
A nyári szezon sok szem-
pontból kockázatos idõszak
a közlekedõkre nézve. Az
elmúlt hónapokban több, a
térségben bekövetkezett sú-
lyos sérülést, vagy halálese-
tet okozó balesetrõl is be-
számoltunk. Balogh Szabó
Imre rendõrkapitány, Sipos
Tamás jármûvezetõ oktató
és Staberecz Mihály taxiso-
fõr  is elmondta, mire fi-
gyeljünk vezetés közben.

Balogh Szabó Imre állás-
pontja szerint a nyári szezon-
ban nagyobb a gépjármûfor-
galom, a szabadságolások
miatt sokan vannak az uta-
kon. Ennek ellenére a Csong-
rád Megyei Rendõr-fõkapi-

tányság illetékességi terüle-
tén nem emelkedett a balese-
tek száma az elmúlt idõszak-
ban. A kánikulában tapasz-
talható a gépjármûvezetõk
dekoncentráltsága, a közle-
kedési szabályok megsértésé-
ben nagy szerepet játszik a
pillanatnyi figyelmetlenség. 

A tavasz igényelt nagyobb
figyelmet, mivel a fiatalok a
télen lerakott motorkerékpá-
rokat és gépjármûveket pró-
bálgatják a közutakon. Idén
még nem volt olyan baleset,
ami ilyen szárnypróbálgatás-
ok miatt következett volna
be. Az elmúlt évben is megfi-
gyelhetõ volt a motorkerék-
párosok számának csökkené-

se, a nagy sebességgel közle-
kedõ motorok által okozott
balesetek lényegében meg-
szûntek. A halálos kimenete-
lû balesetek nem köthetõk
szezonhoz. 

– A városon belül fokozott
figyelmet fordítunk a Klau-
zál és a Jövendõ utca keresz-
tezõdésére, ahol az idén már
két baleset is történt az el-
sõbbség meg nem adása mi-
att. A Rákóczi és az Arany
János utca keresztezõdésérõl
elmondható ugyanez, de a
Rákóczi utca városközponti
szakasza is kiemelt ebbõl a
szempontból – részletezte
Balogh Szabó Imre.

(folytatás a 3. oldalon)
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Flóra és Dani
a kiválasztottak

A Jövõ Bajnokai Magyar Úszó Utánpótlás Program

tagjaként két szentesi fiatal, Csatlós Flóra és Szabó

Dániel vesz részt a 2013–2021 közötti hosszú távú

utánpótlásképzésben. A helyi kiválasztottak felkészí-

tõje, Rébeliné Vincze Edit mesélt a részletekrõl.
6. oldal

Írókról, költõkrõl
a hallgatóság nyelvén

Az „Irodalmi életrajzok” címû elõadássorozat az el-
múlt év novembere óta színesíti a  kulturális élet pa-
lettáját: a 35-40 fõs hallgatóság minden héten „rend-
hagyó irodalomórákon” vehetett részt az ifjúsági ház-
ban. A tapasztalatokról a házigazdát, Poszler Györ-
gyöt kérdeztük.

5. oldal

Lendületes nagyik sikere
a Ki mit tud? - on

Arany és bronz fokozatú elismerést is nyertek a

MÁV Lendület Nyugdíjasklub tagjai Keszthelyen, a

negyedik alkalommal megrendezett országos nyug-

díjas Ki mit tud? - vetélkedõn. A nagyik tréfás kato-

natánccal szórakoztatták a zsûrit.

7. oldal

A Szentes Városi Szolgál-
tató Kft. 50 kW-os napelem-
erõmûvét adták át július 3-
án a Hungerit Zrt. és a Fém-
technika Kft. közötti terüle-
ten, az 1. sz. termálkútnál. A
csütörtöki ünnepségen el-
hangzott, hogy a kft. tavaly
adott be pályázatot két nap-
erõmû építésére is, de nem
kaptak értesítést az ered-
ményrõl. A 30 millió forin-
tos beruházás, a számítások
szerint 6-7 év múlva térül-
het meg. 

A városi szolgáltató kft.,
tavaly adott be pályázatot
két naperõmû építésére is,
azonban nem kaptak értesí-

tést a pályázat eredményé-
rõl. A cég ezért úgy döntött,
hogy a két pályázat önerejé-
bõl, saját költségén megépíti
az egyik napelem-parkot a
nyár kezdetére, 30 millió fo-
rintból, azzal az elsõdleges
céllal, hogy ennek segítségé-
vel is „enyhítsék” a rezsi-
csökkentés okozta vesztesé-
geiket. A 200 db napelem
energiáját részben az 1-es
termálkút mûködtetésére
használják, a többi megter-
melt áramot pedig az orszá-
gos villamoshálózatba to-
vábbítják. Becslések szerint
egy 50 kilowattos naperõmû
évi 60-65 ezer kilowatt ára-

mot termel, ami a cég éves
fogyasztásának 10 százaléka.
A telephelyen található egy
„ad-vesz” óra is, amely azt
mutatja meg, hogy melyik
célra mennyi elektromos
energiát termelt az erõmû

A tervek szerint 6-7 év
alatt térülhet meg a beruhá-
zás. Az erõmûvet Szirbik Im-
re polgármester, és a kft.
ügyvezetõje, Döbrõssy Iván
avatták fel.

A polgármester örömét fe-
jezte ki, hogy a város ilyen
színvonalú beruházással
gazdagodott és reméli, hogy
ez a felívelõ tendencia to-
vább folytatódik.

A város ellátását is
szolgálja a napelem-erõmû

Hogyan elõzhetjük
meg a baleseteket?

Benyújtotta a képviselõ-
testület elé a városi drog-
stratégiát, majd másnap le-
mondott Barát László. A
Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum koordinátora hosz-
szabb távú célokat tûzött ki,
a képviselõk rövid távú
megoldást javasoltak, de el-
sõ olvasatban egyhangúlag
támogatták a stratégiát.

Június 28-án, szombaton
még „Legyen más a szenve-
délyed!” jelmondattal buzdí-
tott mindenkit a Benignus
Közhasznú Egyesület, a
szentesi KEF támogatásával
a Dózsa-házban a kábító-
szerellenes világnap apropó-
ján. Elõadások hangzottak el
a helyi drogstratégia irányai-
ról, a dizájner drogok kihívá-
sairól, a gyermek és ifjúsági
addiktológia és rehabilitáció
lehetõségeirõl, és a kábító-
szerbûnözés kisvárosi ta-
pasztalatairól. A megelõzés,
mint egyik legfontosabb
alappillér is szerepet kapott
az elõadások során. Barát
László Szentes drogstratégi-
ájának kapcsán arról is be-
szélt, hogy az egyre fiatalabb
korú fogyasztók jelenléte
más prevenciós módszerek
bevezetését követelik, és vá-
rosi gyermek addiktológiai

rendelés létrehozását igényli.
Az elõadássorozatot családi
akadályverseny kísérte, me-
lyen több csapat is sikeresen
szerepelt. 

– A rendezvény célja, hogy
felhívja a figyelmet a drog-
problémára, különös tekin-
tettel az új pszichoaktív sze-
rek veszélyeire. Kettõs érzé-
seket keltett a rendezvény.
Csalódás, hogy az elõadáso-
kon nagyon kevesen jelentek
meg, mind a szakmai, mind
döntéshozói részrõl. Azért is
sajnálatos, mert egyéb fóru-
mokon sûrûn merülnek fel
a szenvedélybetegségekkel,
drogfogyasztással kapcsola-
tos kérdések és hangoznak el
különbözõ vélemények. A
dizájner drogok térhódítása

egészen új helyzetet terem-
tett hazánkban és helyben is.
Ezek a változások nagy kihí-
vást jelentenek a megelõzés,
ellátás és a bûnüldözés terü-
letén is. Akik eljöttek, ezek-
rõl a problémákról is hallhat-
tak különbözõ megközelíté-
sekben. Másrészrõl a csaló-
dottság mellett örömteli,
hogy azok, akik rászánták
szombat délelõttjüket pozitív
visszajelzést adtak, többen
mondták, új információkhoz
jutottak. A média érdeklõdé-
sét is felkeltette a rendez-
vény, így ha közvetve is, de
sokak figyelmét ráirányíthat-
juk a problémára – mondta
Barát László.

(folytatás a 3. oldalon)

Bírálták, de támogatták
a drogstratégiát

A drogellenes világnap szombati rendezvényén a családi
akadályversenyt Patrik és nagymamája nyerte.

A közlekedési szabályok megsértésében, a balesetek kialakulásában nagy szerepet
játszik a pillanatnyi figyelmetlenség. (Fotó: Vidovics)

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A június 20-i Szentesi Élet-
ben jelent meg – az Állami
Kereskedelmi Iskolában – a
65 évvel ezelõtt, elsõként
érettségizõkrõl beszámoló és
fénykép.

Nagy esemény volt ez ak-
kor, – legalábbis számunkra
– mert több éves huzavona
és küzdelem eredménye-
ként, az 1948-49-es tanévtõl a
városban egy új középiskola
kezdte meg mûködését.
Önálló épülete nem lévén, a
HMG alagsorában indult el
az oktatás.

Sajnálatosan nem történt
említés azokról, akik  - a mi
tudomásunk szerint – a leg-
többet tették ezért. Utólag is
köszönjük a HMG-nek, hogy
öreg falai között tölthettünk
boldog éveket. Igaz, hogy az
üres falak között csak aszta-
lokat találtunk, és székekrõl,
fûtéshez fáról nekünk kellett
gondoskodnunk, de így is
szép volt! 

Amíg az érettségiig elju-

tottunk, sok akadályt legyõz-
tek – amikrõl mi diákok nem
is tudtunk, de sikerült!

Ezért elévülhetetlen érde-
meikért hálás szeretettel em-
lékezünk Szöllõsy Gézáné
Irsa Katalin osztályfõnö-
künkre, aki haláláig az is
maradt. Õ oktatta a kereske-
delemmel-könyveléssel, sta-
tisztikával kapcsolatos tár-
gyat. Alapelve volt: „Ha egy
nevelõ belép egy osztályba, s
a diákok azonnal nem állnak
fel, s nem hagynak fel a lár-
mával, akkor az a nevelõ ad-
ja vissza a diplomáját.” Né-
hány túlkoros fiú osztálytár-
sunk is elfogadta ezt a „tör-
vényt”. Rend és fegyelem
volt. Istváncsis Mária megbí-
zott igazgató felügyelete
mellett harmonikaszóra tán-
colhattunk a szünetekben,
addig legalább nem rendet-
lenkedtünk. 

Argay Zsigmondné meg-
bízott igazgató a matekot
próbálta megkedveltetni ve-

lünk. Alapelv: a számokat
olvashatóan, egyértelmûen
kell írni, azt nem lehet talál-
gatni, mint az egyéb írást. 

Hiányzott a képrõl – be-
tegség miatt – két fõ, és azok
14-en, akik már korábban
„elmentek”. Végül még any-
nyit a gimnázium udvaráról,
hogy alkalmanként ott tar-
tottunk tornaórát és lobogó
reverendában ott focizott a
fiúkkal Várhelyi Vilmos hit-
tanárunk – onnan ballagtunk
el. Kató néni halála után,
Vági László ny. apátplébános
helyettesítette õt találkozóin-
kon, szintén haláláig. Kató
néni és Laci bácsi között ba-
ráti kapcsolat alakult ki, aki
betegsége idején lelkitaná-
csot nyújtott neki.

Az utóbbi években Komá-

romi Ferencné Évike örökölt és
fogadott el minket.

Sziváné Gallasz Mária
Vargáné Dinnyés Zsuzsa

Olvasónk írja

Kiegészítés az elsõ
érettségizõk találkozójára

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Dömsödi Zsolt kereskedel-
mi igazgatót (képünkön)
kérdeztük.

– Nagy méreteket öltött az
erdõsávok és az ártéri erdõk
irtása a kora tavasz folya-
mán a város környékén.
Nagy ellentmondás van az
erdõirtás és azon rendelet
között, mely kimondja, hogy
nem lehet kerékpározni,
quadozni az erdõben, mert
az zavarja az élõlényeket.

– Azt gondolom, hogy
sokszor a rendeletek, mint a
példa is mutatja nem túl át-
gondoltak és életszerûek. Tu-
lajdonképpen, ha az ártéri
erdõk kivágásával elvesszük
az élõhelyet az ott lakó állat-
és növényvilágtól nem ma-
rad, amit megóvjunk, tõlünk
emberektõl, így egy kicsit
okafogyottá válik az a rende-
let, ami tiltja a kerékpáro-
zást, motorozást, quadozást.
A motoros jármûvek tiltását
még hellyel-közzel érthetõ-
nek gondoltam eddig is, de
fogalmam sincs, hogy mi
szükség van arra, hogy a ke-
rékpározást is megtiltsák. A
fák kivágását pedig biztos
vagyok benne, hogy szakem-
berek rendelik és végzik el,
tehát tudják, hogy milyen
kárt vagy hasznot okoznak
ezzel a természetnek.

– Kulturálatlan állapotok
uralkodnak a város több
pontján elhelyezett szelektív
gyûjtõszigetek körül. A fel-
halmozódott hulladékhegyek
elcsúfítják az utcák képét, az
orrfacsaró szagokról nem is
beszélve.

– Sokszor hallani, hogy
semmi értelme a szelektív
hulladékgyûjtésnek, hiszen a
szemetes autó úgyis egy tar-

tályba önti bele az összes
hulladékot, hiába gyûjtjük
azt külön. Nem tudom, hogy
valóban így történik-e a sze-
mét begyûjtése, de azt felté-
telezem, hogy természetesen
nem. Arra viszont minden-
képpen illene figyelni az ille-
tékes hatóságoknak, hogyha
már a lakosság erõfeszítést
tesz azért, hogy különbözõ
formában védje a környeze-
tét, ne azok tegyék tönkre
ezt a munkát, akik pontosan
elvárják ezt a fajta magatar-
tást a városban élõ emberek-
tõl.

– Két hete megkezdõdött a
kenyérgabona aratása a tér-
ségben. A termés jónak
mondható, viszont több ton-
na terméskiesést okoztak az
enyhe télnek köszönhetõen
elszaporodott mezei pockok. 

– Az az igazság, hogy nem
sûrûn találkozom mezei
pockokkal így nem tudom,
hogy pontosan mekkora kárt
tudnak tenni a termésben.
Azonban bármi is az, ami
csökkenti az éves gabonaho-
zamot, kárt okoz ezzel a me-
zõgazdászoknak. Természe-
tesen mivel mindig is Szen-
tes volt a magyarországi
zöldség- és növénytermesz-
tés egyik fellegvára, az itt élõ
és dolgozó profi szakembe-
rek biztos megoldást talál-
nak erre a problémára.

– Az I. világháború száza-
dik évfordulójának alkalmá-

ból megújul az Erzsébet téren
található emlékmû és kör-
nyezete, beleértve a padok és
növényzet felfrissítését is.

– A múlt héten sétáltam az
Erzsébet tér felé és láttam,
hogy fel van állványozva az
ott található szobor. Szá-
momra ez több szempontból
is örvendetes hír, ugyanis ál-
talános iskolába az Erzsébet
térre jártam és nagyon sokat
játszottunk a parkban. Így
tehát nagyon örülök, hogy
visszanyeri régi fényét ez a
parkunk is. A másik szem-
pont, ami miatt örülök a fel-
újításnak, hogy ezzel egy
újabb eleme szépül meg a
mostanra a belvárosnak. Re-
mélem, hogy ezzel még több
helyi lakos, valamint turista
is szívesebben fogja látogatni
a tereket, utcákat, parkokat,
így élénkítve a várost. Ha azt
a bizonyos szállót is sikerül-
ne rendbe tenni, akkor egy
tényleg páratlan szépségû
kis alföldi városban élhet-
nénk. 

– Városunkat is érinti a
Magyar Televízió Másfél
millió lépés Magyarországon
címû ismeretterjesztõ mûso-
rának útja. Már forgatott a
stáb, de még visszatérnek
folytatni a munkát. 

– Gyermekkoromban ez
volt az a mûsor, amit szinte
sosem hagytam ki. Nagyon
szerettem, mivel rendkívül
emberközeli szempontból
mutatta be a film Magyaror-
szág tájait, városait. Nem is
olyan régen az egyik csator-
nán elkezdték ismételni a ré-
gi adásokat és pontosan a mi
térségünket mutatták be ab-
ban az adásban, amit néz-
tem. Szentest sajnos nem lát-
tam benne így nagyon vá-
rom, hogy az új részekben
megnézhessem. Mivel sok-
sok év után három hete újra
hazaköltöztem Szentesre, így
biztos vagyok benne, hogy
számomra is fog érdekes
dolgokat tartogatni a mûsor.
Egy idegen szemével mindig
más egy város és a benne lé-
võ emberek, egy itt élõnek
pedig úgy gondolom, hogy
mindig nagy büszkeség, ha
értékeit, szépségeit mutatják
be.

Mit szól hozzá
Dömsödi Zsolt?

Szentes Város Önkor-
mányzat Képviselõ-Testület
Szociális Bizottsága napi-
rendjén tárgyalta a IV. számú
háziorvosi körzet Klauzál ut-
ca (elsõsorban Apponyi tér,
Klauzál utca és környéke)
háziorvosának költözési
szándékát. Krausz Jánosné, a
körzet MSZP-s képviselõje
támogatja a költözést annak
ellenére, hogy tudja, ez a be-
tegek többségének jelentõs
kellemetlenséget okozhat.
Az orvos, Martinkáné dr.
Bazsánt Judit költözésének
hátterében az épület rossz ál-

lapota van. Saját kezdemé-
nyezésemre a rendelõintéze-
tek felújítására a város költ-
ségvetésében már 2013 óta
10 millió forint áll rendelke-
zésre. Érthetetlen, hogy a vá-
rosvezetés miért hozza ilyen
kellemetlen helyzetbe a házi-
orvost és betegeit annak elle-
nére, hogy minden feltétel
adott a rendelõintézet felújí-
tásához.

Dr. Chomiak Waldemar
Szociális Bizottság 

FIDESZ-KDNP-s elnöke 

Sajtóközlemény
A Közüzemi Szolgáltató

Kft. értesíti a lakosságot,
hogy gázvezeték rekonstruk-
ciót végez a Zsoldos Ferenc
Szakiskola és Középiskola és
a volt Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola közötti szakaszon
július 7-tõl július 31-ig. A
munkálat ideje alatt a Szent
Imre herceg utcán csak
egyirányban lehet közleked-
ni, behajtani a bíróság felõl
lehetséges, a Vásárhelyi útról
érkezõk nem használhatják a
közutat. Türelmüket és meg-
értésüket köszöni a szolgál-
tató.

Egyirányúsítás

A választási csatározások
kritikus napjaiban Sima Fe-
renc pártja segítséget kapott
az országos pártközpontból.
1896. nov. 3-án ugyanis
Szentesre érkezett Ugron
Gábor pártvezér, s a követ-
kezõ napi népgyûlésen
nagyhatású beszédet intézett
a szentesi választókhoz. Éles
hangon elítélte a Kossuth-
párt egységbontó tevékeny-
ségét, Kossuth Ferencet téve
felelõssé az ellenzéki mozga-
lom hanyatlásáért. Sima Fe-
renc hasonló értelemben
szólt; beszédében egyenesen
megkérdõjelezve, hogy Kos-
suth Ferenc a nagy Kossuth
Lajos fia-e egyáltalán? Ugron
és Sima november 4-én el-
hangzott beszédei utóbb
párbajkihívások sorozatát in-
dították el. (Ugron Gábor és
Kossuth Ferenc között a pár-
baj három nappal késõbb
megtörtént, amely Kossuth
sebesülésével végzõdött.) A
november 5-én megtartott
választáson Sima Ferenc fö-
lényes gyõzelmet aratott: a

Kossuth-párt 100 szavazatá-
val szemben Sima 761 szava-
zatot kapott, elnyerve a
szentesi mandátumot.

Kossuth Ferenc újabb
szentesi látogatására majd
csak 1900. január elején ke-
rült sor, kapcsolódva egy or-
szággyûlési pótválasztáshoz.
Sima Ferenc mandátuma
üresedett meg, aki maga he-
lyett Molnár Jenõ ügyvéd
megválasztását ajánlotta a
48-as függetlenségieknek, a
helyi Kossuth-kör azonban
saját jelöltet állított Dienes
Márton lapszerkesztõ sze-
mélyében. Január 7-re vala-
mennyi párt nagygyûlést
hirdetett. A kritikus nap elõ-
estéjén hatalmas tömeg
gyûlt össze a vasútállomá-
son, izgatottan várva a pár-
tok által meghívott fõvárosi
vendégeket. Az erõteljes
hangpárbajon kívül szeren-
csére nem történt semmi ko-
molyabb atrocitás. Az esti
vonattal érkezett meg Mol-
nár Jenõ, akit hívei lelkes él-
jenzéssel köszöntöttek. Az

ugyanazon a vonaton tartóz-
kodó Kossuth Ferenc azt hit-
te, hogy neki szól a feltörõ
éljen, s nyomban beszélni
akart a néphez. Azonban
csalódnia kellett, mert szava-
it elnyomták a tovább zúgó
„Éljen Molnár Jenõ!” – kiál-
tások. A legnagyobb tömeget
képezõ Molnár-párt a Kos-
suth térre vonult rögtönzött
népgyûlésre. Kossuth Ferenc
a Petõfi Szálló erkélyérõl
próbált szólni híveihez, de
hangját elnyomta a Molnár-
párt éljenzése.

Január 7-én délelõtt mint-
egy 8–10 ezer fõs tömeg
gyûlt össze a Kossuth téren.
A fel-felhangzó jelszavak
nem hagytak kétséget afelõl,
hogy a Molnár-párt hívei
szállták meg a népgyûlés
színhelyét. Emiatt a Kos-
suth-párt meg sem kísérelte,
hogy a fõtéren tartsa meg
délutáni gyûlését. Választóit
a Petõfi Szálló udvarára hív-
ta össze, ahol – csalódottsága
ellenére – Kossuth Ferenc
tartott lelkesítõ beszédet

Dienes Márton megválasztá-
sa érdekében. Az eredmény:
az elsõ fordulóban Dienes
kapta a legtöbb szavazatot,
de a pótválasztáson alul ma-
radt Molnár Jenõvel szem-
ben.

Említést érdemel, hogy
Szentes város hivatalos veze-
tése folyamatosan törekedett
a jó kapcsolat megõrzésére
Kossuth Ferenccel. Ezt iga-
zolja, hogy 1898-ban szívé-
lyes meghívót küldtek Kos-
suth Lajos mellszobrának
felavatása alkalmából, majd
pedig Kossuth 100 éves szü-
letésnapjára 1902-ben szer-
vezett szentesi megemléke-
zésekre. Mindkét alkalom-
mal udvariasan válaszolt, de
elhárította a személyes meg-
jelenést.     

Az elkövetkezõ években
ismét az országos nagypoli-
tika alakulása határozta meg
Kossuth Ferenc és a szentesi-
ek kapcsolatát. 1903. január
végétõl a Fejérváry Géza
honvédelmi miniszter által
beterjesztett újonclétszám

emelési törvényjavaslat ke-
rült a parlamenti küzdelmek
középpontjába. Február-
március folyamán ország-
szerte tüntettek a katonai
törvényjavaslat ellen, a par-
lamenti ellenzék pedig erõ-
teljes obstrukcióba kezdett.
A szentesi 48-as körök mele-
gen üdvözölték a független-
ségi pártok közös küzdel-
mét. Az I. 48-as Népkör má-
jus 24-én tartott közgyûlésén
köszönetet szavaztak, és elis-
merésüket fejezték ki Kos-
suth Ferenc és Szederkényi
Nándor pártelnököknek, a
parlamenti küzdelem továb-
bi folytatására kérve õket.
Ugyanekkor a pártelnököket
és több képviselõt a népkör
dísztagjaivá választották. 

Hamarosan ismét válto-
zott Kossuth Ferenc megíté-
lése. Az elhúzódó obstrukció
miatt Széll Kálmán minisz-
terelnök június közepén be-
nyújtotta lemondását. Az új
miniszterelnök – Khuen-
Héderváry Károly volt hor-
vát bán – a megegyezéses

béke híveként tárgyalásokba
bocsátkozott Kossuth Ferenc
pártelnökkel. Megállapodást
kötöttek, amelynek lényege
az volt, hogy a kormány
visszavonja a katonai tör-
vényjavaslatot, az ellenzék
pedig befejezi az obstrukci-
ót, és megszavazza az éves
költségvetést. A paktum mi-
att a Kossuth-párt egysége
megbomlott. A többség az
obstrukció folytatása mellett
foglalt állást, ezért Kossuth
Ferenc lemondott a pártel-
nökségrõl és sértõdötten fél-
revonult. A szentesi függet-
lenségiek 1903. június 29-én
rögtönzött értekezletet tar-
tottak, amelyen elítélték
Kossuth Ferenc eljárását, le-
szögezve: „Megdöbbentõ je-
lenség az, hogy Kossuth Fe-
renc pártja a haza ellenségé-
vel, a volt horvát bánnal a
nemzet jogaira megalkudott,
sõt azt az országgyûlésen
védelmezi… S ez a párt még
máig is ellenzékinek meri
magát nevezni. De csak ön-
maga nevezi így, mert már a
nemzet tisztán látja, hogy õk
csak a kormány járszalagján
mûködõ mûellenzék.”  

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve hunyt el Kossuth Ferenc függetlenségi politikus (IV.)

„A nagy Kossuth Lajos fia-e egyáltalán?”
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(folytatás az 1. oldalról)
A városi drogstratégiával

kapcsolatban a szervezõ el-
mondta, hogy annak vázát
természetesen a Nemzeti
Drogellenes Stratégia adja,
hiszen a helyi dokumentáció
nem mehet szembe, egy az
Országgyûlés által kijelölt
iránnyal.

– Minden stratégia egyben
egy értékválasztás is, illetve
minden esetben egy kívánt-
nak vélt jövõképpel rendel-
kezik. A stratégia tartalmaz
egy SWOT-elemzést, amiben
erõsségeinket, hiányainkat, a
fejlesztendõ területeket és a
megvalósulást nehezítõ kö-
rülményeket vettük számba.
Elõnyünk, hogy egy 30 ezres
városhoz képest az elmúlt
években a kezelés és ellátás
rendszere jól kiépült. Ami
biztos: nincs egy minden
problémát megoldó csoda-
szer, ha lenne ilyen, nem kel-
lene stratégiát alkotni. A kö-
vetkezõ évben elsõsorban a
veszélyeztetett csoportoknak
folytatnánk a programokat,
és újakat dolgoznánk ki,
amelyek lehetõségeket kínál-
nak a kábítószerekkel szem-
ben – részletezte Barát Lász-
ló.

Elsõ körben az ország
drogstratégiája készült el
2013 októberében, ezt köve-
tõen a városok érintett dön-
téshozói és szervezetei igye-
keztek saját nyelvükre lefor-
dítani, helyi kutatásokkal, az
adott település problémáira
irányuló tervekkel, célokkal
kiegészítve, megalkotni a sa-
játjukat. Barát László a testü-
leti ülésen elmondta, hogy

ez a dokumentum hosszú tá-
vú célokat fogalmaz meg,
anyagi forrásra irányuló
adatokat pályázati kiírás hí-
ján nem tartalmaz. A konkrét
cselekvési tervvel akkor le-
het kiegészíteni, ha a szak-
emberek országos szinten is
meghatározzák annak irány-
elveit, követendõ feladatait. 

Szabó Zoltán Ferenc képvi-
selõ a konkrét cselekvésre
vonatkozó tervezet hiányára
és a helyi terjesztõi hálózat
visszaszorítására tett fel kér-
déseket, továbbá véleménye
szerint a stratégiában szerep-
lõ 2020-as legkésõbbi megva-
lósulást jelzõ határidõ túl
hosszú. A képviselõ-testület
további tagjai is hozzászól-
tak, bírálattal illették a stra-
tégiát. Akciótervet, azonnali
beavatkozást felmutató ter-
vezetet hiányoltak. Javasla-
tot tettek konkrét, rövidtávú
célok megfogalmazására.
Szirbik Imre polgármester ál-
láspontja szerint minden
eszköz igénybe vehetõ gyer-
mekeink védelmének érde-
kében, hiszen ez a jelenség
nem határidõk függvénye,
ez folyamatosan érinti a kör-
nyezetünkben élõket. El-
mondta, hogy a stratégiát
legszélesebb körben kell ter-
jeszteni, véleményeztetni an-
nak reményében, hogy
együttmûködve könnyebben
fellelhetõk a megoldások a
problémákra. Kiemelte, hogy
arra kell felkészíteni a fiatal-
ságot, hogy képes legyen ne-
met mondani, és elsõsorban
saját mikroközösségeink
szintjén kell kezelni ezt a
problémát.

–  A platánfáink és a kiszé-
lesített útjaink semmivé fog-
nak válni, ha a gyermekeink
rámennek erre a világra – fo-
galmazott a polgármester.

A képviselõ-testület elsõ
olvasatként egyhangúlag tá-
mogatta a stratégiát, továbbá
Horváth István felvetésére ha-
tározati javaslatban megfo-
galmazták, hogy a késõbbi-
ekben  kerüljön a testület elé
olyan elõterjesztés, mely
Szentes drogellenes akcióter-
vét tartalmazza.

A testületi ülést követõ na-
pon felkerestük Barát Lászlót,
aki lemondásával kapcsolat-
ban a következõképp nyilat-
kozott:

– A döntést szakmai ala-
pon hoztam meg. Úgy ér-
zem, nem sikerült a stratégia
szakmai elfogadtatása és az
anyag vitája inkább már
kampánycélokat szolgált,
amiben nem szeretnék részt
venni. Az elhangzott kriti-
kákra pedig nem volt lehetõ-
ség válaszolni. Az anyag vé-
leményezése egy irányt tük-
rözött, mellyel nem tudok
azonosulni, ezért úgy kor-
rekt, ha a megbízást vissza-
adom. Ehhez az irányvonal-
hoz keressen az önkormány-
zat egy megfelelõ embert. A
feladatot a családsegítõ köz-
ponthoz delegálták, majd
látjuk, mi történik. Magam
részérõl írásban jeleztem az
igazgató úrnak, hogy köszö-
nöm az eddigi bizalmat és
lehetõséget, de a továbbiak-
ban nem tudom vállalni a
feladatot.

L. É.

Bírálták, de támogatták
a drogstratégiát

(folytatás az 1. oldalról)
Sipos Tamás oktató vélemé-

nye szerint a nyáron megnö-
vekvõ közúti balesetek okai
többek között a forró napo-
kon bekövetkezõ bágyadt-
ság, de a fronthatások is be-
folyásolják a koncentráló ké-
pességünket.  

– A szabadságok ideje alatt
a kapkodva, pihenõ idõ nél-
küli vezetés, „csak mihama-
rabb odaérjen a család a nya-
ralóhelyre” hozzáállás sem
vezet sok jóra. Ebben az eset-
ben is él az a mondás, hogy
„Lassan járj, tovább érsz"  –
nem mellesleg kevesebb sár-
ga csekkre számolhatunk, ha
betartjuk az elõírt és a táb-
lákkal jelzett sebességhatáro-
kat. Nyaranta a vízpartokra,
fesztiválokra, esti buliba job-
ban kimozdulnak az embe-
rek, tesznek egy kört az au-
tójukkal, a motorosok ilyen-
kor „rajzanak". Figyeljünk
rájuk, õket nem védi a kasz-

ni, sõt egyes motorosokat
szinte a kötelezõ bukósisa-
kon kívül csak az õrangya-
luk ébersége óvja. A körfor-
galmak az elmúlt években
szinte gomba módjára sza-
porodtak városunkban és
térségünkben. Jómagam és a
többi oktató is igyekszik mi-
nél több tanulót, minél gyor-
sabban felkészíteni a sikeres
forgalmi vizsgára. Friss jogo-
sítvánnyal rendelkezõk ré-
szére azt tanácsoljuk, hogy
addig vezessenek egyhu-
zamban, amíg kellõen tud-
nak összpontosítani, inkább
többször álljanak meg pihen-
ni. A fáradt ember könnyeb-
ben hibázik, a tapasztalatlan
vezetõnek nincs több éves
rutinja egy hirtelen jött rázós
helyzet kezelésére. A dina-
mikus vezetés a mai felgyor-
sult világban elengedhetet-
len, viszont ami szintén fon-
tos és bár mindenki könyö-
kén jön ki, de a KRESZ meg-
felelõ ismerete és betartása
szintén hasonló fontossági
értéket képvisel. Tudni, érez-
ni kell, hogy az a gépjármû,
amit vezetünk, hogyan visel-
kedik bizonyos helyzetek-
ben. Ehhez tapasztalat, tudás
és türelem kell, például egy
megkezdett elõzést abba-
hagyni, ha szükséges. A ke-
rékpárosok sok fejtörést
okoznak a többi közlekedõ-
nek, toleránsan kell velük vi-
selkedni. Inkább azt véssük
jól az eszünkbe, hogyha mi

kerékpárral közlekedünk,
akkor minden tõlünk telhe-
tõt tegyünk meg azért, hogy
ne legyen  ránk panasz. Bár-
milyen közlekedési eszközt
választunk az úti célunk el-
érése érdekében az alábbi
mondat legyen érvényes
mindenkire: közlekedj olyan
szabályosan, ahogy a többi-
ektõl is elvárnád – mondta
az oktató.

Staberecz Mihály taxis úgy
véli, hogy a nyári balesetek
túlnyomó részét a gyorshaj-
tás okozza, nincs rutin, féle-
lemérzés. A szentesi közleke-
dés bonyolult az átláthatat-
lan jelzõtáblák, veszélyes ke-
resztezõdések miatt, amit
nem csak autóban ülve lehet
megtapasztalni. A kerékpá-
ros-forgalom kimondottan
veszélyforrása a városnak!
Nem csak a városközpont
veszélyes, de az elkerülõ
utak keresztezõdései is.

L.É.

Veszélyeket rejt a nyári közlekedés

Hogyan elõzhetjük
meg a baleseteket?

Nem született döntés a
Kiss Zsigmond utcai platán-
fák kivágásának ügyében,
a képviselõ-testület utolsó
ülésén, június 30-án. Meg-
vitatatták többek között a
szociális bérlakások ügyét,
a város drogstratégiáját és
az önkormányzat többségi
tulajdonában lévõ cégek
ügyvezetõinek kifizetendõ
prémiumokat is meghatá-
rozták. 

A központi óvoda beszá-
molójának megvitatásakor
finanszírozási kérdésekre és
a gyermekek elvándorlására
helyezõdött a hangsúly. Kiss
Attiláné intézményvezetõ fel-
hívta a jelenlévõk figyelmét
arra, hogy éves szinten 5-10
gyermek hagyja el az óvodá-
kat költözés miatt. A be- és
kiíratások számát a vezetõ a
város munkahelykínálatával
hozta összefüggésbe. A tava-
lyi évben 4-10 fõs létszám ki-
fejezetten azért hagyta el az
óvodákat, mivel a szülõk
külföldre költöztek. Finan-
szírozási kérdésekben a tes-
tület tagjai szóbeli javaslatot
tettek arra, hogy a központi
óvoda költségvetésébõl hi-
ányzó 4-500 ezer forint anya-
gi forrás biztosítására a kö-
vetkezõ tanévtõl megoldást
találnak. Ez a támogatás,
melyet javarészt papír-író-
szerre használt az intéz-
mény, 4 éve még biztosítva
volt, 2 éve lecsökkent, idén
pedig teljesen megszûnt. 

A temetkezési közszolgál-
tatást érintõ problémákat
tárgyalva Czirok Jánosné iro-
davezetõ felhívta a figyel-
met, hogy az ellátandó fel-
adatok között van – a ham-
vasztásos temetkezés kap-
csán – az urnafalak, urna-
tömbök biztosítása. A testü-
leti üléssel egyidõben el-
mondható volt, hogy a la-
kosság az utolsó urnafülkét
is igénybe vette. Éves szin-
ten 35-45 igény van ilyen te-
metkezésre. A testület elfo-
gadta, hogy a Szentes Város-
ellátó Nonprofit Kft. szerzõ-
dést kössön valamelyik egy-
házzal a szociális parcellák
kijelölésének érdekében, to-
vábbá azt is, hogy a 2013-as
bevételeinek terhére urnafa-
lakat készíttessen a Kálvária
temetõben.

Az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ lakások bérleté-
rõl szóló önkormányzati ren-
delet módosítása megosztot-
ta a képviselõket. Az elmúlt
két évben három jelentõs
módosítás érte ezt a rendele-
tet. A mostani arra hivatott,
hogy egységesítse mindezt.
A legnagyobb problémát az
jelenti, hogy nem áll rendel-
kezésre elegendõ szociális
bérlakás. A jelenlegi lakók a
bérleti díját sem tudják fizet-
ni, így merült fel a javaslat,

hogy a lakó kiadhassa a la-
kás egy részét albérletbe. Eb-
ben a kérdésben a testület –
szavazatai alapján – nem fo-
gadta el ezt a lehetõséget,
így az eredeti rendelet ma-
radt érvényben. Azt viszont
megszavazta, hogy a jelenleg
ilyen funkciót betöltõ egyko-
ri Koszta-házból a lakókat ki
kell költöztetni, hogy az
épületfelújítást követõen ne-
mesebb célt szolgáljon. Dön-
tés született arról is, hogy
aki szociális bérlakásában

üzleti tevékenységet végez,
annak az arra hasznosított
helyiség után nem szociális,
hanem a piaci árakhoz iga-
zodva határoznak meg bér-
leti díjat a jövõben.

Ezt követõen a képviselõk
a Spa Medical Kft. Felügyelõ
Bizottságába delegálták
Stern Sándort, mert Szabó Zol-
tán képviselõ lemondott e
tisztségérõl.

A Kiss Zsigmond utca be-
ruházásával kapcsolatban a
polgármester elmondta,

hogy a 2014-2020-as prog-
ramban szerepel ennek a
szakasznak a felújítása, me-
lyet a testület egy korábbi
ülésen elfogadott. Ennek a
projektnek a megvalósításá-
ra pályázati forrást keresnek.
Létezik egy biztonsági forrá-
sa a kivitelezésnek, méghoz-
zá az a 2 milliárd forint,
amely hét évre áll rendelke-
zésére a szentesi kistérségen
belül a városnak.

Ha nem lesznek késõbb
megyei, vagy országos szin-

ten megpályázható finanszí-
rozási eszközök, akkor a vá-
ros ebbõl az alapból források
a rekonstrukciót, viszont eb-
ben az esetben a meglévõ
pályázati csomagban szerep-
lõ beruházások egyes elemei
sérülhetnek.

A Kiss Zsigmond utcai be-
ruházás kivitelezésének idõ-
pontját 1-1,5 évre becsülte a
polgármester. A sürgõsségi
elõtti és a kórház környéki
parkolás, továbbá a platán-
fák ügyével kapcsolatban a
város vezetõje – a képviselõk
hosszas vitáját követõen –
azt mondta, hogy ne egy há-
rom hónapos perspektívával
rendelkezõ testület hozzon
döntést ilyen kardinális kér-
désekben. A határozatban
foglalt döntés felülvizsgálat-
ára irányuló elõterjesztést
nem szavazták meg, a testü-
let fenntartja korábbi állás-
pontját.

Az önkormányzat többsé-
gi tulajdonában lévõ intéz-
mények vezetõinek  prémiu-
mára tett javaslatot elfogadta
a testület, így Döbrõssy Iván 2
millió forint feletti összeget,
Kocsis László 1 millió forintot
meghaladó jutalmat kap.

Halmai István támogatná a
prémiumok kifizetését ab-
ban az esetben, amennyiben
az adott intézmény vala-
mennyi munkavállalója az
alapbére kétszeresének meg-
felelõ egyszeri jutalomban
részesülne. Lantos

Új testület dönthet a Kiss Zsigmond utcáról

Kétmilliárd forintos biztonsági forrás van az elképzelt tervekre.
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Június 28-án, szombaton
már délutántól lehetett láto-
gatni a múzeumokat és kiál-
lítóhelyeket a Múzeumok
Éjszakája apropóján. Bár
egy héttel az országos múze-
umok után tartották a ren-
dezvényt, a tárlatvezetõk így
is elégedettek voltak a láto-
gatottsággal. Összesen hat
helyszínen, tizenöt program-
mal találkozhattak az érdek-
lõdõk egészen éjfélig.

Az elsõ állomás, a Csal-
lány Gábor Kiállítóhely a
Széchenyi-ligetben várta lá-
togatóit. Nem is gondol-
nánk, hogy a fák között
megbújva milyen kincseket
rejtenek a múzeum falai. A
régi korok kézmûves emlé-
kei egészen az õskorra visz-
szamenõleg mutatják be a
szövés, a halászat, a fazekas-
ság és az ötvösség eszközeit,
kezdetleges termékeit. Az
avarok, a gepidák és a ma-
gyarok letelepedett életmód-
jának feltárt tárgyai elgon-
dolkodtatóak voltak, már
csak abból a szempontból is,
mivel az ékszerek motívu-
mai a mai viseletben is meg-
találhatók, viszont biztosan
vakarnák a fejüket a mai
gazdák, ha hirtelen csak
olyan kapáik és vágó eszkö-
zeik lennének, melyek a kiál-
lítás anyagát képezik. 

Az állandó tárlatok mel-
lett, berendezve találtuk a
Drahos István emlékszobát,
ahol a mûvész színes grafi-
káit, ex-libriseit és alföldi ih-
letésû akvarelljeit tekinthet-
tük meg, továbbá munkaasz-

talát, amelyen legtöbb alko-
tása készült. A tárgyakat, és
mûveit – férje halála után –
felesége ajánlotta fel a múze-
umnak. Tovább haladva
Szalva Péter emlékszobáját
láthattuk, aki zöldségneme-
sítõ tevékenységével és a
pingpong szenvedélyével ír-
ta be magát városunk törté-
netébe. Második állomás-
ként a Fridrich Fényírda
várta az érdeklõdõket, akik
Szentes fodrászdinasztiájáról
szóló állandó kiállítás meg-
nyitójára érkeztek. A Biár
család megjelent tagjai is
meglepõdtek, amikor már az
utcán állt a kíváncsiskodók
egy része. A generációkon

átívelõ szakma fennmaradt
tárgyait, eszközeit nézegetve
az ismerõsöknek és család-
tagoknak megeredt a nyelve,
és mintha egy csapot nyitot-
tak volna ki, mindenkinek
eszébe jutott egy jó sztori. 

A laktanyában nem volt
ekkora a zsúfoltság, viszont
annál érdekesebb, hogy a 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred katona alkotóinak te-
hetsége a festészet, a kézi-
munka és a szobrászat terén
is megmutatkozik. A csapat-
múzeum városunk katona-
történetét dolgozza fel, kora-
beli egyenruhák, felszerelé-
sek, fegyverek és írásos em-
lékek bemutatásával. A lak-

tanyában tett séta is érdekes
lehetett mindazoknak, akik
még nem jártak itt. Tudomá-
sunk szerint négy csoport lá-
togatott ki a Kossuth térrõl
induló ingyenes buszjárattal
a nyitvatartási idõ alatt. A
folytatásban a megyeházán
az állandó, illetve idõszaki
kiállításokat, a Tornyai szín-
rõl-színre címû tárlatot utol-
só alkalommal és a Kass Já-
nos mûveit kiállító termeket
lehetett bejárni. Eközben
több témában folytak elõ-
adások, melyek közül a
Seuso kincsekrõl szóló bizo-
nyult a legérdekesebbnek. A
sétában és nézelõdésben el-
fáradt résztvevõk este tizen-
egy órától a Péter Pál Polgár-
ház udvarán pihenve, a
Lajtha László Alapfokú Mû-
vészeti Iskola gitár tanszaká-
nak közremûködésével Egy
kiállítás képei címû koncert-
jét hallgathatták meg. Az
elõadás alaphangját a kert-
ben ciripelõ tücskök adták
meg, így a zene, a fáklyák fé-
nye és a kis éji zenészek dala
igazán jó hangulatot terem-
tett. A programok zárása-
ként, az éjfélkor begyújtott
tûz körül, elképesztõ mutat-
ványokkal kápráztatta el kö-
zönségét a Vortex Akrobati-
kus Csoport a Kossuth téren.
A Wings Tánccsoport Egye-
sület és a Szentesi Lovastor-
na Csapat közös táncbemu-
tatóját követõen a Fényes Ég
Táltos Dalkör produkciója
festette alá a hagyományos
tûzugrást.

Lantos Éva

Késõbb tartották, de sikeres
volt a múzeumi éjszaka
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– Honnan eredt az ötlet az
elõadásokhoz?

– Egy volt tanítványom
kérdezett meg arról, hogy
lenne-e kedvem közérdeklõ-
désre számot tartó irodalmi
személyekrõl elõadnom a
Mozi utcájában lévõ kis ká-
vézóban. Nem sokat gondol-
koztam, mielõtt igent mond-
tam s hamarosan sokan jöt-
tek el meghallgatni az elõ-
adásokat, vagy inkább be-
szélgetéseket. Volt olyan,
amikor a jelenlévõk némelyi-
kének nagyobb volt a tudása
az enyémnél. Azonban a ká-
vézó augusztus végén egyre
ritkábban nyitott ki, így a
Cervantesrõl szóló beszélge-
téssel együtt egy idõre vége
szakadt ezeknek az elõadá-
soknak. Egy napon Kispál
Katalin kért fel arra, folytas-
sam ezt a megkezdett „iro-
dalmi mûhelyt“ az ifjúsági
házban. A megbeszéléseket
tett követte: 2013. november
1-jén (csütörtökön) választot-
tunk egy méltán ismert és
népszerû szerzõt, Heming-
way-t. Azon a napon nagy
számban jött el a hallgató-
ság. Nemcsak akkor, azóta is
szempont a témaként kivá-
lasztott személy ismertsége.
Persze volt arra is példa,
hogy a kiválasztott író he-
lyett másról szólt, az aktuális
(irodalmi) helyzet alakulásá-
nak megfelelõen az elõadás.
Például amikor nemrég meg-
halt Radnóti Miklós özve-
gye, Fanni, természetes volt,
hogy a költõ életérõl és élet-
mûvérõl beszélgettünk.

Az utolsó, Krúdy Gyuláról
szóló elõadáson kitûnt, hogy
Poszler György aszerint ala-
kítja a téma feldolgozását,
hogy hallgatóságának min-
denkor felkeltse a figyelmét,
annak „nyelvén” közvetítsen
értéket. Erre példa, amikor a
„vidéki” közönségnek rész-
letesen mesél arról, hogy az
író miként fedezte fel a táj-
egységek ízeit, zamatait s
hogyan készített útja során
receptes könyvnek illõ írást.
Vagy használja például a

„belecsap a lecsóba” szófor-
dulatot (felidézve minden
Szentesen születettben a Le-
csófesztivált). Ugyanakkor
nem tagadja meg a vidék
emberétõl sem a magas mû-
veltséget, utal rá, hogy hall-
gatóságából feltételezi, töb-
ben jártak már Bécsben, s
hangsúlyozza, hogy sokan
ismerhetik az általa elmon-
dottakon túl is az épp „terí-
téken lévõ“ alkotó életmûvé-
nek több darabját.

– Milyen közönségre szá-
mított? 

– Elsõsorban felnõttekre,
hiszen a tanulók zöme az ok-
tatási intézmények felé telje-
síti kötelezettségeit az elõ-
adás idejében. Sokszor látok
ismerõs (visszatérõ vagy ré-
gebbrõl ismert) arcokat, töb-
bek között volt kollégákat, a
létszám pedig attól is függ,
hogy mennyire közérdeklõ-
désre számot tartó a téma.
Egy-egy ismertebb személyi-
ségrõl, például Petõfi Sán-
dorról vagy József Attiláról
többen is szívesen jönnek be-
szélgetni.

– Miben különböznek – sa-
ját meglátása szerint – az
elõadások egy rendhagyó
irodalomórától?

– A beszélgetések légkö-
rében. A hallgatóság egy ál-
taluk választott fakultatív
eseményre jön el, nem jel-
lemzõ az elõadásokra a fel-
adatkényszer.

– Milyen kulturális válto-
zásokat valósítana meg a
városi értelmiség körében, ha
adott lenne a lehetõség?

– Javasolnám, hogy a fia-
talság is gyakrabban jelen-
hessen meg a nyilvánosság
elõtt, ne legyenek hiábavaló-
ak önmegvalósítási kísérlete-
ik és a szélesebb közönség
elõtt se maradjanak rejtve.
Ugyanolyan esélyeket érde-
melnek, mint idõsebb társaik
illetve fontos, hogy kölcsö-
nösen is együttmûködjenek,
közösen gyarapítsák a kultu-
rális értékeket.

Hornyik Anna Viola

Írókról, költõkrõl a
hallgatóság nyelvén

A gyermekkönyvtárban
június 23-27-ig (felsõ ké-
pünk) egész napos játékos
foglalkozással várták a részt-
vevõket. Szûcs Ildikótól meg-
tudtuk, hogy mondókákat,
verseket tanultak és hasznos
játékokat barkácsoltak a gye-
rekek. A táborozók vélemé-
nye szerint, itt még többet is
tanulnak, mint az iskolában.
Megkérdeztük a kicsiket,
hogy mi a legfontosabb do-
log, ami nem kézzelfogható.
A 7 éves Rácz Bogi szerint a
család, a 8 éves Vigh Dorina
szerint a barátság, a 9 éves

László Csongor pedig a mese-
tábort tartja most a legjobb
dolognak az életében. Meg-
tudtuk azt is, hogy azért je-
lentkeztek ide, mivel szim-
patikusak a programok, és
már tavaly is jól érezték itt
magukat. A szervezõk sze-
rint a csapat nagyon befoga-
dó, érdeklõdõ fiúkból és lá-
nyokból áll. A nyár folyamán
tervezik a következõ mesetá-
bor elindítását.

A Szilver Táncsport Egye-
sület július 24-tõl augusztu-
sig táboroztat, ami naponta
kötött edzéstervvel és okta-

tással zajlik a tánciskola ta-
nulói részére. Ez az idõszak
egyben felkészülést jelent az
augusztus 7-i zánkai tánc-
fesztiválra is, ahol négy na-
pos verseny keretében bizo-
nyíthatnak a Szilver tanulói.

A Szivárvány Mûvészeti
táborokba egész júliusban
várja a mûvészetek háza a
10-16 éves korosztályt. A
múlt héten tizenhét táborozó
próbálhatta ki magát a festé-
szet terén. A 14 éves Fanni
(alsó képen) nem szeretett
festeni, csak rajzolni, de az
itteni oktatásnak köszönhe-
tõen ez megváltozott, mialatt
elkészültek a Kurcáról, a Ti-
száról és beállított témákról
készült festményei. Kálmánné
Szabó Erzsébet igazgató el-
mondta, mindenkinek ajánl-
ja, hogy csatlakozzon, hiszen
egy hét alatt is sokat lehet
fejlõdni a képzõmûvészet te-
rén, sõt, nem csak tanáraik-
tól, hanem egymástól is ta-

nulhatnak az alkotók. A to-
vábbiakban a mese világába
kalauzoló kézmûves tábor-
ral, fazekas és kerámiafoglal-
kozással és fafaragó napok-
kal várják a jelentkezõket.
Az Árpád Szabadidõs és
Sportklub szervezésében a
múlt héten nemzetközi alko-
tótábort tartottak a városban
több helyszínen. Hét újszen-
tesi, nyolc gyergyóremetei
és tíz zenta-gunarasi fiatal
vett részt szentesi társaikkal
a kézmûves foglalkozással,
kirándulással, társas- és nép-
tánc-, illetve kutyás bemuta-
tóval tarkított programokon.

Ezeken kívül bringa-, wes-
ternlovas-, vízimanó-, ha-
gyományõrzõ-, és egyéb szí-
nes nyári elfoglaltság várja
még a gyerekeket.

Összeállította:
Besenyei Laura,
Demeter Gréta
és Borsos Tíria

Táborok széles skálája várja a gyerekeket
Sarlós isten-puzzle a múzeum folyosóján

Poszler György elõadásai világirodalmi és történelmi
kitekintést nyújtottak hallgatóinak. A már eddigi beszél-
getéseken ismertetett alkotók, mint például Hemingway,
Thomas Mann, Herczeg Ferenc vagy Zrínyi Miklós, Cso-
konai Vitéz Mihály, Ady Endre és Krúdy Gyula munkás-
ságán túl 2014 õszétõl további szerzõkkel, írókkal bõvül
az elõadássorozat repertoárja, hiszen az „irodalmi mû-
hely” folytatódik.

A lassan egy hónapja tartó nyári szünet sok lehetõséget
ad a szülõknek és a gyermekeknek egyaránt. A családok
igyekeznek ebben az idõszakban sok idõt együtt tölteni,
viszont három hónap alatt gyakran fejtörést okoz, hogy mi-
vel teljen el az idõ. Lapunk összegyûjtötte a városban szer-
vezett táborokat, sõt néhány helyre el is látogattunk, hogy
szemügyre vegyük, milyen lehetõségeik vannak a fiatalok-
nak a hétköznapok eltöltésére. Sport, képzõmûvészet, zene,
tánc, ez csak egy töredéke annak a széles skálának, amivel
találkoztunk. 

Az „Irodalmi életrajzok” elõadássorozat 2013 novembere
óta színesíti a helyi kulturális élet palettáját: a hallgatóság
minden héten, csütörtökön vehetett részt a „rendhagyó iro-
dalomórákon”, melyek Poszler György elmondása szerint
azért mégis különböznek az iskolában megszokottól ab-
ban, hogy itt nincs teljesítménykényszer. Az elõadást min-
denki önkéntes alapon, saját kedvtelésére látogathatja, s
mint kiderült, törzsközönsége is van a „kurzusoknak“ –
bár voltak sûrûbben látogatott elõadások, mégis a mini-
mum 25-40 fõs hallgatóság garantált volt.

Fotó: Vidovics Ferenc
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A Jövõ Bajnokai Magyar
Úszó Utánpótlás Program
tagjaként két szentesi fiatal,
Csatlós Flóra és Szabó Dá-
niel vesz részt a 2013-2021
közötti hosszú távú után-
pótlásképzésben. A helyi
kiválasztottak felkészítõje,
Rébeliné Vincze Edit mesélt
a részletekrõl.

– A Jövõ bajnokai program
a Magyar Úszó Szövetség ál-
tal indított sportágfejlesztés
része, ahová bele tartozik
még a hamarosan induló
Minden gyerek tanuljon meg
úszni program, valamint az
uszodafejlesztések is. A havi
felméréseken egy régió min-
dig kiemelt helyszínként
szerepel, ahol egy-egy ko-
rábbi olimpikon, hazai klasz-
szis is megjelenik és õk is
fémjelzik ennek a tavaly de-
cemberben indult kezdemé-
nyezésnek a létjogosultságát
– mondta a szakember.

– Mit kell tudni a két szen-
tesi versenyzõrõl?

– Saját korosztályukban az
elsõ húszban szerepelnek,
mindketten mellúszók és

mindketten a mellúszásban
elért eredményeik miatt ke-
rültek be a régióválogatott-
ba. Egyre jobb eredményeik
vannak, 100 méter mellen
mindketten 2 másodpercet
javítottak az elmúlt idõszak-
ban. A régiós keretszámot
szûkíteni szeretnék, most 37

versenyzõ tartozik a dél-al-
földi régióba, ezt akarják le-
szorítani 30-ra, de bízom
benne, hogy a mi két ver-
senyzõnk továbbra is a keret
tagja lehet. Igyekszünk a
többi úszóinkkal olyan ered-
ményt elérni, hogy esetleg
újabb versenyzõink is csatla-

kozhassanak Flóráékhoz. 
– Szakmailag milyennek

tartja a papíron nagyszerû-
nek tûnõ terveket?

– Az biztos, hogy kiemelt
figyelmet fordítanak erre a
korosztályra, külön odafi-
gyelnek rájuk, több verseny-
zési lehetõségük van a fiata-
loknak, nyomon követik a
fejlõdésüket, eredményeiket.
Régiós, közös edzések is
szerepelnek a programban,
mindemellett komoly sport-
felszerelésekkel látják el a
versenyzõket.

– Milyen fontos feladat
vár Szabó Danira és Csatlós
Flórára a nyáron?

– Három hét múlva rende-
zik a gyermekbajnokságot,
ahol a két régióválogatotton
kívül még négy gyerekkel
utazunk. A színvonal na-
gyon magas, annak aki részt
szeretne venni ezen, komoly
szintidõket kell teljesítenie.
Akik itt nyernek, azoknak
nagy esélyük van arra, hogy
világszinten is kiemelkedõ
eredményeket érjenek el.

hv

Flóra és Dani a kiválasztottak

A június 29-én a Pusztai László Sporttelepen megrendezett
nemzetközi labdarúgó torna eredményei: 1., Grund FC, 2.
Grund FC II., 3. Hungerit II., 4. Dream-Team (Árpád Szabad-
idõs), legjobb góllövõ Mihály Róbert.

Az augusztus 10-i temesvári városlátogatásra jelentkezés
és részletes felvilágosítás szerdánként 15 és 17 óra között a
klub Kiss B. u. 3. szám alatti helyiségében.

Árpád Szabadidõs SE

A múlt hétvégén rendezték meg a junior és utánpótlás ko-
rú atléták országos bajnokságát Debrecenben a Gyulai István
stadionban. Közel hétszáz versenyzõ teljesítette a nevezési
szinteket, köztük voltak a Szentesi Maximus KSE atlétái is. A
nõi diszkoszvetésben négy szentesi versenyzõ jutott a nyol-
cas döntõbe és ott a következõ eredményeket érték el: Papp
Anita ismét ezüstérmet szerzett, Csordás Cintia negyedik lett,
Kocsis Alexandra ötödik, Albert Violetta pedig hatodik. Nánai
Lilla a nõi gerelyhajítók között elõször szerepelt az utánpót-
lás mezõnyben, legfiatalabb versenyzõként bajnoki bronzér-
met szerzett.

Ez évben is megrendezik a Gyulai István Memorial atléti-
kai versenyt. A versenyen a nemzetközi atlétika élmezõnye
vesz részt a székesfehérvári stadionban és idén elõször Seres
András is bekerült a meghívottak közé. A nagydíj után Gö-
rögországban vesz részt egy dobógálán, ezután itthon készül
a magyar bajnokságra, és a Zürichben rendezendõ Eb-re.

Seres a Gyulai
Memorialon

A mutatott játéknak nem,
csak a gyõzelemnek örül-
hettek a hazai szurkolók a
keddi, Valdor-Szentesi VK –
Miskolc férfi vízilabdamér-
kõzésen. A tét óriási volt,
hiszen az egyik fél második
gyõzelméig tartó párharc
gyõztese õsztõl az OB I-ben
folytathatja a pontvadásza-
tot. 

6-4-re nyert a pótvizsgázó
Szentes az elsõ osztályba
igyekvõ miskolciakkal szem-
ben, de jócskán maradt hi-
ányérzetük a szentesi druk-
kereknek kedvenceik játékát
látva. A nagy gólkülönbségû
gyõzelem elmaradt, ehelyett
rossz lövések, gyenge táma-
dás-befejezések jellemezték a
mieink játékát. A védekezé-
sünkre nem lehetett panasz,
az utolsó hazai mérkõzésén
védett Horváth Tamás kapus.
Az elsõ két negyedet egy-
egy góllal nyerte a Szentes, a
második félidõ viszont dön-
tetlennel zárult, ami nem
meglepetés azoknak, akik
látták a mérkõzést. Az biz-
tos, hogy most láthattuk
utoljára ebben az összeállí-
tásban a szentesi csapatot,

többen már eligazoltak más
klubhoz, de még játszottak
(Kistamás Zsolt, Martin
Kolarik és Hegedûs István).
Volt három olyan játékos is,
akik  a csapat tagjai voltak
ebben a szezonban, de már
nem szálltak medencébe (He-
gedûs Bence, Kiss Gyula és
Szabó Levente). Nem volt
könnyû dolga tehát Matajsz
Márk vezetõedzõnek, két hó-
napon keresztül úgy kellett
felkészíteni a játékosokat er-
re a párharcra, hogy többük-
kel már közölték, nem szá-
mítanak a játékukra. – A
négy kapott gól elfogadható,
a hat lõtt viszont kevés, en-
nél sokkal több kell idegen-
ben – mondta Matajsz Márk.
– Ennél jobb játékot vártam,
meglehetõsen passzívak vol-
tunk, jobban kell pörögnünk
a második mérkõzésen. Fel-
vettük a miskolciak altató já-
tékát, kevés volt a bemozgás,
kevés labda ment centerbe,
ezen változtatni fogunk. Ki
kell jönnie a két csapat közti
különbségnek, és szeretnénk
lezárni a párharcot.

Hv

Legalább gyõztek

Szerbia Szenior Úszóbaj-
nokságát egy napon, egy
délelõtti és egy délutáni
program keretében rendezte
meg a szövetség. A két ver-
seny között a téli hosszútáv-
úszó bajnokság utolsó fordu-
lóját is megrendezték, 2500
méteren át küzdöttek egy-
mással a versenyzõk Szabad-
kán.

A Szentesi Delfin Egész-
ségmegõrzõ Sport Clubból
négy versenyzõ szállt vízbe a
szerb bajnoki címekért, s ki-
emelkedõen szerepeltek, a
szentesi csapat a második

helyen végzett, s 19 egyéni
bajnoki címet szerzett.

Nem csak korosztályon-
ként hirdettek gyõzteseket,
hanem az egyes számokban
a legjobb teljesítményt elérõt
külön díjazták, mint az ab-
szolút legjobbat. A szentesi-
ek itt is szorgosan gyûjtötték
a trófeákat, 7 számban hir-
dettek abszolút gyõztest, 5
második és 2 harmadik he-
lyezést is elértek. Az összes
versenyzõ közül a legjobb
egyéni teljesítményt elérõ
különdíjat Pólyáné Téli Éva
100 méteres mellúszásával
érdemelte ki.

Szerb bajnokok
a szeniorok

Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról is
beszámolunk milyen az
utánpótlás csapatok helyze-
te, mibõl gazdálkodnak a
klubok és a különbözõ
korosztályokban összesen
hány gyerek sportol. 

1992-ben, Szilver táncklub
néven saját vállalkozásként
indította el Szatmári-Nagy
Szilvia azt a tánciskolát, mely
beírta magát Szentes és Ma-
gyarország tánctörténetébe.
Kezdetben csak a tánc okta-
tására koncentrált, nem is
sejtve, hogy a Petõfi-iskola
és az akkori Köztársaság téri
iskola falain belül a felsõ év-
folyamban nevelkedik a
sportág jövõjét meghatároz-
ni készülõ elsõ generáció. 

A gyerekek órarendi kere-
tek között ingyen sajátították
el a társastánc alapjait. Akik
a versenyzés mellett döntöt-
tek, tagdíj ellenében folytat-
hatták képzésüket.

– Az egyesület nevét a
gyerekek adták, akiket ekkor
tanítottam. Ezek közül a diá-
kok közül választódott ki az
elsõ utánpótlás bázis a vá-
rosban.

Megtudtuk azt is, hogy
kezdetekben nem igényel
magas összegû befektetést a
tánctanulás. A késõbbiekben,
a rendszeres versenyzés

megkezdésekor – mint a leg-
több élsportban – szponzor
felkutatását javasolják az ok-
tatók, aki támogatni tudja a
tanítványt elõmenetelében. 

– 1996 óta az ország 124
tagszervezete közül mi va-
gyunk a legeredményesebb
egyesület. A költségeinket a
Magyar TáncSport Szövet-

ség nem tudja támogatni,
ezért igyekszünk elõteremte-
ni a forrásokat a versenyek-
re, ruhákra és egyéb kiadá-
sokra. A világbajnokságokra
történõ kiutazást minimális
összeggel tudja segíteni a
szövetség. Sajnos az önkor-
mányzat évrõl-évre keve-
sebb összeggel járul hozzá a

mûködésünkhöz. Az idei
költségvetésbõl sem jutott
külön támogatás a hagyo-
mányosan megrendezendõ
táncversenyünkre – részle-
tezte Szatmári-Nagy Szilvia.

Megosztotta velünk azt is,
hogy az elmúlt évek alatt ki-
nevelõdött az a generáció,
akik szakmai segítségükkel

járulnak hozzá a munkához,
és a mostani tehetségekkel
foglalkoznak. Szilver Tánc-
sport Egyesületként képvise-
lik városunkat nívós orszá-
gos és világversenyeken.

– Egyre nagyobb utánpót-
lásbázist igyekszünk felállí-
tani a városban. Akik felsõ-
oktatási intézményben ta-
nulnak tovább, megoldják,
hogy itt tudjanak edzeni, sõt
akik a táncpedagógusi szak-
mát választják, gyakran visz-
szatérnek hozzánk oktató-
ként. A tömegbázis kialakítá-
sa fontos, mivel ez vonzza az
új jelentkezõket, ez tartja
mozgásban az egész gépeze-
tet. A tanulóink korosztályos
bontásban tanulnak táncolni,
vezetett edzéseken, tudás-
szintjüknek megfelelõen. Ezt
egészítjük ki erõsítõ, nyújtó
edzésekkel – tette hozzá a
vezetõ. – Jelenleg kétévente
változnak a korosztályok,
gyerek, junior, felnõtt kate-
góriában, ezeken belül is
osztályozva az életkort és a
tudásszintet. Több mint öt-
ven igazolt párosunk van,
Szentesrõl, Szolnokról, Sze-
gedrõl és Vásárhelyrõl.

Elmondta, arra is büszke,
hogy kilenc éve mûködik a
nyolc párosból álló formáció,

akik kilenc éve magyar baj-
nokok. Úgy gondolja, hogy
minél tovább tanulja valaki
ezt a mûfajt, annál jobb ered-
ményeket érhet el, és késõbb
jó tanárrá válhat, ha van
hozzá ambíciója. Az iskola
alapítója mindig igyekezett
forrást biztosítani élen járó
tanítványai fejlõdéséhez.
Egy bécsi koncertszervezõ-
nek köszönhetõen az egye-
sületbõl 38 páros Amerika és
Kanada több államába uta-
zik fellépésre, de neki kö-
szönhetõen jártak Indiában,
Ausztriában is. Így világot
látnak, megmutatják magu-
kat a lehetõ legtöbb helyen. 

– A gyõzelmeket ugyan-
úgy, mint az utánpótlást
könnyû megszerezni, de
megtartani nehéz. Országos
szinten küzdünk a pontver-
senyben a szenior verseny-
zõkkel, mivel itt nálunk ez a
korosztály nem versenyez.
Csak reménykedünk benne,
hogy egyszer lesz egy olyan
kolléga, aki felkarolja ezt a
témát és elindul valami ebbe
az irányba. A legtöbben
egyébként is csak úgy bees-
tek ide, hogy csak pár tánc-
órát szeretnének venni, de itt
ragadtak, és a kiemelkedõ
oktatásnak és tudásuknak
köszönhetõen bejárták a vi-
lágot.

Lantos Éva

Az elsõ táncórától a nagyvilágig

Küldetésük szerint, a „létezés legillékonyabb mûvészete" az,
amit elõadásukkal közvetítenek felénk.

A Szentesi Vízilabda Klub vezetõsége megvárja a férfi
osztályozó végeredményét, majd ezt követõen konkrétu-
mokkal is szolgálnak a csapat megerõsítését illetõen. In-
formációink szerint Vörös Viktor Szentesre igazol, de so-
kak szerint nem véletlenül nézte végig a Miskolc elleni
hazai találkozót Weszelovszky László sem. Matajsz Márk
marad a vezetõedzõ, mellette segédedzõként az aktív vízi-
labdázó pályafutását befejezõ Horváth Tamás dolgozik
majd. A nõi csapat további erõsítésén is fáradoznak a ve-
zetõk, de újabb igazolások még nem történtek. Az új
uszoda hivatalos avatójára augusztus 8-án, Magyarország-
Ausztrália nõi válogatott mérkõzéssel kerül majd sor.

Flóra és Dani a jövõ úszóbajnokai lehetnek. Fotó: MÚSZ
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Arany és bronz fokozatú
elismerést is nyertek a
MÁV Lendület Nyugdíjas-
klub tagjai Keszthelyen, a
negyedik alkalommal meg-
rendezett országos nyugdí-
jas Ki mit tud?-vetélkedõn.
Ezen és egyéb megmérette-
téseken részt venni szá-
mukra nemcsak nyugdíjas
éveik aktív eltöltését jelen-
ti, hanem sok utazási, üdü-
lési lehetõséget is egyúttal.

– Elõször nézzük meg, mit
is kell ott csinálni – jelszóval
vágtunk bele 2012-ben az el-
sõ Ki mit tud?-szereplé-
sünkbe, s rögtön el is raga-
dott bennünket a hangulat,
azóta notórius benevezõk
vagyunk – mondta Kánvási
Erzsébet, aki a klub harmadik
vezetõje Mucsiné Rózsa és
Horváth Györgyné utódja-
ként. Regionális elõváloga-
tásra Szegedre utaznak,
majd jön a középdöntõ, vé-
gül a döntõ, ez utóbbiakat
idén Keszthelyen rendezték.
Az immár negyedik orszá-
gos nyugdíjas Ki mit tud?-ot
egy utazási iroda szervezi, s
a résztvevõk szerint nagyon
színvonalas rendezvényre
fejlesztette az évek során. Jú-
nius 27-29. között a szentesi
klubból egy csapat katona-
tánccal, illetve egy versmon-
dó, Szemerédi Endréné (alsó
képen) léphetett fel és méret-
hette meg magát a döntõben.
Szemerédi Endréné Irénke
Orbán István egyik versével
arany fokozatot ért el, ezzel

tulajdonképpen megismétel-
te egy évvel korábbi sikerét,
akkor Csoszogi bácsiról sza-
valt, és nyert a Ki mit tud?-
on. Irénke szavalótehetségét
Szentesen az aktív rendez-
vénylátogatóknak már
nem kell bemutatni. – 14 éve
vagyok nyugdíjas, s csupán
5-6 éve jött a versmondás,
hogy azzal élesítsem elmé-
met – fogalmazott. Szigorú-
an amatõrnek tartja magát, s
abbéli vágyát is megemlítet-
te, hogy lehetne a városunk-
ban amatõr színjátszó kör, õ
szívesen részt venne benne,
de szerinte rajta kívül még
sokakban buzog a szereplés-
vágy. A csapat is sikerrel vet-
te a középdöntõt, mint
mondták, „bemeneteltek” a
fináléba. Már csak azért is ta-

láló a megfogalmazás, mert
tréfás katonatánccal szóra-
koztatták a publikumot. Ám
nem csak közönségsikert ér-
tek el, még a komoly szak-
emberekbõl álló zsûri is fel-
állva tapsolt a szentesi nyug-
díjasoknak. 18 – tánctanár ál-
tal felkészített, egyenöltö-
zékkel felszerelt, díjakkal el-
halmozott – csapat között in-
dult a Lendületes nagyik el-
nevezésû társaság, s bár
mindössze egy éve álltak
össze, mégis a bronz fokoza-
tot érdemelték ki. A városi
nyugdíjasklubból hozta a ka-
tonatánc eredeti ötletét Mé-
száros Mátyásné, s be is taní-
totta az asszonyoknak,
egyébként õ a nótafa a klub-
ban, szólóénekesként is in-
dult a vetélkedõn. Sok mun-

kájuk fekszik a koreográfia
begyakorlásában, de megér-
te, mondták a tagok, aki
mellett a döntõben beugró-
ként Mészáros Andrásné he-
lyettesített két távol maradó
táncost. Katonanótára vonul-
tak be, majd Csocsesz dalára
táncoltak, „surranóban”, az-
az kivénhedt bakanccsal, te-
repszínû nadrágban, s össze-
csukható székekkel, melye-
ket egy asztalos készített
számukra. Keszthelyen a
szentesi vöröskeresztesek 35
fõs csapata is szurkolt nekik.
A krónikához hozzátartozik
még, hogy Pásztor Imréné
versmondó is kis híján to-
vábbjutott a középdöntõbõl.
A jól sikerült táncprodukciót
persze, be is kell mutatni,
hogy minél többen lássák, s

több meghívásuk is van már:
a lapistói lepény-, s a dere-
kegyházi palacsintafesztivá-
lon is fellép a katonacsapat, s
a szentesi lecsófesztiválon is
szeretnék megmutatni ma-
gukat.

– A férfitagokat nehezebb
mozgósítani a szereplésre,
bár vannak köztük remek
nótázók, s egy kórus nagyon
erõs lehetne velük – vélemé-
nyezik az asszonyok.

Most pedig kellemes ne-
hézség vár rájuk, hiszen a
nyereményként kapott uta-
zási kedvezmény úti céljai
közül – Prága, Velence vagy
Erdély – ki kell választaniuk,
hová mennek. Nem is titok,
a vasutas nyugdíjas klubok-
nak van egy csábító ereje: le-
het utazgatni az országban.
A szentesi közösség 1996-
ban még 30 fõvel alakult,
csak nyugdíjas vasutas dol-
gozókból, most pedig a cél-
juk, hogy év végére elérjék a
80 fõs tagságot. Igaz, nem
csak vasutasok alkotják már
a társaságot, így nehezebb
utazásokat szervezni, sokan
nem jogosultak bizonyos
kedvezményekre. Két éve el
kellett hagyniuk a MÁV-kul-
túrházat, a Móricz mûvház-
ban találtak otthonra. Igen
aktívak, évente 6-10 alka-
lommal látogatják meg az
országos szövetségbõl a ba-
ráti klubokat, népszerûek a
gyógyfürdõbe szóló beuta-
lók, illetve az egynapos tú-
rák, operalátogatások is.
Õsszel a helyi klub látja ven-
dégül a baráti klubokat, sok
programmal készülnek.

Darók József

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Kass-
Madách: Az ember tragédiája.

Csallány Gábor Kiállítóhely.
Nyitva: kedd-péntek 9-13, szom-
bat 13-17 óráig.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásai címû kiállítás várja a lá-
togatókat az intézmény nyitvatar-
tási idejében.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az én világom címmel nyílt

Szabó Béla gyõri fotós kiállítása.
A fotós tárlatot nyitvatartási idõ-
ben tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

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 szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Fekete István Õsidõk jelei címû

kiállítása nyílik július 7-én, hétfõn
18 órakor. A váci fotográfus
munkáit szeptember 1-jéig tekint-
heti meg a közönség.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 4-tõl

- Miért rakja a szõke nõ a poros
szõnyeget a hûtõszekrénybe?
- ???
- Hogy kirázza a hideg.

- Ki az abszolút fafejû?
- ???
- Aki, ha megvakarja a fejét, szálka
megy a körme alá.

- Mi a különbség a jó ügyvéd és a
sztárügyvéd között?
- ???
- A jó ügyvéd ismeri a törvényt. A
sztárügyvéd ismeri a bírót.

- Mit lehet enni az üzemi konyhán?
- ???
- Koszt.

Egy krumpli nagy sebességgel fut
Romániában, mert üldözik az éhes
románok, akik meg akarják õt enni.
Egyszer csak találkozik a Pick szalá-
mival, aki épp egy függõágyban pi-
hen az erdõ szélén. Odarohan a
krumpli hozzá:
- Szaladj, mert téged is megesznek
a románok!
Erre a Pick szalámi:
- Ugyan már. Engem itt nem ismer-
nek...

Az újdonsült autótulajdonos mérge-
sen ront be a kocsi elõzõ gazdájá-
hoz:
- Amikor a kocsira alkudoztunk, ön
azt mondta, egyik ámulatból a má-
sikba fogok esni! És most tessék,
be sem indul a járgány!
- Na látja, ez az elsõ...

- Pistike, mondj egy ritka európai ál-
latfajtát.
- Tigris.
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában él-
nek.
- Éppen ezért olyan ritka Európában.

A pszichológushoz bejelentkezik a
fiatal mama.
- Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorú-
an neveltem a gyerekemet, és most
nem tudom, mit csináljak.
- Asszonyom, mibõl gondolja, hogy
baj van a gyerekkel?
- Hát csak abból, hogy amikor má-
sok a nevét kérdezik, az válaszolja:
Pistike, nem szabad!

A bogarak fociznak a réten. A hõs-
cincér odamegy az egyik, padon ülõ
bogárhoz és megkérdezi:

- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a cserebo-
gár.

Mi lesz ha a szõke nõk megöreg-
szenek?
- ???
- Jobbnál jobb anyósviccek.

- Jean! Mi volt ez a csörömpölés az
utcán?
- Egy autó be akart fordulni a mel-
lékutcába, uram.
- És?
- Nem volt mellékutca.

- Pistike, már megint elkéstél! Mi
ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehet-
ne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyá-
zat, iskola! Lassítson!"

Székely bácsi komor arccal vacso-
rázik az étteremben: zavarja a zene-
kar hangos játéka. Odahívatja a pin-
cért:
- Mondja, fõúr, meg lehet kéri a ze-
nekart, mit játsszanak?
- Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
- Szóljon nekik, hogy amíg ebéde-
lek, játsszanak inkább pókert.

Hõguta

Kos
Csökkentenie kellene a
kiadásait. Olyan ötletei

merülhetnek fel, melyek hatásá-
ra vásárlásra támad kedve.

Bika
Az elmúlt idõszakban
több esetben is stressz-

helyzetekkel kellett szembesüljön.
Most már béke és nyugalom jön
az életébe.

Ikrek
Érdemes lenne beiktat-
nia rendszeres prog-

ramként valamilyen szabadtéri
tevékenységet. Erõs igényt érez-
het arra, hogy a fizikai közérzet-
ét és kondícióját karbantartsa.

Rák
Ez a hét kiválthat némi
feszültséget a munka-

helyén felmerülõ problémák mi-
att. Kollegái közül mostanság
kevésbé tûnnek együttmûködõ-
nek. 

Oroszlán
Hallgassa figyelmesen
a környezetében lévõk

beszélgetéseit. Valami nagyon
fontos információ fog elhangza-
ni.

Szûz
Ezen a héten a bolygók
elindítanak változáso-

kat az élete egyes területein.

Mérleg
Valaki a barátai vagy az
ismerõsei közül kelle-

mes meglepetést tartogat önnek.
Mindenképpen valami látványos
dologgal nagy örömet fognak
okozni. 

Skorpió
Ezen a héten a szabad-
idejére tervezhet prog-

ramokat. Így jut ideje azokra a
terveire is, melyeket megígért
magának. 

Nyilas
Fókuszpontba kerül az
érzelmi élete. Partneré-

nek is nagyon imponál az, hogy
most sokkal nyitottabb és ro-
mantikusabb, mint az elmúlt idõ-
ben.

Bak
Késztetést érezhet köl-
tözésre vagy hosszas

külföldi tartózkodásra. Több
olyan ötlete is támadhat, amivel
teljesen megváltoztatja az életét.

Vízöntõ
A váratlan reakciói kel-
lõen meglephetik part-

nerét, kollégáit és a környezeté-
ben élõket egyaránt.

Halak
Egy nagyobb ünnep-
ségre lesz hivatalos. Az

örömök és a szórakozás, vala-
mint a vállalkozások életterületei
kapják a legtöbb támogatást.

Július 4-11.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA Budapesti XVI. Kerületi Ifjúsági Önkor-
mányzatnak (KIÖK) évek óta a partner ön-
kormányzata a Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat (SZIDÖK). 

A KIÖK képzési tábora Magyartésen volt,
a VE-GA Szövetség Képzési és Tábor Köz-
pontjában. Célja volt, hogy a résztvevõ ti-
zenéves képviselõk ismerjék meg egymást,

tanuljanak meg együtt dolgozni, ismerked-
jenek az önkormányzati munka lényegével,
készítsék el a kerület probléma-térképét és
az „idõkapszulát” is. A táborlakók nagyon
jól érezték magukat és sokat dolgoztak.

Terveik szerint, jövõre ismét eljönnek, de
hosszabb idõre, és Szentesre is ellátogat-
nak.

KIÖK-tábor Magyartésen

Lendületes nagyik sikere
a Ki mit tud? - onAlig tudunk róluk valamit!

Hogy kik és milyen célból ál-
lították az elképesztõ kõe-
gyütteseket, arról sokféle fel-
tevést ismerünk. Nem ma-
gyarázzák tudományosan
igazolható tények, mi több,
fogalmunk sincs a pontos ke-
letkezési idejükrõl és rendel-
tetésükrõl. A hatalmas kõhal-
mok belsejében folyosók és
termek találhatók, rejtélyes
vésetekkel.

Említsük meg minden kö-
vek királyát, Stonehenge-t.
Harmónia, elegancia, fenség,
titok és valami különös fe-
szültség csodálatos keveréke,
egy katedrális, ahol önkénte-
lenül is lábujjhegyen jár és
suttogva beszél az ember.

Egy kiállítás rövid utazás-
ra invitálja a kedves nézõt, a
messzi, távoli és rejtélyes
múltba, a kövek misztikus
világába Fekete István fotog-
ráfus szemén keresztül.

Július 7-én, hétfõn 18 óra-
kor a Galéria Kávéházban
nyílik a váci fotográfus kiállí-
tása, aki a megnyitó után
mesél a képek készítésérõl,
az átélt kalandokról az ifjú-
sági házban. A kiállítás szep-
tember 1-ig látogatható.

Õsidõk
jelei

Nagy János orgonahangver-
senyére várják a közönséget
június 13-án, vasárnap 19
órakor a református nagy-
templomban. Mûsoron Bach,
Liszt, Franck, Widor, Dubois
és Bonnet mûvei csendülnek
fel.

Orgona-
muzsika

Akik „bemeneteltek” a döntõbe: Pásztor Imréné, Mészáros Mátyásné, Szabó Jolán, Virág Imréné,
Punyeczki Sándorné, Somogyi Ferencné, Kiszely Jánosné, Kánvási Erzsébet.
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Nem máshol, mint a Szen-
tesi Rendõrkapitányság elõtt
ütötte meg haragosát úgy
egy férfi, hogy az nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett. A rendõrök
kisétáltak a kapun, majd elõ-
állították a verekedõ férfit,
aki ellen garázdaság és testi
sértés miatt indult eljárás. A
rendõrség szakértõk bevoná-
sával vizsgálja a sérülés sú-
lyosságát.

Készpénzt és mûszaki cik-
keket vittek el az egyik helyi
vállalkozás telephelyérõl is-
meretlen elkövetõk. A kár el-
éri az egymillió forintot.

Két szomszéd keveredett
konfliktusba egymással Ár-
pádhalmon. A szomszédok
az utcán vesztek össze, a
szóváltást ütésváltás követte,

majd komolyabban egymás-
nak estek a felek. Sosem ta-
lálnák ki, hogy miért, de mi
eláruljuk: az egyik szomszéd
szerint a másik naposcsibéi
összepiszkították a járdát…
A rendõrség garázdaság mi-
att vizsgálódik az ügyben.

Szarvasmarhát loptak az
egyik szegvári ház udvará-
ból június 30-ra virradóra.  A
gazda a szegvári körzeti
megbízotthoz fordult segít-
ségért, miszerint az éjszaka
folyamán ellopták a magyar
tarka tehenét. A helyi rendõr
széleskörû adatgyûjtésbe
kezdett, így néhány órán be-
lül nemcsak a tolvajt, de az
orgazdát is elõállította, 6
órán belül pedig már az állat
is hazatérhetett gazdájához.
A lopással gyanúsított 22

éves K. Zsolt kihallgatásán
azt mondta, hogy már régen
kinézte magának a szarvas-
marhát, amit egy láncon ve-
zetett el a szegvári ingatlan-
ról. A 38 éves V. Jánoshoz
fordult, akitõl 5 ezer forintot
kért a negyedmillió forint ér-
tékû jószágért, amit végül
két részletben kapott meg. A
Szentesi Rendõrkapitányság
K. Zsolt ellen lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja,
míg a vevõ ellen orgazdaság
vétségének megalapozott
gyanúja miatt indított bünte-
tõeljárást. 

Szegvár külterületérõl, egy
bekerítetlen tanya mellék-
épületébõl is loptak, innen
kisgépet és motorkerékpárt
tulajdonítottak el a bûnözõk.

hv

A csibék miatt verekedtek

Született: Tóth Károly és Petõ Katalinnak (Nagynyomás
tanya 76.) Katalin, Mészáros Attila Kálmán és Dömsödi Kata-
linnak (Nagyörvény u. 61.) Attila, Nagy Róbert és Vincze
Zsuzsannának (Móra Ferenc utca 5/4) Vencel, Barcza Péter és
Benedek Barbara Kittinek (Kossuth Lajos u. 19.) Csenge Barba-
ra, Várdai Béla és Antal Erikának (Bercsényi u. 58.) Béla Boldi-
zsár, Berkes Csaba és Hegyi Edinának (Jókai u. 3/A) Izabella
nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kun Attila és Szilágyi Tímea (Kossuth
L. u. 17.), Végh Zoltán és Lázár Mariann (József A. u. 2.).

Elhunyt: Katona István (Móra F. u. 7/1.), Tibrik Mihály
(Nagyörvény u. 15.), Hegedûs- Tóth Istvánné Koválcsik Pi-
roska Ibolya (Mentõ u. 75.), Horváth Lászlóné Gargács Etelka
Mária (Mikecz u. 11.), Kovács László (Dr. Udvardy u. 73.),
Megyeri Istvánné Szalay Erzsébet (Kossuth tér 4.), Czuczi Ist-
ván (Szûrszabó u. 3.), Rúzs- Molnár Sándorné Veres Eszter,
(Apponyi tér A ép.).

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Július 7-ig Dr. Bugyi István  Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) hétfõ-vasárnap 8-20 óráig. Július 7-14 Dr. Weiss Pati-
ka Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-
12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) július 5-6-án
Molnár Sándor, Céh-ház u.7., 30/7110-900.

Húsz rászoruló család ka-
pott egy-egy 25 kilogram-
mos választási malacot az
önkormányzat természetbe-
ni szociális ellátásaként. A
jószágokat decemberig kell
nevelniük, melyhez a takar-
mányt is biztosítja a város
egy vállalkozóval kötött
szerzõdés szerint, azután
dönthetnek: az ünnepi asz-
talra kerül a sertés, vagy to-
vább hízlalják, akár el is
adhatják.

Július 4-én, pénteken reg-
gel hét után megjött a kisma-
lacok hangja, amikor elkezd-
ték osztani õket húsz család-
nak. Elõbb Szirbik Imre pol-
gármester kívánt sok sikert
az állatok felneveléséhez, s
finom falatokat a családok
asztalára.

Lencséné Szalontai Máriától,
a szociális osztály vezetõjé-
tõl megtudtuk,  az ország-
ban az elsõk között vezették
be ezt a juttatási formát, s
1998 óta a szociális rendsze-

rükbõl választják ki minden
évben azokat a családokat, -
már közel 300-nál tartanak –
amelyek természetbeni ellá-
tásként egy-egy, 25 kilós vá-
lasztási malacot kaphatnak.
Ezúttal fõ szempontként a
három vagy több gyermekes
famíliákat támogatták ily
módon, illetve azokat, akik
egyedül nevelnek több gyer-
meket. Decemberig kötele-
sek hízlalni a jószágokat a
családok, a táplálásukhoz
szükséges takarmányt min-
den hónapban a malacátvé-
tel helyén, a Dr. Udvardi ut-
cai takarmányboltnál kap-
hatják meg. Elsõ alkalommal
a malac mellé egy zsák, azaz
35 kiló tápot is vihettek, azu-
tán már havi két zsáknyi, 70
kilogramm takarmányra jo-
gosultak. Elhangzott, a szo-
ciális osztály munkatársai az
õsz folyamán ellenõrizni
fogják a kocák állapotát. De-
cemberben eldönthetik, le-
vágják az addigra mintegy

100 kilósra hízott állatot,
vagy tovább nevelik, esetleg
eladják. 

Elsõ malacukkal így tettek,
eladták, amikor már hízó
volt, ennek a másodiknak
más sorsot szánnak, az ün-
nepi vacsorákat már a disz-
nó fogja „szolgáltatni“, tud-
tuk meg Sebõk Imrétõl, (ké-
pünkön) miután a csomagtar-
tóba pakolta a jószágot. Ak-
kor nem volt fagyasztójuk,
így kénytelenek voltak meg-
válni a korábbi jószágtól,
most azonban szerezni fog-
nak, mert mégiscsak jobb
otthoni húst enni, mint amit
a hipermarketben lehet kap-
ni, mondta Sebõk Imre. Úgy
látja, kezdetben a havi 70 ki-
ló táp még sok is volt, aztán,
ahogy megjött a malac étvá-
gya, elfogyott szépen. Drága
a takarmány, nem éri meg jó-
szágot nevelni, ezért is örül-
nek feleségével a városi tá-
mogatásnak, hát még a gye-
rekek, tette hozzá. D. J.

Lucz Istvánné, Ilonka néni büszkén vállalja, hogy 1914. július
2-án született (Budapesten) és a mai napon tölti 100. életévét.
A szentesi OTP-tõl ment nyugdíjba , egy fia és egy leánya
született. Öt unokája és hat dédunokája született. Mindig
kedvelte a zenét az éneklést és aktív éveiben a nyugdíjasklub
énekkarában énekelt. Jelenleg kézimunkázik és olvas, mind-
kettõt szemüveg nélkül! A családtagtokon kívül a város nevé-
ben Szirbik Imre polgármester is kifejezte jókívánságát.

Ica néni 100 éves

Biztonságos útburkolatot, úgynevezett
Living Road-ot avattak július 3-án, csütör-
tökön a Kossuth u. 29-31. szám alatti útsza-
kaszon. A Generali biztosító Biztonságért
Alapítvány jóvoltából alakították ki azt a
piros színû, korszerû útburkolóanyagot,
amely akár 50 százalékkal is csökkenti
vészfékezéskor a féktávolságot.

Ezt a magyarok által kifejlesztett, korszerû
burkolóanyagot nagy forgalmú, balesetve-
szélyes útszakaszokon alkalmazzák. Ma-
gyarországon már tizenkét településen akár
50%-kal csökkenti a féktávolságot vészféke-
zés esetén. Azon kívül csapadékos, csúszós
idõben is hatékony, piros színe miatt figye-
lemfelkeltõ hatása is van. Szirbik Imre polgár-
mester elmondta, hogy a lehetõ legjobb hely-
re került, hiszen a gyalogátkelõ közvetlen
környezetében van a városi könyvtár, több
áruház és a kerékpárút is, így számos közle-

kedési szempont miatt is nagy odafigyelést
igényel ez az útvonal. A tavalyi évben több
baleset is történt ennél az átkelõhelynél, így
a kivitelezõk és a város vezetése is remélik,
hogy az öt éves élettartamú Living Road so-
kakat óv meg a balesettõl.

Román István, a Generali biztosító régió-
igazgatója reméli, ezzel a kezdeményezéssel
hozzájárulhatnak a szentesiek biztonságá-
hoz. A cég helyi szakemberei sokat tettek
azért, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon.
Feltett szándékuk felhívni a közlekedõk fi-
gyelmét a szabályos és körültekintõ közleke-
dés fontosságára. Jövõbeni terveik között ká-
tyúvadász program beindítása és a Living
Road kerékpárutakra való kiterjesztése is
szerepel. Az új utat az Apponyi téri óvodá-
sok, a közlekedési szabályokat megvitatva, a
város vezetõje és a biztosító régióigazgatója
kíséretében tesztelhették.

Magyar találmány
csökkenti a féktávolságot

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü július 7—11.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Cherry meggyleves és

tyúkhúsleves házi tésztával
A menü: Töltött paprika,

paradicsommártás
B menü: Milánói lasagne
Kedd: Paradicsomleves

betûtésztával és
tárkonyos burgonyaleves

A menü: Gyulai töltött karaj sütve,
zöldséges rizs, saláta

B menü: Csongrádi aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

Szerda: Fûszeres szilvaleves és
nyári zöldségleves

A menü: Karaj, ahogy a Hargitán
kaptuk, hagymás pityóka,
saláta

B menü: Dónáti csirkemell,
tészta, saláta

Csütörtök: Májgaluska leves és
frankfurti leves

A menü: Borsós tokány tésztával
vagy Bácskai rizses hús

B menü: Rántott csirkemáj,
zöldborsófõzelék

Péntek: Scsí leves és gyümölcsleves
A menü: Székelykáposzta vagy

pásztortarhonya
B menü: Harcsapörkölt nokedlivel

vagy morzsás nudli
baracklekvárral

www.galeriakavehaz.hu (X)

SSSSzzzzoooocccciiiiáááállll iiiissss
mmmmaaaallllaaaaccccooookkkk

A Fuvi Band közel két évti-
zede az egyik meghatározó
zenekar Szentesen és környé-
kén. Játszanak rockzenét, de
a mai és a régebbi slágerek is
felcsendülnek koncertjeiken.
Minden szórakozni vágyót
várnak július 4-én, pénteken
a Felsõpárti Sörözõben. A be-
lépés 22 óráig ingyenes.

Ötven ország 3200 induló-
ja közül szép eredményeket
értek el a Szentes Pollák DSE
versenyzõi a 40. Judo Tour-
nament megmérettetésén a
hollandiai Venray-ben. Az ér-
mes küzdelmeket külön te-
remben rendezték az orszá-
gok válogatott utánpótlás
versenyzõinek. Eredmények:
U21 78 kg Kalydy Patrícia 3.,
U13 40 kg Németh Bernadett
7., U11 30 kg Felföldi Zsombor
7. A támogatásokat ezúton is
köszöni az egyesület. Fotó: Vidovics Ferenc


