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Liverpool-Szentes derbi
November végén a szentesi nõi vízilabda csapat Euroliga

mérkõzéseken vesz részt Manchesterben. A Bajnokok Ligája
és a LEN-kupa utódjaként továbbfutó sorozatban a mieink
egy hatos csoportba kaptak besorolást, ellenfeleink lesznek
a  Vuliag-meni (görög), a Catania (olasz), a Leiden (holland),
a Manchester (brit) és a Liverpool (brit) együttesei.

6. oldal

Vasárnapi iskola
a templomban

Megszépült belsõvel várják az õszi hálaadás ünnepét az
evangélikus templomba szeptember utolsó vasárnapján.
Az evangélikus gyülekezet Vasárnapi iskolát indít október-
tõl, elsõsorban alsó tagozatos gyerekek számára.

4. oldal

Két kamerát kapna
a Felsõpárt

Újabb kamerákkal bõvülhet a város térfigyelõ rendszere:

a Felsõpártra kettõt, a Koszta utcába és a Kisér bejáratához

egy-egy képrögzítõ berendezést helyeznének el. Eddig 110

eljárásban használta föl a felvételeket a rendõrség. A

nyomozó hatóság a Jókai utcára, a buszállomás Petõfi utcai

bejáratához, továbbá az Arany János és a Klauzál utca ke-

resztezõdésébe is telepítene új kamerákat.

3. oldal

Ötödével csökkent
a vendégforgalom

Közel egyötödével csökkent a szentesi szálláshelyeken
töltött vendégéjszakák száma az év elsõ nyolc hónapjában
az elmúlt esztendõ hasonló idõszakához képest. 7175 turis-
ta érkezett hozzánk, ami 9 százalékos csökkenést jelent.

4. oldal

Az önkormányzat ala-
pítson „Év családja” díjat,
amely a család fontosságát
helyezné elõtérbe – indít-
ványozza három szentesi
városatya. 

Pásztor Antal, Halmai Ist-

ván és Horváth István közös
indítványában indoklás-
ként arról írnak a képvise-
lõk, hogy a Gyermekjóléti
Szolgálat májusi tájékozta-
tójában picit lehangoló kép
tárult elébük a jövõ nemze-
dékérõl, a család szerepé-
rõl és a gyermeknevelés-
ben vállalt szülõi feladatok
megoldásáról. Véleményük
szerint most is nagyon fon-
tos a család értékének
megõrzése, és a közösség-
nek is el kell ismernie azo-
kat a szülõket és családo-
kat, akik mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy

a gyermekek testi, értelmi
és érzelmi fejlõdését, az
egészséges felnevelkedést
maximális szülõi gondos-
kodás mellett biztosítják.
Erre figyelemmel javasol-
ják, hogy az önkormányzat
alapítson „Év családja” dí-
jat, amit minden évben ka-
rácsonykor adnának az ar-
ra leginkább érdemes szen-
tesi családnak. 

– Olyan kiválasztásban
gondolkodunk, amelynek
alapja mások ajánlása len-
ne. Vagyis a család nem je-
lölhetné magát a díjra, kül-
sõ személyeknek kellene
javaslatot tenni – mondta
lapunknak az ötletgazda,
Pásztor Antal. – Az inter-
neten le lehetne tölteni egy
kitöltendõ ívet, amit ké-
sõbb egy kerekasztal érté-
kelne. Utóbbi grémiumban

helyet kapna a polgármes-
teri hivatal szociálpolitikai
osztályának, a gyámhiva-
talnak, a családsegítõ köz-
pontnak, valamint a nagy-
családosok helyi egyesüle-
tének egy-egy képviselõje.
A díjra javasolt családok-
nak vállalniuk kell a nyil-
vánosságot is, hiszen az el-
ismerés elnyerése esetén
példaképpé válnának, és a
sajtó is kíváncsi lesz ottho-
ni életükre, mindennapja-
ikra. Ez egyrészt erkölcsi
elismerés lenne, de a ter-
vek szerint az önkormány-
zat egy hetes szigligeti
nyaralással, egy éves uszo-
da- és mozibérlettel is
megjutalmazná az arra leg-
inkább érdemes szentesi
családot.

Munkatársunktól  

Díjaznák az év családját

Tizennégy magánszemély
által alapított cég jelentõs
kertészeti beruházásba fo-
gott: termesztõcsatornás,
fejfûtéses üvegházat építe-
nek Szentesen, illetve Szeg-
váron. Az egymilliárdos fej-
lesztés új munkahelyeket
teremt.

Oltyán István telepvezetõ-
vel beszélgettünk arról, hogy
milyen forradalmi fejleszté-
sekre számíthatunk, habár a
projekt nem az Árpád Agrár
Zrt. keretein belül valósul
meg. Tizennégy vállalkozó
szellemû egyén alapított egy
céget, mely az újítást véghez

viszi. Érdekesség még, hogy
közöttük nem mindenki ker-
tész, és van néhány fiatal is.
Jelenleg egy termesztõc-
satornás, fejfûtéses üvegház
épül két hektáron Szentesen
és Szegváron is, melyeknek
költsége közel egymilliárd
forint. Ami mindenképpen
szembetûnõ lesz a régebbi
modellekhez képest, hogy
ezekben sokkal nagyobb lesz
a vápamagasság, valamint –
a dolgozók nagy örömére –
hûvös lesz a levegõ, mivel a
növény le tudja hûteni a sa-
ját párolgásával.

(folytatás a 4. oldalon) 

A kivitelezõ is szentesi

Új üvegház épül
egymilliárdból

Égetõ szükség van szállás-
helyfejlesztésre – fogalmaz
az idegenforgalmi koncepció
akciótervének aktualizált
változata, melynek pontjai-
ról lapunk megjelenése nap-
ján határoz a szentesi képvi-
selõ-testület. A fenti állítás
nem csak az anyagot össze-
állító városházi stáb vélemé-
nye, az idegenforgalomban

érdekelt helyi vállalkozások
és a civil szervezetek is így
vélekednek, a határozati ja-
vaslatban felvázolt lépések
mégsem tükröznek  valódi
elszántságot a városvezetés
részérõl. A jövõ évi költség-
vetésben 7 millió forintot kü-
lönítenének el arra, hogy a
sportszálló felújításáról és új-
rahasznosításáról tanul-

mányterv készüljön annak
érdekében, hogy pályázati
forrás elnyerésével megkez-
dõdhessen az épület re-
konstrukciója. Az ötlet nem
új: 2011 tavaszán egyszer
már döntött arról a testület,
hogy a sportszálló ügyében
figyelni kell a pályázati lehe-
tõségeket, de a keresés eddig
nem vezetett eredményre. 

Más alternatívákat is fel-
vázol a dokumentum, de ér-
demi szálláshelybõvítéssel
egyelõre nem kecsegtet. Szó
van benne például az egyko-
ri úttörõház épületérõl,
amely kapcsán közlik: „a 80

férõhelyes szálloda pályázati
anyaga elkészült, hiánypót-
lása megtörtént. Több mint
egy éve tartaléklistán van a
magánbefektetõ pályázata.”
Ha a nyer a beadvány, több
százmilliós önrészt kell biz-
tosítani a fejlesztés megvaló-
sításához, amelynek meglé-
tét a pályázó magánvállalko-
zás már egy éve a hiánypót-
lási eljárásban igazolta is.

A Petõfi Szálló esetében is-
mert: a város eddig 153 mil-
lió forintot fordított a hotel-
felújítást is magában foglaló
Vitala-projekt elõkészítésére.

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

SSSSzzzzáááállll llllóóóóüüüüggggyyyyeeeekkkk    ffffüüüüggggggggõõõõbbbbeeeennnn

Turisztikai szempontból a legfontosabb feladat a szállás-
helyfejlesztés volna Szentesen – ismeri el a városvezetés.
Az elõkészítésre jelentõs összeget fordít az önkormányzat:
a Petõfi Szálló tanulmányaira, különbözõ pénzügyi és mû-
szaki tervekre felhasználásra került 153 millió forint, a
sportszállóéra 7 milliót fordítanának. A fahíd idei felújítá-
sa pedig kérdõjeles.
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Idõs özvegyasszony va-
gyok, s koromnál fogva, va-
lamint a sors megpróbáltatá-
sai alapján sajnos több egész-
ségügyi intézményben meg-
fordultam. Tapasztalataim
alapján különbözõ vélemé-
nyem alakult ki – sajnos ne-
gatív értelemben is – a ben-
nünket, betegeket ellátó
egészségügyi dolgozókkal
szemben.

Amiért tollat ragadtam az
nem az intézmények techni-
kai és pénzügyi lehetõségei-
vel, hanem a rajtunk segíteni
„akarók” hozzáállásával
kapcsolatos.

A szegedi idegsebészeten
végzett, elég súlyos gerinc-
mûtétemet követõen 3 hetes
rehabilitációra a szentesi
kórházba kerültem. Ami
meglepõ illetve szokatlan
volt, hogy a szentesi osztá-
lyon beosztástól függetlenül
mindenki kedvesen, moso-
lyogva, segítõkészen foga-
dott. Továbbá az is, hogy
kedvesen bemutatkoztak. A
beutaltnak már a kezdetén
más hangulata, közérzete
lett, jobban bízott a gyógyu-
lásában. Név szerint nem
szeretnék senkit sem említe-
ni (nehogy valaki kimarad-

jon), de a kedvesség, a segí-
tõkészség a fõorvosnõtõl, a
vezetõ és beosztott nõvére-
kig, a kezeléseket végzõ
szakdolgozókig a takarító-
nõkkel bezáróan jellemzõek
voltak.

Ez a hozzáállás nemcsak
az elején, hanem bentlétem
teljes idõtartama alatt ta-
pasztalható volt. Köszönet
mindezért mindannyiójuk-
nak, maradjanak továbbra is
ilyenek, s a többi betegtár-
sammal együtt reméljük,
hogy az ilyen hozzáállásu-
kért nemcsak a betegek, ha-
nem feletteseik elismerését is
megkapják! 

Hát ilyen is van!
Mindenért köszönet!

M. Árpádné
egy gyógyulni vágyó

…szeptember 30-án, hét-
fõn 18 órakor a bibliotéka
vendége lesz Danyi Zoltán
költõ, író.

...október 1-jén, kedden 18
órakor Rajzelemzés a grafo-
lógus szemével címmel tart
elõadást K. Horváthné Szabó
Edit grafológus.

…október 2-án, szerdán 18
órakor a „Van egy könyvem”

címû rendezvényre várják az
érdeklõdõket.

A kora esti idõpontban a
könyv kap fõszerepet. Prog-
ram azoknak, akik nagyra
becsülik a könyvet, szeretik,
olvassák, netán gyûjtik. Is-
merjük meg egymás ked-
venc könyvét! Hozza el, mu-
tassuk be egymásnak ked-
venceinket (5 perc/könyv).

A könyvtárban...

A Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. az elõzetesen
a Köztisztasági tájékoztató
füzetben meghirdetetteknek
megfelelõen lomtalanítást
végez Szentes városban
szeptember 30-október 4-ig.

A lomtalanítás idõpontja
minden ingatlan esetében a
szemétszállítás napja.

A lakosság a lomot a meg-
jelölt napon reggel 7 óráig
helyezheti ki az ingatlana elé
úgy, hogy a forgalmat ne

akadályozza. A lomtalanítás
során kizárólag nagy dara-
bos, azaz a közszolgáltatás
keretében rendszeresített
gyûjtõedény méreteit meg-
haladó lomhulladék kerül el-
szállításra.

A lomtalanítás költségeit a
rendszeres szemétszállítás
bevételei fedezik, ezért a ren-
dezetlen, szüneteltetett szer-
zõdésû, illetve jelentõs díj-
hátralékos ügyfeleinktõl a
lom nem kerül elszállításra.

Elszállítják a lomot

Eddig sem volt különöseb-
ben kedvenc sportom a sakk,
de ahogy belegondoltam az
elõttem torlódó feladatokba,
ezután sem lesz.

A számunkra oly kedvelt
politikusok azon sakkoznak,
hogyan segítsenek a deviza-
hitelesek nehéz helyzetén.
Ezzel nincs is semmi gond.
Csak a végén tényleg sze-
gény hitelesek járjanak jól és
ne a döntéshozók, hiszen saj-
nos ez a tendencia. Kitalál-
nak valamit, törvénykeznek
valamirõl ami a saját mal-
mukra hajtja a vizet – lásd
trafikmutyi, de hosszan so-
rolhatnám. Sakkoznak azon
is, hogyan lehetne még na-
gyobb vagyont a zsebükbe
gyömöszölni, hiszen nem
elég a „nagy házból” kapott
fizetés, emellett azon sak-
koznak, hogy lakhatási tá-
mogatást, utazási kedvez-
ményt, ilyen-olyan jogcímen
zsebre rakott bevételt szerez-
zenek maguknak. Lassan
nincs akkora zseb, amibe ez
a sok pénz beleférne. De
most hagyjuk a nagy embe-
reket!

Egyszerû kis emberként
én azon sakkozom, hogy
egyeztetem össze a munkát
és a bölcsõdét!? Kislányom
két éves lesz, így a jól kiérde-
melt gyed után, kérvényez-
tem a gyest, ami testvérek
közt is 25 ezer forint körül

van. Hûha, mekkora összeg!
Ugye Uraim!

Akiknek egy pár cipõjük
többe kerül ennél. (De állító-
lag 43 ezerbõl is meg lehet
élni, csak jól kell csinálni!)
Kipróbálta az a kedves poli-
tikus aki ezt fennen hirdette?

Szóval a gyed után, gyes!
Ezzel a problémával nem va-
gyok egyedül. A kettõ közti
különbözetet tehát valami-
bõl pótolni kell. Hogyan?
Dolgozni szeretnék! De ter-
mészetesen ezt csak akkor
tehetem meg, ha 1. találok
munkahelyet, 2. a gyereke-
met biztos helyen tudom
egész napra. Marad a bölcsi.

Sakkozom! Ha a leendõ
munkahelyemen, ami talán
összejön, 7-tõl 7-ig van mû-
szak, hogyan oldom meg a
nyitást, illetve délutáni mû-
szakban a zárást!

A két éves pici lányt fél 6-
kor kirobbantom a jó meleg
kis vackából, fél 7-kor átbica-
jozom a városon – esõben,
ha futja benzinre kocsival –,
hogy le tudjam adni a
bölcsibe, majd visszabicajo-
zom a város másik végébe,
mert ott a munkahely, hogy
még 7 elõtt beérjek és nyitni
tudjak. Bölcsõde délután 5-ig

van, ki kell sakkoznom,
hogy is hozom el a kis csajt,
ha 7-ig bent vagyok a bolt-
ban. Milyen piti dolgok ezek
egy politikus elfoglaltságá-
hoz és teendõihez képest,
ugye?

Viszont a mi életünket ez
az idõszak gyökeresen meg-
változtatja. Hiszen kislá-
nyom születése óta, két évig,
egy nyugodt kis életünk
volt, csak egymással, a csa-
láddal és a napi teendõkkel,
háztartás, bevásárlás, takarí-
tás, séta, játszótér, stb. kellett
foglalkozni. Most kész káosz
lesz minden!

Indítsam a nagy fiamat is-
kolába, vigyem a kicsit
bölcsibe, de érjek be a mun-
kahelyemre is pontosan,
mert az mégiscsak úgy illik.
Nincs is ezzel gond, százez-
rek csinálják. De ha már
munkahely alig akad, miért
nem lehet a gyes legalább a
minimálbérrel egyenlõ?

Azt szerintem mindenki
elismeri, hogy egy kisgyerek
teljes embert kíván és mellet-
te, általában még van 1-2-3
gyerek, kutya, macska,
aranyhal, no meg a férj. Egy
család. Akiknek tiszta ott-
honra, rendes házra, fõtt ka-

jára, no meg odafigyelésre
van szüksége. Nem ér ennyit
egy anya otthoni munkája?
Egy minimálbérnyi ellátást.

Pedig én kérem teljesítet-
tem a tervet! Négy kerék,
négy szoba, négy gyerek –
igaz két „alomból”, de 43
évesen még bevállaltam egy
picit!!

Más! Tudom, mindenki
sakkozik, nem csak én. Ba-
rátnõm férje beteg lett, ter-
mészetesen az állását rögtön
elveszítette, kemóról-kemóra
járnak évek óta. Erre az asz-
szony is feladta állását és
ápolásira ment a férjével. Õ
hozza-viszi a kórházból,
mellette van, ha kezelés után
rosszul érzi magát, vele van,
ha étvágytalan és nem ma-
rad meg benne az ebéd, szó-
val vele van jóban -rosszban.

Mindezt 25 ezerért! Sakko-
zik, de nem unalmában!
Azért sakkozik, hogy ki-
agyalja, melyik gyógyszerre
jut az adott hónapban pénz
és melyikre nem. Meg tudja-
e venni a felírt vitaminké-
szítményt vagy tankoljon az
autóba, hogy a beteg férjét
szállítani tudja. Nem kellene
ezen is elgondolkozni?!

Én elgondolkoztam. Az én
ügyem még mindig eltörpül
az övéké mellett, hiszen õk
harcolnak minden nap, szó
szerint az életért. De ehhez is
sajnos pénz kell!

A T. Házban ülõ urak, új-
ságot olvasnak, kártyáznak,
interneteznek a számítógé-
pen munkaidõben, ha egyál-
talán megjelennek az üléste-
remben. (Hányszor látunk
üres sorokat a Parlament-
ben!)

Útiköltséget térítenek ma-
guknak, potom pénzért ebé-
delnek a parlamenti büfé-
ben, milliós verdákkal furi-
káznak, mindemellett szá-
zezres, vagy milliós fizeté-
sük mellé, még további bér-
emelést kapnak, hiszen a
jogszabály lehetõvé teszi ezt
a minisztereknek – olvasom
a Blikkben.

„A legjobb három közigaz-
gatási államtitkár, akik
997.200 forintos bérükhöz 30
százalék emelést kapnak, va-
gyis további 299 ezer forint-
hoz jutnak a miniszter dön-
tése alapján!"

Hol élünk mi? Milyen or-
szág ez, ahol a kisember
éhen döglik, amíg a politiku-
sok saját döntéseik alapján
milliókat visznek haza? Sak-
kozzunk, hogy is van ez? 

Azt gondolom, nem csoda
ha ezek után tényleg meg-
utáltam a sakkot, legszíve-
sebben „megbuktatnám” az
összes futót, huszárt, no meg
a sok öltönyös parasztot!

Lantos Hajnalka  
négygyermekes anyuka 

Szentes

Olvasónk írja

Sakkozunk!

A felsõpárti városrészben
található; a Rákóczi Ferenc és
a Dr. Berényi Imre utcákat
köti össze. Az 1860-as évek
elején még névtelen utca
volt. 1890-tõl IV. Kereszt ut-
caként említik a források.
Mivel a felsõpárti katolikus
temetõbe vezetett, 1903-tól
már Temetõ utca a neve. Az
1906. évi városrendezéskor
vette fel Szeder Imre jómódú
gazdálkodó nevét, aki Szen-
tesen született 1836. szept.
26-án; apja Szeder Ferenc
szántóvetõ, édesanyja Gyar-
mati Lídia. Közel 360 holdas
földbirtoka révén a legtöbb
adót fizetõk közé tartozott,
ezért 1876-tól egészen 1901-
ben bekövetkezett haláláig
virilis jogon tagja volt a váro-
si képviselõ-testületnek. Egy
feljegyzés szerint örökösei a
II. tizedben lévõ házát elag-
gott mezei munkások mene-
dékházának adományozták.
A róla elnevezett utcát 1945-
ben átkeresztelték Ságvári
Endre (1913–1944) utcára, aki
jogász, a munkásmozgalom
harcosa és vértanúja volt. Az
1989/90-es rendszerváltás
után az utca visszakapta Sze-
der Imre nevét. L. L.

Utcáink, tereink
névadói (120.)

Szeder
Imre utca

Július 8-án írtam levelet a

polgármesteri hivatal mûsza-

ki osztályának, hogy a kór-

ház diagnosztikai központja

elõtt hatalmas gödrök van-

nak az út mellett, a kaviccsal

feltöltött részén. Akkorák a

gödrök, hogy könnyen ten-

gelytörést okozhatnak a bete-

geket oda szállító autóknak.

A napokban vittek engem is

oda (havonta járok) és az esõ

miatt a gödrök még vízzel is

tele voltak. Egy darabon a

bazalt kockák magasan  ki-

emelkednek a gödrökbõl.

Ennek a javítása kire tarto-

zik?

V. Kis Sándorné

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Kala-
musz Endrét (képünkön), a
horgászegyesület elnökét
kérdeztük.

– 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.

– Elkeserítõ, hogy csalá-
dok így élnek és gyermekek-
kel akár az utcára is kerül-
hetnek. Átfogó probléma
,ahol szerintem az egész szo-
ciális rendszert kellene meg-
változtatni. De az is igaz saj-
nos, hogy sok ember nem
tesz semmit a jobb megélhe-
tésért és a támogatásokra
vár.

– Ruházati és informati-
kai üzletek, zöldségesek,
élelmiszerboltok tulajdono-
sait és vásárlót, az ott lakó-
kat és arra közlekedõket
érinti a felújítással járó fel-
fordulás a városközpontban.
A hangos gépekre és a csök-
kenõ forgalomra panaszkod-
nak a kereskedõk, míg a la-
kosok nem értik, miért kel-
lett felbontani az egyébként
jó utakat és járdákat.

– Addig, amíg nem kezd-
tem igazán az országot járni
azt gondoltam, hogy Szente-

sen semmi kiemelkedõ és ér-
dekes sincs. De mára már
belátom a mi városunk szép
és természeti adottságokban
és mára már szépen felújított
épületekben tudunk gyö-
nyörködni, remélem ezek az
átalakítások (bár most sok
bosszúságot okoznak és
együtt érzek a vállalkozók-
kal) még szebbé tehetik
Szentest.

– A Csongrádi úti lakta-
nyával szemben, az Aldi
parkolójához vezetõ kerék-
párút mellett lévõ zöldterü-
leten a Szentes mellett 1944-
ben elesett pilóták emlékére
emlékmûvet állított a Len-
gyel Köztársaság. A szüksé-
ges környezetrendezés, par-
kosítás költségére 1,5 millió
forintot hagyott jóvá a kép-
viselõ-testület. 

– Ez az összeg nekem egy
kicsit soknak tûnik ,bár nem
vagyok jártas az ilyen beru-
házásokban. De remélem,
hogy sokáig õrzi majd a pi-
lóták emlékét ez az emlék-
mû.

– A mostani tanévben még
csak hagyján, de jövõre

megoldhatatlan feladatot
jelenthet a mindennapos
testnevelés megvalósítása a
szentesi iskolákban. Amíg
lehet, úsznak, kenuznak, fut-
nak a diákok a kerítésen kí-
vül, de ha igazán beköszönt
a hûvös, marad a folyosói
pingpong és a bemelegítés-
nyi tesi óra, valahol.

– Személy szerint jó dolog-
nak tartom, hiszen a környe-
zetemben is látom, hogy a
mai számítógépcentrikus vi-
lágban mennyi idõt töltünk
a gép elõtt, és mennyire min-
dennapossá vált és sajnos ez
a mozgáskultúra rovására is
megy. Sajnos azt tapaszta-
lom, hogy egyre kevesebben
választják a délutáni elfog-
laltságnak a sportot. Támo-
gatom a mindennapos test-
nevelés ötletét ha megfelelõ
helyen és eszközöket bizto-
sítva tudják megtartani a
gyermekeknek.

– Közel 9 százalékkal
csökkent a regisztrált állás-
keresõk száma a szentesi
kistérségben az elõzõ év ha-
sonló idõszakához képest. A
nõk helyzete is javult: 216-
tal kevesebben keresnek
munkát, mint tavaly – érte-
sült lapunk a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Szen-
tesi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségén.

– Ez az adat valóban na-
gyon szép, hogy csökken a
munkanélküliség, de a meg-
felelõ bérezéssel lehetne iga-
zán javítani az emberek élet-
színvonalán. Az is a baj,
hogy hiába dolgoznak az
emberek, mégis mindennapi
megélhetési gondjaik van-
nak.

Mit szól hozzá
Kalamusz Endre?

Olvasónk írja

Ilyen is van?

Olvasónk írja

Gödrök a
kórháznál
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A vezetõi pályázat elbírálá-
sáig, de legkésõbb ez év vé-
géig Rakk Lászlót, az intéz-
mény programszervezõjét
bízhatják meg a Sportköz-
pont irányításával, mivel a
korábbi igazgató, Tomcsányi
Ferenc lemondott tisztségérõl
– egyebek mellett errõl is szó
lesz a képviselõ-testület pén-
teki ülésén. Emellett az ön-
kormányzat 2013 elsõ félévi
gazdálkodása, a Kurca víz-
minõség-védelmi programjá-
nak teljesítése, a háziorvosi
körzetek módosítása, az óvo-

dai alkalmazotti létszám bõ-
vítése és az egészségügyi
szûrõprogramról készült be-
számoló is napirendre kerül
a lapunk megjelenése napján
rendezett városházi tanács-
kozáson. A lakbérhátralékot
vizsgáló ad-hoc bizottság
szintén beszámol eddigi te-
vékenységérõl: összeállítá-
sukból kiderül, hogy 268 bér-
lõ eddig mintegy 25 millió
forint hátralékot halmozott
fel, a legnagyobb tartozás pe-
dig másfélmillió forint.

B.D. 

Fogadóóra

Demeter Attila, a 4. sz. válasz-
tókörzet képviselõje fogadóórát
tart október 2-án, szerdán 17 óra-
kor. A Csongrádi út 3. sz. alatt a
Vízmû épületébe várja az érdeklõ-
dõket, ahol általános tájékoztatót
tart az önkormányzat munkájáról.

(folytatás az 1. oldalról)
A pénteken a testület elé

kerülõ anyag szerint „az ön-
kormányzat a Vitala-cso-
porttal együttmûködve a
SPA & Medical Kft. keretein
belül közel 2 éves munkával
eljutott oda, hogy a megva-
lósítási tanulmányok alapján
finanszírozási ajánlatot ka-
pott pénzügyi alapoktól. A
pénzügyi finanszírozó írás-
ban kifejezte szándékát a
projekt finanszírozására,
ugyanakkor további doku-
mentumok benyújtása szük-
séges a finanszírozás megva-
lósulásához. Jelenleg ezek
elõkészítése van folyamat-
ban.” Az ügy sikere boríté-
kolható, legalábbis az alap-
ján, hogy a várost és a Vitala
csoportot összehozó Interna-
tional Project Managements
Kft. 2013-ra esedékes 7 millió
forintos sikerdíját már 2012
végén kifizette az önkor-
mányzat – minderrõl tavaly
õsszel zárt ülésen határozott
a képviselõ-testület. Az ügy-
höz hozzátartozik, hogy in-
formációink szerint a szálló-
felújítást korábban megcélzó
Pendola-Szentes Kft. – ami
jelentõs tagi kölcsönnel tar-
tozik az önkormányzatnak –
jogerõs építési engedéllyel
rendelkezik, vagyis egyelõre
„birtokon belül van”.

A frissített akcióterv fog-
lalkozik a Kurcával is. La-
punkban is beszámoltunk
arról a civil tanulmányról,
amely annak lehetõségeit
boncolgatja, hogyan lehetne
Szentes új turisztikai attrak-
ciója és hajózható vize a vá-
rost átszelõ fõcsatorna. A
Kurca-program részletes ki-
dolgozására nem szánna
pénzt az önkormányzat, pá-
lyázati forrásból készíttetnék
el a teljes anyagot. Az elkép-
zelések között szerepel kis-
hajó kikötõk, stégek és vízi
színpad felállítása, de a leg-
költségesebb feladat a hidak
felemelése lenne, hogy a ki-
sebb vízi jármûvek átférje-
nek alattuk. Ennek elsõ állo-
mása az Eszperantó-híd le-
het. Megírtuk már, hogy a fa-
híd felújítására idén elkülö-
nítettek mintegy 30 millió fo-

rintot. A munka azért nem
kezdõdött el, mert épp a ha-
józhatóság nem lenne bizto-
sított, ha a régi paraméterek-
kel újulna meg az átkelõ. A
szabvány szerint a vízszint-
tõl mérve 210 centiméter ma-
gasan kell átívelnie a hídnak
ahhoz, hogy kishajók szabá-
lyosan közlekedhessenek a
Kurcán. Ha emellett dönt a
városházi grémium, újra kell
tervezni az átkelõt, aminek
építése – az engedélyezés
miatt – egy év múlva kez-
dõdhetne el. Hozzá kell ten-
ni, az új híd jóval hosszabb
lenne, mint a mostani, szinte
úttesttõl úttestig érne, hogy
az említett magasság mellett
ne legyen akkora lejtése a já-
rófelületnek.

Bíró Dániel

Szállóügyek függõben

A református nagytemplomban szeptem-
ber 24-én ravatalozták fel Imre Ernõ nyu-
galmazott református esperes, Szentes Vá-
ros Díszpolgára koporsóját, ahol a város la-
kossága búcsúzhatott a köztiszteletben álló,
96 éves korában elhunyt lelkésztõl. 

A gyászszertartásra eljöttek az egyházak
képviselõi, a presbiterek, a díszpolgártár-
sai, a helyi önkormányzat több tagja és sok
gyászoló. A részvétnyilvánításokat felesége
Irénke néni, és fiai András, Péter és János,
illetve a közeli családtagok fogadták.

Végsõ búcsú Imre Ernõtõl

A lengyel katonai hagyo-
mányoknak és a magyar
szokásoknak megfelelõen
avatták fel a város legújabb
köztéri alkotását. A mû hõsi
halált halt lengyel katonák-
nak állít emléket, akiknek a
repülõgépe Szentesnél zu-
hant le a második világhá-
borúban. A szónokok a két
nemzet baráti kapcsolatát
emelték ki beszédükben.

A lengyel és a magyar
himnusz hangjai után eleve-
nedett meg a 69 évvel ezelõt-
ti katonai esemény, amely
két lengyel katona életébe
került. 1944. augusztus 1-jén
a brit Királyi Légierõ hat
Halifax típusú repülõgépe
indult útnak az olaszországi
Brindisibõl, hogy utánpót-
lást szállítson a varsói felke-
lõknek. Visszaúton a lengyel

legénységgel rendelkezõ re-
pülõk egyikét német vadász-
gépek eltalálták Szolnok kör-
nyékén. A megsérült repülõ-
gépet végül Szentes mellett a
Tisza-híd légvédelme lelõtte.
A laktanya közelében lezu-
hant gépben Jan Lewan-
dowski bombázótiszt és
Pawel Sejnowski lövész éle-
tét vesztette. Nekik állított
emléket az önkormányzat, a
Lengyel Köztársaság, a Harc
és Mártíromság Emlékét
Õrzõ Tanács valamint a Len-
gyel Köztársaság Budapesti
Nagykövetsége és a szegedi
konzulátusa Karol Biernacki
konzul segítségével, a Szege-
di Lengyel Önkormányzat, a
Meritum Kulturális és Mû-
velõdési Közhasznú Egyesü-
let, valamint a Magyar
Roncskutató Egyesület.

Az ünnepségen megjelen-
teket elsõként Szirbik Imre
köszöntötte. A polgármester
emlékeztetett, hogy a II. vi-
lágháború Lengyelország-
ban kezdõdött, de a két or-
szág sosem háborúzott egy-
mással. Párhuzamot vont a
két lengyel katona emlékmû-
ve és a közelben található, a
világháborúban elveszett
több mint 2 ezer magyar fia-
tal nevét feltüntetõ emlékmû
között. – Az alkotás nem
csak a katasztrófára emlé-
keztet, hanem a két nép kap-
csolataira is, ez a barátság és
a béke emlékmûve – tette
hozzá Szirbik Imre.

A Lengyel Köztársaság bu-
dapesti nagykövete, Roman
Kowalski magyarul szólt a
megjelentekhez. – Lengyel-
ország hû maradt halottai-

hoz és azokhoz is, akik segí-
tették. Emlékhelyekkel sû-
rûn borított hely Magyaror-
szág és Szentes nagyon fon-
tos pont a lengyel emlékezés
térképén. Kivételesen erõs
örökség a két nemzet kap-
csolata és tudjuk, számítha-
tunk magyar barátainkra –
mondta a lengyel nagykövet. 

A lengyel légierõ fõpa-
rancsnokság képviseletében
Krystof Cur ezredes emléke-
zett meg a két lengyel harcos
hõsi haláláról, majd a len-
gyel katonai hagyományok-
nak megfelelõen szokásos
névsorolvasással, magyar és
lengyel nyelven folytatódott
a tiszteletadás. Az emlékmû-
vet megáldotta Kiss-Rigó
László a Szeged-Csanádi egy-
házmegye püspöke.

Besenyei

Másfélmilliós
lakbértartozás

Újabb kamerákkal bõvül-
het a város térfigyelõ rend-
szere: a Felsõpártra kettõt, a
Koszta utcába és a Kisér be-
járatához egy-egy képrögzí-
tõ berendezést helyeznének
el. Eddig 110 eljárásban
használta föl a felvételeket
a rendõrség.

Tavaly nyár óta figyelhetik
monitorokon keresztül a
rendõrök, mi történik a vá-
ros utcáin. Eddig 21 térfigye-
lõ kamera mûködött Szente-
sen. A rendõrkapitányság
most további képrögzítõk el-
helyezésére tett javaslatot. A
kapitányság beszámolója
szerint a kamerák által rögzí-
tett képek a jogszabályi ren-
delkezéseknek megfelelõen –
amennyiben az eljárások so-
rán azokra nincsen szükség –
5 nap után automatikusan
törlõdnek. A közvetített ké-
pek figyelését 2012 júliusá-
ban kezdte meg a szerzõdés-
sel rendelkezõ állomány. E
feladat ellátását az önkor-
mányzat havonta maximum
200 órában anyagilag ellenté-
telezi. Jelenleg a piacos na-
pok délelõttjén, hétvégén az
esti, éjszakai órákban, illetve
a városi rendezvények idején
történik a térfigyelés. A
rendõrök kiemelten kezelik a
városban az éjszakai órákban

esetlegesen megjelenõ átuta-
zó bûnözök kiszûrését is.

Eddig büntetõeljárás során
42 esetben, szabálysértési el-
járás kapcsán 29 esetben,
közlekedési baleset vonatko-
zásában 8 esetben, míg
egyéb eljárásban 31 esetben
került sor a térfigyelõ rend-
szer által rögzített képek fel-
használására.

A rendõrség javaslata
alapján elsõ körben további
négy kamerát helyeznének
el. Bekameráznák a Koszta
József és a Zrínyi utca sarkát,
a Hajnal utca és a Szelevényi
út keresztezõdését, a Szent
Imre herceg és a Szent Anna
utca csomópontját, illetve
optikát helyeznének el a Ri-
gó Alajos gyermekotthon
szomszédságában, a Deák
Ferenc és Dósai Molnár utca
sarkán. Ezekre kicsi híján
meg is lehet a fedezet, hiszen
júniusban a 2012-es költség-
vetési pénzmaradvány elosz-
tásánál 3 millió forintot külö-
nítettek el a rendszer bõvíté-
sére. A második körben a Jó-
kai utcára, a buszállomás Pe-
tõfi utcai bejáratához, továb-
bá az Arany János és a Klau-
zál utca keresztezõdésébe te-
lepítenének új kamerákat.

B.D.

Két kamerát kapna
a Felsõpárt

Békét is hi rdet a
katonai emlékmû

(Fotó: Vidovics Ferenc)

Pánikajtó, kerítés

Leginkább a sportturizmusra fókuszál az akcióterv. A
határozati javaslatok között szerepel a sportcsarnok befo-
gadóképességének növelése, amit két pánikajtó kicseré-
lésével és 4 menekülõ ajtó beépítésével érnének el. Erre
és tetõzet felújítására 7,5 millió forintot különítenének a
2014-es költségvetésben.  A sporttelepen elsõként a kerí-
tést cserélnék le, amire 5,5 milliót tennének félre jövõre.
Szervezett túraútvonalak kialakítására egymillió forintot
szánna a város, és egy sportdiplomáciai testületet is létre-
hozna az önkormányzat, hogy minél több sportolót csá-
bíthassanak Szentesre. 
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(folytatás az 1. oldalról)
A megnövekedett területet

azonban nem lehet már csak
a saját dolgozókkal ellátni, a
tervek szerint sor kerül majd
új munkaerõ felvételére is.
De miért is szükséges az új
üvegház építése? Oltyán Ist-
ván szerint a versenytársak
elhúznak mellettük, na-
gyobb mennyiséget tudnak
elõállítani, tehát a szentesi
zöldségtermesztésnek meg
kell tartania versenyképessé-
gét. Még egy érdekessége

van ennek a projektnek még-
pedig az, hogy nem csak
Szentesen épül az üvegház,
de szentesi cég is építi, a
Global Glasshouse Kft. sze-
mélyében. 

A munkálatok gyors ütem-
ben zajlanak, a területen lévõ
régi üvegház bontása már
megkezdõdött, így õsszel
már épül is az új, amit már
februárban beültetnek. Még
egy jelentõs  újítással bõvül
az üvegház nyújtotta lehetõ-
ségek sora, amely a kártyare-

gisztrációs rendszer. Ezzel az
eszközzel pontosan nyomon
lehet követni a teljesítményt
és a munka haladásának üte-
mét is. 

Megnézhettük a folyamat-
ban lévõ munkálatokat és a
gyorsaság  igazán meglepõ.
Reméljük, hogy nagy sikere-
ket  hoz majd ez a projekt a
zöldségtermesztés terén kis
városunknak.

Salánki Zsófia

Közel egyötödével csök-
kent a szentesi szálláshelye-
ken töltött vendégéjszakák
száma az év elsõ nyolc hó-
napjában az elmúlt eszten-
dõ hasonló idõszakához ké-
pest. Csak a márciusi muta-
tó javult. A forró nyár sem
tudott idecsábítani annyi
turistát, mint ahányan 2011-
ben és 2012-ben jöttek. 

Több mint 18 százalékkal
esett vissza a szentesi szál-
lásadók forgalma az év elsõ
nyolc hónapjában – derül ki
a polgármesteri hivatal adó-
irodájának lapunkhoz eljuta-
tott összesítésébõl. Amíg
2011-ben augusztus végéig
24 057 vendégéjszakát re-

gisztráltak városunkban,
2012 hasonló idõszakában
pedig 25 668-at, idén mind-
össze 20 952 vendégéjszaka
szerepel a városházi nyilván-
tartásban. Ami a részleteket
illeti: havi összevetésben
csupán a március mutatója
javult. Az idei év harmadik
hónapjában 1723, tavaly
1644, tavalyelõtt 963 vendég-
éjszaka szerepelt a kimuta-
tásban. Egy másik hivatali
összevetésbõl az is kiderül,
hogy a hozzánk látogató
sportolóknak és csapatoknak
köszönhetõ ez az egy havi
fellángolás. Akkor vízilabdá-
zók, úszók, bokszolók és ko-
sárlabdázók összesen 413

vendégéjszakát töltöttek ná-
lunk. Sportturizmus szem-
pontjából ez év elsõ felében a
június volt a legerõsebb: csak
vízilabdázók 586 vendégéj-
szakára jöttek. 

Hiába volt száraz és meleg
a nyár, a forgalmi adatok
összességében elmaradtak a
korábbi évek mutatóitól.
Idén júniusban 25, júliusban
7, augusztusban 20 százalék-
kal csökkent a vendégéjsza-
kák száma az elmúlt évhez
képest. Ha csak a vendégek
számát tekintjük: 7175 turis-
ta érkezett hozzánk, ami 9
százalékos csökkenést jelent
a tavalyi idõszakhoz képest.

B.D.

A 20. század egyik helyi
építészeti különlegessége a
Zalotához közeli, 1906-ban
épült bökényi duzzasztó-
mû, amely az ország elsõ
vasbeton építménye volt –
hangzott el a Vizek há-
zai Szentesen elnevezésû
szombati elõadáson. 

Ma már csak a Körös által
körülölelt tûsziget és a hajó-
zsilip emlékezet arra, valaha
mekkora építmény állhatott
a Bökényben. Az 1987-ben
üzemen kívül helyezett
bökényi duzzasztót 1905-ben
kezdték el építeni, és 1906-
ban adták át. Wittek Krisztina
városi fõépítész elõadásában
hangsúlyozta, hogy a Zie-
linski Szilárd tervei alapján
készült mûtárgy Magyaror-
szág elsõ vasbeton építmé-
nye volt, amely hajózhatóvá
tette a Köröst. Építésekor két
folyókanyarulatot levágtak,
és volt olyan idõszak, ami-

kor az építési terület szintjé-
nél 11 méterrel magasabb
volt a vízszint. A szerkezet
2,5-3 méteres vízduzzasztás-
ra volt képes. A fõépítész
csak megbecsülni tudta,
hogy megközelítõleg 2,5 mil-
liárd forintba kerülne az
egykori építmény felújítása. 

Temesvári Mihály, a vízügyi
igazgatóság mûszaki bizton-
sági szolgálatának vezetõje a
szentesi szivattyútelep múlt-
járól beszélt a hallgatóság-
nak. Elmondta, elõször 1910-
ben merült fel, hogy a Kurca
mindszenti torkolata közelé-
ben épült belvízmentesítõ te-
lep egyedül nem képes ellát-
ni feladatát, ezért a helyi ár-
és belvízmentesítõ társulat
megkezdte az új szivattyúte-
lep tervezését. Közel másfél
évtized múlva kezdõdhetett
meg a kivitelezés. Az 1926-
ban átadott telepet és a
Kurcát 900 méter hosszú csa-

tornával (Kommun csatorna)
kötötték össze. Jellemzõ volt
az akkori közbeszerzésre,
hogy az ajánlattevõk verse-
nyeztetésével drasztikusan
tudták lefelé szorítani az ára-
kat a megrendelõk: a gõzgé-
peket például az elsõ ajánlati
összeg feléért tudta végül
megvásárolni a társulat. A
telepen 40 méter magas ké-
mény épült. Erre szükség is
volt, hiszen a kazánokba
óránként 4,5 mázsa szenet
kellett belapátolni, ezért nem
is volt túl népszerû a szén-
hordó állás. A telepet egyéb-
ként 13 fõs mûszak mûköd-
tette, korszerûsítésére 1989
és 1991 került sor. 

A rendezvényen Móra Jó-
zsef önkormányzati képvise-
lõ arról számolt be, miként is
lehetett Szentes második dí-
jazott a Magyar Tájdíj 2012-
es versenyén. Jászné Gyóvai
Ágnes, a vízügyi igazgatóság

szentesi szakaszmérnökségé-
nek vezetõje pedig egy tra-
gédiával fenyegetõ éjszaka
élményeit elevenítette fel.
2000 áprilisában, az egyik éj-
szakán ugyanis az áradó Ti-
sza vize átszakította az 1885-
ben épült Kurcatoroki zsilip
4 méter magas vízzáró kapu-
ját. Hét méter magas víznyo-
más nehezedett a szerkezet-
re, a betörõ víz miatt pedig
emelkedni kezdett a mentett
oldali ellennyomó medence
vízszintje. Félõ volt, hogy
medence töltése átszakad, és
kiömlik a víz. Ha ez megtör-
tént volna, átszakadhatott
volna a gát, és a Tisza elönti
Mindszentet. A gyors és
szervezett beavatkozásnak
köszönhetõen az éj leple
alatt is sikerült megelõzni a
katasztrófát. Azóta a sérült
zsilipet megerõsítették.

B.D.

Megszépült belsõvel vár-
ják az õszi hálaadás ünne-
pét az evangélikus temp-
lomba szeptember utolsó
vasárnapján. Az evangéli-
kus gyülekezet Vasárnapi
iskolát indít októbertõl, el-
sõsorban alsó tagozatos gye-
rekek számára.

A Kalevala finn-magyar
baráti társaság kórusa is fel-
lép azon az istentiszteleten,
melyen hálát adnak az evan-
gélikus templom megújult
mennyezetéért és használat-
ba veszik a közösségi tér új
székeit is. A templomhoz illõ
ülõalkalmatosságokat tagjai-
nak adakozásából és az egy-
házmegye segítségével vásá-
rolta a gyülekezet. A vasár-
nap 9 órakor kezdõdõ isten-
tisztelet elõtt gyümölcsöket,
zöldségeket visznek az oltár-
hoz, amelyeket az alkalom
végén közösen fogyasztanak
el. Az esemény után Apró
Ferencné, a Kurca Festõkör
tagjának képei is megtekint-
hetõek a közösségi térben. 

– A templom tetõzetét
2005-ben, építésének száz-
éves évfordulójára újították
fel teljesen. Valószínûleg ak-
kor ázhatott be egy helyen
az épület, ami idén a meny-
nyezet leválását okozhatta –
mondta lapunknak Veres-

Ravai Réka helyettes lelkész.
A felújítás 1,4 millió forintos
költségét az önkormányzat
és az egyházmegye közösen
fizette, a munkát augusztus-
ban végezték el. A több mint
száz éves épület megújulásá-
ban még hátra van az orgona
és az ólomüvegablakok res-
taurálása. A lelkésznõ remé-
nye szerint az ablakok felújí-
tása hamarosan megtörtén-
het egy uniós pályázatnak
révén. 

Vasárnapi iskolát indít az
evangélikus gyülekezet ok-
tóber 6-án. Az istentisztelete-
ket követõen, 10 órától bibli-
ai és erkölcsi nevelést oktat-
nak a Vasárnapi Iskolai Szö-
vetség tanrendje alapján.
Bibliai történetek, játékok,
kézmûves foglalkozások és
zenetanulás is szerepel a
programban, melyre nagy-
csoportos kortól várják a
gyerekeket. A templom ta-
vasszal elkészült közösségi
terében folyó 45 perces fog-
lalkozásokat Patay Ildikó ta-
nárnõ segíti. A Vasárnapi is-
kola órái – ugyanúgy mint
az istentiszteletek – nyitot-
tak, az alkalmakra minden-
kit szeretettel várnak az
evangélikus templomban.

BG

Vasárnapi iskola
Isten házában

KKKKuuuurrrriiiióóóózzzzuuuummmm    aaaa    bbbböööökkkkéééénnnnyyyyiiii
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Ötödével csökkent a
vendégforgalom

Arborétumi kirándulás

Az Árpád Szabadidõs Sportklub kirándulást szervez októ-
ber 13-án, vasárnap a tiszakürti Arborétumba. Utazás: autó-
busszal. Az arborétum honlapcíme: www.arboreta.hu Jelent-
kezni lehet személyesen október 6-ig szerdánként 15 és 17
óra között a klub Kiss B. u. 3. szám alatt. Részletes felvilágo-
sítás kérhetõ  Léhi Gábortól  (30/468-87-69, 63/314-399).

Egykor így bukott alá a Körös vize a duzzasztónál. (Forrás: Magyarország nagyobb vízépítési mûtárgyai címû kötet)

Vízitúrázók a szentesi Tiszán – õk nem foglaltak szállást.

Szentesi cég valósítja meg az egymilliárdos beruházást.

Új üvegház épül
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Régóta nem nyitotta ki ka-
puit a sokak által kedvelt
Graffiti Klub Szentesen.
Most azonban a Közösségi
Tér és a Sportközpont szer-
vezésében egy kétnapos
koncertsorozaton vehetünk
részt. Meg kell említenünk
azt is, hogy az érdem nem
csak a két szervezeté, hanem
a zenekarok közös összefo-
gásának is köszönhetõ. 

Az esemény október 11-12-
én kerül megrendezésre, este
nyolc órai kezdettel. Az egyik
szervezõ, Sebõk Tamás elárul-

ta, remek alkalomnak látják
ezt arra, hogy a már jól ismert
és kevésbé ismert szentesi és
Szentes környéki zenekarok
bemutatkozzanak, valamint
tovább gyarapítsák rajongótá-
borukat. De nem csak a ban-
dáknak, hanem a szentesi fia-
talságnak is szüksége van er-
re, hiszen kevés a korosztály-
nak szóló élõzenés esemény,
és a Graffiti Klub kifejezetten
az õ igényeikre lett kialakítva.

Több zenekar képviselteti
magát, az EbiFish, a T-34, a
The Fly, az Abanda22, a
Zone63, a Kistópart Utca és a
Sunstroke személyében. Az
elsõ napot a rock szerelmesei-
nek ajánljuk, míg másnap a
metálosabb hangulat lesz a
domináns. Az esemény igen
nagy pozitívuma, hogy pénz-
tárcabarát, így a csekély zseb-
pénzzel rendelkezõ fiatalok is
nyugodtan részt vehetnek raj-

ta, mivel a belépõ összege
mindössze 400 forintra rúg.
Aki esetleg még nem járt a
Graffiti Klubban, annak el-
árulom, hogy a berendezés
igen egyedi – bizonyítja ezt a
plafonról lógatott motorbicik-
li – és már ez remek hangula-
tot teremt a koncertek meg-
kezdése elõtt. Maga a helyi-
ség nem túl nagy, viszont
pont ez adja meg azt a külön-
legességet, amely családias

érzést teremt az élõzenés ese-
mények alkalmával.

Sebõk Tamás elárulta: sze-
retnék, ha lenne folytatás,
azonban ehhez az kell, hogy
ez a fesztivál is sikeres le-
gyen. A remek hangulat és a
hatalmas buli garantált, ezért
mindenkinek azt tanácsolom,
hogy vésse be a naptárába:
október 11-12., Graffiti Klub,
Rockfesztivál. 

Salánki Zsófia

Utolsó kiállítását szervezte
meg a díszmadártenyésztõk
szakkörének vezetõje az el-
múlt hétvégén. Kotvics Var-
ga Antal 41 évvel ezelõtt ke-
rült az akkor megalakult
szakkör élére és azóta szinte
minden évben megrendez-
ték az õszi madárkiállítást. A
legutóbbi bemutató megnyi-
tóján azonban bejelentette le-
mondását. Mint lapunknak
elmondta, belefáradt a sok
munkába, a szervezésbe,
amit jórészt egyedül végzett.
A lemondás gondolata már

érlelõdött benne egy ideje,
most eljött az idõ a visszavo-
nulásra. Utódja, Kovács Gábor
számít az idõsebb tagok se-
gítségére, tanácsaira. A kun-
szentmártoni fiatalember 14
éves kora óta foglalkozik
díszmadarakkal, de édesapja
hatására már elõtte tartott
galambokat. – Tavaly január
óta érlelõdött a lehetõség a
szakkör vezetésének átvéte-
lérõl. Úgy láttam, ha én nem
csinálom, akkor megszûnik
ez a nagy múltú szervezet és
elvesznek az eddigi eredmé-

nyek – mondta lapunknak.
Kovács Gábor ugyan nem
szentesi, de tagja a helyi
szakkörnek és sok mada-
rászt ismer. – Jövõre tenyész-
szemlét is szeretnék szervez-
ni, ahol a helyi tenyésztõk is
bemutathatnák a madaraikat
– tette hozzá Kovács Gábor.

A díszmadártenyésztõ
szakkör kiállítására több te-
lepülésrõl, 24 tenyésztõ hoz-
ta el madarait. Az érdeklõ-
dõk a közel félezer szárnyas
mellett, a nyugdíjas kézi-
munkaszakkör tagjainak al-
kotásait, érmegyûjtõk anya-
gait és virágkiállítást láthat-
tak a három nap során a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban.

bes

Új elnök a
díszmadártenyésztõknélAz egyik legnívósabb

lengyel mûvészeti közösség
meghívására kiállításon
mutakozhat be a Szentesi
Fotókör a kiskunfélegyházi
fotóklubbal közösen. A két
nemzet csoportjai a jövõben
is keresik majd a közös be-
mutatkozási és mûhely-
munka lehetõségeket.

A szentesieknek jó a kap-
csolata a kiskunfélegyházi
fotósokkal, így amikor náluk
állított ki a Lódzi Fotómûvé-
szek Szövetsége és a szente-
siek is elmentek a megnyitó-
ra,  felvetõdött egy  lengyel-
országi kiállítás ötlete, tud-
tuk meg Nagy Istvántól, a
Szentesi Fotókör vezetõjétõl.
A meghívásból valóság lett,
a Szentesi Fotókör és a Wesel
Hugó Fotókör alkotásaiból
rendezett tárlat szeptember
17-én nyílt meg Lódzban. Ez
örömteli és nagy megtisztel-
tetés a szentesi fotós közös-
ség számára, hiszen Len-
gyelország egyik legneve-

sebb mûvészeti klubja a ven-
déglátó, ezért a bemutatko-
zási lehetõségnek nagy jelen-
tõsége van. A két magyaror-
szági csoport presztízsét is
növeli a tárlat, véleményezte
Nagy István. Elmondta, a két
klub közösen határozta meg
a mûvészeti koncepciót, s
egységes arculattal, fekete-
fehér alkotásokkal jelentek
meg, a témakör a szem volt.

A Lódzi Fotómûvészek
Társaságának galériájában
Szentesrõl Albert Béla, Apró
Mária, Bakó Ildikó, Gálfalviné
Hilda, Györgyi László, Kozma
Anita, Králik Emese, Leven-
dovics György, Marton Ferenc,
Nagy István és Német Gabriel-
la képei láthatók ezekben a
hetekben. A kiállítást a szen-
tesi önkormányzat is támo-
gatta. Az alkotók hat napot
vendégeskedtek Lengyelor-
szágban, ahol kirándulással,
szakmai munkával és kötet-
len programokkal töltötték
az idõt. Lengyel vendéglátó-

ik emlékezetes programokat
szerveztek számukra, így
rögtön az esti érkezés utáni
hajnalon, zseblámpával már
útra is keltek a Magas Tátra
egyik csúcsához, s a napfel-
keltét már a 982 méter ma-
gas Trzy Korony tetején cso-
dálták meg. Tutajoztak szik-
lás hegyek közt a kacskarin-
gós Dunajec folyón, ahol 18
kilométert tettek meg, s alig
hitték, de 54 méter volt a
szintkülönbség a kiindulási
pont és a cél között. 

A Szentesi Fotókör hama-
rosan ismét utazik, hiszen a
már korábban kialakult kap-
csolatuk révén aradi baráta-
iktól kaptak meghívást no-
vember 7-ére egy ottani kiál-
lításra. Ám elõtte még Szen-
tes lesz a házigazdája a ha-
gyományosan október 23-án
nyíló Alföldi Fotószalonnak,
melyre már érkeznek a pá-
lyamunkák.

(darók)

A fotókör kiállítása Lódzban

Rockfesztivál a Graffiti Klubban

Az Aranytoll-díjakat 1978
óta minden évben kiosztják
a több évtizedes pályájuk
alatt érdemes újságírói
munkát végzett újságírók-
nak, életmûvük elismerése-
ként. Az átadásra minden
évben a magyar sajtó nap-
ján, azaz március 15-én ke-
rül sor, így történt ez ebben
az évben is. Számos közis-
mert személy kapta már
meg e rangos díjat, mint
például Faludy György,
Vitray Tamás vagy Bálint
György. 

Cikkem fõszereplõje, Haj-
dú Júlia Szentesen született
1923-ban, tehát ez év júliusá-
ban ünnepelte a kilencvene-
dik születésnapját. Egész
családja városunkban él és
élt õ is egészen egyetemi
évei megkezdéséig. Gyakran
látogatott haza, de nem csak
családlátogatás céljából, sok-
szor hozta ide õt a munkája
is, hiszen a kertészeti rovat

írójaként nem kevés téma
adódott számára térségünk-
ben. Nem csak témákban, de
szakmai tanácsadókban és
újdonságokban is bõvelke-
dett Szentes, hiszen már ab-
ban az idõben is virágzott a
kertészet, amelyrõl nagy
örömmel tudósított. Hogy
mennyire kötõdik ifjúkora

helyszínéhez, az is bizonyít-
ja, hogy állandó tagja volt a
Budapesten mûködõ Szente-
siek Baráti Körének.

Õ sem sejtette még, ami-
kor 1950-ben elkezdte mun-
káját a Szabad Föld címû
lapnál, hogy ekkora elisme-
résben lesz része. Egész pá-
lyafutása alatt ugyanennek
az újságnak az alkalmazásá-
ban állt, nem csak 1980-as
nyugdíjba meneteléig, ha-
nem egészen 2001-ig. Újság-
írói pályájának megkezdése
elõtt a DÉFOSZ-nál dolgo-
zott, mint adminisztrátor, itt
a kubikosok utazási igazol-
ványáért és nyugdíjazásáért
volt felelõs, különös gonddal
és szeretettel viseltetett a ku-
bikosok népes szentesi tábo-
ra iránt. De milyen rovato-
kért is volt felelõs Hajdú Jú-
lia? Az õ keze alól került ki a
Család és Otthon rovat, vala-
mint a Kis kert, nagy öröm
és a Kertészet és Kertbarátok

is. Fontos megjegyeznünk
azt is, hogy az általa írt cik-
kek és levelek nem voltak
szakmai tudástól mentesek,
hiszen a Gödöllõi Agrártu-
dományi Egyetemen szerzett
diplomát. Nem véletlen je-
gyeztem meg a leveleket
sem. Azt hihetnénk, hogy a
rovatért felelõs újságíró csak
azokat a beérkezõ leveleket
válaszolja meg, amelyek
nyomtatásban is megjelen-
nek. Ez azonban téves követ-
keztetés, mivel az igazán lel-
kiismeretes újságíró minden
egyes kérdésre választ ad,
így tette ezt õ is. 

Hajdú Júlia szerint a fiatal
újságírók ne forduljanak
vissza a nehézségek láttán,
hanem tartsanak ki, építse-
nek rengeteg kapcsolatot,
ami segíti õket az informá-
ciószerzésben, amit majd az
olvasó tudtára adhatnak.
Fontos tulajdonságnak tartja,
hogy egy újságíró legyen

sokoldalú, empatikus és
mindig törekedjen az igaz-
ságra, amit napjaink bulvár-
világában nem könnyû be-
tartani. A sokoldalúságra re-
mek példa lehet õ maga is,
hiszen a kertészettõl kezdve,
az egészségen át a divatig
mindennel foglalkozott, és
mindenrõl sikerrel hírt adott. 

Szerencsésnek érezhetjük
magunkat, ha vele beszélget-
hetünk, történetei és tanácsai
igen inspirálóan hathatnak
mindenkire. Jó érzés tudni,
hogy egy kisvárosból is tör-
hetünk ilyen nagy babérok-
ra, hiszen neki sem volt egy-
szerû dolga, amikor innen
belekerült Budapest forgata-
gába. Hajdú Júlia jelenleg is
a fõvárosban él és kiváló
egészségnek örvend, gyak-
ran hazalátogat Szentesre,
családjához, valamint a
Nyugdíjas Tollforgatók
Klubjának aktív tagja.

S.Zs.

Inspiráció az Aranytoll-díjas újságírótól

Az ifjúsági házban...

…a Magyar Népmese
Napja alkalmából szeptem-
ber 30-án, hétfõn 9, 10,30 és
14 órai kezdettel „Mese, me-
se, mátka” címmel népmesé-
ket és népdalokat hallhatnak
a rendezvényre látogatók.

…október 1-jén, kedden fél
5-kor a Frakk, a macskák ré-
me címû mesét vetítik a dél-
utáni matiné programjaként.
Bõvebb információ kérhetõ a
helyszínen és a 63/314-211-
es telefonon. 

szlogen jegyében kétnapos tu-
risztikai programsorozat csábítja
hazánk tájaira a látogatókat az el-
következõ hétvégén. Szeptember
28-án és 29-én a szentesi Koszta
József Múzeum is várja a vendé-
geket, családokat, iskolai csopor-
tokat a Szent Mihály Napi múzeu-
mi matinén.

Szombaton a szentesi múzeum
megyeházi épületében 10 órakor
veszi kezdetét a programsorozat,
Mód László néprajzkutató interak-
tív elõadásával, majd mustkészítés
(darálás, préselés) – és kóstolás
várja a résztvevõket. Ezzel párhu-
zamosan A kerékpár, mint
(szõlõ)szállító, – és munkaeszköz
a szentesi hagyományokban cím-
mel Lukács Nikoletta tart foglalko-
zással kísért elõadást. 

14 órától ismét a szõlészet és
borászat története a témakör, de
már Héjja Norbert beszél a szente-
si hagyományokról, s ekkor is lesz
foglalkozás.

A múzeum szombaton és va-
sárnap 10-16 óra között ingyene-
sen látogatható, a foglalkozásokon
való részvétel is díjmentes. 

Az Itthon vagy! –
Magyarország
szeretlek! –

Hajdú Júlia

Mintegy 500 madarat láthatott a közönség az elmúlt hét-
végén rendezett díszmadár kiállításon. A díszmadárte-
nyésztõ szakkör 1972-es megalakulása óta országos hírre
tett szert. Eddigi vezetõje, Kotvics Varga Antal 41 évi mun-
ka után vonul vissza. Az új elnök véleménye szerint, ha õ
nem vállalja el a szakkör vezetését, akkor valószínûleg
megszûnne a nagy múltú szervezet.
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A harmadik alkalommal
megrendezett Nyírség Kupa
nemzetközi dobóversenyen
erõs mezõny gyûlt össze,
több számban világbajnoki
helyezettek, valamint az idei
év legjobb eredményét bir-
tokló versenyzõk mérték
össze tudásukat. A nagy ne-
vek sorában mindenképpen
élre kívánkozik a szombathe-
lyiek olimpiai bajnok és vi-
lágbajnoki ezüstérmes kala-
pácsvetõje Pars Krisztián, a vi-
lágbajnoki helyezett Orbán
Éva, és a világ jelenlegi leg-
jobb utánpótlás eredményét
magának tudó diszkoszvetõ,
Szikszai Róbert. A szentesi at-

léták három számban a férfi,
nõi diszkoszvetésben és a nõi
gerelyhajításban neveztek.

A kellemes, napos idõben
megrendezett versenyen Se-
res András a férfi diszkoszve-
tésben 58,48 méteres dobásá-
val magabiztosan gyõzött. A
nõi gerelyhajítást szintén
szentesi versenyzõ Nánai Lil-
la nyerte 41,60 méteres ered-
ményével. A nõi diszkoszve-
tésben Papp Anita ezüstér-
met, Csordás Cintia bronzér-
met szerzett, Kocsis Alexandra
negyedik lett. Az egyidejûleg
megrendezett szenior nõi
diszkoszvetésben Benkõ Már-
ta gyõzött.

Szentesen, a Legrand Zrt.
szeptember 23-án délután
ötödik alkalommal rendez-
te meg a „Két kerékkel
egészségesebb” elnevezésû
kerékpáros akcióját.

Az idei rendezvény több
mindenben különbözött az
elõzõ éviektõl. Az útvonal
teljesen megváltozott: a
MÁV sportpályával szemben
lévõ nagyobb (rakodó) téren

volt a gyülekezõ, majd a Baj-
csy-Zsilinszky – Arany János
– Tóth József és a Csongrádi
úton kerekezve a Pusztai
László Sporttelepre érkezett
meg a 2531 kerékpáros.

Ebben az évben más volt a
résztvevõk díjazása is. Egy-
részt motiválták az oktatási
intézményeket a minél na-
gyobb mértékû mozgósítás-
ra, másrészt külön értékelték

az általános és külön a kö-
zépiskolákat. Talán ennek
hatására, most három közép-
iskola diákjai vettek részt az
eseményen.

A résztvevõk számának
függvényében a következõ
eredmények születtek, záró-
jelben az anyagi támogatás:

Általános Iskolák:1. Kiss
Bálint Református Általános
Iskola (200 ezer Ft), 2. Deák

Ferenc Általános Iskola (150
ezer Ft), 3. Koszta József Ál-
talános Iskola (100 ezer Ft),
4. Klauzál Gábor Általános
Iskola (50 ezer Ft).

Középiskolák: 1. Pollák
Antal Mûszaki Szakközépis-
kola (200 ezer Ft), 2. Boros
Sámuel Szakközépiskola és
Szakiskola (150 ezer Ft), 3.
Horváth Mihály Gimnázium
(100 ezer Ft).

Csúnya vereségbe szaladt
bele Csanádpalotán a Szen-
tesi Kinizsi. Megyei elsõ osz-
tályú labdarúgó csapatunk
6-1-re kapott ki soros ellenfe-
létõl. Szombaton „hatpon-
tos” mérkõzés vár a mieink-
re az ugyancsak bukdácsoló
Kistelek ellen a Pusztai Lász-
ló Sporttelepen.

Már a 35 percben 3-0-ra
vezetett a Csanádpalota a
Szentes ellen, gyakorlatilag
fél óra alatt eldöntve a há-
rom pont sorsát. A második
negyvenöt percben Gömöri
kapusnak újabb három alka-
lommal kellett a hálóból ki-
kotornia a labdát, és a 87.
percben szerzett Orovecz-gól
sem sokat szépített a vég-
eredményen. Sok idõ nincs a

búslakodásra, bár minden
bizonnyal volt mit átbeszél-
nie labdarúgóival Bozóki Zol-
tán vezetõedzõnek, hiszen
szombaton az õszi idény
egyik legfontosabb mérkõzé-
se vár Mihály Róbertékre. A
Kinizsi szombaton 16 órakor
azt a Kisteleket fogadja,
amely gárda hajszál ponto-
san hasonló mutatókkal ren-
delkezik idén, mint a Szentes
– és a Csongrád –, így egy
esetleges verséggel komoly
lépéshátrányba kerülhet leg-
fõbb vetélytársainak egyiké-
vel szemben a Kurca-parti
gárda. A Kinizsi ifjúsági csa-
pata jobban teljesített, a fiata-
lok 3-2-re nyertek a Csanád-
palota vendégeként.

hv

Talpra kell állni!

A Nyírségben
dobtak

A VII. Varga-Bringa ama-
tõr terepkerékpáros versenyt
rendezi a St. Jupát Sport-
egyesület október 6-án, va-
sárnap 10-14 óra között. A
résztvevõk a tiszai strandtól
indulnak, és oda is érkeznek
vissza a 8 vagy 12 km-es vá-
lasztható távok megtétele
után. 

Szeptember 29-ig van
lehetõség elõnevezésre a
programok.jupat.hu oldalon,
illetve a verseny napján 10-
11.30 között.

A sportegyesület szeptem-
ber 29-én, vasárnap 10 óra-
kor túrakenuzást szervez,
amelyre várja a sport iránt
érdeklõdõket.

Terepkerékpár

5062 keréken

Egerben vett részt felké-
szülési tornán a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata az elmúlt hétvé-
gén. A kerethez a görög ka-
pus mellé csatlakozott egy
brit és egy holland váloga-
tott légiós, de tárgyalásban
állnak egy új-zélandi cen-
terrel is.

Egerben játszottak három
mérkõzést az elmúlt hétvé-
gén a Hungerit Szentesi VK
nõi vízilabdázói. A mieink
ellenfelei a házigazdákon kí-
vül a Dunaújváros és az Új-
pest gárdái voltak. Tóth Lász-
ló együttese az Egertõl és az
újvárosiaktól kikapott, míg
az Újpestet legyõzték

Gémesék. – Úgy gondolom,
tökéletesen illet a felkészülé-
sünkbe a hétvégi torna –
hangzott Tóth László vezetõ-
edzõ értékelése. – A hét ele-
jén csatlakozott hozzánk egy
brit center és egy holland át-
lövõ, szélsõ, akikkel erõsö-
dött a keretünk, bõvült a tak-
tikai repertoárunk. Most elõ-
ször szerepelt ilyen összeállí-
tásban a gárda, és jó volt lát-
ni, hogy negyedrõl negyedre
egyre összeszokottabbá válik
a csapat. 

A klub vezetõsége tárgya-
lásban áll egy új-zélandi
centerrel is, akinek a sorsa
napokon belül eldõlhet. A
szakemberek szerint az ifjú

hölgy a junior világbajnok-
ságon az egyik legjobb telje-
sítményt nyújtotta center
poszton, így mindenképpen
erõsítést jelente a Hungerit
számára. – Úgy gondolom,
hogy az Eger és a Dunaúj-
város a játékoskerete alap-
ján erõsebbnek tûnik a csa-
patunknál, de nem verhe-
tetlenek õk sem, ezt ponto-
san láthattuk Egerben is. A
négy közé mindenképpen
be kell jutnunk a bajnokság-
ban, hogy aztán ott milyen
színû érmet akasztanak a
nyakunkba, azt nem lehet
megjósolni, remélem, minél
fényesebbet – mondta a ve-
zetõedzõ.

A bajnokság október 5-én
kezdõdik, majd – informáci-
óink szerint – néhány nappal
késõbb bezárják a 33-as és a
tanmedencét, így nem lesz
egyszerû feladat a csapatnak
edzést vezényelni. A trénin-
geket már csak azért is jó
lenne zavartalanul lebonyo-
lítani, mert november végén
a Szentes Euroliga mérkõzé-
seken vesz részt Manchester-
ben. A Bajnokok Ligája és a
LEN-kupa utódjaként to-
vábbfutó sorozatban három
magyar együttes vesz részt,
az Eger, az UVSE és a Szen-
tes. A mieink egy hatos cso-
portba kaptak besorolást, el-
lenfeleink lesznek a  Vuliag-
meni (görög), a Catania
(olasz), a Leiden (holland), a
Manchester (brit) és a Liver-
pool (brit) együttesei.

hv

Liverpool–Szentes derbi,
Manchesterben

Négy góllal, 11-7-re ka-
pott ki a fõvárosban a
BVSC vendégeként a
Valdor – Szentesi VK férfi
vízilabda-csapata. A mieink
szombaton a bajnok Eger
otthonába látogatnak.

Jól kezdte az összecsapást
a Szentes, hiszen Kolarik ré-
vén gyorsan elõnybe kerül-
tek a mieink, hátrányát még

a negyed vége elõtt ledol-
gozta a Vasutas. A második
nyolc percet 4-1-re elbukta a
Szentes, és bár a késõbbiek
folyamán sikerült felzárkóz-
nia Fülöp Tibor együttesének
egy gólra, egyenlíteni nem
sikerült, sõt, a végére négy

gólosra tudta hizlalni elõ-
nyét a házigazda. – Jól kezd-
tünk, ám a második negyed-
ben a 6-6-os szituációkat és a
fórokat gyengén játszottuk
meg, a támadás-befejezések-
be sok hiba csúszott, így há-
romgólos elõnyhöz juttattuk

a BVSC-t, és innen már nem
tudtuk visszahozni a mecs-
cset – értékelte saját teljesít-
ményüket Németh Dániel. 

A csapat szombaton Eger-
be utazik, ahol nem lesz
könnyû dolguk a mieinknek,
hiszen a bajnokcsapat ottho-
nában minden vendégnek
fel van adva a lecke. A ko-
rábban beharangozott, bal-
kezes montenegrói játékos
már a csapattal edz, és ko-
rábbi kézsérülését követõen
igyekszik visszanyerni régi
formáját. – Úgy érzem, egy
gyors szélsõvel erõsödnénk
a személyében, ami az új
szabályok miatt különösen a
hasznunkra válna – mondta
Németh Dániel. Lapzártánk-
kor érkezett a hír, hogy meg-
született a megállapodás a
montenegrói balkezes játé-
kossal, Bozo Fanfanival, akit
jövõ héten mutatnak be a
szurkolóknak.

Vereség a fõvárosban

(Fotó: Vidovics Ferenc)

Németh Dániel (középen) szerint jó, hogy jön egy
balkezes játékos. (Fotó: Vidovics)

Seres András, Nánai Lilla, Kocsis Alexandra,
Csordás Cintia, Papp Anita, Benkõ Márta.

BVSC-ZUGLÓ – VAL-
DOR-SZENTES 11–7 (2–2,
4–2, 2–2, 3–1)

Vodafone, férfi vízilabda
OB I, 2. forduló. Budapest.

Valdor-Szentes: Horváth
T. – KOLARIK 2, NÉMETH
D. 1, Kiss Gy. 1, Hegedûs I.,
Kistamás, Keresztes I. 1. 

Csere: SZABÓ L. 1, Józsa,
Pellei 1, Nagy M., Werner,
Hegedûs B.

Edzõ: Fülöp Tibor.
Gól – emberelõnybõl:

13/4, illetve 8/2.
Gól – ötméteresbõl: 1/1,

illetve –.
Kipontozódott: Németh

D. (27. p.), Szabó L. (31. p.)
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Már megvásárolhatók a
bérletek a Szentesi Mûvelõ-
dési Központ pódium jelle-
gû elõadásaira. A bérlet a
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központban öt
pódium elõadásra szól. A
színvonalas kínálatban el-
sõként október 15-én 19 órá-
tól Édes Rózám! Déryné
szerelmes élete címmel re-
formkori játékot láthatnak a
nézõk, Csomor Csilla (ké-
pünkön) elõadásában. 

Kivételes helyzet, nagy
megtiszteltetés, egyben óriá-
si felelõsség is Csomor Csilla
számára, hogy eljátszhatja
Déryné Széppataki Rózát a
színpadon. Sok minden ki-
sülhet abból, ha két színész-
nõ találkozik a színpadon,
egyikük tisztelegve a kor szí-
nészóriása elõtt, a szép ma-
gyar nyelv ápolását megcé-
lozva, a magyar nyelvû szín-
játszás hõskorát bemutatva,
a két felvonásos, egyszemé-
lyes színdarab eljátszásával.
Mint érdeklõdésünkre el-
mondta, kislánykora óta fog-
lalkoztatta a legendás, 19.
századi színésznõ alakja.

- Déryné Széppataki Róza
sorsa, pályája, életútja sok
ponton összeforr sorsommal.
Mindketten Jászberényben
születtünk, az a fajta szak-
mai alázat, a hivatás elsõbb-
sége, örök elkötelezettsége a
színház iránt számomra pél-
daértékû. Rendkívül hálás,
ugyanakkor borzongató, ko-
moly szakmai felkészültsé-
get igénylõ feladat a bõrébe
bújni. De én szeretem és vál-

lalom a kihívásokat! Ezért
határoztam el már régen,
hogy ennek a kivételes tehet-
ségû, sokszínû, ámde ma-
gánéletében vigasztalanul
magányos, áldott-vert sorsú
színésznõnek a történetébõl
színházi elõadást hozzak lét-
re alkotótársaim segítségével
– vallja Csomor Csilla. 2008-
ban volt az est bemutatója,
az azt követõ idõszakban,
hogy a színésznõ kiszaba-
dult a Barátok közt címû te-
levíziós sorozat erõs kötelé-
kébõl, és más oldaláról is
szeretett volna megmutat-
kozni. A dramatizált mû
megírására Fráter Zoltánt,
rendezõnek Õze Áront kérte
fel. Több mû is feldolgozta
már Déryné életét, de ez a
kétszer 40 perces monodrá-

ma kuriózum, magyarázta
az est szereplõje. A monod-
ráma tulajdonképpen a leg-
nehezebb színpadi mûfaj,
ebben igyekszik egy esszen-
ciáját megmutatni szakmai
tudásából, önmagából a mû-
vésznõ. Most számot tud ad-
ni magáról, a nõrõl, az is-
mert személyiségrõl, vala-
mint egy korról, ami feledés-
be merült. Mindezt oly mó-
don, hogy egy archaikusabb,
de igazán magyar nyelven
szólal meg a darabban, fe-
ledtetve a mai kor szlengjét,
lecsupaszított nyelvét. Mint
elárulta, nemes feladat ez
számára, s arra törekedett,
hogy szakmai tudása legja-
vát nyújtsa, a fellelhetõ em-
lékiratokhoz, az eredetiség-
hez makacsul ragaszkodva.

Az elõadás széles amplitú-
dón mozog, nem süpped be-
le a drámaiságba, mert min-
dig kibillenti ebbõl valami-
lyen könnyedebb jelenet.
Megemlítettük, hogy a nyá-
ron még a szabadúszók ne-

héz idõszakát élte, akkori
nyilatkozataiban nem túl jó
helyzetet vázolt fel, ám biza-
kodó volt. Változott-e vala-
mi azóta a szakmai életében?
– kérdeztük. – A hullám-
völgy lassan már mögöttem
van, ami a makacs, eltökélt
magatartásomnak köszönhe-
tõ, de a családom, a nevelte-
tésem, a szakmai múltam is
felvérteztek arra, hogy jöhet-
nek ezen a pályán ilyen ke-
vésbé sikeres idõszakok is,
ezeket akadályként kell ven-
ni, túl kell lépni rajtuk. A
másik, ami segített, két fon-
tos esemény: Róza után, el-
készült a második önálló es-
tem, ebben Blaha Lujza sze-
repét játszom, ez már egy ze-
nés darab, s nagyon büszke
vagyok rá. Valamint a mene-
dzseremmel létrehoztunk
egy menedzsmentet, meg-
mutatni a színházi világnak,
hogy függetlenként is  jelen
vagyok  a szakmában. 

Darók József

Pódiumbérlet: Dérynétõl Szenes Ivánig

Csomor Csilla kislánykori vágya

Kos
Egy kis elégtelenséget is
érezhet, aminek nem ta-

lálja az okát. A munkahelyén ré-
gebbrõl csúsztatott munkái szá-
mára kedvezõ idõszak következi.

Bika
Látja és tudja élete azon
pontjait, melyek türel-

mét kérik. Anyagilag kedvezõ idõ-
szakba lép. Régi megrekedt ügyeit
kézbe veheti és irányíthatja. 

Ikrek
A mindennapi tevékeny-
ségei során egy új is-

meretség történik, amelynek a ké-
sõbbiekben nagy hasznát veheti.
A partnerével olyan ötleten gon-
dolkodnak, ami a késõbbiekben
mindkettõjüknek  anyagi hasznot
hoz. 

Rák
Szükséges, hogy egy
fontossági sorrendet ki-

találjon, mert könnyedén a fejére
nõhetnek a teendõk, amint elkezd
bennük elõrehaladni, aminek a
hatására fokozott stresszhelyze-
teknek tenné ki magát. 

Oroszlán
A bizalom, ami önbõl ki-
árad, egy teljesen új

perspektívába helyezi a környeze-
tében lévõk véleményét önrõl. Ki-
sebb, elenyészõ problémák felüt-
hetik fejüket, de csak átmenetiek-
nek bizonyulnak. 

Szûz
Némi önbizalomhiánya
lehet  bizonyos esetek-

ben, melyeknek hatására olyan
késztetést is érezhet, hogy a fon-
tos és jónak tûnõ dolgokat is
megkérdõjelezze. Ez csak egy
belsõ érzet. 

Mérleg
Amennyiben csak lehet,
kerülnie kell  a nehéz kér-

dések boncolgatását. Ez érthetõ az
üzleti partnerére, házastársával va-
ló beszélgetésekre is. Úgyszintén
kedveznek a napok fontos szerzõ-
dések vagy tárgyalások lebonyolí-
tására.

Skorpió
Sötétebbnek ítél meg
minden helyzetet, mint

amennyire indokolt lenne.  A való-
ság messze nem ennyire tragikus.
Hamarosan sokkal optimistábban
látja a dolgokat. 

Nyilas
Egy nagyon fontos dol-
got meg tud oldani. A

környezete szereplõi csendben
csodálják önt a határtalan nyugal-
máért és a meggyõzõdéseiért való
kiállásért.

Bak
A munkahelyén a légkör
a hét elején feszültséggel

lehet terhes. Könnyedén elveszíthe-
ti a türelmét, provokációnak lehet
kitéve. De mivel ezt látja elõre, egy
kis angol humorral viszszaverheti a
provokációkat. 

Vízöntõ
Nagy népszerûségnek
örvendhet a környezeté-

ben lévõk részérõl. Fontos megbe-
széléseknek, tárgyalásoknak és
hosszú távú szerzõdéseknek igen
kedvezõ ez a hét. 

Halak
Amennyiben állást sze-
retne változtatni, és mos-

tanára tervezte azt, hogy be adja a
felmondását, csak úgy tegye, ha
már meg van az új helye. Egyéb
esetben nagyon visszavetné az el-
hibázott lépés egy idõre.

Szeptember 28-október 4.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A Kiskunfélegyháza-
Csongrád csapatával játszot-
tak a Szentesi Sakk SE NB II-
es felnõtt versenyzõi az el-
múlt hétvégén, és 9-3-ra
nyertek. 

Gyõztek: Világos Nándor,
Sakic Lóránd, Fábián N. Sán-
dor, Hajdú Sándor, Radics Lász-
ló, Sakic Simeon és Nagy Vik-
tor. 

Döntetlenek: Volosin Vla-
gyimir, Borsi Imre, Hajdú Ist-
ván, Balatoni György.

Az értékszámok szerint
gyengébb volt a vendéglátó,
de meg kellett küzdeni a
gyõzelemért mindenkinek. 

Október 20-án az Abonyi
SE csapatát fogadják a szen-
tesiek. 

Gyõzött a
sakkcsapat

Operettvarázs

Október 1-jén, kedden 15
órakor az Idõsek Világnapja
alkalmából Operettvarázs
címmel zenés elõadást szer-
veznek. A mûsort elõadja Eg-
ri József és Keszler Éva a me-
gyeháza dísztermében. A
rendezvényre a belépés díjta-
lan.

Szeptember 21-én, szombaton ünnepelte 60 éves házassági évfordulóját Miklós János és
felesége, Etelka. A Páterház étteremben tartott összejövetelen a családtagokon kívül, a vá-
ros polgármestere Szirbik Imre is gratulált a házaspárnak.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. A zenegépek története. 

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

Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahos-

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

Városi könyvtár
Mindennapi érzéseink címmel

a Kurca Festõkör festményeibõl
látható válogatás.

Tokácsli Galéria
Október 3-án, csütörtökön 17

órakor Szamosközi Antal szentesi
festõmûvész kiállítása nyílik. A
kiállítást megnyitja Szûcs Lajos
alpolgármester. Megtekinthetõ
november 2-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szatmári Imre szentesi fotós

emlékkiállítását október 18-ig lát-
hatják az érdeklõdõk nyitvatartási
idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Tuskáné Koncz Éva debreceni

fotós „Ismerõseim tablója” címû
fotókiállítása november 4-ig láto-
gatható a kávéház nyitvatartási
idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 26-30. 
17.30 óra Monte Wildhorn

csodálatos nyara – amerikai
filmdráma,

20 óra Arthur Newman világa
– amerikai vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 27-tõl

Az esküvõi szertartás után az anyós
megkeresi az ifjú võt, és így szól
hozzá:
– Hát, fiam, most, hogy elvetted a
lányomat, remélem megkomo-
lyodsz, és nem csinálsz többé os-
tobaságokat!
– Nem, nem, mama! Ez volt az
utolsó...

– Hogy hívják a csendes szuper-
hõst?
– ???
– Hihetetlen halk.

Az ejtõernyõsök gyakorlatoznak, ki-
ugrik az elsõ, a soron következõ
nagyon kacag. 
Kérdezik tõle a többiek.
– Mit röhögsz?
– Csak azt, hogy a Géza milyen po-
fát vág majd, ha meg akarja húzni a
kibiztosító zsinórt!
– Hogyhogy milyen pofát?
– Á semmi, csak az ernyõjét kicse-
réltem egy közönséges hátizsákra...

Mondjatok nekem vektorokat, gye-
rekek!
– Helyvektor – kiáltja Pistike.
– Bázisvektor – mondja Gézuka.
– Móricka, te is mondjál egy vek-
tort!
– Hát, a konvektor...

Apuka sétál a kisfiával egy kastély
romjainál. Mindenütt ledõlt falak, le-
dõlt oszlopok, elgurult kövek. A kis-
fiú odafordul az apjához és megkér-
dezi:
– Ugye itt tanult anya vezetni?

Pótfûtés

Hatvan éve együtt

(Fotó: Vidovics Ferenc)

Hiányzik a színház a szentesi közönségnek – ezen pró-
bál enyhíteni a pódiumbérletes elõadássorozattal a mû-
velõdési központ. Az öt bemutató között találhatunk
könnyedebb és kicsit komolyabb elõadást is: november-
ben Berecz András mesemondó két év után ismét bizo-
nyíthatja, hogy tárháza kifogyhatatlan, de lesz újdonság-
ként versszínház Turek Miklós színmûvéssszel, „hangos
irodalom” Piros Ildikóval, végül a Nagyváradi Erzsébet
és Vasicsek János színészházaspár elõadásában Szenes
Iván szerzeményei csendülnek fel a megyeháza díszter-
mében. Az árakat igyekeznek mérsékelni, a költségeket
nem szeretnék a nézõkre hárítani, így a korábbi áron le-
het bérleteket vásárolni az ifjúsági házban.
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Házasságot kötött: Sápi Zoltán és Dienes Csilla
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Paksai Jusztina (Soós u. 6.), Berkes Csaba és Hegyi Edina (Jó-
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Antalné Nálhi Margit (Kováts K. u. 3.) Oroszlán Mihályné
Gere Erzsébet (Pöltenberg u. 25.).
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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 30-ig Pingvin patika (Nagyör-
vény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Szeptember
30-október 7-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõn-péntek 7.30-
18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptember
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No nem a capoeira aerobik
lesz az egyetlen mozgásfor-
ma a rendezvény repertoár-
jában. Ahogyan Gáspárné
Edinától megtudtuk, a nagy-
teremben Borsos Péter Cardio
Kick-boxot, Prógli Boglárka
Zumba R-t, Veres Irén alak-
formáló aerobikot, Vidáné
Erika és Vida Friderika Jazz
aerobik „ERABIC”-ot, Petro-
vics János súlyzós alakformá-
ló tornát tart. Õ pedig házi-
gazdaként cardio aerobik
edzést tart, ez utóbbihoz DJ
Hemy szolgáltatja a zenét. 

A teljes szombat délutánt
kitöltõ program a fénypontja

azonban talán mégis a capo-
eria aerobik edzés lesz,
melyrõl kifejlesztõje, Czanik
Balázs lapunk érdeklõdésére
elmondta, hogy ez egy brazil
küzdõsportból, a capoeirából
átvett táncos elemekkel bõví-
tett speciális aerobik stílus. 

A szervezõk azonban
nemcsak a nagyteremben
szerveztek programot, hi-

szen a táncteremben sor-
rendben Polgár Abigél balet-
tet tart óvodás és iskolás
gyermekeknek, Fekete Nor-
bert meditációra várja az ér-
deklõdõket, Tihanyi Mihály a
Leung Ting Wing Tsun Kung
Fu rejtelmeibe vezeti be a
vállalkozó kedvûeket, Csapi
Lídia Latin Dance aerobic
tornát tart, Kovátsné Majsai
Anita pedig a Jumps, míg
Kalamusz Endre a Kettlebell
stílust ismerteti meg a jelen-
lévõkkel. Az elõtérben pedig
kóstolók, étrendkiegészítõk,
egészséges táplálékok és ta-
nácsadás várja az érdeklõdõ-
ket. 

Cs.L.I.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
szeptember 30-október 4.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Scsí (orosz sertésraguleves)
és zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Bolognai spagetti vagy
mákos guba

B menü: Dónáti csirkemell,
tészta, saláta

Kedd: Õszi zöldségleves és
zellerkrémleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Szerda: Lebbencsleves és fûszeres

sütõtökkrémleves
palacsintametélttel

A menü: Kassai töltött karaj,
petrezselymes rizs, saláta

B menü: Zúzapörkölt, nokedli,
saláta

Csütörtök: Lencseleves virslivel és
magyaros gombaleves

A menü: Kolozsvári rakott káposzta
vagy csípõs-svanyú
sertéssült párolt rizzsel

B menü: Csirkemáj rántva,
finomfõzelék

Péntek: Csángógulyás és
gyümölcsleves

A menü: Csikós tokány, tészta
B menü: Cápaharcsa rántva,

majonézes burgonyával
mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szívügy 
A Szívügy Klub legköze-

lebbi összejövetele október 2-
án, szerdán 16 órakor lesz a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban. A klubtagoknak Balázs
Éva, osztályvezetõ fõorvos
tart elõadást Az idõskori ko-
pásos megbetegedésekrõl.

Szeptember 21-én játszották a Nõi Szuperliga tekebajnok-
ság III. fordulóját, ahol a Szentesi TE gárdája Zalaegerszegre
utazott a tavalyi bajnokcsapathoz, a ZTE-ZÁÉV TK-hoz.  A 2
világbajnok játékossal is felálló csapat ellen tisztességesen
helytállt a Szentes, ütött 3163 fát és szerzett három pontot
(Seres Edina 544, Tóth Andrea 556 és Marsi Margit 541).  A ZTE-
ZÁÉV ütött 3272 fát, szerzett három pontot, a  plusz 109 fáért
járó kettõ pont is a ZTE-é lett, így 5–3-as vereséget szenvedett
a Szentes.

Az ifjúsági versenyzõk 1047–872 ütött fa arányban 4–0-ra
vesztettek.

Teke nõi szuperliga

Music Caffe élõ koncert 
A Music Caffe lép fel a Felsõpárti Sörözõben, 28-án, szom-

baton 22 órától. A derekegyházi együttesnek az új névvel ez
lesz az elsõ koncertje. A sikeres bemutatkozás érdekében
mindent beleadnak.

Ruhákat szeretett volna
lopni az egyik áruházból
két, 18 éven aluli lány hétfõn
délelõtt, ezért letörték a ru-
hanemûkrõl az áruvédelmi
eszközt, de ennek ellenére
elfogták õket. Az árpádhalmi
leányzók ellen lopás miatt
indított eljárást a Szentesi
Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya.

Elfogták a rendõrök azt a
fiatal felnõtt férfit, aki több
kerékpár ellopásával is gya-
núsítható. Az eltulajdonított
kerékpárok közül néhányat
meg is találtak nála. A férfi
ellen korábban már többször
is indult eljárás vagyon elle-

ni bûncselekmények miatt.
Szombaton hajnalban tör-

tént, hogy az egyik szórako-
zóhely elõtt beszélgetõ fiata-
lokhoz odalépett egy férfi,
aki pénzt kért a társaság tag-
jaitól. A fiatalok nem adtak
pénzt, erre a hívatlan vendég
benyúlt az egyik srác zsebé-
be, ahonnan kivett kétezer
forintot, majd elvette a pénz-
tárcáját is, benne további öt-
ezer forinttal. A társaság tag-
jai szerették volna visszaven-
ni a pénzt, de az idegen elõ-
vett egy pillangókést, mely-
lyel szúró mozdulatokat tett
a fiatalok felé. A férfit még
aznap elfogták a rendõrök,

és – õrizetbe vétele mellett –
rablás miatt indult büntetõ-
eljárás ellene.

Egy idõ hölgy lakásában
járt ismeretlen férfi, aki a há-
zigazdától aranyékszert lo-
pott el 100 ezer forint érték-
ben. Bár a kapu zárva volt,
az épület ajtaja nem, így
könnyen be tudott jutni a
tolvaj a lakásba.

Tolvaj járt a Klauzál utcai
óvodában is, itt az egyik be-
záratlan csoportszobába sur-
rant be az elkövetõ, aki
bankkártyákat és laptopot
vitt magával hétfõn, a déli
órákban.

hv

Tolvaj az óvodában

Az elõzõ években is megmozgatta az aerobik szerelmeseit a progranm. (Fotó: Vidovics)

Aradi vértanúk
Október 4-én, pénteken 11

órakor az aradi vértanúkra
emlékeznek a volt Damja-
nich János Tagiskola épületé-
ben. A városi ünnepségen be-
szédet mond Szûcs Lajos al-
polgármester, közremûköd-
nek a Deák Ferenc Általános
Iskola diákjai.

Diszkóbaleset
A Magar Vöröskereszt

Csongrád Megyei Szervezete
és a Bartha János Kertészeti
Szakközép és Szakmunkás-
képzõ Iskola felkérésére ok-
tóber 1-jén, kedden 14.45 órai
kezedettel Diszkóbaleset el-
nevezésû szimulációs bemu-
tatót szervez az ifjúsági ház
melletti gödörben.

A legkülönbözõbb aerobik stílusok egy színpadon

Mozdulj rá!

MEGEMLÉKEZÉS
A 60 éves érettségi találkozón

szomorúan emlékezünk
Bali Ferenc, Deák István, Dudás Mihály,

Füsti M. Imre, Jámbori Katalin, K. Horváth Margit,
Kecse N. Sándor, P. Kovács Gergely, Lantos András,

Major Katalin, Marsi Imre, Mészáros Éva,
Pilcz Julianna, Takács István, Takács Márta

elhunyt osztálytársainkra.
A Szentesi Közgazdasági Technikum

1953-ban végzett tanulói

Szentes Város
Önkormányzata

Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a SPORTKÖZPONT

INTÉZMÉNYVEZETÕI
(magasabb vezetõ)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiírás

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

honlapokon megtekinthetõ.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,

akik szerettünk
KKOOLLEENNYYÁÁKK
FFEERREENNCCNNÉÉ

VVIIGGHH  KKAATTAALLIINN
búcsúztatásán részt vettek,
sírjára koszorút helyeztek el

és osztoztak
fájdalmunkban. 
A gyászoló család

Hatodik alkalommal szolgál helyszínül Szentes a több
száz fõt megmozgató Mozdulj rá! programnak, mely a köz-
kedvelt aerobic oktatóhoz, Czanik Balázshoz kötõdik, illet-
ve amelynek helyi szervezõje mindig is Gáspárné Edina
volt. Most október 5-én 15 órától várják a Mûvelõdési és If-
júsági Házban mindazokat, akik részt kívánnak venni a té-
rítésmentes aerobik maratonon, amely többek között a
mozgást, a különbözõ edzésstílusokat és természetesen a
capoeira aerobikot hivatott népszerûsíteni. 


