
A vízjogi engedélyek elké-
szítése után, várhatóan októ-
ber-november táján kezdõd-
het meg az új szennyvíztisz-
tító építése a Berekben.
A napi 7 ezer köbméter
szennyvíz kezelésére alkal-
mas tisztítómûvet 2015. szep-
tember 30-ig kell üzembe he-
lyezni. A 2,25 milliárd forin-
tos beruházás költségének
95 százalékát pályázat fede-
zi, a város 350 millió önrészt
biztosít. A teljesen automati-
zált új tisztítótelep kevesebb
élõ munkát igényel, de vár-
hatóan nem változik a dolgo-
zói létszám.

Régóta várt beruházás in-
dul három hónapon belül a
Berekben, amikor is  megkez-
dõdik az új szennyvíztisztító
építése. Részben a jelenlegi
tisztító területén, részben az
önkormányzat által megvásá-
rolt 2,5 hektáros terület ad he-
lyet a 2,5 milliárdos beruhá-
zásnak. A jelenlegi szennyvíz-
tisztítóban a 70-es évek tech-
nológiája mûködik, ami nem
mindenben felel meg az uniós
elvárásoknak. A keddi alap-
kõletételen Szirbik Imre pol-
gármester elmondta, az új, a
Strabag MML Kft. által épí-
tendõ szennyvíztisztító már
minden kívánalomnak meg-
felel, és a napi 7 ezer köbmé-
ter városi szennyvíz teljesen
megtisztulva kerül a Tiszába.
A képviselõ-testület 2002-ben
döntött a város csatornázásá-
ról és ma már valamennyi in-
gatlan rákötött vagy mûszaki-
lag alkalmas a csatornabekö-

tésre. Az új telep az utolsó lé-
pés a város biztonságos és
környezetkímélõ szennyvízel-
helyezéséhez. A polgármester
felhívta a figyelmet, miszerint
a környezetet nem az apáink
adták nekünk, hanem az uno-
káinktól kaptuk elõlegbe. 

Dely Attila, a G.L.L.A. Kft.
ügyvezetõje, projektmene-
dzser tájékoztatójából kide-
rült,  2013 januárban nyertek
1,9 milliárd forintot a megva-
lósításra a Környezet és Ener-
gia Operatív Program pályá-
zatán, majd a kiviteli tervek
elkészítésére is pályáztak. A
Nemzeti fejlesztési Ügynök-
ség tavaly júniusban ítélt meg
2,25 milliárd forint támoga-
tást. Ezzel a beruházás 95 szá-

zalékos támogatási intenzitá-
sú, vagyis 5 százalék, 350 mil-
lió forint az önrész, amit az
önkormányzat betervezett az
idei költségvetésébe. A közbe-
szerzési eljárás során kivá-
lasztott kivitelezõ Strabag-
MML Kft.-nek 2015. szeptem-
ber 30-áig kell megépítenie a
szennyvíztisztítót, és utána
következik még 6 hónap pró-
baüzem. 

A lakosság nem tapasztal
kellemetlenséget sem az új
szennyvíztelep építésekor
sem a beüzemeléskor, ígérte
az alapkõletétel után Gajdán
Lajos. A tisztítómûvet jelenleg
is üzemeltetõ Alföldvíz Kft.
szennyvíz ágazatvezetõje la-
punknak elmondta, hogy a

korszerû új mû teljesen auto-
matizált, ezért kevesebb em-
ber szükséges az üzemelte-
téséhez. Létszámleépítésre
azonban nem számít, ugyanis
a városi csatornahálózat zök-
kenõmentes üzemeltetéséhez
szükség lesz a dolgozókra. 

A tájékoztatót követõen az
alapkõben lévõ urnába a
megszokottól eltérõen egy
elektronikus adathordozót
helyeztek el, melyen a mûsza-
ki leírás, látványtervek és
tervrajzok találhatók. Szirbik
Imre humorosan megjegyez-
te, reméli hogy amikor ezt
megtalálják, lesz még olyan
eszköz amellyel eltudják ol-
vasni a rajta lévõ anyagot.
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Újra Most Mi!
Átmeneti visszaesés után újjáéled a Most Mi Mozgalom,

melynek keretében a csatlakozó cégek, magánszemélyek
idõs embereket támogatnak. A mozgalom alapítója, ifj. Tar
János súlyosan beteg gyermekeket is segít. Szeretnék, ha
minél több magánszemély és vállalkozó csatlakozna hozzá-
juk.

6. oldal

Régi tanár, új tánciskola
Önálló tánciskolával tér vissza Szentesre Vass Sándor. A

táncos-koreográfus honosította meg városunkban a modern
táncot. Az ifjúsági ház pódiumtermében szeptembertõl
heti két alkalommal várja a jelentkezõket, akik junior és
felnõtt korosztályban is kipróbálhatják magukat az NRG
tánciskolában.

7. oldal

400 embernek ad munkát
Az önkormányzat a hagyományos közfoglalkoztatás

keretében májustól szeptemberig 82 fõt foglalkoztat. En-
nek kiegészítõ programjaként 55 fõ kapott munkát júni-
ustól július végéig. A második szakaszban július-augusz-
tusban 84 fõ, míg a harmadik szakaszban augusztustól-
novemberig 74 fõ dolgozhat az intézményekben.

3. oldal

A szentesi gasztronómia
jeles eseménye a 10 legna-
gyobb tömeget megmozgató
hazai gasztronómiai feszti-
vál egyike, a Szentesi Lecsó-
fesztivál, ahol egyidejûleg
több mint 250 bográcsban fõ
a tradicionális magyar étel.
A szervezõk egyedül a sze-
les idõtõl félnek, még az esõ
sem moshatja el a két napos
programot.

Különleges receptfüzet, há-
rom színpad, gyerekvidám-
park és 300 bográcshely várja
idén a lecsófesztiválra érke-
zõket szeptember 5-6-án.
Gyakorlatilag két rendezvény
zajlik egy idõben és egymás
mellett. Pénteken este szalon-
na- és grillsütés, valamint
koncertek a nagyszínpadon,
szombaton lecsófõzés, vala-
mint gyermekprogramok és
koncertek három színpadon.

A gasztronómiai rendezvé-
nyen a bográcsok között ba-
ráti és haveri társaságok,
munkahelyi közösségek, pár-
tok és civil szervezetek,
sportegyesületek, hazai és
határon túli csapatok fõzik és
eszik a lecsót. A másik, szóra-
koztató és kulturális program
kikapcsolódási lehetõséget
nyújt a kilátogató érdeklõ-
dõknek, akik természetesen
meg is kóstolhatják az elké-
szült étkeket kóstolójegy vá-
sárlásával, vagy pedig a ren-
dezõ Hunor Coop Zrt. 500
adagos bográcsából vásárol-
va. Mészáros Zoltán vezér-
igazgató elmondta, hogy is-
mert olimpiai-, világ- és Eu-
rópa bajnok sportolókat is
várnak a lecsófesztiválra. A
sportolók személye az utolsó
héten derül ki, mivel õket a
Magyar Olimpiai Bizottság

jelöli ki. A kóstolójegyek érté-
kesítésébõl származó bevételt
megduplázza a cég és az ösz-
szeget a kórház gyermekosz-
tályának adományozza. Mé-
száros Zoltán szerint egyedül
egy szélvihar akadályozhatja
meg a rendezvényt, felké-
szültek az esõs idõre is sát-
rakkal.

Mára a nyár legnagyobb
gasztronómiai rendezvényé-
vé nõtte ki magát a 13 évvel
ezelõtt elkezdett program. Az
akkor még Szentes és Vidéke
Áfész 2002-ben rendezte meg
elõször családi napját és az I.
Szentesi Lecsófõzõ versenyt a
Kála Áruház szomszédságá-
ban. Az elsõ években zsûri
rangsorolta kóstolás alapján a
bográcsok tartalmát és hirde-
tett gyõztest.

(folytatás a 3. oldalon)

Újdonságok az idei
lecsófesztiválon

Német nyelvbõl váro-
sunkban is indulhat a dip-
lomamentõ program kereté-
ben államilag finanszírozott
nyelvizsga-felkészítés. Egy
tavaly alapított szegedi
székhelyû intézmény nyerte
el a jogot, az egyetlen szen-
tesi akkreditált nyelvisko-
lát, a két nyelvtanfolyamra
is pályázó Sirokkót viszont
elutasította az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. (OFA). A
nyelviskola vezetõje utána-
nézett, miért bukott el a pá-
lyázatuk.

Az állam azoknak hirdet
ingyenes nyelvtanfolyamo-
kat angol, német és francia
nyelvbõl, akik csak a nyelv-
vizsga hiánya miatt nem
kapták meg a diplomájukat.
Azok jelentkezhetnek, akik-
nek jelenleg nincs hallgatói
jogviszonyuk, de az állam-
vizsgát sikeresen letették. A
Diplomamentõ program a
nyelvvizsgára felkészítõ kép-
zéseken való részvételt tá-
mogatja, B1 vagy a feletti
szintrõl B2 nyelvi tudásszint-
re jutás érdekében az állami-
lag elismert, általános, kö-
zépfokú (B2) komplex, vagy
írásbeli, vagy szóbeli nyelv-

vizsga sikeres teljesítéséért.
Akik nekik felróható okból

a képzést nem fejezik be, a
kifizetett teljes képzési költ-
séget kötelesek az OFA
Nkft.-nek visszafizetni. Aki a
program végéig, 2015. de-
cember 31-ig nem tesz sike-
res nyelvvizsgát, a kifizetett
képzési költség felét kell
visszafizetnie. Elõzetesen
szintfelmérést is tartanak.

A pályázatok elbírálása
után kiderült, hogy a szegedi
székhelyû, 2013-ban alapított
Minerva Bridge Kft. indíthat
nyelvvizsga-felkészítést
Szentesen, míg a több mint 7
éve Szentesen és környékén
sikeresen mûködõ, a város
egyetlen akkreditált nyelvis-
kolája, a Sirokkó elbukott a
pályázaton. Angol és német
nyelvbõl is próbálkoztak,
egyik pályázatuk sem talál-
tatott sikeresnek, számolt be
tapasztalatairól érdeklõdé-
sünkre Molnárné Szõke Éva. A
Sirokkó Nyelviskola vezetõ-
jétõl megtudtuk, ECL, Telc és
Origó nyelvizsgát is lehet
náluk tenni, fõként az angol,
német és francia nyelveket
oktatják, lakossági, céges és
pályázati célból is.

(folytatás a 3. oldalon)

Döcögõs
diplomamentés

Épülhet a szennyvíztisztító

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Még 1 hét
a Lecsófesztiválig!
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Az Alsópárt nevû város-
részben található; a Koszta
József és a Temetõ utcákat
köti össze. 1828-tól Nagy-
völgy oldalnak vagy Nagy-
völgy partnak nevezték a te-
rületet, a város keleti szélén
végighúzódó állandó víz-
folyásra (késõbb csatorna)
utalva. 1857–1895 között
Nagyvölgyparti utcaként
emlegették; ekkor még ma-
gába foglalta a Temetõ utca
déli felét és a Sarló utcát is.
Az 1906. évi városrendezés-
kor az utca északi felét (a
Kálvária temetõ bejáratáig)
Szentes egyik legrégebbi fa-

míliájáról, a Vecseri családról
nevezték el, amelynek szá-
mos tagja komoly városi
tisztségeket viselt. Egyes fel-
jegyzések szerint Vecseri Mi-
hály volt a fõbíró 1695-ben,
amikor az újabb török-tatár
betörés miatt – a Tiszán át-
kelve – Bõdre menekültek a
szentesiek. Egy másik Ve-
cseri Mihályt több alkalom-
mal fõbíróvá választottak,
így 1724-ben és 1732-ben,

1734-ben és 1736-ban, 1742-
ben és 1749-ben. Ugyancsak
Vecseri Mihálynak hívták a
város fõbíróját 1758–1760,
1764–65 között, 1771-ben, to-
vábbá 1773–74 és 1777–78
között. Jeles leszármazottja
volt a családnak Vecsery
Zsigmond ügyvéd, 1848-as
nemzetõr hadnagy, Szentes
város fõügyésze (1849), majd
fõbírója (1861).

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (137.)

Vecseri utca

Csörög a telefon. Nagyon szomorú hírt kö-
zölt a vonal végén egy megtört, könnyeket
nyelõ hang. Meghalt Bálint bácsi. Most ün-
nepeltük a születésnapját a baráti körben, mi
a Fiúk a térrõl. Megdöbbentõ az élet. Mindig
a legjobbak mennek el. Ezen a délutánon is
vártuk a padon, hogy jön valamelyik irány-
ból, mert amikor tehette, egészsége engedte,
mindig feljött a térre. Itt élt közöttünk, ve-
lünk s most el kell, hogy engedjük arra az út-
ra, ahonnan nincs visszatérés. És mi itt ma-
radtunk. Adjon vigasztalást az a szeretet,
amellyel Bálint bácsi szerette a családját,

minket, a barátait, munkatársait. Köszönjük,
hogy voltál, hogy szerethettünk és hogy sze-
rettél bennünket. Csak a hamvaidat temettük
el. Adjon ez a gondolat erõt és vigasztalást
szeretteidnek, barátaidnak és mindazoknak,
akiknek szerencséjük volt ismerni téged. El-
mentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben
élsz és örökre ott maradsz. Búcsúzunk tõled
a Kossuth téri Fiúk. Nyugodj békében! 

Bagi Imre, Kiss Elek, Király József, Deme-
ter István, Csányi József, Gundl József,
Czakó Zoltán, Borsi Árpád, Tóth István, Ha-
jós Imre.

In memoriam
Kulcsár Bálint (1931-2014)

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Dancsó Zsuzsa export ügy-
intézõt (képünkön) kérdez-
tük.

– Kívül-belül felújítják
a városközpont legrégebbi
épületét, a görögkeleti temp-
lomot. Az egyházközség nem
rendelkezik a szükséges 16
millió forinttal, ezért az ön-
kormányzat kölcsönt ad a
munkák elvégzésére.

– Nagyon jó ötletnek tar-
tom ezt a kezdeményezést,
hiszen a városközpont egyik
elemérõl van szó. Mint a leg-
több szentesi, úgy gondo-
lom, hogy a Petõfi szálló fel-
újításával lenne igazán szép
a Kossuth tér. Amíg ez nem
valósul meg, a város szégye-
ne marad ez szép épület. A
görögkeleti templom kör-
nyékének eddigi felújítása
mindenképp a mûködtetõ
egyházközséget dicséri.

– Újra hajnal 3-ig tarthat
nyitva a CentRum sörözõ. A
fiatalok szórakozási lehetõ-
ségét és a vendéglátósok
megélhetését sem szeretné
akadályozni az önkormány-
zat, de a pihenni vágyó
szomszédok érdekeit is szem
elõtt kell tartania.

– Korrektnek találom a
döntést. A tulajdonos és az
ott dolgozók nem tehetnek a
vendégek viselkedésérõl. Se
joguk, se idejük nincs a szó-
rakozókkal külön foglalkoz-
ni. Ez az odajárók szégyene,
de a szomszédok rosszindu-
latát is mutatja valahol. Ami-
kor ott szórakoztam, nem ta-
pasztaltam, hogy különö-
sebb rendbontás lett volna. A
környéken lakók  pedig alá-
írásukkal hozzájárultak a
CentRum megnyitásához,

pedig nyilván tudják, hogy
mivel jár egy szórakozóhely.

– Egyesül a HSZATÁK Ju-
nior FC és a Szentesi Farka-
sok futballegyesület. A meg-
állapodást követõ héten a
Kinizsi labdarúgó szakosz-
tálya is hajlandóságot mu-
tatott, hogy csatlakozzon
hozzájuk így a szentesi foci
a jövõben egy szervezet irá-
nyítása alá tartozhat.

– Mivel a város kicsi, fon-
tos, hogy összetartsanak a
sportegyesületek. Jónak talá-
lom a   kezdeményezést, hi-
szen így nagyobb esélyük
van az eredmények elérésé-
re, a támogatások igénybevé-
telére. A korosztályok lefedé-
se is fontos, arról nem is be-
szélve, hogy a gyerekeknek
is szimpatikusabb lehet egy
egységesen mûködõ egyesü-
let. Az edzõk is meg tudnak
egyezni egymás között, így
nem lenne az, hogy a  kicsik,
nagyok együtt edzenek.

– A Villogó utcai piac üze-
meltetõje az állatvásár mel-
letti területen használt sze-
mélygépjármû- és motorke-
rékpár vásárt tart augusztus
3-tól, bevezetõ jelleggel. A
rendelkezésre álló jelenlegi
terület 50 - 60 jármû befoga-
dására alkalmas.

– Feleslegesnek tartom,
mivel Szentesen nem igazán
van eladó gépjármû. Ami  a

piacra kikerül, az az autóke-
rekedésekben megtalálható.
A középréteg nem szereti el-
adni az egyébként is ne-
hezen megszerzett autóját.
Magyarországon a legtöbb
használt autó külföldrõl jön
be. Sokat beszámíttatják a ré-
gi autót egy új vásárlásánál,
talán ezért sincs eladó autó a
városban. Lehetne esetleg
bolhapiac vagy szervezett
garázsvásár a Villogó utcá-
ban. 

– Az önkormányzat a 2 és
fél évnél idõsebb gyerekek
számára biztosítja az óvo-
dai elhelyezést, ezzel is se-
gítve a szülõ munkába állá-
sát – jelentette be sajtótájé-
koztatón Szirbik Imre.

– Sok szülõ rá van kény-
szerülve, hogy visszamenjen
dolgozni. Van aki anyagi
megfontolásból, más a karri-
erjét félti. Aki anyagiakban
rászorul, annak engedélyez-
ném, de ahol azoknál a csa-
ládoknál, ahol a bevételeik
meghaladnak egy bizonyos
összeget, javasolnám, hogy
maradjanak a gyerekkel há-
rom éves koráig.

– Sötét színû és néhol kel-
lemetlen szagú a Kurca vize,
ráadásul kis halak tömege
úszkált a vízfelszínen az el-
múlt napokban. Az érintett
horgászegyesületek ökológi-
ai vízszolgáltatási szerzõ-
dést kötöttek. A vízutánpót-
lás megkezdõdött.

– Örülnünk kell annak,
hogy a város központjában
van egy ilyen adottságokkal
rendelkezõ folyócska, ami
még szebbé teszi Szentest.
Ezt megóvni kell, nem pedig
szennyezni. Többször is elõ-
fordult már, hogy olyan
anyagok kerültek a vízbe,
ami veszélyeztette a Kurca
ökológiai egyensúlyát. Gye-
rekkoromban sokat horgász-
tunk a partján, sõt régen fü-
rödtek is benne...

Mit szól hozzá
Dancsó Zsuzsa?

A Szentesi Ellenõr 1914.
augusztusi száma felkeltet-
te a rendõrség és ügyészség
figyelmét, amelynek követ-
keztében a lap szerkesztõjét
kihallgatásra citálták, s ez-
zel párhuzamosan betiltot-
ták az érintett újság utcai
terjesztését. A nagy vihart
kavart cikkek közül érde-
mes részletesebben kitérni
az „Igaz hangok” címûre,
amely napokra lebontva,
szoros idõrendben, érzékle-
tesen mutatta be a háború
kitörése nyomán Szentesen
kialakult közhangulatot. A
hiteles, életszerû krónikát
Lánczi Simon Pál lapszer-
kesztõ jegyezte:

„Július 25. A reggeli lapok
meghozták a külügyminisz-
ternek Szerbiához intézett
átiratát. Mindenki tudja,
hogy az esetben, ha Szerbia
nem teljesíti az átiratban fog-
lalt követeléseket, fegyveres
elintézésre kerül a sor. Dél-
után 6 óráig adja meg a vá-
laszt Szerbia. Szentesen az-

nap – vagyis szombaton este
7 óra tájban – óriási nagy tö-
megek lepik el a Petõfi utcá-
nak Untermüller Ernõ és
Szilágyi Dezsõ üzletei elõtti
részét; várják „Az Est”-tet és
az Esti Újságot.

Július 26. A mozgósítási
parancsot már korahajnal-
ban a hatóságok nagy plaká-
tokon kihirdeti. A plakátok
elõtt százan és százan állnak.
Vasárnap lévén, a hadkötele-
sek, népfölkelõk ezrei, a hoz-
zátartozók s az érdeklõdõk
megszámlálhatatlan tömege
az utcán tanyázik, mindenki
érdeklõdik. A városi katonai
ügyosztály alig gyõzi a be-
vonulásuk iránt tájékoztatást
kérõket elintézni. – Korareg-
gel a Bocskai utca sarkán lá-
tok három idõsebb paraszt-
asszonyt, akik hangosan pa-
naszkodva sírnak. Megszólí-
tom õket. Az egyik a fiát, a
másik a vejét, a harmadik az
urát és fiát siratja. Napszá-
mos emberek õk, két kezük
munkájával szerezték meg a

mindennapi kenyeret család-
juk számára. A kenyérkere-
sõt elvitték a háborúba; a há-
rom töpörödött öregasszony
kenyér és támasz nélkül ma-
radt. Van okuk a sírásra!

Július 27. Hétfõn vitték el
a legények elejét. A háború-
ba vonulókat elkísérték a
vasútállomásra hozzátarto-
zóik. – Itt öreg szülék reme-
gõ pillantással tekintenek
búcsúzó fiukra, ott az apa

hozza a kis elemózsiával
megrakott batyut. – Amott
szerelmes szépasszony szí-
vet tépõ zokogással borul
búcsúzó férje kebelére. Kö-
zelben szepegõ apró gyer-
mekek fuldokló sírással ka-
paszkodnak bele távozásra
készülõ apjukba! Valami
borzasztó kétségbeesés rí le
a hátramaradottak arcáról!
Nem csoda! Hiszen ki tudja,
látják-e többé a távozó fiút, a

testvért, a férjet, az apát!
Avagy nem-e bénán, nyomo-
rultan térnek-e vissza! A tá-
vozó férfiak önérzetesek, ko-
molyak, de olykor-olykor az
õ szempillájukban is megje-
lenik a visszafojtott könny,
amit ujjuk végével szétmor-
zsolnak. 

Július 28. Kedden a népfel-
kelõk utaztak el. Csupa meg-
lett férfi. Hiszen 32–42 éve-
sek. Itt már az elkísérõk szá-
ma nagyobb. A panasz is
hangosabb, a jajszó is fájóbb.
Némelyiket 6–7 gyermeke,
felesége kísérte az állomásig.
A férfiak mennek, utaznak
tova, ki tudja merre, med-
dig? Ki tudja, mit hoz a sors?
A háborúval vele jár, hogy a
halál elszedi a maga áldoza-
tait bõven. – Aztán hirtelen
nagy csend borul a városra,
alig egy-két lélek jár az ut-
cán. Mindenütt a háborúról
beszélnek. Elmondják, hogy
itt ennek a gazdának hat fiát
vitték el a háborúba; – el-
mondják, hogy egy másik

gazda éppen csépeltetett, és
elvitték a gazdát, a cselédjeit,
részeseit, a gépészt, az
etetõket… S ki tudná mind-
azt elbeszélni, amit mesél-
nek. Nagyobb mozgás csu-
pán minden nap este 7 óra
tájban támadt, amikor az esti
lapok iránt oly nagy az ér-
deklõdés, a vásárlási kedv,
hogy az újságárusító bolto-
sok kénytelenek rendõri se-
gítséget kérni a rend fenntar-
tására. A közönség a szó szo-
ros értelmében megrohanja
az újságárusító boltokat. 

Július 29. Bejön hozzám
egy szegény asszony. Van
egy kis házikójuk. A házikó
ellen egy hitelezõ 90 korona
miatt az árverést megkérte.
El is van rendelve az árverés
augusztus végére. A férjét
behívták katonai szolgálatra.
Egy karéj kenyér nélkül ma-
radt itthon az asszony 8 apró
gyermekkel, a kilencedik
gyermek pedig útban van.
Felmegy nagy nyomorában
a szegény asszony a polgár-
mesterhez: – kér, esdekel; –
hiába, hasztalan, nincs segít-
ség! ... Éhen pusztuljanak?

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

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

Hiteles krónika a világháború kezdetérõl

Bevonuló katonák

Ez év június 30-án döntött
a szentesi képviselõ-testület
arról, hogy a Szentes Város-
ellátó Nonprofit Kft., mint
üzemeltetõ a 2013. évi ered-
ménye terhére bõvítse a Kál-
vária temetõben lévõ urna-
fülkék számát, mivel már ki-
adható urnafülke nem volt.
Az önkormányzati cég au-
gusztus 25-én átadta az 59 új
urnafülkét a Központi rava-
talozó bal oldala és a közle-
kedési út mellett. A 21 darab
egy személyes és 38 pedig
két személyes urnafülke kö-
zel 4 millió forintba került.
Az urnafülkéket 10 évre le-
het bérelni, utána újra vált-
hatóak.

A temetési szolgáltatások-
ról, díjakról a Városellátó

Nonprofit Kft. irodájában ér-
deklõdhetnek a Kossuth tér
6. szám alatt, a polgármeste-

ri hivatal udvarán hétfõtõl
péntekig 7.30- 14.30 óra kö-
zött.

Új urnafal a Kálvária
köztemetõben
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(folytatás az 1. oldalról)

Azóta a bográcsok száma
megtízszerezõdött és sorso-
lás útján döntenek a helyezé-
sekrõl, miközben a több ezer
látogató három színpadon
követheti a különbözõ pro-
dukciókat. A szokott helyen

felállított nagyszínpadon
sztárfellépõket láthat a kö-
zönség, a piac parkolójában
a kisszínpad bulizenét szol-
gáltat, az áruház melletti
miniszínpadon pedig amatõr
mûvészek lépnek fel. Hall-
hat a közönség tárogató, te-
kerõlant és bõrduda muzsi-
kát, cigányzenét is. A nevezõ
csapatok 24 oldalas receptfü-
zetet is kapnak, melyben a
lecsóhoz kapcsolódó érde-
kességeket olvashatnak, il-
letve az elõzõ években meg-
fõzött étkeibõl valamint a
sztárfellépõk kedvenc re-
ceptjeibõl is válogathatnak.

A megfõzött lecsók mennyi-
ségét érzékelteti, hogy idén 1
tonna paradicsomot és 1,5
tonna paprikát biztosít a ne-
vezõk részére a DélKerTész,
melyhez a csapatok hozzáte-
szik a maguk hozta hozzáva-
lókat. A rendezvény két nap-
ján 6 sztárnak, 8 zenekarnak
és több egyéni fellépõnek
tapsolhat a közönség. 

A lecsófesztivál pénteken
este kezdõdik esti közös sza-
lonnasütéssel és grillezéssel,
a jó hangulatot Péter Szabó
Szilvia és Vastag Csaba kon-
certje fokozza, az estét a
Black Five zenekar utcabálja

zárja. Másnap délután a
Hidvégi Band húzza a lecsó-
fõzés alatt a talpalávalót,
majd jön az MDC
fiúegyüttes. Õket követi este
8 órakor Gáspár Laci, majd a
Varga Feri és Balássy Betty
kettõs. A fesztivált idén is
látványos tûzijáték zárja. A
szervezõ Mészáros Zoltán ígé-
rete szerint a vasárnap reg-
gel piacra érkezõk már sem-
mit nem tapasztalnak az elõ-
zõ napok rendezvényeibõl,
mert mindent eltakarítanak
és rendbe tesznek.

Besenyei Gábor

Újdonságok az idei lecsófesztiválon

Januártól április 30-ig tar-
tott az az átfogó közfoglal-
koztatási program, mely
képzéssel kombinált foglal-
koztatást jelentett a munka-
erõpiacon nem érvényesülõ
munkavállalók számára. A
program végével Szentesen
több mint 400 embernek
szûnt meg a szerzõdése. Má-
jus 15-tõl új közfoglalkozta-
tási program indult téli és
egyéb értékteremtõ foglal-
koztatásként, melynek kere-
tében 25 fõ segédmunkást, 4
munkavezetõt, 2 adminiszt-
rátort és 24 szakmunkást al-
kalmaz az önkormányzat na-
pi 8 órában, október 15-ig.
Képzés ehhez a lehetõséghez
nem társul, a segédmunkás-
ok 77 ezer, a munkavezetõk
109 ezer, az adminisztráto-
rok és a szakmunkások 99
ezer forint bruttó bért kap-
nak havonta. A program 33
millió forintos összértékének
20 százalékát, 5 millió forin-
tot anyag- és eszközbeszer-
zésre fordította az önkor-
mányzat, míg a fennmaradó
28 millió forintot a foglalkoz-
tatottak bér-és járulékköltsé-
gei tették ki. A munka kere-
tében többek között kerék-
pártárolók készülnek el több
intézményben, a bölcsõdé-

ben kerítés, a gondozási köz-
pontban kerti pavilon, a
Mátéffy óvodában tornate-
rem valósul meg.

A hagyományos közfoglal-
koztatás a fentiektõl különál-
ló programként május 20-tól
szeptember 30-ig 82 fõt fog-
lalkoztat. Ennek kiegészítõ
programjaként 55 fõ kapott
munkát június 1-tõl július
31-ig. A második szakaszban
július 15-tõl augusztus 31-ig
84 fõ dolgozhat, míg a har-
madik szakaszban augusztus
15-tõl október 31-ig 74 fõ vé-
gezhet az önkormányzati in-
tézményekben (többek kö-
zött a városellátónál, a böl-
csõdében és parkerdõ Ott-
honban) kisegítõ tevékenysé-
get, adminisztrációs, karban-
tartói és egyéb feladatokat.

Szeptember 1-jétõl indul a
belvizes start mintaprogram,
melynek keretében a belvíz-
elvezetõ árkok és mirhók
karbantartása lesz a feladata
annak az 50 fõ segédmun-
kásnak és 5 fõ munkavezetõ-
nek, akiket ebben az idõ-
szakban február 28-ig foglal-
koztat az önkormányzat – tá-
jékoztatta lapunkat Mészáros

Ágnes, a szociális iroda köz-
foglalkoztatási ügyintézõje

L.É.

Folytatódik a közfoglalkoztatás

400 embernek
ad munkát (folytatás az 1. oldalról)

A sikeres nyelvvizsgára
való felkészülést helybeli,
szakképzett tanáraik segítik.
Számos TÁMOP-os tanfolya-
mot tartottak már angol és
német nyelvekbõl, több me-
gyében. Ilyen háttérrel nem
volt tehát kérdés, hogy meg-
pályázzák a diplomamentõ
programban való részvételt. 

– Igyekeztünk anyagunkat
mihamarabb összeállítani, de
már a pályázásnál nehézsé-
gekbe ütköztek az intézmé-
nyek, mivel több hiányosság
is volt a kiírásban, ezért azt
pár hét alatt újraírták. A tan-
folyamok indítását március-
ra tervezték, s több hónapos
csúszás után, augusztusban
megérkezett a várva várt le-
vél, melyben egy mondat kö-
zölte: a bírálat alapján nem
feleltünk meg. Mivel annak
megtekintésére lehetõség
van, mi szinte azonnal, au-
gusztus 19-én Budapesten el-
olvastuk, és sajnálattal ta-
pasztaltuk, hogy a nyelv-
vizsgára való sikeres felké-
szüléshez szükséges feltéte-
leket a pályázat bírálati
pontjai jelentõs mértékben fi-
gyelmen kívül hagyták, így
például a nyelvvizsgáztató
tanárok fontosságát, vizsga-
helyként való mûködést, s
hogy a helybeli, tapasztalt
nyelviskolák tudják a helyi
igényeket a legjobban fel-
mérni – mondta Molnárné
Szõke Éva. Szempontként
szerepelt ugyanakkor, hogy

folytat-e OKJ-képzést az
adott intézmény. Azért is két
pont levonás járt mindkét
pályázatuk esetében, mert a
franciára nem pályáztak.

Éva hangsúlyozta, nem a
másik iskolával van a gond,
hanem a bírálat hiányossága-
ival, mert egyes pontjai igen
érdekesek. Ám nem csak õk,
az érintettek sem értik. – A
tanulók nagy felelõsséget
vállalnak azzal, hogy aláírják
a diplomamentõ szerzõdést.
Egy 240 órás tanfolyam való-
ban sokat jelent, de kérdés,
sikerül-e jól megválasztani
az iskolát. Amikor feloldot-
ták a rendszert, folyamato-
san csörgött a telefonunk, so-
kan érdeklõdtek – s nem
csak saját hallgatóink –, hogy
Szentesen miért nem indul
diplomamentõ tanfolyam.
Csoportosan ültek a gép
elõtt, hogy idõben fel tudja-
nak jelentkezni – beszélt ta-
pasztalatairól az iskola veze-
tõje, s hozzátette: – Döcögõ-
sen indult, ezek után felme-
rült bennem a kérdés: hány
sikeres nyelvvizsga lesz a
képzés végén?

A nyertes Minerva Bridge
Kft. Szentesen egy német
tanfolyamot indít, tervezett
kezdési idõpontja szeptem-
ber 25., a nyelviskola szente-
si képzési helye a Zsoldos
szakközépiskola, ugyanab-
ban az utcában, méterekre
csupán a Sirokkótól.

D. J.

Döcögõs
diplomamentés A Pálmások Szövetsége

2006-tól tagja a város képvi-
selõ-testületének és a mellet-
te dolgozó bizottságoknak. A
civil egyesület pártoktól füg-
getlen, önálló programmal
rendelkezik és kizárólag a
város érdekeiért dolgozik,
tagjai a város ismert, elis-
mert szakemberei, vállalko-
zói, akik közül többen a vá-
ros kitüntetettjei. Döntéseik-
ben nem befolyásolják az ép-
pen aktuális pártpolitikai vi-
ták, érdekek, hanem munká-
jukra, a város ügyeire össz-
pontosítják figyelmüket.
Képviselõi nagyon aktívak
az üléseken, jól felkészülve
mennek oda és tárgyszerûen
szólnak hozzá, mondják el
álláspontjukat.

A pálmások képviselõ-
jelöltetjei választókerületen-
ként: Az 1-es (Kertváros)
Horváth István díszpolgár
vállalkozó, 2-es (Észak-
Felsõpárt és Magyartés)
Lõrincz Mihály Róbert vállal-
kozó, a 3-as (Kelet-Felsõpárt
és Nagyhegy) Bajczár Sándor
mentõgépkocsi-vezetõ vál-
lalkozó, 4-es (Alsórét és
Csongrádi út mente) Horvát
Zoltán László cukrászmester,
5-ös (Felsõpárt) Dávid László
József vállalkozó, 6-os (Város-
központ) Tímárné Staberecz
Terézia könyvvizsgáló vállal-

kozó, 7-es (Apponyi tér és
Dél-Felsõpárt) Bugyi András
vállalkozó, 8-as (Kisér)
Dömsödi Teréz lapszerkesztõ
újságíró, 9-es (Vásárhelyi út-
tól keletre) Szûcs György vál-
lalkozó, 10-es (Berekhát és
Lapistó) Borsos Zsigmond csa-
ládi gazdálkodó.

A pálmások programjának
mottója: „Legyen a pálma
mindenkié!” Azaz legyen a
siker mindenkié. Legyen vá-
rosunk sikeres, mert így le-
het az itt élõ minden ember
nyertes. A történelmi idõk-
ben a különbözõ versenyek
nyerteseit pálmaággal jutal-
mazták. Innen a mondás,
hogy „Elvitte a pálmát.” Mi
pálmások azt szeretnénk,
hogy városunk ne csak címe-
rében viselje a pálmát, ha-
nem minden polgára képle-
tesen elnyerhesse a siker
szimbólumát, a gyõztesek-
nek járó pálmát. Ez a progra-
munk célja, ezért akarunk
dolgozni, mint tettük azt ed-
dig is, törekedtünk erre mos-
tanáig. Ahhoz, hogy tovább-
ra is tehessük, azt kérjük a
választóktól, hogy „Bízzák a
megoldást a pálmásokra! A
függetlenek szövetségére!”

Horváth István
a Pálmások Szövetsége

elnöke

Pálmások jelöltjei

Szeptember 1-tõl Martinkáné Bazsánt Judit a IV. számú fel-
nõtt háziorvosi körzet háziorvosa új helyre költözik, a továb-
biakban a  Rákóczi Ferenc u. 71. sz. alatti orvosi rendelõben
látja el betegeit.

A rendelési idõ változatlan: hétfõ- péntek: 8 -11.30 -ig.

Új helyen rendel
Helyszíni bejárást tart a

Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal Mûszaki Irodája
a Magyartési bekötõútnál
szeptember 2-án, kedden 14
órakor. Már évek óta problé-
mát jelent a Magyartési be-
kötõút rossz állapota. Érke-
zett panasz a lakosság részé-
rõl, a helyközi járatokat üze-
meltetõ Tisza Volán Zrt ré-
szérõl, és többször éltek a
képviselõi interpelláció lehe-
tõségével is, amit mindig to-
vábbított a hivatal a Magyar

Közútkezelõ Zrt. felé - állami
út lévén -, ahonnan mindig
elutasító válasz érkezett. Az
út az árvízi helyzet esetén
felvonulási út, így a hihetet-
lenül rossz állag érinti a ka-
tasztrófavédelmet és ugyan-
ezért az Ativizig szakasz-
mérnökségét is. A helyszíni
bejáráson részt vesz Szirbik
Imre polgármester és az érin-
tett szervek (közútkezelõ,
katasztrófavédelem, Ativi-
zig) illetve várják a lakossá-
got is.

Megnézik a
Magyartési utat

A Lehet Más a Politika jelöltjeként tavasszal országgyûlési
képviselõválasztáson induló Gurdon Lajos a zöld párt polgár-
mesterjelöltje. A 45 éves szentesi pszichológus a csongrádi
járóbeteg szakrendelõben dolgozik. A jelölt elmondta, hogy
minden választókörzetben indít a párt képviselõjelöltet, a
személyüket késõbb nevezik meg.

Gurdon az LMP
polgármesterjelöltje

A városban elsõként össze-
gyûjtötte és szerdán hivata-
losan leadta az induláshoz
szükséges aláírásokat tartal-
mazó támogató ajánlóíveit a
Fidesz-KDNP polgármester-
jelöltje és mind a 10 képvise-
lõjelöltje, adta hírül a párt
helyi szervezete sajtóközle-
ményben. Az aktivisták foly-
tatják az aláírásgyûjtést és
ígéretük szerint minden ház-

tartást személyesen felkeres-
nek a következõ napokban,
hogy képviselõjelöltjeik és
polgármesterjelöltjük a lehe-
tõ legközvetlenebb módon
kapjanak és adjanak infor-
mációt a lakosoknak. A kam-
pányidõszakban a Fidesz
iroda hosszabbított nyitva
tartással áll a választók ren-
delkezésére.

Leadta az ajánló-
íveket a Fidesz

Demeter Attila, a 4. sz. választókörzet képviselõje fogadóórát
tart szeptember 3-án szerdán 17 órakor. A Csongrádi út 3. sz.
alatt a Vízmû épületébe várja az érdeklõdõket, ahol a választási
ciklus alatt végzett munkákról beszélgetnek.

Fogadóóra

Az I. Szentesi Lecsófõzõ
verseny 28 indulója közül
elsõ helyezettnek a Há-
rom Grácia és Kísérõi csa-
patot választották, máso-
dik Szûcs József lecsója,
a harmadik helyezett
Feketéné és Geréné alkotta
páros lett. A 2. Lecsófõzõ
fesztiválra már közel 60
bográcsot neveztek, egy
évvel késõbb 77 jelentke-
zõ fõzött. 2005-ben lépte
át a 100-at a bográcsok
száma, 2007-ben pedig a
bûvös 200-at is. Az volt az
az év, amikor a zsûri fel-
adta a küzdelmet, mert
nem bírta végigkóstolni a
több száz adag elkészült
lecsót, így sorsolták a
gyõzteseket. Az ötlet be-
vált, az elsõ három helye-
zettet sorsolás útján vá-
lasztják azóta is, azonban
a különdíjakat bírálat
alapján ítélik oda. Archiv fotó: Vidovics Ferenc
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Tudjuk, hogy „a népmûvé-
szet” nem létezik önmagá-
ban, ezért a mindennapok-
hoz tartozó tevékenységek
közül gyakorolták a szamóca
augusztus eleji dugványo-
zással történõ szaporítását,
szabadtéri kis kerti tûzhely
építését is sár, homok és tég-
la felhasználásával. A tábor

elsõ napján jártak a kiséri
városrész Kurca stranddal
szemközti oldalán található
utcákban. Autóbuszos kirán-
dulás keretében érkeztek a
Termál tó partjára, ahol be-
pillantást nyertek annak ke-
letkezésébe és élõvilágába.
Mindezek után megtekintet-
ték Szabics Ferenc és ifj.

Szabics Ferenc csodálatos fa-
faragványait és egyéb nép-
mûvészeti tárgyait.

A Galga és a Tápió mente
településein elvarázsolta
õket az egymásba érõ palóc
falvak sora. Bagon, Hévíz-
györkön és Galgahévízen a
vasárnap délelõtti misékre
érkezõ, a hagyományos nép-
viseletet még ma is használó
75-80 éven felüli asszonyok
díszes öltözékét is megcso-
dálták. Bagi otthonában láto-
gatták meg Nagy Jenõné Mag-
dika nénit, aki férjével a ház
körüli homokos talajú hatal-
mas kertben számtalan szép,
egészséges zöldség és gyü-
mölcsfélét termeszt, többek
között hatalmas szentesi
paprikát is. Tápiószentmár-
tonban a Kincsem lovas
parkban sétáltak, Tápiósze-
lén „Magvas gondolatok-
kal”, és a „Magtól magig” ki-
állítás játékos gyakorlataival,
valamint a laboratórium tit-
kaival várták õket a Pannon
Magbank munkatársai. 

Az idei tábort is „a hagyo-
mányoknak megfelelõen”
akadályverseny követte a li-
getben. E napon a szülõknek
és a tábor ideje alatt közre-
mûködõknek a két hét alatt
tanultakból álló, nagyon jó
hangulatú bemutató zárta
Balla Tibor citera és tekerõ
muzsikálása kíséretében a Ki
játszik ilyet? tábort.

Ki játszik ilyet? a Galga
és a Tápió mentén

A £ódzi Fotómûvészek Társa-
sága Idõ címû fotókiállítására
várja az érdeklõdõket a Szentesi
Mûvelõdési Központ és a Szen-
tesi Fotókör az ijúsági házban.

A szeptember 1-jén, hétfõn 18
órakor nyíló tárlat folytatása a
múlt év õszén £ódzban, a kiskun-
félegyházi Wesel Hugó Fotókör és
a Szentesi Fotókör alkotóinak
munkáiból rendezett közös kiállí-
tásának. Az „Idõ“ címû kiállítás a
következõ lépés a lengyel és ma-
gyar fotográfusok baráti kapcso-
latának elmélyítésében. A kiállító
több mint 30 lengyel fotós közül
több is eljön a kiállítás megnyitó-
ra és néhány napos ittlétük során
megismerkedhetnek a környék
nevezetességeivel, szépségeivel is
– tudtuk meg a helyi fotókör
vezetõjétõl, Nagy Istvántól.

A kiállítás képeit Szirbik Imre
polgármester ajánlja az érdeklõ-
dõk figyelmébe hétfõn. (Az alko-
tások október 17-ig láthatók az
intézmény nyitvatartási idejé-
ben.)

Ugyancsak szeptember elsõ
napján egy kis kamarakiállítás is
nyílik 19 órakor a Galéria Kávé-
ház és Étteremben a £ódzi Fotó-
mûvészek Társasága négy tagja,
Adam Zieliñski, Kurowski Witek,
Marcela Paniak, Sebastian Szwaj-
kowski képeibõl. Ezek a fotók no-
vember 3-ig láthatók.

Lengyel fo tósok
bemutatkozása

Kemenceépítés a táborvezetõ fiával

Franciszek Kluczyñski fotója az idõ múlásáról

Ki játszik ilyet? címmel népi játék, népi ének, néptánc és
kézmûves tábort szervezett 5-13 éves gyerekek számára
Hankó Györgyné néptánc pedagógus Szentesen és a Galga-
ill. a Tápió-mente településein. Augusztus 4-15. között 10
kisgyermek a magyar folklór – fõként a Dél-Alföld és a pa-
lóc vidék – népi játékaiból, népdalaiból, néptáncaiból, nép-
zenéjébõl, népmeséibõl, nyelvtörõibõl hallott ízelítõt, meg-
ismerhették a templomi asszonyi viseletet, gyakorolhatták
a hajfonást, hímzést, díszítést, miközben megismerkedtek
a magyar népmûvészettel.
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Elkészült és átadták a
Pusztai László Sporttelep öl-
tözõjét. A lapostetõs épület
tetejének és oldalfalainak hõ
és hangszigetelését, a külsõ
vakolat cseréjét, a külsõ és
belsõ festését, a nyílászárók
részbeni cseréjét és kisebb
felújításokat végezte el brut-
tó 8,5 millió forint értékben
az Unibau Épszer Kft, Perjés
Márk építész-tervezõ tervdo-
kumentációja és mûszaki le-
írása alapján. Az öltözõt ri-
asztó védi és hamarosan ka-
merákat is felszerelnek az
épületre a rongálások meg-
elõzésére, esetleg az elköve-
tõk felderítésére.

Az átadón Szirbik Imre pol-
gármester (a kis képen balról)
a sportegyesület és az önkor-
mányzat összefogásáról be-
szélt. A Darányi Ignác Terv
pályázatára a Kinizsi jelentke-
zett, az önkormányzat pedig
anyagi elõleget biztosított a
tulajdonában álló öltözõ fel-
újítására. A polgármester re-
ményét fejezte ki, hogy a jö-
võben további együttmûkö-
dések születnek civil szerve-
zetek, sportegyesületek és az
önkormányzat összefogásá-
val. Kijelentette: az öltözõ-
felújítás is részállomása a
sportfejlesztési programnak,
aminek része a fedett uszoda
és a mûfüves pálya elkészülte

is. A munkát folytatni kell, az
öltözõ teljes nyílászárócseréje,
eszközfejlesztése és a sport-
szálló átalakítása is a tervek
között szerepel a pályázatok
függvényében.

Garai Szabó Imre, a Szentesi
Kinizsi SZITE elnöke (a kis
képen jobbról) elmondta,
hogy a kivitelezõk a szeptem-
ber 30-i befejezési határidõ
elõtt közel egy hónappal elké-
szültek a munkákkal és a
sportolók birtokba vehették

az öltözõket. Az elnök ki-
emelte Magyar József vezér-
igazgató és a Hungerit Zrt.
anyagi támogatását, melynek
köszönhetõen lépésálló szige-
telés került az öltözõ tetejére.
Elmondta, hogy már megron-
gálták az utca felõli szigete-
lést, a mûszaki átadás után
pedig a tetõ szellõzõkémé-
nyének borítását rugdosták
szét ismeretlenek.

Csepregi István, a Kinizsi
labdarúgó szakosztályának

vezetõje elmondta, hogy az
épületben hat játékos-, és egy
játékvezetõi öltözõ, három
szertár, három vizes blokk és
két egyéb helyiség található.
Az öltözõt 15 korosztályos
labdarúgó csapat, a rögbisek
és az iskolai sportrendezvé-
nyeken résztvevõ gyerekek
használják. Az atléták a sport-
szállóban öltöznek. A sportte-
lepet 9-tõl 21 óráig használ-
hatják, elõzetes egyeztetés
alapján. B.G.

Átadták az öltözõt
Sándorfalván nyert a

Szentesi Kinizsi a megyei
labdarúgó bajnokság máso-
dik fordulójában az elmúlt
vasárnap. Bár a hazaiak töb-
bet kezdeményeztek, több
helyzetet alakítottak ki a
kapu elõtt, Kánvási Bencé-
nek a 89. percben szerzett ta-
lálatával a mieink elhozták
a három pontot. Folytatás
szombaton, hazai pályán, a
Kistelek ellen.

Az elsõ fordulóban hazai
pályán vereséggel indította
az idényt a Szentes, javítani
Sándorfalván kellett volna,
márpedig onnan egyik csa-
patnak sem egyszerû „pon-
tosan” hazatérnie. A nyáron
alaposan felfrissült a házi-
gazdák játékoskerete, és nem
titkoltan azzal a céllal kezd-
ték a bajnokságot, hogy az
elsõ tíz között végezzenek.
Ennek érdekében érkeztek az
új igazolások, itthonról és
Szerbiából egyaránt. A talál-
kozó elején a hazaiak azon-
nal nekiestek a Kinizsinek,
de a mieink jól szervezett vé-
delme állta a rohamokat, sõt,
idõnként egy-egy veszélyes
ellenakcióra is futotta Bozóki
Zoltán csapatának erejébõl. A
második félidõ hasonló for-
gatókönyv szerint zajlott, de
Gömöri kapus eszén nem
tudtak túljárni a hazaiak tá-
madói. A 89. percben aztán
Gránicz iramodott meg és

egy szép cselsorozatot köve-
tõen kapura lõtt, a labda a
kapuson megpattanva to-
vább gurult a kapu felé és a
kilenc perccel korábban pá-
lyára lépõ Kánvási Bence kö-
zelrõl a sándorfalvi kapuba
kotorta a játékszert. – Átad-
tuk a területet a hazaiaknak,
tudtuk, hogy mire számítha-
tunk a részükrõl – mondta
Bozóki Zoltán vezetõedzõ a
találkozó után. – Nekünk is
voltak nagy helyzeteink,
igaz, ellenfelünk irányította
a játékot. Kilenc sárgalap
volt a mérkõzésen, ennek el-
lenére nem mondanám,
hogy durva volt az összecsa-
pás, ugyanakkor úgy érzem,
jogosak voltak a lapok mind-
két oldalon. 

Bozóki Zoltán dolgát ne-
hezítette, hogy a tartalékka-
puson kívül mindössze két
cserejátékosa ült a kispadon,
igaz, egyikük döntõ érdeme-
ket szerzett a gyõztes találat
megszerzésében. A Kinizsi
szerdán Mórahalomra láto-
gatott kupamérkõzést játsza-
ni, majd szombaton követke-
zik az újabb bajnoki, ezúttal
a Pusztai László Sporttele-
pen, ahol a Kistelek együtte-
se vendégeskedik majd. Po-
lyák András eltiltása lejárt,
így ismét pályára léphet a
védõ a 17 órakor kezdõdõ
mérkõzésen. 

hv

Kánvási
gólja döntött

Az idõsek megsegítésére
irányuló kezdeményezésrõl
számolt be lapunk 2012-ben,
amikor egy budapesti céget,
és egy helyi élelmiszerboltot
irányító vállalkozó, ifj. Tar Já-
nos elhatározta, hogy a Most
Mi Mozgalom (MMM) kere-
tében a csatlakozó cégek,
illetve magánszemélyek
egyenként 2-3 olyan idõs
embernek juttatnának el ha-
vonta alapvetõ élelmiszere-
ket, akik önhibájukon kívül
kerültek nehéz életkörülmé-
nyek közé. Támogatottan-
ként és havonta 5 ezer forint-
ban határozták meg a támo-
gatás összegét, melybõl az
egyéni igénynek megfelelõ-
en vásárolnak be és juttatják
is el a csomagokat a segélye-
zettekhez. Az önkormányzat
vállalta, hogy összeköttetést
biztosít a felajánlók és a rá-
szorulók között, továbbá a
város szociális intézményei
is a mozgalom segítségére
voltak a megsegítettek kivá-
lasztásában.

Két évvel ezelõtt a figye-
lem a nyugdíjasokra irá-
nyult, a rendszer számos
résztvevõvel jól mûködött.
Idén újra felkerestük ifj. Tar
Jánost, aki beszámolt arról,
hogy egy átmeneti vissza-
esés után a mozgalom újjáé-
led.

– Még mindig úgy érzem,

hogy a hagyományos támo-
gatási formáktól eltérõen, ez
a módszer közvetlenebb, rá-
adásul a felajánlott összeg
alapvetõ élelmiszerek formá-
jában egy az egyben el is jut
a támogatottakhoz. Az álta-
lam tulajdonolt Bocskai u. 8
sz. alatti élelmiszerbolt bevé-
telébõl finanszíroztam a saját
támogatásokat, ennél a vál-
lalkozásnál a trafiktörvény
ugyan okozott némi fejtö-
rést, de szerencsére mostan-
ra megoldódtak a problé-
mák, így ismét gõzerõvel
folytathatjuk a munkát –
mondta ifj. Tar János.

A vállalkozón kívül jelen-
leg Szûcs György a Termoker
Szentes Kft. tulajdonosaként
tevékenykedik a mozgalom-
ban, továbbá Szabó Imre, a
Tejszolg Szentes Kft. támo-
gatását nyújtja a rászorulók-
nak. Több magánszemély is
csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, akik anonim módon
kívántak hozzájárulni az
adakozáshoz, és Szegedrõl is
érdeklõdtek egy ottani moz-
galom létrehozásának lehe-
tõségérõl.

– Termoker és a Tejszolg
jelenleg 2-2 fõt támogatnak
az alapvetõ élelmiszerek

megvásárlásával. Én egy
nyugdíjas hölgyet és két be-
teg kisgyermeket segítettem
korábban, sajnos az egyik
kisfiú szervezete nemrég fel-
adta a harcot. Helyette most
keresünk olyan, nehéz körül-
mények között élõ családot,
akik szintén súlyos beteg
gyermeket nevelnek. A má-
sik kisfiúról már bizonyára
hallottak az olvasók. A
csongrádi Blázsik Zsolt Patrik
nyitott gerinccel és agykam-
ra-tágulattal született, az
utóbbi idõben pedig súlyos
csontritkulás is fellépett ná-
la, így a családjának minden
támogatásra szüksége van
ahhoz, hogy a minimális
életszínvonalat fenntarthas-
sák, és az orvosi ellátást is
megkapják – magyarázta ifj.
Tar János 

– Szeretném, ha minél töb-
ben csatlakoznának hozzánk
a jövõben. Magánszemély-
ként és vállalkozásként is
örömmel látunk mindenkit,
aki úgy érzi, hogy tud és
szeretne tenni a rászoruló-
kért – közölte a vállalkozó,
akinek elérhetõségei felõl
szerkesztõségünkben érdek-
lõdhetnek a jövõbeli támoga-
tók.

L.É.

Újra Most Mi!

Három napos játékvezetõi
felkészítõ-képzést tartottak
városunkban a hazai rögbi
játékvezetõk legjobbjainak,
de két török sípmester is
Szentesen frissítette fel a tu-
dását, olyan szakembertõl,
mint a Skóciából érkezõ
Colin Pret. Törõcsik Sándortól,
a Szentesi '91-esek Rögbi
Klub szakosztályvezetõjétõl
megtudtuk, hogy a három
nap alatt a képzés résztvevõi
gyakorlati és elméleti felké-
szítést kaptak, informálód-
hattak a rögbi szabályainak
változásairól, az aktualitá-
sokról, és mérkõzéseket te-

kinthettek meg a Pusztai
László Sporttelepen. Szom-
baton elõbb a nagykõrösi és
a szentesi U14-es korosztály
mérkõzött meg egymással,
majd a kecskeméti és békés-
csabai „kollégákkal” kiegé-
szülõ szentesiek mérkõztek
meg a Bukarestbõl érkezõ
Drakula Veterán Rögbi Klub-
bal, ezt követõen pedig az
Extraligában szereplõ Kecs-
kemét gárdája csapott össze
a Szentesi '91-esekkel. A já-
tékvezetõi felkészítésen a ha-
zai bajnokság legjobbjai, ösz-
szesen 13 játékvezetõ vett
részt. hv

Skót oktató a
játékvezetõknél16 csapat részvételével rendezték a ligeti uszodában, a vízi-

labdázók 23. Sas Tornáját. A három napos rendezvényen
elõbb a csoportokba beosztott csapatok körmérkõzéseket vív-
tak, majd vasárnap a helyosztók következtek. – Néhány csa-
pat kivételével mindenki itt volt, akik korábban is résztvevõi
voltak a tornának – mondta Bertók Gyula, az esemény szerve-
zõje. – Legnagyobb sajnálatomra az Édesvízi Planktonok
nem vettek részt az idei tornán, õk a kezdetek óta mindig
medencébe szálltak, de remélem, hogy jövõre ismét csatla-
koznak majd hozzánk. Mindig vannak új csapatok is, például
idén a Kispályások, ezek a fiatalok Európa minden részérõl
jöttek ide és találkoztak Szentesen, és álltak össze egy csapat-
tá ezen a tornán. 

A 33-as medencében rendezték a mérkõzéseket, amelyek
valamivel rövidebbek voltak, mint a hivatalos játékidõ. A
négyszer 5 perces találkozókra azért is volt szükség, mert
pénteken délután 16 órától egészen vasárnap délig folyama-
tosan zajlottak a mérkõzések. A torna két gyõztese végül az
elsõ csoportban az élen végzõ Rohadványok gárdája, és a B-
csoport legjobbja, az Amatõr Sasok együttese lett. A második
helyen a román Crisul Orodae és az Ant-Corn, míg a harma-
dik helyen a Nagy Árpi SC és a Szrtata vízilabdásai végeztek.

hv

23 éves a Sastorna
Vermes Istvánra, a szentesi és a magyar teniszsport ki-

emelkedõ alakjára emlékezünk, akitõl augusztus 18-án,
Németországban vett végsõ búcsút családja és szerettei.

Gimnazistaként kezdett teniszezni, s ez a sport élete meg-
határozó elemévé vált. A tanítóképzõ elvégzése után tanított
Zalotán, Mentettréten, Nagytõkén, Berekháton, majd Buda-
pesten. A külterületi iskolákból sokszor nagyon viszontagsá-
gos körülmények között járt be a városba edzésekre. De erõs
akarat, a kitartása által kiemelkedõ egyéniségévé vált a szen-
tesi teniszsportnak, úgy is, mint versenyzõ, késõbb, mint
edzõ. A 60-as években több alkalommal volt Csongrád me-
gye bajnoka, rangos helyezéseket ért el az Alföld Kupa verse-
nyeken és más országos megmérettetéseken is. Emellett már
fiatalon edzõként is tevékenykedett, késõbb a tanítói pályát is
elhagyva a sportnak élt. Magánéleti változások miatt hosz-
szabb ideig Budapesten élt, ahol a BSE nõi csapatával orszá-
gos bajnokságot is nyertek. Késõbb évekig Siófokon, majd
Németországban edzõsködött eredményesen.

Ez volt az utolsó állomása.
Bizonyára sok tanítványának marad meg az emlékezeté-

ben...

Akinél mindig volt
egy teniszütõ

Blázsik Zsolt Patrik a vállalkozó egyik támogatottja

A Dr. Papp László Birkózó Egyesület 9 gyerekkel utazott el
a zánkai Erzsébet Táborba. Az ötnapos edzõtáborban  a há-
romszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes Komáromi Tibor
vezetésével összesen 180 gyerek vett részt a második turnus-
ban, naponta két edzésen. A tréningek között a szervezõk sok
programmal kedveskedtek a tábor lakóinak. A végén a leg-
szorgalmasabbak ajándékot kaptak, a szentesi csapatból
Balogh-Szabó Árpád és Zsirmik Martin, de mindenki egy em-
lékéremmel lett gazdagabb, számolt be Mazula Erik edzõ.

Erzsébet Táborban
birkóztak
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A kis molylepke elõször repül ki a
szekrénybõl. Amikor hazaér, kérdi
tõle az anyukája: - Na kicsim, mi-
lyen volt odakint?
- Nagyon örültek nekem, mindenki
tapsolt!

Két rendõr ül a moziban. Megszólal
az egyik:
- Most jön a happy end.
- Csak nehogy elénk üljön.

Voltam stresszoldó kezelésen. Azt
mondták, hat héten belül komoly
fejlõdést kell elérnünk. Most iszo-
nyatosan aggódom, hogy tartani
tudjuk a határidõt!

Móricka a kertben labdázik, és vé-

letlenül átrepül a labda a szomszéd-
ba...
- Öcsi, tiéd ez a labda?
- Miért, összetört valamit?
- Nem.
- Akkor az enyém.

Férfi a repülõgépen a stewardess-
nek:
- Hölgyem, fel vagyok háborodva!
Rendszeresen önökkel repülök, de
sosem mehetek akkor a WC-re
amikor én akarok, soha nem látom
a filmet, amit vetítenek, és mindig
ablak mellé ültetnek!
- Kapitány úr, kérem ne szórakoz-
zon, hanem inkább kezdje meg a
felszállást!

- Vádlott, próbáljon végre más em-
ber lenni!
- Én megpróbáltam bíró úr, de ak-
kor meg három évet kaptam okirat
hamisításért.

Az ifjú feleség kissé meghízott, és a
férje folyton szekálja:
- Olyan nagy a feneked, mint egy
betonkeverõ!
A feleség csak hallgat, de amikor
este a férje kezd hozzábújni, azt
mondja:
- Csak nem gondolod, hogy azért a
két vacak kavicsért beindítom a be-
tonkeverõt?

- Szomszéd, mondja, miért veri úgy
azt a szerencsétlen gyereket?
- Tudja, holnap kapja meg a gyerek
a bizonyítványt, de nekem még ma
el kell utaznom!

- Milyen az arab lopakodó?
- Teve mamuszban.

Egy férfi betelefonál a helyi rádióba:
- Jó napot! Találtam egy pénztárcát
itt a fõtéren egy padon. Van benne
1000 euró meg 150 ezer forint. Ta-
láltam még benne egy személyit is
amin az áll, hogy Kovács András,
lakcím: Petõfi Sándor utca 15. Na,
szóval neki küldeném a Bonbon,
Köszönöm, hogy vagy nekem címû
számát!

Hõguta

Szeptember 1., hétfõ
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:30 22 Jump Street – A túlkoros osztag
18:30 3D Sin City: Ölni tudnál érte
20:30 The expendables – A feláldozhatók 3.
Szeptember 2., kedd
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:30 22 Jump Street – A túlkoros osztag
18:30 3D Sin City: Ölni tudnál érte
20:30 The expendables – A feláldozhatók 3.
Szeptember 3., szerda
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:30 22 Jump Street – A túlkoros osztag
18:30 3D Sin City: Ölni tudnál érte
20:30 The expendables – A feláldozhatók 3.
Szeptember 4., csütörtök
15:00 Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak
16:15 Tini nindzsa teknõcök

18:30 Az élet ízei
20:30 The expendables – A feláldozhatók 3.
Szeptember 5., péntek
15:00 Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak
16:15 The expendables – A feláldozhatók 3.
18:30 3D Sin city: Ölni tudnál érte
20:30 Tini nindzsa teknõcök
Szeptember 6., szombat
10:45 3D Így neveld a sárkányodat 2.
13:30 Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak
15:00 Bogyó és Babóca 3.-Játszótársak
16:15 3D Tini nindzsa teknõcök
18:30 Az élet ízei
20:30 The expendables – A feláldozhatók 3.
Szeptember 7., vasárnap
10:45 3D Így neveld a sárkányodat 2.
13:30 Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak
15:00 Bogyó és Babóca 3.-Játszótársak
16:15 The expendables – A feláldozhatók 3.
18:30 3D Sin city: ölni tudnál érte
20:30 Tini nindzsa teknõcök

Mozimûsor

Emlékezünk
Antalfy Imréné Manyikára

emlékezünk, aki a Szívügy
Klub oszlopos tagjaként tevé-
kenykedett. Nem sokkal
nyolcvanadik születésnapja
elõtt távozott köreinkbõl. A
közös utazások szíve-lelke
motorja volt, G. Szabó Lenke
nénivel sokáig együtt dol-
goztak az elõadások és ösz-
szejövetelek szervezésében.
Nagyon jó emberként emlé-
kezünk rá.

A Szívügy Klub tagjainak
képviseletében:

Bernátné Marika

Miután megszûnt a bútor-
gyári munkahelye, Chemez
Attila fafaragóként folytatta
tovább pályafutását. Egy
csongrádi mûvész munkáját
látva próbálta ki a mestersé-
get, ami mûködni látszott,
ezért úgy döntött, tovább-
fejleszti tudását. Autodi-
dakta módon tanult új tech-
nikákat és ma már egy arc-
kép dombormûben való
visszaadása sem okoz neki
gondot. 

– Mindig is szerettem bar-
kácsolni. Kiskoromban is ér-
dekeltek a famunkák, valójá-
ban sosem állt tõlem messze
ez az irányvonal, csak épp a
népmûvészetnek ezt a szak-
ágát nem ismertem annyira –
mesélte a fafaragó. 

A nyolcvanas években
nem is volt igazán ismert ez
az iparág. Mesterei nem vol-
tak, magától jött rá, hogyan
lehet fából használati tárgya-
kat készíteni. Fatálak, edé-
nyek, díszítõelemek kerültek
ki a kezei közül, melyeket
kézi és gépi megmunkálás
során hozott létre. Farönkök-

nek ad új értelmet, de csak
bizonyos fafajtákkal szeret
igazán dolgozni. Mivel a fa-
ragást nem lehet kiradírozni,
nem hibázhat munkája so-
rán. Térbeli faragás alkalmá-
val agyagból is el szokta ké-
szíteni, amit késõbb fából
szeretne viszont látni. Kopja-
fákat nem készít, de szépnek
találja õket.

– Zsûrizett, népi-iparmû-
vészeti munkáim vannak és
tagja vagyok egy népmûvé-
szeti egyesületnek, mely tag-
ja a Népmûvészeti Egyesüle-
tek Szövetségének – részle-
tezte a mester.

Megrendelésre is készít
különbözõ tárgyakat, de kéz-
mûves rendezvényekre is el-
jár. Augusztus 20-án a Budai
Várban a Mesterségek Ünne-
pén is részt vett, ahol bemu-
tatta, hogyan készít el bizo-
nyos darabokat, de az érdek-
lõdõk ki is próbálhatták a fa-
faragást, ha kedvük tartotta.
A gyulai Körösvölgyi Soka-
dalmon is találkozhattunk
vele, számos népmûvészeti
ág képviselõi között. 

– A hagyományõrzésen kí-
vül az egyediség is fontos.
Bármit le lehet gyártani soro-
zatban, ugyanolyanra, de en-
nek nem vagyok a híve. A
mesterek arra törekszenek,
hogy ha valamit többször el
is kell készíteni, az mindig
jobb legyen, mint az elõzõ.
Nem lehet megmondani,
hogy adott évben mire van
igény, nincsenek különösen
népszerû termékek. Éves
szinten száz termék is elké-
szíthetõ, de ez mérettõl és
megrendeléstõl is függ. 

Sógornõje hagyományos
szalmafonásokat készít, me-
lyeket levendulával vegyít,
így a család többi tagjától
sem áll távol a népmûvészet
és a hagyományõrzés.

– Bárki kipróbálhatja fara-
gást, hobbiból is szép dolgo-
kat lehet csinálni. Aki szeret-
ne ilyen képesítést szerezni,
van lehetõség iskolai keretek
között is kitanulni ezt a mes-
terséget – javasolta beszélge-
tésünk végén Chemez Attila.

L.É.

Önálló tánciskolával tér
vissza Szentesre Vass Sán-
dor, aki szeptembertõl mo-
dern táncot oktat az ifjúsági
házban. Szeptembertõl heti
két alkalommal találkozhat-
nak a jelentkezõk a táncta-
nárral, hogy akár junior,
akár felnõtt korosztályban
kipróbálják magukat, meg-
ismerkedjenek az alapok-
kal. 

A táncos-koreográfust ti-
zenkét éves gyermekként a
Dalol a flotta címû Fred
Astaire film step produkciója
nyûgözte le. 

– Arra emlékszem, hogy
valami átkapcsolódott ben-
nem, elkezdett érdekelni ez
az irányvonal. A következõ
állomás a Break címû film
volt, amit megszereztünk fil-
men és néhány barátommal
átvettük a jellegzetes moz-
dulatokat. Szép lassan elin-
dult körülöttünk egy break-
mozgalom, ami a modern
tánc irányába húzott engem
– mesélte Vass Sándor.

Mindig jó helyen volt, jó
idõben, így keveredett kis-
fiúként a Balatonfüreden a
Csak semmi pánik! címû
Bujtor-film forgatásának kel-
lõs közepébe, de hasonló vé-
letlenek együttese kellett ah-

hoz is, hogy Sasvári Sándor
színésszel életre szóló barát-
ságot kössön.

28 évvel ezelõtt kopogta-
tott be Kruzslicz Pálhoz, a
mûvelõdési központ igazga-
tójához, azzal a kezdemé-
nyezéssel, hogy a saját be-
vallása szerint, akkor még
kétes tánctudását átadná má-
soknak is. Így honosította
meg Szentesen a modern
táncoktatás alapjait, miköz-
ben 17 évesen Pestre járt
Ullmann Mónika nagymamá-
jához, Igaz Lucy nénihez
táncolni tanulni, emellett

Peczárszky Kató néni szárnyai
alatt a step alapjait sajátította
el. Szentesen oktatott, Pesten
fejlesztette a tudását, míg be
nem tört az életébe az ÁSZ
címû mûsor. A tehetségkuta-
tót sosem sikerült megnyer-
nie, de annyiszor szerepelt a
mûsorban, hogy meghívták
a nyertesek végsõ megméret-
tetésére, amit Ullmann Ottó-
val közös táncprodukciójuk-
kal nyertek meg. Az elmúlt
idõszakban a színházi mun-
kái mellett egy szentesi mû-
vészeti iskolában tanított, el-
végezte a koreográfus sza-
kot. Ezekre az évekre szíve-
sen emlékszik vissza. Saját
társulatával, mese-balett elõ-
adással járják az országot. 

Most magán tánciskolát
hoz létre Szentesen, ráadásul
ott folytatja, ahol elkezdte a
pályafutását, a balett kapasz-
kodó mellett, amit még
Kruzslicz Pál szereltetett fel
az ifjúsági ház egyik termé-
ben. Célja, hogy a mozgás, a
zene szeretete felé terelje ta-
nítványait, így tehát szep-
tember 4-én, 19 órától vár
minden érdeklõdõt az NRG
Tánciskola az ifjúsági ház
pódiumtermében.

Lantos Éva

Régi tanár, új tánciskola

Kos
Ezekben a napokban
jobban elõtérbe kerülnek

érzéseink és ez lehetõvé teszi,
hogy jobban megértsük saját
mozgatórugóinkat. Vegye tudomá-
sul, hogy a test és a lélek kapcso-
lata igen szoros. 

Bika
Úgy érzi kihasználták,
ezért most mindenkire

haragszik. Remélhetõleg hamar
túljut ezen a fázison és meglátja,
hogy saját maga mennyire hibás a
történésekben. 

Ikrek
Ez a hét leginkább arról
szól, hogy megtanuljon

hatékonyan együttmûködni má-
sokkal. Szervezõ tehetsége, illetve
az a képessége, hogy felismeri, ki
mire alkalmas. 

Rák
Tekintsen nagyobb biza-
lommal a jövõbe! Sok

múlik saját belsõ hozzáállásán. Ha
nem hisz a szerencséjében, egy-
fajta isteni gondviselésben, akkor
nem is fogja észrevenni ennek a
lehetõségeit.

Oroszlán
Kellemes fordulatokra
számíthat kapcsolatai-

ban, ha nem tart saját érzéseitõl.
Kiválóan alkalmas ez a néhány
nap arra, hogy megvitassa viszo-
nyát szeretteivel. 

Szûz
Belsõ biztonságérzete
és békéje kihat környe-

zetére is, de a legfontosabb hatá-
sa mégis az, hogy élvezi az elmé-
lyülést, örömét leli abban, hogy
befelé figyelhet. 

Mérleg
Vegye kézbe saját életé-
nek irányítását és ne

csak sodródjon a történésekkel!
Elkerülhetetlenül elõfordulhatnak
olyan történések, személyek az
életében, amelyek elõl nem tud ki-
térni. 

Skorpió
Ne cselekedjen most
zsigerbõl, mert belsõ ér-

zékelését elhomályosítják vágyai.
Igyekezzen valamennyi tényezõt
figyelembe venni és ne baga-
telizálja el az esetleges veszélye-
ket. 

Nyilas
Annyit várjon el mások-
tól, amit maga is meg

tud adni. Legyen nagyvonalú és
toleráns! A hónap második felé-
ben próbára teszi a sors jelenlegi
kapcsolatát. 

Bak
Vágyai kicsit elrugasz-
kodtak a valóságtól. Eb-

ben nyilván az is közrejátszott,
hogy a szabadsága alatt szinte
semmi köze nem volt a hétköz-
napokhoz és nyugodtan elkalan-
dozhatott.

Vízöntõ
Valami van a levegõben!
Beszéljen az érzéseirõl

és ne kerülgesse a forró kását.
Hanem mondja ki, hogy mit gon-
dol, az félreértésekre adhat okot.

Halak
Augusztus utolsó heté-
ben tudatosan figyeljen

oda arra, hogyan kommunikál
környezetével! Ez segíthet elkerül-
ni a levegõben lógó nézeteltérése-
ket és az ebbõl kialakuló problé-
mákat. 

Augusztus 30 – szeptember 5.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Munkájában a tökéletességre törekszik a fafaragó.

Szívügy elõadás
A Szentesi Szívügy Klub legközelebbi összejövetelét

szeptember 3-án szerdán délután 4 órakor tartja az ifjúsági
házban. A klubtagok és érdeklõdõk elõadást hallanak a
„cukorbetegségrõl és annak szövõdményeirõl”, utána a
lengyelországi kirándulás filmjét láthatják, továbbá a
balatonfelvidéki út elõlegét fizetik be a tagok.

Folytatódnak

Poszler Görgy

elõadásai

A Szentesi Mûvelõdési
Központ szervezésében, csü-
törtökönként újra várja az ér-
deklõdõket az ifjúsági ház-
ban Poszler György, akinek
vezetésével új elõadássorozat
indul. Szeptember 4-én 19
órától a Korok és alkotások
az irodalomban elõadássoro-
zat elsõ állomásaként a ho-
méroszi eposzok világáról
beszélget közönségével. 

Fából, de nem vaskarikát

Vass Sándor várja régi és új
tanítványait az NRG

tánciskolába.
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Ismeretlen tettes ellen in-
dított büntetõeljárást a Szen-
tesi Rendõrkapitányság au-
gusztus 24-én. Az elkövetõ a
Kossuth térrõl lopott el egy
lezáratlan segédmotorke-
rékpárt vasárnapra virradó-
ra.

Ismeretlenek surrantak be
egy Somogyi Béla utcai la-
kásba, ahonnan fúrógépet és
kéziszerszámot vittek ma-
gukkal 15 ezer forint érték-
ben.

Közeledik a fûtésszezon,
így egyre gyakrabban buk-
kanhatnak fel az utcákban
mozgó tûzifa-vagy szénáru-
sok, akik kisteherautókról
árulják a tüzelõt. Érdemes
körültekintõen vásárolni
ezektõl az árusoktól, mert a
korábbi esztendõk tapaszta-
latai azt mutatják, több alka-
lommal is csalás áldozatai
lesznek azok, akik talán ké-
nyelmi, talán takarékossági
okokból, de mozgóárustól
vásárolnak fát, szenet. Leg-
utóbb a vevõ 6 és fél köbmé-
ter fa árát fizette ki, ehelyett

késõbb kiderült, hogy mind-
össze 3 köbmétert hoztak ne-
ki az árusok, így hatvanezer
forinttal károsították meg.
Az is elõfordul, hogy az áru-
sok a fáért cserébe vashulla-
dékot kérnek, amit elõszere-
tettel õk gyûjtenek össze az
udvarban, miközben, kihasz-
nálva a házigazda figyelmet-
lenségét, a lakásba is besur-
rannak, és onnan lopnak. Ér-
demes a vásárlás elõtt meg-
gyõzõdni arról, hogy az árus
számlát, bizonylatot tud-e
adni, hogyan, milyen módon
mérik le a tüzelõt? Ha nem
vagyunk biztosak abban,
hogy pontosan mérik le a fát,
szenet, ha úgy érezzük, be-
csapnak bennünket, akkor
inkább álljunk el az üzlettõl,
hívjunk ismerõst a helyszín-
re, jegyezzük fel a kisteher-
autó rendszámát, és értesít-
sük a rendõrséget. A legfon-
tosabb talán mégis az, hogy
megbízható, hivatalos hely-
rõl szerezze be mindenki a
tüzelõjét.

Tolvajok jártak az egyik

Bajzsy-Zsilinszky utcai te-
lephelyen, ahonnan vasúti
fémdarabokat, sorompómeg-
hajtó-motort tulajdonítottak
el az elmúlt héten.

Hv

Halálra gázoltak egy bicik-
list a Jókai utcán augusztus
15-én reggel 7 órakor. Egy, a
Vörösmarty utcán közlekedõ
személygépkocsi a  táblával
védett Jókai utcához érve
nem adott elsõbbséget egy
ott közlekedõ kerékpáros-
nak, akit elütött. 

A 79 éves sérült nénit
mentõvel szállították kór-
házba , ahol három nap múl-
va meghalt. A szentesi rend-
õrkapitányság büntetõeljárás
keretében vizsgálja a baleset
körülményeit, tájékoztatott a
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság.

A mentõszolgálat szakem-
bereinek nyújtottak segítsé-
get a tûzoltók szombaton es-
te. Egy idõs nõ nem adott
magáról életjelet, a mentõk
pedig nem tudtak bejutni a
harmadik emeleti lakásba,
ezért a helyszínre kérték a
szentesi tûzoltókat. Az egy-
ség tagjai a szomszédos er-
kélyrõl jutottak be a nõ laká-
sába. Az idõs lakót a mentõk
a sürgõsségi osztályra szállí-
tották.

Óvatosan a mozgó
tûzifaárusokkal!

Született: Móga István Ferenc és Antalfi Ildikónak
(Brusznyai stny. 11.) Anna nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Hegyi László és Baranyi Viktória (Kiss
E. u. 23.), Baranyi László (Madách I. u. 11) és Bese Erika (Ma-
dách I. u. 11 9), Fekete Tibor (Wesselényi u. 36.) és Albert No-
émi (Ipartelepi út 23.), Józsa Tibor ( Drahos u. 2.) és Szerda-
helyi Anett Zita (Dózsa Gy. 135.).

Elhunyt: Szántó Ferencné Nagy Erzsébet (Brusznyai stny.
12.), Nagy György (Apponyi tér C ép.), Márté Mihályné Fe-
nyõ Gizella (Honvéd u. 4.), Takács Ferencné Lukács Terézia
(Juhász Gyula u. 33.), Takács Pálné Gutpintér Etelka (Rákóczi
u. 133.), Osztreluczki Márton (Veres P. u 5/4), Pólya Imréné
Kádár Anna (Nagyhegy 405.).

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: Szeptember 1-ig Dr. Bugyi István Kórház
Gyógyszertár (Sima Ferenc u. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig. Szep-
tember 1-8-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) Minden
nap 8-20 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus
30-31-én Buzás Károly, Tavasz utca 10., telefon: 63/313-251

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü szeptember 1—5.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Scsí leves és csirkegulyás
A menü: Lecsós sertésmáj

vagy pacalpörkölt,
köményes burgonya, saláta

B menü: Szecsuáni csirkefalatok,
currys rizs

Kedd: Joghurtos burgonyaleves
és brokkolikrémleves

A menü: Lasagne bolognese
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Tojásos leves és

nyári zöldségleves
A menü: Grassalkovich töltött karaj,

hagymás tört burgonya,
saláta

B menü: Görögös csirkemell,
rizibizi, saláta

Csütörtök: Sárgaborsógulyás és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Hentestokány tésztával
vagy bácskai rizses hús

B menü: Rántott csirkemáj,
almaszósz

Péntek: Gyümölcsleves és halászlé
A menü: Tûzdelt sertéssült,

sós burgonya,
barna mártás, saláta

B menü: Rántott zöldségek,
petrezselymes rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy városunkban magukat
egy nyílászárók javítását, korszerûsítését végzõ cég munka-
társainak kiadó személyek járják a lakásokat. Azt állítják,
hogy elvégzik az ablakok, ajtók javítását, cseréjét, melyre elõ-
leget vesznek fel és azt a tájékoztatást adják, hogy a fennma-
radó összeget az önkormányzat finanszírozza. Jelenleg az ön-
kormányzatnál nincs ilyen jellegû támogatás. Amennyiben
hasonló helyzetet tapasztalnak, kérjük értesítsék a Szentesi
Rendõrkapitányságot a következõ telefonszámok valamelyi-
kén: 63/561-310, 112, 107. Szentes Városi Szolgáltató Kft.

Csalók a városban

Karatés és deszantos múltjának tapasztala-
taiból, illetve három különleges egység ki-
képzésébõl állított össze egy új edzésmód-
szert shihan Brezovai Sándor. A Deszant Off
Road System a legmagasabb szintû erõ- és
állóképesség kifejlesztését célozza, rendvé-
delmi erõk és magánszemélyek számára is.

Mélységi felderítõ zászlóaljnál, azaz deszan-
tos egységben teljesített sorkatonai szolgálatot,
s több mint 20 éve a fitnesz terén is tevékeny-
kedik vállalkozóként a jelenleg 6. danos
kyokushin karate mester. Shihan Brezovai
Sándor a legmagasabb szintû katonai kikép-
zést kapta, s a világot is járt sportoló a tapasz-
talatait összegyûjtve hosszú évek munkájával
egy rendszert dolgozott ki. A Deszant Off
Road System (DORS) nem szokványos edzés-
program, derült ki a Wellness Colosseumban
csütörtökön tartott bemutatón, több magas
rangú katona, így Molnár Zsolt ezredes, a Ma-
gyar Honvédség Ludovika zászlóaljának pa-
rancsnoka, Keresztúri László nyugállományú
ezredes, a mélységi felderítõ zászlóalj tagja, a
könnyû vegyes ezred megalapítója, parancs-
noka, Réczi Attila volt deszantos, s Farkas Erika
hadnagy a Honvédelmi Minisztériumból, va-
lamint a helyi rendvédelmi szervek és a ka-
tasztrófavédelem képviselõi elõtt. Szirbik Imre
polgármester tiszteletét fejezte ki Brezovainak
és csapatának, amiért a fiataloknak sok éve
adnak mentális pluszt a tevékenységükkel.

A shihan beszélt a rendszerrõl, majd látvá-
nyos törésgyakorlatok során bemutatta, mirõl

is szól a DORS. Az amerikai tengerészgyalo-
gosok, az orosz speciális és a nepáli gurkha
egységek kiképzésének elemeibõl kialakított
edzésmódszer egyik célja, hogy hosszú távú
erõkifejtésre éppúgy, mint gyorserõre és álló-
képességre tegyenek szert a gyakorlói, s akár
egyetlen mozdulattal is képesek legyenek
megvédeni magukat, ha küzdelemre kerül sor. 

Háromféle edzésbõl áll a DORS-kiképzés:
hosszú távú futásból, terepen elvégzett gya-
korlatokból, másrészt fõleg saját testsúllyal
végzett erõnléti tréningbõl, és a küzdelmi ok-
tatásból. A rendvédelmi szervekkel szeretné-
nek együttmûködést kialakítani, valamint a
Nippon Zengóhoz hasonló országos rendszert
akar felépíteni az alapító, de az iskolák testne-
velõinek is ajánlja a módszert, mert alapszintû
ismerete a gyerekek számára is hasznos lehet.
Az aulában berendezett „akadálypályán” egy
11 éves kislegény prezentálta is ezt, játszi
könyedséggel ment végig függeszkedve az
egyik szeren. Persze, azért komoly erõfeszítés-
re is késztet, ha valaki egymás után végig-
megy a állomásokon, ezt a shihan tanítványai-
tól láthattuk: bizony, a kiváló kondival rendel-
kezõ karatékák is megizzadtak a kötéllel, trak-
torgumival, létrával, húzódzkodórúddal, súly-
zókkal nehezített pályán.

A hét minden napján tartanak edzést a Co-
losseumban, a shihan és Locskai József vezetésé-
vel, de Bagi Alexandra révén a DORS nõknek
szóló változata is beindul, s a program része
lesz az ejtõernyõs tandemugrás is. D. J.

Múlt heti számunkban té-
vesen jelent meg a Kiss Bá-
lint Református Általános Is-
kola tanévnyitójának idõ-
pontja. Helyesen: az isten-
tisztelet és ünnepség augusz-
tus 31-én, vasárnap 17 órakor
kezdõdik a Református
Nagytemplomban.

Református
tanévnyitó

DDDDeeeesssszzzzaaaannnnttttoooossss    eeeeddddzzzzééééssss

Sokan panaszkodnak az
elszaporodott szúnyogok mi-
att. Estefelé szinte lehetetlen
megmaradni a szabadban,
annyira csípnek a vérszívók.
A város is tehetetlen, mivel
az irtást két éve nem a Város-
ellátó Nonprofit Kft. szerve-
zi, hanem országosan a ka-
tasztrófavédelem.

Kíváncsiak voltunk, milyen
gyakran, mi alapján és milyen
eszközökkel illetve ki végzi
az irtást? Ellenõrzi-e hatóság
vagy a katasztrófavédelem az
irtás hatékonyságát? Kezde-
ményezheti-e település, la-
kosság vagy önkormányzat
és mikor várható legközelebb
Szentesen szúnyogirtás? Kér-
déseinkkel a Csongrád Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságot kerestük meg. A
szervezettõl kapott válaszok-
ból kiderül, hogy az idei a
második év, amikor a kataszt-
rófavédelem koordinálta és
felügyelte az egyéni vállalko-
zók által végzett szúnyoggyé-
rítést. A cégek pályázati úton
nyerték el a lehetõséget, ami
tavaly központi, idén orszá-
gos szúnyoggyérítés néven
futott. A védekezésre össze-
sen csaknem másfél milliárd
forintot különített el a kor-
mány.

Az irtás megkezdésének
idõpontjáról szakemberek
döntenek, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) biológusok bevoná-
sával méri fel a szúnyogpo-
pulációt és a jelentések alap-

ján állítják össze a gyérítés
tervezetét. Itt határozzák meg
a szakemberek, hogy melyik
típusú (földi, légi, biológiai
vagy kémiai) gyérítés szüksé-
ges az adott területen. A mun-
kát pályázat útján nyerik el
leginkább azok a cégek, akik
már korábban is végeztek ha-
sonló tevékenységet. A be-
avatkozást saját eszközeikkel,
kizárólag légügyi hatósági
engedéllyel végezhetik. A ka-
tasztrófavédelem a speciális
felszereléssel (tartályok, szó-
rófejek, töltõegység, biztonsá-
gi szelepek) rendelkezõ cé-
gekkel dolgoztat, azonban az
irtás hatékonyságát nem, csak
a folyamatot ellenõrzi. Szúró-
próba szerûen vizsgálják a
tervezett ütemterv szerinti
végrehajtást.

Szúnyogirtást kezdemé-
nyezheti a lakosság illetve az
önkormányzat is. A beérke-
zett kéréseket továbbítják az
illetékes szervek felé, és a be-
érkezett kérelmek alapján ter-
vezik a gyérítés helyét és tí-
pusát. Idén a katasztrófavé-
delem már nem tervez szú-
nyoggyérítést, az önkormány-
zatok azonban még kérhetnek
és szervezhetnek, saját finan-
szírozással.

A szentesi önkormányzat
augusztus 19-20-án végezte-
tett szúnyogirtást saját költsé-
gén, a hatása azonban csak 1-
2 napig tartott. Az általunk
megkérdezett szakemberek
szerint a jelenleg kialakult fel-
tételek ideálisak a vérszívó
szaporodásához. A rengeteg
csapadék miatt sok helyen áll
a víz, a tocsogókban, árkok-
ban, kerti esõvízgyûjtõkben
és a Kurcába befolyó csur-
galékban is hemzsegnek a
szúnyoglárvák. Egy kifejlett
szúnyog 500-2500 métert ké-
pes repülni, így a külterület-
rõl is bejut a lakott területre.
A hatásos gyérítéshez most
legalább 3-4 naponta kellene
vegyszerezést végezni, ami
kivitelezhetetlen. A hûvös éj-
szakák és az enyhe nappalok
miatt elhúzódik a szúnyogok
szaporodása, de várhatóan 2-
3 héten belül megszûnik az
invázió.

Hogy az egymotoros légi
jármûvekre szóló lakott terü-
let feletti repülési tilalom ren-
delkezés bevezetése érinti-e a
légi szúnyogirtást, nem tudott
szakmailag megfelelõ választ
adni a katasztrófavédelem.
Annyit tudnak, hogy október-
tõl az egymotoros repülõgé-
pek személyek szállítására
már nem használható, mezõ-
gazdasági célokra viszont to-
vábbra is bevethetõek.

Besenyei Gábor

Idén már nem
terveznek szúnyogirtást

A hazai légimentõ flotta két gépének mentési engedélye
az új elõírások szerint októberben lejár, ezért az Országos
Mentõszolgálat által alapított Magyar Légimentõ Kft. köz-
beszerzési eljárást indított a gépek pótlására. A szentesi és
debreceni légimentõbázisokon is az eddig használt egyhaj-
tómûves gépek helyett a legkorszerûbb EC135 típusú men-
tõhelikopterek állnak szolgálatba októberben.

Fotó: Vidovics Ferenc


