
A szociális és egészség-
ügyi bizottság fideszes elnö-
kének sajtóközleményében
az olvasható, hogy a város-
vezetés hozza ilyen kelle-
metlen helyzetbe a házior-
vost és betegeit annak elle-
nére, hogy minden feltétel
adott a rendelõintézet felújí-
tásához. Chomiak Waldemar
külön kiemeli a körzet ön-
kormányzati képviselõje,
Krausz Jánosné nevét, aki tá-
mogatja a költözést. A házi-
orvosként dolgozó, vállalko-
zásban gyógyszertárat és kü-
lön orvosi diagnosztikai ren-
delõt is mûködtetõ Walde-

mar sajtóközleményében azt
írta, hogy kezdeményezésére
a rendelõintézetek felújításá-
ra a város költségvetésében
már 2013 óta 10 millió forint
áll rendelkezésre. 

Krausz Jánosné önkor-
mányzati képviselõ, a szoci-
ális bizottság tagja lapunk-
nak elmondta, az önkor-
mányzat nem tilthatja meg
egy háziorvos elköltözését.
Véleménye szerint, ha jobb
körülmények között tudja a
betegeket fogadni és ellátni,
akkor nem lehet marasztalni
egy rosszabb állapotban lévõ
épületben, ráadásul körzeten

belül marad az orvosi rende-
lés. Krauszné maga is Mar-
tinkáné Bazsánt Judit körzeté-
hez tartozik és pontosan is-
meri a Klauzál rendelõ álla-
potát. A képviselõ asszony
úgy tudja, a város idei költ-
ségvetésében valóban van
pénz elkülönítve rendelõ-
felújításra, az összeget azon-
ban fogorvosi rendelõ kiala-
kítására szánja a város a Kla-
uzál utcai épületben, mely-
nek földszinti gyermekorvo-
si rendelõjét újították fel ta-
valy. Az ügy megnyugtató
megoldására Krauszné a
múlt héten írásban kezdemé-
nyezte a szociális bizottság
rendkívüli ülésének összehí-
vását, melyre meghívást
kapna a Klauzál utcai rende-
lõ háziorvosa és gyógyszeré-
sze is, azonban lapzártánkig
nem kapott választ a bizott-
ság elnökétõl, aki összehív-
hatja az ülést.

A sajtóközlemény pontat-
lanságáról és kampányról
beszélt Szirbik Imre a Klauzál
utcai rendelõvel kapcsolat-
ban a Szentes TV-nek adott
nyilatkozatában. A polgár-
mester véleménye szerint a
gyógyszertárak is próbálják
maguk mellé csábítani a kör-
zeti orvosokat, így is újabb
vevõket szerezve. A Klauzál
utcai rendelõ doktornõjét
elõbb a Vásárhelyi útra,
majd a Rákóczi útra hívták,
vagyis nem a város okozta
ezt a helyzetet, hanem a
doktornõ érdeke kívánja így.
A város vezetése a betegek
érdekeit tartja szem elõtt, de
nem korlátozhatja a házior-
vosok költözését. A helyisé-
geket ingyenesen biztosítja
az orvosok részére és ragasz-
kodik a körzeten belüli orvo-
si ellátáshoz.

(folytatás a 3. oldalon)
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A Petõfiben érte az elsõ
szerelem Csepregi Évát

Az énekesnõt kislányként és tiniként sok szép és megha-

tározó élménnyel gazdagodott Szentesen és környékén,

máig nem felejtette el azokat, akik évtizedekkel ezelõtt a

környékhez kötötték. A Neoton Família énekese szívesen

idézte fel régi emlékeit, többek között arról is beszélt, hogy

a Petõfi Szállóban érte az elsõ szerelem.

7. oldal

Belsõ felmérések az ügyfelek és az ügyin-
tézõk között, újabb három munkaállomás
az okmányirodán, bútorcsere a Járási
Gyámhivatalban és a hatósági osztályon,
jövõre induló Kormányablak – másfél éve
mûködik a járási hivatal a polgármesteri hi-
vatal Erzsébet téri épületrészében. Évérté-
kelõ összejövetelt tartott a járási hivatal a
Közszolgálati Tisztviselõk Napja alkalmá-
ból, melyre a nyugdíjas kollégák is meghí-
vást kaptak. Az ünnepségen ismerték el az
elmúlt évben legkiemelkedõbb munkát
végzõk teljesítményét is.

A járási hivatal életében 2013. az elsõ teljes
lezárt év, a tapasztalatokról Tóth Flórián hiva-
talvezetõ beszélt lapunknak. – A megalakulá-
sunk óta mintegy másfélszeresére nõtt az
ügyfélforgalmunk, fõleg az okmányirodában
volt érzékelhetõ a hivatal szolgáltatásainak
erõteljesen növekvõ igénybevétele. A munka
hatékonyságának növelése kiemelt célkitûzé-
se volt az elmúlt évnek. A hatékonyabb mun-
ka megszervezése érdekében kétféle felmé-
rést végeztünk, egyrészt az ügyfelek, más-
részt az ügyintézõk körében – mondta a hi-

vatalvezetõ. A lakosok név nélkül nyilatkoz-
hattak többek között olyan kérdésekre, hogy
mit, mikor és hol intéztek, milyennek látták
az ügyintézõ felkészültségét, viselkedését,
mennyit várakoztak. A kapott válaszok alap-
ján kiderült, hogy a hétfõ és a csütörtök dél-
elõtt a legzsúfoltabb idõszak a hivatalban.
Ezért az okmányirodán három plusz számí-
tógépet állítottak munkába egy hónappal ez-
elõtt, jelenleg a kollégák képzése zajlik. A hi-
vatalvezetõ szerint várhatóan õsztõl lesz ér-
zékelhetõ a nagyobb kapacitás. További
elõny, hogy most már annyi munkaállomás-
sal dolgoznak, amennyivel jövõre az új Kor-
mányablak mûködik majd. A kérdõívekbõl
leszûrt másik tapasztalat, hogy az ügyfelek
elégedettségét sokkal jobban befolyásolja az
ügyintézõ pozitív, emberi hozzáállása, mint
az összes többi tényezõ együttesen. A vála-
szokból kiderült például, hogy 50 perces vá-
rakozást követõen is elégedetten távoztak az
ügyfelek, ha az ügyintézõk részérõl udvarias
és pozitív magatartást tapasztaltak.

(folytatás a 3. oldalon)

Elégedet t  ügyfe lek
és ügyintézõk

Vihar egy kanál orvosságban

Nem javult, talán inkább
még romlott a helyzet a sze-
lektív szemétgyûjtõ szige-
tek környezetében. Alapve-
tõen a Szentesi Városellátó
Nonprofit Kft.-nél a hatósá-
gi fellépésben látják a meg-
oldást. A probléma a térfi-
gyelõ kamerák üzembe he-
lyezésével sem oldódott
meg, nyomot sem hagynak
maguk után a szemetelõk. 

– Tavaly óta nem igazán
javult a helyzet, sõt némely
gyûjtõszigeteknél még rom-
lott is – hallottuk Kiss Ferenc-
tõl, a városellátó mûszaki ve-
zetõjétõl. – A szemétszállítás
napján a hulladékgyûjtõ jár-
mûveknek a gyûjtõszigetek-
nél is össze kell szedniük a
szemetet. Kollégáim ezen kí-
vül esetenként teljes sziget
takarítást végeznek, de ter-
mészetesen a kukásautó le-
génységének arra nincs iga-
zán ideje, hogy gereblyéz-
zen, söprögessen, 1-2 nappal
utána sokszor már nem lát-
szik az eredmény. 

Nem csak nyárra jellemzõ
ez a jelenség, egész évben
problémát okoz. 35 gyûjtõ-
szigetet járnak körbe a város-
ellátó munkatársai, de arra
nincs kapacitásuk, hogy ezt
naponta-kétnaponta megte-

gyék. Alapos feltakarítás, a
szél által elfújt szemét össze-
gyûjtése több mint egy napot
vesz igénybe. – Kollégáim-
mal úgy becsültük, hogy he-
tente majdnem egy hulla-
dékgyûjtõ jármûre való
mennyiség az, ami a gyûjtõ-
szigeteken összejön. Ennek
egy része lom, háztartási sze-
mét, s ami egyik kategóriába
sem sorolható. Viszonylag
rendszeresen elõfordul állati
maradvány is a szigetek mel-
lett, esetleg benne köt ki. Ér-
tetlenül állunk ezekkel szem-
ben, hogy vajon milyen céllal
dobják ki – fogalmazott Kiss
Ferenc.

Lakosok részérõl felme-
rült, hogy esetleg megoldást
jelenthetne, ha a heti szemét-
szállításnál gyakrabban ürí-
tenék a gyorsan megtelõ
konténereket, s akkor nem
mellé sorakoztatnák a sze-
metet. – Erre próbálunk fi-
gyelni, nyári idõszakban fõ-
leg a PET-palackos konténe-
reknél van ezzel gond. Úgy
igyekszünk orvosolni, hogy
ebben az idõszakban beikta-
tunk egy plusz gyûjtést, ami
ezen a héten már mûködik is
– mondta a mûszaki vezetõ.

(folytatás a 3. oldalon)

Kamerák elõtt is
szemetelnek

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A Klauzál utcai rendelõbõl a Rákóczi utcára költözne a 4-
es számú felnõtt háziorvosi körzet orvosa az épület rossz
állapota és egy kedvezõ ajánlat miatt. A Klauzál utcai ren-
delõ mellett mûködõ gyógyszertár tulajdonosa és a képvi-
selõ-testület szociális bizottságának elnöke is írt lapunk-
nak az ügyben. Véleményük szerint a betegek többségének
jelentõs kellemetlenséget okozhat a nagyobb távolság. A
polgármester szerint egyrészt üzleti, másrészt politikai
meggondolások lehetnek a megnyilvánulások mögött.
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Egy jó emberrel beszélget-
tem Zelei (szentesi) talicska-
készítõ mesterrõl. Készített õ
a tanyákra, és házi haszná-
latra hosszúderekút vagy
teknõsnek nevezettet, ker-
tész- és kubikos talicskát.
Közben pedig eszembe jutott
egy régi emlék.

É d e s a p á m  h a z a j ö t t  a
hékédi piros iskolához. Azt
mondta, hogy elmegyünk a
Tiszára megnézni, hogy ra-
kodják ki a termésköveket az
uszályokból. A kerékpárokat
a hajóállomásnál tettük le.
Ugyanis abban az idõben
Szolnok és Szeged között na-
ponkénti hajójárat volt. Az
állomástól a Böldi-révig há-
rom uszály volt kikötve. Az
egyik üres volt, a középsõbõl
rakodtak. A harmadik pú-
pozva volt rakva nagy darab
szürke kövekkel. A part szé-
lére álltam, figyeltem a mun-
kát, az emberek küszködé-
sét. Keskeny pallók voltak
lerakva a víz fölé cölöpökre.
Két irányban haladtak a
munkások. Hogyan rakták
tele a kubikosok a talicská-
kat? Arra nem emlékszem. 

Csak most élesen látom
gondolatban ahogy mind-
egyik ember meggörnyedve
haladt a teli talicskával fel a
partra: ott kupacokba boro-
gatták ki a köveket. Közben
édesapám magyarázott. Az
emberek nagyot szusszantak
és mentek vissza a második
sor pallókon. Általában a lá-
bukon bakancs volt, vagy
mezítlábas ujjaikkal még ka-
paszkodtak is a pallók nem
gyalult felszínébe. Ezer ágra
sütött a Nap. A kubikosok
meztelen felsõ teste csillogott
a napfényben. Némelyiknek
még csurgott is az izzadtság
a hátán. Egyforma soványak,
izmosak, barnák voltak. A
vékony palló hajladozott a
talicskák kerekei alatt. Les-
tem, mikor törnek el, és es-

nek a vízbe a munkások. Az
egyik talicska szarváról le-
csúszott jobb oldalon az átló,
szerencsére már üres volt a
talicska. Az átló bõrbõl és
kötélbõl volt. Segítette a te-
her elosztását. Bizonyos fo-
kig hasonlított a lovak hám-
jához. A kubikosok mellka-
sán is volt, ott feszült meg a
talicska tolásakor, meg a há-
tukon is. A fekete klottga-
tyájukat akkurátusan fel-
gyûrték a combjaikon. A fe-
jükön vagy fekete valamikori
karimás kalapot viseltek,
vagy csáléra használódott
szalmakalapot. Volt olyan
ember, aki a zsebkendõje
négy sarkát kötötte csomóra,
megvizezte és azt tette a fejé-
re. Közben, ahogy figyeltem
õket, arra gondoltam, hogy
vajon tudnak-e úszni. Laví-
rozva a keskeny, himbálódzó
pallón könnyen a Tiszában
találhatták magukat. Az
egyik emberen valamikori
fehér gatya, ami most szürke
volt, kivált a többitõl. Õ volt
a legsoványabb. Ahogy lé-
pett, mind a karjában, mind
a lábában kidudorodtak, mo-
zogtak az izmok. A talicskája
félköríves elsõ oldalán, a kö-
zepén egy vaskarika volt
eszkábálva. Ahhoz volt erõ-
sítve kötél, majd átló, mely
egy gyerek mellén és hátán
volt átvetve. Õ is húzta felfe-
lé a talicskát. Rajta is fekete
alsó volt. A bõre nem sötét-
barna, inkább pirosas. Min-
denki csendben, szótlanul
dolgozott. A gyereknek néha
hallottam a nyögését. Megis-
mertem. A tavasszal még a
mi iskolánkba járt hatodikos-
ként, Szalay Gyula tanító bá-
csi elé. Most csikóként dol-
gozik. Mindez az 1930-as
évek derekán történt. Vajon a
mostani 12 éves gyerekek
mivel foglalkoznak a nyári
szünetben?

Gizi néni 

Olvasónk írja

Gyerek a rakodóknál

Az Alsórét nevû város-
részben található, a Csongrá-
di út baloldalán; a Csongrádi
utat és az Alkotmány utcát
köti össze. A terület régi ne-
ve Szeder-telep volt, amelyet
dr. Szeder Ferenc János
(1877–1938) földbirtokosról,
Szentes 1926–1931 közötti
országgyûlési képviselõjérõl
kapott. Szeder 1918-ban –
minden állami és egyéb akci-
ót megelõzve – alsóréti föld-
jébõl 200 házhelyet adomá-
nyozott a szentesi rokkantak
és hadiözvegyek segélyezé-
sére. Az 1932. évi városren-
dezéskor ezt a telepet is ut-
cákra tagolták, többségében
helyi kötõdésû, jeles egyházi
személyekrõl nevezve el
azokat. Közéjük tartozott Dr.
Várady Lipót Árpád római
katolikus püspök, kalocsai
érsek, aki a Temesváron szü-
letett 1865. június 18-án. Szü-
lei: Várady Lajos gyógysze-
rész, volt 48-as honvédhad-
nagy, édesanyja Haszler
Leopoldina. A család 1867-
ben telepedett le Szentesen.
Lipót Árpád a középiskolát
szülõvárosában kezdte, de a
II–VI. osztályokat a szentesi
gimnáziumban végezte 1875
és 1880 között. Olyan jeles
tanárok tanították, mint
Zolnay Károly, Balázsovits
Norbert, Dósa Elek, Frank
Ármin, Pólya Ferenc, Szalay
István, Szívós Béla és Zoó Já-
nos. A gimnázium utolsó két
évét ismét Temesváron, a te-
ológiát a budapesti egyete-
men és a bécsi Augustine-

umban végezte. 1888 nyarán
pappá szentelték. Az elkö-
vetkezõ évtizedekben szédü-
letes pályát futott be: 1890-
tõl teológiai doktor, püspöki
szertartó és szentszéki jegy-
zõ; 1891 júliusától püspöki
titkár, a Szent István Társulat
tudományos osztályának
tagja; 1895-tõl pápai kama-
rás; 1897-tõl a Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium
osztálytanácsosa. Egyházi
karrierje tovább emelkedett:
1898-ban cikádori apát, 1899-
tõl a csanádi székeskáptalan
kanonokja, 1902-ben sebe-
nicoi címzetes püspök, 1905-
ben miniszteri belsõ titkos
tanácsos, az I. osztályú Vas-
korona Rend Lovagja. Érde-
mei elismeréséül 1908-ban
megkapta a Ferenc József
Rend csillagos középkereszt-
jét. 1911-ben gyõri püspökké,
1914 nyarán pedig kalocsai
érsekké nevezték ki. Noha az
egyházi hierarchiában rend-
kívül magasra emelkedett,
mindvégig melegen ápolta
szentesi rokoni kapcsolatait,
és segítette a helyi egyház-
község boldogulását. Kalo-
csán hunyt el 1923. február
18-án, 58 éves korában. Földi
maradványait a fõszékesegy-
ház sírboltjában helyezték
örök nyugalomra. 1932-ben
utcát neveztek el róla; a
szentesi hitközség pedig
1935-ben megfestette élet-
nagyságú portréját, amely a
Szent Anna Plébánia épüle-
tében ma is látható.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (135.)

Dr. Várady Lipót
Árpád utca

Augusztus 4-15-ig 8–16 óráig Ki játszik ilyet? népi játék,
népi ének, néptánc és kézmûves tábor lesz a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házban. A tábor célja a 6-13 éves gyermekek érdeklõ-
désének felkeltése az önfenntartás hagyományos módjai
iránt. Jelentkezni lehet július 27-ig Hankó Györgyné táborveze-
tõnél a 30/317-70-94 számon vagy a zoldag2011@gmail.com
e-mail címen.

Ki játszik ilyet?

Eddigi rossz szokásomat
röviden megszakítom. Ezút-
tal nem irodalmi folyóiratot
ajánlok az esetleges olvasók
figyelmébe. A Valóság címû
folyóirat egyik száma került
a kezembe. Nem elõzmény
nélkül persze. Megboldogult
ifjúságomban, amikor még 6
Ft volt a Valóság, és a szocio-
lógia a „burzsoá áltudo-
mányból " éppen kapaszko-
dott vissza a tudományok
közé, akkor vettem kézbe az
elsõ példányt. 1968-a legen-
dás év, a lázadások éve. Ek-
kor jelent meg a Valóságban
Végh Antal szociográfiája, az
Állóvíz. Az Állóvíz úgy fel-
kavarta az akkori politikai
élet állóvizét, hogy az akkori
kultuszminiszter, Darvas Jó-
zsef, alig tudta mederben
tartani a penészleki háborgó
hullámokat. (Érdemes újra
olvasni, még érdekesebb len-
ne összevetni az akkori és a
mostani Penészlek szociális
helyzetét.)

A Valóság elsõ száma
1958-ban jelent meg. Elsõ fõ-
szerkesztõje Kõrösi József, a
szerkesztõbizottság elnöke
Ortutay Gyula. Indulása óta
a Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat folyóirataként
tételezi magát. Az 1989-es
rendszerváltás után kapcso-
lódott a napi politikához. Ki-
mondott célja a társadalom-

tudományi ismeretek magas
szintû terjesztése.

A Valóság igazi változása
nagyon pontosan leírható az-
zal a 180 fokos politikai né-
zetváltással, amivel jelenlegi
fõszerkesztõje, Tõkéczki Lász-
ló is jellemezhetõ. Bár a tu-
dományosság zászlaját lo-
bogtatja, mégis az az olvasó
benyomása: kizárólagos cél a
baloldal maradékának le-
gyilkolása és eltemetése. Ha
nem így lenne, akkor aligha
esne neki Gazdag László pécsi
közgazdász kandidátus ilyen
vad, Kossuth téri köpködõs
intellektussal Bokros Lajos
140 pontjának.

Van más, kidolgozottabb,
lényegesen nagyobb és ala-
posabb tanulmány is a folyó-
iratban. László Márton maros-
vásárhelyi levéltáros nagy
forrásanyagra támaszkodva
írta meg a Kollektivizálás a
Székelyföldön címû tanul-
mányát.

A Napló rovat két rövid,
érdekes írást közöl Kósa Lász-
ló és Kapronczay Katalin tollá-
ból. Mindenképp ajánlom
kézbe venni a Valóságot, már
az elborzadás okán is. Látni
kell, mivé lesz a tudomány,
ha pártos honfivérrel íródik.
A folyóirat grafikáit Károlyi
András készítette, azok ga-
rantáltan pártsemlegesek!

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Változó valóság

Az elhúzódó politikai vál-
ság megoldásának reményé-
ben 1903. november elején
az uralkodó az erélyérõl
közismert Tisza Istvánt bízta
meg kormányalakítással. Az
„erõs kéz” politikáját meg-
testesítõ Tisza a legfonto-
sabb feladatának a válság
gyors felszámolását, a parla-
menti anarchia megfékezé-
sét tekintette. A programját
fogadó ellenzéki obstrukció-
ra azzal válaszolt, hogy ki-
mondatta a délutáni parla-
menti ülések bevezetését. A
házszabályok módosítása ki-
váltotta az ellenzék heves
tiltakozását. Az egyre élese-
dõ parlamenti harcnak ezút-
tal is Kossuth Ferenc vetett
véget, aki a mérsékelt ellen-
zék nevében békét ajánlott
Tiszának. Kossuth újabb
meghátrálása általános fel-
háborodást keltett a szentesi
függetlenségi ellenzék tagja-
iban. December 13-án egy-
hangúlag hozott határoza-
tukban bizalmatlanságot és
megvetést szavaztak Kos-
suth Ferencnek és a „hata-
lom elõtt vele együtt lesze-
relt hazaáruló híveinek”,

ugyanakkor  köszönete t
mondtak a tovább harcoló
ellenzéki honatyáknak. 

1904 õszén fordulat követ-
kezett be Kossuth Ferenc po-
litikájában. Ez közvetlen
összefüggésben volt azzal,
hogy Tisza István november
15-én elõterjesztette az új,
szigorított házszabály-javas-
latot. Három nappal késõbb
sor került az ún. zsebkendõ-
szavazásra, amellyel a Sza-
badelvû Párt a házszabályo-
kat megsértve, képviselõhá-
zi puccsal határozati erõre
emelte a házszabály-revízi-
ót. A példátlan jogsértés kö-
vetkeztében másnap – no-
vember 19-én – megalakult
az ellenzéki pártok koalíció-
ja, amely tömörítette a Füg-
getlenségi Párt Kossuth Fe-
renc és Ugron Gábor vezette
két nagy frakcióját, a Kato-
likus Néppártot, Bánffy
D e z s õ  b á r ó  Ú j  P á r t j á t ,
Vázsonyi Vilmos Demokrata
Pártját, valamint Apponyi
Albert gróf Nemzeti Pártját.
A Vezérlõbizottság elnökévé
Kossuth Ferencet választot-
ták. 

A szentesi 48-as körök el-

nöksége táviratilag üdvözöl-
te a szövetkezett ellenzéket.
„Alkotmányunk ellen inté-
zett merénylet tetteseit meg-
vetjük! A legszentebb küz-
delemre szövetkezett ellen-
zék harcosait szívünk teljes
melegével üdvözöljük!” –
szólt a távirat. Az ellenzéki
képviselõk – válaszul a
„zsebkendõ-szavazásra” –
december 13-án szétverték a
képviselõház berendezését.
Ferenc József a parlamenti
anarchiára hivatkozva 1905.
január 4-én feloszlatta az or-
szággyûlést, és elrendelte az
új választások kiírását.

1905. január 26. és február
4. között országgyûlési kép-
viselõválasztásokat tartottak
Magyarországon, amelynek
során a 30 éve kormányzó
Szabadelvû Párt vereséget
szenvedett a koalícióba tö-
mörült ellenzéki pártokkal
szemben. Csongrád megye
valamennyi választókerület-
ében függetlenségi 48-as je-
löltek futottak be. Tisza Ist-
ván miniszterelnök 1905.
február 1-jén benyújtotta le-
mondását és a polgári parla-
mentarizmus elvei alapján a

többségi pártokból alakítan-
dó koalíciós kormány meg-
alakítására tett javaslatot az
uralkodónak. A kormány-
alakítási kísérletek azonban
sorra meghiúsultak. Május
végére a kormányalakítási
tárgyalások végleg zsákut-
cába jutottak, és elõtérbe ke-
rült egy átmeneti, parlamen-
ten kívüli „hivatalnok kor-
mány” megalakításának ter-
ve. Az uralkodó június 18-án
Fejérváry Gézát, a királyi
testõrség kapitányát nevezte
ki miniszterelnökké. Az ún.
darabont kormányt általá-
nos bizalmatlanság és ellen-
séges közhangulat fogadta.
A képviselõház június 21-én
alkotmányellenesnek nyil-
vánította az új kormányt és
bizalmatlanságot szavazott.

Amint nyilvánosságra ke-
rült a Fejérváry-kormány ki-
nevezése, a képviselõház
ülésének elnapolása, vala-
mint a nemzeti ellenállás
meghirdetése, a Szentesi I.
48-as Népkör választmánya
tanácskozásra gyûlt össze.
Tasnády Antal – aki május
közepe óta mind a két 48-as
kör elnöki tisztségét betöl-

tötte – a teendõkrõl szólva
kijelentette, hogy mindenek-
elõtt figyelmeztetniük kell a
48-as köröket és a népet a
törvénytelen kormány mû-
ködésében rejlõ veszélyre, és
fel kell õket szólítani az el-
lenállási mozgalomhoz való
csatlakozásra. Indítványozta
továbbá, hogy hívassanak
egybe rendkívüli városi köz-
gyûlést, és azon a szövetke-
zett ellenzék vezéreit – Kos-
suth Ferencet, gróf Apponyi
Albertet, Ugron Gábort és
báró Bánffy Dezsõt – válasz-
szák meg Szentes díszpolgá-
raivá. A választmány az el-
nöki indítványokat elfogad-
ta. 

Nyíri Antal és 53 városi
képviselõ írásban kérvé-
nyezte Mátéffy Ferenc pol-
gármestertõl a rendkívüli
közgyûlés június 29-re törté-
nõ összehívását. Az érintett
napon megtartott közgyûlés
jegyzõkönyve az alábbiak-
ban rögzítette a díszpolgári
cím adományozásáról szóló
elõterjesztést: „Felvétetett
Nyíri Antal és társai városi
képviselõk indítványa Kos-
suth Ferencz, gróf Apponyi

Albert, Ugron Gábor és báró
Bánffy Dezsõ országgyûlési
képviselõknek Szentes város
díszpolgáraivá leendõ vá-
lasztás ügyében a városi ta-
nács azon javaslatával, hogy
elismeréssel adózva a neve-
zett országgyûlési képvise-
lõk példátadó hazafiasságá-
nak, melyben a magyar
nemzet törvényben gyökere-
zõ jogai kivívásáért folyó
nagy küzdelemben hazasze-
retettõl áthatott szívvel,
mint vezérek szolgálják a
magyar nemzet igaz ügyeit:
a közgyûlés válassza meg a
fenti országgyûlési képvise-
lõket Szentes város díszpol-
gáraivá, jeléül annak, hogy
Magyarország legmagya-
rabb vármegyéjének legna-
gyobb városa szívvel-lélek-
kel együtt érez a nagy küz-
delem vezéreinek ténykedé-
seivel, s buzdításul arra,
hogy továbbra is lankadat-
lan kitartással, a hazaszere-
tet kölcsönözte ellenáll-
hatlan erõvel haladjanak
elõre a nemzeti jogok érvé-
nyesülése iránti harcz gyõ-
zelemre juttatásában. Java-
solja továbbá a tanács, hogy
a megválasztandó díszpol-
gárokat a képviselõ-testület
megválasztásukról díszokle-
véllel értesítse.” 

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

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

A parlament berendezésének szétverése

Gasztropiacra várják az
érdeklõdõket július 19-én,
jövõ szombaton a Mûvésze-
tek Házában és környékén.
A 10-17 óráig tartó rendezvé-
nyen a magyar gasztronómi-
ai és kézmûves termékeket
lehet megvásárolni. A túrós-

tejfölös és sajtos tészta kósto-
lása után a kenyér- és rétes-
sütés részesei lehetnek a lá-
togatók. Mindezek mellett
élõ fúvós- és dzsessz zene,
divatbemutató színesíti a pi-
aci forgatagot.

Ismét
gasztropiac
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(folytatás az 1. oldalról)
A polgármester elmondta,

hogy a város idei költségve-
tésben 13 millió forint áll
rendelkezésre, szemben a
Chomiak Waldemar által leírt
10 millióval. Ebbõl az ösz-
szegbõl éppen a Klauzál 6.
szám alatti rendelõt kíván-
ják felújítani és mellette ki-
alakítani egy fogorvosi ren-
delõt is. A fennmaradó
pénzbõl a Vörösmarty és a
Nagyörvény utcai rendelõk
felújítását is betervezték. A
jövõ évben pedig a saját erõt

pályázati forrással kiegé-
szítve az orvosi rendelõk
külsõ hõszigetelését és nyí-
lászárócseréjét kívánja elvé-
gezni. Szirbik Imre elmondta,
hogy a szociális és egészség-
ügyi bizottság elé került a
rendelõ kérdése, azonban
Chomiak Waldemar elnök
azt javasolta, hogy a bizott-
ság ne hozzon döntést az
ügyben. A rendelõ helyzetét
újra a szociális és egészség-
ügyi bizottság elé kell vinni,
de eddig nem hívta össze
ülésezni a bizottság elnöke.

Szirbik Imre szerint politi-
kai támadás indult Krausz
Jánosné ellen, mert a Fidesz
veszélyes ellenfélnek tekinti
az õszi helyhatósági válasz-
tásokon. 

Az üggyel kapcsolatban
megkerestük a 4. számú kör-
zet háziorvosát, Martinkáné
Bazsánt Judit két hét múlva
ígért tájékoztatást. 

Besenyei Gábor

Vihar egy kanál orvosságban

Már 1 éve figyelem a Ko-
lozsvár utcai vasúti kerék-
pártároló állapotát, sajnos
semmi változás, maradt a
gaz és a lomok. Hogy ki tu-
lajdona, nem tudom, próbál-
tam kinyomozni, nem na-
gyon sikerült. Sok szentesi
odarakná a kerékpárját, ha
menne kirándulni vagy
utazni valahová vonattal, de
már szinte mindent benõtt a
gaz. Már lassan több biciklit
lát az ember a vasútállomás
környékén lezárva, mint a
vasúti kerékpártárolóban.
Érdemes lenne vállalkozásba
kiadni, mert akkor legalább
rend és tisztaság lenne itt. Il-
letve a nagyértékû bicikliket
sem rongálná és lopná el
senki. Legalább õrizve is len-
ne a kerékpártároló, mint ré-
gen...

Nagy Zsolt Imre 
kerékpáros

Volt egyszer egy kerékpártároló

Nem kezdõdött még el az
új mûtõtömb tervezése, mi-
közben  2015 októberéig vé-
gezni kell a beruházással és a
pénzügyi elszámolással is.
Kalmár Mihály fõigazgató
tájékoztatása szerint kiemelt
projektként kezeli a 2009 óta
húzódó sürgõsségi tömb pá-
lyázatát a kórház vezetése. A
napokban nyilvánosságra
hozzák a közbeszerzési eljá-
rás nyertesét, aki elkészítheti
a kiviteli és engedélyes ter-
veket. A szerzõdéskötésre
várhatóan augusztusban ke-
rülhet sor és utána írhatják ki
a kivitelezéssel kapcsolatos
közbeszerzési felhívást, és
majd csak az eredményes el-
járást követõen kezdõdhet
meg az építkezés.

Lapunk márciusban írt ar-
ról, hogy új terveket kell ké-
szíteni a mûtõtömb megépí-
tésére, mivel az eredeti enge-
délyek határideje lejárt és az
idõközben életbe lépett sza-
bályozás és szabványok nem
teszik lehetõvé a meghosz-
szabbításukat. Akkor sajtótá-
jékoztatón cáfolta a fõigazga-
tó a az építkezés meghiúsulá-
sát. Kalmár Mihály elmond-
ta, hogy az új építészeti- és
engedélyes tervek elkészíté-

sét összevonják a folyamat
meggyorsítása érdekében.

Az önkormányzat felaján-
lotta a segítségét a kórház-
nak az építkezés minél
zökkenõ-mentesebb lebo-
nyolításához, mivel azonban
a kórház fenntartó tulajdo-
nosa az állam, így az önkor-
mányzat nem közvetlenül a
kórházzal, hanem az állam-
mal tarthatja a kapcsolatot.

Jövõ nyárra el kellene ké-
szülnie a több mint 5 ezer
négyzetméteres, háromszin-
tes épületnek. A közel 2,5
milliárd forintos fejlesztési
támogatásról tavaly decem-
berben írták alá a szerzõdé-
sét. Az összegbõl mintegy
400 millió fordítható új mû-
szerek beszerzésére és 20
millió forint informatikára az
építkezésen felül. Az új há-
romszintes kórházi tömb
a központi diagnosztikai
tömb és a sürgõsségi betegel-
látó osztály közé épül. Itt
kap majd helyet az intenzív
terápiás osztály, a központi
mûtõ, a traumatológia és se-
bészeti osztály, egy szeptikus
mûtõblokk, valamint a fül-
orr-gége és urológiai osztály
és a kórtermek.

Munkatársunktól

Még nincs terve
a mûtõtömbnek

(folytatás az 1. oldalról)
A dolgozói elégedettségre

vonatkozó felmérésben a hi-
vatal vezetésével, a munkafel-
tételekkel, a szakmai feladat-
ellátás minõségével és a fize-
téssel kapcsolatos kérdésekre
válaszolhattak névtelenül a
kormánytisztviselõk, illetve
javaslatot is tehettek a javítá-
sokra. A válaszok alapján ko-
moly problémára nem derült
fény, a munkakörülmények-
kel és a középfokú végzettsé-
gûek fizetésével kapcsolatban
érkeztek kritikák, de a dolgo-
zók véleménye szerint így is
valamivel jobb a helyzetük,
mint egy átlagos munkaválla-
lónak. Tóth Flórián elgondol-
kodtatónak nevezte, misze-
rint a munkatársai közül 30
százalékkal többen gondolják

úgy, hogy a magasabb fizetés-
nél fontosabb az elismerés a
fõnöktõl. A felmérést nem
csak a járási hivatal, hanem a
hozzájuk tartozó szakigazga-
tási szervek, a földhivatal, a
munkaügyi kirendeltség, a
gyámhivatal, az állategész-
ségügyi valamint a népegész-
ségügyi intézet munkatársai
is kitöltötték, hasonló ered-
ményekkel. A felmérést min-
den évben megismétlik, mert
szükséges a visszajelzés a
végzett munkáról.

A hivatalvezetõ elmondta
még, hogy július 15-tõl újabb
12 ember felvételével folyta-
tódik a megváltozott munka-
képességûek foglalkoztatása
a hivatalban. A 9 és fél hóna-
pos TÁMOP program elsõ
köre augusztus 31-én jár le, az

addig foglalkoztatottak közül
többnek is szeretnék meg-
hosszabbítani a munkaszer-
zõdését.

A héten sikerült lecserélni
40-50 éves bútorokat a hatósá-
gi osztály két irodájában, és a
Járási Gyámhivatalban a Me-
gyei Munkaügyi Központtól
kapott használt, de jó minõsé-
gû bútorokra. Ezzel a járási
hivatalban sokat javultak a
munkakörülmények, az iro-
dákat tavaly kifestették. – Az
elmúlt másfél évben azt sze-
rettük volna elérni, hogy az
emberek azt mondják, a járási
hivatal rendben végzi a mun-
káját. Ezt szeretnénk folytatni
a jövõben is – tette hozzá
Tóth Flórián hivatalvezetõ.

B. G. 

Elégedett ügyfelek és
ügyintézõk (folytatás az 1. oldalról)

Nem tartja viszont szeren-
csés ötletnek azt a javaslatot,
miszerint az önkormányzat
elhelyezne egy-egy konté-
nert az építési törmelékek
számára a gyüjtõszigetek kö-
zelében. – Évekkel ezelõtt a
lomtalanítás nagyjából így
mûködött. Voltak lakókörze-
tenként megjelölt utcasar-
kok, ahol konténerekben le-
hetett hordani a szemetet. Ez
hétvégi akció volt, jármû cse-
rélte folyamatosan a konté-
nereket, s elõfordult, hogy
azokat a szemét alól kellett
elõásni. Tehát, ha még na-
gyobb szemetet akarunk,
rakhatunk le konténereket,
ezzel a renitens szemetelõket
is támogatnánk. Ennek ko-
moly költsége van, ezt vala-
kinek fizetnie kell, most fize-
ti mindenki az ilyen emberek
után. Szerintünk egy megol-
dás van: el kell csípni azt,
aki szemetel - jelentette ki a
szakember.

Arra következtetnek a hét-
rõl-hétre felgyülemlõ szemét
jellegébõl, elhelyezési mód-
jából, gyakoriságából, hogy
nem széles az elkövetõk kö-
re, véleményük szerint né-
hány, legfeljebb 6-7 lakos
vagy család rakja a gyûjtõ-
szigetek mellé a hulladékot.
Kicsit kivételt képeznek a
Szentes forgalmasabb része-
in lévõ gyûjtõszigetek, de
olyan példát is említett a
mûszaki vezetõ, hogy öt mé-
terre a térfigyelõ kamerától,
a város egyik frekventált
pontján is jellemzõ az illegá-
lis szemétlerakás. A Köztár-

saság utcai ABC-nél is talál-
tak már kidobott vécécsészét
a konténerek között. A
Nagyhegyszéli úton a fény-
sorompós vasúti átjárónál lé-
võ gyûjtõsziget borzasztó
szemetes szokott lenni, azt a
nagymennyiségû hulladékot
pedig képtelenség biciklivel
odaszállítani, ahhoz gépjár-
mû kell. Valószínûleg a kis-
kertekben lakóktól származ-
hat, s a húsz méterre lévõ
térfigyelõ kamera sem visz-
szatartó erõ.

A közterület-felügyelõk
vezetõjétõl, Kóczán Istvántól
azt tudtuk meg, hogy lakos-
sági bejelentésbõl sok van,
de nem társul hozzá rend-
szám, egyéb információ, így
viszont nem tudnak egy bi-
zonyos személyt megnevez-
ni. A szemetelõk ráadásul
ügyelnek arra, hogy semmi-
lyen árulkodó nyomot ne
hagyjanak maguk után. Volt
már ebbõl számos félreértés,
a feltételezett elkövetõkrõl
az intézkedés során kiderült,
bár az õ személyére utaló
dokumentumok vezettek

hozzá, ám szerzõdéssel tud-
ta igazolni, hogy elviteti a
szemetét, akkor miért rakná
le illegálisan. A kamerák ké-
pét a rendõrség figyeli, de õk
a bûncselekmények szem-
pontjából vizsgálják a felvé-
teleket. 

– Jellemzõen az este a ház
elé kirakott szemetet hajlék-
talanok, guberálók elviszik,
a konténerek mellett kiszór-
ják a zsákok tartalmát, rajtuk
viszont - ha tetten is érjük
õket – hogyan hajtsuk be a
bírságot? – kérdezi a közte-
rület-felügyelõ. A büntetés
mértékének egyébként visz-
szatartó ereje kellene, hogy
legyen, hiszen 5 ezertõl 50
ezer forintig terjed a bírság, s
ha feljelentés történik, akár a
150 ezret is elérheti a kirótt
büntetés. Véleménye szerint
valamilyen helyi rendeletet
kellene hozni, vagy zárttá
tenni a gyûjtõszigetek kör-
nyékét, s ötleteket várnának
a lakosságtól is, mert most
tehetetlenek a problémával
szemben.

D. J.

Kamerák elõtt is szemetelnek

A Szentesi Járási Hivatalban a 2013. évben
végzett kimagaslóan eredményes szakmai te-
vékenységéért elismerést vehetett át Hürkecz

Zsolt (munkaügyi kirendeltség), Berényi Adri-

enn (állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
hivatal), Nagy Béla (gyámhivatal), Tóth

Ferencné (hatósági osztály), Jakab Henriett Ág-

nes (okmányiroda), Hevesiné Manhalter Mária

(népegészségügyi intézet). 
A járási hivatal koordinációs, szervezési te-

vékenységének munkaköri kötelességet meg-
haladó támogatásáért és segítéséért elismerés-
ben részesült a földhivatal kollektívája, Balogh

Bálint, Czinkóczi Mihály, Gorcsa István (kézbesí-

tõ), Bardóczi Gábor (közegészségügyi, járvány-
ügyi felügyelõ), Farkasné Mezei Mariann (refe-
rens), Hortobágyi Gyula (iktató, ügyiratkezelõ),
Kiss Virág (ügyintézõ), Kõszegi Erika (informati-
kus), Lantos Ágnes (gyámhivatal, hivatalveze-
tõ), Lantos Sándor (ügyintézõ), Pataki József

(postaszolgálat irányító), Paczolayné Buzás Ka-

talin (pénzügyi kapcsolattartó), Sándor Roland,

Tóth Endre (ügyintézõ), Varga Ferenc (roma re-
ferens), Verasztó József (hatósági osztály osz-
tályvezetõ).

A legmagasabb elintézett ügyiratmennyisé-
ge alapján eredményes szakmai tevékenységé-
ért elismerést kapott Kónya Ildikó (földhivatal).

Köztisztviselõi elismerések

Több orvos is elköltözött

Az elmúlt években hét háziorvos költözött másik ren-
delõbe. Zoltán László saját rendelõt alakított ki a Zolnay
utcában, Vig István a Rákóczi utcán, Neu Klára, Papp
Andrea, Szuly Levente, Temesi Zsuzsanna a Vásárhelyi
úton, Bod Zsuzsanna a Klauzál utcán folytatta a rendelé-
sét, többségében befektetõk által létrehozott épületek-
ben, gyógyszertár mellett.

Márciusban arról is szó esett, hogy elkészült a kórház
új honlapja. Aszentesi-korhaz.hu internetes oldalon ak-
tuális címszó alatt március 19. dátummal olvasható a leg-
frissebb hír. A mûtõtömbbel kapcsolatban pedig a tavaly
decemberi sajtótájékoztató anyaga található. Az nem de-
rül ki az internetes felületrõl, vajon mi történt azóta a pá-
lyázat kapcsán. 
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Pallagi Lászlóné (képün-
kön unokájával) 1976-tól
1979-ig tanult nõi szabósá-
got, majd a Szentesi Szabó-
ipari Szövetkezetben kezdte
meg a pályafutását a szalag
mellett. Édesanyja, aki szin-
tén ezzel foglalkozott, na-
gyon sokat segített neki a
technikák elsajátításában.
Az elõszobában és a kony-
hában folyamatosan ment a
varrógép. 

Pallagi Lászlóné 1984-ben
váltotta ki az ipart, amikor el-
sõ gyermekét várta, így mel-
lékállásban kezdett el dolgoz-
ni. 1987-ben született máso-
dik gyermeke, ezt követõen
kezdett fõállású nõi szabó-
ként tevékenykedett a város-
ban. Ma már öt éves unokáját
tanítgatja, aki gombot varr fel
és pólót készít a nagyival.

A nyolcvanas években na-
gyobb igény volt a varratás-
ra, mint most, hiszen meg-
rendelõi kész ruhákra, szi-
vacskabátokra, teljes ruháza-
tokra tartottak igényt.

– Közben a gyerekeknek is
folyamatosan varrtam. Ove-
rallokat, kiskabátokat, így
nem volt probléma a ruházta-
tásuk, ráadásul változatos öl-
tözékük volt, ahogyan a ve-
võkörömnek is.

Késõbb a piaci lehetõségek
fejlõdésével, az import, legfõ-
ként a kínai termékek megje-
lenésével egyre jobban visz-
szaesett a kereslet az egyedi
készítésû ruhák iránt. 

– A gazdasági válság kez-
detekor éreztük az elsõ hullá-
mát. Az emberek anyagi lehe-
tõségei korlátozódtak, a tö-
megtermékek beözönlöttek

az országba, így szép lassan
leépült az ipar. A használtru-
hások, olcsó boltok kiszorítot-
ták az értéket képviselõ, kéz-
zel készült ruhákat árusító
üzleteket, a piacról. Most azo-
kat a nadrágokat, kabátokat
javítom, amiket az emberek
megvesznek pár száz forin-
tért – mesélte Pallagi Lász-
lóné. – Szeretik, ha azonnal
látják, hogy áll rajtuk egy ru-
ha. Nem szeretnek sokszor
visszajárni próbálni, arról
nem is beszélve, hogy alkalmi
ruha beszerzésekor az utolsó
pillanatra hagyatkoznak.

Azt is megosztotta velünk,
hogy most is vannak olyan
megrendelõi, akik alkatukból
kifolyólag nem kapnak ma-
gukra ruhát, ezért vele var-
ratnak, vagy egyszerûen,

nem szeretnék, ha visszakö-
szönne az utcán a kabátjuk,
így terveztetnek egy sajátot.

– Sajnos mostanában több a
javítás, pedig szeretem a kihí-
vásokat, amikor nem hétköz-
napi ruhát kell elkészíteni.
Ha hoznak egy mintát, vagy
kép alapján kell létrehozni
valamit, azt nagyon élvezem.
Azon menet közben is lehet
változtatni. Szalagavatókor,
esküvõ szezonban kicsit több
megrendelésem van – tette
hozzá.

Fejben is mindig tervez, te-
le van ötletekkel. Van egy sa-
ját stílusa, ami felismerhetõvé
teszi a ruháit. Pasztellszínek-
kel szeret dolgozni, legin-
kább. 

– Tudni kell emberekkel
foglalkozni és meg is kell tar-

tani õket. Lassan negyven
éve varrok, több generáció
nõtt fel a ruháimban. Ez is
egy olyan szolgáltatás, amit
nem tud mindenki megfizet-
ni. Varrtam már személyau-
tóba bõrhuzatot, de elõfor-
dult az is, hogy fotelt húztam
át. Ezek a kreatívabb, kihí-
vást igénylõ dolgok jobban
foglalkoztatnak. Mostanában
barkácsolni szoktam, lakást
festek, így nem válik mono-
tonná a hétköznapi munka.
Amíg élek, addig folytatom.
Ezt szeretni kell, bár ebbõl
nem lehet meggazdagodni,
de nem is ez a lényeg. Úgy
hiszem, hogy mindenkiben
megvan az, aminek lennie
kell, amivel egész életében
foglalkozni fog. 

Lantos Éva

Szentes város közigazgatá-
si területén az állatok védel-
mérõl és kíméletérõl szóló
törvénynek eleget téve július
1. – augusztus 31. között
ebösszeírásra kerül sor. Az
ebösszeírás során az ebtar-
tóknak minden kutyájára vo-
natkozóan egy, a fenti jog-
szabályban meghatározott
adattartalmú adatlapot kell
kitölteni és azokat az önkor-
mányzat rendelkezésére bo-
csátani. Az ebösszeírást az
önkormányzat által megha-
talmazott diákok végzik,
ezért kérjük a tisztelt lakos-
ságot, támogassák és segít-
sék a diákok munkáját.

Az önkormányzata jelen-
leg nem tervezi ebrendészeti
hozzájárulás bevezetését,

egyetlen célja a törvényi elõ-
írásnak megfelelõ nyilván-
tartás létrehozása.

Jogszabályváltozás miatt
2013. január 1-tõl a négy hó-
naposnál idõsebb eb csak
transzponderrel (mikro-
chippel) megjelölve tartható,
ezért kérjük, hogy a transz-
ponderrel még nem rendel-
kezõ ebeket szíveskedjenek
magánállatorvosnál megje-
löltetni az ebösszeírási adat-
lap kitöltése elõtt. Az ebtu-
lajdonosok az ebösszeírást
követõen is kötelesek az ada-
tokban bekövetkezett válto-
zásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni.

Szentes Város
Önkormányzata

Nyilvántartásba
veszik a kutyákat

Varrattatni tudni kell

A világszervezet hagyomá-
nyai szerint 12 hónapra vá-
lasztanak vezetõt, a Szentes-
Csongrád Rotary Club elnö-
ke a következõ évre Ledó Fe-
renc. Az átadási összejövete-
len Horváth István leköszönõ
elnök felsorolta az elmúlt egy
év történéseit, kiemelve a
csongrádi városközpontot
szemléltetõ tapintható bronz
plasztika átadását, a létszám
4 fõvel növelését, a fiatalok-
kal való foglalkozást és meg-
köszönte a tagság tevékeny-
ségét, segítségét. Ezt követõ-
en minden tag kapott egy
rotary-s emblémát ábrázoló
mézeskalácsot, a kiemelkedõ
munkát végzõk, illetve támo-
gatást nyújtók oklevelet ve-
hettek át. 

A megválasztott új elnök
folytatja az elmúlt tíz évben
kialakult programokat, nö-
velni szeretné a jelenlegi 29
fõs taglétszámot, egyben
nyitottabbá tenné a klub mû-
ködését. Két havonta tarta-
nának nyilvános klubülést,
melyen egy-egy népszerû té-

ma megvitatására invitálják
a lakosokat. Ledó Ferenc ter-
vei szerint szorosabbá fûzné
a Dél-alföldön mûködõ hét
Rotary klub kapcsolatát és
az orosházival közösen sze-
retnék megszervezni egy új
klub létrejöttét Szarvason.

Elnökváltás a Rotary élén

A BioAqua Pro Kft. a Körös-Maros Nemze-
ti Park Igazgatósággal együttmûködve a
Natura 2000 területek fenntartási terveinek
készítését végzi, a Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület közremûködésével. Külsõ
szakértõk bevonásával 2014 nyár végéig 13
fenntartási terv készül el.

A tervezéssel érintett Natura 2000 terüle-
tek: Száraz-ér; Deszki gyepek; Mágocs-ér;
Maros; Fekete-, Fehér- és Kettõs-Körös; Se-
bes-Körös; Holt-Sebes-Körös; Gyepes-csator-
na; Köles-ér; Korhány és Holt-Korhány;
Tóniszállás-Szarvasi gyepek; Szentesi gye-
pek; Kurca.

A fenntartási tervek elsõdleges célja nem
újabb korlátozások bevezetése, hanem a jó
gyakorlat rögzítése, kialakítása! A természet-
kímélõ gazdálkodási, hasznosítási formák
fenntartása illetve közös kidolgozása a ter-

mészetvédelem fontos törekvése. A cél, hogy
a gazdálkodókkal és az illetékes hatóságok-
kal történõ részletes egyeztetés eredménye-
ként az érintettek számára alkalmazható,
egyezményes terv szülessen. 

A tervek készítõi a területek gazdálkodói-
nak (tulajdonosok, bérlõk), vagyonkezelõi-
nek és önkormányzatainak együttmûködését
kérik. Az érintett földhasználók, természet-
védelmi civil szervezetek és érdeklõdõk a he-
lyi fórumokon, hirdetményekben és inter-
netes honlapon is tájékozódhatnak illetve vé-
leményeikkel, javaslataikkal bekapcsolódhat-
nak a tervezés folyamatába.

A projekt honlapján tehetik fel kérdéseiket
és küldhetnek javaslatokat a tervekkel kap-
csolatban: www.respect.hu/natura; email:
natura@respect.hu

Natura 2000 tervek

A Hungerit Zrt. is bemu-
tatkozhatott egy Kínában
rendezett vásáron, melyen
hazánkat 20 cég képviselte.
Az idén elsõ alkalommal
megrendezett ningpói vásá-
ron 16 kelet-közép-európai
ország cégei mutathatták
meg termékeiket. A baromfi-
feldolgozó szeretne közvetle-
nül árut szállítani Kínába,
bár jelenleg is kapható ter-
méke a távol keleti ország-
ban, azonban a mintegy 1500
tonna termék Hongkongon
keresztül kerül be. Magyar
József vezérigazgató elmond-

ta, a vásár helyszínén megje-
lent érdeklõdõk közül 5-6
számított komolyabbnak és
közülük a fele jöhet el talán
Szentesre megnézni a gyárat.
Elsõsorban libamáj, liba- és
kacsatermékek iránt mutat-
kozott nagyobb kereslet, Kí-
nában mintegy 800 millió li-
bát vágnak le évente. A két
ország állat-egészségügyi
elõírásainak összehangolása
után kezdõdhet meg a szállí-
tás,  víziszárnyasokra meg-
történtek az elõzetes kor-
mányközi megállapodások.

Kínában mutatkozott
be a Hungerit

Szabóné Banga Judit, a Szentesi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség ügykezelõje több évti-
zedes, kiemelkedõ hivatástudattal végzett
munkájáért július 2-án vehetett át elismerést
Huszár Tibor ezredestõl, a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhe-
lyettesétõl. A megyei szervezet vezetõ-he-
lyettese elmondta: fontos, hogy a munkavi-
szonyban hosszú évtizedeket eltöltött jubilá-

lókról megemlékezzünk, hiszen õk jelképe-
zik a folytonosságot az igazgatóság életében.
Szabóné Banga Judit 30 éves munkaviszo-
nyából 22 és fél évet töltött el a katasztrófa-
védelemnél, elõtte a hódmezõvásárhelyi
Hódikötnél dolgozott. Szentesre a vásárhelyi
hivatásos tûzoltóságtól került, ahol a férje je-
lenleg is dolgozik.

Jubileumi elismerés

Uniós támogatásból a fel-
újított városközponthoz
kapcsolódó ifjúsági ren-
dezvények valósultak meg
Szentesen

A SZÍV-HANG Kulturális
és Egészségnevelõ Egyesü-
let 1.240.000 forint uniós tá-
mogatást nyert a Szentes
Város Önkormányzata és
partnereinek városközpont
rehabilitációs programja cí-
mû város-rehabilitációs pro-
jekt keretében elkülönített
Programalapból. A „Hagyo-
mány-Kultúra-Rock’N’Roll”
címû mini-projekt során ti-
zenhárom rendezvény való-
sulhatott meg 3 különbözõ
témájú ifjúsági programso-
rozat keretében.  

A szentesi székhelyû
SZÍV-HANG Kulturális és
Egészségnevelõ Egyesület
szervezésében lebonyolított
– a Szentes Város városreha-
bilitációs projektje keretében
megpályázott - mini-projekt
célja volt a gyermek- és ifjú-
sági korosztályba tartozó fi-
atalok szabadidõs tevékeny-
ségi lehetõségének bõvítése
különbözõ foglalkozások-

kal, rendezvényekkel. A
projekt lehetõséget nyújtott
arra, hogy a szervezõk
komplex fejlesztõ és szóra-
koztató programmal kínál-
ják meg a fiatalokat és csa-
ládjukat. A mini-projekt cél-
csoportja elsõsorban a szen-
tesi és a térségi települések
fiatal lakossága, de minden
korosztályt, valamint a
Szentesre látogató turistákat
is szívesen láttak a progra-
mokon.

Hagyományõrzõ mestersé-
gek: A márciustól júniusig
tartó programsorozat 5 alka-
lomból állt, melyek a Városi
Diákpincében kerültek lebo-
nyolításra. Minden alkalom-
mal szakemberek segítségé-
vel, egy hagyományos mes-
terséggel ismerkedhettek
meg elsõsorban óvodás, ál-
talános iskolás korú gyere-
kek. A mesterségekhez kap-
csolódó alapanyagokkal va-
ló ismerkedés, interaktív já-
tékok valamint zenés elõ-
adások biztosították a sokol-
dalú tapasztalatszerzést. 

Ifjúsági Piknik programsoro-
zat: A fõleg középiskolás és

annál idõsebb korosztály-
nak szóló programsorozat
három szabadtéri rendez-
vényt foglalt magába, me-
lyekhez a felújított Közgé-
kert ideális megvalósítási
helyszínt biztosított. A 3 al-
kalom során a szervezõk ál-
tal felkért elõadók a XX. szá-
zad második felének egy-
egy ifjúsági mozgalmát –
Beat korszakot, ’68-as diák-
mozgalmakat, és a Punk
mozgalmakat – ismertették
meg, mutatták be a fiatalok-
nak közösségi eszközökkel.

Rocksuli: A zenét kedvelõ
fiatalok részére az áprilistól
júniusig tartó kurzus során
havi 2-3 alkalommal került
sor foglalkozásokra Városi
Diákpincében, melyeket
meghívott elõadóként, or-
szágosan elismert zenészek
tartották. A kurzus során a
fiatalokat nem csak a külön-
bözõ hangszerek rejtelmeibe
vezették be az elõadók, ha-
nem betekintést nyerhettek,
a szövegírás, a színpadtech-
nika, a management, illetve
a zeneszerzés rejtelmeibe is.

Hagyományõrzés és rocksuli
A héten zajlott a Szentes-Csongrád Rotary Club hagyo-

mányos nemzetközi gyermektábora a csongrádi Körös-to-
rokban. Az 5. alkalommal szervezett program során ked-
den Szentesre látogatott a 22 fõs csapat, ahol többek kö-
zött az önkormányzattal és a várossal ismerkedhettek
Bocskay István segítségével a városháza dísztermében.
Ezt követõen lovaskocsival járták körbe a várost Horváth
István, a Szentes–Csongrád Rotary Club most leköszönt
elnökének idegenvezetésével. A táborban részt vevõk
több mint fele, összesen 12 gyerek határon túlról
Óbecsérõl, Kassáról, Beregszászról és Aranyosgyéresrõl
érkezett.
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Egy rövid közvélemény-
kutatás során az elsõ válasz-
adónk úgy nyilatkozott,
hogy szívesen bújna az üdü-
lõközpont marketing felada-
tait végzõ személy bõrébe.
Felkerestük a huszonegy
éves Mayer Helgát, aki reggel
nyolc órakor fogadott irodá-
jában. 

– Júniusban végeztem a
veszprémi Pannon Egyete-
men turizmus-vendéglátás
szakon, de már egy éve dol-
gozom itt, mivel a szakmai
gyakorlatomat is itt töltöt-
tem. A párom ideköltözött,
így úgymond a véletlenek
sorozatának köszönhetõen
kerültem Szentesre. Úgy
gondolom, hogy egy stran-
don dolgozni nagyon jó do-
log. Ide mindenki nyaralni,
vagy kikapcsolódni jön. A
légkör boldogságot sugall,
ami szimpatikus lehet az em-
bereknek. Az én munkám azt
jelenti, hogy még boldogab-
bá, tartalmasabbá tegyem a
kikapcsolódást és legtöbb
esetben boldog emberekkel
találkozom – mesélte Mayer
Helga.

Azt is elárulta, hogy na-
gyon szeret utazni, ezért is

választotta ezt a szakmát, bár
a kezdetekkor nem gondolta,
hogy fürdõben fog dolgozni. 

– A munkakörömben, az
üdülõközpontnak újságban,
s egyéb felületeken való
megjelenéséért felelek. A
honlap és a Facebook oldal
szerkesztése, továbbá a ven-
dégek panaszainak a kezelé-
se is az én feladatom, ami
nem mindig egyszerû és vi-
dám dolog. Meg kell, hogy
próbáljak változtatni azon,
ami nem tetszik a vendégek-
nek, vagy épp el kell hárítsak
egy felmerülõ problémát.

Gyakori a saját és városi
szervezésû programok lebo-
nyolítása is. Én ezt szeretem
a legjobban.

Mayer Helga megosztotta
velünk, hogy az ekkor felme-
rülõ feladatokat, a pörgést
nagyon élvezi, és jó érzéssel
tölti el, amikor a nap végén
összegzi a fárasztó, de annál
sikeresebb munkát, pláne, ha
a résztvevõk részérõl pozitív
visszajelzés is társult hozzá.

– Ilyenkor egy nap alatt
dõl el minden, amire több
hónapig készültünk. Az idõ-
járás óriási rizikófaktora a
rendezvényeknek. Szinte egy
adott pillanat dönti el, hogy
nagyon jó érzéssel zárul a
nap, vagy csalódás lesz vége
– részletezte.

Ebben a felelõsségteljes és
korántsem egyszerû munka-
körben nem könnyû helytáll-
ni, de nem is lehetetlen.

L. É.

Álommunka – Létezik? I.

Problémamegoldó marketinges

A szentesi Koszta József
Múzeum a TÁMOP-os pá-
lyázati forrásnak köszönhe-
tõen, az elmúlt tanévben
múzeumpedagógiai foglal-
kozásokat tartott a Szentes
környékén található iskolák
és óvodák gyermekei részé-
re. 

Béres Mária, a múzeum
igazgatója befejezésként ze-
nés történelmi tábort hirde-
tett meg az iskolásoknak. Így
kerültünk, és ismertük meg
egymást mi csongrádi szé-
chenyisek, gallisok, fábiáni-
ak, nagymágocsi és szentesi
gyerekek.

Nagyon mozgalmasan telt
minden nap. Volt régész-
kedés, megismerhettük a
múzeumalapító régészek ál-
tal feltárt sok-sok kincset.
Megcsodáltuk a honfoglalás-
kori tárgyakat. Majd a Szé-

chenyi-liget történetével is-
merkedtünk, kipróbáltuk mi
is a futópályát.

Hangulatos zenei elõadás-
sorozatokban volt részünk.
Ópusztaszerrõl jött Nagy Gá-
bor kecskebõrdudás, s Zöldi
Lászlóné Kati néni tekerõ be-
mutatóját és Takács Pálné
Zsuzsa néni citerajátékát is
élveztük. Sok szép szentesi
dalt is tanultunk tõle. Dob-
ránszky Lilla furulyaszólói is
tetszettek. Ellátogattunk a
Lajtha László-zeneiskolába,
de megszólalt a mi kedvün-
kért a Susanna zenegép is.
Köszönjük! 

A sok-sok élményt megko-
ronázta a szolnoki repülõ-
múzeumban tett látogatá-
sunk. A fiúk máris igazi piló-
tának érezték magukat a pi-
lótafülkében. Örök élmény
marad Kecskemétrõl a Les-

kowszky hangszergyûjte-
mény vagy a Szórakaténusz
játszóházban készített zú-
zoló. A kecskeméti nagy-
templom harangjátéka még
most is a fülünkben cseng.
Sokat kézmûveskedtünk, az
elkészített tárgyak sokáig õr-
zik még a sok tábori él-
ményt. 

A hangulatos táborzáró
végén már együtt énekeltük
a szentesi dalokat. Köszön-
jük azoknak, akik emlékeze-
tessé tettek minden napot.
Csige Istvánné Erzsike néni-
nek, hogy ilyen jól éreztük
magunkat, és száll felé a nó-
tánk: „Nincs Szentesen olyan
asszony...”

Fábián Noémi
Füri Csenge 

Surányi Lajos
a táborozó gyerekek 

Ahol barátokra találtunk

Már hagyománynak szá-
mít, hogy a Kertvárosi Óvo-
dai Körzet nevelõtestülete
május, illetve június hónap-
ban a város valamennyi
nagycsoportos óvodásainak
megszervezi a Madarak és
Fák Napját. A júniusi alkal-
mon a „Túzok és a mezei
juharfa volt az év madara és
a fája”.

A játékos tevékenységek-
ben 250 gyermek vett részt,
melyek helyszíne az üdülõ-
központ, a múzeum és a Szé-
chenyi-liget volt. A rendez-
vény megnyitóján fellépett a
Jövõnkért Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, a

Koszta József Általános Isko-
la 2.a osztálya akik a Tûzma-
dár címû zenés tánccal színe-
sítették a napot.

A gyermekek a természet-
ben, a lombos fák, bokrok
között könnyen megfigyel-
hették a madarakat és fész-
keiket, odújaikat. Utánozták
a harkálykopácsolást ritmus-
botokkal, énekeltek, mondó-
káztak, ritmusvisszhang já-
tékot játszottak.

A múzeumban a túzokról
rövid ismeretterjesztõ elõ-
adást láttak, melyet a képes
illusztráció és madárhangok
tettek még érdekesebbé. A
gyermekek csodálkozva

hallgatták és figyelték az új
ismereteket, miszerint a tú-
zok a világ legnehezebb
röpképes madara. 

A strand területén gólya-
bábot barkácsoltak textilbõl
és hurkapálcából.

Nagy érdeklõdés övezte a
madarak hangjuk utáni felis-
merését, valamint a lábuk és
külsõ megjelenésük szerinti
rendszerezését, megfelelõ
táplálékgyûjtéssel kiegészít-
ve. A feladatot nehezítette,
hogy a gyermekeknek lábuj-
jaikkal, illetve csipesszel kel-
lett felszedni és a helyére
tenni a „kukacokat, halakat”.

Az óvodások a madárvé-
delemhez 9 madáretetõvel
járultak hozzá, amit az üdü-
lõközpont fáira raknak fel a
felnõttek és az ott dolgozók. 

Orosz Imréné
óvodapedagógus

A madarakat és a
fákat ünnepelték

Fiatalodik a SZIDÖK
(Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat). Tagjai aktí-
van részt vesznek kutatá-
sokban, különbözõ saját és
önálló programokkal jelent-
keznek. Tevékenységük az
iskolai elfoglaltságok miatt
hétvégékre került át. Ko-
romné Seri Anikó felnõtt se-
gítõvel beszélgettünk az ak-
tualitásokról.

– Mi történt a SZIDÖK
háza táján az elmúlt idõ-
szakban?

– A múlt tanévben tapasz-
talt „trend” szerint továbbra
is fiatalodik a SZIDÖK kép-
viselõ-testülete és küldött-
gyûlése. A jelenlévõk átlag-
életkora most már alig vala-
mivel több mint 13 év. Ebbõl
az életkori összetételbõl is
adódott az, hogy a SZIDÖK
életében csökkent a hivatalos
önkormányzati tevékenység
és  növekszik a programok, a
képzések és a táborok szere-
pe. A Szentesen kívüli képvi-
seletünk is csökkent, hiszen
általános iskolásokkal nehéz
részt venni pl. a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzati Tár-
saság (GYIÖT) munkájában.
Ezen nem sikerült sokat vál-
toztatni, de a felnõtt segítõ-
ink igyekeztek ebben is segí-
teni. Ezen persze jó lenne
változtatni a késõbbiekben.
Munkánkat nehezítette az is,
hogy megváltozott az iskolai
élet is, hiszen szeptembertõl
megjelentek az iskolai „köte-

lezõ” délutáni elfoglaltsá-
gok. Így a közéleti, a közös-
ségi tevékenységek ideje át-
tevõdött a hétvégekre. A Vá-
rosi Diák Pincét pályázati
pénzbõl újították fel és a fû-
tést is korszerûsítették.  Azt
viszont meg kell említeni,
hogy a falak állapotán nem
sokat sikerült javítani.

– Mit kell tudnunk a
SZIDÖK tevékenységeirõl?

– A városi ifjúsági közéleti
tevékenységeinkkel kapcso-
latban meg kell említeni azt,
hogy  két képzési tábort va-
lósítottunk meg az elmúlt
évben, valamint képviselõ-
ink és segítõink részt vettek
a Budapesti Kertvárosi Ifjú-
sági Önkormányzat (KIÖK)
képzési táborában is, amit õk
is terveztek meg. A SZIDÖK
önképzõkörében a közösségi
önkéntes szolgálatról tartot-
tunk képzést és fogadtunk
közösségi szolgálatos diáko-
kat.  Részt vettünk a Mobili-
tás finanszírozásában meg-
valósult „Az eltûnt idõ nyo-
mában …“ címmel elkészült
kutatásban. A szentesi kuta-
tás eredményérõl tanulmány
is készült. Itt meg kell emlí-
tenem a HMG, a Boros Sá-
muel és a Pollák Antal  szak-
középiskola, a Deák Ferenc
és a Szent Erzsébet-iskola ta-
nulóinak részvételét.  Az ún.
„Semmibõl valami” prog-
ramban a Deák, a Koszta, a
Szent Erzsébet-iskola tanulói
vettek részt. A program a di-

ákpince Alternatív Játszóház
csoportjai hagyományos
programjainak fejlesztése és
kiterjesztése. Sajátos ifjúsá-
gi közéleti tevékenység a
„Reality” munkacímû rock-
játék készítése, amely „mû-
faj” szentesi és komoly ha-
gyományokra tekint vissza.
A SZIDÖK menedzselésében
közel 30 tizenéves dolgozik
ezen. Jelenleg már csak a da-
lok kimunkálása van hátra.
Ideje jó hangú fiatalokat ke-
resnünk, mert énekesünk
nincs elég. 

A GYIÖT által szervezet-
tek közül két programon
vettek részt képviselõink
Szegeden és Budapesten.
Partnerként kapcsolódtunk
be  az „Autómentes Nap”
városi rendezvénybe – négy
önálló programmal. A Má-
téffy utcai Óvoda „Egészség-
nap”-ján két mûhellyel vet-
tünk részt, a  Magyar Vörös-
kereszt szentesi szervezeté-
nek adományokat juttattunk
el. A diákpincében az ún. Al-
ternatív Játszóházi Program
keretében a „Kemencében
sült természet” címmel ren-
dezett kiállítás szervezésé-
ben tevékenykedtünk.

–  Mi várható a nyáron?
– A KIÖK képzési tábor

már befejezõdött Magyarté-
sen. Most a mi két képzé-
si táborunkra készülünk,
amelyre kétszer annyian je-
lentkeztek, mint amennyi
hely van. Martók Alíz

Hétvégente tevékenykedik
a SZIDÖK

Mayer Helga egy éve találta meg álommunkahelyét.

A munka szó hallatán az emberek vagy a saját állásukra
gondolnak, vagy arra, hogy momentán nincs, esetleg mások
pozíciójára fáj a foguk, amit sokkal szívesebben töltenének
be, mint az éppen aktuálisat. Városunkban jelenleg is
problémát jelent a munkahelyek hiánya, viszont a már
meglévõk között vannak olyanok, ami sokak számára szim-
patikusak lehetnek. Összegyûjtöttünk néhány álommun-
kahelyet, melyeket egy cikksorozatban mutatunk be az ott
dolgozók segítségével. Mert Szentesen is létezik, akár hisz-
szük, akár nem.

Fotó: Misku Norbert
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A szenior világbajnokság
elõtti utolsó felkészülési ver-
senyként rendezte meg a
Magyar Szenior Úszók Or-
szágos Szövetsége és a
HSÚVC a III. nyílt fedett pá-
lyás országos bajnokságot. A
Szentesi Delfin Egészség-
megõrzõ Sport Club ver-
senyzõi 19 bajnoki cím mel-
lett 39 második és 5 harma-
dik helyet szereztek egyéni-
ben. Váltóban 4 alkalommal
állhattak fel a szentesi úszók
a dobogó legmagasabb foká-
ra. Venczel Kincsõ 100 méte-
res pillangóúszásban új kor-
osztályos országos csúccsal
nyert. 

Berezvainé Virágos Éva: baj-
nok 800 gyors, 400 gyors, 50
hát, 50 gyors, 200 gyors, 2.
hely 400 vegyes, 200 vegyes,

200 hát, 100 hát, 100 gyors.
Bertényi Mária: bajnok 200
gyors, 50 mell, 100 mell, 200
mell, 2. hely 50 gyors, 100
gyors, 400 gyors, 800 gyors.
Pólyáné Téli Éva: bajnok 50
pille, 50 mell, 2. hely 100
mell, 100 pille, 200 mell, 200
pille. Venczel Kincsõ: bajnok
100 pille, 200 vegyes. Roz-
gonyi Eszter: bajnok 50 pille,
50 mell. Debreczeni Beáta: baj-
nok 200 pille, 2. hely 800
gyors, 400 vegyes, 200 mell,
50 mell, 3. hely 200 vegyes,
200 hát. Pengõ Erzsébet: baj-
nok 400 gyors, 2. hely 100
mell, 200 vegyes, 200 gyors,
200 mell, 50 mell. Bocskay
Zsófia: bajnok 200 pille, 2.

hely 800 gyors, 400 gyors,
200 gyors, 50 pille, 100 pille.
Bálega Szilvia: bajnok 100 hát,
2. hely 50 mell. Tóth Istvánné:
2. hely 800 gyors, 400 gyors,
100 gyors, 200 vegyes, 100
pille, 3. hely 200 gyors. Si-
mon Tamás: 2. hely 50 mell, 3.
hely 100 hát. Bodnár Istvánné:
2. hely 50 mell, 3. hely 50
gyors

A 4x50 m nõi gyors váltó-
ban a IV. és VI. korcsoport-
ban 1., a 4x50-es nõi vegyes
váltóban a II. és a VI. korcso-
portban is az 1. helyezést
tudhatják magukénak a Del-
fin Club sportolói.

Pólyáné Téli Éva

19 bajnoki cím

Elkészült a mûfüves lab-
darúgó pálya, a mûszaki át-
adása is megtörtént az el-
múlt héten. Az ünnepélyes
avatásra várhatóan augusz-
tus végén, szeptember ele-
jén kerülhet sor. A bruttó
136 millió forintba kerülõ
beruházás 70 százalékát a
labdarúgó szövetség bizto-
sította. A pályához világítás,
labdafogó háló, kerítés és
reklámpalánk is tartozik,
valamint a sporttelep kerí-
tését is elkészítették.

A Pusztai László Sportte-
lep közel egy hektáros terü-
letén alakították ki a nagy-
méretû, 105x68 méter játék-
terû pályát a centerpálya
Kurca felõli oldalán, azzal
párhuzamosan.  A pálya
mellett világítás, 111 méter
kerítés, a kapuk mögött és a

Kurca felõli oldalon 5 méter
magas labdafogó háló vala-
mint 1 méter magas reklám-
palánk készült. A pályabur-
kolat 6 cm szálhosszúságú
mûfû, agyagmentes kvarc-
homokkal és gumigranulá-
tummal feltöltve.

Jelenleg az építkezés utáni
területrendezést végzik, a jö-
võ héten további 300 méter
kerítés épül a telep köré. A
pálya megközelítése a sala-
kos futópályán történik, ami-
re gumiszõnyeg borítást
tesznek a mûfû megóvása
érdekében.

Rakk László, a Sportköz-
pont intézményvezetõje
elmondta, hogy elõzetes
egyeztetést követõen, megfe-
lelõ sportcipõben 10-15 perc-
ben bárki kipróbálhatja az új
pályát. A képviselõ-testület

legutóbbi ülésén elfogadta a
pálya bérleti díjait, a szente-
siek kedvezménnyel vehetik
igénybe. A díjakat a térség
hasonló pályáinak díjai alap-
ján határozta meg a Sport-
központ és a tapasztalatok
alapján döntenek a jövõ évi
díjakról. A pálya az MLSz
tulajdona 15 éven keresztül,
a használata és a karbantar-
tása a Sportközpont feladata.
A napi, heti takarításon túl
évente 1-2 alkalommal a gé-
pi mélytisztítást is el kell vé-
gezni a mûfüvön, amit vár-
hatóan Sándorfalváról bérelt
géppel végeztet a Sportköz-
pont. Rakk László reméli,h-
ogy az utóbbi évek legna-
gyobb fejlesztésével közép-
pontba kerül a sporttelep.

Besenyei

A hazai gyõztes mérkõ-
zést követõen a Miskolc ott-
honában is nyert a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata, így Matajsz Márk
együttese megõrizte OB I-es
tagságát. A vezetõedzõ jö-
võre izgalommentes bent
maradásban bízik.

Az elsõ osztályú tagságért
vívott párharcban nem tit-
koltan a második gyõzelem
kiharcolására készült Mis-

kolcon is a Szentes, és a terv
sikerült, magabiztos játék-
kal, gólzáporos mérkõzésen
nyert a Valdor. A találkozó
elején 3-3-ig együtt haladt a
két csapat, ezt követõen a
mieink fokozatosan felõröl-
ték ellenfelüket, egyre tete-
mesebb elõnyre tettek szert,
végül hét góllal, 17-10-re
nyertek Horváth Tamásék. –
Kaptunk hideget-meleget a
szurkolóinktól a hazai mér-
kõzést követõen, hozzáte-
szem, teljesen jogosan –
kezdte értékelését Matajsz
Márk vezetõedzõ. – Kértem
a srácoktól, hogy mutassák
meg, ennél sokkal többre ké-
pesek, sokkal jobb csapat va-
gyunk a miskolciaknál, és ez
sikerült is. Már a mérkõzést
megelõzõen éreztem, hogy
teljesen más lesz ez a meccs,
sokkal elszántabban, jobban
felpörögve készültek a játé-
kosok, és mondom, bizonyí-
tani is szerettek volna. Tud-
tuk, hogy a szentesi férfi ví-
zilabda jövõje a tét, tudtuk,
hogy másfél hónap játék nél-
kül megyünk bele a párharc-
ba, szóval voltak álmatlan éj-
szakáim. Szerencsére a játé-

kosok profi sportolókhoz
méltóan viselkedtek, min-
dent megtettek a gyõzele-
mért, noha voltak, akik már
tudták, hogy jövõre nem szá-
mítunk a játékukra. A követ-
kezõ szezon végén nem sze-
retnék ehhez hasonló izgal-
makat átélni, ezért dolgo-
zunk majd agusztustól. 

A felkészülést augusztus
4-én kezdi a Valdor, azokkal
a játékosokkal, akik továbbra
is a klub alkalmazásában
állnak. Ekkor találkozik
Matajsz Márk, az új játéko-
sokkal viszont egy héttel ko-
rábban már edzést vezet
Matajsz–Horváth edzõpáros.
Öt-hat játékos távozhat és
ugyanennyi érkezhet majd a
klubhoz, lesz dolga tehát a
szakvezetésnek, hogy ered-
ményesen játszó csapatot
faragjanak a pólósokból.
Matajsz Márknak ugyanak-
kor még van feladata: a juni-
or-válogatott szakvezetõje,
Horkai György ugyanis el-
küldte az elvégzendõ felada-
tok listáját, így Pellei Frank-
nak és Werner Richárdnak
edzést kellett vezényelnie.

HV

Egy hónap pihenõ

Tíz esztendeje Marossy
Gyula a Szentesi Kosárlab-
da Klub elnöke, és a helyzet
most sem változott: az egye-
sület közgyûlése ismét a ko-
rábbi vezetõnek szavazott
bizalmat. A régi-új elnök
célja továbbra is az, hogy
szentesi fiatalokból álló NB
II-es csapata legyen a város-
nak. Bár több klub is hívta,
Aleksandar Preskar marad a
fiatalok edzõje.

– Nem egyszerû a feladata,
hiszen a hazai látványsport-
ágak egyikét, a kosárlabdát
kellene életben tartania vá-
rosunkban, de gondolom en-
nél komolyabb célokat fo-
galmaztak meg vezetõtársai-
val.

– Valóban többre vágyunk,
mint egyszerû életben tartás.
Tíz esztendeje vagyok a klub
elnöke, a kezdetekkor úgy
gondoltuk,  elég, ha idecsá-
bítunk játékosokat és velük
szerepelünk az NB II-ben. Ez
éveken keresztül mûködött
is, de aztán fokozatosan rá
kellett jönnünk, hogy ez a
csapat nem szentesi, nem
éreztük igazán szentesinek a
gárdát. A klub technikai ve-
zetõjével, Szabó Dénessel
összeültünk és eldöntöttük
más irányból „építjük” fel a
városi kosárlabdát. Ekkor ta-
láltunk rá egy kiváló szak-
emberre, edzõre Aleksandar
Preskar személyében Szerbi-
ában, aki felkészültségével,
mentalitásával egy új fejeze-
tet nyitott a klub életében.
Azóta több, nagyobb egye-

sület is szerette volna elcsá-
bítani tõlünk Szalét, de
igyekszünk itt tartani, és
minden feltételt biztosítani
ahhoz, hogy a következõ
években is folytatni tudja az
elkezdett munkáját, a fiata-
lok felnevelését. Munkája
eredményeként korosztályos
válogatottjaink vannak,
négy-öt fiatal pedig beépült
a területi bajnokságban sze-
replõ felnõtt együttesünkbe.
Egy-két, de maximum há-
rom esztendõn belül olyan
csapatot szeretnénk felépíte-
ni, amelyik helyi játékosok-
ból áll, és stabil tagja lenne
az NB II-nek.

– Milyen anyagi források-
ból fedezik a klub fenntartá-
sának költségeit?

– A TAO-nak és a vállalko-
zásoknak köszönhetõen hoz-
zánk is eljutott egy komo-
lyabb összeg, és a jövõben is
szeretnénk kihasználni eze-
ket a lehetõségeket. Az elõt-

tünk álló hónapok fontos fel-
adata, hogy sikerüljön klu-
bunkat közhasznú társaság-
ként mûködtetni, mert így
sokkal szélesebb körben tud-
nánk pályázatokat benyújta-
ni, és forrásokhoz jutni.

– Úgy tudjuk az elnökség
létszámát is felduzzasztot-
ták. Erre miért volt szükség?

– Hárman már kevesen
voltunk az elvégzendõ fel-
adatokhoz, ezért úgy döntöt-
tünk, megnöveljük az elnök-
ségben szereplõ taglétszá-
mot. Sikerült egy nagyon
„ütõképes” vezetõséget lét-
rehozni, hiszen helyet kapott
az elnökségben Szûcs Lajos
alpolgármester, Bozó Zoltán,
a MetalCom Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, Dévay István, a
Klauzál Gábor Általános Is-
kola igazgatója, Farkas Sán-
dor országgyûlési képviselõ,
Gémes László, Szegvár pol-
gármestere, Halász Oszkár or-
vos, Károlyi László, a Legrand
Zrt. vezérigazgatója és Kút-
völgyi Csaba, szegvári vállal-
kozó. Õk közvetve vagy köz-
vetlenül már korábban is se-
gítették, támogatták klubun-
kat, most pedig hivatalosan
is a vezetõség tagjai lettek.

– Mikor kezdi a csapat a
felkészülést?

– Most vakációzik a társa-
ság, de augusztustól kezdve
beindul a munka, szeptem-
bertõl pedig következhetnek
a mérkõzések, akkor már
élesben.

Hering Viktor

Szentesi kosárlabdázókkal az NB II-ért

Maradt az elnök és a cél

Papp Anita, a Szentesi Maximus SE diszkoszvetõje második
helyezett lett az utánpótlás bajnokságon, így a szövetség szak-
mai vezetése meghívta a válogatott keretbe. A diszkoszvetõ az
elmúlt hétvégén a  Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Horvátor-
szág, Magyarország ötös atlétikai találkozón magára ölthette a
válogatott formaruháját. Szlovéniában a nõi diszkoszvetõk ver-
senyében a hetedik helyen végzett. Edzõje Benkõ Márta.

A válogatottban dobott

Kipróbálható
a mûfüves pálya

Pannergy-MVLC–Valdor-
Szentes 10–17

(1–2, 3–4, 3–7, 3–4)
Férfi vízilabda OB I, osz-

tályozó a bennmaradásért,
2. mérkõzés. Miskolc, 150
nézõ. Vezette: Székely Cs.,
Mucskai.

Valdor-Szentes: HOR-
VÁTH T. – HEGEDÛS I. 2,
NAGY M. 3, NÉMETH D.
2, KOLARIK 4, Szabó I. Z.
1, KISTAMÁS 4. Csere:
Pellei, Józsa, Farkas, Bodor,
Werner 1.

Edzõ: Matajsz Márk.
Gól – emberelõnybõl: 3/0,

ill. 4/1.
Ötméteresbõl: 1/1, ill.

2/2.

A nyári szünet végén tervezik az ünnepélyes avatót,
de addig is kipróbálható az új mûfüves pálya.
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– Három éves lehettem,
amikor a Szenteshez közeli
tanyavilágba, Fábiánsebes-
tyénbe kerültem. Anyukám
nagyon beteg volt, így egy
évre a nõvéréékhez adott en-
gem, aki egy Fábiánban gaz-
dálkodó parasztemberhez
ment férjhez. Keresztszüle-
imnél meghatározó idõsza-
kot töltöttem, imádtam ott
lenni, az állatok közelsége, a
szabadság érzése miatt is.
Késõbb felszámolták a ta-

nyavilágot, s keresztanyá-
mék felköltöztek Pestre –
emlékezett Csepregi Éva.

Szép emlékek kötik a Béni
családhoz, akiket még a
fábiáni idõszakból ismert, s
akik Szentesre költöztek. –
„Éva, szívem, Éva, most érik
a szilva” – énekelte nekem a
család egyik rokona. Emlék-
szem, ahogy a szekérrõl leló-
gott a lábam, a tarlón jár-
tunk, volt egy gyönyörû is-
tálló, kemencében sült a ke-

nyér – villantak fel sorban a
régi emlékképek. A Béni csa-
ládhoz nagyon szoros, már-
már rokoni kapcsolat fûzte
Évát, unokatestvérével több-
ször náluk nyaraltak tizen-
évesként. Akkoriban a
csongrádi Tisza-partra is jár-
tak napozni, de az énekesnõ-
nek igen kellemes emlékei
fûzõdnek ahhoz, amikor a
felkapott Petõfi Szállóban is
táncoltak Szentesen. – 18-
nak mondtam magam, hogy
beengedjenek, pedig csak 16
voltam, s azt hiszem, az elsõ
szerelem is ott ért. A fiú egy
tenisztréner volt, aki Szen-
tesre hozott néhány fiatalt,
valamilyen tenisz versenyre.
Felkért táncolni, aztán né-
hányszor Pesten is találkoz-
tunk, sõt a Balatonon is, de
kiderült hamar, hogy már
foglalt a fiú, és szakítottam
vele. Akkoriban kezdtem
énekelni, de még nem vol-
tam ismert, sem a Neoton,
sem a Ki mit tud? nem volt
még.

– Szentes ma bámulatos
város, de akkoriban is jó
hely volt, sok élményem
van, de a nõvéremnek is.
Klassz volt minden, jókat et-
tünk, a szentesi liget, a
strand mind-mind bennem
élnek – mesélte Éva.

Pestszentlõrincen volt egy
szomszédjuk, Pataki néni,
akinek sajnos, a fia és férje is
balesetben meghalt, s akinek
szinte az egész rokonsága
szentesi volt. Unokahúga,

Mucika a mindene volt. –
Többször léptem már fel
Szentesen, de ilyen még nem
volt, mint a legutóbbi alka-
lommal, idén áprilisban,
amikor nem tudom, hogyan
lehet, de többen is odajöttek
hozzám beszélgetni. Az itte-
ni ismerõseimrõl érdeklõd-
tek, hogy emlékszem-e rá-
juk. Hát persze, hogy emlék-
szem.

Az énekesnõ interjúnk so-
rán megjegyezte, a néhány
éve megjelent, Napraforgó
címû könyvében is feleleve-
nítette az itteni emlékeit.

Mint mondta, mostanában
már csak hivatalosan utaz-
gat, s bár kimaradnak azok a
dolgok, amikhez régi élmé-
nyek kötik, szeretné majd
végigjárni ezeket a helyeket.
Egyszer unokatestvérével
felkeresték az egykori tanya-

világot, ahová emlékeik sze-
rint egy hosszú jegenyesor
vezetett, mint mondta, arról
ismerték fel.

– Manapság nagyon szere-
tek otthon lenni, tenni-venni,
olvasni, megnézni egy jó fil-
met, tornázni. Jó nagy baráti
társaságunk van, összejá-
runk sütni-fõzni – árulta el
az énekesnõ, aki azért utazni
is szeret, s a tengert is imád-
ja. – Ha van idõm, veszem a
búvárszemüveget, s tenger
mélyén nézem az uborkákat
– mondta. Két kutyájával és
egy macskájával is szívesen
tölti az idõt, különösen a bel-
ga juhásszal kell sokat fog-
lalkozni.

Együttese, a Neoton Famí-
lia máig töretlen népszerû-
ségnek örvend, pedig új szá-
muk jó ideje nincs. – Azt
szoktam mondani, újat nem
játszunk, csak a régit játsz-
szuk újra, de mindig ott van
a lehetõség, hiszen elõ-elõ
kerül olyan dal, amit szíve-
sen énekelnénk. Ma a lemez-
kiadás körülményei vissza-
vetik az alkotókedvet, vi-
szont a 400 Neoton-dal
olyan kincseket rejt, amihez
érdemes hozzányúlni. De
meg is újulhatnak a dalok,
mint a Neoton Swing címû
DVD-n is, amelyen nagyze-
nekarral, mutatós látvány kí-
séretében hangzanak el kül-
földi slágerek és elfelejtett
Neoton-dalok. Lehet, hogy
lesz folytatása.

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: Madách
Imre-Kass János: Az ember tra-
gédiája. 

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

kiállítását szeptember 1-jéig te-
kintheti meg a közönség.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 11-tõl

- Az én vejem áldott jó ember! - di-
csekszik az anyós a vendégeknek -
Mindenhová elvisz...
A võ rezignáltan teszi hozzá:
- Ez igaz. De a mama mindenhonnan
visszatalál.

- Miért van a szõke nõ monitorján ci-
põnyom?
- Mert megpróbált belépni az
internetre.

- Hogyan öli meg a szõke nõ a ha-
lat?
- ???
- Vízbe fojtja.

- Te, mi mindig csak a szexrõl be-
szélgetünk! Ez annyira unalmas már!
Beszéljünk most valami másról!
- Jó, de mirõl?
- Mondjuk a zenérõl.
- Rendben.
- Csináltad már zongorán?

- Te Béla, ki az a lotyó, akinek a
rúzsnyomai a bokszereden találha-
tók?
- Nos drágám, õ Mónika, az új titkár-
nõm?
- Ráadásul ugyanaz a keresztneve
mint nekem?
- Így van drágám. De ez nem meg-
csalás, ezt úgy hívják, hogy márka-
hûség!

- Mégiscsak nevetséges lény az em-
ber!
- Miért? 
- Mert ha egy csillagász azt állítja,
hogy az égbolton 987 millió 956
ezer 784 csillag ragyog, azt minden
további nélkül elhiszik, de ha kiírod
az ajtóra, hogy ,,Frissen mázolva'',
akkor mindenki megnézi, igaz-e.

Egy ember elmegy a jósnõhöz és

kérdezi tõle:
- Mit lát?
- Maga a következõ 2 évben nagyon
sokat fog szenvedni!
- És azután?
- Azután majd megszokja!

A jövõ gyáraiban mindössze két al-
kalmazott lesz: egy ember és egy
kutya. Az ember azért, hogy etesse a
kutyát, a kutya azért, hogy távol tart-
sa az embert a berendezésektõl.

- Mit játszanak Csernobilban? 
- ??? 
- Radioactivity-t!

A rendõr megállítja a székely
parasztbácsit.
- Hé, bátyám, mit visz azon a szeké-
ren? 
Az öreg odahajol a rendõr füléhez és
belesúgja: – Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hát azért, hogy a lovak ne kérjenek!

Hõguta

Kos
Valaki, aki az utóbbi
idõkben távol él, újra fel-

veszi a kapcsolatot Önnel, ami na-
gyon sok örömet tartogat mindket-
tõjüknek. Az utóbbi hetek okoztak
némi fejtörést, melyek most már
oldódni látszanak.

Bika
Ha vannak régebbrõl
fennmaradt tervei, me-

lyek megvalósulásra vártak, most
elérkezettnek látszik az idõ, hogy
foglalkozzon velük. Az átvonuló
bolygók segítik az ügy sikeres ki-
menetelét. Az élete kezd jó kerék-
vágásba kerülni.

Ikrek
Túlterhelheti magát,
amennyiben minden fel-

kérésre igent mond. Fontos, hogy
alaposan vizsgálja meg az idõigé-
nyét. Szüksége van arra, hogy meg
legyen a szabad mozgása az idõ-
gazdálkodásában. 

Rák
Zseniális ötletei támad-
nak, melyek rövidesen

meg is valósulnak. Anyagi vonat-
kozásban van egy-két dolog, me-
lyekre pontot szeretne tenni. Most
már elérkezettnek látszik az idõ,
hogy a jó szerencse is támogassa

.Oroszlán
Sok elintézni valója akad.
Egy váratlan utazás is

valószínû a napokban. A közvetlen
környezetében egy személynek ko-
moly problémái vannak, amiben ki-
kéri az Ön segítségét.

Szûz
Egy régóta húzódó ügye
végére jár ezen a héten.

Már itt az idõ, hogy fellélegezzen.
Párjával egy új ötlet kivitelezésébe
kezdenek. A munkahelyén kisebb
átmeneti feszültséget tapasztalhat.

Mérleg
Kiváló formában van a
hét során. Barátai segít-

ségére számíthat egy fontos ügye
kivitelezésében. Egy régi jó baráttal
váratlan találkozás várható a hét
közepén. 

Skorpió
Készítsen alapos elem-
zést arról, hogy mit vál-

lalhat, és mit nem. Több lehetõsé-
get is vizsgáljon meg, mielõtt dön-
tene. Üzleti téren, fõképp a karrier-
ben bátorításra szorul.

Nyilas
a héten az otthoni teen-
dõire, a baráti kapcsola-

taira, a szerelmi életének javítására
kerül a hangsúly. Nagyon jó ötletei
támadnak az otthona kellemesebbé
tételéhez. Egy régóta húzódó ügyét
sikeresen lezárja.

Bak
Többszörösen fontolja
meg az hirtelen jött ötle-

teket, mert félõ, hogy több kárt
okozhat a megfontolatlanul hozott
döntés, mint amennyi ígéretet tar-
togat. Sok lehetõség nyílik meg a
baráti találkozások során.

Vízöntõ
Kerülnie kell a rokonok-
kal a nemkívánatos be-

szélgetéseket, az elégedetlenségé-
nek a kinyilvánítását, mert könnyen
kirobbanhat váratlanul egy komoly
vita. A halaszthatatlan ügyeit intéz-
ze el.

Halak
Amennyiben lényeges
változásokat tervez életé-

ben, most még nem látszik elérke-
zettnek az idõ a cselekvésre. Egy
kicsit még várnia kell. Addig is fi-
nomítson a tervei részletein. 

Július 11-18.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPJúlius 11. péntek 
13.30 A Szépség és a Szörnyeteg
15.30 3D Transformers:

A kihalás kora
18:15 Csillagainkban a hiba
20:30 Kavarás
Július 12., szombat
10:30 3D Így neveld

a sárkányodat 2.
13:30 A Szépség és a Szörnyeteg
15:30 3D Transformers:

A kihalás kora
18:15 Csillagainkban a hiba
20:30 Kavarás
Július 13., vasárnap
10:30 3D Így neveld

a sárkányodat 2.
13:30 A Szépség és a Szörnyeteg
15:30 3D Transformers:

A kihalás kora
18:15 Csillagainkban a hiba
20:30 Kavarás
Július 14, hétfõ
13:30 A Szépség és a Szörnyeteg
15:30 Transformers: A kihalás kora
18:15 Csillagainkban a hiba
20:30 Kavarás
Július 15., kedd

13:30 A Szépség és a Szörnyeteg
15:30 Transformers: A kihalás kora
18:15 Csillagainkban a hiba
20:30 Kavarás
Július 16., szerda
13:30 A Szépség és a Szörnyeteg
15:30 3D Transformers:

A kihalás kora
18:15 Csillagainkban a hiba
20:30 Kavarás
Július 17., csütörtök
14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom
20:30 3D A majmok bolygója -

Forradalom
Július 18., péntek
14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 Fehér Isten
20:30 3D A majmok bolygója -

Forradalom
Július 19., szombat
14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 3D A majmok bolygója –

Forradalom
20:30 3D A majmok bolygója -

Forradalom

Mozimûsor

A Petõfiben érte az elsõ szerelem

Július 25-én, pénteken 19
órakor kezdõdik a néptánc-
gála, ahol a lengyelországi
Kresowiak Néptáncegyüttes,
a kozármislenyi Józsa Ger-
gely Néptánccsoport, a tö-
rökországi KOC Egyetemi
Néptáncegyüttes és a bulgá-
riai Iskritsa Táncegyüttes
tagjai lépnek a közönség elé
produkcióikkal. A belépés
díjtalan!

* * *
A Black Five koncertjén

szórakozhat a nagyérdemû
július 26-án, szombaton 21
órakor .

* * *
Nyáresti olasz táncdalest-

tel csábítják a fülbemászó
dallamok kedvelõt a Maya
Trió és táncosainak elõadásá-
ra július 30-án, szerdán 21
órakor. Közremûködik: Hor-

váth Melinda, Kamenik Klaudia

és Mohácsi Attila. Az est
sztárvendége Kovács Kati.

Jegyek kaphatók: Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Ház (Tóth J.
u. 10-14.), Babilon Könyves-
ház (Kossuth u. 11.) és elõ-
adások elõtt a helyszínen, a
megyeházán.

Nyári szabadtéri
a megyeházán

Az együttes jelenlegi felál-
lásban több mint egy éve
mûködik, profiljuk a szóra-
koztató zene. Repertoárjuk-
ban megtalálhatóak az örök-
zöldek, de a legújabb magyar
és külföldi slágerek is. Mu-
zsikájukat élõben is meghall-
gathatják a bulizni vágyók
július 12-én, szombaton a
Felsõpárti Sörözõben. A belé-
põ 22 óráig ingyenes. 

Casino koncert
és buli

Csepregi Éva 14 évesen
a Tisza-partján nyaralt

Természetismeret
a múzeumban

Természetismereti matinét tar-
tanak a Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyen. A Földkéreg takarója: a talaj
címmel július 12-én, szombaton
15 és 17 óra között kézmûves-
kedéssel egybekötött elõadásra
várják a családokat a Széchenyi
ligeti múzeumi épületbe. A ren-
dezvény belépõdíjas.

Túrabajnokság

Az Országos Természetjáró Tá-
jékozódási Túrabajnokság tavaszi
fordulóját követõen a Szentesi
Spartacus A50-es csapata a baj-
nokság második helyén áll. Az ed-
dig lebonyolított négy versenybõl
két gyõzelme és két második he-
lye van a csapatnak. A Spartacus
SzSE július 12-én országos éjsza-
kai bajnoki fordulót rendez a
Kunszentmárton és Szentes kö-
zötti Nagy Jaksor éri erdõben.

Tizennyolc évesnek mondta magát a 16 éves Csepregi
Éva, hogy beengedjék a Petõfibe táncolni. A késõbb rend-
kívül népszerûvé váló énekesnõ kislányként és tiniként
sok szép és meghatározó élménnyel gazdagodott Szentesen
és környékén, máig nem felejtette el azokat, akik évtize-
dekkel ezelõtt a környékhez kötötték.  A Neoton Família
énekese szívesen idézte fel régi emlékeit, többek között ar-
ról is beszélt, hogy itt érte az elsõ szerelem.
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Az egyik áruházlánc alkal-
mazottja fél év alatt több
mint egymillió forintot gyûj-
tött össze magának, törvény-
telen eszközökkel. Az üzlet
munkatársa az elsõ félévben
az egyes vásárlások alkalmá-
val mindig csak részösszege-
ket ütött be a gépbe, a be
nem ütött összegeket félre-
tette, így 1 millió 200 ezer fo-
rintot „szedett össze” saját
zsebbe. A gyanúsított ellen
sikkasztás miatt indult nyo-
mozás.

Összeveszett élettársával
egy nagymágocsi férfi június
utolsó napján, majd a szóvál-
tást tettek követték: a férfi el-
égette élettársa ruháját és ci-
põit, mintegy 100 ezer forin-
tos kárt okozva ezzel.

Eltûnt egy kerékpár az
egyik Honvéd utcai zárt lép-

csõházból július másodikáról
harmadikára virradóra. A
bringát késõbb egy tárolóban
találták meg, a rendõrség
még vizsgálja, hogy történt-e
bûncselekmény az ügyben.

A Bercsényi utcából eltûnt
elektromos kerékpárt vi-
szont biztos, hogy ellopták.
A 100 ezer forintot érõ jár-
mûvet egy lezáratlan tároló-
ból „kötötték el”, mondjuk a
tolvajnak nem volt nehéz
dolga, mert a kerékpárban
még az indítókulcsot is ben-
ne hagyta a tulajdonosa.

Egy férfi június 27-én arra
lett figyelmes, hogy – bár a
bankkártyája nála van – va-
laki százezres nagyságrend-
ben költ a kártyához tartozó
számláról. A kártyáról isme-
retlenek több százezer forint
értékû svéd koronát és eurót

emeltek le az ún. adathalász
módszerrel. Hogy a bank-
kártyához tartozó adatainkat
biztonságban tudjuk, érde-
mes az interneten olyan ol-
dalakról vásárolni, melyek
leinformálhatóak, megbízha-
tóak.

A hónap eleje óta zaklatja
a feleségét egy férfi a Dózsa
György utcában. A nejétõl
külön élõ férj felesége háza
elõtt szemetet rak le, máskor
gépjármûbõl bömbölteti a
zenét a ház elõtt. A férfi ellen
zaklatás miatt indult eljárás.
A rendõrség kéri, hogy a ha-
sonló esetekben a sértettek
ne várjanak a bejelentéssel
napokig, azonnal értesítsék a
rendõrséget, megkönnyítve
ezzel a rendõrök munkáját.

hv

Ruhát és cipõket gyújtott fel

Született: Ramos Lajos Roland és Horváth Szandrának
(Bocskai utca 8.)  Denissza Madlen nevû gyermeke.

Elhunyt: Varga Lajosné Hajdú Etelka (Klára u. 10.).

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 14-ig Dr. Weiss Patika Gyógyszertár
(Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7-12-ig. Július 14-21-
ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-
12-ig.  Készenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) július 12-13-
án Petz János, Klauzál u. 21., 30/549-09-07.

Ma kevesebb fürdõ mûkö-
dik a térségben, mint 15 év-
vel ezelõtt, amikor megala-
kult a Dél-alföldi Gyógy-
és Termálfürdõk Közhasznú
Egyesülete 25 fürdõ tagságá-
val. A szervezet és az öt év-
vel késõbb létrejött Dél-alföl-
di Termálklaszter nem élte
volna meg a 15 évet, ha egy-
más ellen harcolnának a für-
dõk, válaszolta az egyesület
elnöke kérdésünkre, mekko-
ra konkurenciát jelentenek
egymásnak. Albel Andor el-
mondta, ma már olyan szál-
lásadók, egészségügyi és ok-
tatási intézmények, kutató-
mûhelyek is tagjaik közé tar-
toznak, amelyek valamilyen
formában kötõdnek a ter-

málvízhez. A kerek évfordu-
lók alkalmából az Üdülõ-
központban tartott jubileu-
mi közgyûlésen elhangzott,
Szentes nem késett el a für-
dõfejlesztéssel. Albel Andor
szerint vendég ma is bõven
van, de minden fürdõnek
meg kell találnia saját profil-
ját, amivel becsábíthatja a
fürdõzõt. Szentes egyedisége
az elhelyezkedése a ligettel,
teniszpályákkal, Kurcával, a
most elkészült fedett uszo-
dával, amit jövõre  további
fejlesztések egészítenek ki.
Az elnök hozzátette, amelyik
fürdõ nem fejlesztett az el-
múlt évtizedekben, az már
bezárt, mint Nagyszénáson
és Újkígyóson.

Szûcs Lajos alpolgármester
tájékoztatójában kitért arra a
több éves vitára, amely vé-
gül meghatározta az egész-
ség- és sportturisztikai fej-
lesztés irányát. Visszaemlé-
kezett diákéveire, amikor
úszómesterként dolgozott a
strandon és látja a fejlõdést
is. Kiemelte, a város mindent
megtesz a környezõ fürdõ-
városokhoz való felzárkózás
érdekében.

Márton Mária, az egyesület
alelnöke, az Üdülõközpont
vezetõje a helyszíneken mu-
tatta be az elvégzett és terve-
zett fejlesztési munkákat,
közben válaszolt a fürdõve-
zetõk kérdéseire.

B.G.

Szentesiek vendégszerep-
lésével kezdõdött a 8. dere-
kegyházi palacsintafesztivál
szerdán. Az öt napos rendez-
vény nyitányán a vendége-
ket Szûcs Lajos alpolgármes-
ter köszöntötte, aki maga is
segített a palacsinták töltésé-
ben és osztásában. A Hun-
gerit-Szentesi VK nõi vízi-
labda bajnokcsapatának
nyolc tagja is beszállt a pala-
csintázásba, sütötték, töltöt-
ték, tekerték az édes, kerek
tésztákat. Hevesi Anita, a
Hungerit csapatkapitánya
nagy sikert aratott édesanyja
baracklekvárjával. A Király
István Kertbarátkör tagjai a
tûzhelyek mögé álltak és
sorra „gyártották” az egyik
legkedveltebb magyar édes-
séget. Az elsõ nap végére a
szentesiekkel kiegészült sü-
tõ-töltõ csapat az elõzõ évi-
ben megsütött palacsinta

mennyiségét megháromszo-
rozta.

Az esti programokat az
idén márciusban megalakult
Szentesi Ju Jitsu Klub kezdte
harcmûvészeti bemutatójá-
val, majd a Kiss Bálint Kötél-
ugró Klub tagjai következ-
tek. 

A „Jövõnkért” Alapfokú
Mûvészeti Iskola 10. éve mû-

ködõ néptáncegyüttesének
mûsorát Bagi Ferenc állította
össze. A közel három órás
programot Szentes Város Fú-
vószenekara zárta összeállí-
tásával, Mihály Béla karnagy
vezényletével. Az idei pala-
csintafesztivál a hétvégi falu-
nappal zárul.

Fotók: Vidovics

A víz ipólós lányok is
palacsintáztak

Járási Közbiztonsági Fóru-
mot szerveztek a Szentesi
Rendõrkapitányságon a vá-
ros, a környezõ községek,
oktatási intézmények, pol-
gárõrszervezetek vezetõ
képviselõinek részvételével.
Orosz Katalin bûnmegelõzési
elõadó bejelentette, hogy
szeptembertõl bûnmegelõzé-
si tanácsadó dolgozik a Zsol-

dos Ferenc Középiskola és
Szakiskolában.

Kun József közbiztonsági
osztályvezetõ arról számolt
be, hogy júliustól más mun-
kaszervezéssel végzik tevé-
kenységüket. Eredménye-
ként éves szinten közel 2
ezer órával növekedhet a
rendõri jelenlét a közterüle-
ten. A helyi kapitányság látja

el – az õrs, illetve a kmb-s ál-
lománnyal közösen - a kis-
térségi járõrszolgálatot is,
így a községekben is rend-
szeres lesz a jelenlétük.
Hozzátette: a fõ cél nem a
bírságolás, hanem a folya-
matos szolgálat, illetve kom-
munikáció a települések irá-
nyítóival, lakosaival.

Gyakoribb járõrözés

Kiss-Rigó László megyéspüspök augusztus
4-tõl több személyi változást rendelt el a Sze-
ged-Csanád Egyházmegyében. Eszerint Topsi
Bálint plébánost Csongrádra helyezik a kö-

vetkezõ hónaptól. A 2009 óta városunkban
szolgáló egyházfi helyét a 43 éves Gruber
László korábbi szõregi, majd deszki plébános,
fõiskolai tanár veszi át, aki mellett Fazakas
Levente káplán szolgál. A sepsiszentgyörgyi
születésû, 31 éves segédlelkész Gyuláról ke-
rül a Szent Anna plébániára.

Új plébános

Fürdõvezetõk az Üdülõközpontban

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü július 14—18.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Lestyános húsgombócleves
és csirkegulyás

A menü: Töltött dagadó vagy
Stefánia vagdalt,
kelkáposztafõzelék

B menü: Bolognai lasagne
Kedd: Grízgaluskaleves és

vegyes gyümölcsleves
A menü: Marhapofa-pörkölt,

köményes burgonya, saláta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Hagymakrémleves

pirított kenyérkockával és
magyaros gombaleves

A menü: Rántott karaj ropogós
bundában, rizibizi, saláta

B menü: Csirkepörkölt,
nokedli, saláta

Csütörtök: Babgulyás és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Krumplipaprikás
füstölt kolbásszal,
kovászos uborka

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában, meggyszósz

Péntek: Legényfogó leves és
jeges sárgadinnyeleves

A menü: Házi cordon blue,
gombás rizs, saláta

B menü: Filézett csirkecomb roston,
séf kedvence burgonya,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

„Egy ember addig él,
amíg emlékeznek rá.”

Emlékezem

IIFFJJ..  CCSSÚÚCCSS  BBÉÉLLAA
halálának

5.
évfordulóján. 

Felesége

Fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk 

PPIITTII  PPÉÉTTEERR  IIMMRRÉÉNNÉÉ
SSZZAABBÓÓ  EERRZZSSÉÉBBEETT
Szentes, Nagyörvény utcai

lakos 64 éves korában rövid,
súlyos betegségben elhunyt.
BBúúccssúúzzttaattáássaa  jjúúlliiuuss  1155--éénn,,

kkeeddddeenn  1144  óórraakkoorr  lleesszz
aa  KKáállvváárriiaa  tteemmeettõõ
rraavvaattaalloozzóójjáábbaann..
A gyászoló család

A fürdõk vezetõi az új fedett uszodában is szétnéztek


