcsóbban fõznek az egyik társasházban, amióta
mérõórát szereltettek fel, ez azonban a gázszolgálta-
tót is megzavarja idõnként. A Brusznyai sétány 7.
szám alatti lépcsõházban két éve döntöttek a lakók,
hogy az átalánydíj helyett, a mért fogyasztás alapján
fizetik egyenlõ arányban a gázszámlájukat. A Dégáz
felszerelte a közös gázórát, azt követõen a lakók fel-
mondták egyedi szerzõdésüket és a társasház kötött
újat. A szolgáltató pár hete lakásonként ellenõrizte,
vajon miért fogy kevesebb gáz.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A lap szeptember hatodi-
kai számában jelent meg egy
olvasói levél, bizonyos „Já-
noskáról”. Elolvastam, egyre
nagyobb döbbenettel és cso-
dálkozással. Hogyan lehet
ennyi rosszindulatú és rá-
adásul hamis állítást, és ami
még rosszabb, ennyi tárgyi
tévedést összehozni egy írás-
ban, el nem tudom képzelni.

A nyelvtani, nyelvhelyes-
ségi hibákkal kezdem, azok
a leginkább láthatók min-
denki számára, aki az anya-
nyelvét jól ismeri. „...oda-
rakták, csak úgy apropó-
ból…” – biz ez értelmetlen.
„A szobor nem is hasonlít az
állítólagos John Pomukra” –
és ezt honnan tudja a levél-
író? Õ ismerte a szobor mo-
delljét? Továbbá Jan Pomuk
cseh volt, nem angol, hogy
lett belõle John? Hogyan lett
továbbá a katolikus egyház
által 1729-ben szentté avatott
Pomukból zsidó? És szatír,
sõt pedofil?

Azután jönnek a Kurca-
hídat érintõ jelzõk: „megre-
formált”, kicsit késõbb pedig
„rehabilitált”. Az ég szerel-
mére, hogy lehet egy hidat
megreformálni, hisz az csak
egy tárgy? És rehabilitálni
hogyan lehet, hisz nem volt
elítélve?

És közben ott a legmegle-
põbb rész a szövegben,
amelyrõl elõször azt hittem,
elütés, amit nem vett észre.
De mert ismételten leírta,
nem lehet elütés. Nos, a val-

lásreformer tanárt, aki a róla
elnevezett huszitizmus név-
adója, hazájában Jan Hus-
nak, nálunk Husz Jánosnak
nevezik, e néven tanítják
már az általános iskolában
is. Mint ahogy ugyanott ta-
nítják Kölcsey Ferenc epig-
ramma-tömörségû, csodála-
tos „Huszt” címû versét is.
Amelynek természetesen a
világon semmi köze Husz Já-
noshoz. Aki nem a reformá-
ció alapjainak lefektetõje,
mert ezt egy bizonyos Lu-
ther Mártonnak köszönhet-
jük.

És akkor ezek még csak a
nyelvtani, stilisztikai és tár-
gyi tévedések. Van más is.
Szentté avatását azzal „érde-
melte ki”, hogy a rendkívül
féltékeny IV. Vencel cseh
uralkodónak szigorú paran-
csa ellenére sem volt hajlan-
dó kiadni a királyné gyónási
titkait. Meggyilkolása után a
katolikus egyház érseke a
prágai Szent Vitus székes-
egyházban helyezte örök
nyugalomra – nem tette vol-
na, ha igaz lenne, amit a le-
vélíró állít.

Az pedig külön abszurd
nekem, hogy valaki ilyen ir-
racionális gyûlölettel hord-
jon össze képtelen hazugsá-
gokat valakirõl, akinek az
élete részletesen dokumen-
tált, olvasható ezer helyen.
„A jóérzésû magyar keresz-
tény emberek” nevében nyi-
latkozó levélíró (ki hatal-
mazta fel erre a többes szám-

ra?) keresztényként annyi
gyûlöletet hozott levelében –
a számtalan tárgyi tévedésen
és ferdítésen túl – hogy az
önmagában megkérdõjelezi
számomra a keresztényi sze-
retetet.

Nepomuki Szent Jánosnak
Magyarországon is – és szer-
te Európában – sokszáz éves
kultusza van, a gyónási titok
védelmezõjeként számos he-
lyen szenteltek neki templo-
mot, például Dunabogdány-
ban, vagy Sopronban, ahol
magam is megcsodáltam az
1764-ben neki szentelt gyö-
nyörû barokk kápolnát. A hi-
dak védõszentjeként pedig
sok helyen látható szobra, én
Lübeckben is láttam a Trave
óvárosi hídja mellett, ugyan-
olyat, mint amelyik Szente-
sen áll immár ismét.

Végül: én kinyomoztam a
levélírót, és felhívtam telefo-
non, megkérve õt, hozzon
egy helyreigazítást az elírá-
sokról, a hibákról és a tárgyi
tévedéseirõl. Nem volt erre
hajlandó. És mert „nyílt le-
vél”-ként aposztrofálta írá-
sát, megszegtem a saját sza-
bályaimat, melyek szerint
magánlevelekkel nyilváno-
san nem vitázom – de ez
nem magánlevél. És zárás-
nak Hofi Gézát idézem: „Aki
sok emberhez szól, annak
százszoros a felelõssége a
szavaiért!”

Kuklai Árpád
kuklai@gmx.net

A szentesi szivattyútelepet tekinthetik meg
az érdeklõdõk szeptember 21-én, szombaton
10-14 óráig a Csongrádi úton, a tiszai strand
lejárójánál.  A bejáráshoz kapcsolódik még
Szentes vízi környezetének, vízügyi létesít-

ményeinek természeti, építészeti és ipari ér-
tékeirõl szóló elõadásai is.

A téma iránt érdeklõdõk a szivattyútelep
múltjáról, a Kurca újabb rehabilitációs mun-
káiról, a Bökényi duzzasztó országos védetté
nyilvánításának elõkészítésérõl és a Kurca-
toroki zsilip megújításáról hallhatnak elõ-
adást 17 órakor az ifjúsági házban.

Vizek házai

A nyáron két alkalommal
szervezte meg Ki játszik ilyet?
népi játék, néptánc és kézmû-
ves táborát a Szentesi Mûvelõ-
dési Központban a Zöldág
Hagyományõrzõ Szakkör
gyermekek és fiatal felnõttek
részére. Délelõttönként a
Galga-mente tucatnyi népda-
lát, népi játékát, néptáncát,

életmódját, népi vallásosságát,
és díszítõmûvészetét ismerhet-
ték meg, valamint ünnepi vi-
selethez való zsebkendõt hí-
meztek. Meglátogatták Német
Éva népi babakészítõ mester
70 magyar népviseletbe öltöz-
tetett babáját. Kerékpáros ki-
rándulásokon Istenes Csilla lo-
vas táborába mentek, Bugyáné

Évike kertjében zöldborsót,
vajbabot, krumplit és paradi-
csomot szedtek, Lapistón a
Barakonyi házaspárnál jártak,
visszajövet a halastavak és
környékének élõvilágával is-
merkedtek Medgyesi István se-
gítségével, valamint felkeres-
ték az evangélikus és Jézus
Szíve templomot is.

Hankó Györgyné
táborvezetõ,

néptánc pedagógus

Ki játszik ilyet?

Gróf Széchenyi István
(1791–1860), a XIX. század
elsõ felében megindult re-
formmozgalom legjelentõ-
sebb személyiségének, az
1848-as elsõ felelõs magyar
kormány miniszterének
1860. ápr. 8-án bekövetkezett
halála után, Szentes Város
Községi Választmánya hatá-
rozatilag kimondta, hogy a
„legnagyobb magyar” emlé-
kének maradandó megörökí-
tése végett, az Alsóréten elte-
rülõ ún. Vecseri-fok sziget a
jövõben a „Széchenyi-liget”,
a Kurcától a Kucori õrházig
vezetõ út pedig a „Széchenyi

út” nevet viselje. Az 1869/
70-re kialakított gyönyörû li-
get máig is Széchenyi István
nevét viseli. Az út elnevezé-
se azonban többször válto-
zott. Az 1883-ra nagyméretû
kockakõbõl kirakott Szen-
tes–Csongrád közötti utat
1906-ig Széchenyi kongóút-
nak nevezték, ekkor azon-
ban Csongrádi útra keresz-
telték át. Ezzel egy idõben a
város egyik legrégebbi utcá-
ja, a Felsõpárton található
Korsós utca felvette a Szé-
chenyi utca nevet. 1932-ben
a Csongrádi út is visszakap-
ta gróf Széchenyi nevét. Va-

gyis ekkoriban egy liget, egy
országút és egy utca viselte a
Széchenyi nevet. Az 1945-ös
rendszerváltáskor az ország-
utat Felszabadulás útjára, az
utcát pedig Dózsa György
utcára keresztelték át. A liget
õrizte tovább a gróf nevét.
Az 1990-es évek elején újból
lett Széchenyi utca, amely az
alsóréti városrészben talál-
ható, a Kurcán túl kiépült
Kertvárosi lakótelepen (volt
Hámán Kató úti lakótelep),
amely a Kodály Zoltán és
Õze Lajos utcákat köti össze. 

Labádi Lajos

Utcáinak, tereink névadói (119.)

Széchenyi-liget, utca

– válasz egy nyílt levélre –
A Csongrádi úti Kurca-

hídnál felállított szobor nem
új. A szentesi Nepomuki
Szent János szobor a város
legkorábbi köztéri alkotása.
A római katolikus templom-
hoz közel, a Kurca partján
állt. Az elsõ írásos emlék
1778-bõl származik a szobor-
ról, ami egy püspöki látoga-
tás alkalmával íródott.  1778.
június 17-én Gróf Eszterházy
Pál nagyprépost vizitációt
végzett Szentesen. A látoga-
tási jegyzõkönyvben írja,
hogy a városban a katolikus
templom közelében a Kurca
folyó partján van Nepomuki
Szent János szobra. Akkor a
plébános a váci születésû
Borvári Antal volt. A szobor
megnevezéssel szerepel
Abaffy Zsigmond városi
mérnök készítette 1888-as át-
nézeti rajzon,  valamint a vá-
rosi hivatalok elhelyezkedé-
sét ábrázoló Nádas Aladár
készítette 1908-as helyszín-
rajzokon. 

A rossz állapotban lévõ ba-
rokk festett mészkõbõl ké-
szült szobor restaurálását a
képzõmûvészeti egyetem kõ-

szobrász és restaurátor sza-
kán végzett, komoly és szép
referenciákkal rendelkezõ
szegedi mûvész végezte. A
tisztítás és restaurálás elõtt
digitális mikroszkópos, majd
poranalízises és keresztmet-
szet csiszolásos vizsgálatokat
végzett az eredeti színek
megállapításához. A tisztítás
során az utólagos festések el-
távolításra kerültek. A kiegé-
szítések elkészítéséhez tám-
pontul a nagyszámú korabeli
Nepomuki Szent János szo-
bor szolgált.

Nepomuki Szent János a
vízen járók, hajósok, halá-
szok, valamint Csehország
védõszentje, aki rendkívül
népszerû volt Európában és
a Királyi Magyarországon is.
Ezért tradicionálisan hida-
kon, hidak mellet szokták
szobrát elhelyezni. Születési
nevén Wolfflin János a dél-
csehországi Pomuk nevû fa-
luban született szegény pa-
rasztszülõk késõi gyermeke-
ként. Tehetségének köszön-
hetõen a prágai székesegy-
ház kanonoka és hitszónoka
lett. Személyéhez – mint a
legtöbb szent esetében – szá-

mos legenda fûzõdik, többek
között a gyónási titok meg-
tartása, a hatalmi túlkapások
ellen való fellépése. Ezért
mártírhalált halt. Elsõ szob-
rát – mely bronzból készült -
a prágai Károly hídon állítot-
ták halálának 300. évforduló-
jára 1683-ban, ma is ott áll.
Kultuszának elterjedése az
ellenreformáció idejére esik,
igen hamar népszerûvé vált.
Szentté avatási eljárása már a
XVI. században elkezdõdött,
boldoggá 1721-ben, szentté
1729-ben avatták. A barokk
idején Közép-Európa egyik
legkedveltebb szentje volt.
Oka a romantikus legendán
túl, hogy magas egyházi mél-
tósága ellenére szerényen élt.
A XVIII. században Csehor-
szág a Habsburg birodalom-
hoz tartozott, melynek ural-
kodója egyben Magyaror-
szág királya is volt.

A szobor helyreállításával
Szentes városa és a katolikus
egyház a hagyományápolás-
nak, hagyományõrzésnek
tett eleget. 

Forrás: Révai Lexikon
Wittek Krisztina

a város fõépítésze

Nepomuki Szent János szobra
a Csongrádi úti Kurca-hídnál 

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Tímár-
né Staberecz Teréz (képün-
kön) könyvvizsgálót, a Mér-
leg Adótanácsadó Iroda ve-
zetõjét kérdeztük.

– Behajtani tilos táblák
borzolják egyes kofák kedé-
lyeit a Rákóczi utcai zöld-
ségpiacon: csak 7 óra elõtt és
10 óra után lehet jármûvel
behajtani a sorok közé. A he-
lyi rendelet egyébként ennél
is szigorúbb. 

– Nagyon szeretem a szen-
tesi piacot, sok termelõt is-
merek, akiktõl évek óta
rendszeresen vásárolok.
Csak csütörtökön és vasár-
nap mûködik, és ennek bizo-
nyára oka van. Jó lenne, ha a
hét több napján is megvehet-
nénk a minõségi helyi termé-
keket a zöldségpiacon. A
gépjármûvek behajtása a so-
rok közé a szûk hely és a tö-
meg miatt a csúcsidõben va-
lóban nem szerencsés, bár én
ritkán tapasztaltam ezt.
Megoldás lehetne nagy te-
herbírású, könnyen mozgat-
ható kézikocsikat rendszere-
síteni, amelyekkel az áru
mozgatása könnyebben és
biztonságosan megoldható
volna.

– Javában tart az Ady
Endre és Petõfi utca, vala-
mint a Kossuth utca körfor-
galom átépítése.  A mintegy
215 millió forintba kerülõ át-
építés várhatóan november-
ben fejezõdik be.

– A kényelmetlenségek el-
lenére is örülök, hogy szépül
Szentes központja, és annak
is, hogy kivitelezésben szen-
tesi vállalkozók is munkához
jutottak. Remélem, valóban
készen lesznek november
végéig. Néhány éve a Kiss

Bálint utcában hasonló hely-
zetet kellett átvészelnünk, de
megérte, mert sokkal szebb
lett a városnak ez a patinás
utcája. A kivitelezõk eléggé
toleránsak a munkaterületen
közlekedõkkel szemben, az
eltereléseket viszont szerin-
tem lehetne egyértelmûbben
jelezni, illetve a megoldani a
gyalogosok biztonságos átju-
tását a felbontott utakon.

– Újra mehetnek gyerekek
a gyógyfürdõbe, a járási nép-
egészségügyi intézet jóváha-
gyása alapján. A 14 év alat-
tiak az udvari medencét és a
kupola alatti hideg vizes me-
dencét használhatják. 

– Könyvvizsgálóként ma-
gam is a jogszabályok „ten-
gerében” dolgozom – szá-
momra sem volt logikus egy
16 évvel ezelõtti rendelet
alapján a hirtelen bevezetett
tiltás. A bürokratikus intéz-
kedés helyett jobb lett volna
tavaly novemberben lehetõ-
séget adni az üzemeltetõnek
arra, hogy kidolgozhassa a
kompromisszumos megol-
dást. A szerintem elsietett
döntés miatt így a gyerekek
majd egy évig nem használ-
hatták a gyógyfürdõt. Jó,
hogy erre ismét lehetõség
van.

– A Csongrádi úti szelektív
szemétgyûjtõ konténerek

mellett hétrõl-hétre szemét-
domb alakul ki, melyet a
környéken lakók és az arra
járók is felháborodva szem-
lélnek, de tenni nem tudnak
ellene.

– Jóindulatú feltételezéssel
nem megfelelõ a gyûjtõhely
kapacitása. Több konténert
lehetne kihelyezni, vagy
többször üríteni azokat. Más
kérdés, hogy nem csak a sze-
lektíven gyûjthetõ hulladé-
kok kerülnek ide. Én leg-
utóbb egy roncs hûtõszek-
rényt láttam a konténerek
mellett. Az ilyet az évente
egyszer meghirdetett, szep-
tember végi lakossági lomta-
lanítási akció során sem le-
het kirakni. Jó lenne, ha a
háztartásokban keletkezõ
speciális és veszélyes hulla-
dékokat folyamatosan, térí-
tésmentesen le lehetne adni
egy lakossági hulladékud-
varban.

– A termelõknek fizetett
árnál ezer százalékkal drá-
gábban vásárolhatjuk meg
az üzletláncokban az elsõ
osztályú paprikát. A szentesi
termelõk kilónként 25 forin-
tot kapnak az elsõ osztályú
paprikájukért, addig egyes
üzletláncokban az már 250-
255 forintért vásárolható
meg. 

– A zöldségtermelés Szen-
tesen nagy hagyományokkal
bír és sok család számára
biztosít megélhetést. A kis-
termelõk szerintem éppen a
termelés és az értékesítés
biztonsága érdekében szö-
vetkeztek. Így arra kell fi-
gyelniük, hogy az árut jó mi-
nõségben termeljék meg, és
az összefogás révén azok a
piacok is elérhetõk számuk-
ra, amelyek magántermelõ-
ként nem. Remélem, hogy az
említett példa egyszeri eset
volt – mint ilyen, valóban ir-
reális és visszaélés a termelõ
kiszolgáltatottságával. 

Mit szól hozzá Tímárné
Staberecz Teréz?

Olvasónk írja

A levélírók felelõsségérõl
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Átlagos bûnügyi fertõ-
zöttségû Szentes, 21 közterü-
leti bûncselekmény történt
az elmúlt 30 napban a város-
ban – az ORFK bûnügyi tér-
képe szerint. A fõkapitány-
ság honlapján megtalálható
térképrõl egy évre visszame-
nõleg leolvasható hol és mi-
kor történt bûneset.

Tavaly decemberben óta
látható az ország bûnügyi
térképe az Országos Rendõr-
fõkapitányság központi hon-
lapján. Ezen bárki megnéz-
heti akár egy évre visszame-
nõleg, hogy az országban
milyen bûncselekmények
esetén rendeltek el nyomo-
zást.  A térkép naponta fris-

sül, de a felhasználók 30
nappal korábbi adatokat lát-
hatnak, amelyre felhívják a
figyelmet a honlapon. Az el-
múlt 30 napon, azaz július
16. és augusztus 8. között 23
lopást és 21 közterületen el-
követett bûncselekményt
tüntet fel a térkép, köztük
három garázdaságot. Legna-
gyobb számban, öt esetben
gépkocsifeltörés fordult elõ,
a Jövendõ és a Zrinyi utcán,
a Béke utcán két esetben és a
Tesco parkolójában. Lakásbe-
törés, rablás, személy elleni
erõszak viszont nem fordult
elõ a vizsgált idõszakban a
város területén.

Munkatársunktól

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
által létrehozott szentesi gyermekmen-
tõ Sterilház központjában lelkes ön-
kéntesek szorgoskodtak, akik a ház
körüli fákat megmetszették, a bokrok
lenyírásában részt vettek, építettek és
szépítettek. Az alapítvány számára
nagy segítség, hogy vannak, akik ere-
jükön felül hozzájárulnak a segítõ
munkához.  Az alapítvány örömmel fo-
gadja cégek kollektíváit, baráti társa-
ságokat, hogy a fontos feladatokban
együtt hozzanak létre eredményeket.

(folytatás az 1. oldalról)
– A gázóra felszerelésének

évében  kijöttek ellenõrizni,
miért olyan kevés a gázfo-
gyasztás – mondta Szarvas-
né. - Idén augusztusban
megint megjelentek az ellen-
õrök és be akartak menni a
lakásokba. Érdekes volt,
hogy a 15 lakásból kettõ nem
is szerepelt a náluk lévõ lis-
tán. A másik eset, hogy az
egyik lakó szüneteltette a
szolgáltatást 2012. áprilisig,
akkor viszont kérte a gáztûz-
hely visszakapcsolását, amit
a szolgáltató el is végzett és
ki is számlázta a társasház-
nak. Azért nem a lakónak,
mert õ is felmondta az egyé-
ni szerzõdését elõzõ évben,
aminek megtörténtérõl ka-
pott is értesítést. Erre most
szeptemberben felszólító le-
velet kapott a Dégáztól, mi-
szerint a nyilvántartásuk
szerint szünetelteti a szolgál-
tatást és amennyiben nem
kezdeményezi a visszakap-
csolást, akkor felmondják a
szerzõdését. Vagyis a Dégáz
a nyilvántartásuk hibája mi-
att egy valójában mûködõ
fogyasztót fenyeget egy nem
létezõ szerzõdés felmondá-
sával.

Az üggyel kapcsolatban
megkerestük a gázszolgálta-
tó GDF-Suez kommunikáci-

ós osztályát megerõsítette,
hogy 2011-ben, amikor a
Brusznyai sétány 7. szám
alatti társasház átállt az áta-
lánydíjas elszámolásról a kö-
zös gázmérõvel történõ el-
számolásra, az egyes lakók-
kal kötött szerzõdések fel-
mondásra kerültek és ezek
helyet a GDF SUEZ Energia
Magyarország a társasházzal
szerzõdött. 

Az ügy hátterével kapcso-
latban leírták, hogy a félreér-
tést az okozhatta, hogy csak
az aktív szerzõdések kerül-
tek felmondásra, a kikap-
csoltak nem, így a társasház
egyik lakója  maradt szerzõ-
dõ, de kikapcsolt ügyfélként
nyilvántartva. A visszakap-
csolás kérése már a társasház
mérési pontjára történt, mi-
vel a gázmérõ már ott volt
felszerelve. A Társaságunk
jelenlegi gyakorlata szerint
felmondja azoknak az ügyfe-
leknek a szerzõdését, akik
több hónapja kérték a kikap-
csolásukat és azóta sem fo-
gyasztanak. Mivel a társas-
ház jelzett lakója is ilyen
ügyfélként szerepel nyilván-
tartásukban, ezért került fel-
mondásra a szerzõdése,
azonban semmilyen kár nem
éri. Az átalánydíjas szerzõ-
dését mondta fel a szolgálta-
tó most fel, amely már eddig

is inaktív volt, az ügyfél
számlákat sem kapott a ki-
kapcsolás óta.

Megkérdeztük, hogy a
Dégáz (GDF SUEZ) munka-
társai vagy megbízottjai vé-
gezhetnek-e ellenõrzést
olyan lakásokban, amelyek
nem állnak szerzõdésben a
céggel? - Amennyiben az
adott ingatlanon található
felhasználási hellyel régeb-
ben volt szerzõdése az Égáz-
Dégáz Földgázelosztó Zrt.-
nek és a fogyasztási hely ki-
kapcsolására az ingatlanon
belül került sor, úgy a föld-
gázelosztó a kikapcsolt álla-
potot rendszeres idõközön-
ként ellenõrizheti . Többek
között megvizsgálják, nem
került-e sor engedély nélküli
visszakapcsolásra – áll Var-
ga-Futó Ildikó PR szakértõ
válaszlevelében.

Azt már csak mellékesen
jegyezte meg a közös képvi-
selõ lapunknak, hogy az óra-
állás alapján kiküldött csek-
ket a befizetési határidõ elõtt
3-4 nappal kapja csak meg a
társasház, amit kevesell. -
Egyébként mindenki örül az
alacsonyabb gázszámlának
és nem is marad el senki a fi-
zetéssel – mondta Szarvas
Mártonné.

Besenyei

Negyede lett a gázszámla

A Csongrádi úti laktanyá-
val szemben, az Aldi parko-
lójához vezetõ kerékpárút
mellett lévõ zöldterületen a
Szentes mellett 1944-ben el-
esett pilóták emlékére em-
lékmûvet állít a Lengyel
Köztársaság. A szükséges
környezetrendezés, parkosí-
tás költségére 1,5 millió fo-
rintot hagyott jóvá a képvi-
selõ-testület. Az ünnepélyes
avatóra szeptember 21-én,
szombaton kerül sor.

A Varsói Felkelés megsegí-
tésére igyekeztek azok a Ma-
gyarország területe fölött le-
lõtt lengyel pilóták, akik
elõtt emlékmûvel tiszteleg-
nek Szentesen.

1944. augusztus 1-jén a
brit Királyi Légierõ hat da-
rab Halifax típusú repülõgé-
pe indult útnak az olaszor-
szági Brindisibõl, hogy után-
pótlást szállítson a varsói fel-
kelõknek. Visszaúton a len-
gyel legénységgel rendelke-
zõ brit Halifaxok egyike
Szolnok környékén megsé-
rült. Ekkor a pilóta igyeke-
zett mielõbb a partizánok ál-
tal uralt Jugoszlávia területé-
re irányítani a repülõt, ám a
Tisza-híd légvédelme lelõtte.
A gép a laktanya közelében
csapódott a földbe, csak
Witold Raflewski  parancs-
nok menekült meg ejtõer-

nyõvel. Az életét vesztett  pi-
lóta és a lövész a solymári
katonai temetõ angol parcel-
lájában nyugszik.

Olvasónk, az akkor 16
éves Mácsai Andrásné egy ka-
tonatiszt beszámolójából is-
meri az esetet. – Csongrádon
laktunk a töltés mellett a vi-
lágháború idején. Naponta
hallottuk a kötelékben repü-
lõ gépek tompa dübörgését,
ahogy Pest felé szálltak. Az
utcánkban magyar munka-
szolgálatosok ásták a lövész-
árkokat és az egyik, egyéb-
ként pécsi tiszt mesélte,
hogy látta a Szentesen földbe
csapódott gépet és az egyik –
valószínûleg pilóta – katonát
félig a földbe fúródva – me-
sélte lapunknak. Úgy emlé-
kezett, hogy színes bõrû

volt, de ebben már nem biz-
tos 69 év távlatából. Nagyon
mély nyomott hagyott az
emlékezetében a borzasztó
leírás, ezért sem tudta elfelej-
teni azóta sem.

A lengyel legénységrõl
megemlékezõ, több mint két
méter magas, repülõgépszár-
nyat formázó, led fényekkel
megvilágított obeliszket
szeptember 21-én, 13 órakor
avatják fel. Az emlékhely a
Lengyel Köztársaság szegedi
tiszteletbeli konzulja, Karol
Biernacki munkájának is kö-
szönhetõen a Harc és Mártí-
romság Emlékét Õrzõ Tanács
segítségével jött létre – áll a
Lengyel Köztársaság Buda-
pesti Nagykövetségének
honlapján.

bes

Lengyel pilótáknak állítanak
emlékmûvet Szentesen

(folytatás az 1. oldalról)
Háborognak a Petõfi és

Ady Endre utcák üzleteinek
tulajdonosai, bérlõi is a szin-
te háborús körülmények mi-
att. Ruházati, informatikai és
zöldségüzletek mûködnek
az Ady utcán, a boltosok ál-
talános tapasztalata a vásár-
lók számának csökkenése.
Az egyik ruházati bolt veze-
tõje szerint a felbontott járda
miatt a gyalogosok arra fi-
gyelnek nehogy felbukjanak,
nem pedig a kirakatokra.
Autóval nem is mennek vá-
sárolni, az áthaladó jármû-
vek nagy port kavarnak, ami
beszivárog az eladótérbe és
árt a ruházatnak. A finom al-
só ruházatból nem lehet ki-
mosni a port, hiszen utána
már csak használtként lehet-
ne árulni. Mint mondta, nem
biztos, hogy csak az útépítés
miatt csökkent a forgalma,
okozhatja a pénztelenség is.
Iskolakezdésre kiköltekeztek
az emberek, de ha nem lehet
normálisan megközelíteni az
üzletét, akkor az is máshová
megy vásárolni, akinek van
pénze.

A gyümölcsöt megmoshat-

ják a vásárlók, a zöldségbolt-
nál nem is ez okoz problé-
mát, hanem az autós vevõk
elmaradása. – Gyalogos vá-
sárlóink bejönnek, de autó-
val nem és emiatt csökkent a
forgalmam – mondta la-
punknak az egyik zöldséges.
Kisteherautójával szállítja a
termékeket üzletébe, õ meg-
oldja a közlekedést a felbon-
tott útszakaszon.

A kereskedõk nem értik,
miért kellett egyszerre meg-
kezdeni a felbontást az Petõ-
fi és Ady Endre utcán is és
azt sem, hogy a járdát az

egyik oldalon teljesen elbon-
tották, a másikon az aszfaltot
távolították el. A Petõfi utcai
üzleteknek okoz nagyobb
problémát a járda hiánya, rá-
adásul az esõs idõ miatt sár
van, ami megnehezíti a gya-
logosok és kerékpárosok
közlekedését. A víz- és
szennyvízvezeték szerelvé-
nyeket forgalmazó bolt veze-
tõje szerint harmadára csök-
kent a forgalma. – Az öt mé-
teres csöveket és a nehezebb
árukat csak autóval lehetne
elszállítani, de nem tudnak a
bolthoz állni a vevõk-mond-

ta felháborodva lapunknak.
A kiásott földet az bolt elé
halmozták a munkások, ha-
sonló állapotra más üzlet is
panaszkodott.

A kereskedõk szeretnék,
ha az önkormányzat kom-
penzálná a forgalomkiesésü-
ket valamilyen formában.
Nagyon bíznak benne, hogy
a november végi határidõt
tartja a kivitelezõ, mert ak-
kor legalább a karácsony
elõtti forgalmukat nem befo-
lyásolná az építkezés.

BG

Felbontott utak a belvárosban

Por és sár a boltok elõtt
Kevés a

bûncselekmény

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje

PÁLYÁZATOT HIRDET
2 fõ költségvetési,

1 fõ kulturális és köznevelési és
1 fõ esélyegyenlõségi, ifjúsági és

sportügyintézõ munkakörök betöltésére.
A pályázati kiírások

a www.kozigallas.gov.hu és www.szentes.hu
honlapokon megtekinthetõk.

A közös képviselõ szerint érdemes
gázmérõt felszereltetni a társasházakban.

Közterületen elkövetett bûncselekmények helyszínei.
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Elkezdõdött a napraforgó
betakarítása és az õszi talaj-
elõkészítési munka a földe-
ken. Az aszályos nyár nem
kedvezett a kukoricának,
nem várható rekordtermés,
de a tavalyinál többre számí-
tanak a gazdálkodók.

A búza aratása után léleg-
zetvételnyi szünethez jutot-
tak a gazdák a következõ
nagy munka, a napraforgó
és a kukorica betakarításá-
nak, valamint az õszi veté-
seknek a megkezdéséig.
Szentesen 21.600 hektár
szántót és külterületi földet
tartanak nyilván és mintegy
300 hektár a belterület, ami-
be a zártkertek is tartoznak.
A terület felén búzát és ku-
koricát termesztenek, a kö-

vetkezõ hetekben 7700 hek-
táron vetnek búzát és 7200
hektárról takarítanak be ku-
koricát. A nyári hónapok
csapadékhiánya meglátszik
a kukoricán, de nem okozott
jelentõs kárt az aszályos idõ-
járás. A tavalyi kiemelkedõ-
en rossz év után, idén több
termésre számítanak a gaz-
dák. Míg tavaly a termésát-
lag nem érte el a három ton-
nát hektáronként, addig idén
a négy tonnás átlag sem el-
képzelhetetlen. Azokon a te-
rületeken lehet nagyobb ter-
méskiesés, amelyeken a ta-
vaszi belvíz miatt késõbb
tudtak elvetni. A kenyérga-
bona az elsõ vágások idején
takarmányminõséget adott,
alacsony sikér és fehérjetar-

talommal. A késõbb aratásra
kerülõ búza javuló minõsé-
get mutatott, ennek ellenére
csökkentek a felvásárlási
árak. Az alacsony, 38-39 ezer
forintos tonnánkénti ár mos-
tanra meghaladja a 40 ezer
forintot, de még így is elma-
rad a tavalyitól.

Elkezdõdött a mintegy
2200 hektár napraforgó beta-
karítása. Az eddig levágott
450 hektáron 2,3 tonnás ter-
mésátlagot értek el a túlnyo-
mórészt olajfeldolgozókkal
szerzõdésben álló termelõk.
Kedvezõ idõjárás esetén még
ebben a hónapban végezhet-
nek a napraforgó vágásával
és elkezdhetik a kukorica és
230 hektár szója betakarítá-
sát is.

A héten lehullott csapadék
kedvez a jelenleg folyó talaj-
elõkészítési munkákhoz.
Várhatóan 9600 hektáron
végzik el az õszi vetést a kö-
vetkezõ hetekben. Búzán kí-
vül repce, árpa és tritikálé
kerül a földekbe.

A gazdálkodókat érintõ
hír, hogy az agrár-környezet-
gazdálkodási programban
(AKG) részt vevõ gazdálko-
dók november 30-ig küldhe-
tik be a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatalnak
(NÉBIH) az elõzõ, 2012/13-
as gazdálkodási év Gazdál-
kodási naplójának (web-GN)
egyes adatait,  kizárólag
elektronikus úton, ügyfélka-
pun keresztül. A dokumen-
tumok elkészítéséhez és be-
nyújtásához ingyenes segít-
séget nyújtanak a kamarai
tanácsadók.

BG

Több lesz a kukorica

Ráfizetéses a szociális
bérlakások fenntartása, en-
nek ellenére az önkormány-
zat segíti a rászorulókat. Az
elmúlt hónapokban tovább
nõtt a lakbértartozás, a hát-
ralék közel 25 millió forint.
Két esetben bírósági végzés
alapján költöztetett ki hát-
ralékos családot. Milliókba
kerül újra lakhatóvá tenni a
megüresedett házakat.

Hiányzó radiátorok, gáz-
óra, gáztûzhely, kiszerelve a
gázkazán és a vízmelegítõ
belseje, bûz és omló meny-
nyezet fogadta a végrehajtót,
az önkormányzat, a közterü-
let felügyelet és a városi
szolgáltató munkatársait egy
Deák Ferenc utcai szociális
bérlakásnál. Több éves peres
eljárás végére került pont a
héten, rendõrségi kényszer
kilakoltatás nélkül. Mint ar-
ról korábban beszámoltunk,
a 450 önkormányzati tulaj-
donú lakásban élõ családok
egy részének tartozása meg-
haladja a két hónapot és a 24
millió forintot. Két esetben
kilakoltatásra is sor került,
mert a lakók nem fizették ki
a felhalmozódott hátralékot
és sem vették figyelembe a
bíróság ítéletét. Mindkét
esetben a kényszer kilakolta-
tás idõpontja elõtt egy nap-
pal önként kiköltöztek a bér-
lõk és leadták a kulcsokat a
végrehajtónak. 

– Nagyon ritka a kilakolta-
tás, végsõ esetben fordulunk
bírósághoz, az önkormány-
zat próbál más megoldást ke-
resni a tartozások kezelésére
– mondta lapunknak Csányi-
né Bakró-Nagy Vera osztályve-
zetõ. A bérlakásokat kezelõ
városi szolgáltató kft. adatai
szerint július végén 24,7 mil-
lió forinttal tartoztak a bérlõk
és azóta tovább nõtt az ösz-
szeg. A hátralékok egy része
behajthatatlan, mivel a bérlõ-
nek nincs tulajdona és jöve-
delme sem. Indokolt esetben
a képviselõ-testület szociális
bizottsága dönthet a tartozás
mérséklésérõl vagy elenge-
désérõl.

A cikk elején bemutatott
ingatlan is a segítõ szándék-
nak köszönhetõen, az ott la-
kók védelmében került árve-
rés útján az önkormányzat

tulajdonába. – A Deák utcai
ingatlanra jelzáloghitelt vett
fel a tulajdonos, amit nem tu-
dott törleszteni, ezért a taka-
rékszövetkezet árverésre bo-
csátotta. Az önkormányzat,
hogy a lakók ne kerüljenek
az utcára, élt elõvásárlási jo-
gával, 2007-ben megvette a
házat és azt szociális lakás-
ként bérbe adta a volt tulaj-
donosoknak. A 93 négyzet-
méteres ingatlan 22 ezer fo-
rintos havi bérleti díját azon-
ban nem fizették, ezért az ön-
kormányzat 2009-ben felszó-
lítást küldött a közel félmilli-
ós tartozás rendezése érdeké-
ben. Valamennyit be is fizet-
tek a bérlõk, de tovább nõtt a
hátralék és ezért az önkor-
mányzat még az év õszén
felmondta a bérleti szerzõ-
dést a nem fizetõ lakókkal.
Mivel nem költöztek ki, a vá-
ros bírósághoz fordult,
amely kötelezte a kiköltözés-
re a bérlõket. Azonban akkor
sem hagyták el a házat és
már a végrehajtónál folytató-
dott az ügy. A több éves pe-
reskedés után végül idén
szeptember 10-re tûzték ki a
kényszer kilakoltatást, rend-
õri közremûködésre azonban
nem került sor, ugyanis a
bérlõk elõzõ napon átadták
az ingatlan kulcsait a végre-
hajtónak. A ház átvételekor

derül ki, milyen állapotot
hagytak maguk után az ott
élõk. A gyors helyszíni fel-
mérés szerint legalább 1-1,5
millió forintba kerül újra lak-
hatóvá tenni. Szerzõdés sze-
rint beköltözhetõ állapotban
kapták meg és ugyanolyan
állapotban kötelesek vissza-
adni azt a kezelõnek. A felújí-
tás költsége a fenntartó váro-
si szolgáltatót terheli, a cég a
befolyó lakbérekbõl fizethet-
ne, amennyiben nem tartoz-
nának neki 25 millió forinttal
a bérlõk. Így még nem lehet
tudni, mikor tudja az önkor-
mányzat ismét kiutalni a há-
zat egy rászoruló családnak.
A lista pedig hosszú, a szoci-
ális bizottság adatai szerint
jelenleg mintegy 170 igénylõt
tartanak nyilván, közülük 80
szerepel sürgõsségi listán.

A másik kilakoltatási ügy
egy Mátyás király utcai bér-
lakásban élõ három gyerme-
kes családot érintett, akik
szintén több százezer forint
hátralékot halmoztak fel, an-
nak ellenére, hogy 90 száza-
lékos lakbértámogatást kap-
tak. Velük szemben a szom-
szédok is többször panaszt
tettek összeférhetetlen visel-
kedés miatt, ezért döntött az
önkormányzat a bérleti vi-
szony felmondásáról. Ese-
tükben 2011-ben indult jogi

eljárás, melyben tavaly
mondta ki a bíróság az ítéle-
tét és azt követõen kérte az
önkormányzat a végrehaj-
tást, végül idén augusztus
elején hagyták el a lakást.
Mint Csányiné elmondta,
utána az apa felhívta õt tele-
fonon mondván, hogy most
indul a gyerekekkel és vonat
alá ugrik. Az osztályvezetõ
azonnal a rendõrség segítsé-
gét kérte, akik megállapítot-
ták, hogy az apa fenyegetése
nem valós.

Az osztályvezetõ hangsú-
lyozta, hogy a többség tudo-
másul veszi a bérleti szerzõ-
dés felmondását és önként
kiköltözik. – Nagyobb szám-
ban vannak olyanok, akik
nem tartják karban a lakást,
ezért romlik folyamatosan
azok állapota. A szociális
bérlakások fenntartása ráfi-
zetéses az önkormányzat
számára, ennek ellenére a
város  ezen a módon is segí-
teni kívánja rászorulókat.
Mindenképpen megoldást
kell találni a bérlakásrendsz-
er problémáira – tette hozzá
az osztályvezetõ.

A lakbérhátralékok besze-
désére tavaly albizottság jött
létre, a bizottság beszámoló-
ját szeptemberi ülésén tár-
gyalja a képviselõ-testület.

Besenyei Gábor

Az egykor Aktív gazdaság
néven tíz alkalmat megért
üzleti fórum folytatásaként
hívta életre az önkormányzat
a Névjegykártya-party elne-
vezésû találkozó-sorozatot.
Bocskay István, az önkor-
mányzati hivatal ipari park
referense a kapcsolatok fon-
tosságát hangsúlyozta a nyi-
tó rendezvényen. Olyan sze-
mélyek közös találkozópont-
ja lehet egy-egy alkalom,
akik egyrészt ismereteikkel,
kapcsolataikkal, netalán ter-
mékeikkel vagy szolgáltatá-
saikkal olyan kínálatot nyúj-
tanak, amely találkozik a
másik fél konkrét igényével
vagy jövõbeni elképzelésé-
vel. Elsõ alkalommal Rátonyi
Zoltán mutatott be egy hazai
fejlesztésû függõleges tenge-
lyû szélgenerátort. Az elsõ-
sorban háztartások, tanyák,
farmok vagy kisebb vállalko-
zások elektromosáram igé-
nyét kiszolgáló szerkezet je-
lenleg egyedülálló a piacon.
A kiserõmû már gyenge szél-
ben is képes áramtermelésre
alacsony fordulata és nagy
teljesítményének köszönhe-
tõen. Egy 7,5 kilowatt telje-
sítményû szélgenerátor al-
kalmas egy családi ház in-
gyen villanyárammal való
ellátására és a gázfûtés kivál-
tására is. A beruházás várha-
tó megtérülési ideje 8-10 év,
esetleges pályázati forrás
igénybevétele esetén még ke-
vesebb. Az érdeklõdõk meg-
tudhatták, hogy kiserõmû te-
lepítése nem engedélyköte-
les, várható élettartama leg-
alább 20 év  és jelenleg 6-7
berendezés mûködik az or-
szágban. A szélgenerátor ál-
tal termelt áramot akkumu-

látorokban tárolhatják vagy
a villamos hálózatba táplál-
hatják vissza. 

Bocskay István lapunknak
beszélt az önkormányzat
befektetéskeresõ munkájáról.
– Folyamatosan keressük a
lehetõségeket hazai és kül-
földi cégek, vállalkozások
városba csábítására. Az ipari
parkban létrehozott iparcsar-
nok iránt több cég, köztük
egy belga vállalkozás is ér-
deklõdött, azonban a jelenle-
gi hazai piaci környezet óva-
tosságot vált ki a befektetõk
részérõl – mondta a referens.
Lapunkban is beszámoltunk
róla, hogy Ágoston Adrienn és
holland férje, kiterjesztené
Szentesre a Hollandiában
mûködõ vállalkozását. Az
emmeni  üzemben az élelmi-
szeripar és a mezõgazdasági
termelõk számára gyártanak
textilipari termékeket, cso-
magolásokat és hálókat. Az
ügy továbbra is napirenden
szerepel, az elmúlt héten tár-
gyalt az önkormányzat ve-
lük. Kiderült, hogy a hollan-
dok piackutatást végeztek a
városban és térségében, ami
nagyon pozitív eredményt
hozott. Ezen túlmenõen sze-
retnének bevonni terveikbe
egy 4500 gazdát tömörítõ
holland szervezetet is. A
végleges döntésre még várni
kell, de jó esély látszik az üz-
let megkötésére.

– Várjuk azok jelentkezé-
sét is, akik ötletüket vagy fej-
lesztésüket, terméküket mu-
tatnák be szélesebb körben.
A város segít egy asztalhoz
ültetni a lehetséges üzleti
partnereket – mondta az ipa-
ri park referense.

BG

Öt let tõ l  a
befektetésig

Családokat költöztettek ki

Az önkormányzat visszavette Deák Ferenc utcai szociális bérlakását.

Az önkormányzat folyamatosan keresi a gazdaságfejlesz-
tés, és azon keresztül a munkahelyteremtés lehetõségét.
Újabb és újabb lehetséges befektetõket keresnek itthon és
a határon túlról is, azonban komoly érdeklõdés esetén is
nehézséget okoz a hazai piaci környezet. Legújabban a ha-
zai innovációk megismertetését tûzték ki célul, a lehetséges
ajánlatok és az igények egy asztalhoz ültetésével. Elsõ al-
kalommal egy magyar fejlesztésû áramtermelõ szélgenerá-
tort ismerhettek meg a vállalkozók.
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Minden szeptemberben
az idén 60 éve alapított To-
polyai Mûvészteleppel kö-
zösen rendezi az évad elsõ
tárlatát a Szentesi Mûvelõ-
dési Központ. Az egykor
Ádor Pál vezette mûvészte-
leppel hosszú évek óta tartó
kapcsolat folytatásaként ez-
úttal három alkotó érkezett
mûveivel a Tokácsli Galéri-
ába.

A múlt héten nyílt, és
szeptember 28-ig megtekint-
hetõ kiállításon Bojic Dra-
gana, Jovanovic Milijana és
Nikolajevic Veselonov Tatjana
festõmûvészek képei töltik
be a két kiállítótermet.

Lackovic Károly nyitotta
meg a kiállítást, melyen köz-
remûködött fuvolán Takács
Gabrie l la .  Boj ic  Dragana

1976-ban diplomázott a Belg-
rádi Iparmûvészeti Egyete-
men. 1975-tõl önálló mûvész,
tagja a Szerb Képzõmûvé-
szek és Tervezõk Egyesületé-
nek. Jovanovic Milijana kép-
zõmûvészeti szakirányú pe-
dagógiai fõiskolát végzett
Belgrádban, valamint a Belg-
rádi Egyetem bölcsészkarán
mûvészettörténészként dip-
lomázott. Tagja a Vajdasági
Képzõmûvészek Egyesületé-
nek, valamint a Szerb Kép-
zõmûvészek Egyesületének.
Nikolajevic Veselonov Tat-
jana a Belgrádi Képzõmûvé-
szeti Egyetemen diplomázott
1984-ben, festészet szakon.
1986-tól önálló mûvészként
dolgozik, õ is tagja a fent
említett egyesületeknek.

D. J.

A tavalyinál is többen
fõzték a hagyományos ma-
gyar ételt szentesi papri-
kából és paradicsomból a
12. lecsófesztiválon. Az
Apponyi téren és a Rákóczi
utcán, illetve  Hunor Coop
Kála üzlete elõtti területen
sokféle receptet kipróbál-
tak: találkoztunk buzogá-
nyos, cukkinis, babos, sõt
titkos lecsóval, s olyan tár-
sasággal is, akik trükkhöz
folyamodva kínálták nagy
sikerrel fõztjüket.

Ha szeptember elsõ hétvé-
géje, akkor Szentesi lecsó-
fesztivál. A kétnapos gaszt-
ronómiai rendezvényt sokan
várják évrõl-évre, megtelik
ilyenkor a fõzõhelyek kör-
nyéke, így volt ez már pén-
tek esti szalonnasütéskor is.
A „bemelegítés” mellé zenei
produkciók is társultak, min-
denki örömmel nyugtázta és
megtapsolta, hogy az idei

fesztiválon a legnagyobb
név, Balázs Fecó nem volt haj-
landó CD-re tátogni, inkább
kivárta, míg rendben lesz a
hangosítás, hogy aztán le-
gendás slágereivel hódítson. 

Szombaton délután há-
romkor gyújtottak alá a több
mint 250 bográcsnak, az idei
év meglepetéseként paprika-
szarvakat formázó, paradi-
csomot is ábrázoló viking fej-
díszt osztogattak, így aztán
mindenfelé vikingek kavar-
gatták a lecsót.  Többségében
természetesen szentesiek fõz-
tek, de szép számmal vendé-
gek is, sõt határon túli csapa-
tok is, nem véletlenül illette
Mészáros Zoltán, a Hunor
Coop Zrt. vezérigazgatója a
„Kelet-európai” jelzõvel az
általuk 12 éve elindított le-
csófesztivált. Húszfõs csapat
jött a Felvidékrõl, Szentesiek
Szentesen elnevezés mögé
bújva, így immár hatodszor

bodrogszentesi lecsó is ro-
tyogott a rendezvényen.
Liszkai Gusztáv polgármester
elárulta, a hagyományos
alapanyagok mellé többek
között felvidéki házi kolbászt
is tettek fõztjükbe, a lecsó fe-
léjük is kedvelt étel. A két te-
lepülés között sok személyes
barátság kialakult, de a re-
mek hangulat miatt is szíve-
sen jönnek, minden évben
nyáron már erre készülnek.

Az idevalósi Monori Attila
budaörsi barátaival vett
részt a lecsófõzésen. Sváb
õseiket is képviselték a har-
sány budaörsi csapattagok,
akik immár harmadszor jöt-
tek eltántoríthatatlanul a le-
csófesztiválra. Kolbásszal
töltött tésztát kevertek a
bográcsba, csomborral ízesít-
ve, s tejfölhabot nyomtak rá,
szakácsuk egyébként a berli-
ni magyar nagykövetség séf-
je volt nyolc évig.

Középkori lecsó is készült,
a Szentesi Zsoldos Hagyo-
mányõrzõ Egyesület bográ-
csából buzogány alakú son-
kát is elõhalászott elnökük,
Trieb Tamás. Azt, hogy õseink
jellegzetes fegyvere a kon-
dérba került, az egyesület
legutóbbi nagy sikere ihlette:
az egyik tag, Fekete Sándor a
Sümegi Várjátékokon máso-
dik helyezést szerzett buzo-
gányforgatásban. Ami a le-
csót illeti, a hagyományõr-
zõk kétszer elvitték már az
elsõ díjat és egyszer egy kü-
löndíjat is. A füstölt szalon-
nát egy óráig szárítják, a nap
meglágyítja, így nem ég le
a bográcsban, többet nem
árult el a hortobágyi recept-
jükbõl Trieb Tamás. S hogy
nem csupán a lecsóról szólt
az esemény, igazolja, hogy a
fõzõcsapatok hosszú során
végigsétálva vidám, ötletes
elnevezésekkel is találkoz-
hattunk, sõt egyéb hangulati
elemekkel – merthogy ezek-
kel különdíjat lehetett nyer-
ni. Egy fiatalok alkotta társa-
ság nagy zöld retro fotelek-
ben várta az utcán, hogy
megfõjön a lecsó. A Helló,
Pisti elvezesû csapatnál
fényképezkedni is lehetett,
egy kivágott fejû táblánál.
Nédó Istvánék szívesen láttak
vendégeket az asztaluknál,
tavaly például Cseh Lacit is
megetették. A szentesi para-
dicsom és parika mellé ba-
cont, kolbászt kevertek.

Fõztek lecsót nagyszemû
babbal, de úgy értesültünk,
az egyik helyen zsiráfhúsból
készült az étek. Gyarmati
Attiláéknál kiderült, jól mû-
ködött a trükk, mert a gyor-
san kiürült edény bizonyí-

totta, sokan beugrottak a
meséjüknek, hogy három hó-
nappal elõre megrendelték a
békéscsabai vadasboltban a
zsiráfhúst. Igazából csirke-
húst használtak – fõzés köz-
ben málnapálinkát ittak. Két
másik bográcsukban cukki-
nis, illetve erdélyi lecsó ro-
tyogott, utóbbit borsikafûvel
ízesítették.

Minthogy a hatalmas le-
csókínálat végigkóstolására
már évek óta nem vállalko-
zik zsûri, a szerencsére bíz-
ták a díjakat a szervezõk.
Kammerer Zoltán háromszo-
ros olimpiai bajnok kajakos
adta át a bronz-, ezüst-, és
arany fakanalat. A cikkünk-
ben megszólaltatott Monori
Attiláéké lett a 3. hely, a
Százszorszép óvodába ván-
dorolt a 2. díj, az arany faka-
nál pedig a sepsiszentgyör-
gyi fõzõcsapatnak jutott. Az
erdélyi vendégek elsõ ízben
jöttek a fesztiválra, szentesi
polgármesteri invitálásra, de
számítottak a jó helyezésre,
mert szakácsuk, Brassai Mó-
zes elmondása szerint sok
külföldi versenyen vett már

részt, idén 8 magyarországi
megmérettetésen indult, a 4.
elsõ helyezése volt a mosta-
ni. A zsûrit mindenhol a ha-
gyományápolással veszik le
a lábáról. Rókagombás, med-
vegombás, füstölt húsos le-
csójukat medvegombás fasí-
rozottal finomították, de a
sepsiszentgyörgyiek hoztak
disznócsülkös kenyeret, arra
pedig zakuszkát, azaz erdé-
lyi paprikakrémet kentek. 

A lecsófesztivál bõvülhet,
mert úgy tûnik, kinõtte az
eddigi helyét, a szervezõk
nem zárkóznak el ettõl, hi-
szen, ahogy Mészáros Zoltán
mondta, „minél többen jön-
nek, annál jobban érezzük
magunkat”.

Különdíjak is gazdára ta-
láltak a legötletesebb megje-
lenítésekért, a legjobb han-
gulatért. A rendezvényen vá-
sárolt kóstolójegyekbõl befo-
lyó összeget a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház szülészete szá-
mára egy inkubátor beszer-
zését támogaja a Hunor
Coop Zrt, a legtöbb jegyet a
Rádió 451 stábja gyûjtötte. 

D. J.

Titkos és t rükkös lecsót is fõztek

Az utóbbi években sok-
szor találkozom azzal a nem
túl szívderítõ jelenséggel,
hogy Szentes éjszakai élete
nyári idõszakban igencsak
megcsappant. Vajon mi en-
nek az oka és hová járnak el
fiataljaink szórakozni?

Kocsmákból és sörözõkbõl
természetesen nincs hiány,
mert szinte minden sarkon
találkozhatunk eggyel, ezek
között vannak drágább és ol-
csóbb kategóriájúak is. A
diszkók között nemigen vá-
logathatunk, tehát ha ezek-
hez nincs kedvünk, mégis
táncolni visz a lábunk, válo-
gathatunk a zenegépes sörö-
zõk kínálatából. Ami igazá-
ból hatalmas hiányosság, az
a változatosság, értem ez
alatt fõként a zenei palettát.
Vannak ugyan szórakozóhe-
lyek, ahol rendszeresen hall-
hatunk élõzenét, ilyen példá-
ul a Felsõpárti Sörözõ. Papp
Tibor üzletvezetõ elmondta,
hogy havonta legalább két
koncertet szerveznek, emel-
lett pedig úgynevezett Retro
Discókat is tartanak. Azt is
elárulta, hogy a nyarat köve-
tõ szezonra is készülnek új
együttesekkel, például a
Music Caffé-val. A Centrum
Sörözõben is találkozhatunk
elvétve koncertekkel, ahogy
az üzletvezetõ, István Zsu-
zsanna elárulta, ilyen alkal-
makkor nem szednek belé-
põt, így mindenkinek lehetõ-
sége nyílik arra, hogy élvez-

ze a zenét. A ritka alkalmak
okának azt nevezte meg,
hogy ha sûrûbben tartaná-
nak koncertet, nem lenne rá
akkora igény. Hatalmas po-
zitívum volt számomra,
hogy a szórakozóhelyek
nem csak a fiatal lakosságot
próbálják becsalogatni, ha-
nem az idõsebb korosztályt
is. Pásztor László, a Gold
Club tulajdonosa ezért alkot-
ta meg azt az akciót, hogy
egyes esték alkalmával a
harminc év felettiek ingyen
belépésben részesülhetnek.
Városi rendezvények alkal-
mával azonban inkább az
idõsebb lakosságot szolgálja
ki a fellépõk sora, így a fiata-
lok kisebb számban látogat-
ják ezeket az eseményeket. 

Nyári idõszakban, szinte
teljesen kiürül a város, mivel
ilyenkor a Körös-torok vonz-
za magához a szórakozni vá-
gyókat. Pásztor László sze-
rint azonban nem csak a Kö-
rös-torok az oka például an-
nak, hogy az ilyenkor kény-
telen zárva tartani a Gold
Clubot, hanem az is, hogy az
emberek inkább a szabadtéri
szórakozásra vágynak, nem
arra, hogy egy fülledt klub-
ban töltsék az estét. Papp Ti-
bor, a Felsõpárti Sörözõ üz-
letvezetõje szerint az is ha-
talmas probléma, hogy a
gazdasági válság hatására az
embereknek nincs pénzük
arra, hogy szórakozzanak.
Így vagy egyáltalán nem,
vagy csak ritkábban tehetik

meg azt, hogy koncerteket,
bulikat látogassanak. Pozití-
vumként értékelhetõ még,
hogy sok olyan étterem és
gyorsétkezde található a vá-
rosban, amelyet a fiatalok
szívesen látogathatnak. Ész-
revehettük, hogy nagyobb
sportesemények alkalmával
– mint az olimpia vagy a Baj-
nokok Ligája – találhatunk
olyan sörözõket, ahol kivetí-
tõn is nézhetjük ezeket.

A tulajdonosok egyre több
fórumon reklámozzák az
eseményeket, ezzel is alkal-
mazkodva az újonnan meg-
jelent igényekhez. Például
már nem csak plakátokról
vagy újságokból értesülünk,
hanem Facebook-események
formájában is. 

Van tehát választék a vá-
rosban, de azt is el kell is-
merni, hogy a ma népszerû
együttesek nem kevés pén-
zért látogatnak el ide, így
nem sûrûn van alkalom arra,
hogy valaki megfizesse ezt.
Kérdés tehát, hogy lesz-e
olyan vállalkozó szellemû
egyén, aki elengedõ tõkével
rendelkezik ahhoz, hogy ki-
elégítse a szentesi fiatalok
igényeit.

Salánki Zsófia

Hol é jszakáznak
a szentesi f ia ta lok?

Kammerer Zoltán (balról) adta át a díjakat.

Topolyaiak tárlatával
indul az évad
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Hódmezõvásárhelyen ka-
pott ki 3-0-ra a Szentesi Kini-
zsi megyei elsõ osztályú lab-
darúgócsapata. A Kinizsi
szombaton, 16 óra 30 perctõl
a Mórahalom gárdáját fo-
gadja a Pusztai László Sport-
telepen.

Az elsõ idegenbeli fellépé-
sükrõl három ponttal tértek
haza a Kinizsi labdarúgói,
ezúttal azonban nem termett
babér a mieinknek. A Hód-
mezõvásárhely elleni össze-
csapáson jól tartotta magát
az elsõ félidõben Bozóki Zol-
tán együttese, ám az elsõ fél-
idõ utolsó percében, szentesi
szempontból lélektanilag
a legrosszabb pillanatban,

megszerezte a vezetést a ha-
zai csapat. Hét perccel ké-
sõbb már kettõvel vezetett a
Vásárhely, a 81. percben
szerzett újabb hazai találat
aztán végérvényesen eldön-
tött mindent, így Bozóki Zol-
tán nem tehetett mást, gratu-
lált ellenfelüknek, elismerve,
hogy megérdemelt sikert
arattak. A Szentesi Kinizsi
újabb erõs ellenféllel mérkõ-
zik, szombaton, fél öttõl a
Mórahalom együttese ellen
meccselnek Mihály Róberték.
A Kinizsi ifjúsági csapata is
vereséget szenvedett, a fiata-
lok 2-0-ra kaptak ki Hódme-
zõvásárhelyen.

hv

Bravúros döntetlennel
kezdte az új bajnoki idényt
a Valdor Szentesi VK férfi
vízilabdacsapata. A mieink
az elõzetesen jóval esélye-
sebbnek kikiáltott Debre-
centõl vettek el egy pontot a
ligeti uszodában.

Sima meccsnek indult, már-
mint debreceni szempontból
a találkozó, hiszen a Varga Ta-
más edzette vendégek három-
gólos elõnyhöz jutottak az el-
sõ nyolc perc végére. A követ-
kezõ három negyedben aztán

fokozatosan magára talált a
Szentes, összeállt a védeke-
zés, Horváth Tamás pedig
szenzációs formában védett,
ráadásul ekkor már a góllö-
véssel sem állt hadilábon a
hazai gárda. Az utolsó negye-
det egygólos hátránnyal
kezdte a Szentes, de mivel eb-
ben a játékrészben a vendé-
gek képtelenek voltak gólt lõ-
ni, Hegedûs István viszont biz-
tosan értékesítette a büntetõt,
így a végén joggal zúghatott a
vastaps Fülöp Tibor együttesé-

nek. – Tudtuk, hogy nem mi
vagyunk a mérkõzés esélye-
sei – értékelte a látottakat a
vezetõedzõ segítõje, Matajsz
Márk. – Felhívtuk a fiúk fi-
gyelmét arra, hogy az új sza-
bályok adta lehetõségekkel
próbáljanak meg élni, ennek
megfelelõen sok kiállítást és
büntetõt harcoltunk ki, ezeket
pedig értékesítettük. A végén
hatalmas szívvel védekez-
tünk, és végül pontot szerez-
tünk. Ezt a sikert ma még ün-
nepeljük, de aztán dolgozunk

tovább. Ebbõl a mérkõzésbõl
erõt lehet meríteni az edzé-
sekhez, a dolgos hétköznap-
okhoz, és hasonló hozzáállás-
sal kell küzdenünk a kisebb
csapatok ellen is.

Ezen a hétvégén nem lesz
bajnoki forduló, mert a Ma-
gyar Kupában talpon maradt
nyolc együttes párharcára ke-
rül sor szombaton és vasár-
nap. A Valdor Szentesi VK
férfi együttese legközelebb
szeptember 21-én száll me-
dencébe a Szõnyi úton, a fõ-
városban a BVSC lesz az el-
lenfél. Szöveg: H.V.

Fotó: Nagy Anita

Gyõzelemmel kezdte NB
II-es szereplését a Szentesi
Kinizsi SZITE asztalitenisz-
csapata. A mieink itthon ver-
ték a Mezõtúrt 11-7-re.

Különösebben nem izgul-
tak a szentesi asztalitenisze-
zõk a találkozó elõtt, hiszen
rutinos játékosokról van szó,
többen megjárták már az NB
I-et is. Mint késõbb kiderült,
nem is volt szükség az ide-
geskedésre, hiszen a Szentes
végig magabiztosan vezetve
verte tavaly még az NB I-ben
szereplõ ellenfelét négy
ponttal, úgy, hogy a találko-
zó alatt volt 9-4 és 10-5 is a
mieink javára. Csapatunk a
Gazdag Károly, Kocsis István,
Bunda Szabolcs, Takács László
összetételben állt asztalhoz.
Kocsis és Bunda 3-3, Takács
és Gazdag 2-2 egyéni gyõzel-
met aratott, de a Bunda –
Gazdag páros is „behúzott”
egy gyõzelmet.

A Dél-keleti Régióba beso-
rolt Szentesnek kilenc ellen-
fele lesz a csoportban, a baj-
nokság elõtt kitûzött cél pe-
dig nem más, mint az, hogy
a csapat az elsõ öt között vé-
gezzen. – Szombaton Kar-
cagra látogatunk, ahhoz a
csapathoz, amely elõttünk
végzett az NB III-ban tavaly
– mondta Hegedûs Gábor, a
szakosztály vezetõje. – Két
játékosuk is magasabb osz-
tályba igazolt idén, ennek el-
lenére a dobogó környékére
az NB II -ben is odaérhetnek.
Nem lesz könnyû mérkõzés,
de mi mégis pontot szeret-
nénk szerezni.

hv

Gyõztes
bemutatkozás

Szombaton rendezik a
Pusztai László Sporttelep
hátsó edzõpályáin a IV.
Gravo-Mix Utánpótlás Lab-
darúgó fesztivált. A Szentesi
Junior FC meghívására 38
csapat, köztük az Újpest ér-
kezik Szentesre.

– Ennyi csapat még sosem
vett részt a Gravo-Mix Ku-
pán – mondta lapunknak Ko-
vács László, a Szentesi Junior
FC szakmai igazgatója. –
Még legalább tíz csapat sze-
retett volna elindulni, de
õket egész egyszerûen már
nem tudtuk fogadni.

A mérkõzések szombaton
kilenc órakor kezdõdnek, és
gyakorlatilag megállás nél-

kül zajlanak majd délután fél
hatig. Három korosztályban,
U7-es, U9-es és U11-es kor-
csoportban mérik össze tu-
dásukat a csapatok, összesen
38-an. A Bozsik-program
versenykiírásának megfele-
lõen a legkisebbek 10X20
méteres pályán, az U9-esek
kézilabdapályán, a legna-
gyobbak pedig félpályán,
5X2 méteres kapura játsza-
nak. A Szentesi Junior FC va-
lamennyi korosztályban in-
dít csapatot, az U9 és U11-es
korosztályokban kettõt is. A
csoportmérkõzéseket köve-
tõen a helyosztókat délután
rendezik.

hv

Háromszázan
futballoznak

Vásárhelyi vereség

Ötödik helyen nyitott a 11
csapatos nõi teke Szuperligá-
ban a Szentesi TE. A Dóczi
Erzsébet, Molnár Jánosné,
Pusztainé Vérten Anita, Seres
Edina (Szolnok), Seresné
Lászlófi Mária (Szolnok),
Marsi Margit (Szolnok) és
Tóth Andrea (Szeged) felállá-
sú gárda a Gyõri Dynamic
TSK I. csapatát fogadta és
3033–3010 fával 4–4-es vég-
eredményt ért el. A szintén
szolnoki Csányi Marianna
Mártával és Jankovics Gréta
Enikõvel felálló ificsapat kika-
pott 4–0-ra.

A Szentesi TE elnöke,
Dömsödi Ferenc lapunknak el-
mondta, hogy Az idei bajno-

ki szezonban a tisztes helyt-
állás és a csapat összeszo-
kása az elsõdleges cél.
Dömsödi Ferenc a 9.-nél
rosszabb helyezést nem sze-
retne elérni. A nõi csapat
Szentes színeiben, a város cí-
merével ellátott mezben lép
pályára és fõ támogatója a
város önkormányzata. A ha-
zai mérkõzéseiket Szolnokon
rendezik, a szentesi nõk
edzéseit Szegváron tartják
hetente kétszer. A Szentesi
TE a férfi csapattal beneve-
zett az NB-I-be, azonban
edzéslehetõség hiányában
nem tudták vállalni a bajno-
ki szereplést.

Nõi tekecsapat
a Szuperligában

Csodálatos döntetlen

Erõs ellenféllel szemben
aratott 6,5 – 5,5 arányú gyõ-
zelmet a Szentesi Sakk SE
NB II-ben bemutatkozó csa-
pata. A mieink az élmezõny-
be tartozó Gyula gárdáját
verték a nyitányon, a gyõze-
lem kellõ önbizalmat adhat a
játékosoknak a folytatáshoz.

– Izgalommal vártuk,
hogy végre lejátsszuk elsõ
mérkõzésünket az NB II-ben
– mondta Kozák János ,  a
Szentesi Sakk SE elnöke a
mérkõzést követõen. – A
küzdelem 12 táblán zajlik, tíz
felnõtt korú mellett két ifjú-
sági korosztályú játékosnak
is kötelezõ jelleggel asztal-
hoz kell ülnie. A tíz játéko-
sunk Vlagyimir Volosin, Borsi

Imre, Hajdú István, Szakics Ló-
ránd, Fábián Nagy Sándor,
Bárdos István, Radics László,
Szakics Simon, Patkó István és
Balatoni György illetve a két
ifi, Nagy Viktor és Mélykúti
Ferenc voltak.

A mérkõzés roppant izgal-
masan alakult, hiszen tizen-
egy táblán döntetlenben
egyeztek meg a felek, voltak,
akik már a huszadik lépést
követõen, mások jóval to-
vább csatázva egymással re-
miztek, egy csata azonban
hat órán át tartott, és végül
ez hozta meg a gyõzelmet a
szentesiek számára. Szakics
Lóránd hatalmas ütközetben
gyûrte le vetélytársát, ezzel
gyõzelemre vezetve a csapa-

tot. – A végén már körbeáll-
tuk ezt az egyetlen táblát és
a játékosokat, így figyeltük,
mi lesz a vége a partinak –
mesélte Kozák János. – 12
csapat szerepel ebben a cso-
portban, ilyen nagy küzdel-
mekre kell majd számítani
minden egyes fordulóban. A
jövõ hétvégén Kiskunfélegy-
házára utazunk, ellenfelünk
hozzánk hasonlóan a kiesés
elkerüléséért küzd, így na-
gyon fontos mérkõzés vár
ránk. A sorsolásunk nagyon
jó, hiszen ötször kell utaz-
nunk, hatszor pedig idehaza
játszhatunk, bár a sakkban
nem bír olyan jelentõséggel a
hazai pálya.

hv

Szakics hatórás csatája

(Fotó: Kárpáti Lajos)

A férfimérkõzést megelõzõ-
en bemutatták a szurkolók-
nak a Hungerit-Szentesi VK
új játékosát, a görög Stefania
Terefou-t. Az U20-as váloga-
tott kapus – aki elõtt nem volt
ismeretlen a szentesi csapat –
elsõ szezonját kezdi idegenlé-
giósként, korábban két, az
élvonalhoz tartozó görög
együttesben védett. Terefou
lapunk kérdésére elmondta,
12 éves kora óta vízilabdázik,
és Gyõri Eszter hívására érke-

zett Szentesre, ahol legfonto-
sabb célja, hogy a csapat mi-
nél többször gyõztesen hagy-
ja el a medencét. Számára na-
gyon fontos, hogy minden
mérkõzésen százszázalékot
nyújtson, és fejlõdjön ez alatt
az egy esztendõ alatt, amíg a
szerzõdése ide köti. Informá-
cióink szerint Tóth László
együtteséhez napokon belül
csatlakozhat még egy váloga-
tott holland bekk, és egy an-
gol center. H.V.

Görög kapus
a lányoknál
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Nyaranta Szentesen idõzik,
és mindennap kilátogat a
strandra Haraszti Tegze. A
2008-ban a város díszpolgárá-
nak válaszott tudóssal a
sportról beszélgettünk, azon
belül is az úszás volt az, ami
rendre megsegítette az életét.
50 méteres gyorsúszóból az
Egyesült Államokban letele-
pedve óceánúszó bajnok lett,
pedig soha nem szeretett úsz-
ni, mindig fázott a vízben.

– Az, hogy tudtam úszni, és
ilyen színvonalon, az többször
sikeresen megfordította az éle-
temet. Máig az úszás tart élet-
ben – vallja a 72. életévét szep-
temberben betöltõ Haraszti
Tegze. Nosztalgikus emlékek
jutnak eszébe a Kaliforniában
élõ férfinak a szentesi 50-es
medencérõl, amelyben me-
dencében megtanult úszni. -
Még mindig ugyanaz a me-
dence, ugyanaz a magasítás,
amit apukám csinált, hogy ví-
zilabdát játszhassanak –
mondja a férfi. Apja, Haraszti
Ervin a helyi vízilabdacsapat
menedzsere volt, fiát pedig
rendszeresen bedobták a vízbe
a vízilabdás „aranyifjak”, ha
épp nem akadt más dolguk. -
Akkor kezdtem megutálni az
úszást, mert úgy fáztam min-
dig, hogy nem igaz. Nem sze-
rettem a faltól-falig, két kötél
közötti tempózást. Labdázni
annál inkább – meséli. Tagja
volt az ifjúsági csapatnak, s a
fekete-fehér fotókat mutatja: -
Én vagyok a legkisebb, és aki
fázik, mert rajtam mindegyik
képen köpeny van - moso-
lyog. Szó szerint a mély vízbe
dobták a felnõtt csapatban,
ahol õ volt a legfiatalabb. Az-
tán megerõsödött, s õ lett a
leggyorsabb. - Sokáig csak a
gyorsaságomból éltem – fogal-
maz a férfi.

Hraszti Tegze szerint róla
14-15 éves korában mindenki
meg volt gyõzõdve, hogy az
olimpai csapatban van a he-
lye. – 29 másodperceket úsz-

tam 10 másodperces szünetek-
kel, de azt olvastam, az olim-
pián 26-okat úsznak. Akkor
még nem tudtam, hogy yard-
ban. Nem hittem el, menyire
jó vagyok, s ez meg egy sérü-
lés oda vezetett, hogy elment
az elsõ olimpiám. 

Pestre kerülve az Orion
gyárban kapott munkát, on-
nan számítja az elektronikai
karrierje indulását. Válogatott
elõbb úszásban lett. – Az
egyik félreértés, amit szeret-
nék eloszlatni, a következõ: én
télen nem voltam tagja az
úszóválogatottnak, mert egye-
temre jártam. Ennek voltak
hátrányai. Minden tavasszal
vissza kellett kerülnöm vala-
hogy a válogatottba. Ekkori-
ban egy megalázó cikk jelent
meg rólam, hogy én vagyok
az az úszó, aki nem akarja
képviselni az országot. A válo-
gatóversenyt Petõfibányán
rendezték, s bányavíz volt a
medencében. Belemártottam a

kezem, és azt mondtam, én
ebben a vízben nem fogok
úszni. Ebbõl lett a botrány, de
én biztos voltam benne, hogy
hideg vízben nem tudok úsz-
ni. 

Ezután került kalandos kö-
rülmények között Németor-
szágba. Nem akart disszidál-
ni., de végül mégis így dön-
tött. Apját megvádolták, hogy
a forradalom alatt amerikai
tankokat rejtegetett, s miután
õ Németországban volt rákos
lányával, Tegzét találták meg
itthon. – Válogatottként elvet-
ték világútlevelemet, aztán ar-
ra is engedélyt kellett kérnem,
hogy Pestet elhagyjam. Rend-
szeresen jöttem Szentesre, s a
tiltás annyira megviselt lelki-
leg, hogy azt mondtam, a sza-
badság relatív, de nem tudom
elviselni, hogy állandó ellen-
õrzés alatt vagyok, detektívet
is rám állítottak – indokolja
döntését. 

1967-ben az addig a meden-

cés sprintszámokhoz szokott
fiatalember rászánta magát el-
sõ nyílt vízi úszására. Drama-
tikus volt. Úszva jutott át
Fiuméból Németországba.
Mondani sem kell, fázott, és új
volt számára, hogy csak abban
az ütemben lehet úszni, amit a
hullámok diktálnak.

Ottani edzõje kezei alatt 2-3
másodpercet javított addigi
legjobbján. A következõ évek-
ben Mark Spitzet, a 70-es évek
legnagyobb úszóját megverte
az amerikaiak válogatóverse-
nyén a müncheni olimpia évé-
ben, négy évvel késõbb a
Montrealban 100 gyorson
olimpiai aranyérmes Jim
Montgomery-t is.

Amerikába már szakmai
okokból került, elõbb Hous-
tonba, majd Kaliforniában a
világûrprogramban kapott le-
hetõséget. A kutatóközpont-
hoz közel volt az óceán, de ne-
ki ekkor már elege volt az
úszásból. Végül rábeszélték az

óceánúszásra: ez más, itt az
eszére is szüksége van az em-
bernek. Az elsõ versenye
Huntington Beachen volt, ház-
nyi méretû hullámok között,
de célba ért. Egy héttel késõbb
megnyert New Portban egy
kétmérföldes viadalt, öt perc-
cel verve Lance Larsont, egy
1960-as olimpiai bajnokot, aki
ezek után fel is hagyott a ver-
senyzéssel.

Haraszti Tegze minden hét-
végén hosszú távú versenye-
ken úszott, olyan hideg víz-
ben, amibe Petõfibányán nem
ment bele. – A hosszú táv
azonban nem ugyanaz, ez a
szívnek is jó. Idõsödve már
nem bízhattam a hajrámban,
viszont egyre jobban megta-
nultam olvasni az óceánban –
fogalmazza meg. 17-szer mas-
ters világbajnokságot nyert
hosszútávúszásban. Három
éve, azaz 69 éves korában
Huntington Beachen teljesítet-
te a verseny történetében a
legidõsebbként a háromne-
gyed mérföldes távot a hullá-
mok között. Ez volt az utolsó.

– Rákot kaptam, mint két
testvérem. Az utolsó operáció
a homlokomon volt, keresztbe
vágták. Fekvõbeteg voltam fél
évig, ekkor jelentkezett az
apámtól örökölt szívkoszorú-
ér-elmeszesedés, pár hónapja
nyílt szívi operációt akartak
végrehajtani rajtam. Elkezd-
tem megint úszni heti két-há-
rom alkalmommal. Mostanra
annyira feljöttem, hogy már
nem javasolják a mûtétet.
Mindenkit szeretnék befolyá-
solni, hogy sportoljon, lehetõ-
leg kitartást igényló sporotot.
Hosszú és élvezhetõ életet
fognak élni, de fontos, hogy a
sportot ne hagyják abba – bi-
zonygatja Haraszti Tegze, aki
azt tervezi, hogy idõvel haza-
költözik. Darók József

Haraszti Tegze nagy úszásai

Kos
Csökkentenie kellene a ki-
adásait. Olyan dolgok is el-

csábíthatják, melyeket soha sem fog
használni, így értelmetlennek fog bizo-
nyulni. Amennyiben nem tud kontrollt
tartani, akár komoly anyagi gondjai is
felmerülhetnek. 

Bika
Az elmúlt idõszakban, több
esetben is stresszhelyzettel

kellett szembesüljön. A Hamarosan bé-
ke és nyugalom lesz az élete. Testvér
vagy szomszéd okozhat némi kellemet-
lenséget önnek.

Ikrek
Érdemes lenne beiktatnia
rendszeres programként va-

lamilyen szabadtéri tevékenységet.
Erõs igényt érezhet arra, hogy a fizikai
közérzetét és kondícióját karbantartsa. 

Rák
Némi feszültsége lehet a
munkahelyén felmerülõ

problémák miatt. Egyesek a kollégái
közül mostanság kevésbé tûnnek
együttmûködõnek, inkább a saját életük
részleteit tagolgatják. Mindenesetre fel
kell készülnie, mert próbára teszik a tü-
relmét. 

Oroszlán
Hallgassa figyelmesen a
környezetében lévõk beszél-

getéseit. Valami nagyon fontos infor-
máció fog elhangzani, amit már régóta
vár. Lehetséges, hogy kisebb pénznye-
reménye is lehet ezen a héten, vagy
egy jól sikerült szerencsejáték. 

Szûz
Változások várhatóak élete
egyes területein. Tervezett

döntéseit, melyek az érzelmi vagy az
anyagi biztonságát érintik, tanácsos
mielõbb meghoznia. Eddig még sza-
badnak érezheti magát, nem lesz aka-
dályoztatva.

Mérleg
Valaki a barátai vagy az is-
merõsei közül kellemes

meglepetést tartogat önnek. Minden-
képpen valami látványos dologgal nagy
örömet fognak szerezni. Egyik család-
tagjával úgy mondván mosolyszünet-
ben voltak mostanság. Tisztázzák a
dolgot és békéljenek meg. 

Skorpió
Nagyon kedvezõ ez a hét ar-
ra, hogy anyagi helyzetén

kedvezõ változásokat indítson el. Azon-
ban óvatosan járjon el hitel igénybevé-
tel vagy egyéb jellegû kölcsön igénybe-
vétele esetén, mert a csalás aurája ér-
zékelhetõ ön körül. 

Nyilas
Fókuszpontba kerül az érzel-
mi élete. Partnerének is na-

gyon imponál az, hogy most sokkal
nyitottabb és romantikusabb, mint az
elmúlt idõben. Ebben az idõszakban
több régi sérelmes kérdést is helyére
tudnak tenni. 

Bak
Több olyan ötlete is támadhat,
amivel teljesen megváltoztatja

az életét. Ez megnyilvánulhat abban is,
hogy egy új munkát vállal. Új perspektívá-
ban látja önmagát és a jövõjét. 

Vízöntõ
Ez a hét tele van váratlan
fordulatokkal és meglepeté-

sekkel. Feltûnhet egy régi arc az isme-
retségi körébõl, akivel nézeteltérése le-
het. Ennek a hétnek az önre vonatkozó
jellemzõi kiemelkedõen jók is és rosz-
szak is lehetnek.

Halak
Az örömök és a szórakozás,
valamint a vállalkozások

életterületei kapják a legtöbb támoga-
tást. Nagyobb hangsúlyt kapnak a szív
dolgai is. Több olyan kérdésben egyet-
értés születik párja és ön között, ami
eddig kerülgetett téma volt. 

Szeptember 14-20.
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A szeptember 15-ére meg-
hirdetett díszmadárbörze el-
marad a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. A börzét
a következõ hétvégén, szep-
tember 20-22-e között ugyan-
ott, a díszmadár-, kézimunka-
, virág- és éremkiállítás idõ-
tartama alatt rendezi meg a
mûvelõdési központ díszma-
dártenyésztõ szakköre.

Börze
késõbb

Negyedik alkalommal ren-
dezik meg a Nagy Sportág-
választót szeptember 20-án
és 21-én a városi sportcsar-
nokban. A pénteken és szom-
baton tartandó rendezvé-
nyen több mint 25 sportág
mutatkozik be. 8-17 óra kö-
zött  kipróbálhatják az érdek-
lõdõk a focit, a kézilabdát,
kosárlabdát, teniszt, birkó-
zást, cselgáncsot, falmászást,
asztaliteniszt és még számos
sportágat. Tombola és pont-
gyûjtõ akció is lesz, mindkét
nap az elsõ 50 pontgyûjtõ
pólót kap ajándékba.

Sportág-
választó

Augusztus 31-én rendezték meg Bulgáriában, Burgasban az idei standard világkupát, ahol
a Szilver TSE párosa, László Csaba-Páli Viktória az elõkelõ 8. helyen végzett.

Szeptember 7-én Pekingben rendezték meg a kûr világbajnokságot, ahová a László -Páli,
valamint a Budai Attila-Barna Lilla párosunk delegálta magát az idei magyar bajnokság ered-
ménye alapján. Csabáék a 9., Attiláék a 12. helyen végeztek.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai. Legelõk, szántók, vad-
vizek. Céhek, iparosok, segédek.
Festõk, grafikusok, szobrászok. A
szentesi táj Koszta ecsetjével. A ze-
negépek története. 

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

Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahos-

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

Városi könyvtár
Mindennapi érzéseink címmel

nyílik kiállítás a Kurca Festõkör fest-
ményeibõl 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 festmûvészek munkáiból
nyílt kiállítás látogatható szeptem-
ber 28-ig nyitvatartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szatmári Imre szentesi fotós em-

lékkiállítása október 18-ig láthatják
az érdeklõdõk nyitvatartási idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves mû-
helyek: feketekerámia, vesszõ, gyé-
kény, gyertya és nemez, csipke,
szövés-fonás, fafaragás elsajátítá-
sára van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Tuskáné Koncz Éva debreceni

fotós „Ismerõseim tablója” címû fo-
tókiállítása november 4-ig látogat-
ható a kávéház nyitvatartási idejé-
ben.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 12-16. 
17.30 óra Nekem Budapest –

magyar szkeccsfilm,
20 óra A kezelés – amerikai

filmdráma.
Szeptember 19-23. 
17.30 óra Croodék – amerikai

animációs vígjáték,
20 óra Péntek Barcelonában –

spanyol vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 13-tól

- Mondd csak drágám, miért sze-
retsz horgászni?
- Mert a tóparton csend és nyuga-
lom honol.
- Remek, legközelebb és is me-
gyek.
- Mondom: csend és nyugalom!!!

Kisfiú kérdi az apjától: 
- Apa hány éve vagy házas? 
- 10 éve kisfiam. 
- És mennyit kell még letöltened?...

Mit kér a szõke nõ a svédasztalnál?
Tolmácsot.

Mit mond a matematikus, ha a fele-
ségét házasságtörésen kapja a ka-
tonaságból a tizedessel?
- ???
- Uram, úgy látom rossz helyen van
a tizedesvesszõ!

- Jean, mekkora feszültség van az
elektromos hálózatban?
- 220 Volt, uram.
- Nem azt kérdeztem, hogy mennyi
volt, hanem, hogy mennyi van
most!

Pista gipszelt törött lábbal pecázik a
tóparton, mikor arra megy egy má-
sik horgász és kérdi:
- Na harapnak a halak?
- Dehogy is, csak elestem!

-Jean, ma este a kastély keleti szár-
nyában tálalja a vacsorát!
- Miért, uram?
- Mert azt mondta a fogorvosom,

hogy pár napig a másik oldalon
egyek.

- Jean, miért nem festette csíkosra
a kerítést, ahogy kértem?
- Mert nem kaptam csíkos festéket,
uram.

-Jean, adja ide nekem a szárító kö-
telet!
- Miért, uram?
- Mert ki szeretném teregetni a múl-
tamat.

- Jean, eressze le az órát az abla-
kon.
- Minek, uram?
- Fel akarom húzni.

- Mi volt ez a csoszogás, Jean?
- Kiment a cipõje a divatból, uram.

Hõguta

Világkupán és vb-n táncoltak



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

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

Tojás 35-39 Ft/db, vöröshagyma 120-170 Ft/kg, fokhagyma
800 Ft/kg, lilahagyma 250 Ft/kg, édeshagyma 550 Ft/kg,
petrezselyem- , zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó,
zeller 100-150 Ft/db, karfiol 380 Ft/db, bab 700-900 Ft/kg,
fehérpaprika 100-180 Ft/kg és erõs paprika 40-50 Ft/db,
paradicsom 100-180 Ft/kg, kígyóuborka 350-400 Ft/kg,
kovászolni való uborka 150-200 Ft/kg. Fejeskáposzta 150-170
Ft/kg, kelkáposzta 280-350 Ft/kg, spenót, sóska 150 Ft/csomó.

Pritaminpaprika 480 Ft/kg vagy 60 Ft/db, zöldhagyma 150
Ft/csomó, karalábé 100-150 Ft/db, krumpli 80-140 Ft/kg, saláta
150 Ft/db, gyökér 450-500 Ft/kg, szálas 50-80 Ft, 250 Ft/csomó,
répa 250 Ft/kg, gomba 450-500 Ft/kg.

Zöldbab 350-450 Ft/kg, fõzõtök 100 Ft/kg, cukkini padlizsán
250 Ft/kg, fõzni való kukorica 50-70 Ft/db. Sütni való tök 150-
200 Ft/kg, cékla, feketeretek 200 Ft/kg. 

Körte 200-250 Ft/kg, õszibarack 150-350 Ft/kg, alma 100-250
Ft/kg, szilva 150 Ft/kg. Dióbél 2800 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg,
csíramálé 200-250 Ft/doboz. Citrom 680 Ft/kg, banán 250-350
Ft/kg, sárgadinnye 300 Ft/kg, görögdinnye 70-85 Ft/kg.
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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

Született: Kiss Péter és Király Gyöngyinek (József A. u. 10.)
Emma, Almási Sándor és Kerekes Évának (Munkás u. 19.) Dó-
ra Kitti nevû gyermeke.

Elhunyt: Maczik Sándorné Kerekes Rozália  (Galamb u. 9.),
Sipos Kálmán (Honvéd u. 2.), (Tóthné Csízi Irén).

Családi események

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Szeptember 9-16-ig Kertvárosi Patika (Köz-
társaság u. 29.) hétfõtõl- péntekig 7-18 óráig, szombat 8-12 óráig, va-
sárnap és ünnepnap zárva. Szeptember 16-23-ig Rákóczi Gyógyszertár
(Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti te-
lefon: 20/618-7020.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptember
14-15-án Hobot Gábor, Davas J. u. 32., telefon: 30/324-8326.

Egy Szentes határában le-
zuhant repülõgép tizenöt fõs
személyzetének mentését
gyakorolták a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tûzoltói és a
Szentes környéki települések
protokoll, vagyis az országos
légi kutató-mentõ rendszer
eljárásrendje szerint riasz-
tandó egységei hétfõn. Cross
Landing 2013 címmel tartott,
négyes kiemelt riasztási
szintû gyakorlat elmélete
szerint az AN-26 típusú gép
roncsai körül tizenhárom,

míg a közeli Kurca fõcsator-
na partján két sérültet talál-
tak a mentõegységek. A
helyszínen vezetési pontot is
felállítottak, amelyen a gya-
korlatozó egységek vezetõi
határozták meg a mentés lé-
péseit, folyamatát. A lezu-
hant repülõgép fekete dobo-
zát a protokoll szerint riasz-
tandó szentesi, csongrádi,
hódmezõvásárhelyi, kun-
szentmártoni, kiskunfélegy-
házi és szarvasi katasztrófa-
védelmi egységek, valamint
a Csongrád megyei kataszt-

rófavédelmi mobil labor és a
mûveleti szolgálat kutatta
fel, miközben a tûzoltók fel-
adata az volt, hogy a sérülte-
ket a központi mentési hely-
re szállítsák, ahol a mentõ-
szolgálat és a honvédség
egészségügyi szolgálatának
szakemberei látják el õket. A
súlyos sérülteket az Orszá-
gos Mentõszolgálat és a Ma-
gyar Honvédség helikoptere
szállította kórházba. A gya-
korlat szerdán folytatódott
Romániában.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
szeptember 16—20.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Csontleves házitésztával és
gyümölcsleves

A menü: Hortobágyi palancsinta,
burgonyapüré

B menü: Rántott sajt,
petrezselymes rizs, tartár

Kedd: Lestányos csorba és
csirkegulyás

A menü: Töltött pljeskavica,
sült burgonya, saláta

B menü: Csirkemájas rakott zöldbab
vagy mákos metélt

Szerda: Disznótoros májleves és
tárkonyos csirkeraguleves

A menü: Töltött paprika,
paradicsommártás

B menü: Sült hekk, petrezselymes
burgonya, saláta

Csütörtök: Pirított tarhonyaleves és
zöldbableves

A menü: Gombával töltött
sertéskaraj, zöldséges rizs

B menü: Mexikói csirketokány
pennével vagy parajos
metélt (vega rakottas)

Péntek: Jókai bableves és
májgaluskaleves

A menü: Fokhagymás sertéssült,
kovászos uborkás
burgonyafõzelék

B menü: Rántott zöldségek
rizibizivel
vagy bácskai rizseshús

www.galeriakavehaz.hu (X)

Felolvasóest

A szakrális mûvészeti hét
keretében Székely János Cali-
gula helytartója címû mûvét
adják elõ a Krúdy Gyula Ba-
ráti Kör tagjai szeptember
18-án, szerdán 18 órakor a
városi könyvtárban.

Matiné

Természetismereti és ter-
mészetvédelmi matinéra vár-
ják a gyerekeket, felnõtteket
és a családokat minden hó-
nap második szombatján. A
Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyen (Széchenyi-liget) októ-
ber 5-én „Állati...”, novem-
ber 9-én „Erdei detektív”, de-
cember 14-én „Madarat nem-
csak a tolláról” címmel tarta-
nak foglalkozásokat.

Tonic koncert

Újra itt van: Tonic buli!
Mindenkit szeretettel várunk
a szombati rendezvényünk-
re! Tonic élõ koncert! Szep-
tember 14., szombat 22 óra,
Felsõpárti Sörözõ.

Szeptemberben betekintést nyerhetnek a
nézõk a mozigépész birodalmába az Õze La-
jos Filmszínházban. Mûködés közben láthat-
ják a szalagos vetítõgépeket, mielõtt azok át-
adják helyüket a Blu-Ray-lemezeknek és – ta-
lán – a digitális technikának.

A hétvégén sokan voltak kíváncsiak a gép-
teremben található mintegy 30 éves masinák-
ra. Aradi Olga mozigépész magyarázta el a

gépek mûködését. Bemutatta a látogatóknak
a tekercseket még a dobozban, a nézõknek
abban az élményben is részük lehetett, hogy
közvetlen közelrõl megnézhették a filmkoc-
kákat.

A szalagos vetítõgépeket még két hétvé-
gén, péntektõl vasárnapig 16 és 17 óra között
van lehetõség megtekinteni mûködés közben
a gépteremben.

A filmtekercsek végnapjai

Ismeretlen tettes ellen nyo-
moz a Szentesi Rendõrkapi-
tányság közúti közlekedés
biztonsága elleni bûntett mi-
att, tudtuk meg a kapitány-
ság bûnügyi osztályán. A
személy, akit keresnek, feke-
te festékkel átfestette a Kert-
városban, a Honvéd utca és
a Kiss Zsigmond utca sarkán
található 30 km/órás sebes-
ség betartására felhívó táblát
80 km/órásra.

Komoly verekedéssel
kezdték az egyik helyi kö-
zépiskola diáklányai a tan-
évet. Két tanuló egy harma-
dik társukat kezdte el ütni az
Apponyi téren, a nyílt utcán.

Ellenük garázdaság miatt in-
dult büntetõeljárás.

Szeptember hatodikán ér-
kezett a bejelentés egy idõs
hölgytõl, hogy a szomszédja
átmászott a kerítésen, majd
eltulajdonította az ott talál-
ható kerékpárt és fûkaszát. A
szomszéd azzal indokolta
tettét, hogy ameddig õ hosz-
szabb ideig külföldön dolgo-
zott, a villanyórája nagy fo-
gyasztást mutatott és ezt -
gyanúja szerint - a szom-
szédasszony okozta, vagyis
õ lophatta az áramot. A ke-
rékpárt és a fûkaszát úgy-
mond „számlakiegyenlítés"
miatt vitte magával. A férfi

ellen önbíráskodás miatt in-
dult eljárás, az eltulajdoní-
tott eszközök pedig lefogla-
lásra kerültek.

Még a nyár közepén tör-
tént, hogy a Tescóban egy
vásárló kosarából a pénztár-
nál ellopták a nagy értékû
okostelefonját. A rendõrség
munkatársai a hívások alap-
ján beazonosították, hogy
hol lehet a készülék, ami elõ
is került egy vidéki városból,
és már egy új tulajdonos
használta. Nem sokkal ké-
sõbb elfogták a tolvajt is, a
szentesi elkövetõ ezen a hé-
ten állt bíróság elé a mobillo-
pási ügyben. h.v.

Verekedtek a diáklányok Lezuhant repülõgépet mentettek

KULTURÁLIS FESZTIVÁLT rendez az Árpád Szabadidõs
Sportklub szeptember 26-án, csütörtökön 16 órától. A Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban tartandó rendezvényen ama-
tõr fellépõ csoportok adnak elõ rövid mûsorszámokat. A fel-
lépõk között az újszentesi és a zentagunarasi általános isko-
lák tanulói is bemutatkoznak. A program keretében a világ
tragikus sorsú gyermekeire gyertyagyújtással emlékeznek.

Fotó: katasztrofavedelem.hu


