
A lakosság 2,5-3 százaléka
tanyán él, de a külterületen
élõ száma ennél több. A ta-
nyák rossz idõ esetén sok
esetben csak terepjáróval
közelíthetõek meg. A városi
szolgáltatásoktól távolabb
lévõk ellátására jött létre
2003-ban a tanyagondnoki
szolgálat. Az akkori három
terület mára teljessé vált, a
berki rész ellátását október
1-tõl kezdi meg a családse-
gítõ központ egy pályázat-
nak köszönhetõen.

Mintegy 2 ezer tanyán és
külterületen élõ ellátását biz-
tosítja a város a tanyagond-
noki szolgálaton keresztül. A
családsegítõ központ 2003-
ban indította el szolgáltatá-
sát, kezdetben három terüle-
ten, Magyartés, Cserebökény
és Lapistó körzetében. Majd
két évvel ezelõtt a Nagynyo-
máson, ez év október 1-tõl
pedig az utolsó, bereki rész-
ben is elindul a szolgáltatás.
A körzeteket úgy osztották
fel, hogy legfeljebb 400 fõ el-
látása jusson egy-egy tanya-
gondnokra. Tavaly a négy
körzetben az összesen 410 el-
látottal 7 ezerszer találkoz-
tak a tanyagondnokok, akik
segítik a külterületen élõk
mindennapi életét. Ha kell,
bevásárolnak, csekket fizet-
nek, ha szükséges, orvoshoz
viszik a betegeket vagy segí-
tenek a hivatali ügyintézés-

ben. Egyik legnagyobb igény
az ivóvíz, van olyan tanya,
ahonnan 5 kilométerre van a
legközelebbi kút. Októbertõl
mindenhová eljut a tanya-
gondnoki szolgálat, ami a
legjobb példa is egyben,
hogy a város nem csak a bel-
területen élõkkel foglalkozik.
A szolgálat csökkenti a ta-
nyasi élet korlátait és elviszi
a városi lehetõségeket, szol-
gáltatásokat a külterületen
élõk számára, fogalmazott
Szirbik Imre az új tanyagond-
nok bemutatásán. A polgár-
mester megköszönte a szol-
gálat munkatársainak áldo-
zatos munkáját, akik esõben,
sárban, hóban és fagyban is
felkeresik és kiszolgálják a
tanyán élõket. 

Szentes az ország 4. legna-
gyobb közigazgatási területû
városa. Közigazgatási határa
a városközponttól 34 kilomé-
terre van, de két határa kö-
zött 56 kilométer a távolság.
A nagy távolságok miatt is
kevés az egy körzetre jutó
éves 2,1 millió forint állami
normatíva, ezért az önkor-
mányzat további 4-5 millió
forinttal egészíti ki évente a
tanyagondnoki szolgálat
mûködési költségeit. 

Gál Antal, a Szentesi Csa-
ládsegítõ Központ vezetõje
elmondta, hogy az emberek
életében minõségbeli válto-
zást hoz egy-egy kollégája
egy gépkocsival, mindezt
alacsony befektetéssel. A ta-
nyagondnoki munka bizalmi

feladat is, mivel nehéz közel
kerülni a tanyasi emberhez,
de ha elfogadják, akkor na-
gyon megbíznak benne.

Az új körzet indítására a
Berekben és a feladathoz
kapcsolódó kettõ darab 9
személyes kisbusz vásárlásá-
ra 21 millió forintot nyert a
családsegítõ központ. A
tanyagondoki állásra Fekete
Sándort vették fel, aki szep-
tember 15-tõl végzi feladatát.

A családsegítõ központ a
régi tanyagondnoki kisbu-
szát visszaadja az önkor-
mányzatnak, amit a város
közcélokra, például sporto-
lók szállítására használ
majd. 
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Nagy szerelmek
a pódiumon

Titkos szerelmi viszony éppúgy, mint a nõi lélek
rejtelmei színpadra kerülnek a mûvelõdési központ
pódiumbérletének elõadásain. A szezon októberben indul,
de már árusítják a bérleteket. 

5. oldal

Hétköznapi cukomáz
Horváthné Paksi Gabriella három éve háziasszonyként

találkozott a mézeskaláccsal, ami új perspektívát adott az

életének. Hogy különleges hobbijával foglalkozzon,

minden nap négykor kel, negyed hétig süt, kelti a családot,

elindítja a napot. 7. oldal

Szigligeten nyaralt

az Év családja
Szabó Károlyné Zsuzsát és családja tavaly kapta meg az

Év Családja díjat. Az elismeréssel együtt járt egy

pihenéssel eltöltött hét a Balaton partján, ahová

augusztusban látogattak el gyermekeikkel. 3. oldal

Lejárt a jelölés határideje
az egy hónap múlva esedé-
kes önkormányzati válasz-
tásra. Az indulni szándéko-
zóknak e hét hétfõ délutá-
nig kellett leadniuk az aján-
lóíveket a szükséges meny-
nyiségû aláírással. Idén
több képviselõjelölt és ke-
vesebb polgármesterjelölt
indul mint négy évvel ez-
elõtt. Négy szervezet állított
kompenzációs listát, amely-
rõl a töredékszavazatok ará-
nyában juthatnak be képvi-
selõk a 14 fõs önkormány-
zati testületbe.

Az önkormányzati válasz-
táson a 10 képviselõi helyre
51 induló pályázik, öttel töb-
ben mint 4 évvel ezelõtt. Pol-
gármesternek hárman indul-
nak, az elõzetes várakozással
ellentétben a Lehet Más a
Politika nem indít pol-

gármesterjelöltet és nem tu-
dott minden körzetben állí-
tani képviselõjelöltet sem. A
Magyar Szocialista Párt, a
Demokratikus Koalíció,
Együtt - A Korszakváltók
Pártja és a Párbeszéd Ma-
gyarországért Párt baloldali
szövetsége, a FIDESZ - Ma-
gyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Nép-
párt, a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom és a Pálmások
Szövetsége minden körzet-
ben állított aspiránst, és a
Pálmások kivételével pol-
gármesterjelöltet is. Legtöbb
jelölt, szám szerint 7 a város-
központi 6-os választókerü-
letben, legkevesebb 4 induló
a 2. számú Észak-Felsõpárt,
Magyartés körzetében. A
független jelöltek száma ösz-
szesen hét. A pártok kom-
penzációs listáját, -azaz azt a
névsort, akikbõl a leadott

szavazatok alapján képviselõ
lehet amennyiben egyéni
körzetben nem nyer, - a pol-
gármesterjelöltek vezetik, a
Pálmások esetében Horváth
István a listavezetõ. Az el-
múlt választások gyakorlata
alapján biztosra vehetõ,
hogy az élen álló személy
bekerül a testületbe. 

A nemzetiségi önkor-
mányzati választáson a
Lungo Drom Országos Ci-
gány Érdekvédelmi és Pol-
gári Szövetség indít 6 képvi-
selõjelöltet az október 12-iki
választáson.

Az önkormányzat tagjai-
nak száma 14 fõ, ebbõl,
egyéni választókerületben
megválasztható 10 fõ, kom-
penzációs listáról további 4
fõ jut mandátumhoz. A kép-
viselõ-testület szavazati jog-
gal rendelkezõ 15. tagja a
polgármester.

Félszáz jelölt tíz helyre

Szeptember 11-én, csütör-
tökön sajtótájékoztató kere-
tében jelentették be, hogy a
Magyar Urbanisztikai Tár-
saság elnöksége az Energia-
tudatos Város címet adomá-
nyozta Szentesnek. A ese-
ményen részt vett Szirbik
Imre polgármester, Döb-
rõssy Iván, a Szentes Városi
Szolgáltató Kft. ügyvezetõ-
je, Móra József önkormány-
zati képviselõ és Wittek
Krisztina városi fõépítész.

Az elismerést egy pályázat
benyújtása elõzte meg, mely
a helyi tradíciókon keresztül
mutatja be városunk energia-
felhasználási lehetõségeit,
annak fejlõdését. Szirbik Im-
re polgármester elmondta,
hogy a település energiafüg-
getlenségének elérése jelen-
tõs állomás. A szelektív hul-
ladékgyûjtés, a termálvíz
hasznosítása és a térség ener-
giaforrásai fontos tényezõi a
mostani eredményeknek. 

- Nem szabad megfeled-
keznünk az esetünkben a
termálvíz hasznosítására
épülõ Renergy projektrõl és
az Élhetõ Város címrõl sem.
Ebben a megmérettetésben
második helyen végzett
Szentes, megelõzve a harma-
dik helyezett Kaposvárt.
Nagy elismerés számunkra,
hogy egy dunántúli telepü-
léssel is képesek vagyunk
felvenni a versenyt - mondta
a polgármester.

A helyi termálvíz haszno-
sításra felfigyelve, városunk
meghívás kapott október 12-
re a brit geotermikus társa-
ság kongresszusára. A hely-
hatósági választások miatt
ezen nem tud részt venni a
delegáció, viszont a követke-
zõ, Brüsszelben tartandó ese-
ményen már mi képviseljük
Magyarországt. A polgár-
mester az intézmények nap-
elemekkel való ellátását és a
közelmúltban átadott nap-
erõmûvet is említette. A vá-
rosi közvilágítás led-tech-
nikás korszerûsítésére kiírt
közbeszerzés folyamatban
van. A megvalósítandó ter-
vek között szerepel egy
olyan 300 kilowattos naperõ-
mû létesítése, ami ezt az új
világítás hálózatot látja el
energiával. 

Döbrõssy Iván a termál-
kútjaink jelentõségének is-
mertetésekor kitért arra is,
hogy zajlik egy negyedik ter-
málkút fúrásának engedé-
lyeztetése. Elmondta, hogy
terveik szerint a termálvizet
a Tisza sodorvonalába vezet-
nék, de ennek a megvalósítá-
sához pályázati forrásra van
szükség. Móra József azzal
zárta a sajtótájékoztatót,
hogy a következõ lépcsõfok
a gázfûtés kiváltása lehetne,
melyet az április végén tele-
pített energianövények fel-
használásával képzelnek el.

L.É.

Energiatudatos
a város

Tanyagondnok a Berekben

A tanyagondnoki szolgálat új kisbuszát Gál Antal, a családsegítõ vezetõje mutatta be

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Mi, emberek akik fel-
sõbbrendûeknek képzeljük
és tartjuk magunkat, mégis
egyesek közülünk napról-
napra ostobábbnál-osto-
bább dolgokat találnak ki,
és követnek el lépten-nyo-
mon! Nehezítve ezzel ma-
guk és embertársuk min-
dennapi életét. Megfigyel-
hetjük ezt a magánéletük-
ben, mind a gazdasági élet-
ben és a politikában egy-
aránt. Úgy gondolom, nem
vagyok egyedül azzal a
nem kívánatos  tapasztalat-
tal, hogy hazánkban mosta-
nában mind jobban terjed,
mindenekelõtt a politikai
életben az úgy nevezett
„Juan” kettõs  arcúság. 

Mintha kihalóban lenne
az õszinteség, a megbízható-
ság, a patinás jellem, az
egyenes gerinc. Berzsenyitõl:
„Pedig minden ország táma-
sza, talpköve a tiszta erkölcs,
mely ha meging, Róma le-
dõl, s rabságba görnyed." A
most hatalmon lévõk közül
nem kevesen, túlságosan
kezdik érezni teljhatalmuk
erejét! De meddig? Nem egy-
szer  látjuk, tapasztaljuk, fe-
lelõs emberek mosolyogva
döntenek embercsoportokat
negatívan érintõ kérdések-
ben! Szégyentelenül, de
nagy arroganciával válaszol,
ha úri kedve úgy tartja vála-
szol az õt vagy csoport társa-
it érintõ nem mindig kedve-
zõ kérdésekre. Ezek már a
korlátlan hatalom félreérthe-
tetlen, biztos jeleit mutatják.
Amely elõbb-utóbb meg-
bosszulja magát! Sokan úgy
gondolják, hogy  a nép egy-
szerre szokja meg a jármot és
a civilizációt. Ez biztosan
nem így igaz! Talán mégis a
latin bölcsnek volt igaza, aki
úgy tartotta: „ A világ akarja,

hogy becsapják, tehát bec-
sapatik.” Ezt a mondást ha-
zánkra vonatkoztatva, az
egymást követõ országgyû-
lési választásokat megelõzõ,
a választókat megdolgozó –
nem mindig igaz – politikai
propaganda mutatta!  Utólag
úgy tapasztaljuk, hogy  az
elhangzott ígérgetések kö-
szönõviszonyban sincsenek
az azóta eltelt idõ alatt tör-
tént eseményekkel! 

Pedig a választók nagy
többsége hitt a politikusok
ígérgetéseinek. Sajnálatos
módon ismét csalódniuk kel-
lett! Nem lehetünk abban
biztosak, hogy ez a további-
akban is így  fog folytatódni.
A választók elõbb-utóbb rá-
ébrednek arra, hogy ismét be
lettek csapva és a következõ
alkalommal  elfordulnak az
õket cserben hagyóktól. Mi-
vel még a bebetonozás sem
lehet örök!  A minap a  mé-
dia „jóvoltából” tanúi lehet-
tünk egy ismét a Nyugatról
érkezõ eszement, adakozásra
buzdító formának, a magu-
kat leöntõkrõl. Sajnálatos az,
hogy ebben magasan képzett
emberek is részt vettek,
hagyták magukat félrevezet-
ni. Jézus mondta  a maga ko-
rában: „A jó cselekedeteket
ne az emberek elõtt  gyako-
roljátok. Te pedig amikor
adományt adsz, ne tudja a
bal kéz, mit tesz a jobb." Az
idézet kivonatos. 

Mi itt, ebben a Kárpát-me-
dencében mindig kivagyunk
téve  a különbözõ széljárás-
oknak. Volt idõ mikor hosz-
szabb idõn át  a Keleti szél
dagasztotta hazánk vitorla-
vásznait. Még mi, élõ szem-
tanúk emlékezünk a történé-
sekre. Most élõ tanúi va-
gyunk a Nyugati széljárás
következményeinek. Ez sem

áldásosabb az ország lakosai
nagy részének az elõbbinél!
Jó lenne már egyszer, mind
az országon belül  és kívül
is szélmentes idõben élni!
Egyetértésben a közeli és tá-
voli embertársainkkal, ben-
nük bízva, õket megbecsülve
és bízhatnánk arra, hogy az
adott szavukat betartják. Er-
re most ismét szükségünk
lesz, mivel néhány hét múl-
va újra választás elõtt fo-
gunk állni, mert az lesz ne-
künk, állampolgároknak is-
mét a felelõsségünk és fel-
adatunk, hogy itt helyileg
Szentes városában is meg-
újítsuk felelõs szavazatunk-
kal  az önkormányzati veze-
tõinket. Ne dõljünk be a pia-
ci napokon az utcákon se-
rénykedõk szebbnél-szebb
ígérgetéseinek. 

Hagyatkozzunk saját ma-
gunk, éveken át szerzett ta-
pasztalatainkra. Járjunk nyi-
tott szemmel, vegyük észre
városunk jelenlegi vezetésé-
nek évtizedeken át  a váro-
sért, értünk végzett áldoza-
tos, sokrétû, a város lakosai-
nak életét segítõ, megköny-
nyítõ munkájukat! Még ak-
kor is, ha esetleg nem min-
den az egyes ember elképze-
lései szerint valósult meg.
Gondolom, egyet lehet azzal
érteni, hogy a város lakosai
otthonában is, de onnan ki-
lépve, látják, érzik azokat az
erõfeszítéseket  melyek a
szemünk elõtt valósultak
meg a város vezetõinek köz-
remûködésével. Bízunk ab-
ban, hogy  most a mi közre-
mûködésünkkel ez a város-
vezetés további erõfeszítése-
ket tesz  értünk, a város la-
kosainak könnyebb és gond-
mentesebb életéért! Kívá-
nom, hogy úgy legyen!

Soós János 

Kéthetente jelentkezõ Mit szól hozzá ro-
vatunkban a szentesi lakosságot kérdezzük
olyan, a várost érintõ eseményekrõl, ügyek-
rõl, melyekrõl mi is tudósítottunk. Mostani
számunkban Nyíri Dánielné Panka ékszer-
készítõt (képünkön) kérdeztük.

– Hamarosan kijavítják a nagyobb úthibá-
kat a Magyartésre vezetõ úton, mely az ár-
vízvédelem útvonalául is szolgál. Az út fel-
újítását a közút uniós forrásokból valósíta-
ná meg. Megyénkben 100 km útszakaszt hoz-
na rendbe, melynek 40 százaléka Szentes tér-
ségét érintené.

– Mindenképpen szükséges a Mag-
yartéshez hasonló kistelepülésekre vezetõ
utak megfelelõ karbantartása. Az ott élõ em-
bereknek ez egyfajta életfeltétel. A baleset-
mentes munkába járásnak, a létfenntartásuk-
hoz szükséges eszközök beszerzéséhez elen-
gedhetetlen, hogy jól karbantartott úton köz-
lekedhessenek. Ezek mellett az árvízvédelem
Szentes és környékének is eléggé fontos, hisz
városunk fõleg agrártelepülés. A várost kö-
rülvevõ földek nemcsak a helyiek ellátását
biztosítja, hanem országos jelentõségû.

– Diplomamentõ program indul Szentesen
is. Német nyelvbõl történõ nyelvvizsga-fel-
készítésen és vizsgán vehet részt, aki nem
szeretné, hogy diplomája nyelvvizsga hiá-
nyában elkallódjon.

– Személyes ismeretségi körömben is
számtalan fiatal pályakezdõ van, aki nyelv-
vizsga hiányában nem vehette át diplomáját.
A német nyelv tanulása (felelevenítése, to-
vábbfejlesztése) jó lehetõség számukra, hisz
ez egy élõ, sokak által beszélt nyelv. Nem ta-
nácsos csak azért olyan kevésbé használt il-
letve ismert nyelvet megtanulni, hogy átve-
hessék a diplomájukat. Egy élõ nyelv tudása
a késõbbiek során is igen hasznos lehet, még
ha nem is szándékozik az illetõ külföldre
menni a „jobb élet reményében”.

– Várhatóan október-novemberben kezdõd-
het meg az új szennyvíztisztító építése a Be-
rekben. A napi 7 ezer köbméter szennyvíz ke-
zelésére alkalmas létesítményt 2015. szep-
tember 30-ig kell üzembe helyezni.

– Környezettudatos életünkhöz hozzátar-
tozik a megfelelõ vízgazdálkodás. Nem helyi
szintû megoldást igényelne az, ahogy meg
lehetne oldani az ivóvízzel való takarékosko-
dást. Gondolok itt a toalettek ivóvízzel való

öblítésére, ami attól a pillanattól kezdve már
egybõl szennyvíz. Ehelyett pl. a mosógépek-
bõl a mosás során fel- és elhasznált vízzel
lenne célszerû az öblítés. A társadalom ebben
az irányban való közösségi nevelése, irányí-
tása még nem kiaknázott. Bárcsak minél ke-
vesebb szennyvíz tisztítására lenne szükség!

– Hogy érezte magát az idei lecsófesztivá-
lon? Milyen élményekkel gazdagodott?

– Az idén esett. És sajnos egész nyáron
elég sokat, úgyhogy nem érte meglepetés-
ként a szentesi embereket sem az, hogy a le-
csófesztivál esõben is megrendezésre kerül-
jön. Ez a pillanatnyi hangulaton nem változ-
tatott sokat, a fellépõk színes produkciói és
az ízek sokfélesége feledtette ezt az „aprócs-
ka” kellemetlenséget. A füst és a különféle le-
csók illata beborította nemcsak a Rákóczi ut-
cát, de az egész környéket, így könnyen meg
lehetett találni a helyszínt a nem szentesi,
sokfelõl idelátogató polgároknak. Magam
nem vagyok az a fajta, aki bárki lecsójába be-
lekanalaz kéretlenül, így a sokféle ízekrõl
nem tudok beszámolni… A kulturális prog-
ramok közül kiemelném a fúvószenekar pro-
dukcióját, mely számomra mindig nagy él-
mény, gyerekkorom óta nagyon kedvelem
ezt a fajta zenét, ilyet én sosem mûveltem.

Mit szól hozzá
Nyíriné Panka?

A remélt gyors gyõzelem
elmaradása, valamint Orosz-
ország hadba lépése miatt
folytatódtak a katonai behí-
vások. A városi katonai
ügyosztály 1914. augusztus
22-én rendeletet bocsátott ki
a bevonulások sorrendjérõl.
Eszerint az elsõ lépcsõben a
38–41 éves szentesi tartalé-
kosoknak kellett bevonul-
niuk Gyulára, Békéscsabára
és Szegedre. Szeptember
közepén összeírták az
1892–1894 között született
(20–22 éves) népfelkelõket,
egy hónappal késõbb pedig
az 1887–1890 között szüle-
tett 24–27 éves hadkötelese-
ket. Október 26-án 412 szen-
tesi népfelkelõ újonc vonult
be Szegedre az elmaradha-
tatlan rezesbanda kíséreté-
ben. 

1914 végére nyilvánvalóvá
vált a villámháborús straté-
gia kudarca; fel kellett ké-
szülni a háború elhúzódásá-
ra. Az emberveszteség pótlá-
sára 1915-ben folytatódott a
hadkötelesek összeírása,
szemléje és sorozása. A
37–42 évesek újrasorozása
mellett sor került a 42–50
évesek számbavételére. Az
1915 januári, márciusi és ok-
tóberi bevonulások követ-
keztében kb. 7 ezerre nõtt a
szentesi hadbavonultak szá-
ma; ez a keresõ népesség
53,5 százaléka.

A Monarchia 1914 decem-
berében német segítséggel
kivédte az orosz lerohanás
veszélyét; nehéz harcokban
megszállta Szerbiát, a nagy
vérveszteségekkel járó galí-
ciai és szerbiai hadmûvele-
tek azonban felemésztették a
hadsereg fegyverben álló ré-
szét. Az emberanyag pótlása
érdekében 55 évre emelték
fel a hadkötelezettség korha-
tárát, megszigorították a fel-
mentéseket. 1916 folyamán
Szentesrõl négy alkalommal
történt bevonulás. Ezúttal
behívták az iparosok jelentõs
részét és a mezõgazdasági
felmentetteket is. A helyi ha-
tóságok kimutatása szerint a
háború kitörésétõl 1917 júni-
usáig 9200 szentesi teljesített
katonai szolgálatot. Ezek kö-
zött szép számmal akadtak
olyanok, akiket többször le-
szereltek, majd újra behív-
tak. A bevonultak számához
viszonyítva igen alacsony
volt a felmentettek aránya,
amely jórészt Cicatricis Lajos
fõispán buzgóságának volt
köszönhetõ. A mindössze
309 felmentett személy job-
bára a vezetõ közigazgatási

tisztviselõk, jómódú gazdák,
a Haditermény Rt. bizomá-
nyosai, földbirtokosok,
nagyhaszonbérlõk, értelmi-
ségi foglalkozásúak közül
került ki. A besorozottak tö-
megét a kubikosok, napszá-

mosok, kis- és törpebirtokos-
ok és a kisipari munkások
alkották.

1918-ban újabb behívások-
ra került sor. Márciusban be-
vonultatták az 1894–1899 év-
folyambeli felmentett 19–24

éves népfelkelõket, majd az
1900-ban született 18 éves
gimnáziumi tanulókat is. A
besorozott szentesiek több-
sége a 101. békéscsabai, a 46.
szegedi „közös” (császári ki-
rályi) gyalogezredben, vala-
mint a 7. szegedi utász-ár-
kász zászlóaljban teljesített
szolgálatot, megjárva a szer-
biai, galíciai, bukovinai és
olasz frontokat. Az eltûntek,
elesettek, a fogságban szer-
zett betegség következtében
meghaltak összlétszáma
megközelítette az 1200–1300
fõt. Emléküket számos kato-
nasír, több emléktábla, a Hõ-
sök Erdeje, továbbá a Pász-
tor János vásárhelyi szob-
rászmûvész által készített,
az Erzsébet téren 1926-ban
felállított hõsi emlékmû õrzi.

A háborút megsínylette a
város állatállománya is.
1914. október elején összeír-
ták a szentesi gazdák lovait,
az alkalmasnak találtakat
december végéig át kellett
adni a katonaságnak. Ez kb.
900 ló bevonultatását jelen-
tette. Ezzel párhuzamosan a
katonai parancsnokság uta-
sítására a gazdáknak ki kel-

lett állítania 550 kétfogatú te-
herszállító kocsit, amely
újabb 1100 ló igénybevételét
jelentette. Utóbb ezek vissza-
térhettek. 1915-ben az em-
beranyag mellett szükséges-
sé vált a lovak utánpótlása
is. Az újabb lóosztályozások
eredményeként augusztus
folyamán 2000 lovat vittek el
Szentesrõl, a lóállomány 30
százalékát. Ez jelentõsen
megnehezítette az õszi me-
zõgazdasági munkák zavar-
talan végzésének biztosítá-
sát. 1916 folyamán ismét
összeírták a lovakat, de ezút-
tal a hadügyminisztérium
rekvirálás helyett a szabad
vásárlással próbálkozott. En-
nek során 50 hátaslovat vit-
tek el Szentesrõl. Hasonló el-
járást követtek a hadicélra
alkalmas szekerek beszerzé-
sénél is. A hatósági kimuta-
tások szerint 1917 õszéig
több mint 4000 lovat szállí-
tottak el a városból behívás
és szabad vásár útján. (Vi-
szonyításként tudni kell,
hogy az 1913. évi szentesi
haszonállat összeíráskor a
lovak száma 7539 db volt a
városban. Vagyis a lóállo-
mány több mint felét hadi-
célra lefoglalták.) (Folytat-
juk)

Labádi Lajos

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

A katonai behívások folytatódása

Szentesi katonák

Olvasónk írja

Az állampolgár felelõssége
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Több hitelfelvétel és egy
új gazdasági társaság alapí-
tása is napirenden szerepel
a képviselõ-testület pénteki
tanácskozásán. Várhatóan
még egy rendkívüli tanács-
kozásra összeül a grémium
a hónap második felében,
mivel dönteniük kell az
Üdülõközpont Kft. beruhá-
zásaihoz kapcsolódó hitel-
felvételrõl.

Utolsó rendes ülését tartja
a jelenlegi összetételû testü-
let lapunk megjelenésekor. A
választási ciklus lejártával és
a választásokat követõen,
várhatóan október közepén
alakul meg az új grémium.
Addig azonban még számos,
többek között pénzügyi kér-
désben kell döntést hoznia.
A Hungerit Nonprofit Kft.-
ígéretéhez híven - a fedett
uszoda beruházás elkészül-
tével kilép a Szentesi Üdülõ-
központ Nonprofit Kft.-bõl
és névértéken eladja a teljes
tulajdonrészét. A testület ja-
nuárban döntött az Üdülõ-
központ Nonprofit Kft. 52
százalékos tulajdonosi részé-
nek eladásáról a Hungerit
Vízisportot Támogató Non-
profit Kft. részére. Ezt köve-
tõen áprilisban 400 ezer fo-
rint értékû üzletrészt visz-
szavásárolt az önkormány-
zat és így a tulajdonrésze 52
százalékra nõtt. A fennmara-
dó 48 százalékos üzletrész-
ének visszavásárlása 4,8 mil-
lió forintba kerül. Napirend-
re kerül az üdülõközpont hi-
telfelvétele is a hamarosan
induló fejlesztéseihez. A
wellness élményfürdõ
DAOP pályázatának önerejét

biztosító 440 millió, illetve az
ahhoz kapcsolódó, de a pá-
lyázattal nem támogatott öl-
tözõ megépítéséhez 55 millió
forint összegben az OTP
Bank Nyrt. -vel és a Szegvár
és Vidéke Takarékszövetke-
zettel folytatandó tárgyalá-
sokhoz járulhat hozzá a tes-
tület.

A város tavaly elfogadott
esélyegyenlõségi programjá-
nak megvalósításához nyújt
segítséget az a pályázat,
amellyel 15-22 millió forint
vissza nem térítendõ támo-
gatás nyerhetõ el. A pénzbõl
járási szintû szolgáltatási és
intézményi együttmûködé-
sek kialakítása, együttmûkö-
dési megállapodások meg-
kötése, szakmai megvalósító
csoport felállítása , társadal-
mi felzárkóztatást szolgáló
koordináció kialakítása, mû-
ködtetése, felzárkózási
kerekasztal létrehozása és
mûködtetése valósulhatna
meg. 

Jelenleg a város energiael-
látását geotermikus fûtési
rendszer, négy termálkút, öt
intézmény esetében napcel-
lás áramtermelõ rendszer,
valamint a Szentes Városi
Szolgáltató Kft. beruházásá-
ban egy 50 kW teljesítményû
naperõmû szolgálja. Tavaly
megkezdõdött az energiafû
termelése, mely alapot ad a
más mezõgazdasági célra
nem használható területek
energetikai célú hasznosítá-
sára. A meglévõ napelem-
rendszer tovább bõvíthetõ
egészen addig, míg a villam-
osenergia termelése fedezi a
városi közvilágítást. E sok-

irányú energiatermelõ rend-
szer összehangolásában, il-
letve ezen bázison újabb pá-
lyázatok beadására célszerû
egy kézben összpontosuló
energiaközpontot létrehozni.
A gazdasági társaság egy
kézben összpontosítaná az
energiatermeléseket, felada-
ta lenne a hõtermelés és a
napelemekkel történõ vil-
lamosenergia termelés. Má-
sik és egyben célszerûbb le-
hetõség a Szentesi Víz- és
Csatornamû Kft. átnevezése
és tevékenységi körének ki-
bõvítése hõtermeléssel gõz-
ellátással, légkondicionálás-
sal és villamosenergia terme-
léssel.

Mindezen túl még napi-
rendre kerül többek között a
város elsõ félévi költségveté-
si gazdálkodásáról és az idei
költségvetés módosításáról,
a jogi és ügyrendi bizottság
négy éves munkájáról, a vá-
ros szabályozási tervének
módosítása a szennyvíz-tisz-
tító fejlesztés megvalósítása
érdekében és az „Egészség a
Célkeresztben" program be-
számolója is.

Az ülésen várhatóan dön-
tés születik a Városi Könyv-
tár NKft. Ügyvezetõ igazga-
tójának személyérõl is. Az ál-
lásra kiírt pályázatra hárman
jelentkeztek, köztük a jelen-
legi megbízott vezetõ, Szûcs
Ildikó is. Az új ügyvezetõ ki-
nevezése 5 évre szól majd.

A képviselõ-testület ta-
nácskozásáról és döntéseirõl
következõ lapszámunkban
számolunk be.
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Búcsúülés pénzügyekkel -
tanácskoznak a képviselõk

A vakáció utolsó hetében
tartotta nyárzáró táborát a
Koszta József Múzeum a
TÁMOP-3.2-13-12/1-2012-
0408 projekt keretében. „A
polgári konyha rejtelmei”
címû négy napos táborban
én is egy voltam a kiválasz-
tott 27 általános iskolás kö-
zül, akik rész vettek a ki-
rándulásokkal tarkított
programokon. A fõ helyszín
a múzeum megyeházi épü-
lete volt, de jártunk Kun-
szentmártonban, sõt Buda-
pesten is!

Az elsõ napot játékos is-
merkedéssel kezdtük, ahol
páran mindjárt össze is ba-
rátkoztunk. Aztán a tábor
megálmodója, Béres Mária
múzeumigazgató a nagyvá-
rosi és kisvárosi polgári
konyha jellegzetességeirõl
beszélt. Az elõadása nekem
nagyon tetszett, mert sok ér-
dekes dolgot megtudtam be-
lõle. Ezután kézmûvesked-
tünk, Sipos Anna muzeoló-
gus vezetésével díszes vizit-
kártyát készítettünk, amibe
régies betûkkel írtuk bele a
nevünket. Ellátogattunk a
Péter Pál Polgárházba, utána
a Kunszentmártoni Helytör-
téneti Múzeumba. Itt bekuk-
kanthattunk a „Polgári világ,
míves világ” címû tárlatba.
De az eredeti formájában be-
rendezett szentesi, 20. szá-
zad eleji cukrászmûhelyt
sem hagyhattuk ki. A látoga-
tást megkoronázva mi ma-
gunk váltunk cukrászokká;
aprósüteményt szaggattunk
és díszítettünk, amit otthon
sütöttünk ki. 

Másnap Pintér Zsófia mu-
zeológus tartott elõadást az
egykori és mai étkezési szo-
kásokról, majd a Szindbád
címû filmbõl Latinovits Zol-
tán szereplésével megnéz-
tünk egy rövid, vendéglõben
játszódó részletet. Lelkesen
vetettük bele magunkat a
szalvétahajtogatás és varrás

„mûvészetébe”: cselédsap-
kát és nyakláncot készítet-
tünk Sinku Anitával, a Ma-
gyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
munkatársával. Pedig még
csak most jött a kuglófkészí-
tés! Míg a kuglóf sült, menü-
táblát csináltunk. Amint asz-
talra került a finom süte-
mény, rávetettük magunkat
és egy morzsát sem hagy-
tunk.

Szerdán, bár korán indul-
tunk Budapestre, ez mégis
mindenkit felvillanyozott.
Az elsõ állomás a Nagytété-
nyi Kastélymúzeum volt. A
helyi múzeumpedagógus,
Visontai Dóra izgalmas, de-
tektíves játékra invitált ben-
nünket. Amilyen jól hang-
zott a foglalkozás neve,
olyan érdekes volt a játék.
Napóleon kincsét kellett
megtalálni. A kastély ven-
dégszeretetét évezve ebédel-
tünk, majd meglátogattuk a
vendéglátóipari múzeumot,
ahol mi, saját kezûleg készí-
tettük el a desszertet, ami
nem volt más, mint FAGYI!

Az utolsó nap Cselédes
Szilvia muzeológus a gyógy-
növényekrõl mesélt nekünk.
A téma jobb megértése ked-
véért gyógynövényes illat-
zsákot is készítettünk. Ez-
után az elsõ magyar
(Hugonnai Vilma) és külföl-
di orvos- és ápolónõkrõl
(Florence Nightingale), majd
a polgári világ tisztálkodási
szokásairól beszélgettünk
Purgel Nóra néprajzkutató-
val. Végezetül a szappanön-
téssel is megpróbálkoztunk.
Ebéd után készültünk a pol-
gári korban szokásként élt
„vizitre”, elõbb citromos tea-
süteményt sütöttünk, s amíg
sült, megnézhettük a Páter
Ház Éttermet. Mire visszaér-
tünk, a süti kisült és a mi fel-
adatunk volt különféle alkal-
makra megteríteni az aszta-
lokat. A jó munka „jutalmá-
ul” megettük a sütiket - és
csakúgy mint a kuglófból -,
egy szemet sem hagytunk.
Aki nem hiszi, nézze meg a
képeket a Koszta József Mú-
zeum Facebook-oldalán! 

Bognár Ágnes

Már véleményezhetõk a
Natura 2000 területekre vo-
natkozó fenntartási tervek.
A térségben a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság
mûködési területén találha-
tó Szentesi gyepek, Kurca
és a Mágocs-ér fenntartási
tervei készültek el.

Annak ellenére, hogy már
10 éve kijelölték az ökológiai
védettség alá tartozó Natura
2000 területeket, a fenntartá-
si tervek még nem készültek
el, és így nem ismertek a
gazdálkodás pontos korláto-
zásai sem az élõhely védel-
me érdekében. A tervkészí-
tés során felmérték az adott
terület élõvilágát, az élõhe-
lyeket és a gyakran elõfordu-
ló fajokat is. A Szentes és
Szegvár között elterülõ 600
hektáros Szentes gyepeken
nincsenek a kijelölés alapjául
szolgáló úgynevezett jelölõ
fajok, a területet szikes
sztyeppék, löszgyepek és
mocsarak élõhelyek jellem-
zik. Veszélyeztetõ tényezõ a
legeltetéses gazdálkodás, a
pásztorkodás és a kaszálás
felhagyása.

A Szentestõl Nagyszénásig
húzódó, hét települést érintõ
Mágocs-ér jelölõ fajai a mo-
csári teknõs és a vidra. A 126
hektár jellemzõ élõhelyei a
pannon szikes sztyeppék és
mocsarak. A veszélyeztetõ
tényezõk között az elõzõe-

ken túlmenõen az idegenho-
nos inváziós fajok jelenlétét,
az emberi hatásra változó
vízáramlási viszonyokat és a
vízszennyezést is felsorolja a
terv. A 198 hektár területet
érintõ Kurca csatorna jelölõ
fajaként a vágó és réti csíkot,
a szivárványos öklét, balint,
vöröshasú unkát, mocsári
teknõst és a vidrát nevezik
meg. Veszélyeztetõ tényezõi
többek között az ezüstká-
rász, razbóra, fekete törpe-
harcsa és a naphal jelenléte,
az eliszapolódás kedvezõtlen
hatása és az öntözési célú
vízkivétel.

A fenntartási terveket a vé-
leményezések, javaslatok fi-
gyelembe vételével év végé-
ig kell véglegesíteni. A terve-
zéssel kapcsolatos informáci-
ók a www.respect.hu/natura
weboldalon jelentek meg, a
véleményezésre létrehozott
e-mail-cím: natura@respect.hu).
A kész terv a késõbbiekben
útmutatóul szolgál a terület-
kezelõknek az uniós agrártá-
mogatásokból megvalósítha-
tó fejlesztésekhez, a termé-
szetvédelmi célokkal össze-
hangolható gazdálkodási
formák ösztönzésére.
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Véleményezhetõek
a fenntartási tervek

Szabó Károlyné Zsuzsát
és családját tavaly jelölték
az Év Családja díjra, melyet
aktív közéleti szereplésük-
nek és példamutató viselke-
désüknek köszönhetõen
nyertek el. Az elismeréssel
együtt járt egy pihenéssel
eltöltött hét a Balaton part-
ján, ahová augusztus 14-én,
csütörtökön indultak gyer-
mekeikkel.

– Aznap eléggé esõs idõ
volt, de érdekes módon,
ahogy megérkeztünk egybõl
jobbra fordult. Bár abban a
pillanatban bokáig álltunk a
vízben, vidáman tekintet-
tünk az elõttünk álló hétre –
mesélte Szabó Károlyné.

A strandolás mellett, szá-
mos tartalmas programra is
jutott idejük. Meghódították
a szigligeti várat, a gyerekek
a Badacsony 437 méteres
csúcsát, és a Balaton-felvidék
látványos bazaltkúpját,
Hegyestût is. 

– Ellátogattunk Tapolcára,
ahol a tavas barlangban csó-
nakáztunk. A gyerekek lát-
ták a tóban néha-néha fel-
bukkanó halat, ami nagy rit-
kán bekeveredik valahogy a
barlangba a külsõ tóból és
állítólag szerencsét hoz. Ké-
sõbb megnéztük a Malom-
tavat, amiben hatalmas Coi
halak is élnek, de a környe-
zete is annyira szép, hogy ér-
demes néhány órát ott eltöl-
teni – részletezte az anyuka.

A család a Káli-medence
ingóköveit sem hagyta ki,
ahol felállva a hatalmas kép-
zõdményekre, akár egy em-

ber is kimozdíthatja egy ki-
csit az egymáson elhelyezke-
dõ hatalmas kavicsokat. A
szálláshelyen ismerõsökkel
is találkoztak, esténként kár-
tyáztak, és élvezték, hogy
végre együtt van az egész

család, ami valljuk be, elég
ritka az év során. Mivel ré-
gebben sokat utaztak együtt,
felidézték az elmúlt kirándu-
lások emlékeit is. 

– Felmentünk az új szigli-
geti kilátóba is, ahol csodála-

tos panoráma tárult elénk.
Megfogadtuk, hogy jövõre is
megpróbáljuk összehozni a
családot egy közös nyaralás-
ra, mivel nagyon jól éreztük
magunkat – számolt be Sza-
bó Károlyné.

Az augusztus 20-i tûzijáté-
kot még a Balaton partjáról
élvezhették, de másnap na-
pozástól pirult vállakkal és
néhány szúnyogcsípéssel in-
dultak haza, ki-ki a maga út-
jára, remélve, hogy hamaro-
san újra együtt lesznek egy
kis ideig. L.É.

Szigligeten nyaralt
az Év családja

Idén is jelölhetõk családok
Az önkormányzat idén is meghirdette az Év családja pá-

lyázatot, melyet a szociális irodában lehet benyújtani ok-
tóber 15-ig. Idén is ajánlás útján, a Szentesi Mozaikról, a
teljes pályázati kiírásnál található, letölthetõ nyomtatvány
kitöltésével jelölhetõk a családok. Az elismerés odaítélé-
sérõl a novemberi testületi ülésen születik döntés.

A polgári konyha
rejtelmei
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Horváth István vagyok a Pálmások Szövetségének jelöltje. 40 éves sikeres élet-
pályám és közéleti munkám  tapasztalatait ajánlom a Kertváros szolgálatába. 32
éve élünk itt családommal. Apósommal szinte mindent magunk végeztünk há-
zunk építésén, hogy otthont teremtsünk kevés pénzünkbõl. Innen indultam mun-
ka mellett, hajnalonként az egyetemre, hogy mérnök-közgazdász lehessek. Itt nõtt
fel 37 éves mérnök fiunk és 34 éves marketing-közgazdász lányunk. Innen jártunk
dolgozni nejemmel. Õ az Állami Biztosítóba, majd 20 éves családi cégünkbe, a
PAAM Kft.-be. Én a Kontavillbe, Legrandba, ahol 30 évet dolgoztam, 13,5 évig ve-
zérigazgatóként. Itt vívódtam, hogy kellene a Kontavillt egyben tartani a rend-
szerváltáskor, hogy megõrizzük családok megélhetését. Sikerült! Szentesnek adót,
támogatást adó, jó cég maradtunk. Díjakat, sikereket értünk el kollégáimmal.
2003-ban elnyertük büszkeségem, a Nemzeti Minõség Díjat.

Talán ezekért is lehettem 2004-ben Szentes Város Díszpolgára. Büszke vagyok
családomra. Nélkülük nem juthattam volna egyszerû szülõk gyermekeként, két
diplomáig, sikerekig. Mindig segítettek, köszönöm Nekik. Ide jönnek aranyos

unokáink, innen végezzük aktív vállalkozói munkánkat, Szentes egyik vezetõ bútorüzle-
te, a Balla Bútor irányítását. Közéleti munkáim: képviselõ, a városfejlesztési bizottság el-
nöke, a pénzügyi bizottság tagja, az iparkamara szentesi elnöke, a megyei ügyvezetés tag-
ja, a Civil Televíziózásért Alapítvány elnöke, a jótékonysági Rotary Club tagja. 2006-ban
alapítottam és vezetem a Pálmások Szövetsége, pártoktól független civil egyesületet.

Felkészülök az ülésekre és igyekszem korrektnek, tárgyszerûnek lenni. A Kertvároshoz
köt az életünk. Célom, hogy az utcák, játszóterek tiszták legyenek. A hulladékgyûjtõk ne
legyenek szégyenfoltok. A Kurca legyen a Kertváros éke. A Hõsök Erdeje méltó legyen az
áldozatok emlékének, történjen végre sikeres fapótlás. A Koszta-iskola se maradjon felújí-
tás nélkül. A Kiss Zsigmond utca áldatlan állapota és a  Sürgõsségi körüli parkolási káosz
szûnjön meg. Élhessünk úgy, ahogy az itt élõ,  érdemes emberek szeretnék.

Életutam, ambícióim képessé tesznek ezek elérésére.
„Bízzák a megoldást a pálmásokra, a függetlenek szövetségére” 
„Legyen a pálma mindenkié!”

Önkormányzat i  választások 2014.

Dr. Chomiak Waldemar vagyok, 14 éve dolgozom felnõtt háziorvosként
Szentesen, ebbõl 13 éve a Kertvárosi Rendelõben. Lengyelországban születtem,
az orvosi egyetemet Szegeden végeztem. Feleségemmel és két kiskorú gyerme-
kemmel a kertvárosi lakótelepen élünk, itt is dolgozunk. Fiaim a Koszta József
Általános Iskolába járnak. Négy éve önkormányzati képviselõként és a szociális
bizottság elnökeként a kertvárosért, az általános iskoláért dolgozom és lobbi-
zom. 

A szociálisan rászorulók, a bérbõl és fizetésbõl élõk, a nagycsaládosok és
nyugdíjasok érdekeinek képviseletében szeretnék tevékenykedni a következõ
években is. Eddig is tettem és ezután is tenni akarok az önök színvonalas és
helyben történõ egészségügyi ellátása érdekében. Praxisomon keresztül megis-
mertem és megszerettem a szentesi embereket. Lendületem, tettvágyam arra
sarkall, hogy a hozzám fordulók problémáit ne csak gyógyítsam, mint hanem
mint képviselõ is, orvosoljam is.

Az elmúlt napokban nagyon sok helyen jártam, hiszen fontosnak tartom, hogy mint

képviselõ megkérdezzem és elmondjam, hogy mit is tettünk és mit kell tennünk a vá-

rosunkban. Arról tudok beszámolni, hogy a városban továbbra is elégedetlenek a la-

kók azzal, hogy Szentesen csak a belvárosra koncentrál a városvezetés. Az embereknek

feltûnt, hogy négy évente hangzatos ígéretek repülnek fel az égre, majd feledésbe me-

rülnek azok. Már többször jártunk így a Petõfi Szállóval, és sajnos egyéb más ígéretek-

kel is. Mindez a választók fejében is egyértelmûen szöget üt. 

Egy regnáló polgármesternek nem kell a média, nem kell a kampány, ha jól dolgo-

zott. Ha azonban munkája hiányos, hanyag, szüksége van a magyarázkodásra. Most

ezt látjuk, ez az oka a számtalan média szereplésnek. Mindezek ellenére érezzük, a vá-

ros a változást akarja. 

Választókörzetem a jövõben is számíthat rám, hiszen ahogy ismernek, elhivatottan

az emberekért dolgozom továbbra is.

Kalamusz Endre 43 éves vállalkozó vagyok a  DK-Együtt-PM-MSZP Balol-
dali Szövetség közös jelöltje. Szentesen születtem és a mai napig itt élek csalá-
dommal. Két gyermekem, egy 19 éves fiam és egy 9 éves lányom van. Mezõ-
gazdasági technikummal és több szakmával rendelkezem. Négy éve vagyok a
Gerecz Elemér Horgászegyesület elnöke.

Gyermekkorom óta a természet szeretete és óvása nagyban befolyásolta ed-
digi életemet. Közel 20 éve vagyok vállalkozó, ebbõl egy évtizedet a Kertváros-
ban, a Reál Csemege üzletet üzemeltettem tulajdonosként. A hosszú évek alatt
megismertem a Kertváros lakóit, szembesültem örömeikkel, bánatukkal és min-
dennapi problémáikkal. Nagyon kellemes, családias hangulatban telt el ez a 10
év és sok barátra is leltem. 

Célkitûzéseim, ami az egyik legfontosabb és jogos igény a Kertvárosban élõk
részérõl, a Koszta József Általános Iskola felújítása. Ezzel én is nap mint nap
szembesülök, mivel gyermekem ebbe az iskolába jár. Ez az iskola valahogy ki-
maradt abból az iskolafelújító sorozatból, ami Szentesen történt. Ezért nagy
szükség lenne kívül-belül egy komplett felújításra, illetve a tárgyi eszközök eu-

rópai szintû fejlesztésére hasonlóképpen, mint a Klauzál Gábor-iskolában. Hiszen ez a
két iskola szinte egy „kaptafára” készült. Fontos lenne a járdák, utak rendbetétele és
megújítása, az iskola elõtti parkoló bõvítése és felújítása. A Hõsök Erdején keresztül bi-
cikliút kialakítása közvilágítással, ahol babakocsival is biztonságosan lehet közlekedni.
Ugyanis sokan az erdõn keresztül közelítik meg a közelben lévõ bevásárlóközpontot.

Az Óbester-telep helyzetének rendezése és a közvilágítás kiépítése, játszótér rendbe
tétele, és ha lehetõség van rá egy saját testsúlyos gyakorlatok végzésére alkalmas tér
kialakítása, ami nagyon sok városban mûködik. Ez alkalmas korhatár nélküli sporto-
lásra. 

Fontos lenne a Bali-híd korszerûsítése, és azon is kerékpárút kialakítása. Nagyon
fontos még a Kertváros környezeti értékeinek megõrzése és továbbfejlesztése, fásítá-
sok, a Kurca környezetének tisztán tartása és városi szinten vízminõségének rendezé-
se, ami nehéz feladat. Végül a posta, ami sokunk vágya. Ezzel kapcsolatban felvenni a
kapcsolatot az illetékesekkel és közös nevezõre hozni az érdekeket. Ezeknek a célkitû-
zéseknek megvalósításához kérem támogatásukat.

Füsti- Molnár István vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képvise-

lõjelöltje az 1-es számú választókerületben, a Kertvárosban. Szentesen szület-

tem 41 éve. Gyerekkorom óta a Kertvárosban élek, ide köt rengeteg élmény, em-

lék, barát, munka. Végzettségemet tekintve élelmiszeripari technológus mérnök

vagyok. A szegedi fõiskolán megszerzett tudásomat a családi cukrászmûhely-

ben kamatoztattam. A szakmát kitanulva '99-ben cukrászmester lettem, azóta is

cukrászként dolgozom a kertvárosi Füsti cukrászdában, immáron mint munka-

adó is. 1975 óta állunk a lakosság szolgálatában a Kiss Zsigmond utcán.

Nyitottsággal, közvetlenséggel, megbízhatósággal felvértezve igyekszem kö-

vetni elõdeim útját, kik emberségükkel, kivívták a helyi közösség tiszteletét. Az

emberekkel jó kapcsolatot ápolok, problémáikra nyitott vagyok, tenni akarok

értük! Úgy érzem, ennyivel tartozom szülõvárosomnak. Jogos igényünknek ér-

zem, hogy a városvezetés többet foglalkozzon a Kertváros problémáival: a jár-

dák, hidak, utak állapotával, csapadékvíz okozta problémák kezelésével, iskolánk fel-

újításával. 

A Hõsök Erdeje  – melynek faállománya közel 100 éves – megújításáról gondoskod-

nunk kell! Véleményem szerint egy hosszú távú, komolyan átgondolt koncepcióra van

szükség, hogy az erdõ rossz idõ esetén is átjárható, közösségi eseményekre, közösségi

életre is alkalmas, és egyben a múlt emlékeit õrzõ kegyeleti hellyé válhasson. Sok em-

ber vágyát váltaná valóra a Magyar Posta Zrt. azzal, ha a Kertvárosban postahivatalt

létesítene. E cél érdekében gyûjtök  aláírásokat civil kezdeményezés formájában. Szá-

momra a képviselõség komoly, felelõsségteljes munka, ahol a munkaadó az emberek

közössége. Közös célunk, hogy a Kertváros egy nyugodt, békés, biztonságos, az igé-

nyekhez fejlõdõ városrész legyen, ahol mindenki jól érezheti magát. Október 12-én

szavazzanak rám, én vállalom a munkát!

Szentes a mi városunk, a mi életünk, a mi jövõnk!

Kovács János vagyok, ötvenkét éves. Három felnõtt gyermekem mellett van
egy kilenc hónapos kisfiam és két unokám. Szentesen születtem, azóta itt élek.
Fábiánsebestyénben a Kinizsi 2000 ZRT-ben dolgozom állattenyésztõként 33
éve. 1997 óta vagyok Fidesz tag. Közéleti munkámat kistérségi megbízottként,
Szentes Város Önkormányzatának Szociális Bizottsági tagjaként, majd Csong-
rád Megye Önkormányzati képviselõjeként végeztem és végzem, jelenleg a
pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként.

Városrészemet bejárva nem tapasztaltam mást, mint képviselõjelölt társaim a
többi körzetben. Az emberek elégedetlenek az utóbbi húsz év városvezetésével,
csalódtak abban, ezért változást akarnak. A körzet lakói is azt tapasztalják,
hogy csak a belváros látványos fejlesztése jellemzi a regnáló vezetés munkáját,
de mostohán bánnak a városszélekkel, külsõ területekkel. Körzetemet is érintet-
te a Szentesre jellemzõ iskolabezárási hullám. A Damjanich János Általános Is-
kola megszüntetése miatt több mint negyven gyermek kénytelen napi két órát

utazni, hogy tanulhasson. A húsz éve tartó városvezetés „eredményeképpen”a fiatalok

nagy része elmegy Szentesrõl. Míg Magyarországon nõ a születések száma, nálunk saj-

nos visszaesett. 2001-ben még 276 baba született, 2013-ra ez a szám 176-ra csökkent.Ti-

zenkét év leforgása alatt Szentes lakossága közel háromezer fõvel lett kevesebb. Ha ezt

a tendenciát nem tudjuk megállítani, elfogyunk. A város megtartó erejének növelésére

valódi munkahelyeket kell teremtenünk. Terveink szerint a választókörzetben a járdá-

kat, a játszótereket felújítjuk, az utóbbiakat megszépítjük, bababaráttá tesszük. 

A magyartési emberek problémáival is fokozottan kell foglalkozni. A mostani veze-

tés mulasztásai miatt az út olyan állapotba került, ami nehézzé, és veszélyessé teszi a

közlekedést. Ezt tehát meg kell oldanunk, és ha bizalmat kapunk, meg is oldjuk. 

Az elszalasztott lehetõségek pótlására készülünk. Szentesnek egy új munkahelyeket

teremtõ képviselõtestületre és egy tettre kész, új polgármesterre van szüksége. Õ Bozó

Zoltán, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje.

Szabó Zoltán Ferenc vagyok, 42 éves, feleségemmel és kisfiammal élek egy
családban. Tõsgyökeres szentesiként a nagyszüleim az Aulich Lajos utcában él-
tek a Sárgaparton, ahol gyerekkorom nagy részét is töltöttem. A körzetben kép-
viselõként, Szentes városában polgármester-jelöltként is megmérettetem ma-
gam. 

Családommal a Hajnal utcában lakunk, ami a körzet határán van, de bármer-
re indulok el, azonnal a 2. választókerületben vagyok. A televíziós bemutatko-
zásom során is elmondtam, hogy ebben a 4 évben – amikor is képviselõként
dolgozom –, minden körzetbõl megkerestek emberek ügyes-bajos dolgaikkal,
aminek elintézését soha sem ígérgettem, hanem nagyon sok alkalommal megol-
dottam. 

Így volt ez ebben a körzetben is. Lehetett az a Munkás utcán a törött panel
cseréje a buszmegállóban vagy többszöri interpelláció a Hékédi temetõ bizton-
ságossá és zárhatóvá tétele miatt (ami még nem történt meg, de semmiképpen

nem hagyom abba, amíg meg nem valósul!), vagy éppen, amire eddig a legbüszkébb

vagyok itt a körzetben: legalább 4-5 alkalommal felszólaltam abban az ügyben, hogy a

Lázár Vilmos utca pormentesítése történjen meg. Jó szemmel nézem minden reggel,

amikor elindulok, hogy rövid idõn belül el is fog készülni. Emlékszünk még 2011-re,

amikor határozottan felléptem a Damjanich utcai iskolabezárás ellen. De én interpellál-

tam abban az ügyben is, hogy legyen mindig zárható a Damó ovi és legyen forgalom-

lassítás is az óvoda elõtt (ami most folyamatban van). 

Ebben a szellemben szeretném folytatni a munkát: kiállni a Dessewffy soron lakók

közvilágításáért, visszaállítani a játszóteret a Lázár Vilmos és Cédrus utca sarkára,

vagy éppen a magyartési és mentettréti emberek mindennapi gondjain enyhíteni! 

Eddig úgy érzem sokat tettem a szentesiekért, ha úgy gondolják, hogy  egy agilis,

felkészült, tapasztalt, problémamegoldó képviselõre van szükségük, akkor szívesen ál-

lok az önök szolgálatába!

A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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Önkormányzat i  választások 2014.
A nevem Lõrincz Mihály Róbert, Szentesen születtem, itt élek családommal.

10 éve nõs vagyok, egy fiam és egy nevelt lányom van. A Pálmások Szövetsége

képviselõjelöltjeként indulok a 2. számú választókörzetben.

Több mint 15 éve vagyonõrként dolgozom Szentes legforgalmasabb objektu-

maiban. Képviselõjelöltként indulok a 2.számú választókerületben. Pár szóban

szeretnék beszélni célkitûzéseimrõl. Elsõként említeném meg Észak-Felsõpárt

általam észlelt problémáit, mint például a járdák elhanyagolt állapota, az esõvi-

zet elvezetõ árkok felújítása. Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a közbizton-

ság növelésére, amit leggyorsabban 4-6 térfigyelõ kamara elhelyezésével látnék

megoldottnak. Fontosnak tartom ezen felül egy mindenki számára használható

játszótér kialakítását, ami nem csak egy csúszdából, egy két négyzetméteres ho-

mokozóból és egy hintából állna, hanem a szülõk és a gyerekek számára biztonságos,

több embert befogadó találkozó pont lehetne.

Engedjék meg, hogy Magyartésrõl is beszéljek egy keveset. Számomra ott is nagyon

fontos a játszótér kibõvítése és rekonstrukciója.

Ezen felül a közvilágítás modernizációja, az utak, járdák rendbetétele. Kiemelt fi-

gyelmet szeretnék szentelni Magyartésen a  felújított, de mégis elhagyatottan álló or-

vosi rendelõ hasznosítására.  Ahhoz kérem az önök támogatását, hogy a fentebb sorolt

problémákat mihamarabb orvosolni tudjuk. Kérem önöket, szavazzanak rám, szavaz-

zanak a Pálmás jelöltekre, hiszen mi független civil szervezetként országos politikai

pártok irányítása nélkül tudjuk a szentesi érdekeket képviselni.

„Bízzák a megoldást a pálmásokra, a függetlenek szövetségére” 

„Legyen a pálma mindenkié!”

Hornyik László baloldali képviselõjelölt vagyok. Köszönöm a támogatói aláíráso-
kat, amivel lehetõvé tették, hogy képviselõjelöltként elindulhatok az önkormányzati
választáson. Felsõfokú kereskedelmi végzettségem van, a kereskedelemben dolgoz-
tam 40 évig. Nõs vagyok, feleségem a Köztársaság utcai óvodában dolgozott nyug-
díjba vonulásáig. Házasságunk alatt öt gyermekünket neveltük fel, négy unokánk
van.  Harmincnyolc éve élek ebben a városrészben, az önök bizalmából már 12 évig
–1998–2010 között – voltam egyénileg megválasztott képviselõ.  A mûvelõdési és
oktatási bizottságban dolgoztam, illetve 2006 és 2010 között a szociális és egészség-
ügyi bizottság elnöke voltam.

Gyermekeim a Damjanich János Általános Iskolába jártak, ezért annak fennállásá-
ig aktívan részt vettem az iskola társadalmi életében, másfél évtizedig a szülõi szer-
vezet vezetõje voltam. Szívügyemnek éreztem gyermekrendezvények, gyermekala-
pítványok támogatását; a Szabadidõs Sportklub karácsonyi szeretetakciójának, illet-
ve a Vöröskereszt karitatív tevékenységének a segítését. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy jó kapcsolatom van a körzetben élõ emberekkel, akik bizalommal fordultak és

fordulnak hozzám ma is. Büszke vagyok az elmúlt években elért városi fejlesztésekre, de az
aláírás gyûjtés során szembesültem a körzetben élõk gondjaival és az aktuális tennivalók-
kal. Jogos igénye a város peremkerületeiben élõknek, hogy a városvezetés figyelme feléjük
is forduljon! Sürgetõnek érzem a csapadékelvezetõ árkok, járdák és utak  rendbe tételét és
folyamatos karbantartását, különös tekintettel a Vasvári Pál utcára és környékére, A Sárga-
parti lakóterületre és a volt repülõtéri árokra. A régi szeméttelep rekultivációját jó lenne fel-
gyorsítani. Fontos feladat a városszéli térfigyelõ rendszer kiépítése és a körzetben élõk ki-
emelt igénye egy biztonságos gyermekjátszótér kialakítása, a Dózsa György és Kiss Ernõ ut-
ca sarokhoz közel élõk problémája a lakóépületek közelében lévõ átjátszó torony mûködése,
sugárzásának felülvizsgálata. Magyartésen megvalósítandó feladatok: a köztemetõ és rava-
talozó teljes rendbe tétele, a játszótér felújítása és a nagytõkei bekötõút  teljes felújítása.

Hitvallásomként magaménak érzem Bethlen Gábor gondolatát: „Nem mindig lehet meg-
tenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet!” Amennyiben a fenti bemutatkozás
alapján elnyertem bizalmát, kérem szavazzon Szirbik Imrére és csapatára, köztük rám,
Hornyik László képviselõjelöltre!

Bár többször is nekifu-
tott, nem mosta el az esõ a
XIII. Szentesi Lecsófeszti-
vált. Legalább 260 bogrács-
ban rotyogott a tradíci-
onális magyar étel, mely új-
ra összehozta a szentesieket
és a határainkon túliakat
egyaránt, akik receptfüzet
segítségével is felidézhet-
ték a korábbi fõzéseket.

Szombaton délután három
órakor már rajtra készen áll-
tak a szakácsok gyufával a
kézben, miközben a felhõk is
gyülekezni kezdtek a fejük
felett. A késõbb érkezõk már
messzirõl érezték az utcák-
ban szálló füstöt és a pirított
vagy épp dinsztelt hagyma
illatát. A Rákóczi Ferenc ut-
ca, a Kála áruház körüli tér
és a Deák Ferenc utca is
megtelt járókelõkkel.

Ahány társaság fõzött,
annyi féle lecsó rotyogott a
bográcsokban. A szalonnás,
kolbászos, tojásos finomsá-
gokat idén is vagy a nagy-
mama receptje vagy épp egy
vállalkozó szellemû újító
szakács ötlete ihlette, de
mint kiderült, a lecsó tárcsán
fõzve is megállja a helyét. A
családias hangulathoz a
programok is jó hangulattal
járultak hozzá. Gyermekfog-
lalkozások és hangulatos
koncertek várták azokat az
érdeklõdõket, akik idén a fa-
kanál másik végérõl szemlél-
ték az eseményeket. Amikor
az esõ rázendített, akkor a
felállított sátrak alá húzód-
tak a baráti társaságok és a
látogatók. Ahol épp ekkor
készült el az étel, mint egy
nagy családban, kenyeret,
kanalat, tányért adogattak
egymás feje felett, hogy sen-
ki se maradjon le a „ház spe-
cialitásáról”. Az esõ ahelyett,
hogy szétkergette volna, in-
kább összehozta az embere-
ket.

A lecsók versengésének
eredményét sorsolással dön-
tötték el, mivel több száz le-
csó végigkóstolása nem kife-
jezetten gyomorkímélõ mu-
tatvány. Az elsõ helyezést és
ezzel az arany fakanalat a
Hagyományõrzõk kapták,
az ezüst fakanalat a kárpát-

aljai Szarvas Péter és csapata
vehette át, míg a bronz faka-
nalat a központi konyha lel-
kes szakácsai vihették haza.
Különdíjasok lettek a Dr.
Sipos Ferenc Parkerdõ Ott-
hon Hupikék törpjei, akik
nem csak jelmezükkel, de
mókás gombaházukkal is

felhívták magukra a figyel-
met. A Nagykun Hús csapa-
ta és Janó Gabriella is elisme-
résben részesültek. 

Változatos zenei kínálattal,
a mulatóstól, a modern zené-
ig minden korosztály meg-
kapta a talpalávalót. A pén-
teki ráhangolódáson például
az egyik sztárvendég, Vastag
Csaba olyat tett, amit vélhe-
tõen még senki a lecsófeszti-
vál fellépõi közül: egyik szá-
mának éneklése közben el-
vegyült a közönség soraiban.
Szombaton szárnyas angya-
lokból és pórázon vezetett,

ám de kimondottan szelíd
pandamaciból sem volt hi-
ány. A közönség figyelmét
egy rögtönzött tûzijáték is le-
kötötte, mindeközben hátat
fordítottak az éppen nekik
játszó fiatal fiúbandának.
Majd pár órával késõbb, a le-
csófesztivál zárásaként a hi-

vatalos tûzijátékot is tömeg
várta és csodálta. - Újítanunk
kellett, a rendezvény népsze-
rûsége indokolta, hogy bõví-
tenünk kellett a teret – ma-
gyarázta Mészáros Zoltán, a
Hunor Co-op vezérigazgató-
ja. - Új utcát nyitottunk, a
Deák Ferenc utcán nagyon
kellemes környezetben még
többen meg tudták csillog-
tatni fõzõtudományukat.

Mivel azonban nem sze-
rették volna az ezen az utcán
fõzõ csapatokat sem meg-
fosztani a zenei élménytõl,
jött az ötlet egy második, sõt

egy harmadik színpad felál-
lítására. A Deák utcai pódiu-
mon helyi együttesek váltot-
ták egymást délutántól  a
fesztivál zásárásáig, a Kála
áruház parkolójában viszont
az óvodásoktól az idõsekig
voltak fellépõk, s mindenki-
nek kedveztek a különbözõ
zenés, sportos bemutatókkal.
– Óriási sikerük volt – ta-
pasztalta a vezérigazgató,
mint ahogy azt is kedvezõen
fogadták a résztvevõk és ér-
deklõdõk, hogy szellõsebb
lett a Rákóczi utca, az állan-
dó bográcsozó helyszín. - Az
volt a célunk, hogy még job-
ban érezzék magukat az em-
berek. S az idõjárás is bizo-
nyította: esett az esõ, de az
emberek ezrei nem mozdul-
tak, nem akartak hazamenni,
fõztek, ettek, barátkoztak,
kocintottak. Ez egy igazi
próbája volt a fesztiválnak:
mindenki a sajátjának érzi! -
mondta Mészáros Zoltán.
Míg annak idején a 10. alka-
lomra a Gyújtós címû újság-
gal adtak egyszerre olvasni-
valót és segítséget a fõzés-
hez, idén is jelent meg kiad-
vány: az eddigi fesztiválok
receptjeit egy füzetbe gyûjt-
ve, fotókkal teletûzdelve
kedveskedtek a résztvevõk-
nek – de ezt senki sem a bog-
rács alá tette.

Legtávolabbról Sepsiszent-
györgyrõl érkeztek vendé-
gek, de voltak Felvidékrõl,
Délvidékrõl, sõt Ungvárról
is, német, osztrák és holland
látogatók mellett. Kajakos
olimpiai bajnokaink közül
pénteken Kammerer Zoltán
járt a szalonnsütésen, szom-
baton pedig Szabó Gabriella
volt a vendég, díjakat adott
át és kóstolt. - Kölcsönösen
erõt adtunk egymásnak,
Gabriella az emberek szere-
tetébõl merít erõt, mi pedig
õbelõle – mondta Mészáros
Zoltán, aki azt is elárulta: a
kóstolójegyekbõl befolyt ösz-
szeget ezúttal is megdupláz-
zák, s a szentesi kórház gyer-
mekosztályát támogatják. 

L.É.- D. J.

Lecsó, ami összehoz

Titkos szerelmi viszony
éppúgy, mint a nõi lélek rej-
telmei színpadra kerülnek a
mûvelõdési központ pódi-
umbérletének elõadásain. A
szezon októberben indul,
de már árusítják a bérlete-
ket.

- Kedvezõ visszahngja volt
a nyári színháznak, különbö-
zõ közönségréteget tudtunk
megszólítani az elõadások-
kal- mondta Varróné Szabó Il-

dikó igazgató. A Dumaszín-
ház mellett a színházi dara-
bok, A kaktusz virága és a
Paprikáscsirke vonzották a
legtöbb nézõt. Szükség volt
esõnapra is, viszont a me-
gyeháza Konferencia és Kul-
turális Központban erre nem
lesz szükség a pódiumbérlet
elõadásain. A bérlet árán
nem emeltek, a hagyomá-
nyoknak megfelelõen öt pó-
dium elõadást tartalmaz, s
egy érv a megváltása mellett,
hogy fix helyre szól, így min-
den programot ugyanarról a
székrõl élvezhet a nézõ. Mû-
faji változatosságot kínálnak.
Elsõként, október 27-én
Bernard Slade Jövõre veled
ugyanitt! címû romantikus
vígjátékát játssza Harmath

Imre és Bánfalvy Ági. A már
klasszikusssá vált darab, bár
kétszereplõs, mégis nagy-
színházi élményt nyújthat a
színházat régóta nélkülözõ
szentesi közönségnek. Doris,
a boldog házasságban élõ
asszony és George, a nõs
könyvelõ véletlenül fut össze
egy kaliforniai tengerparti
fogadóban. Találkozásuk
másnapján arra ébrednek,
hogy egymás karjaiban töl-
tötték az éjszakát. Mindket-
tejükkel elõször fordult ez
elõ, ám különös szerelmi
kapcsolat kezdõdik közöt-

tük: évente egyszer ugyan-
abban az idõpontban,
ugyanott egy kellemes hét-
végét töltenek együtt. De va-
jon meddig mehet ez így?

Pontosan egy hónappal
késõbb, november 27-én ze-
nés naplóval, a Szerelmem,
Sárdy címû elõadással foly-
tatódik a pódium-sorozat.
Derzsi György színmûvész
elevenít fel egy érdekes tör-
ténetet: egy fiatal színész
megtalálja elhunyt nagyma-
mája titkos naplóját, amely-
ben a kor bálványa, Sárdy Já-
nos iránti tiszta, sírig tartó
plátói szerelmérõl vall. Szá-
mos dal, számos részlet is el-
hangzik a Sárdy János által
fémjelzett filmekbõl és ope-
rettekbõl.

A február mindig a komo-
lyabb elõadásokat hozza el a
pódiumbérlet keretében.
Tomanek Gábor és Nagy Erika,
a Békéscsabai Jókai Színház
mûvészei Wass Albert szüle-
tésének 100. évfordulója al-
kalmából állították össze a
Wass Albert igazsága címû
mûsort.

Már megvan a következõ
program idõpontja: március
11-én kerül színre Akit az is-
tenek szeretnek címmel Csá-

kányi Eszter zenés önálló est-
je. A téma örök: nõk – végle-
tes lelkiállapotban. A mû-
vésznõ nagy empátiával és
rokonszenvvel, humorral és
öniróniával nemcsak énekel,
de mesél is róluk.

Zenés elõadással zárul a
bérletes sorozat áprilisban:
az újdonsült színészházas-
párral, Gergely Róberttel és
Némedi Varga Tímeával az el-
múlt 40-50 év felejthetetlen
dallamait dúdolhatja a publi-
kum, mûsoruk címében is
ezt kérik. D. J.

Nagy szerelmek
a pódiumon
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Szabó Gabriella olimpiai bajnoktól vett át
különdíjat a legfiatalabb kukta is
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Bár két gólos hátrányban
volt, mégis döntetlent har-
colt ki Szegeden a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztá-
lyú labdarúgócsapata.

A bajnokság sereghajtójá-
nak, a Szegedi VSE-nek az
otthonába látogatott a Kini-
zsi, amely már a találkozó
elején hátrányba került, sõt,
Lajos Máté öngóljával az elsõ
fél óra végén már két gólos
volt a szegediek elõnye. A
Szentes csak kapufáig jutott
ebben a játékrészben, fordu-
lást követõen viszont már
gólig, köszönhetõen az ag-
resszívabb játéknak. Egy
pontrúgást követõen a
63.percben Lekrinszki fejelt a
kapuba, majd az utolsó elõtti

minutumban Bordács kapott
egy nagyszerû kiugratást, és
gólra váltotta a helyzetet. –
A minimális célt elértük, az
elsõ félidõben kishitûen és
sok hibával játszottunk –
mondta Bozóki Zoltán vezetõ-
edzõ. – A második félidõben
Gömörinek nem volt védeni
valója, ekkor már jobban tel-
jesítettünk, rászolgáltunk a
döntetlenre. Négy mérkõzé-
sen hét pontot szerzett a Ki-
nizsi, ezzel jelenleg az ötödik
helyen áll a gárda a tabellán,
de csak most jön a neheze. A
következõ két fordulóban
két olyan csapat ellen kell
pályára lépni, amely együt-
tesek a bajnoki címért vias-
kodnak majd ebben az

idényben. Szombaton, 16 óra
30 perctõl a Mórahalom láto-
gat ide, tõlük kupamérkõzé-
sen két hete öt gólt kapott a
Szentes, majd a Hódmezõvá-
sárhely otthonába látogatnak
a mieink. – Az elsõ forduló-
ban sajnos kikaptunk itthon,
ez a vereség a mai napig fáj,
hiszen úgy érzem, rászolgál-
tunk volna legalább az egyik
pontra - folytatta a szakveze-
tõ. - Két nehéz mérkõzésünk
jön majd, aztán a Csongrád-
dal játszunk, egyik sem lesz
egyszerû 90 perc.

Az ifjúsági együttes kika-
pott az SZVSE-tõl 4–2 arány-
ban, a fiatalok ennek ellenére
õrzik helyüket az élmezõny-
ben.

hv

Bordács mentett
pontot Szegeden

„Vizsgamunka” elõtt áll-
nak a legjobb hazai profi
bunyósok: a Ferobox Event
jövõ szombati szentesi gálá-
ján több címmérkõzést is
láthat a közönség a sport-
csarnokban, illetve a tévé-
képernyõk elõtt. A Ferobox
bajnokai kiváló formában
és remek hangulatban mu-
tatkoztak be a keddi sajtó-
edzésen. 

„Vizsgamunka” a címe a
szeptember 20-án, a Dr.
Papp László Városi Sport-
csarnokban rendezendõ pro-
fi bokszgálának, melynek fõ-
mérkõzéseit élõben közvetíti
az MTVA. Címmérkõzésen
lép szorítóba Kovács „Vipera”
Attila, aki pár napja új ellen-
felet kapott, egy visszalépõ
olasz, majd egy svéd bunyós
helyett végül francia bokszo-
ló ellen szerezheti meg a ko-
rábbi nagyváltósúlyú IBO-
világbajnok a WBO Europe
övet. Ugyancsak címért, a
magyar bajnoki övért csap
össze cirkálósúlyban Bozai
Gyula Szellõ Imrével, a szente-
si Nagy Imre, „Lütyõ” pedig
nagypehelysúlyú nemzetkö-
zi magyar bajnoki címet sze-
rezhet.

Kedden a Kalandpark ren-
dezvénysátrában felállított
ringben nyilvános edzésen
mutatták meg magukat a
bokszistálló legjobbjai. Vipe-
ra, Bedák Zsolt, Kelemen Ba-
lázs, Baranyi Richárd, Bozai
Gyula, Szellõ Imre, illetve a
szentesi kedvenc, Lütyõ is
melegített, ugrókötelezett,
árnyékolt a beharangozó
eseményen. Egymás ellen a
„nagyok” természetesen
nem vették fel a kesztyût, de
a gála fõszervezõjével, Bertók
Róberttel mindannyian isko-
láztak egy kicsit. Érdekes
volt látni Bozait és Szellõt a
ring két sarkában, 10 nappal
a meccsük elõtt. – Eddig
csak látásból ismertük egy-
mást, de itt jót diliztünk, hi-
szen mi csak a ringben va-
gyunk ellenfelek – utalt Szel-
lõ arra, baráti légkörben zaj-
lik a sajtóedzés.  Õ egyéb-
ként profiként a júniusi
szentesi gálán debütált. Nem
így Bedák, aki legutóbb a Dr.
Papp László-sportcsarnok-
ban rendkívül szoros mecs-
csen védte meg Európa-baj-

noki övét. – Nem vagyok rá
büszke, de megvolt a meccs
– kezdte a sportoló. – Na-
gyon kizsigerelt a kemény
felkészülés, most vissza is
vettünk egy kicsit belõle, fõ-
leg a futásból edzõmmel, Er-
dei Zsolttal. Címmeccsre ké-
szültem, végül 10 helyett 8
menetes mérkõzés lesz, az
ellenfelemet már ismerem,
ugyanaz a grúz Giorgi

Gachechiladze lesz, aki ellen
az Eb-címet megszereztem.
Az egy nagyon parázs, felejt-
hetetlen meccs volt, bízom
benne, ez is az lesz. 10 hetes
felkészülés után most fel va-
gyok töltõdve, nagyon vá-
rom a jövõ szombatot.

A „Hungerites Rocky”, az-
az Lütyõ nemzetközi ma-
gyar bajnoki címért bokszol
Mladen Zivkovval. Nem ez az

elsõ 10 menetre kiírt küzdel-
me, ugyanis júliusban Kana-
dában lépett ringbe egy otta-
ni versenyzõvel egy nemzet-
közi címért. – A hetedik me-
netig egál volt a mérkõzés,
de addigra már annyira sú-
lyossá vált a szemsérülésem,
hogy az orvos és a szintén
ott lévõ lévõ Bozai Gyula ja-
vaslatára feladtuk a meccset
– mesélte a fiatal bokszoló.

Öt hetes felkészüléssel, napi
két edzéssel várja a 20-i
gálát.– Úgy készülök, hogy
végigmegy a 10 menet, de ha
hamarabb vége lesz, és én
nyerek, az idehaza nagyon
nagy öröm lesz.

Darók József

Címmeccsek elõtt a bunyósok

A válogatott centere,
Bujka Barbara is a Hunger-
it-Szentesi VK nõi vízilab-
dacsapatát erõsíti a követ-
kezõ bajnoki szezonban. A
játékossal egy plusz egy
éves szerzõdést köt a klub. 

Augusztus elején kezdte a
felkészülést a bajnokcsapat
Tóth László vezetõedzõ irá-
nyításával, igaz, akkor még
meglehetõsen foghíjas volt a
társaság. A válogatottaktól
azonban visszaérkeztek a já-
tékosok, legutóbb Tóth Csen-
gének és Farkas Tamarának, és
persze a válogatott segéd-
edzõjének, Gyõri Eszternek
gratulálhattak a többiek a
madridi ifjúsági világbajnok-
ságon elért bronzéremhez.
Szeptember közepére már a
teljes csapattal gyakorolhat
Tóth edzõ, az elsõ jelentõ-
sebb feladat az október 10-
12-én Szentesen megrende-
zésre kerülõ Magyar Kupa
csoportmérkõzései lesznek.

– Úgy alakítottuk ki a
játékoskeretet, hogy az alkal-
mas legyen az idei kitûzött
célok végrehajtására –
mondta Tóth László. – Azt
gondolom, erõs csapatunk
lesz, de kell is az erõsítés, hi-
szen a hazai pontvadászat
mellett a Magyar Kupában
és a nemzetközi porondon is
szeretnénk jól szerepelni.
Pengõ Nikolett, Pócsi Bianka
Egerbõl érkezett, Miskolczi
Kitti Dunaújvárosból tért
vissza hozzánk. Bolonyai Fló-
ra, a válogatott kapusa de-

cember végén csatlakozik
hozzánk, a legfrissebb igazo-
lásunk, a center Bujka Barba-
ra pedig már ezen a héten
velünk készül. Az elnök úr
és a vezetés elvárása, hogy
idén is döntõt kell játsza-
nunk, tudjuk, hogy ez nem
egyszerû, de a csapat áll a
feladat elé, és mindent meg-
teszünk, hogy a lehetõ leg-
jobban szerepeljünk. Idén
más lesz a helyzet, számos
csapat jelentõsen megerõsö-
dött, válogatott játékosok so-
ra tért haza, meglátásom sze-
rint akár négy gárda is ver-
senyben lehet a dobogós he-
lyekért.

A UVSE öt olyan váloga-
tott játékost igazolt, akik a
hazai Európa-bajnokságon
részt vettek, a BVSC kettõt,
itt ráadásul junior és ifjúsági
válogatottak is játszanak. A
Dunaújvárosról sem szabad
megfeledkezni, sõt, az Eger-
rõl sem, közben a Szeged is
erõsített, szóval, valóban jó
csapatokat és remek mérkõ-
zéseket láthat majd ebben a
szezonban a hazai publi-
kum. A Hungeritnek meghí-
vása van Szegedre és Egerbe
is felkészülési tornára, ezen
kívül edzõmérkõzések is
szerepelnek az elõttünk álló
egy hónap programjában.

hv

Bujka is a Hungeritet erõsíti

Pozsonyban rendeztek WDSF Open tánc-
versenyt a hétvégén, amelyen több páros is el-
indult a Szilver TSE versenyzõi közül. 

A következõ eredmények születtek: a Stan-
dard World Open 63 indulója között ott volt
Hegyes Bertalan és Kis Violetta, akik a 33. helyen
végeztek.

A Junior II. Standard Openen a 38 fõs me-
zõnyben az elõdöntõig jutó Mészáros Bence Le-
vente és Balanescu Liliána a 14. helyen végeztek.

A Gyerek Latin Open 13 fõs mezõnyében

Urbán István és Urbán Lilla a negyedik helyet
szerezte meg.

A Gyerek Standard Openen szintén 13 páros
indult, Urbán István és Urbán Lilla bejutott a
döntõbe és az 5. helyen végzett.

A profi Standard Openen László Csaba és Páli
Viktória ezüstérmet szerzett az olasz Marco
Cavallaro-Letizia Ingrosso páros mögött a 7 fõs
mezõnyben.

A Junior II. Latin Openen a 27 induló között
Mészáros Bence Levente és Balanescu Liliána
a középdöntõig és ott  a 9. helyig jutott.

Pozsonyban táncoltak

A több évtizedes múltra
visszatekintõ Tisza Kupa
nemzetközi atlétikai verse-
nyen Szegeden, több nem-
zetközi mércével is kiváló-
nak mondható eredmény
született.  A szegedi Márton
Anita mellett a szentesi at-
léták is jól szerepeltek. Eb-
ben az évben Seres András
diszkoszvetésben már az
ötödik jelentõs versenyén –
beleértve a bajnokságot és a
Szuper Kupát – nyert ezüst-
érmet. 

Szegeden rendkívül nagy
harc volt a gyõzelemért köz-
te és a nyíregyházi Szikszai
Róbert között. Mindketten
hatvan méter feletti dobással
kezdték a versenyt, és bár
Seres minden dobása hatvan
méter feletti volt, ismét csak
pár centivel maradt el a gyõ-
zelemtõl. 1. Szikszai Róbert
(Nyíregyháza) 61,52 m, 2. Se-
res András (Szentes) 61,26 m.

Remekül szerepeltek a lá-
nyok is, Papp Anita második
lett diszkoszvetésben Csordás
Cintia diszkoszvetésben és

súlylökésben is bronzérmet
szerzett. 1. Márton Anita
(Szeged) 59,59 m, 2. Papp
Anita (Szentes) 41,56 m, 3.
Csordás Cinta (Szentes)
37,08 m. Kocsis Alexandra
diszkoszvetésben negyedik

lett. Elõször mutatkoztak be
a legfiatalabb versenyzõk az
újonc kategóriában, disz-
koszvetésben a fiúknál Du-
dás Vencel, valamint a lá-
nyoknál Kosztolányi Lilla
szintén ezüstérmet szerzett. 

Ezüstös diszkoszvetõk

Csoportmérkõzések
A Hungerit-Szentesi VK nõi vízilabda csapata a Ma-

gyar Kupa csoportmérkõzéseit október 10-én, 11-én és 12-
én vívja hazai környezetben az UVSE, az UVSE-Centrál,
a BVSC és az Angyalföldi Sportiskola csapatai ellen. A
férfiak szeptember végén, ugyancsak itthon játsszák a
mérkõzéseiket, egy bombaerõs csoportban, ahol a Szol-
nok, a Ferencváros és a Kaposvár lesz Matajsz Márk csa-
patának ellenfele.

Yordo Kupa a férfiaknak
A Yordo Kupát szeptember 19-20-án rendezik meg a fe-

dett uszodában. Négy csapat, a Szegedi VE, az UVSE-
Hunguest Hotels, a Lactiv-Vasas és a Valdor-Szentes rész-
vételével zajlik majd a felkészülési torna.

Program: Szeptember 19., péntek: 18 óra: Szegedi VE -
UVSE-Hunguest Hotels, 19.30: Valdor-Szentes – Lactiv-
Vasas. Szeptember 20., szombat: 11 óra: Lactiv-Vasas -
Szegedi VE, 12.30: Valdor-Szentes - UVSE-Hunguest
Hotels, 17: Lactiv-Vasas - UVSE-Hunguest Hotels, 18.30:
Valdor-Szentes - Szegedi VE.

Fittek a ringlányok
A Ferobox Event a nyá-

ron ringlány versenyt hir-
detett, melynek megvan-
nak a  gyõztesei. A mene-
tek számát jelzõ táblákat
Tikos Kitty, a 2013-as Mr.
és Miss Fit-gyõztes, Hevér
Alexandra, a Mr. És Miss
Fit idei döntõse, valamint
Zsiga Melinda, az IFBB
fitneszszervezet tavalyi
Magyar Kupa-gyõztese és a
Bikini Világkupa ezüstér-
mese hordozhatja körbe. A
zsûriben helyet foglaló
volt világbajnok, Kótai Mi-
hály, valamint a Ferobox
Event veretlen versenyzõ-
je, a WBO nemzetközi baj-
noka, Kelemen Balázs a
kerekdedebb formákat ré-
szesítették elõnyben, s
hogy jól döntöttek-e, azt a
szeptember 20-i szentesi
gálán, illetve az m1 közve-
títése során le lehet mérni.

Fotó: Vidovics

Seres András (balról) idén ötödször állhatott 
a dobogó második fokára
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Szeptember 15, hétfõ
15:00 3D Postás Pat

- A mozifilm
16:45 3D Tini nindzsa teknõcök
18:45 Az emlékek õre
20:30 Szerelem a végzetem
Szeptember 16., kedd
15:00 3D Postás Pat

- A mozifilm
16:45 3D Tini nindzsa teknõcök
18:45 Az emlékek õre
20:30 Szerelem a végzetem
Szeptember 17., szerda
15:00 3D Postás Pat

- A mozifilm
16:45 3D Tini nindzsa teknõcök
18:45 Az emlékek õre
20:30 Szerelem a végzetem
Szeptember 18., csütörtök
16:30 3D Villám és a varázsló
18:15 Kamuzsaruk
20:30 3D Transformers: A

kihalás kora

Szeptember 19., péntek

14:30 3D Villám és a varázsló
16:30 3D Villám és a varázsló
18:15 3D Step Up - All In
20:30 Kamuzsaruk
Szeptember 20., szombat

12:00 3D Villám és a varázsló
13:30 3D Csingiling és a

kalóztündér
15:15 Bogyó és Babóca 3. -

Játszótársak
17:00 Kamuzsaruk
19:00 3D A majmok bolygója -

Forradalom
21:30 Távozz tõlem, Sátán!
Szeptember 21., vasárnap

12:00 3D Így neveld a
sárkányodat 2.

14:00 3D Villám és a varázsló
15:30 3D Transformers:

A kihalás kora
18:15 3D Step Up - All In
20:15 3D A galaxis õrzõi

Mozimûsor

Horváthné Paksi Gabriel-
la minden nap négykor kel,
negyed hétig süt, kelti a
családot, elindítja a napot,
majd dolgozni megy. Ha a
munkahelyén végez, újra
kötényt és habverõt ragad.
Mindezt egy panellakás
konyhájában, ahová a férje
külön polcot készített az
éppen száradó, cukros fi-
nomságoknak. Három éve
háziasszonyként találkozott
a mézeskaláccsal, ami új
perspektívát adott az életé-
nek.

– Minden évben elkészítet-
tük a családommal kará-
csonyra a mézeskalács házi-
kót. Kisebb figurákat is sü-
töttünk, amik felkerültek a
fára, elajándékoztuk õket, de
egyik évben elég lett a házi-
kókból és az ajándékvásár-
lásból, így elhatároztam,
hogy bonbont készítek – me-
sélte Gabriella.

Igen ám, de amikor felme-
rült a kérdés, hogy mibe te-
gyék az édességeket, ismét a
mézeskalácsnál lyukadtak
ki, csak éppen doboz formá-
jában. Az összeállítása és a
díszítése kihívást jelentett a
család számára, de ahelyett,
hogy kudarcként élték volna
meg, meglátták benne a kihí-
vást. A háziasszony elkez-
dett szlovák, angol és ameri-
kai internetes oldalakat né-
zegetni: külföldön hogyan
sütik és díszítik ezt a külön-
leges süteményt. Az alapöt-
let továbbfejlesztése után
már nem volt megállás, a cél

a minél szebb, minél jobban
kimunkált készítmények el-
érése lett. 

– Próbáltam keresni azo-
kat a nem karácsonyhoz köt-
hetõ alkalmakat, amikre el
lehet készíteni a mézeskalá-
csot. Így világosodott meg
bennem, hogy gyakorlatilag
bármit, bármilyen alkalomra
meg lehet sütni. Külföldön,
például az oroszoknál sokkal
magasabb szintû mûvészete
van ennek, mint Magyaror-
szágon – részletezte Gabriel-
la.

Itthon kellett tovább lép-
nie, ezért az internetnek kö-
szönhetõen rátalált mesteré-
re, Vargáné Orbán Anikóra,
aki tanította, inspirálta õt
munkája folytatásában. Ezt a
tudást elég ritkán és tanfo-
lyamokon lehet elsajátítani,
mivel a cukrász képzésben
nem tananyag. Ezért vette rá
táv-oktatóját, hogy tartson
egy tanfolyamot, ahol õ és
vállalkozó szellemû társai
képezhetik magukat. Így
vett részt egy három napos
tanfolyamon, Cserszegtoma-
jon, ahol tökéletesítette addi-
gi tudását. A Valentin-napra,
és a húsvétra készített mé-
zeskalácsokat már a nagykö-
zönségnek is megmutatta,
így az ismeretségi köre és
kollégái ajándékként tovább
adták a kapott díszes süte-
ményeket. Ekkor még lapos

figurákat készített, de a kö-
vetkezõ karácsonyra már
térben alkotott és díszített az
egyébként agrármérnök és
cukrász végzettségû, foglal-
kozását tekintve a mûszaki
ezrednél dolgozó anyuka.

– Ekkor kaptam lehetõsé-
get egy pesti kereskedõtõl,
aki úgy gondolta, hogy az
árukészletébe beleillik a mé-
zeskalács, így egy hónapom
volt arra, hogy 2500 darab
cukormázzal díszített figurát

készítsünk el a férjemmel.
Ekkor jöttünk rá, hogy adott
idõre, nagy mennyiséget tu-
dunk sütni, ráadásul úgy,
hogy nem megy a minõség
rovására. Így jutottunk el ad-
dig az ötletig, hogy nem má-
sok által, hanem saját ma-
gunk szeretnénk megjelenni
a piacon – fejtette ki a to-
vábblépés okát.

Tavaly január óta hivatalo-
san is árusítják a mézeska-
lácsból készült díszes dobo-
zokat, figurákat, készítenek
megrendelésre, esküvõkre
különbözõ ötletes apróságo-
kat. 

– Annyit kell errõl tudni,
hogy ezek a dolgok étkezés-
re nem alkalmasak, az a cél-
juk, hogy minél tartósabbak
legyenek. Díszítéstõl függõ-
en, de akár ötször is a sütõbe
kerül egy-egy darab, és
négy-öt évig is szép emlék
lehet annak, akinek ajándé-
kozzuk. 

A hétvégéket rendezvé-
nyeken, vásárokon tölti a
család, ahol – a tapasztalatok
alapján – nagy igény van
kézzel készített portékájuk-
ra. Gabriella elképzelhetõ-
nek tartja, hogy a jövõben
megpróbálkozik egy tanfo-
lyam elindításával, de addig
még saját bevallása szerint
van hová fejlõdnie, kitelje-
sednie abban, amit igazán
szeret. 

Lantos Éva

Kos
A feladatai megoldásá-
ban konkrét elképzelése

szerint halad. Azonban a hét köze-
pe fele egy kolléga kihozhatja a
sodrából a határtalan egoizmusá-
val és makacsságával.

Bika
Úgy érezheti, most na-
gyon szüksége lenne

egy kis pezsgésre, testi-lelki fel-
frissülésre. A kollégái és a felette-
sei úgy látják, hogy messze felül-
teljesített az elmúlt idõben, ugyan-
akkor nagy felelõsséggel van cé-
ge iránt. 

Ikrek
Tele van életkedvvel, aki
mindig egy lépéssel

mások elõtt jár, ami valójában an-
nak köszönhetõ, hogy fényévekre
elõre gondolkodik a többiektõl.
Folyamatosan támadnak újabb és
újabb gyakorlatias ötletei.

Rák
A gondtalanság hete ér-
kezett el. Nem baj, ha

kissé infantilis, élvezze ennek az
idõszaknak az örömeit. Higgadt-
nak, megfontoltnak mutatkozik,
aki mindig készen áll segíteni. 

Oroszlán
Kollegiális köreiben ki-
emelkedõ szerepet kap

az egyenes stílusa, a népszerûsé-
ge, az önbõl kisugárzó erõ és ma-
gabiztosság. Ön a legerõsebb hú-
zóereje a csapatnak és öröm ön-
nel együtt dolgozni. 

Szûz
Koncentráljon a pénz-
ügyeire. Minden mást

másodlagos pozícióba helyezhet
az életében, a magánéleti problé-
máit is. Meghatározó lesz a ké-
sõbbiekre nézve minden pénz-
ügyeit érintõ döntés.

Mérleg
Kifejezetten pozitív hatá-
sok érik. Eddigi szorgo-

san végzett feladatait megjutal-
mazzák. Felettese felfigyelt önre, a
csapatért tett erõfeszítéseire, ál-
dozatos hozzáállására. 

Skorpió
Új erõk, új ambíciók éb-
rednek önben, melyek-

hez kézre állnak a lehetõségek, a
támogatók, hogy sikerre vihesse
õket. Rég várt változások kapui
nyílnak most meg.

Nyilas
Nyíltságát a saját elõ-
nyére használhatja ki.

Amennyiben nagyobb értéket
érintõ pénzügyi döntésre, karrier
vagy otthonváltoztatásra készül,
semmi szín alatt ne tervezze csü-
törtökre.

Bak
Most olyan periódus ve-
szi kezdetét az életében,

amikor olyan hatások érik, mint
amikor a tûzmadár hamvaiból fel-
támad. Új erõk ébredeznek, me-
lyek erõsítik önt az életében bekö-
vetkezõ változások felé.

Vízöntõ
Ha el szeretne költözni a
jelenlegi lakhelyérõl,

még várni kell. A munkahelyén
egy kicsit feltornyosulhatnak a te-
endõi. Lehet, hogy túlórával oldja
meg, hogy idõben utolérje magát. 

Halak
Az élet örömteli percei-
ért érdemes fáradozni.

Nagyon értékes tagja a munkakö-
zösségnek, amelyikben dolgozik.
Befektetéseit rendezze minél ha-
marabb. Ne kockáztasson, csak
biztosra menjen.

Szeptember 12-19.
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Ha az ember azt csinálhatja, amit szeret, mosolyogva kel és
ébred, pláne, ha van hozzá egy kis cukormáz is.

Hétköznapi cukormázSzeptember 16. 16. 30 óra
Gyermek klub- Délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 17. 18 óra
Székelyföld a Tisza mentén címû
elõadás. Moderátor: Bene Zoltán, a
Szegedi Lap fõszerkesztõje, író.
Vendég: Fekete Vince, Lövétei
Lázár László és Markó Béla 
József Attila-díjas költõk.
A verseket elmondják, felolvassák:
Antal Anikó, Fabulya Andrea,
Paulovics Tamás.Közremûködik:
Mihály Béla (klarinét)
Városi könyvtár
Szeptember 18. 19-21 óra
Korok és alkotások az irodalomban
elõadássorozat – Poszler György. 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 20.
Térfesztivál
16. 30 óra: Térzene Szentes Város
Fúvószenekara közremûködésével
17 óra: Gyermekprogram: a
Szegedi Miniszínház „Csak Manitou
meg ne tudja…”- zenés
gyermekmûsora
18 óra: A Tücsök és a Kalóz mese
a Tücsök Zenekar zenés
gyermekmûsora
19 óra: Chevrolet Band koncertje
20 óra: Sztárvendég: Budapest Bár
22 óra: Chevrolet Band hajnalig
tartó bulija
Kiegészítõ programok (16.30–18
óráig): kézmûves foglalkozások,
arcfestés, csillámtetoválás,
ugrálóvár.
Kossuth tér
Szeptember 19-20.
VII. Bor és Pálinka ünnep
Magyarország ismert borászatai és
pálinkafõzdéi mutatkoznak be
Szentes egyik legnépszerûbb
gasztronómiai rendezvényén. A
rendezvényen kézmûves
kirakodóvásár, gyerekjátékok és
gasztronómiai udvar várja a
látogatókat.
Kossuth tér
Szeptember 20. 9 óra
Családi sport- és egészségnap
Vöröskeresztes bázisóvodai
programok, véradás, játékos
mozgásos tevékenységek a
Felsõpárti és a Rákóczi Ferenc
utcai óvodában
Szeptember 19-21.
Díszmadár kiállítás
(pénteken 9-18 óráig, szombaton
és vasárnap 9-16 óráig)
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Szeptember 20. 9 óra
Játszótér avató
Deák Ferenc – Dósai Molnár utcai
sarok
Szeptember 20. 10–16 óráig
Garaboly Gasztro Piac
Mûvészetek Háza
Szeptember 20. 10–14 óra
Szivárvány Mûvészeti Iskola nyitott
alkotónapja
Mûvészetek Háza

Programajánló

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

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

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

Állandó kiállítások: Régészeti
látványtár, az SZTE régész hallga-
tóinak kiállítása. Drahos István
emlékszoba. Szalva Péter emlék-
szoba.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Lódzi Fotómûvészek Társa-

ságának „Idõ” címû fotókiállítása
október 17-ig látható az intéz-

mény nyitvatartási ideje alatt.
Tokácsli Galéria
Velizar Krstic és Natasa

Budimilija tárlata tekinthetõ meg
szeptember 27-ig nyitvatartási
idõben. 

Városi könyvtár
Hossó Nóra – Vallomás ecset-

tel címû festménykiállítása nyílik
szeptember 13-án, szombaton
15 órakor.  

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
A Lódzi Fotómûvészek társa-

sága 4 tagjának képeibõl látható
kiállítás november 3-ig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 12-tõl

Jól kezdték a sakkozók a
bajnokságot. A Szentesi In-
tegrál Sakk SE NB II-es csa-
pata vasárnap 9:3 arányú
gyõzelmet aratott a Röszkei
SK ellen. Az ellenfél nem tar-
tozott az erõs csapatok közé,
de így is voltak nehéz partik.
A leghosszabb játszma 5 óra
hosszán át tartott, Szalaji Re-
náta nagy küzdelemben eny-
nyi idõ alatt gyõzte le ellen-
felét.

További gyõztesek: Volosin
Vlagyimir, Hajdú István, Haj-
dú Sándor, Radics László, Csi-
pai Levente, Nagy Viktor.

Döntetlent játszott: Borsi
Imre, Fábián Nagy Sándor, Ba-
latoni György, Bárdos István.

A II. fordulóban szeptem-
ber 21-én az igen erõs Makó-
val mérkõznek meg.

Jól kezdtek a
sakkozók

A 2014-2015. évi Nõi Szu-
perliga Nemzeti Bajnokság
augusztus 30-án elkezdõ-
dött. A Szentesi Tekézõk
Sportegyesülete Nõi Szuper-
ligás csapata Zalaegerszegre
utazott ahol a ZTE-ZÁÉV
TK-val játszott. A következõ
eredmény született: a zala-
egerszegi csapat ütött 3278
fát, szerzett 4 egyéni pontot,
a Szentesi TE ütött 3113 fát,
szerzett 2 egyéni pontot, így
a plusz 165 fáért 2 pontot a
ZTE-ZÁÉV TK csapata kap-
ta, a szentesiek 6–2-re kikap-
tak.

Szentesi pontszerzõk: Né-
meth Viktória 539 fa, Marsi
Margit 543 fa.

Az ifjúsági versenyzõknél
1050–859 fát ütöttek. A zala-
egerszegiek 2 egyéni pontot
szereztek, a plusz 191 fáért
járó 2 pontot is õk kapták, a
szentesiek 4–0-s vereséget
szenvedtek.

Szeptember 7-én lejátszot-
ták a tekebajnokság II. fordu-
lóját. A Szentesi TE hazai pá-
lyán (Szolnokon) fogadta a
Rákoshegyi VSE I. világbaj-
nok játékosokkal felálló csa-
patát.  A Rákoshegyi VSE I.
ütött 3298 fát és szerzett 4
csapatpontot, a Szentesi TE
ütött 3199 fát, szerzett 2 csa-
patpontot. Pontszerzõk: Tóth
Andrea 581 és Molnár Jánosné
546 fa. A plusz 99 fáért járó 2
pont a Rákoshegyi VSE I.
csapatáé lett, a Szentes 6–2-
es vereséget szenvedett. Az
ifjúsági versenyzõk 963, illet-
ve 836 fát ütöttek. Pontszer-
zõ: Csányi Marianna,
Jankovics Gréta 474 fa, Barhács
Noémi 489 fa, a plusz 127 fá-
ért járó két ponttal a szentesi
ifisták 4–0-ás gyõzelmet arat-
tak.

Teke: 2 vereség



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 32-35 Ft/db, vöröshagyma 100-150 Ft/kg, fok-
hagyma 1000-1500 Ft/kg, lilahagyma 350 Ft/kg, petrezse-
lyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller
100-150 Ft/db, karfiol 350-400 Ft/kg, fehérpaprika 100-
150 Ft/kg, erõs paprika 50-80 Ft/db, paradicsompaprika
(pritamin) 350-400 Ft/kg, kaliforniai paprika 100 Ft/db,
paradicsom 250-400 Ft/kg, kígyóuborka 200-250 Ft/kg,
káposzta 100-150 Ft/kg, kelkáposzta 270 Ft/kg, cékla 150-
200/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Karalábé 100 Ft/db, krumpli 80-120 Ft/kg, saláta 120-
150 Ft/db, gyökér 400-480 Ft/kg vagy 200-250 csomója,
sárgarépa 150 Ft/kg. Cukkini, csillag- és fõzõtök 200
Ft/kg, zöldbab 350-400 Ft/kg, sütni való tök (sonka) 120
Ft/kg.

Birsalma 150-300 Ft/kg, kék- és vörösszilva 200 Ft/kg,
körte 350 Ft/kg, szõlõ 280-300 Ft/kg,  sárgadinnye 350
Ft/kg, alma 120 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg, mák 1900
Ft/kg,  banán 400 Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg, akácméz 2000
Ft/üveg.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
egy szegvári férfi ellen, aki-
a rendelkezésre álló adatok
alapján - nehezményezte,
hogy haragosa "felnyomta"
õt a rendõrségen, miszerint
lejárt forgalmi papírokkal jár
gépjármûvével az utakon.
Mivel ezt nem nézte jó szem-
mel, ezért tettlegességgel
próbált meg elégtételt venni,
aminek az lett a vége, hogy
ellene indult eljárás garázda-
ság miatt.

Kétszer verték meg ugyan-
annak a belvárosi sörözõnek
a csaposát - egy éjszaka alatt.
Elõször egy hangoskodó
vendéget igyekezett csitítani
a pultos, aki erre tettleges-
séggel válaszolt, majd nem
sokkal késõbb egy másik
vendéget szólított fel a szó-
rakozóhely elhagyására, aki
szintén pofonokkal állt ellen.
A verekedõk ellen garázda-
ság miatt indult eljárás.

Két, körülbelül négy-négy
fõbõl álló társaság kevere-

dett szóváltásba, majd ké-
sõbb tettlegességig fajuló vi-
tába az elmúlt hétvégi városi
rendezvényen. A csapat tag-
jai kétszer is egymásnak es-
tek, a pofozkodásban hár-
man szenvedtek nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülése-
ket. A rendõrség egyelõre
hat személy ellen indított
vizsgálatot, de a gyanúsítot-
tak száma tovább emelked-
het a nyomozás során.

Verekedés volt az egyik
szentesi szórakozóhelyen is,
az elmúlt péntekrõl szom-
batra virradóra. Itt az egyik
vendég kezdett el kötözköd-
ni egy másikkal, aminek du-
lakodás lett a vége. 

Szegváron hasonló eset
történt, szintén egy szórako-
zóhelyen szólalkozott össze
egymással két férfi, aminek a
vége az lett, hogy az egyik
lefejelte a másikat, majd kite-
relte a helyiségbõl. A lefejelt
férfi hazament, magához
vett egy kést, majd visszasie-
tett a szórakozóhelyre, ahol

megszúrta korábbi bántal-
mazóját. A rendõrség a fejjel
igazságot osztó személy el-
len garázdaság, a késelõ el-
len súlyos testi sértés miatt
indított eljárást. Ez utóbbi
személynek a bíróság elren-
delte az elõzetes letartóztatá-
sát.

Hétfõn reggel törtek be az
egyik Dózsa György utcai la-
kóházba, ahonnan alumíniu-
mot és vasat loptak a tolva-
jok. A bejelentést követõen
nem sokkal egy szemtanú
segítségével a szentesi rend-
õrök elõállították azt az öt
fõs társaságot, akik laposan
gyanúsíthatóak a bûncselek-
mény elkövetésével.

500 ezer forint értékû pré-
mium bort loptak ismeretle-
nek az egyik pincébõl. A hét-
fõn érkezõ bejelentést köve-
tõen kedden már rendõrké-
zen volt az a hat fõs társaság,
aki gyanúsíthatóak a borlo-
pással.

hv

Verekedések hétvégéje

Született: 
Lakos Norbert és Bors Alinkának (Tóth J. u. 36. 2.a) Nor-

bert Károly, Erdõháti-Nagy Miklós és Tóth Máriának (Bacsó
B. u. 20.) Adél, Varga Sándor és Busi Beatrixnek (Lázár V. u.
29.) Sándor Dominik nevû gyermeke.

Házasságot kötött: 
Vasinka Béla (Vásárhelyi út 6. 1.a) és Károlyi Ibolya (Lavot-

ta u. 20.), Molnár-Farkas Károly (Nagyhegy 278/A) és Karsai
Kamilla Rózsa (Vadaskert u. 13.), Szabó Ákos (Kecskemét,
Budai u. 39.) és Bazsó Krisztina Zsuzsanna (Dr. Berényi I. u.
55.), Baráth Gábor Mihály és Takács Beáta (Szeged, Szilléri
sugárút 42. 9. em. 53. a.), Usztrunul Norbert (Nyíri u. 31.) és
Balogh Gyöngyi (Kodály Z. u. 29.).

Elhunyt: 
Takács Ferenc (Rákóczi F. u. 19.), Debreczeny Pál (Rákóczi

F. u. 183.), Németh Imre (Nagyhegyszéli út 19.), Szegedi Pé-
ter (Somogyi B. u. 70.), Tekulics Lajos (Nagyörvény u. 2.), Vi-
rágos Sándorné Orosz Rozália (Rózsa F. u. 8.).

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: Szeptember 15-ig Dr. Weiss Patika (Rákóczi
F. u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12-ig. Szeptember 15-
22-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szom-
bat 8-12 óráig.Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptember
13-14-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

Átmeneti vízhiány
Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy

szeptember 16-17-én 9-13 óra között a szentesi tározó-
kon, szeptember 18-19-én a szentesi víztornyon, valamint
a Szentes-Magyartés víztornyon, szeptember 22-én a
Szentes-Kajánújfalu tározón tisztítási, fertõtlenítési munká-
latokat végeznek 9-13 óra között. Ezen idõszakban a tele-
pülés egész területén idõszakosan vízhiány, valamint nyo-
máscsökkenés várható.

Felhívják továbbá a figyelmet, hogy szeptember 22.- ok-
tóber 22. között a szentesi ivóvízelosztó-hálózaton, szep-
tember 24-30. között a lapistói ivóvízelosztó-hálózaton,
szeptember 22-26. között a magyartési ivóvízelosztó-háló-
zaton szeptember 23-26. között pedig a kajánújfalui ivóvíz-
elosztó-hálózaton mosatást végeznek. Ezen idõszak alatt
szakaszos nyomáscsökkenés, vízminõségromlás, illetve
rövid ideig tartó vízhiány lehetséges.

Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét,
megértését kérik.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü szeptember 15-19.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Lencseleves virslivel és

Grízgaluskaleves
A menü: Rakott zöldbab
B menü: Csirkefalatok tejszínes

gombamártásban, tészta
Kedd: Pirított tarhonyaleves és

vegyes zöldségleves
A menü: Székelykáposzta vagy

kolbászos lecsó
B menü: Rántott csirkemell,

kelkáposztafõzelék
Szerda: Gyümölcsleves és

májgaluskaleves
A menü: Házi cordon bleu, 

tört burgonya és/vagy
meggyszósz

B menü: Bolognai spagetti
Csütörtök: Korhelyleves és

zellerkrémleves
A menü: Csikós tokány, tészta,

saláta
B menü: Grill csirkecomb, 

gombás rizs, saláta
Péntek: Jókai bableves és 

tárkonyos csirkeraguleves
A menü: Roston sült császár

magyaros raguval
B menü: Csirkemell steak

salátaágyon vagy túrós
csusza

www.galeriakavehaz.hu (X)

Az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezrednél tett
látogatást a Budapesti Kato-
nai Attasétestület csoportja
szeptember 10-én.

A 12 fõs testület tagjaiként
jelen voltak Ausztria, Finn-
ország, Hollandia, Lengyel-
ország, Líbia, Nagy-Britan-
nia, Németország, Oroszor-
szág, Románia, Szerb Köz-
társaság és Törökország ka-
tonai képviselõi.

A vendégeket Antal László
alezredes, az ezred parancs-
noka fogadta, majd tájékoz-
tatót tartott részükre az ala-
kulat rendeltetésérõl, felada-
tairól, szervezetérõl, nemzet-
közi szerepvállalásáról. A
tartalmas elõadás után a bú-
vár kiképzõ bázison külön-
bözõ búvár felszereléseket,
öltözékeket láthattak, majd a
búvár kiképzés egy-egy gya-

korlati mozzanatát figyelhet-
ték meg. A statikus bemuta-
tón megismerkedhettek az
alakulatnál rendszeresített
legfontosabb technikai esz-
közökkel.

A tiszai vízi gyakorlóterén
megtekintették egy BMK-130
tolóhajó vízre tételét, négy
darab PMP hídelemek vízre
dobását és összekapcsolását
egy 80 tonnás komp megépí-
téséhez. Két tehergépkocsi-
val a fedélzetén láthatták a
kompot forgalmazás közben.
Ez alatt megfigyelhették a
hídépítõ katonák tevékeny-
ségét a szakfeladatok végre-
hajtása során. Végezetül egy
PTSZ-M közepes lánctalpas
úszógépjármûre szállva ki-
próbálhatták egy „vasször-
nyeteggel" történõ vízreha-
jtást, és a vízen történõ uta-
zás élményét.

Az alakulat Csapatmúzeu-
mában betekinthettek Szen-
tes katonatörténelmébe az
1848-49-es szabadságharc
után, a laktanya megalakulá-
sának korszakába, a mûsza-
kiak múltjába, és az ezred je-
lenébe. 

Az attasé testület doyenje
(a legrégebben beosztást el-
látó attasék közül választott
tag, mint rangidõs), Iuliu
Lucaci ezredes, Románia ka-
tonai attaséja kifejezte, hogy
mindig öröm nekik katonai
alakulatokhoz látogatni.
Most igen jól felkészült, kép-
zett szentesi katonákat lát-
tak, mely kiváló élményt je-
lentett számukra, hogy bete-
kinthettek a mûszaki alaku-
lat életébe, munkájába.

Kép és szöveg:
Juhász László százados

A zenekar tagjai sokéves rutin-
jukkal, színes mûsorukkal és profi
eszközeikkel maximálisan kielégí-
tik korunk elvárásait: a legfiatalab-
baktól a legidõsebbekig. Mûsora-
ikban megszólalnak a legnagyobb
hazai és külföldi slágerek a '60-as
évektõl napjainkig. Mindenkit sze-
retettel várnak a szervezõk szep-
tember 12-én, pénteken   a Felsõ-
párti Sörözõben. A belépés 22
óráig ingyenes.

Buligánok buli

Dani Imre, a Lajtha László Alap-
fokú Mûvészeti Iskola egykori zon-
gorista növendéke, aki jelenleg a
budapesti Zenemûvészeti Egyetem
hallgatója, az ausztriai Pörtschach-
ban rendezett 21. Johannes Brahms-
versenyen elsõ díjat nyert.

Elsõ díj a
zongoristának

A Kulturális Örökség Napjai or-
szágos rendezvény keretében
Szentesen szeptember 21-én, va-
sárnap 9-12 óra között folyama-
tos vezetéssel meg lehet tekinteni
az izraelita temetõt és szertartás-
termet a Sopron soron.

Az izraelita temetõ cinterme (ra-
vatalozója) az izraelita temetõi
szertartások helye volt. Az 1929-
ben épült szecessziós stílusú épü-
let Dobovszky József István szen-
tesi építész utolsó megvalósult
terve. 

További részletek az orokseg-
napok.hu oldalon.

Kulturális
Örökség Napjai

2014. 

Szeptember 28-án, vasárnap
rendezi meg az Árpád Szabadidõs
Sportklub a Gágyor János amatõr
teremlabdarúgó emléktornát. A
Dr. Papp László sportcsarnokban
tartandó tornán a szentesi és a
kistérség labdarúgást kedvelõ fel-
nõtt sportolói mérik össze tudásu-
kat. Nevezni személyesen lehet
szeptember 17-én, szerdán 17
óráig a  Kiss Bálint u. 3. sz. alatt. 

Gágyor-
emléktorna

Katonai Attasétestület a
mûszaki laktanyában


