
Húsz év munkaviszonyt
követõen tanácsolták el ál-
lásából azt a szentesi gátõrt,
akit 2006-ban a Helyi Vé-
delmi Bizottság az árvízi
védekezésben kiemelkedõ
munkájáért ezüst fokozatú
emlékplakettel jutalmazott.
Zsoldos Imre (képünkön) az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság alkalmazásá-
ban látta el feladatát a
Mindszent és Szentes kö-
zötti Sulymostói Tisza-gát
mellett. A munkáltatója tu-
lajdonában lévõ épületbe

költözött családjával, akikkel
a hétköznapi teendõk és hi-
vatásuk mellett állattartásba
fogtak. Felettesei és fenntar-
tója engedélyezték, hogy a
tenyésztett szarvasmarhákat
az arra megfelelõ, a szabá-
lyok szerint kialakított vágó-
hídon feldolgozza, kereske-
delmi forgalomba hozza, a
gátoldalban levágott füvet
takarmányként hasznosítsa.
A júniusban kézhez kapott
felmondólevél mellé a cég
vezetõsége meghatározta,
hogy szeptember végével a

családnak költöznie kell, a
gátõrház, a kialakított gaz-
dasági épületek viszont ma-
radnak.

- A gát karbantartásában
nagy szerepet játszik az,
hogy mezõgazdasági tevé-
kenységet kell folytatni rajta
- magyarázta Zsoldos Imre. -
Itt legeltettük a marháinkat,
így a növényzet nem burján-
zott el, trágyázva volt a fû,
ráadásul el is boronáltam. A
gátoldalon nõtt gyep tette ki
az állataink takarmányának
egy részét, de egy ideje már
ezt sem tudjuk biztosítani
nekik.

Az Ativizig igazgatója, Ko-
zák Péter az idén köttetett
adás-vételi szerzõdésre hi-
vatkozik, mely szerint a csa-
lád felé értékesíthetõ a gátol-
dalban levágott fûtermés, a
kaszálásra is engedélyt ad-
tak, viszont a legeltetésre
nem. Hozzátették azt is,
hogy az említett szerzõdés
megkötésekor a gátõr már
nem tartozott az általuk al-
kalmazott munkaerõ állo-
mányhoz, de méltányossági
alapon továbbra is engedé-
lyezték a kaszálást. 

A család elmesélte, hogy a
gázos kövesút végén találha-
tó feljárón hajtották fel az ál-
latokat, de abból egyik nap-
ról a másikra magánút lett.
Az adás-vételrõl szóló doku-
mentumot Zsoldos Imre is
kézhez kapta, mely részlete-
zi, hogy az utat az Ativizig
igazgatósága bocsátotta új
tulajdonosa részére és vilá-
gosan kimondja, hogy álla-
tok áthajtása az adott szaka-
szon tilos. 

- Érdekesnek találtuk, hogy
hirtelen miért pont csak álla-
tok nem mehetnek át ott a
gátoldalba - mondta Zsoldos
Imre felesége. - Az új tulajdo-
nos - mint sajnos rájöttünk, a
vízügy is - próbált minket el-
lehetetleníteni - részletezte a
volt gátõr. 

Az Ativizig igazgatója úgy
nyilatkozott a témában, hogy
a töltésre felvezetõ rámpa
magántulajdonban áll, a tu-
lajdonostól lehet kérni behaj-
tási engedélyt, de a terület
tulajdonosa valóban rögzí-
tette az élõállatok áthajtásá-
nak tilalmát. A vízügy, vé-
delmi és feladatellátási cé-
lokra használhatja a felhaj-
tót.         

(folytatás a 4. oldalon)
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Zsóka néni Hegyi-
Karabahban

Egy írás szerint Hegyi-Karabah, Örményország

Erdélye. Ebbe a 4400 négyzetkilométer területû

államba utazott idén Zsóka néni, azaz Gergely
Szilveszterné, aki elmondása szerint életre szóló

élménnyel gazdagodott két hetes útja során.

7. oldal

Szilvi is vasember lett
A városból hosszú idõ után a második nõi,

összességében pedig a 10. helybeli sportolóként

életében elõször teljesítette a nagyatádi ironmant

Dósai-Molnár Szilvia. Féléve komolyan edz, bár azt

gondolta ez az idõ kevés lesz, ám a verseny jobban

sikerült, mint várta.

6. oldal

Kitüntették, elbocsátották

Az évek óta várt mûtéti

tömb lehet az elsõ áldozata

egy tavaly elfogadott, az uniós

beruházások szigorú ellenõr-

zését elõíró kormányhatáro-

zatnak, értesült a MedicalOn-

line. Egy tavaly november vé-

gén elfogadott kormányhatá-

rozat értelmében, amennyiben

egy uniós beruházási program

2013. szeptember 30-ig nem ér

el 10 százalékos pénzügyi elõ-

rehaladást, illetve idén január

közepéig nem tud számot ad-

ni sikeres közbeszerzési eljá-

rásról, úgy akár hatályon kívül

is helyezhetõ az adott beruhá-

zásról kötött támogatási szer-

zõdés. A MedicalOnline infor-

mációja szerint ezzel a lépéssel

valószínûleg a szentesi kórház

esetében él elõször a kormány.

A 2,4 milliárd forintból terve-

zett új tömb építése idén ta-

vasszal még csak ott tartott,

hogy egy közbeszerzési eljárás

keretében kívánták kiválaszta-

ni az építészeti illetve kiviteli

terv készítõjét. Mivel a 2007-

013-as uniós költségvetési év-

ben megkezdett beruházáso-

kat 2015-ben le kell zárni, re-

ménytelen e határidõ betartá-

sa.

Helyi járatos busszal ütkö-

zött egy Barkas típusú gépko-

csi július 25-én, pénteken a

Mikecz és a Jókai utcák keresz-

tezõdésében. Mészáros Zoltán,

a Tisza Volán helyi kirendelt-

ségének vezetõje telefonon tá-

jékoztatta lapunkat. Elmondta,

hogy tud a balesetrõl, egyelõre

még rendõrségi vizsgálat fo-

lyik az ügyben. Az Országos

Rendõr-fõkapitányság Kom-

munikációs Szolgálatának Cson g-

rád megyei képviselõjétõl

megtudtuk, hogy a helyi jára-

tos autóbusz a védett útvona-

lon haladt, amikor a másik

gépjármû a keresztezõdésbõl

kihajtva nekiütközött. A bal-

eset során két fõ könnyebben

sérült. Az említett útszakasz a

helyiek elmondása szerint az

útszéli növényzet miatt is be-

láthatatlan, veszélyes közleke-

dési pontja a Felsõpártnak.

Egy környéken lakó olva-

sónknak a témához kapcsolódó

levelét a 3. oldalon  találják.

Kérdéses a mûtéti
tömb építése

A vétlen sofõr is megsérült

Nap mint nap gyönyörû
ruhaköltemények között mo-
zog és megelégedéssel tekint
kollekcióira Domján Ilona. Ám
sokak vágyott foglalkozása, a
divattervezés jóval közelebb
áll az önmegvalósításhoz,
mint a meggazdagodáshoz - s
ez nem csak Szentesen van
így. A divattervezés gyermek-
kori álmának megvalósulása.
– Óvodás koromban is a szép
ruhák bûvöletében éltem,
már akkor kitûnt, hogy jól raj-
zolok - emlékezett a kezde-

tekre Domján Ilona. - Általá-
nos iskolában már terveztem
a barátnõim számára, s a ru-
hákat meg is varrtuk, a ma-
gunk egyszerû módján, szülõi
segítséggel.

Ennek ellenére éppen szü-
lõi ráhatásra számviteli vég-
zettséget szerzett, de néhány
év elteltével mégis beiratko-
zott egy divattervezõ iskolába
Szegeden, amit kimagasló
eredménnyel végzett el. Négy
éven át bértervezõként dolgo-
zott nagyobb nemzetközi cé-

gek számára, sikereket már

ekkor is fel tudott mutatni, hi-

szen vizsgamunkája 14 or-

szágba jutott el. Saját divathá-

zat hozott létre 2004-ben, így

éppen tíz éve tervezi kollekci-

óit az Élene Couture márka-

név alatt. Barátai unszolására

vágott bele, de egy kisváros-

ban nem kifizetõdõ egy ex-

kluzív szalon fenntartása. Ke-

reslet volna a ruhák iránt, de

fizetõképes kereslet nem iga-

zán. Sok munkát ad egy-egy

új kollekció, a beszélgetésünk

elõtti hétvégén is folyamato-

san ezen munkálkodott.  -

Amikor nem alszom, dolgo-

zom, s bizony keveset alszom

- árulta el fáradt mosollyal.

Rendkívül szoros idõbeosztás

szerint él, hiszen fõállásában

is dolgozik, az egyik optikai

szaküzlet vezetõjeként.

(folytatás az 5. oldalon)

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 prob-
lémát jelent a munkahelyek hiánya, viszont a már meglévõk
között vannak olyanok, ami sokak számára szimpatikus le-
het. Összegyûjtöttünk néhány álommunkahelyet, melyeket
egy cikksorozatban mutatunk be az ott dolgozók segítségé-
vel. Mert Szentesen is létezik, akár hisszük, akár nem.

A szentesi kórház is pénz-
hez jut a nyári rendkívüli
kórházsegély részeként. Az
Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár tájékoztatója sze-
rint a Dr. Bugyi István Kór-
ház 131,8 millió forint mûkö-
dési támogatáshoz jut. A
fekvõbetegellátó intézmé-
nyeknek összesen 11,8 milli-
árd forint jut.

Álommunka – Létezik? IV.

A divattervezõ luxusa

A kórház milliói

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Még 5 hét
a Lecsófesztiválig!
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Nem a termálmedencék köz-
ti kikapcsolódást segíteni ké-
szültek a nyári irodalmi és
mûvészeti folyóiratok. Aki
néhány esõnapot otthon tölt,
vagy beül néhány órára a
könyvtárba, ne mulassza el
kézbe venni a Holmi júliusi
számát. Nyissa fel, akárcsak
úgy, magyar szokás szerint,
hátul, (nem sport, nem gyász-
jelentések) vagy találomra
középen, (nem külpolitika)
esetleg konzervatív módon,
kezdje mindjárt az elején.
(nem rezsicsökkentés). Meg-
lepõdik a lapozgató, már ha
képes odafigyelni arra amit
olvas. Elképesztõen gazdag
és színes a hazai kortárs iro-
dalom. (A Holmi csak egy

hajszálvékony, de fontos szál
ebbõl.) Aki szán pár órát
kortárs irodalomra, olvassa
el Nádas Péter Világló rész-
letek címû folytatásokban
ígért prózájának elsõ részét.
Nem fog közben unatkozni.
Bomba erejû meglepetés le-
het azoknak, akik nemrégen
találkoztak a városban Szabó
T. Anna költõvel (bár azóta
sem olvasták egy sorát sem),
az a három vers, amit most a
Holmiban olvashatnak. A
Triptichon, Origó, és a Tor-
kolattûz címû verseivel a ré-
gi, a beatnemzedékre emlé-
keztetõ, de sajátos, Szabó T.
versek viszik az õrület hatá-
ráig a versértõ olvasót. A
Torkolattûz (amibõl a 16 év

alatti olvasókra tekintettel
nem idézek) szól akkorát,
mint a korszakos Beat költõ:
Gregor Corso, korszakot nyi-
tó verse, a Bomba! (Szabó T.
Anna mellett még számos
fontos költõ, igazán jó versei
olvashatók itt.) Nincs tér rész-
letes ismertetésre, de érdekes
olvasmány Jékely Zoltán le-
velei. Kihagyhatatlan, a sok
éven át Franciaországban és
a Karibi térségben élõ, de
már végleg hazatelepült Fer-
di-nandy György novellája.
A fiú látogatása. Hidegtûvel
karcolt, halálpontos kép ez a
novella. Benne a teg-napelõtt,
a tegnap és a ma, eltûnt és
tûnõ pillanata.

Becsei Sándor

A Szentesi Élet július 25-én
megjelent számában olvas-
tam egy cikket a palócföldi
kirándulásról. Nagyon felhá-
borított, hogy a szülõföldem-
rõl ilyen lesújtó és rossz
hangvételû írás jelent meg az
újságban. Szeretném ezt a
negatív képet ellensúlyozni
pár információval.

Aki egy kicsit is jártas a
palóc kultúrában, az nem
Salgótarjánba megy felfedez-
ni az értékeit. A megyeszék-
hely sohasem az idegenfor-
galmáról, hanem az iparáról
volt híres. Sajnos manapság
arról sem.

Nekem a palóc szó halla-

tán a következõk jutnak e-
szembe: Mikszáth Kálmán,
Balassagyarmat: Palóc Mú-
zeum, ahol megtekinthetõ az
igazi palóc kultúra, Horpács
Mikszáth Kúria, Csesztve
Madách Kúria, Mohora Ma-
uks Ilona Emlékház és még
számos látnivaló, ami a paló-
cok büszkesége.

Néhány gondolat a látot-
takról: A hollókõi vár felújí-
tás miatt van zárva. Ezt köz-
lik is a látogatókkal a honla-
pon, hogy senkit ne érjen
meglepetés. Ipolytarnócon
sok a látnivaló, de nem kap-
csolódik a palóc kultúrához.
A cikk írója sajnos azzal

sincs tisztában, hogy mit is
láttak egyébként ott.

Szécsényrõl nem esett szó,
pedig a magyar történelem
egyik fontos pontja. A múze-
um érdekes, a kert pedig
gyönyörû szép. Salgótarján-
ról pedig írtam már.

Nógrád megye 23 évig volt
az otthonom és büszke va-
gyok rá. Csodálatos kör-
nyék, tele értékekkel. Sajná-
lom, hogy ilyen rossz véle-
ménnyel vannak róla.

Azt pedig még jobban, hogy
ez az írásban is megjelent.

Ennyit szerettem volna
hozzáfûzni a cikkhez.

Pitiné Mravik Klaudia

Az Alfödi Ellenzék c. helyi
újság rendkívüli kiadást je-
lentetett meg az eseményrõl,
amelyet a lakosok gyorsan
elkapkodtak. A trónörökös
és nejének brutális legyilko-
lásának hire mély megdöb-
benést keltett városunkban
is. Másnap reggelre vala-
mennyi középületre kitûzték
a gyászlobogót. Az egyház-
felekezetek templomaiban
gyászistentiszteleteket tar-
tottak, Csongrád Vármegye
Törvényhatósági Bizottsága
pedig július 4-re rendkívüli
közgyûlést hívott össze,
amelynek egyetlen tárgya a
trónörökös pár halála volt. A
közgyûlést dr. Cicalricis La-
jos fõispán nyitotta meg és
kegyeletes hangon emléke-
zett meg a kötelessége telje-
sítése közben meggyilkolt
trónörökösrõl és nejérõl. A
vármegye törvényhatósági
bizottsága egyhangú határo-
zattal kimondta, hogy a
trónörökös halála felett ér-
zett mély fájdalmát Ferenc
József császár elõtt feliratban
tolmácsolja, s a trónörökös
emlékezetét a vármegye
jegyzõkönyvében megörökí-
ti.

Az elkövetkezõ napokban
a nagypolitika eseményei
felgyorsultak. A július 8-án
összeült osztrák-magyar kö-
zös minisztertanács a Szerbi-
ának küldendõ ultimátumról
kezdett tárgyalásokat. Tisza
István magyar miniszterel-
nök fenntartásainak adott
hangot, emiatt a tanácskozás
elhúzódott. Végül július 19-
én a közös minisztertanács
egyhangú határozatot hozott

a Szerbiának küldendõ ulti-
mátumról. Ezekben a napok-
ban a készülõdõ háborúsko-
dás elõszele városunkat köz-
vetlenül is megérintette.
Ugyanis július 18-20. között
Szentesen tartottak pihenõt a
7. tüzérezred katonái, útban
temesvári állomáshelyükre.
A Hajmáskérrõl elindult ala-
kulat parancsnoka Zsagár
Domokos ezredes volt. A

tisztek (25 fõ) a Petõfi Szálló-
ban, az altisztek és a legény-
ség (358 fõ), valamint a lo-
vak (216 db) a III-IV. kerületi
lakosoknál nyertek elhelye-
zést az alsópárti városrész-
ben. Az ágyúkat és szertár-
kocsikat a Vásárhelyi út vé-
gén lévõ szélmalom melletti
térségen helyezték el.    

Amint tudjuk, július 23-án
az Osztrák-Magyar Monar-
chia követe Belgrádban át-
nyújtotta az ultimátumot
Szerbiának. Két nappal ké-
sõbb Nikola Pasic szerb mi-
niszterelnök válaszolt a fe-
nyegetõ hangú jegyzékre, és

általában elfogadta az abban
foglalt követeléseket, de ah-
hoz nem járul hozzá, hogy a
Monarchia hatósági szervei
nyomozást folytassanak Szer-
biában a trónörökös meg-
gyilkolása ügyében. Az ural-
kodó válaszként elrendelte a
mozgósítást az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában.

1914. július 25-én délután
nagy tömeg gyûlt össze
Szentesen Untermüller Ernõ
és Szilágyi Dezsõ Petõfi utcai
üzletei elõtt, izgatottan vár-
va a fõvárosi esti újságokat.
A reggeli lapok közölték a
Szerbiához intézett ultimátu-
mot, amelyre legkésõbb dél-
után 18 óráig válasznak kel-
lett érkeznie. Köztudott volt,
hogy az esetben, ha Szerbia
48 órán belül nem teljesíti az
ultimátumban foglalt köve-
teléseket, fegyveres elinté-
zésre kerül sor. Másnap haj-
nalban öles plakátok adták
hírül, hogy a kedvezõtlen
válasz miatt az uralkodó el-
rendelte a részleges mozgó-
sítást. A parancs értelmében
a városi katonai ügyosztály
nyomban intézkedett a 4.
hadtest kötelékébe tartozó
szentesi tartalékosok és nép-
felkelõk behívásáról. A kiállí-
tott hadkötelesek július 27-
én és 28-án indultak el Szol-
nokra. Az Alföldi Ellenzék
tudósítása szerint a Szentes-
rõl behívott férfiak a lehetõ
legjobb és legemelkedettebb
hangulatban vonultak be. Jú-
lius 28-án a Monarchia köve-
te át-nyújtotta a hadüzenetet
Belgrádban. 

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve történt: A háború fogadtatása Szentesen (II.)

Hadüzenet a trónörökös
meggyilkolása miatt 

Örömmel tudatjuk, hogy a
nagylelkû hívek adományai-
nak köszönhetõen, elkészült
a szentesi felsõpárti Jézus
Szíve templombelsõ felújítá-
sa.

Szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit augusztus 3-
án, vasárnap 8 órakor a Jókai
u. 102. sz. alatti  Jézus Szíve
templomban tartandó ünne-
pi szentmise keretében törté-
nõ átadásra.

Ünnepeljünk
együtt!

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.
A szolgáltató kft. képviselõje
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a befejezési határidõ
augusztus 15-ére módosul,
mivel a szolgáltató cégek
nem tudják átvenni a sza-
kaszt. Ezért az elkövetkezõ
két hétben a már megszokott
közlekedési rend marad ér-
vényben. Ezúton is türelmü-
ket és megértésüket kéri a
közüzemi szolgáltató. 

Egyirányúsítás
még két hétig

Ferenc Ferdinánd trónörökös

Olvasónk írja

Palócföldrõl - másképp

Olvasónk írja

Nem a „brûg“ mellé....

100 éve: a Szentesi Lap,
1914. július 2-diki száma egy
szomorú esetrõl számolt be
"Kettõs öngyilkosság Szente-
sen" címen. Íme a történet:
Szabó Mihály napszámos
ember lett volna Szentesen,
de a rossz hajlama mindig a
bûnbe kergette, úgy, hogy
nem kevesebb, mint 12 esz-
tendõt börtönben töltött el
abból az 58 évbõl, amelyet
élt. Sehogy se tudta megáll-
ni, hogy a máséhoz hozzá ne
nyúljon, és mint javíthatat-
lan bûnös, mindig csak beke-
rült a börtönbe, alighogy ki-
szabadult. Ha a börtönbõl
kikerült, volt hajléka, családi
otthona, nem mint más bör-
töntölteléknek, amelyiket min-
denki messzirõl elkerül. Nõ-
vére, Szabó Julianna, Dom-
ján Andrásné bár folyton
kérlelte, térjen jó útra, de új-
ból és újból mégis megbot-
lott, azért mindig megbocsá-
tott neki és férjével együtt
megtûrte, hajlékot adtak a
bûnös embernek. Nagyon
szerette Domjánné a bûnös
testvérét, de az is csodálatos
rajongással vette körül nõvé-
rét, aki olyan sokszor gyako-
rolta vele szemben a megté-
vedt bûnös emberrel szem-
ben a megbocsátás krisztusi

erényét. Szabó Mihály nem
régen került ki ismét a bör-
tönbõl. Megfogadtatták vele,
hogy most már jobb útra tér,
és a még hátralévõ idejét be-
csületes munkában tölti el.
Egy ideig nem volt panasz
rá. Úgy látszott, hogy meg-
fogadta nõvére és sógora jó-
akaratú tanácsát. Történt
azonban nem régiben, hogy
Molnár Zsófia nagyhegyi la-
kostól ellopott valaki egy fél
zsák lisztet, majd körülbelül
ugyanakkor Kalpagos Szabó
Mária is panaszt tett, hogy
tõle egy dunnát tollal és élel-
miszerfélét elloptak. A gya-
nú természetesen elsõsorban
Szabó Mihályra irányult, és
nem alaptalanul. Úgy volt,
hogy a bûnös ember ismét
bekerül a börtönbe, ahonnan
mint visszaesõ 5 éven alább
aligha szabadult volna ki.
Nagyon bántotta Szabó Mi-
hályt az, hogy szabadságát
ismét elveszti, úgy lehet, na-
gyon hosszú idõre, de na-
gyon levert volt nõvére is,
aki sajnálta a testvérét, akit
bûnössége dacára is, igaz
szeretettel szeretett. Domján
András, aki éjjeli õr az egyik
szentesi fatelepen, hétfõn es-
te eltávozott hazulról, hogy
szolgálatát teljesítse, a két

testvér egyedül maradt ott-
hon a Szemere Bertalan utca
12. szám alatt lévõ udvari la-
kásban. Hogy ezúttal mi tör-
tént, erre élõ tanú már nin-
csen, csak a tényekbõl lehet
következtetni. Domján And-
rás amikor kedden reggel a
szolgálatból hazament, az
udvari lakás ajtaját zárva ta-
lálta. Zörgetett, de a zörge-
tésre nem felelt senki. Az ab-
lak felõl került, és akkor lát-
ta, hogy az ablakok be van-
nak szegezve zsákdarabbal,
valószínûleg azért, hogy be
ne lehessen látni. A szomszé-
doktól kérdezõsködött, hogy
nem látták-e feleségét, s ami-
kor tagadó választ kapott,
betörték az ajtót. Rémes lát-
vány tárult elébük. A felesé-
ge és a sógora a gerendára
erõsített szögbe akasztva
függtek le közel egymástól.
Egyikõjükben sem volt már
élet. Valószínû, hogy már es-
te követték el a végzetes tet-
tüket, mert az ágy vetetlenül
volt. Úgy az asszonyon, mint
a férfiún ünneplõ ruha volt,
úgy mentek a halálba. Nem
akart a két testvér megválni
egymástól, és mert a rossz-
vérû Szabó Mihály nem ke-
rülhette volna el ismét a bör-
tönt, inkább választották a

halált. És a szeretet, amelyik
olyan csodálatosan hatalmas
érzés, elvitte magával a ha-
lálba is Domjánnét fivére
után. Valószínûleg egyszerre
készítették el maguknak a
hurkot a gerendán, és a lá-
buk alá támasztott zsámolyt
ellökve csaknem egyidejûleg
haltak meg. Bármily bûnös
ember is legyen ezen eset
központjában, mégis csodá-
latosan szép megnyilatkozá-
sa ez az eset az örök szere-
tetnek.

75 éve: az Alföldi Ellenzék
1939. június 13-án megjelent
száma hírül adta, hogy „A
polgári leányiskola elõtt ál-
lítják fel a Munkás-szobrot".
Mint ismeretes, a kultuszmi-
niszter Szentesnek adomá-
nyozta Borbereki Kovács
Zoltán nagydíjjal kitüntetett
munkás szobrát, amely leg-
utóbb a varsói képzõmûvé-
szeti tárlaton aratott megér-
demelten nagy sikert. A szo-
bor most jött haza a varsói
kiállításról, és így aktuálissá
vált felállítása és ünnepélyes
leleplezése. Arra tekintettel,
hogy Szentes igazán szegény
szobor elhelyezésére alkal-
mas terekben, megoldandó
volt, hogy a kiváló mester-
mûvet hol állítsák fel. A mi-
nap Szentesen járt a kultusz-
miniszter megbízottja, s a

vele való tanácskozások so-
rán az a gondolat vetõdött
fel, hogy a szobrot a polgári
leányiskola elõtti téren állít-
sák fel. Ebben az esetben ter-
mészetesen arról is gondos-
kodni kell, hogy Lõrincz Már-
ton olimpiai tölgye, amely
ezen a téren nyert elhelye-
zést, más alkalmas helyre ül-
tettessék át. A szoborelhelye-
zés végleges eldöntésére teg-
nap érkezett maga a mûvész,
Borbereki Kovács Zoltán, s
délelõtt 11 órakor szemlét
tartottak a polgármester és
Cseuz Béla mûszaki taná-
csos, valamint Antal Endre
építõmérnök társaságában a
polgári iskola elõtti téren. A
szemle eredménye az lett,
hogy a teret a mûvész is al-
kalmasnak találta, s így a
hétméteres magas szobor,
amelynek alapzata vörös
téglából épül, itt nyer elhe-
lyezést. A teret erre a célra
természetesen alkalmassá
kell tenni és átrendezni. A fá-
kat el kell távolítani s újra-
parkírozni a területet. Lõ-
rincz Márton olimpiai tölgye
a fõgimnázium elõtti kis
parkba kerül. A tér átalakítá-
si munkálataihoz nemsokára
hozzákezdenek, s a szobor
felállítása is megtörténik. A
leleplezés a nyár folyamán,
elõreláthatóan Szent István
napján történik meg.          

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (54.)

Kettõs családi öngyilkosság

A tankönyvekbõl ismert, hogy 1914. június 28-án
Gavrilo Princip Szarajevóban megölte Ferenc Ferdinánd
trónörököst és feleségét. A trónörökös pár meggyilkolá-
sáról szóló legelsõ hírek már a merénylet napján megér-
keztek Szentesre a koradélutáni órákban. A hírt eleinte
kétkedéssel fogadta mindenki, s csak akkor adtak hitelt a
tragédiának, amikor a vármegyére megérkezett a hivata-
los értesítés, amelynek vétele után a vármegyeházára és a
városházára kitûzték a gyászlobogót. 



Felújíttatta az önkormány-
zat az Erzsébet téren álló I.
világháborús emlékmûvet.
Pásztor János alkotása a
nagy háború 100. évforduló-
jára kapott szebb külsõt.

Az elsõ világháború nagy
mértékben Szentest is érin-
tette, az áldozatok emlékét
õrzi az 1926-ban felállított
szoborcsoport, a talapzatán a
hõsi halottak névsorával.
2014. június 28-án történt a
Ferenc Ferdinánd trónörökös
elleni merénylet, mely elin-
dította az eseményeket, egy

hónapra rá a Monarchia ha-
dat üzent Szerbiának. Ennek
centenáriumán július 28-án,
hétfõn emlékezett meg az
önkormányzat a világháború
szentesi áldozatairól. A rö-
vid, éppen az ünnepség idõ-
tartamát megkímélõ "esõ-
szünetben" Szentes Város
Fúvószenekara játszotta a
Himnuszt, majd Paulovics Ta-
más mondta el saját versét,
melyet az I. és a II. világhá-
borús emlékmûvek, az azo-
kon szereplõ "menetelõ ne-
vek" ihlettek. 

Az emlékmûnél koszorút
helyezett el az önormányzat,
a fegyveres testületek, a kép-
viselõ-testület tagjai, az Ár-
pád Szabadidõs Sk., illetve
magánszemélyek. 

Az utoljára 1996-ban fel-
újított emlékmû rekonstruk-
ciója az elmúlt hetekben zaj-
lott.  A szoborcsoportot mo-
satási technológiával takarí-
tották le, a betûs felületeket
lecsiszolták, majd homokfú-
vásos technológiával a teljes
névsort újraírták, s feketével
lefestették. A névsor kiegé-
szült egy névvel, ugyanis ja-

nuárban egy helyi lakos ké-
résére, és dokumentumai
alapján ifj. Balogh Szabó Ist-
vánt is felvették az elesettek
névsorába. A jól látható sérü-
lések miatt a lábazatot is ki-
javították. Az emlékmû vé-
dõréteget is kapott. Többkö-
rös pályáztatást követõen
egy szentesi kõfaragó, György
Pál Attila végezhette el a fel-
újítást, restaurátori szakvéle-
mény alapján. Városi önerõ-
bõl, forrás-átcsoportosítással
3,6 millió forintból valósult
meg az emlékmû rendbeho-
zatala, egy pályázat eredmé-
nyétõl függõen a szoborcso-
port környezetét is újjávará-
zsolnák.

D.J.
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Tisztelt illetékes hatóságok!

„Nem mondhatom el senki-
nek, elmondom hát mindenki-
nek“ - írja a jeles költõ, bár je-
len helyzetben  helyénvalóbb
lenne, ha inkább azt monda-
nám: „Nem tudom kinek
mond-jam, elmondom hát
mindenkinek“. Így meg nem
rímel. Na mindegy, nem va-
gyok költõ. Mint ahogy közle-
kedésbiztonsági szakember
sem. De egyszerû Jókai utcai la-
kosként úgy vélem, hogy a Jó-
kai és a Mi-kecz utca kereszte-
zõdésében nagyon sok a köz-
lekedési baleset.
A múlt pénteki Volán buszos-
Barkasos " összeborulás" a leg-
újabb epizódja ennek az évek
óta tartó, cseppet sem szóra-
koztató valóság-shownak. A
„törzsközönség“ – na meg a
helyszínelõk – láthattak már
itt halálos motoros- autós bal-
esetet, látványos pick up meg-
pördülõs, oldalán csúszós be-
mutatót, a sarki bolt bejáratá-
hoz préselõs háromajtóst, hogy
az unalmas koccanásos és még
unalmasabb egy hajszálon
múlott baleseteket ne is említ-
sem. Pedig nincs ezen a  ke-

resztezõdésen semmi különös,
mondhatnám teljesen átlagos.
Kivéve, hogy úgy három ha-
vonta valaki „benézi“ és akkor
jönnek a krétarajzok. A hely
lassanként beivódik a köztu-
datba, mint felsõpárti neveze-
tesség. „Hol vetted ezt a finom
dinnyét? A sarkon! Tudod,
ahol meghalt az a motoros!“.
Vagy: "Gyerekek, ne a bó't e-
lõtt egyétek meg a csokit, ve-
szélyes!"
Tisztában vagyok vele, hogy a
közlekedési szabályok betartá-
sa mindenkinek az egyéni fe-
lelõssége. Nem lehet másra
„kenni“ egy figyelmen kívül
hagyott jelzõtáblát. Mégis úgy
gondolom, hogy ahol ez rend-
szeresen elõfordul, ott felme-
rülnek bizonyos szubjektív té-
nyezõk, amelyek veszélyezte-
tik a közlekedés biztonságát
(délutáni ellenfény, kilógó
ágak, stb). Abban is biztos va-
gyok, hogy számtalan, máshol
jól bevált biztonságtechnikai
megoldás létezik. Hogy a bá-
mészkodó Sanyi bá't idézzem:
" Mé' nem festik má'  föl azt a
háromszöget? "Na persze õ
nem ért hozzá. De Önök igen!
A dolog különben sem ilyen

egyszerû. Vagy mégis?
Múlt pénteken a szirénavijjo-
gás és a pánik elmúltával fel-
hívtam a közterület-felügyele-
ti irodát és hangot adtam ag-
gályaimnak, miszerint: „Nem
kéne valamit csinálni?" Az ügye-
letes felügyelõ nagyon udvari-
asan elmondta, hogy tudnak a
problémáról, az a keresztezõ-
dés valóban nagyon veszélyes,
de sajnos  nem tehetnek sem-
mit. Viszont én – mint felelõs
állampolgár akinek, ugye joga
van a saját és gyerekei bizton-
ságához is – bármit elérhetek,
ha írok egy levelet az illetéke-
seknek. Hát írtam.
Ha szerencsénk van, még elte-
lik néhány hét a következõ
csattanásig. Ha duplán szeren-
csénk van, addigra a megol-
dás is megszületik. Ugye?
(Ui.: Ezúton üzenem a Barka-
sos férfinak, hogy az egyik fi-
am megtalálta a bal elsõ lám-
páját az árokban! Átveheti!
(Cím a szerkesztõségben.) 

Tisztelettel
Börcsök Noémi

Levél a balesetes
keresztezõdésbõl

Kívül-belül felújítják a vá-
rosközpont legrégebbi épü-
letét. A Szent Miklós temp-
lom az elsõ, amit görög be-
vándorlók építettek hazánk-
ban immár két és fél évszá-
zada. A városközpont képét
meghatározó épületet 1982-
ben, majd a 2000-es évek ele-
jén újították fel utoljára. Ez
évben a templom környeze-
tét alakította át az önkor-
mányzat, a városközpont re-
konstrukciós munkák kereté-
ben.

Most a görögkeleti temp-
lom külsõ és belsõ felújításá-
ra nyert pályázati forrást a
görög közösség. Mivel a fel-
újítás költségeit a munkák
elvégzése után fizeti ki a pá-

lyázat kiírója, és az egyház-
község nem rendelkezik a
szükséges 16 millió forinttal,
ezért az önkormányzat köl-
csönt ad a munkák elvégzé-
sére.

A görögkeleti egyházköz-
ség elõzetesen megállapo-
dást kötött egy vállalkozó-
val, aki már számos hazai és
külföldi mûemlék helyreállí-

tását végezte. Horeftosz Kons-

tantin egyházközségi gond-
nok lapunknak elmondta,
hogy a felújítás szeptember-
ben kezdõdhet és év végére
kell befejezõdnie. Kiemelte,
hogy a rekonstrukció során
megújul a belsõ ikonosztázi-
on is. Az ünnepélyes átadás-
ra várják a görög püspököt .    

BG

Megújul a görögkeleti templom

Centenáriumi megemlékezés 

A Szentesi Üdülõközpont
területén nemrégiben elké-
szült fedett uszoda hivata-
los, ünnepélyes átadójára
invitálja az önkormányzat
és a strand vezetõsége a he-
lyi lakosságot. Szirbik Imre
polgármester elmondta, hogy
nemzeti sportvároshoz mél-
tó összefogás és munka je-
lentõs állomása lesz ez a
nap. Ez a pozitív együttmû-
ködés évek óta jellemzi a
várost. 

Az uszoda megvalósulása
két bázison alapult. Az egyik
a város meghatározó gazda-
sági vállalkozásainak nyere-
ségadójából befolyt 850 mil-
lió forint, továbbá az önkor-
mányzat által hozzátett 300
milliós önerõ. A pályázat
aközé a néhány projekt közé
tartozott, melyet a Magyar
Vízilabda Szövetség is támo-
gatott. A pályázat benyújtása
során több átalakulás történt:
feltétele az volt, hogy az üdü-
lõközpontnak utánpótlás csa-
pattal kell rendelkeznie. 

Megállapodást kötöttek a
vízilabda klubbal, melynek
eredményeként benyújthat-
ták a pályázatot. Mivel a Hun-
gerit Sport Nonprofit Kft. ren-
delkezik többségi tulajdon-
nal, nem kellett közbeszer-
zést kiírni, hanem verseny-
tárgyalással lehetett megol-
dani a kivitelezést. Ez a költ-
ségvetésben is jobb ered-
ményt hozott, ráadásul idõ-
ben is elõnyösebb adottsá-
gokkal rendelkeztek. Szirbik
Imre külön köszöni Kemény
Dénes támogatását, továbbá
a Legrand csoportnak, a
Hungerit Zrt.-nek és azon
vállalkozásoknak, akik segí-
tették a fedett uszoda meg-
valósítását.

Az augusztus 7-én, csütör-
tökön tartandó átadóra két-
száz vendéget invitáltak a
magyar úszó- és vízilabda-
sport képviselõi közül, to-
vábbá a támogatók körét is
vendégül látják. Mivel a léte-
sítmény befogadóképessége

megközelítõleg hétszáz fõ, az
érdeklõdõk közül ötszáz em-
bert tudnak fogadni. Az öt-
száz fõt meghaladó létszám-
ra is gondolt az üdülõköz-
pont vezetõsége; akik nem
jutnak be a fedett uszodába,
azok a 33-as medence lelátó-
járól kivetítõn követhetik nyo-
mon az eseményeket. 16 órá-
tól a megnyitót, késõbb a be-
mutatókat láthatják a meghí-
vottak és az érdeklõdõk. 

17.20-tól Ausztrália-Ma-
gyarország nõi válogatott vízi-
labdamérkõzést tekinthetnek
meg, melyet a DigiTV is köz-
vetít. A strand területére eb-
bõl az alkalomból ingyenes
lesz a belépés. A polgármes-
ter arra kéri azokat, akik nem
jutnának el az eseményre, hogy
a késõbbiekben ne mulasz-
szák el kipróbálni a létesít-
ményt, hiszen nem csak a
sport, hanem a lakosság szá-
mára is készült. 

L.É.

Csütörtökön avatják
a fedett uszodát

További felújításokat terveznek
A városközpont rekonstrukciót követõen a 2014-2020-as

periódusban a városközpont rekonstrukciós területhez kap-
csolódó egyéb területek rendezését tûzte ki célul a város. A
másfél évtizedes városmegújító tevékenység részeként, több
mûemléki és mûemléki jellegû, illetve helyileg védett épü-
let rendbe hozatalának folytatásaként újult meg a centenári-
umi évfordulóra az I. világháborús emlékmû. Mûemléki
épületeink közül a Petõfi Szálló, a Szent Miklós ortodox
templom, a Szent Anna katolikus templom, az Ecseri temp-
lomrom, s a Páva utcai góré rekonstrukcióját tervezi a város
az érintett egyházakkal és vállalkozókkal közösen. A perem-
területek rendezésének részeként rendezik a Nagyhegy utca-
név és házszámozási rendszerének kialakítását, az Iskola u. -
Szöllõsi tér - Szentháromság tér rendezését.

Jelzálogról, kölcsönrõl és
igazgatói megbízásról is
döntött rendkívüli ülésén a
képviselõ-testület. Egyhan-
gúlag, vita nélkül fogadták
el az elõterjesztéseket.

A képviselõ-testület hoz-
zájárult 16 millió forint köl-
csön folyósításához a  Szent
Miklós templom külsõ és
belsõ felújítására elnyert utó-
finanszírozott pályázati pén-
zek megelõlegezéséhez, az
önkormányzat likvidhitel ke-
rete terhére. A kölcsönt a lik-
vidhitel kamatának terhével
növelten kell visszafizetni a
görög közösségnek az év vé-
géig.

A strandfürdõ további fej-
lesztése érdekében a DAOP-
pályázat szükséges önrészé-
hez már korábban engedé-
lyezett hitelfelvétel ingatlan-
fedezeteként a fürdõ terüle-
tét biztosítja az önkormány-
zat. A jelzáloggal való meg-
terheléséhez módosította a
vagyonrendeletet és a korlá-
tozottan forgalomképes törzs-
vagyonból az üzleti vagyon-
csoportba sorolta át a fürdõ
területét. A wellness központ
és élményfürdõ munkái vár-
hatóan októberben kezdõd-
hetnek el, a befejezési határ-
idõ 2015. július 30. A feltéte-
les közbeszerzésre két aján-
lat érkezett, azonban mind-
kettõ költsége meghaladja a
rendelkezésre álló forrást.
Ezért tárgyalásos közbeszer-

zést folytat le az önkormány-
zat a két ajánlattevõvel. 

A Szentes Városi Könyvtár
Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetõi feladatok ellátá-
sával Szûcs Ildikót bízta meg
a képviselõ-testület a pályá-
zati eljárás eredményes lezá-
rásáig, de legkésõbb decem-
ber 31-ig. 

Az október 12-én zajló
helyhatósági választásokon
közremûködõ Helyi Válasz-
tási Bizottság, valamint a
Nemzetiségi Szavazatszám-
láló Bizottság tagjait is meg-
választották. 

A megválasztott tagok:
Oláh Katalin, a Szentesi Váro-
si Ügyészség volt vezetõ
ügyésze, Jelenfi Anna egyéni
ügyvéd, Varga Sándor, a Szen-
tes Városellátó Non-profit
Kft. vezetõje. Póttagok: Nagy
János ny. zeneiskolai igazgató
és Takács László tanár. Megbí-
zásuk a következõ általános
választásra megválasztott
választási bizottság alakuló
üléséig tart.

A képviselõ-testület jóvá-
hagyta a szavazatszámláló
bizottság tagjainak névsorát
a települési nemzetiségi ön-
kormányzati képviselõk vá-
lasztására. Boták Sándorné,
Kõrösi László, Mikula Zoltán-
né, Sipos Terézia Katalin és
Tóth Sándor megbízatása is a
következõ általános válasz-
tásra létrehozott bizottság a-
lakuló üléséig tart.            BG

Kölcsön és
megbízatás

Feltûnõen sok a közlekedési baleset a Jókai és a Mikecz utca keresztezõdésében

Fotó: Vidovics
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Vidovics Ferenc négy évtizede
foglalkozik az órásmesterség-
gel, a kicsi szerkezetektõl
egészen a hatalmas fogaske-
rekekig. A munkája a hobbi-
ja, melynek köszönhetõen
számtalan szakmai kihívás-
nak meg kellett és meg is tu-
dott felelni. A miért pont
órásmester - kezdetû kérdé-
sünkre, a következõ történe-
tet osztotta meg velünk.
- Annak idején édesapámnak
három fiúgyermeke volt.
Egyiknek kijelentette, hogy
asztalos lesz, a másik  fog-
technikus - akibõl aztán fotó-
mûvész lett - nekem pedig
azt mondta, "órás leszel, fi-
am". A gimnázium politech-
nikai öt plusz egy éves okta-
tásában vettem részt, ahol
szakmai gyakorlatot is kel-
lett teljesíteni. Négy éven ke-
resztül az akkori gépállo-
másra jártam ki, a mostani
városellátón túlra a Vásárhe-
lyi úton. A város termelõszö-
vetkezeteinek az összes gé-
pét ott javították, így a tanu-
lótársaimmal géplakatos
munkát végeztünk - mesélte
a mester.
Vidovics Ferenc még kom-
bájn segédvezetõ is volt.
Érettségi elõtt a bátyja taná-
csára választotta a szakmát,
pedig motorszerelõ szeretett
volna lenni. A Vas és Fém-
ipari KTSZ Kossuth utcai üz-
letében kezdett dolgozni az
"ismeretlen óra tolvajok"
szovjet emlékmûvének ár-
nyékában. Két évig tanuló-
ként alkalmazták, közben
huszonegy évesen megnõ-
sült, mestervizsgát tett és ez-
zel együtt az ipart is kivál-
totta, így most büszkén el-

mondhatja magáról, hogy
több mint negyven éve dol-
gozik a szakmájában. Gyer-
mekei a negyedütõs óra alatt
nõttek fel.
- Egy szakmai irányváltás
közepette léptem be az ipar-
ba, hirtelen a háború alatt és
utángyártott szovjet órák
korszakában találtam ma-
gam. Másmilyen órát nem is
igazán lehetett kapni, ráadá-
sul minõségileg eléggé kifo-
gásolhatóak voltak, ami nem
kevés munkát jelentett szá-

momra. Az országban elsõ-
ként javítottam garanciális
órákat, addig csak a KTSZ-
ek végezhették ezt. Magyar-
ország különbözõ területei-
rõl szedtem össze a javítani-
valót, és a típushibák ismere-
tében eredményes munkát
tudtam végezni - részletezte
a kezdeti idõszakot Vidovics
Ferenc.

Az elektromos órák gyártása
és térhódítása újabb kihívást
jelentett a mester számára,
de Csányi Károlynak köszön-
hetõen segítséget kapott az
új technológia megértéséhez.
Szentesen az elsõ televíziót
elkészítõ Csányi Károly az
alapoktól igyekezett elma-
gyarázni tanítványának az
elektronikusan mûködõ szer-
kezetek mibenlétét. 
- Ma már nagyon ritka, hogy
a kezembe kerüljön egy me-
chanikus óra. Ez a fajta mun-

ka már kiment a divatból.
Manapság a gombelemmel
mûködõ egyéb tárgyak javí-
tásával is felkeresik az órás-
mestereket. Az autók kulcsa-
it, távirányítókat, sõt szem-
üvegeket is javítok, de vér-
nyomás- és vércukormérõket
is elvállalok, mivel általában
valami alapvetõ hibát kell
bennük megbütykölni. Így

tágul a szakma, több eszköz-
zel és problémával kellett
megismerkednem. Amit vi-
szont nagyon szeretek, azok
a nagy órák. Ezek évtizede-
kig nagyon jól mûködnek,
ha jó vannak összerakva. A
toronyórákat tizenöt éve ja-
vítom és tartom karban: a
várostól kerestek meg, hogy
vállaljam el Szentes torony-
óráit. A szakmám így szép
lassan a szenvedélyemmé
vált. A katolikus nagytemp-
lom tornyában található óra
mutatója esett le legutóbb a
plébánia felõli oldalon, amit
Feri fiammal ketten hoztunk
helyre. Felmentünk, kibon-
tottuk az üveget és a régi
csonkot helyre hozva helyez-
tük vissza a mutatót. Nem
mondom, hogy rizikómentes
a feladat, de nagyon szeretek
ezzel foglalkozni. A hódme-
zõvásárhelyi és a szegvári
toronyórákat is én tartom
karban - avatott be minket a
szakember.
Ha van is nála karóra, a to-
ronyóra közelében, mindig
felpillant, hogy megnézze,
mennyi a pontos idõ. Az em-
bereken is észreveszi, hogy
mennyire számítanak a tor-
nyok iránymutatására. Van
néhány számára kedves da-
rab, de kifejezetten nem
gyûjti az órákat. A régebbi tí-
pusokhoz jobban húz a szí-
ve, egy-két különleges szer-
kezetet tudhat magáénak.
Nem hord órát sem, sõt a
legutóbb két olyan karórát is
sikerült feltennie a kezére,
amikben le volt merülve az
elem…

L.É.

A város toronyóráinak õrzõje

Hivatalosan is eltelt két hó-
nap a nyárból, így kíváncsiak
voltunk, hogy a város lakos-
sága milyen utazásokat vá-
lasztott az idén. Az IBUSZ
Partnerirodája az Orsolya
Tourist  és a Discos Tours uta-
zási irodák segítségét kértük,
hogy választ kapjunk a kér-
déseinkre.
Sipos Orsolya az Orsolya
Tourist vezetõje elmondta,
hogy a legtöbb esetben külföl-
di utazások esetén keresik
meg õket ügyfeleik. Idén a gö-
rögországi és a törökországi
utak népszerûek az utazókö-
zönség körében. Ezen belül is
a busszal történõ utazás he-
lyezhetõ elõtérbe, mivel van-
nak olyan járatok, amik köz-
vetlenül Szentesrõl indulnak,
így az utasoknak nem kell má-
sik településre átutazni, hogy
csatlakozzanak a csoporthoz.
- Sokan vettek igénybe elõfog-
lalási kedvezményt, így a nép-
szerû utakra kevés  last
minute ajánlatot tudunk adni,
talán szállást éppen tudnánk
foglalni, de a repülõgépeken
vagy a buszokon már nincs
hely. Az egészen olcsótól a na-
gyon drága luxus utakig volt
foglalás ebben az évben is -
részletezte Sipos Orsolya.
Sok utasunk kedveli még Tu-
néziát ár-érték aránya miatt,
valamint Egyiptomot. Már az
õszi idõszakra is vanak elõfog-
lalások a trópusi ajánlatokra,
körutazásokra. Mint megtud-
tuk, a hét- és tíznapos utakra
nagy az érdeklõdés. Jellemzõ,

hogy Spanyolországba is láto-
gattak el szentesiek, bár az
többek között az útiköltség
szempontjából is költségesebb
kikapcsolódásnak számít. Ezt
erõsítette meg Benkõ István is,
aki a Discos Tours utazási iro-
da vezetõjeként elmondta,
hogy a görög utazásokat szép-
ségük és az állandó jó idõ mi-
att veszik igénybe. Esetükben
is az autóbuszos utazásokat
keresik a legtöbben. Heti ti-
zenkét-tizenöt fõt indítanak
útnak. Elmondása szerint Hor-
vátország is népszerû, de egy-
re többször fordul elõ, hogy
Romániába, Szlovákiába vagy
Ausztriába utaztatnak csopor-
tokat. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy a fiatalok párban, il-
letve 6-8 fõs csoportokban töl-
tik a vakációt, de az idõsebb
korosztály is szép számban
képviselteti magát. A körutak,
városlátogatások szezonja in-
kább a tavaszi-õszi idõszak.
- Az alpesi körutazásokat és
Svájcot is igyekszünk elõtérbe
helyezni. Marocco-ba, Tunézi-
ába és Thaiföldre is szerve-
zünk utat. Érdekes, hogy
Thaiföld útiköltség szempont-
jából drágább, viszont szállás
és egyéb költségek tekinteté-
ben olcsóbb, mint a többi nép-
szerû desztináció. Az utazási
igényeken kívül gyakran fel-
keresik az irodákat, hogy biz-
tosítást kössenek, valutát vált-
sanak az utazni készülõk.
Ezek a szolgáltatások az egyé-
ni utazást választók körében is
népszerûek.

Kérdésemre, hogy a gazdasági
válság hatásai érezhetõek-e a
keresletet tekintve, az Ibusz
iroda munkatársai azt a tájé-
koztatást adták, hogy nem
igazán mérhetõ, akik eddig
külföldre utaztak most is meg-
teszik. Benkõ István úgy gon-
dolja, hogy erre még a nehe-
zebb anyagi körülmények el-
lenére is tesznek félre az em-
berek. Sajnos az utazóközön-
ségre vonatkozóan nem tud
messze menõ következtetése-
ket levonni, mivel a városköz-
pont rehabilitáció miatt hóna-
pokig nem lehetett megközelí-
teni az utazási irodát, így a ke-
reslet kiesését inkább ezzel
magyarázza ebben az évben.

L.É.

Idén is maradt pénz utazásra

Vidovics Ferenc nem hord karórát, 
a toronyórákhoz jobban húz a szíve.

Kitüntették,
elbocsátották

Projekt címe:
"Gyermekkori elhízás megelõ-

zése, elhízott gyermekek élet-
módváltásának ösztönzése" 

Kódszáma: 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1171

Kedvezményezett:
KIÚT XXI. Közhasznú 

Egyesület
Közremûködõ szervezet: 

ESZATársadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. 1134 Budapest, 

Váci út. 45. "C"
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Aprojekt általános
bemutatása: 

A projekt célja, az egészséget
szolgáló egyéni magatartásformák
kialakítása a kisgyermekek és csa-
ládjaik körében, hogy a gyerme-
kek egészségesebb felnõtté válja-
nak. Ez a cél csak oly módon va-
lósulhatott meg, hogy nemcsak a
gyerekek, hanem a szüleik is
megismerkedtek az egészséges
életmód alapelveivel, szabályai-
val. Az egészségtelen táplálkozás,
a mozgásszegény életmód káros
következményeivel (elhízás, ma-
gas vérnyomás, stb.) 

A program célcsoportja az óvo-
dás és kisiskolás korosztály, vala-
mint szüleik.

A megvalósulás módja: A helyi
viszonyok feltérképezését követõ-
en elkészült az átfogó egészség-
terv, mely a lakosság, elsõsorban
az elhízásban érintett felnõttek és
gyermekek életmódváltásának tá-
mogatására, az elhízás megelõzé-
sére illetve a túlsúly csökkentésére
ad megoldási javaslatokat.

A célcsoportot a szülõkön ke-
resztül értük el, szülõi értekezlete-
ken mutattuk be a programot, ezt
követõen jelentkezhettek az ér-
deklõdõk. 

A programot havi rendszeres-
séggel tartott klubfoglalkozásokkal
indítottuk. Ezeken a foglalkozáso-
kon játékos formában dolgoztuk
fel az ismeretanyagot, külön a
gyerekekkel, külön a szüleikkel és
a klubokat mindiig egy közös já-
ték zárta. A résztvevõk átlagos lét-
száma 12 fõ volt, 4 trénerrel, 4
csoportban, ez havi kb. 48 fõs
részvételt jelentett.

Sportfoglalkozásokat hetente
tartottak a trénerek, ezeken elsõ-
sorban az óvodás korosztály vett
részt, 10-12 fõs átlaglétszámmal.
A sportfoglalkozások fõ célja a
mozgásöröm megéreztetése, a
mozgásigény felébresztése volt és
természetesen a mozgásos életfor-
mával a túlsúly kialakulásának
megelõzése.

Csoportfoglalkozásokat 4 tréner
tartott, 5-5 alkalommal, ahol az
egy csoportba járó gyermekek
részt vehettek egy egészséges táp-
lálékokat ismertetõ, egy mozgá-
sos, egy a napirendrõl szóló, egy
a rejtett ellenségekrõl szóló (zsír,
só, cukor) és egy játékos tudásfel-
mérõ foglalkozáson.

Egészségnapon a lakosság szé-
lesebb körében népszerûsítettük
az egészséges táplálkozást és a
mozgás fontosságát, biztosítva az
érdeklõdõknek a személyre sza-
bott táplálkozási és mozgási ta-
nácsadást is.

Az egészséghét keretében több
helyszínen zajlottak az egészsé-
ges életmódot népszerûsítõ prog-
ramok, igen nagy érdeklõdéssel
vettek részt mind a gyerekek,
mind a szülõk.

A program csúcspontja az
egészségtábor volt, ahol 42 gyer-
mek gondolkodása, életszemléle-
te formálódott sok-sok játékkal,
mesével, kirándulással, mozgás-
sal. 

A program megvalósítása sike-
res volt, ezt mutatják az elégedett-
ség-vizsgálatok is, a túlsúlyos
gyermekek szülei arról nyilatkoz-
tak, hogy megértették, miért kell
változtatni a család életmódján,
hisz a gyermekének minden szü-
lõ a lehetõ legjobb életet szeretné
biztosítani. A programot klubfog-
lalkozásokkal folytatjuk, ahol le-
hetõség nyílik majd a tapasztala-
tok megbeszélésére és felmerülõ
problémák megoldására. 

Augusztus 4-én, hétfõn
még várják a nevezéseket a
Virágszínvonalasabb Szente-
sért elnevezésû versenyre.
Egyéni (családi házak elõtti
közterület és a közterületrõl
látható magánkerti rész),
munkahelyi (intézmények,
vállalkozások) és lakóközös-
ségi kategóriában (tömbhá-
zas épületek homlokzatai,
épület elõtti részek) várják a
jelentkezéseket.

A nevezõk saját fotóikat
CD-re írva adhatják le a pol-
gármesteri hivatal mûszaki
irodáján. Bõvebb információt
a városi fõkertésztõl kaphat-
nak az érdeklõdõk.

Virágszínvonal

(folytatás az elsõ oldalról)
Kérdésünkre a vízügyi igaz-

gatóság azzal indokolta a mun-
kaviszony megszüntetését, hogy
a gátõr nem látta el megfelelõen
a feladatait, továbbá a szomszé-
dok állítása szerint, a cég alkal-
mazásában, a gáton végzendõ
feladatok ellátására alkalmazott
közfoglalkoztatottakkal saját cé-
lú munkát is végeztetett. A
szomszédok feljelentést tettek,
melyben jelezték, hogy a gátõr
egyéb mezõgazdasági tevékeny-
sége hátráltatja hivatásszerû
munkavégzését.

Állítólag a 2006-os árvíz ide-
jén nem tudott megfelelõ számú
segédgátõrt elõállítani, mivel a
környékben élõk nem voltak
hajlandóak együttmûködni vele
rossz személyisége miatt. A ko-
rábban említett emlékplakett
mibenléte ebbõl a szemszögbõl
kérdésessé válik.

– A munkások aláírtak egy
nyilatkozatot, hogy ilyen nem
történt, és azt az állítást is meg-
cáfolták írásban, hogy agresszív,
vagy ellenséges lenne a viselke-
désem - mondta Zsoldos Imre. -
Munkaviszonyom alatt indult
ellenem fegyelmi eljárás, leg-
utóbb akkor, amikor nem mér-
tem le a Kurca vízállását télen,
mivel az autóval felborult fele-
ségemhez és a kisfiamhoz siet-
tem. A fegyelmi tárgyalást veze-
tõ felettesemet nem is tájékoz-
tatták, hogy miért nem végez-
tem el a munkámat, csak auto-
matikusan a szõnyeg szélén ta-
láltam magam - mesélte a férfi. 

– Amikor vizsgálatot indítot-
tak arra vonatkozólag, hogyan

végzem a munkámat, a munka-
társaimat is kihallgatták, akik-
kel aláírattak egy nyilatkozatot,
ami alátámasztotta a rossz mun-
kavégzésemet - részletezte.

A család most egy régebben
vásárolt tanyát újít gõzerõvel,
hogy õszre be tudjanak költöz-
ni. Ebbõl a pénzbõl finanszíroz-
ták volna az állatok téli takar-
mányozásának egy részét, így
most fogalmuk sincs, hogy az
állomány felét mivel etetik a té-
len. A gátõr úgy tudja, hogy szeg-
vári kollégája veszi át munkáját.
Amíg ez nem történik meg, a
közalkalmazottak továbbra is
dolgoznak a gátoldalban. Az el-
múlt héten a füvet kaszálták,
amit korábban a marhák lelegel-
tek. Zsoldosék felajánlották,
hogy megvásárolják a levágott
füvet, de nem kaptak rá lehetõ-
séget. A közalkalmazottak pana-
sza szerint az Ativizig utasítás-
ba adta, hogy a gáton dolgozók
szalmabálákat készítsenek. Eb-
bõl van kevesebb, ugyanis tete-
mes mennyiségû takarmánynak
való szénát egyszerûen behor-
dattak a munkásokkal a gátol-
dalban kezdõdõ erdõbe. Kozák
Péter igazgató szerint nem felel
meg a valóságnak, hogy a leka-
szált füvet behányatták az erdõ-
be, bár a közfoglalkoztatottak és
saját tapasztalataink is másról
tanúskodnak. Az igazgató nyi-
latkozata szerint a gátõri felada-
tokat jelenleg átirányítással, he-
lyettesítéssel végzik, de már az
új gátõr felvétele is folyamatban
van.

Lantos Éva

Sajtóközlemény



Immáron hetedik alka-
lommal rendezte meg La-
pistón a Mosolygósabb Ré-
gióért Egyesület a helyiek
körében is méltán népszerû
lepényfesztivált. Július 26-
án, szombaton délután már
nagy volt a sürgés-forgás a
színpad körül. Hamarosan
megérkeztek a gazdaasz-
szony olimpiára benevezõ
asszonyok is, akik saját ké-
szítésû, finomabbnál fino-
mabb lepényekkel kínálták
az érdeklõdõket. A rendez-
vényrõl az egyesület vezetõ-
jét, Dömsödi Terézt kérdez-
tük.

- Mit gondol, hogyan ala-
kult a fesztivál?

- Az idei rendezvényünk a
várakozásainkat meghaladó-
an, jól sikerült. A Hobbi és
alkotás címû kiállításunk
egyesületünk tagjainak és
pártolóinak alkotásaiból és
gyûjtéseibõl például az ér-
tékteremtés és értékmegõr-
zés jó példáit mutatta be,
rendkívül értékes tárgyakat
tárva a látogatóink elé. Ez-
úton is megköszönöm mind-
azoknak, akik alkotásaikkal
hozzájárultak a kiállítás a-
nyagához, és azoknak is, a-
kik megõrizték a korábbi ge-
nerációk kézimunkáit, kéz-
mûves és egyedi használati
tárgyait. Rendezvényünk kul-
turális és szórakoztató mû-
sorai is sokak örömére szol-
gáltak, bizonyára ennek is
köszönhetõ, hogy a mostani
programokra.sokkal többen
voltak kíváncsiak, mint az
elõzõ évire. Bár a látogatók
száma évrõl-évre folyamato-
san nõ. Igaz volt ez a lepény-

kínálatunkra is. Minden ed-
diginél több lepényt tudtunk
szétosztani, amiért támoga-
tóinkat illeti köszönet. A
Lapistóról elnevezett sós le-
pényünket is megelégedéssel
és elismeréssel fogadta a kö-
zönség, ami szintén nagy
örömünkre szolgál. A részt-
vevõk számát tekintve a ren-
dezvény történetében az idei
viszi a pálmát, megidézve a
régi sikeres Kiséri Napok
hangulatát - mondta a szer-
vezõ.

A gazdaasszony olimpia
idei bajnokai Rácz Istvánné és
Szûcs Jánosné, mindketten a
Kisérbõl érkeztek a rendez-
vényre, és méltán örülhettek
az elsõ díjat felajánló Pálmá-
sok Szövetsége rendkívül ér-
tékes ajándékainak. Tapasz-
talt háziasszonyok, kertészek

lévén érthetõ, hogy köny-
nyebben elboldogultak az
aktuális kérdésekre hagyo-
mányõrzõ módon megadha-
tó válaszokkal.

- Kiemelném továbbá az
esemény remek hangulatát,
másrészt a nyugalmat árasz-
tó, sok-sok zölddel a környe-
zetét, ami feledteti a városi
pörgés egyhangúságát. Na-
gyon köszönjük minden tá-
mogatónknak, közremûkö-
dõnknek, hogy hetedik alka-
lommal is megszervezhettük
a rendezvényt, és hálásak va-
gyunk minden látogatónk-
nak, akiknek a találkozás
örömét, a jó hangulatot kö-
szönhettük ezúttal is - tette
hozzá Dömsödi Teréz.

Munkatársunktól

Aratott a lepény Lapistón
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(folytatás az elsõ oldalról)
- Az optika is egyfajta szerelem. Sokat té-

pelõdtem, hogy váltani kellene a divat felé,
mégsem tettem, egyrészt, mert Szentes nem
Párizs, másrészt a természetembõl adódóan,
ha kihívást látok, ott termek, és én az optiká-
ban is kihívást láttam: létrehozni, és sikere-
sen vezetni egy üzletet. 

A divatszakmában mind jobban kiteljese-
dik Domján Ilona: idén januárban modell-
ügynökséget alapított, és képzéssel is foglal-
kozik, 8 éves kortól kezdve, s jelenleg 18-20
modellje van, folyamatos a felvétel, nagy az
érdeklõdés. Õ azonban soha nem érzett vá-
gyat a színpad iránt, olykor mégis muszáj,
mert a bemutató végén illik a tervezõnek is
végigvonulni a kifutón.

Nagy vállalkozásba fogott, egy 2002 óta a
fiókban lévõ tervét igyekszik megvalósítani,
a Fabergé kollekciót. Csak anyagi oka volt,
hogy eddig nem készült el, mondta. Egy-egy
kollekciónak több milliós nagyságrendû a
költsége, s a Fabergé ráadásul luxuskollekció
lesz. A cári pompa ihleti, szépen cizellált,
részletgazdag és nemes anyagok szüksége-
sek hozzá, jellemezte megvalósításra váró té-
li kollekcióját a tervezõ. A részben Szentesen
készülõ varratás és a színpadra állítás újabb
óriási költséggel jár. Ilona munkáira Közép-
és Kelet Európa jelenti a felvevõ piacot, a Ke-
let felé nyitás híve, az ottani mentalitás jele-
nik meg a színpadi ruháiban.

Nyereség közvetlenül nem származik a di-
vattervezésbõl, ezeket a 34-36-os, modellmé-
retû ruhákat nem vásárolják, csupán bemu-
tatókra készülnek, s fotózás után a szekrény-
be vezet az útjuk. - Ez csak játék és luxus -
magyarázta Ilona. Elismeréseket, s vele
munkákat, megbízásokat jelent, így lehet be-
lõle profitálni: külföldi esküvõkre, bálokra is
tervez, tudtuk meg tõle. 

- Erre az alkotási szintre persze nem lehet

két perc alatt eljutni, ahogy hazatérek. Nehéz
átzökkeni egyik világból a másikba, de a bel-
sõ harmóniám azért szerencsére könnyen
rámtalál - fogalmazta meg.  Nem titok, hogy
sok ajánlatot kap, mindig el akarják innen
csábítani. - Vidékrõl indult kollégáim mind
Budapesten mûködtetnek szalont, de én nem
vágyom a fõvárosba, lelkemben kisvárosi
ember vagyok. Elõbb-utóbb viszont el fogok
költözni egy divatorientáltabb városba, való-
színûleg a Dunántúlra.

Ilona szerint érdemes gyerekkori álmain-
kat kergetni, lányát is ebben a szellemben ne-
veli. - Azt gondolom, hogy aki nem azt csi-
nálja, amit szeretne, nem lehet igazán bol-
dog. Amikor lehetõség adódik, lépni kell,
mert a lehetõség nem jön vissza. Ha valami-
lyen adottságot kaptunk, azzal kötelezõ élni,
mindent kihozni magunkból. A mûvészek
világában egy elõadás után az az ember ér-
zése, hogy odaadott a lelkébõl egy darabot,
én is így érzem, ezért érdemes csinálni.   D.J.

Álommunka – Létezik? IV.

A divattervezõ luxusaJúlius 2-án töltötte be 100.
életévét  Ilonka néni. A több
mint 80 évvel idõsebb inter-
júalanyommal, az 1914-ben
Budapesten született idõs
hölggyel Kurca-parti házában
találkoztam.

Összesen két gyermekkel, öt
unokával, és hat dédunokával
büszkélkedhet Lucz Istvánné
Ilonka néni. Férjével hatvan
évig éltek együtt, de sajnos õ
már nem lehet köztünk. Ilon-
ka néni közel 45 éve a nyugdí-
jas éveit éli, és már 1986 óta,
szûk családi körben tölti a
mindennapjait. A hét napjait a
rendszeres torna, az olvasás,
és a kézimunka foglalja össze.
Ilonka néni óriási szeretettel
fogadott, és minden kérdé-

semre kedvesen és mosolyog-
va válaszolt. Azonnal mesélni
kezdte, hogy mennyire szeret
kézimunkázni, meg is mutatta
pár alkotását. Be kell valla-
nom, gyönyörûek, és a lánya
elmondása szerint gyorsan is
dolgozik. 

Ilonka néni lánya azt
mondta, hogy nem hallja az
édesanyját panaszkodni, nem
mondja, hogy mije fáj. Csak
azt kérdezgeti, és azon gon-
dolkozik, hogy milyen színnel
varrja ki a virágot hímzésén.
Nagy csodálkozással hallgat-
tam, mikor elmondta, hogy
imád olvasni, és éppen Az
aranyember címû könyvet ol-
vassa. 100 éves létére tökélete-

sen lát, csak a hallásával van
egy kis probléma. De ez se
mondható problémának, ha
ennyi szeretet veszi körül.
Ilonka néni a beszélgetés köz-
ben többször is elmondta,
hogy a lánya mennyire ara-
nyos, mindent megtesz neki.
Azt is megtudtam még, hogy
mindig várja a hétvégéket,
mert akkor a fia is meglátogat-
ja. Kíváncsi voltam mi a hosz-
szú élet titka? Azt válaszolta,
hogy a táplálkozás. Elmesélte:
a férje nagy részben húst evett,
õ viszont csak zöldséget, és
gyümölcsöt, de azt is kisebb
mennyiségben. A lányával va-
ló beszélgetés közben meg-
ütötte a fülemet, hogy Ilonka
néni imádja az édességeket.
Elmondta, hogy napi 3 gyógy-
szert szed, ami keserû, ezért
kell valami édes.  Ezek után
megpillantottam egy televíziót
a szoba sarkában. Mint kide-
rült, imádja az állatos mûsoro-
kat, és meg is van az a bizo-
nyos csatorna, amit szokott
nézni. 

A tv mellett felfigyeltem
sok-sok fényképre.

- A legfiatalabb dédunokám
májusban született - újságolta
Ilonka néni miközben rámuta-
tott az egyik fotóra. 

A kis Jázmin a család legfia-
talabb tagjaként, minden alka-
lommal megörvendezteti a
száz évvel idõsebb dédit, mi-
kor találkozik vele.

Gere Szabina

Száz évesen olvas és hímez

Ilonka néni egészségesen él, de egy kis csokit
bármikor szívesen fogyaszt.

Fotó: Vidovics
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Szentesrõl hosszú idõ
után a második nõi, összes-
ségében pedig a 10. helybeli
sportolóként életében elõ-
ször teljesítette a nagyatádi
ironmant Dósai-Molnár Szil-
via. Városunkból Csendes
Zoltán és Õze László már
többszörös ironmanként ér-
tek célba július 26-án.

A Honvéd Rákóczi SE ver-
senyzõje, Dósai-Molnár Szil-
via tavaly õsszel, a szülése
után egy ideig babakocsival
és 23 kiló plusszal futogatott,
s furcsa módon megfordult a
fejében, hogy most beleférne
az idejébe az ironman, elsõ
alkalommal meg kellene csi-
nálnia. 

15 hónappal a gyermekál-
dás után indult a jubileumi,
25. eXtreme hosszú távú
triatlon bajnokságon a két-

családos anyuka, s úgy érzi,
jó példával szolgálhat mások
számára is, hiszen lehet idõt
szakítani a sportolásra kis-
gyermekek nevelése közben
is. Januártól már komoly
bringa - és futóedzésekbe
kezdett, februártól pedig he-
ti két alkalommal a harma-
dik sportággal, az úszással is

kiegészítette felkészülését a
testnevelõ tanár. Félév azért
kevésnek bizonyult korábbi
formájának eléréséhez, ám a
verseny végül mégis jobban
sikerült, mint várta. - A
Gyékényesi tóban a mezõny
ágyúdörrenésre rajtolt el, de
az nekem teljesen kiesett,
észre sem vettem. Tóban
úszni is furcsa volt, kellett
hozzá 600 méter, hogy gyors-
úszással tudjak haladni - em-
lékezett vissza. 

A verseny a 3,8 kilométe-
res úszás után 180 kilométer
kerékpározással folytatódott,
majd a klasszikus maratoni
táv, 42,2 kilométer lefutásá-
val ért véget. Frissítõállomá-
sokon energiaitalt, banánt,
háztartási kekszet, magnézi-
umot, sótablettát osztottak,
de ott voltak készenlétben a

sportolók segítõi is, akik
meghatározóak egy hosszú
távú versenyen, mondta
Szilvi. Õt Varga Lajos, a Var-
ga Bringa tulajdonosa segí-
tette, Szaszkó Norbert a többi
itteni indulónak, azaz Õze
Lászlónak, illetve a szintén
HRSE-s Csendes Zoltánnak
és a nagymágocsi Lenti Péter-
nek volt a támasza. 

Szilvi büszkén mondta,
hogy bár elsõ ironman verse-
nye volt, s nem igazán tudta,
hogyan ossza be erejét, még-
sem küzdött holtponttal. -
Voltak, akik sétáltak is, én
nem, egyébként 617-bõl 553-
an értek célba a verseny vé-
gén. Én szinte mosolyogtam
közben, végig komfortzóná-
ban haladtam, sõt másoktól
hallottam, hogy én adtam
nekik erõt. Fantasztikus a
triatlonos közösség, olyan,
mint egy nagy család. A be-
érkezés pedig leírhatatlan ér-
zés.

A reggeli fél 8-as indulás
után már sötétben, 13 óra 49
perc, 25 másodperces idõvel
érkezett be. Elõzetesen a cél-
ba érés volt a célja, de hab a
tortán, hogy korcsoportjá-
ban, a 35-39 évesek között 3.
lett. Családjának és minden-
kinek nagyon köszöni, aki
hozzájárult az eredményé-
hez. 

Saját kategóriájukban Õze
László 13:31-es idõvel a 61.,
Csendes Zoltán 12:26-tal a
67., míg Lenti Péter 16:16-tal
az 5. helyen zárt.              D.J.

Már 10 szentesi ért célba a nagyatádi ironmanen

Szilvi is vasember lett

Óránként 9000 forintért
lehet bérelni a szentesi mû-
füves pályát - a labdarúgók-
nak is. Rakk László a sport-
központ egyéb nyári felada-
tairól is beszélt.

Gyakorlatilag teljesen el-
készült a  mûfüves labdarú-
gópálya, az elsõ kispályás
tornát vasárnap délelõtt ren-
dezik a vadonatúj létesít-
ményben. - A pálya mûszaki
átadása már megtörtént, már
lehet használni - mondta
Rakk László, a Sportközpont
vezetõje. - A hivatalos, ünne-
pélyes átadásra augusztus

végén, szeptember elején ke-
rül sor. Szeretnénk a kollégá-
immal egy sportos megnyi-
tót megvalósítani, de ez egy-
elõre szervezés alatt áll. Je-
lenleg a tereprendezés zajlik,
teljesen körbe lesz kerítve a
mûfüves pálya és a teljes
sporttelep is. A világítás is az
elképzeléseink szerint mû-
ködik most már, a kivitelezõ
szakaszolhatóvá tette a vilá-
gítást úgy, ahogy azt kértük.

Az új pálya házirendje szi-
gorúbb lesz, mint a sportte-
lep többi pályájáé. A sportte-
lepnek nyitvatartási rendje

van, hétköznap reggel héttõl
este kilencig, hétvégén pedig
9-tõl 21 óráig lehet bemenni
sportolni. A mûfûre csak ar-
ra megfelelõ sportcipõvel le-
het rálépni és ki kell fizetni a
bérleti díjat is, egész pályára
esetén óránként 9000, kézi-
labdapálya méretû esetén
pedig 3000 forint hatvan
percre. Ez a szentesi bérlõk
esetében alkalmazott tarifa, a
nem szentesi bérlõk ennél
drágábban használhatják. A
bérlõk a pálya és a hálóval
felszerelt kapuk mellett két
öltözõt is használhatnak, zu-
hanyzási lehetõséggel. Arra
a kérdésre, hogy a szentesi
labdarúgó egyesületeknek is
fizetniük kell-e a mûfüves
pálya használatáért, a sport-
központ vezetõje azt mond-
ta, hogy természetesen, hi-
szen a nem mûfüves pályá-

kért is fizetniük kell a labda-
rúgóknak, alanyi jogon sen-
kinek nem jár a használat. -
Remélem, nem csak a hivatá-
sos, hanem az amatõr labda-
rúgók körében is népszerû
lesz majd az új pálya - mond-
ta Rakk László. 

A mûfüves pályán zajló
munkálatokkal párhozamo-
san folyik a Dr. Papp László
sportcsarnok felújítása, a
csarnok tetején 300 négyzet-
méternyi napelemet helyez-
tek el, és ennek elõkészülete-
it a sportközpont munkatár-
sai végezték. Mindezek mel-
lett zajlik az öltözõblokk kül-
sõ-belsõ felújítása, aminek
köszönhetõen õsztõl maga-
sabb színvonalú szolgáltatá-
sokkal várják majd a sportol-
ni vágyókat. 

HV

Azért, hogy majd a verse-
nyeken a gyönyörû ruhák-
ban pontosak legyenek a
mozdulatok, kifogástalan le-
gyen a mosoly, minden kis
részlet a helyére kerüljön, s
ne izzadtságszagúnak tûnjön
az összkép, nem is gondol-
nánk, milyen fáradalmas,
nem csak a kecsességrõl szó-
ló edzésekre van szükségük
a táncosoknak.  A kilencve-
nes évek közepe óta ez az
idõszak a Szilver TSE ver-
senyzõi számára nagyon in-
tenzív tánctábort jelent, fel-
készülést a közelgõ zánkai
gyermektánc fesztiválra, il-
letve az élversenyzõknek a
stuttgarti German Openre.

Az elmúlt két hétben két-
szer négy napos edzõtábor
helyszíne volt a sportcsar-
nok, a Klauzál iskola, a Dó-
zsa-ház és a Szilver irodája.
Száz fölötti létszámban gya-
korolták a táncmozdulatokat
az egyesület versenyzõi, és a
mûvészeti iskolások. László
Csaba,- aki világbajnoki és
két Európa-bajnoki bronzér-
mével a magyar amatõr tánc-

sport legsikeresebb alakja -
az egyik sportcsarnokbéli
foglalkozáson elmondta, az
elmúlt mintegy 10 évben fo-
lyamatosan a szentesi egye-
sület nyerte Zánkán a klu-
bok közti versengést. Az au-
gusztusban kezdõdõ meg-
mérettetések a szeptemberi
ranglistákkal folytatódnak, s
csak februárban érnek véget,
amikorra lemennek a baj-
nokságok. 

Fritz Péter a táncosok erõn-
létéért felelt, a latin és stan-
dard csoportos órákat az
Olaszországból érkezett Bene-
detto Capraro és Tóth Orsolya,
illetve a Romániából meghí-
vott Tóth István és Tóth Noé-
mi, Csaba és párja, Páli Viktó-
ria, egy másik csoportban
Szepesi József Farkas Bettiná-
val, Lászlóné Németh Anikó,
Pap Balázs Gyurits Diával,
Schwartz Péter és Bori Ildikó
tartották. 

A sportcsarnok adta teret
kihasználja a világbajnok-
ságra készülõ standard for-
máció is.

D. J.

Izzadnak a mosolyért

Szigorú házirend a mûfüves pályán

Erdélyszky-emléktorna augusztus 3-án
Második alkalommal kerül sor az Erdélyszky Attila

Labdarúgó Emléktornára. Az idei rendezvényt a mûfüves
pályán rendezik, kétszer 15 perces mérkõzések keretében
mérik össze tudásukat a csapatok. A nevezési díj 500
Ft/fõ, a szervezõk a teljes bevétellel a szentesi futball-
utánpótlást szeretnék támogatni. A mérkõzések augusz-
tus 3-án, vasárnap 9 órakor kezdõdnek. Az esemény Face-
book oldalán a tavaly készült fényképek és az idei pon-
tos versenykiírás is megtekinthetõ. A szervezõk várják a
csapatok jelentkezését a következõ telefonszámokon:
30/409-2421, 30/257-2790, 30/824-0989.

A szentesi ironman „örökranglista“
Szaszkó Norbert állította össze azt a szentesi "örökrang-

listát", mely az itteni versenyzõk eredményeit veszi sorra a
nagyatádi ironman történetében. Ezidáig 10 embernek si-
került teljesíteni a kegyetlen távot, elsõként Cseuz László-
nak 1991-ben, nõk között elsõként Balázs Edit 1998-ban
(ideje: 12:04).

A legjobb idõ Vakhal Norbert nevéhez fûzõdik (10:04:00,
2007-ben). A legidõsebb teljesítõ: Vakhal György 2013-ban
58 évesen, õ a legtöbbször, kilencszer ért célba.

Fia, Vakhal Norbert követi 8, Õze László 4, Csendes Zol-
tán és Héjja Imre 3,Vidovics Zoltán 2, Cseuz László, Balázs
Edit, Csala Dávid, Dósai-Molnár Szilvia 1 teljesítéssel.

Országos versenyt rendez-
tek Budapesten az Ikarus
stadionban, ahol a szentesi
atléták is pályára léptek. A
legjelentõsebb sikert a felnõtt
nõi Szuperliga diszkoszvetõ
számban érte el Papp Anita

40 méter 25 centiméteres
eredményével harmadik he-
lyezést szerzett. Ugyanitt
Csordás Cintia egyéni legjobb
eredményével ötödik, Kocsis

Alexandra hatodik lett. A
Szuperliga versenysorozat-
ban az elért pontokat az év
végén a szövetség anyagi tá-
mogatással ismeri el, minden
versenyen az elsõ nyolc ver-
senyzõ teljesítményét hono-
rálják pontokkal. A Szuperli-
gában így Seres András, és a
diszkoszvetõ lányok már a
versenyidõszak közepén je-
lentõs számú pontot gyûjtöt-
tek. Ugyanitt az Ikarus pá-
lyán rendezték a Paulínyi Je-

nõ nemzetközi emlékver-
senyt, ahol Seres András férfi
diszkoszvetésben gyõzött 60
méter 29 centiméteres ered-
ménnyel, Nánai Lilla szintén
elsõ lett nõi gerelyhajításban
43 méter 56 centiméteres do-
básával. Csordás Cintia a
diszkoszvetésben elért egyé-

ni rekordja után nõi súlylö-
késben is egyéni csúccsal
gyõzött, így a dobogón az
aranyérem mellett különdíjat
is kapott.

A szenior atléták országos
bajnokságán az edzõk léptek
pályára. Katona Sándor férfi
diszkoszvetésben elsõ helye-
zést szerzett, Neményi Béla és
Kiss Pál gerelyhajításban bi-
zonyult korosztálya legjobb-
jának.

Székesfehérvárra utaznak
a versenyzõk augusztus elsõ
napjaiban a magyar bajnok-
ságra.

Benkõ Szabina

Gyûjtik a Szuper-
liga pontokat

Csordás CintiaCsordás Cintia
különdíjat kapott.különdíjat kapott.
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Csendes Zoltán, Dósai-Molnár Szilvia 
és Õze László is teljesítette az ironmant
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Örmény neve Artsakh az
önálló köztársaságnak egy
feszültséggel teli térségben
a Kaukázus lábánál, Azer-
bajdzsán és Örményország
ölelésében. Talán ismerõ-
sebben cseng a Hegyi-Ka-
rabah elnevezés, ahogy egy
írás fogalmaz: Hegyi-Ka-
rabah Örményország Erdé-
lye. Ebbe a 4400 négyzetki-
lométer területû államba
utazott idén Zsóka néni, az-
az Gergely Szilveszterné, aki
elmondása szerint életre
szóló élménnyel gazdago-
dott két hetes útja során.

Zsóka nénirõl két évvel ez-
elõtt írt lapunk, amikor Ör-
ményországban járt, majd
tavaly Tibetbe jutott el saját
erejébõl. Az idén 72 éves ak-
tív hölgy álmai fõvárosa Je-
reván, onnan pedig már
nincs messzire Hegyi-Kara-
bah, ahová két évvel ezelõtti
útján nem jutott el, mert nem
kapott beutazási engedélyt
és taxi sem vállalta az utat a
határra. Így már tavaly szer-
vezésbe kezdett, megkapta
az 5 napra szóló vízumot és
két társával repülõre ült júli-
us közepén. Varsói átszállás-
sal Tbilisziben száll le a gé-
pük és onnan hat órás autó-
úttal, úgynevezett marsrut-
kával érték el Jerevánt, ahol
elintézték a beutazási enge-

délyeket. Az örmény fõvá-
rosban töltött pár napjuk
alatt egy öt éve ott élõ ma-
gyar történelem tanár kísérte
õket, aki már az örmény ál-
lampolgárságot is megkapta.
Jerevánból 8 órás buszozás
következett szerpentines
utakon Hegyi -Karabahba. A
300 kilométeres úton, ameri-
kai, svájci, lengyel, ciprusi,
ír, argentin, chilei és libanoni
útitársakkal hozta össze a
sors, akikkel jó hangulatban
telt az utazás.  Zsóka néni el-
mondta, a helyiek figyel-
meztették õket az állandó
veszélyre, ugyanis Azerbaj-
dzsánból át-átlõnek. A bi-
zonytalan helyzet és feszült
állapotok miatt nem érde-
mes egyedül mászkálni az
országban, a szervezett uta-
zás nyújt biztonságot. Útjuk
során találkoztak katonai
kordonnal, ahonnan vissza-
fordították buszukat és nem
tudták megnézni adott úti
céljukat. Egyébként mindent
lehet vásárolni, nem láttak
semmibõl hiányt az utcákat
járva. Az emberek kedvesek,
de éjszaka nem tanácsos az
utcán mászkálni magányo-
san. Bejárták Grúziát is, Tbi-
lisziben belvárosában foglal-
tak szállást, ahol másnap
reggel jelentkezett értük a ta-
xinak kinevezett Lada Niva

és Vaszilij, a sofõr. Vele men-
tek az orosz határ mellé, az
1750 méter magas Kajzbe-
gire, onnan másik autóval
2200 méter magasra, ahon-
nan belátták az egész térsé-
get. Különleges élmény volt
Zsóka néni számára Sztálin
szülõfaluja, Gori, ahol meg-
nézték az orosz vezér szülõ-
házát és múzeumát. Elláto-
gattak egy idõszámításunk
elõtt létrejött barlangvárosba
is, amit folyamatosan tárnak

fel a régészek. A világutazó
tapasztalata szerint Hegyi-
Karabah a térség tüdeje er-
deivel, zöld területeivel, a
környezõ országok sziklá-
sak, kietlenek hozzá képest.

Többen irigylik útjaiért és
kérdezik, mibõl telik mind-
erre. Világ életében dolgo-
zott, a nyugdíja mellett most
is szórólapokat és újságot
hord, nem iszik, nem do-
hányzik, nincs hitele, nincse-
nek unokái, akikre költhetne.

Az egy év alatt spórolt pén-
zét költi utazásaira, bárki
megpróbálhatja, tette hozzá
Gergely Szilveszterné.

Hazafelé Tbiliszibõl azon
az útvonalon repültek Mün-
chenbe, ahol 5 órával késõbb
lelõtték a maláj utasszállító
gépet Ukrajna légterében.
Bár a férje félti Zsóka nénit a
távoli utazásoktól, de jövõre
szeretne eljutni Csernobilba. 

Besenyei

Zsóka néni Hegyi-Karabahban járt

Megállítja a rendõr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez
egyirányú utca.
- Rendben van, kifizetem a büntetést,
aztán megfordulok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük meg,
mennyit ad a kocsimért...

A székely nyugodtan pipázik a kapu
elõtt, mikor látja, hogy felesége sírva
rohan felé:
- Uram, a Sára terhes! 
- Az az õ dolga - dörmögi a székely.
- De tõled van a gyerek! 
- Az az én dolgom. 
- Uram, viszem a kutyát, és a Tiszá-
ba vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dolgod!

A bolond sétálgat a diliház kertjében,
egy madzagot húzgálva maga után.
Odamegy az egyik orvoshoz:
- Mondja, doktor úr, nem találkozott
a láthatatlan emberrel?
- Nem - mondja a doki.
- Kár... De ha mégis találkozik vele,
mondja meg neki, hogy ne bánkód-
jon, mert megtaláltam a kiskutyáját.

- Jean, a citrom csipog?
- Nem, uram!
- Akkor megint a kanárit csavartam a
teába.

- Éjjel az anyósoddal álmodtam.
- És mit mondott?
- Semmit.
- Akkor az nem õ volt.

Szõke nõ névjegykártyát csináltat. A
szerkesztõ ajánlja, hogy nézzen vé-
gig egy katalógust a korábban terve-
zett kártyákból. Szöszi leül, nézege-
ti... Fél óra múlva megszólal:
- Óóó! Ezek jók, de tudnának olyat is
csinálni, amin az én nevem van?

- Pistike, az utóbbi idõben egyre jobb
és jobb osztályzatokat kapsz. Valld
be, ki segít?
- A televízió! Elromlott.

A mennyasszony anyja egy kissé túl
szemérmes, és a nászéjszaka elõtti
uolsó intelme így szól:
- Ne mutasd magad soha teljesen
meztelenül a férjed elõtt, mindig le-
gyen
rajtad valami ruhanemû. A teljes
meztelenség undorító, közönséges,
ízléstelen, kiábrándító!
Eltelik két hét, az ifjú férj egy este
enyhe gyanakvással így szól a
feleségéhez:
- Mondd szívem, nem volt nálatok a
családban valami elmebetegség,
vagy
öröklött téboly?
- Miért kérded?
- Különben mi a fenétõl van az, hogy
minden áldott este ezzel a hülye kis
kalappal a fejeden vonulsz be az ágy-
ba?

Hõguta

Kos
Ön könnyen válik mások
áldozatává, de legalább

ekkora az esélye annak, hogy valaki
másból csinál áldozatot. Ehhez csu-
pán annyi kell, hogy saját értékei, né-
zetei olyan nagy súlyt nyerjenek. 

Bika
Ha úgy érzi, életereje meg-
csappant az utóbbi idõ-

ben, próbálja ki a jógát vagy bármi-
lyen meditatív jellegû tevékenységet.
Kezdetben talán úgy érzi, egyaránt
képtelen a külsõ és belsõ nyugalomra.

Ikrek
Az együttélés mindig,
mindkét féltõl folyamatos

alkalmazkodást kíván meg. Vannak
azonban olyan idõszakok, amikor
nem tudunk lemondani arról, amit
fontosnak tartunk és harcolni is ké-
szek vagyunk érte.

Rák
Az együttélés szempontjá-
ból döntõ fontosságú, ki

milyen közegben, milyen otthonban
érzi jól magát. Lehet, hogy önnek és
kedvesének egészen másra van
szüksége.

Oroszlán
Ön imádja a családját, de
azért arra is szüksége van,

hogy idõnként visszavonulhasson és
csak önmagával, belsõ világával fog-
lalkozhasson. Érdemes közölnie,
hogy most nyugalomra vágyik.

Szûz
Nagyon jól érzi magát ba-
rátai társaságában, hiszen

semmi sem tölti fel annyira, mint
amikor érzi, hogy szükség van önre,
amikor mindenki önre figyel vagy a
segítségét, szakértelmét veszi
igénybe.

Mérleg
Kezd ráébredni, hogy a
hivatásában elért sikere

önmagában kevés ahhoz, hogy
boldognak érezze magát, ha nincs
kivel megosztania az örömét. Ezzel
a felismeréssel lezárult egy korszak.

Skorpió
Sokszor gondoljuk azt,
hogy idõvel elérjük a tö-

kéletes boldogság állapotát és azu-
tán már semmit nem kell tennünk.
Sajnos ez nem így mûködik, hiszen
az élet folyamatosan változik.

Nyilas
Sokszor nehéz tudomást
venni arról, hogy egy régi

kapcsolat lezárult. Ilyenkor talán
még rontunk a helyzeten, ha erõl-
tetjük, ha mindenáron életben akar-
juk tartani.

Bak
Ha szeretne közelebbrõl
megismerni valakit, de

egyelõre elkötelezettség nélkül,
szervezzen olyan társasági progra-
mot, amelyre õt is meg tudja hívni
egyszerû baráti gesztusként.

Vízöntõ
Életének minden terüle-
tén tökéletesen szeretne

teljesíteni, így egyszerre akar helyt-
állni otthonában, munkájában és
párkapcsolatában is. Ez az igénye
megint csak maximalizmusából fakad.

Halak
Nem várható el, hogy két
ember tökéletes harmó-

niában illeszkedjen egymáshoz. Az
élet sok területén meg kell ismerni
egymás elképzeléseit és megtanul-
ni együtt élni velük. 

Augusztus 1-8.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPAugusztus 1., péntek
14:00 3D Repcsik: A 

mentõalakulat
16:00 Szexvideó
18:15 3D A majmok bolygója - 

Forradalom
20:30 Szexvideó
Augusztus 2., szombat
14:00 3D Repcsik:

A mentõalakulat
16:00 Szexvideó
18:15 3D Herkules
20:30 Szexvideó
Augusztus 3., vasárnap
10:45 3D Rio 2
14:00 3D Repcsik:

A mentõalakulat
16:00 Szexvideó
18:15 3D Herkules
20:30 Szexvideó
Augusztus 4., hétfõ
14:00 3D Repcsik:

A mentõalakulat

16:00 Szexvideó
18:15 3D A majmok bolygója - 

Forradalom
20:30 Szexvideó
Augusztus 5., kedd
14:00 3D Repcsik:

A mentõalakulat
16:00 Szexvideó
18:15 3D Herkules
20:30 Szexvideó
Augusztus 6., szerda
14:00 3D Repcsik:

A mentõalakulat
16:00 Szexvideó
18:15 3D A majmok bolygója - 

Forradalom
20:30 Szexvideó
Augusztus 7., csütörtök
13:30 3D Csingiling és a 

kalóztündér
15:15 3D Csingiling és a 

kalóztündér
17:00 Lucy
18:45 Szexvideó
20:30 Lucy

Augusztus 8., péntek
13:30 3D Csingiling és a 

kalóztündér
15:15 3D Csingiling és a 

kalóztündér
17:00 Lucy
18:45 Szexvideó
20:30 Lucy
Augusztus 9., szombat
13:30 3D Csingiling és a 

kalóztündér
15:15 3D Csingiling és a 

kalóztündér
17:00 Lucy
18:45 Szexvideó
20:30 Lucy
Augusztus 10., vasárnap
13:30 3D Csingiling és a 

kalóztündér
15:15 3D Csingiling és a 

kalóztündér
17:00 Lucy
18:45 Szexvideó
20:30 Lucy

Mozimûsor

Augusztus 2. 10-12 óra
"A gyógyító nemez"

Múzeumi Családi Matiné 
Koszta József Múzeum (Kossuth

tér)
* * *

Augusztus 4. 18.30 - 20.30 óra
NYÁRESTÉK A MÚZEUMBAN

"Hulladékhasznosítás nagyban és
kicsiben"

Csallány Gábor Kiállítóhely
(Széchenyi liget)

* * *
Augusztus 5. 16. 30 óra

Gyermek klub - Délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

* * *
Augusztus 5. 21 óra (esõnap:

augusztus 6.)
A kaktusz virága - zenés komédia 

megyeháza 
* * *

Augusztus 8. 22 óra
First koncert
megyeháza 

(Rossz idõ esetén ifjúsági ház)
* * *

Augusztus 9. 16 óra
Népzenei találkozó

megyeháza 
(Rossz idõ esetén ifjúsági ház) 

* * *
Augusztus 12. 16. 30 óra 

Gyermek klub - Kézmûves
foglalkozás

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
* * *
Sport

Augusztus 2. 9 óra
Dr. Polner Tibor IV. Fogathajtó

Emlékverseny
Esze Tamás laktanya mögötti

sportpálya
* * *

Táborok
Augusztus 4 - 8. 

Kerámia képzõmûvészeti tábor
Mûvészetek Háza

* * *
Augusztus 4-15. 8-16 óráig

Ki játszik ilyet?
Népi játék, néptánc és kézmûves

tábor 6-13 éveseknek.

Programajánló

Zsóka néni (jobbról) és útitársa Vaszilijjel, a sofõrrel ment az orosz határhoz

Delfin Masters
sikerek

Július közepén két külföldi
versenyen szerepelt egy-egy
versenyzõ a Szentesi Delfin
ESC úszói közül. London
északnyugati részén Barnet-
ban rövidpályás versenyen
Felvégi Zsuzsanna 800 méte-
res gyorsúszásban új magyar
korosztályos országos csúcs-
csal gyõzött, 200 méteres pil-
langóúszásban szintén a do-
bogó legmagasabb fokára áll-
hatott fel. Ausztriában Hall
in Tirol városában 25. alka-
lommal rendeztek nemzetkö-
zi versenyt, melyen 10 or-
szág 55 egyesülete vett részt.

Pólyáné Téli Éva 50 méter pil-
langón 2., 50 mellen 3., 50 há-
ton és 50 gyorson 4. helyen
végzett korcsoportjában. A
rendezõk egy különleges em-
lékéremmel díjazzák azokat
a versenyzõket, akik a DSV
Masters táblázata alapján há-
rom számban legalább 1300
pontot teljesítenek. A ver-
seny végén tartott ceremóni-
án a szentesiek versenyzõje
is átvehette a város pénzver-
déjében készített különdíjat. 
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Tanyaszomszédjától próbált
lopni egy férfi Szentes határá-
ban. A férfi szerint szomszédja
az, aki lop tõle, így szerette
volna megbosszulni a korábbi
lopásokat. A férfit azonban tet-
ten érték, mire az eltulajdoní-
tott tárgyakat lepakolta az au-
tóról és elhajtott a helyszínrõl.
A tolvajt késõbb elfogták és lo-
pás kísérlete miatt indítottak
ellene eljárást.

Két nagyobb és egy kisebb
értékû kerékpárt loptak egy
hét leforgása alatt Szentesen.
Egy hatvan és egy 58 ezer fo-
rint értékû bringát két családi
ház udvarából vittek el július
27-én és 28-án, egy 15 ezret érõ
kétkerekû pedig 23-án tûnt el
a vasútállomás mellõl.

Ismeretlenek törték fel egy
nagymágocsi fiatal közösségi
oldalát, és arra pornográf tar-
talmú képeket helyeztek fel. A
rendõrség informatikai rend-
szer vagy adat megsértésének
vétsége miatt indított eljárást
ismeretlen elkövetõvel szem-
ben.

Birkákat és tyúkokat is lop-
tak a tolvajok Szentesen. A há-
rom darab, egyenként 50 kilo-
grammos birkákat a város ha-
tárából tulajdonították el, míg
a tyúkokat a Batthyány utcá-
ból. Itt kutya is õrizte az ud-
vart, ám éppen vihar volt, így
az ebet a házigazdák beenged-
ték a lakásba. Ez idõ alatt lop-
ta el a tettes a 21 darab tyúkot
az udvarból.

HV
Összehangolt nyomozás ered-

ményeként fogtak el szentesi és
röszkei rendõrök rablót.

A Röszkei Rendõrõrsön tett
bejelentést egy helyi lakos júli-
us 29-én a reggeli órákban ar-
ról, hogy elõzõ este egy férfi
kirabolta. A megalapozott
gyanú szerint a sértett hazafe-
lé tartott tanyájára, amikor az
út során szembe találkozott
egy férfival, aki tüzet kért tõle.
Az 59 éves nõ készséggel
nyújtotta az öngyújtót, de a tá-
madó kicsavarta a kezét, meg-
pofozta, majd a földre lökte,
ahol fojtogatni kezdte. A sér-

tett megpróbálta visszaverni a
támadást, ekkor a gyanúsított
leszakította a nõ derekáról öv-
táskáját, benne mobil telefon-
jával, irataival és készpénzzel,
majd elmenekült a helyszín-
rõl. A sértett azt mondta a
rendõröknek, hogy azért érte-
sítette csak másnap õket, mert
nagyon megrémült.

A röszkei körzeti megbízot-
tak azonnal adatgyûjtésbe és
tanúkutatásba kezdtek, mely-
nek eredményeként aznap
megállapították a gyanúsított
személyazonosságát. A továb-
bi nyomozás kiderítette, hogy
a 26 éves Zs. Mihály Szentesen
tartózkodik. Az összehangolt
rendõri munka eredménye-
ként a Szentesi Rendõrkapi-
tányság egyenruhásai a rösz-
kei rendõrökkel közösen a
gyanúsítottat július 29-én este
munkahelyén elfogták. A ki-
hallgatáson beismerõ vallo-
mást tett, elmondta, hogy már
nagyon bán-ja tettét.

A Szegedi Rendõrkapitány-
ság Zs. Mihályt rablás bûntet-
te elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt õrizetbe
vette és kezdeményezte elõze-
tes letartóztatását.

Utcai támadó

Született: Faragó Péter és Ádor Ellának (Árpád u. 13.)
Márton, Krucsó László és Tóth Nikolettának (Drahos István
u. 12. ) László, Marton János és Szabó Éva Tündének
(Köztársaság u. 14.) Zoé nevû gyermeke. 

Házasságot kötött: Gazsi János László és Pálfia Anikó
Beáta (Óbester telep 4. ), Házverõ-Szabó Jácint Antal
(Gógány u. 37) és Radil Edit (Attila út 1/C),

Elhunyt: Varga Szebasztián (Pintér u. 5/B.), Gágyor- Szabó
Lenke (Bercsényi u. 46.), Szabics Mihály (Deák F. u. 110.),
Komjáthi Andrásné Vincze Ilona Veronika (Terehalom tanya
5.), Hidvégi Ferenc (Kiss Zsigmond u. 1/4.).

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 (mentõállomás)
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: Augusztus 4-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258.) /TESCO/ Hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-13-ig. Augusztus 4-
11-ig Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-szerda-péntek 7.30-18.30,
csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-
5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus 2-
3-ig, Hobot Gábor (Darvas J. u 32, telefon: 30/324-8326.

Július 25-én a volt megyeháza udvarán, a szabadtéri  színpadon rendezték meg a Néptánc
Gálát a megyében a második helyszínen. A legtöbb résztvevõ nemzetközi jelleggel volt jelen
az eseményen. A szervezõk a csongrádiaknak és a környezõ települések lakóinak is adtak fel-
lépési lehetõséget. A jelmezek, amelyekben a néptáncosok szerepeltek, szépek és színesek
voltak. A fellépés után egy rövid városnézésre még volt idejük a vendégeknek. A szentesi
néptánccsoportok, vezetõik, illetve a népzenészek és népzenét szeretõk is jelen voltak a ren-
dezvényen. A résztvevõk és nézõk mindannyian hangsúlyozták, hogy a produkciókat na-
gyon színvonalasnak és sokszínûnek találták. A kezdet a magyar néptáncoktól indult, hiszen
voltak magyar fellépõk – s haladtak tovább a török, lengyel vonalon. A fellépést követõ va-
csorán volt lehetõség a nemzetközi kommunikációra s a magyar fellépõk természetesen csat-
lakoztak a külföldi csoportokhoz. H.A.

A Veracruz zenekar 1998-
ban 6 fõvel alakult azzal a
céllal, hogy igényes zenei
produkciót nyújtson a szóra-
kozni vágyók minden kor-
osztályának. Augusztus 1-

jén, pénteken a 22 órakor
kezdõdõ buliba várják a kö-
zönséget a Felsõpárti Sörö-
zõben. A belépés 22 óráig in-
gyenes.

A máltai karate Európa-bajnokságon való részvétel és az
októberi Nyílt Japán Bajnokságon való versenyzés költségeit
részben az egyesület, a szülõk és a támogatók fedezik, amit
külön megköszön Brezovai Sándor.

Módosítás alatt van Szen-
tes-Mentettrét területének
szabályozási terve. 

Wittek Krisztina Szentes fõ-
építésze partnerségi egyezte-

tésre várja mindazokat, akik-
nek a Mentettréten van tulaj-
donuk, érdekeltségük, vala-
mint minden érdeklõdõt. 

A találkozó a Mentettréten

lesz, Kalamusz Endre 18728
helyrajzi számú ingatlana
elõtt augusztus 13-án, szer-
dán 15 órakor. A helyszínen
a tervezõkkel együtt ismerte-
tik a területre vonatkozó el-
képzelést, és szívesen fogad-
ják a résztvevõk javaslatait.

A Szentesi Közös Önkor-

mányzat Hivatal Mûszaki

Irodája tájékoztatja a lakossá-

got, hogy teljes útlezárás lesz

augusztus 11-én, hétfõn 11

órától augusztus 15-én, pén-

tek 12 óráig Szentesen, a Tég-

lagyári úti vasúti átjáró fel-

újítási munkálatai miatt.

Útlezárás

Mentettréti találkozó

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
augusztus 1 - 8.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Magyaros burgonyaleves 
és zöldbableves

A menü: Bolognai spagetti
B menü: Rántott sajt, rizibizi, tartár
Kedd: Csontleves házi tésztával 

és gyümölcsleves
A menü: Csevap vagy lecsós sertés-

máj, sült burgonya, saláta
B menü: Csirkefalatok sajtmártás-

ban, penne
Szerda: Lebbencsleves és nyári 

zöldségleves
A menü: Karaj ropogós bundában, 

burgonyapüré, saláta
B menü: Töltött paprika, 

paradicsommártás
Csütörtök: Sertésraguleves és 

májgaluskaleves
A menü: Pásztortarhonya salátával, 

vagy rakott karfiol
B menü: Sült hekk vagy Tiszai 

keszeg, petrezselymes 
burgonya, citrommártás

Péntek: Aratógulyás és francia 
hagymaleves füstölt sajttal

A menü: Frankfurti tokány, tészta
B menü: Csirke ratauille, provanszi 

burgunya

www.galeriakavehaz.hu (X)

Múlt heti számunkban ír-
tunk róla, a HSZATÁK és a
Farkasok fúziója kapcsán,
hogy a Kinizsi labdarúgó
szakosztályával való együtt-
mûködés is elõtérbe került.
Az események olyannyira
felgyorsultak, hogy a héten
a Kinizsi labdarúgó szak-
osztálya hajlandósági nyi-
latkozatba foglalta a felnõtt
és utánpótlás csapatok kivá-
lását, és csatlakozását a fent
említett két egyesület közö-
sen létrehozandó szerveze-
téhez.

A témával kapcsolatban
kerestük Csepregi Istvánt, a
Szentesi Kinizsi szakosztály-
vezetõjét és Némethy Lászlót a
Szentesi Junior FC szakmai
vezetõjét. Némethy Lászlót
sikerült elérni, aki elmondta,
hogy az elmúlt idõszakban
elkezdõdött egy egyeztetés
arról, hogyan tudnák a szen-
tesi futballt egységesíteni
úgy, hogy az mindenkinek jó
legyen, ne kelljen rivalizálni.

A Farkasok és a Junior FC
együttmûködési megállapo-
dást kötöttek, mely szerint a
Farkasok játékosai átigazol-
nak a Junior FC-hez és közös
csapatokkal indulnak a baj-
nokságokon és az Interligá-
ban is. Ebbe szerették volna
bevonni a Kinizsit, így közö-
sen a vezetõség elé tárták el-
képzeléseiket. Tudatában vol-
tak, hogy a harmadik fél nem
rendelkezik stabil utánpótlás
bázissal, így felajánlották a
segítségüket. A szervezet el-
nökével lefolytatott tárgyalás
során úgy érezték, hogy a
szándék megvan a másik fél-
ben is az összefogásra. A ki-
vitelezés nehezebb részét az
egyesületek mûködését elõ-
segítõ TAO-s támogatások
jelentik, mivel mindhárom
egyesület külön-külön jogo-
sult a pénzösszegek lehívá-
sára. Mivel ezeket nem lehet
összevonni, a jogi megoldást
keresik arra, hogy a költség-
vetést is közösen alkothas-

sák a jövõben. Július 31-én,
csütörtökön a Csongrád Me-
gyei Labdarúgó Szövetség
elnökével, Nógrádi Tiborral
folytatott tárgyalást a három
egyesület képviselõje a lehe-
tõségeikrõl. 

A bajnokságok három hét
múlva kezdõdnek, így nincs
túl sok idõ arra, hogy a lé-
nyegi dolgokat egyeztessék.
Amennyiben megvalósul a
fúzió, közel kétszáz fiatalt
edzenének és versenyeztet-
nének, az edzések már elkez-
dõdtek.

Némethy László elmon-
dása szerint a felkészülésre a
háttérben folyó szak-mai mun-
ka nem lesz hatással. A szak-
mai vezetõ úgy gondolja,
hogyha most nem sikerül ki-
vitelezni, hogy egy futball-
egyesület legyen Szentesen,
talán a közeljövõben nem is
valósul meg. Úgy érzi, hogy
most fel kell áldozni néhány
dolgot a közös, sikeres jövõ
érdekében.

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT KERES.
Elvégzendõ feladatok: a gazdasági társaság önálló könyvelése;

adóbevallások, üzleti tervek, beszámolók készítése; pályázatok gazdasági
elszámolása; teljes körû bérszámfejtés; munkaügyi feladatok.

Feltétel: mérlegképes könyvelõi végzettség (vállalkozási szak), legalább
5 éves szakmai tapasztalat. Elõnyt jelent: Uniós pályázatokban való jártasság. 

Foglalkoztatás: teljes munkaidõben történik. A munkakör elbírálás után
azonnal betölthetõ. Bér: megegyezés szerint.

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel az alábbi címre:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft., 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35. 

A borítékra kérjük írják rá: „Mérlegképes könyvelõ – pályázat”
Jelentkezési határidõ: augusztus 07.

Szentes Város Önkormány-
zata Képviselõ-testülete pá-
lyázatot hirdet a Szentes Vá-
rosi Könyvtár Nonprofit Köz-
hasznú Korlátolt Felelõsségû
Társaság 

ügyvezetõi
álláshelyének betöltésére. 
A pályázati kiírás a

www.szentes.hu honlapon
megtekinthetõ. 

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2014. augusztus 21.

KÖNNYÛZENEI
TÁBOR

Ének-Gitár
kicsiknek  (6-12 év) nagyoknak (12 – 18 év)

I. kurzus 2014. augusztus 4-tõl 8-ig
II. kurzus 2014. augusztus 11-tõl 15-ig

A Tábort vezeti: Seres Antal
Érdeklõdni: 06/70-433-5518 számon.

Kiválik a labdarúgás a
Szentesi Kinizsibõl
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Fotó: Szentesi Gyors


