
Még a hét elején is szi-
vattyúzták a vizet lakóépü-
letek közelébõl a hét végi
csapadékos idõjárás miatt.
Városunk azok közé a terü-
letek közé tartozik ahol va-
sárnapig országos szinten a
legtöbb esõ esett, ami más-
fél hónapnyi vízmennyiség-
nek felel meg. Az elvezetõ
árkok és csatornák egy idõ
után már nem tudtak meg-
birkózni a lezúduló vízzel,
ezért a tûzoltóságot is be
kellett vetni. 

A rendkívüli esõzés miatt
harminc ház került veszély-
be. A katasztrófavédelem
Szegedrõl és Hódmezõvá-
sárhelyrõl küldött egysége-
ket, továbbá 2000 homokzsá-
kot biztosított a térség szá-
mára. A legkritikusabb vá-
rosrész a Felsõpárt és a
Nagyhegy, de a külterülete-
ken feltörõ belvíz tanyákat is
veszélyeztetett. Szerencsére
senkit sem kellett az ottho-
nából kitelepíteni. A felsõ-
párti Korsós soron kedden
még mindig állt a víz. Egy
ház bejárata megközelíthe-
tetlen volt, míg egy másik
alapját homokzsákok védték
a további rongálástól. Várdai
néni kertjében, ahol a Nagy-
völgy-csatorna is húzódik, a

kukorica derékig állt a víz-
ben. – Az én házam nincs ve-
szélyben, de a paprikám és a
paradicsomom teljesen oda-
lett – panaszolta az idõs
hölgy.

A szomszédjában élõ Fran-
ciska néni rosszabbul járt.
Arra ébredt, hogy a vízen le-
beg a padlószõnyege és a
házban tárolt könnyebb tár-
gyai. Szomszédasszonya fel-
ajánlotta, hogy átmenetileg
költözzön át hozzá, de a néni
nem hajlandó elhagyni a há-

zát. Tudunk olyan családról
is, ahol a ház felújítására
szánt építõanyagot és a táro-
ló helyként szolgáló mellék-
épületet mosta el a víz.

A tûzoltók egész vasárnap
éjjel dolgoztak a károk elhá-
rításán, a Hajnal utca egyik
tanyáján az állatokat is ve-
szélyeztette a nagy mennyi-
ségû csapadékvíz, de az esõ
adott munkát többek között
a Dózsa György, a Budai
Nagy Antal és a Gógány ut-
cában is.

A Kurcába borult 30 méter
magasságú nyárfát szerdán
kishajóval távolították el a
tûzoltók.

Kedden a belvízvédelmi
készültséget harmadfokúra
emelte az Ativizig. Szeptem-
ber 10-15. között a vízügyi
igazgatóság területén átlago-
san 93 milliméter csapadék
hullott, a szeptember egészé-
re számított sokéves átlag
több mint kétszerese.

(folytatás a 3. oldalon)
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Átadták a mûfüves pályát
Hivatalosan is felavatták a szentesi mûfüves labda-

rúgópályát a Pusztai László Sporttelepen. Az átadó-
ünnepségen a Magyar Labdarúgó Szövetség képvise-
letében részt vett Mészöly Kálmán, és ifj. Orosz Pál, a
Ferencváros Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál fia, aki
különleges ajándékkal kedveskedett az édesapjáról
elnevezett emléktorna legjobb csapatának.

6. oldal

A tankönyv ingyenes

- de idõnként ingyenesebb
A címben szereplõ melléknév fokozása valószínû-

leg teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen. De ta-
lán éppen ezért jól jellemzi az országban kialakult
tankönyvhelyzetet. Olvasónk annak próbált utána
járni, hogy miért kellett fizetni a tankönyvekért.

7. oldal

Viola Szandra,

a testtudatos költõnõ
A szentesi származású költõnõrõl legutóbb akkor ír-

tunk, amikor bemutatta saját aktképeivel illusztrált el-
sõ verseskötetét. Az akkori kitárulkozás után újra fel-
tûnõ módját választotta az irodalom köztudatba helye-
zésének: versbe öltözve sétált nyáron Budapest utcáin. 

5. oldal

A kültéri medencék felújí-
tása és egy teljesen új él-
mény- és wellness fürdõ épí-
tése kezdõdik meg még eb-
ben az évben a ligeti uszodá-
ban. A közbeszerzési pályá-
zatok részben lezajlottak, a
munkák ideje alatt a fürdõ-
vendégek megértését és tü-
relmét kéri a vezetõség. Az
aktuális változásokról folya-
matosan tájékoztatást ad a
fürdõ a kihelyezett plakáto-
kon és a sajtón keresztül.

Az uszodában várható fej-
lesztésekrõl és változásokról
adott tájékoztatást a sajtó
képviselõinek az Üdülõköz-
pont NKft. vezetõje. Márton
Mária a HURO Magyar-
Román pályázat kapcsán
számolt be arról, hogy a régi
50 méteres medence leenge-
désére a mûszaki felmérés

miatt vált szükségessé, a fel-
újítási tervei várhatóan két
héten belül elkészülnek. A 82
esztendõs medence hagyo-
mányos jellege megmarad a
jelenlegi korlátokkal együtt.
Teljesen megújul a gépészeti
rendszer és a burkolata is. A
gyermekmedencéknél meg-
történik a sérült burkolat va-
lamint a játékelemek javítá-
sa, cseréje. A brûg és a gyer-
mekmedence között 1 méter
széles járda épül, mellette tu-
solókat alakítanak ki. A ve-
zetõ megszüntetné a mostani
gyakorlatot, miszerint töb-
ben tisztasági zuhanyzóként
használják a tusolókat. Mint
mondta, arra ott vannak az
öltözõkben a mosdók.

A felújítás a 33-as meden-
cét is érinti, a körülötte lévõ
járdát, a vízszûrõt, és a

csempéket is kicserélik. A
munkák a közbeszerzést kö-
vetõen december végén, ja-
nuár elején akár el is kez-
dõdhetnek a sátor alatt. A ki-
vitelezés  ideje alatt a vendé-
gek, az úszók és a vízilabdá-
zók a 25 méteres medencét
és az új fedett uszodát hasz-
nálhatják. A sátrakat október
13-14-én húzzák fel  25 méte-
res és a 33 méteres  meden-
cékre.

Amennyiben az építkezés
ideje alatt a brûg medence
csak korlátozottan lesz hasz-
nálható, akkor a szerepét a
jelenlegi csúszdás medence
veszi át.

A projekt keretében össze-
hangolják a termálvíz hasz-
nálatát az optimális gazdál-
kodás jegyében és várhatóan
egy új termálkút is biztosítja
majd az uszoda vízellátását.

A beruházás okozta kelle-
metlenségek miatt a bérlete-
ket automatikusan meghosz-
szabbítják.

(folytatás a 4. oldalon)

Folytatódik az
uszoda felújítása

Víztisztító épül uniós forrásból Berekháton, Lapistón,
Kajánújfalun, Magyartésen valamint Derekegyházán és
Tompaháton is. A mintegy 1,8 milliárd forintos beruházás
részeként részben megújul a városi vízvezeték hálózat és
az 1968-ban elkészült víztorony is. A tisztítómû üzembeál-
lítását követõen a város ivóvize megfelel majd minden uni-
ós követelménynek.

A 2011-ben életbe lépett európai uniós szabvány szerint a
városi ivóvíz arzéntartalma vagy valamelyik más összetevõje
meghaladja az egészségügyi határértéket. A szakemberek fel-
hívják a figyelmet, hogy a csapvíz paraméterei nem változ-
tak, csupán az elõírások szigorodtak és a víz továbbra is al-
kalmas emberi fogyasztásra. Jelenleg a Nyíri utca és Vásárhe-
lyi út sarkán található víztisztító konténerbõl vételezhetõ in-
gyenesen a szabványoknak megfelelõ ivóvíz. 2010-ben jött
létre a Szentes és Térsége Ivóvízminõség-Javító Önkormány-
zati Társulás azzal a céllal, hogy az ivóvíz mindenben megfe-
leljen a hatályos szabványnak. A feladatra az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében visz-
sza nem térítendõ támogatást nyert a társulás. A közel 1,9
milliárd forintos beruházás során tisztítómû épül Berekháti
ivóvízkutaknál,  illetve Magyartés, Kajánfalu és Lapistó kút-
jánál is. Mintegy 300 millió forint fordítható vezetékcserére és
-bélelésre, meglévõ vízvezeték és a víztorony átmosatására és
a hét darab ivóvízkút felújítására is.

A kivitelezést közbeszerzési eljáráson elnyerõ szarvasi In-
tegrál Zrt. a nem engedélyköteles munkát megkezdte a
Schweidel utcai vízmûtelepen, a teljes beruházással jövõ év
június 30-ig kell elkészülnie. Az ünnepélyes alapkõletétel al-
kalmából Szirbik Imre polgármester úgy fogalmazott, a meg-
tisztított víz íze ízlés dolga, de a beltartalma megfelel majd a
szabványoknak. Hozzátette, reméli, hogy az állam által meg-
határozott vízdíjak nem emelkednek a beruházást követõen.

A munkák ideje alatt a vízszolgáltatás zavartalan, a rend-
szer tisztításakor a víz zavarossága és nyomáscsökkenés elõ-
fordulhat majd.

Besenyei

Víztisztítók épülnek
a külterületeken is

Súlyos károkat okozott a térségben az esõzés

Harminc házba tört be a víz

Homokzsákokkal kellett több ingatlant megvédeni a víztõl a Felsõpárton.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



22 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  1199..

A felsõpárti városrész
északi végének egyik szélsõ
utcája; a Dózsa György és a
Vasvári Pál utcákat köti ösz-
sze. A város az 1920-as évek-
ben 256 háztelket osztott ki
ezen a területen, amelynek
neve Hékédi újtelep lett. Az
1932. évi városrendezéskor a
telepet utcákra tagolták, és
az 1849. október 6-án kivég-
zett aradi vértanúkról nevez-
ték el. Ezek egyike volt gróf
Vécsey Károly honvéd tábor-
nok, aki Pesten született
1807-ben. A császári hadse-
reg 2. huszárezredében szol-

gált õrnagyi rendfokozattal.
Ezredével 1848 nyarától a
Bácskában harcolt a szerb
felkelõk ellen. Katonái közt
több szentesi újonc is volt.
1849 elején tábornokká lép-
tették elõ. Február folyamán
az õ parancsára rendezték be
hadikórháznak a szentesi re-
formátus népiskola fõtéri
épületét. A szolnoki csatában
(márc. 5.) õ foglalta el a Tisza
bal partján lévõ hídfõt. A
kormány április elején az
Arad várát körülzáró hon-
védsereg fõparancsnokává
nevezte ki. Az erõdítményt
két hónap elteltével kapitu-
lációra bírta (júl. 1.). Ezután
a Temesvárt ostromló sereg
parancsnokságát vette át, de
itt nem tudott sikert elérni.
Hadtestével Borosjenõnél
tette le a fegyvert az oroszok
elõtt (aug. 21.). Az osztrák
haditörvényszék kötél általi
halálra ítélte, és tizenkét tá-
bornoktársával együtt 1849.
október 6-án Aradon kivé-
geztette. Haynau rendeletére
a 9 bitóra ítélt tábornok kö-
zül õt végezték ki utolsónak.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (138.)

Vécsey Károly utca

A Kulturális Örökség Napjai országos rendezvény kereté-
ben Szentesen szeptember 21-én, vasárnap 9-12 óra között fo-
lyamatos vezetéssel lehet megtekinteni az izraelita temetõt és
szertartástermet a Sopron soron. Az izraelita temetõ cinterme
(ravatalozója) az izraelita temetõi szertartások helye volt. Az
1929-ben épült szecessziós stílusú épület Dobovszky József
István szentesi építész utolsó megvalósult terve.

További részletek: www.oroksegnapok.hu

Kulturális Örökség Napjai 2014.

Nem új keletû téma ez.
1958- ban az olasz Dino
Buzzati már alaposan körül-
járta: Hajtóvadászat öregek-
re címû elbeszélésében. Elõ-
került most, az elbeszélés
után húsz évvel, Marosvá-
sárhelyen született, de 2000
óta Budapesten élõ író, Nagy
Koppány Zsolt, 2014- ben a
Magvetõnél megjelentetett
könyvében is.  Ötödik kötete
ez a szerzõnek. A címe: Nem
kell vala megvénülnöd 2.0.
Egyik érdekes egyéni voná-
sa az írónak, hogy fergete-
ges humora van, amit visz-
szafogottan adagol, mind-
ezen túl, bár már több mint
tíz éve Pesten él, még min-
dig nem ütötte le egyik idõ-
sebb szaktársát sem.  Egy rö-
vid epizód Nagy Koppány
Zsolt könyvébõl  kedv- vagy
étvágycsinálónak!

„Ekkor ismét Kalmár dok-
tor, a fõprédikátor ragadja
magához a szót és a mikro-
font. – Testvéreim! – kezdi
csendes, nyugodt hangon. –
Mielõtt megkezdõdne a
tisztségviselõk megválasztá-
sa, engedjétek meg, hogy
néhány szóban összegezzem
a Kommandó eddigi tevé-
kenységét, valamint eléren-
dõ céljait. Ám még mielõtt
ezt tenném, köszöntsük az
újonnan érkezett tagtársun-
kat, mégpedig háromszoros
hurrával! Minden szem rám

mered, úgy látszik egyedül
vagyok az újonnan érkezett
tagtársuk. Felharsan a há-
romszoros hurrá, még sehol
sem örültek ennyire nekem.
Mielõtt tiltakoznék Kalmár
doktor folytatja: – Mint tud-
játok a hazai ÖSÖK a nagy
európai öregellenes mozga-
lom fiókszervezete, és mint
ilyen, nem egészen függet-
len testület: a politikai kré-
dót és a részletes cselekvési
programot brüsszeli testvé-
reink dolgozták ki. Talán
nem szerénytelenség kijelen-
tenem, hogy magam is ott
bábáskodtam a születésénél.
Tulajdonképpen egy baráti
szociológus társaság kreálta
meg az ideológiai alapot...
de errõl máskor többet. Egy-
szóval Brüsszelben dolgoz-
tuk ki a programot, viszont
a hazai viszonyokra alkal-
mazni azt: ez a mi dolgunk,
és nem is kevés! 

Ekkor Kalmár doktor
szopránja hirtelen elképesz-
tõ magasságba szökell, és
olyan indulat csap ki belõle,
hogy ijedtemben hátrahõkö-
lök. – Meddig tûrjük még?
Meddig tûrjük még, elvtár-
saim?! – hörgi. – Meddig
tûrjük, hogy vénemberek
diktáljanak nekünk, hogy a
nyugdíjasok kiszipolyozzák
az ifjúságot, és a mi izzadsá-
gos munkánk nyomán le-
párlódó – gúnyos hanglej-

téssel: „alanyi jogon járó"
juttatásaikból termékbemu-
tatókra utazgassanak?!
Tényleg, meddig? 

Barátaim! – fortyog Kal-
már doktor, aki nyilván nem
hallotta disszonáns devian-
ciámat. – Az európai popu-
láció annyira elöregedett,
hogy a társadalombiztosítási
rendszer minden percben
összeomolhat –  az összeom-
lásig minden percért hálát
kell adnunk a nyomorult
öregeknek, és természetesen
nekünk is, a fenntartóknak.
A fölénk tornyosuló problé-
mákon immár képtelen segí-
teni a bevándorlók hada,
vagy a megnövekedett
nyugdíjkorhatár pedig sem-
mit sem ér! Mert a beván-
dorlók nem dolgoznak
(fújolás), a megnövekedett
nyugdíjkorhatár pedig sem-
mit sem ér. Hány öreg lé-
zeng a munkahelyén és
nyalja fel a nagy fizetést a
semmiért?

Ennek véget kell vetni! –
sikítja ekkor a doktor úr. –
Én azt mondom – és ezt
mondják a brüsszeli tagtár-
sak is –, legyen vége az öre-
gek rémuralmának!

– Ezért nincs más megol-
dás mint megálljt parancsol-
ni ennek! – sikoltja. Brüssze-
li testvéreink három prog-
ramvariációt dolgoztak ki –
nyugszik le egybõl a kedé-

lye –, most ezeket fogom is-
mertetni!

– Az elsõ: megvonni a
nyugdíjat tõlük, a felszaba-
duló tõkét visszaforgatni a
gazdaságba. És hogy mi lesz
az öregekkel? Tartsa el õket
a családjuk, vagy pusztulja-
nak, de pár embernek csö-
rögni kezd a mobilja: az
anyukájuk az, hogy már el-
múlt fél kilenc és még min-
dig nincsenek otthon.

– A második: (Pszt, anya,
majd hívlak!) internálótá-
borba kell zárni õket, esetleg
ellátni õket a legszüksége-
sebbekkel, aztán hagyni,
hogy boldoguljanak! – Ez túl
hosszadalmas – kiabálja egy
nagyon mérges kisember,
aki még egy kalapácsot sem
tudna felemelni, szerencsére
ez a 21. század, tehát nem is
kell neki.

– És a harmadik: Kalmár
doktor itt hatásszünetet tart,
a harmadik pedig:– Kom-
mandósaink gyûjtsenek ösz-
sze és végezzenek ki min-
denkit, aki 1980. január 1.
elõtt született!

(Ez hát egy szépirodalom-
ban megfogalmazott jövõ-
kép 2014. évben. Különbö-
zik-e ez valamiben, egy-egy
hazai politikusunk derék
pártja és tagsága jövõképé-
tõl?)

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Hajtóvadászat öregekre

A háború következtében
jelentkezõ gazdasági nehéz-
ségek enyhítésére a kormány
1914. november közepén ki-
bocsátotta az elsõ hadiköl-
csönt. Az ország többi tele-
püléséhez hasonlóan Szentes
lakossága is lelkesen jegyez,
eredmény: 2 millió korona.
1915 májusában újabb hadi-
kölcsön kibocsátásra került
sor. Az Alföldi Ellenzék Ti-
sza István kijelentésével agi-
tált: „A hadikölcsönjegyzés
becsületbeli kötelesség!”.
Eredmény: 2 290 000 koro-
na. A harmadik hadikölcsönt
novembertõl lehetett jegyez-
ni. A propaganda minden
korábbit felülmúlt: „A hadi-
kölcsön az egyetlen eszköz a
háború sikeres folytatásá-
hoz!”; „A legbiztosabb tõke-
befektetés!”; „Hazafiúi köte-
lesség!” – zengték a helyi la-
pok, közzétéve a legtöbb
kölcsönt jegyzõk neveit.
Mátéffy Ferenc polgármester
népgyûlést hívott egybe
a színházterembe, ahol
Cicatricis Lajos fõispán tar-
tott buzdító beszédet. Az
eredmény ezúttal sem ma-
radt el: a város 2 700 000 ko-
ronát jegyez. 1916-ban ismét
kétszer bocsátottak ki hadi-
kölcsönt: májusban és no-
vemberben. „Ellenségeink
arra számítanak, hogy ki
fognak meríteni. A hadiköl-
csönjegyzés a kitartás próba-
köve!” – gyõzködött az Al-
földi Ellenzék címû helyi új-
ság. Mivel a sajtópropagan-
da elégtelennek bizonyult, a
város vezetõsége bizottságot
alakított, amelynek tagjai
személyesen keresték fel a
tehetõsebb polgárokat, köl-
csönjegyzésre agitálva õket.

A jegyzés eredményét a la-
pok ez alkalommal nem hoz-
ták nyilvánosságra, feltehe-
tõen annak szégyenteljesen
alacsony volta miatt. Ezzel
szemben 1917-ben szép
eredménnyel zárult a jegy-
zés, amennyiben az elsõ al-
kalommal 2 668 000 koro-
nát, a második alkalommal
pedig 3 800 000 koronát je-
gyeztek a szentesiek. Termé-
szetesen nem szabad figyel-
men kívül hagyni a fokozó-
dó inflációt, valamint azt a
körülményt sem, hogy ezút-
tal lehetõség volt a készpénz
nélküli jegyzésre.

A lakosság áldozatkészsé-
gére alapozva került sor a
hadikórházak felállítására. A
vármegyei közkórház már
1914. augusztus végén hadi-
kórházzá alakult át, ahová
szeptemberben megérkeztek
az elsõ sebesültek. A Szente-
si Vöröskereszt Egylet felhí-
vásban kérte a lakosokat,
hogy pénzzel, berendezési
tárgyakkal és egyéb adomá-
nyokkal segítsék a kórház
mûködését. Mivel a férõhe-
lyek igen hamar megteltek,
október közepén az újonnan
átadott polgári leányiskola
épületét is hadikórházzá
alakították. A 200 sebesült el-
látására alkalmas kórház be-
rendezése és felszerelése
közadakozásból történt. A
sebesültek növekvõ száma
miatt a katonai hatóságok el-
határozták, hogy Szentesen
1000 beteg befogadására al-
kalmas katonai kórházat állí-

tanak fel. A szóbajöhetõ épü-
letek – gimnázium, népisko-
lák, református és katolikus
körök, színházterem – szám-
bavétele után, már decem-
berben megkezdõdött a kór-
házak berendezése. Irányítá-
sukat egy ezredesi rangban
lévõ törzsorvos látta el, a se-
besültek ellátásáról a kincs-
tár gondoskodott. A köny-
nyebben sérült katonák szá-
mára mgszervezték a házi

betegápolást. Az ápolásra
vállalkozók napi 2 koronát
kaptak az ellátásért.

Jelentõs tehertételt okozott
a város lakosságának a kato-
nai beszállásolás. Az 1916.
szeptember eleji román betö-
rés miatt szükségessé vált
Erdély kiürítése. Ennek so-
rán a hadseregparancsnok-
ság Szentesre helyezte át a
21. honvéd pótzászlóaljat,
valamint a kolozsvári és a

nagyenyedi népfelkelõ és
honvéd kiegészítõ parancs-
nokságokat, összesen mint-
egy 100–120 tiszttel és kb.
6–7000 fõnyi legénységgel. A
katonai irodák és raktárak a
város középületeiben, a tisz-
tek és a legénység magánhá-
zakban nyert elhelyezést. A
honvédelmi minisztérium
csupán átvonulási szállás-
helynek szánta Szentest, de
utóbb a katonaság jelenléte
tartósnak bizonyult. Az el-
szállásolással járó kényel-
metlenségeket és költségeket
a lakosság zokszó nélkül vál-
lalta, bízva abban, hogy utó-
lag megtérülnek kiadásai. A
beszállásolási törvény alap-
ján még 1881-ben megalko-
tott vármegyei katonai be-
szállásolási szabályrendelet
ugyanis kimondta, hogy a
tisztek után naponta 52 fillér,
a legények után pedig 24 fil-
lér fizetendõ a szállásadónak
a vármegyei beszállásolási
pótadó terhére. A vármegye
ezen összeget a beszállásoló
község kimutatása alapján
negyedévenként köteles fi-
zetni. Bugyi Antal városi fõ-
jegyzõ, a városi katonai ügy-
osztály vezetõje a kimutatá-
sokat rendszeresen felter-
jesztette az alispánhoz, és
kérte a szállásdíjak kifizeté-
sét. A vármegye a fizetést
egyre halogatta, majd pedig
arra hivatkozva, hogy az
1881-ben megállapított szál-
lásdíj túl magas, a szabály-
rendelet módosítása mellett
döntött. Ez azt jelentette,

hogy a módosított szabály-
rendelet belügyminiszteri jó-
váhagyásáig a szállásdíjak
kifizetésére nem kerülhetett
sor. A hónapok teltek, a szál-
lásadók türelme érthetõ mó-
don egyre fogyott. Az idõ-
közben bekövetkezett kor-
mányváltozás miatt az ügy
elintézése tovább halasztó-
dott. Bugyi Antal 1917 júliu-
sában Kelemen Béla újonnan
kinevezett fõispánhoz for-
dult segítségért. Részletes tá-
jékoztatóját a következõkkel
zárta: „Nem kívánhatom el
attól a szegény egyszerû pa-
rasztembertõl, aki saját szük-
ségletére is kilónként boltból
veszi a tûzrevalót, hogy a
katonának is vegyen fát,
gyertyát, fekszalmát, s vár-
jon az árára hónapokig, talán
évekig. Ez a tarthatatlan álla-
pot csaknem teljesen lehetet-
lenné teszi a beszállásolás fo-
ganatosítását, mert az embe-
rek már nem hisznek a ható-
ság biztatásának és
igéreteinek... Azelõtt a hely-
zet elõtt állunk, hogy a be-
szállásolással megbízott ka-
tonai ügyvezetõmnek karha-
talom igénybevételével kell
majd a beszállásolásokat fo-
ganatosítania, mert külön-
ben a már közel egy év óta
húzódó térítés késedelme
miatt a magyar honvéd és
tiszt a szabad ég alatt
marad.” Kelemen fõispán
nyomban megtette a szüksé-
ges intézkedéseket, s az ügy
szeptember végén kedvezõ
befejezést nyert.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

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

A háborús terhek növekedése

Hadikölcsönkötvény (1917)
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Mosolyból, életvidámság-
ból, erõt adó üzenetekbõl
nem volt hiány a fogyaték-
kal élõk 9. térségi találkozó-
ján. A „...szeretet mindent
elfogad...” címû rendezvé-
nyen 13 intézmény, illetve
klub érkezett a szentesi
sportcsarnokba a sport-
és kulturális találkozóra,
melynek idén a szépség és a
divat volt a központi témá-
ja.

– Kezdetben a Kossuth-té-
ren zajlott ez a térségi talál-
kozó, ezáltal nyitni próbál-
tunk a társadalom felé, cé-
lunk a lakosság „érzékenyí-
tése” volt – magyarázta
Puskásné Halál Ágnes fõszer-
vezõ, a Szentesi Gondozási
Központ igazgatója. Az évek
során a rendezvény mind is-
mertebb lett, így beköltöztek
a „biztonságosabb” sport-
csarnokba. A gondozottak,
klubtagok kézmûves termé-
keibõl nyílt kiállítás mellett
az Egészségfejlesztési Iroda
jóvoltából egészségügyi szû-
réssel is fogadták vendégei-
ket. A hátrányok leküzdése
azok felismerésével, elfoga-
dásával kezdõdik, errõl be-
szélt Szirbik Imre polgármes-
ter köszöntõjében. – Szá-
momra a határ átlépése ak-
kor következett el, amikor a
90-es évek végén a mozgás-
korlátozott Fülöp Józsi meg-
kérdezte: ki merem-e próbál-
ni, milyen kerekesszékkel
végigmenni a fõutcán. Beül-
tem, s teljesen másképp lát-
tam a már jól ismert utcákat,
rájöttem, akár 5 centi is a ha-
tárt jelenti egy kerekes-
székesnek – mesélte a pol-
gármester. Számára akkor
egy világ változott meg, s
ezek a térségi találkozók erõt
adnak, nemcsak a jelen lévõ
sorstársak számára, de neki
is, hiszen, mint fogalmazott:
innen mindig feltöltõdve, ki-
csit jobb emberként távozik.

13 csapat részvételével
rendezték meg a mindig na-
gyon várt sportvetélkedõt.
Ezúttal a magyar jellegzetes-
ségek körül zajlott a vidám
versengés: lelkesen vetették
bele magukat a magyar kár-
tyával, a boroshordóval, a lo-
vas feladattal vagy éppen a
magyar zászlóval kapcsola-
tos próbákba az ellátottak,
klubtagok. A taps délután is
szólt, akkor már a zenés-tán-
cos produkcióiknak.

Hagyományosan az egy-
máshoz való kötõdést, az
összetartozást, a barátkozást
erõsíti a minden évben oda-
ítélt Mosoly-kupa, melyet a
csoportok szavaznak meg
egymás között a legmosoly-
gósabbnak vélt résztvevõ-
nek. A komolyabb dolgok is
szóba kerültek a térségi ta-

lálkozón, ugyanis átadták az
Év arca-díjat, melyet idén
Bodré Julianna, a nagy-
mágocsi kastélyotthon lakója
érdemelt ki a szakdolgozók,
szervezõk véleménye alap-
ján. 

A rendezvény vendége
volt a budapesti Kazány Ti-
bor. A fiatal üzletember az
elsõ és egyetlen kerekes-
székes magyarországi Ro-
tary Club-tag, s õ rendezett
Európában elsõként kerekes-
székes szépségversenyt. Ar-
ról beszélt a hallgatóságnak,
hogyan kellett újraépítenie
életét a 12 évvel ezelõtti bal-
esete után. Azt hirdeti, ez
másoknak is sikerülhet. Neki
a baleset után lett családja,
két gyermeke. Vállakozá-
sában kerekesszékekkel fog-
lalkozik, ez is tükrözi a men-

talitását, vagyis: ki kell moz-
dulni a négy fal közül, aho-
gyan a mozgáskorlátozott
szép lányok is teszik. 

A szépség a gyakorlatban
is teret kapott, nagy sikere
volt a szépészeti saroknak,
ahol a  Dancsó Erika-szalon
munkatársai és Papp Éva Ré-
ka sminkes varázsolták szeb-
bé a jelentkezõket, s bár fo-
lyamatosan dolgoztak a fri-
zurákon és arcokon, közben
õk is jól érezték magukat. –
Nagy szeretetet sugároznak,
nagy szívük van, tényleg
csoda, hogy az arcukra van
írva, amit az átalakulás köz-
ben éreznek, rendkívül hálá-
sak – fogalmazott a fogya-
tékkal élõkrõl lelkesen Dan-
csó Erika fodrász, aki szíve-
sen jönne máskor is.

D. J.

(folytatás az 1. oldalról)
A legtöbb esõt az északke-

leti körzetek kapták, Zalotán
199, Felsõvekeren 157 milli-
métert mértek.

Kedden még három he-
lyen dolgoztak az átemelõ
szivattyúk. Lapistón két he-
lyen veszélyeztetett épülete-
ket, állatokat a felgyülemlett
esõvíz. A Kölcsey utcai ta-
nyában egy juhhodály köze-
lében kellett a tûzoltóknak
elvégezniük a vízmentesí-
tési munkálatokat, a másik
lapistói tanyán pedig lakó-
épületet veszélyeztetett az
udvaron álló csapadék. Egy
Hékéd-tanyán órákon át tar-
tott, mire a elvezették az esõ-
vizet a körbezárt épülettõl.

Az uszoda szolgáltatásai-
ban is fennakadást okozott
vasárnapi vihar és a Kurca-
part Kalandpark is szünetel-
tetni kényszerült szolgáltatá-
sait a vízben álló élményele-
mek miatt. Egy helyi állattar-
tó telepen több száz pulykát
kellett levágni a betörõ víz
miatt, de a Nagyhegyszéli
házak lakói között is több
károsultja van a szélsõséges
idõjárásnak.

A belvízi elöntés Szentes
térségében 13 ezer hektár.
Mivel az elöntött területen
felgyülemlett víz fertõzése-
ket hordozhat, a késõbbi fer-
tõtlenítési munkálatok is el-
tartanak majd egy darabig.

L.É.

A megyei közgyûlési listá-
ja elsõ két jelöltjét, Csóti
Zsombort és a szentesi Kiss
Csabát mutatta be sajtótájé-
koztatón a Demokratikus
Koalíció. Vadai Ágnes, a párt
alelnöke, országgyûlési kép-
viselõ reményei szerint
mindketten bejutnak a me-
gyei közgyûlésbe. Vadai Ág-
nes két napos szentesi láto-
gatásáról elmondta, hogy az
emberek támogatják a pár-
tot, de félnek a kormány po-
litikai oligarcháitól és nem
merik nyilvánosan elmonda-
ni a véleményüket. Minden
megyében, így Csongrádban
is megvannak azok a
kormányközeli személyek,
haverok, barátok, akiknek
mindenbõl jut és erõs a befo-
lyásuk a mindennapokra, fo-
galmazott a DK alelnöke. Va-

dai Ágnes hozzátette, minél
több helyen jutnak be a dön-
téshozásba és alakulnak ki
demokratikus szigetek, an-
nál nagyobb eséllyel vívják
meg harcukat a kormánnyal
szemben a választók érdeké-
ben. A volt honvédelmi ál-
lamtitkár, jelenleg a parla-
ment honvédelmi bizottsá-
gának alelnöke kérdésünkre
elmondta: eddig egyszer ülé-
sezett a bizottság és sem a
honvédelmi miniszter, sem a
bizottság elnöke nem tartotta
fontosnak tájékoztatást adni
az ország biztonságáról az
Ukrajna és Oroszország kö-
zött kialakult konfliktus kap-
csán. Nem tudni, milyen a
honvédség mûszaki állapota
és nehezen látható a fejlõdés
a honvédség költségvetésé-
bõl is.

Demokratikus
szigetek kellenek

Kicsit ünnepélyes, kicsit
rendhagyó ülésnek nevezte
a képviselõ-testület utolsó
tanácskozását Szirbik Imre.
Az ülés elején a polgármes-
ter mindenkinek megkö-
szönte a közremûködést az
elmúlt 4 év munkájában és
sok sikert kívánt az újrain-
dulóknak. A teljes létszám-
ban megjelent képviselõ-
testület valamennyi tagja
emléklapot kapott  a pol-
gármestertõl az elmúlt négy
év tiszteletére.

Külön megköszönte Hal-
mai István KDNP-s képviselõ
több cikluson átívelõ képvi-
selõi munkáját. Halmai 8 év
szolgálat után megköszönte
a segítséget a hivatalban
dolgozóknak, választóknak,
városi intézményeknek. Kü-
lön kiemelte a Városellátó
NK Kft. pozitív hozzáállását
a felmerült gondok kezelésé-
ben. A leköszönõ képviselõ
nem indul a választáson mi-
vel munkahelye, a MÁV át-
helyezte Szegedre dolgozni
és véleménye szerint így
nem tudná hitelesen képvi-
selni a körzetében élõket. A
képviselõ megjegyezte, szá-
mára elõny a biztos tudat,
hogy nem lesz többé képvi-
selõ, szemben a most indu-
lókkal, akik még nem tud-
ják, bejutnak-e a testületbe.

Szirbik Imre polgármester
fiatal vízilabdásokat is kö-
szöntött az ülés elején, Pellei
Frank ifjúsági világbajnokot
és Tóth Csenge ifi vb-bronz-
érmest. Farkas Tamara vb-
bronzérmes és edzõje, Gyõri
Eszter nem tudott részt ven-
ni az alkalmon, õk késõbb
vehetik át az elismerést.

Az érdemi tanácskozáson
a képviselõk meghallgatták
a városi könyvtár vezetõi
posztra megjelent két pályá-
zó bemutatkozását és 9 igen
szavazattal Szûcs Ildikó jelen-
legi megbízott vezetõt vá-
lasztották igazgatónak a kö-
vetkezõ 5 évre. Szûcs Ildikó
szerint a szakmai feltételek
adottak az eredményes
munkájához, nem problémá-
kat, hanem megoldásra váró
feladatokat lát a munkaszer-
vezésre vonatkozóan és az
olvasók, látogatók becsalo-
gatására.

Az önkormányzat elsõ fél-
évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót heves vitát sem
nélkülözve fogadta el a tes-
tület. Ugyanígy a költségve-
tési rendelet módosítását is
támogatta a többség a mû-
velõdési bizottság kiegészí-
tésével, ami alapján a mûve-
lõdési központ 400 ezer fo-
rint támogatást kap a költ-
ségvetés tartalék keretébõl

az óévbúcsúztató koncert
megvalósításához.

Az „Egészség a Célke-
resztben” programról szóló
beszámoló kapcsán az
egészségügyi bizottság elnö-
ke reményét fejezte ki, hogy
a következõ testület is támo-
gatja az egészségügyi szûrõ-
akciót. A beszámolót vita
nélkül elfogadta a testület és
biztosítja a további szûrések
anyagi fedezetét.  A képvise-
lõk egyhangúlag támogatták
pályázat benyújtását a város
tavaly elfogadott esély-
egyenlõségi programjának
megvalósításához.

A testület hozzájárult a
városi szolgáltató kft. 100
millió forintos hitelfelvétel-
éhez, amely nagyrészt fede-
zi egy új termálkút fúrását a
strand hõellátása érdekében.

A hitel törlesztõrészleteit
az értékesített melegvízbõl
származó bevétel fedezi.

A grémium döntött a vá-
ros szabályozási tervének
módosításáról a szennyvíz-
tisztító fejlesztés megvalósí-
tása érdekében, valamint el-
fogadta a jogi és ügyrendi
bizottság négy éves munká-
járól szóló beszámolót.

A testület zárt ülésen dön-
tött a Szentesi Üdülõköz-
pont Nonprofit Kft. 48 szá-
zalékos üzletrészének visz-

szavásárlásáról a Hungerit
Nonprofit Kft.-tõl. A 4,8 mil-
lió forint értékû üzletrész fe-
le-fele arányban kerül az
SZVSZ Kft. és a Szentes-Víz
Kft. tulajdonába. Utóbbi cég
tevékenységi köre bõvül a
városi energiatermeléssel.
Feladata a geotermikus fûté-
si rendszer, az intézményi
napcellás áramtermelõ rend-
szer valamint a Szentes Vá-
rosi Szolgáltató Kft. beruhá-
zásában megvalósult 50 kW
teljesítményû naperõmû
rendszereinek összehangolá-
sa, illetve ezen a bázison
újabb pályázatok beadása a
következõ uniós gazdasági
ciklusban.

A képviselõ-testület hoz-
zájárult az Üdülõközpont
Kft. közel 500 millió forintos
hitelfelvételéhez a wellness
élményfürdõ megépítését
célzó DAOP pályázat önere-
jének biztosítása érdekében.

Az ülés végén Szirbik Im-
re megköszönte még egy-
szer a testület sokszor vitá-
val, gondolatcserével, tem-
peramentumosan, de de-
mokratákhoz méltóan vég-
zett 4 éves munkáját. A pol-
gármester kívánta minden-
kinek, hogy õrizze meg a
ciklus jó ízét, alkotómunká-
ját, az elért eredményeket,
amelyek hozadéka az itt élõ
embereké és a városé.

Besenyei Gábor

Búcsúülés vitákkal

Szépülhet tek is
a fogyatékkal é lõk

Sajtótájékoztató keretében
tett ígéretet Kalamusz Endre,
az MSZP-DK-Együtt PM kö-
zös képviselõjelöltje, hogy ha
az általa képviselt politikai
öszefogás nyertesen kerül ki
az október 12-i helyhatósági
választáson, akkor gondozá-
si központot hoznak létre a
Kertvárosban. Elmondása
szerint az intézmény szüksé-
gességét a lakótelepen élõ
idõsek és egyedül élõk ma-
gas aránya indokolja.

A kertvárosi ABC-nél az
Eljött a cselekvés ideje! –
címû tájékoztatón Kalamusz
Endre emlékeztette a jelenlé-
võket, hogy a lakótelep és

környezete régóta fejlesztés-
re szorul, viszont az errõl
szóló beszélgetések helyett
ideje a cselekvés mezejére
lépni. Az említett terület be-
járása és az ott lakókkal tör-
tént konzultációt követõen
felmérték a felújításra szoru-
ló épületeket. A képviselõje-
lölt a Koszta József Általános
Iskolát emelte ki és megje-
gyezte, bár eddig is volt
a lakótelepnek mecénása
Chomiak Waldemar személyé-
ben, az általa alkalmazott
lobbi-tevékenységet nem
tartják követendõ példának,
az embereknek tényleges
változásokra van szüksége.

Gondozási központot
a lakótelepre

Súlyos károkat okozott az esõ

Harminc házba
tört be a víz

A Kurcába dõlt egy 30 méteres nyárfa

Közgés önkéntesek is segítettek
a vidám sportvetélkedõn.
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Ígéretemhez híven most
Arató Mátyás tárja elénk
az Omega-koncertszervezés
„mûhelytitkait” a teljesség
igénye nélkül, ám annak a
kezdeti fázisban nem látott
következményeivel.

– Az Omega saját „szerel-
mem”! Láttam a neten, hogy
mezõtúri és kiskõrösi kon-
certeket is vállaltak mosta-
nában. Tavaly Kiskunfélegy-
házán az Omega billentyûsé-
nek, Benkõ Lacinak elmond-
tam, hogy van Szentesen egy
szép, nagy református temp-
lom... Szinte azonnal rábó-
lintottak a koncert ötletére.
Egy idõ után azonban el-
vesztem a bürokrácia út-
vesztõjében, de a város való-
színûleg megoldja a problé-
mát. Közben megkeresett
Kertész Ákos, hogy szívesen
dolgozna velem abban a ze-
nei világban gondolkozva,
ami a Graffitire volt jellem-
zõ. Elmondtam neki, hogy
2011-ben, miután bezárt a
klub, elhatároztam, hogy
nem foglalkozom többé kon-
certszervezéssel. Rohamko-
csit készenlétbe állítani min-
den alkalommal, építészt
hívni a koncertterem alkal-
masságának vizsgálatához:
ezek és a hasonló kaliberû,
jogszabályokba foglalt felté-
telek tartottak vissza. Ákos
nem csak ezeket az ügyeket
vállalta át, de a koncertszer-

vezés adminisztrálását is –
magyarázta Arató Mátyás.

– A Graffitinek neve lett a
kilencvenes évektõl: máig
kultikus helynek számít. To-
vábbra is próbáljuk azt az –
eléggé eklektikus – irányvo-
nalat képviselni, ami akkor
volt jelen. Ákos rám bízta,
mely zenekarok jöjjenek a
Zene-Világ-Zene-Graffiti ke-
retében, nem egyszerû felté-
telek mellett. „Kapura jön-
nek” – ami azt jelenti, hogy a
jegybevétel nagyobb százalé-
kát a zenekar viszi el, a ki-
sebb pedig a szervezõknél
marad. Találtunk hat progra-
mot, amelyek ezt bevállalták
– cserében  a belépõdíj árát
õk határozták meg. Az ifjú-
sági házban egyébként nem
idegenek ezek a koncertek:
'91-ben, amikor kezdtem a
szervezést, még nem volt
Graffiti, számos emlékezetes
buli zajlott le itt.

A P. Mobil kb. harminc éve
lépett fel utoljára nálunk, a
MÁV Kultúrban. Október
közepén új lemezzel jelent-
kezik a zenekar, és megjele-
nik Schuster Lóri önéletrajzi
könyve, a Fabatka is.

Novemberben jön a Gypo
Circus, akik azt az etno-
punk vonalat képviselik,
amit  mindig is szerettünk.
Talán még nem akkora a tá-
boruk, mint a Bohemian
Betyarsé, de vérbeli Kus-

turicás hangulatú koncertet
fognak adni!

Februárban a Mystery
Gang: a legjobb magyar
rockabilly-zenekar érkezik.
Nem a hagyományos módon
képviselik a stílust, hanem a
XXI. századnak megfelelõen,
felturbózottan!

– Van egy Angertea nevû
nagymágocsi zenekarunk,
márciusra. Õk az under-
ground metál vonalon világ-
szerte ismertek. Hihetetlenül
profi, amit csinálnak, szak-
mán belül számos sikert ér-
tek el.

Szentesi koncertsorozat
nem indulhat az elmúlt né-
hány év helyi vonatkozásban
legsikeresebb koncertzene-
kara, a Paddy and the Rats
nélkül – ezúttal áprilisban. A
fellépésük napján lesz a drá-
maisok mustrája, ezért a
Ballaboxot tesszük melléjük.

Nem mellesleg: Szentesen
sok zenekar létezik minden-
féle stílust képviselve, ezért
a májusi, utolsó koncertna-
pot nekik szenteljük Szentes
Underground néven, ame-
lyen a papírtokos CD-soro-
zatunk futott. Lehetnek a fel-
lépõk között frissen alakult
zenekarok is, ezért azok ne-
veit még nem mondhatom el
– zárta beszélgetésünket
Arató Mátyás.

Olasz Sándor

„Graffiti Klub”
az IH-ban

(folytatás az 1. oldalról)
Ebben az évben elkezdõd-

het az új élmény és wellness
fürdõ megvalósítása, a mun-
kát a fedett uszodát építõ
cég, a Ferroép Zrt. nyerte el,
a munkaterületet a hónap fo-
lyamán már átveheti. A több
medencét, élményelemeket,
szoláriumot, szaunákat, só-
barlangot is magába foglaló
építmény befejezési határ-
ideje 2015. június 30. A pénz-
ügyi fedezetet jórészt bizto-
sító DAOP pályázat része
kül- és beltéri pihenõeszkö-
zök, bútorok beszerzése is.

Az önkormányzat saját

erõbõl finanszírozza az öltö-
zõépület felújítását. A meglé-
võ épület földszintjén ven-
dégöltözõk, tusolók, mos-
dók, az emeleti részen sport-
és személyzeti öltözõk, pe-
lenkázó és más kiszolgáló
helyiségek kerülnek kialakí-
tásra.

Az uszoda vendégei az ép-
pen használható szabad víz-
felületekrõl tájékozódhatnak
a kihelyezett táblákról, szó-
rólapokról. A 33-as medence
hétvégén teljes egészében,
hét közben reggel 5-tõl fél 3-
ig áll a vendégek rendelke-
zésére, utána kezdõdnek az

edzések. A 25-ös tanmeden-
cét hét közben reggel 5-tõl 8
óráig, majd délután 2-tõl este
8-ig használhatják. A fedett
50 méteres medencét 5 és 6, 8
és 10, valamint 13 és 15 óra
között teljes egészében, 6 és
8, 10 és 13, valamint 20 és 22
óra között részben használ-
hatják.

Az uszodával kapcsolatos
aktuális információk, többek
között a vízilabda mérkõzé-
sek idõpontja, árak és szol-
gáltatások megtalálhatók az
üdülõközpont megújult hon-
lapján.

Besenyei

Folytatódik az
uszoda felújítása
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Viola Szandra életét a kul-
túra másokkal össze nem ha-
sonlítható módon fonja át:
költészete a testbõl táplálko-
zik. A szentesi származású
költõnõrõl legutóbb akkor
írtunk, amikor bemutatta sa-
ját aktképeivel illusztrált el-
sõ verseskötetét. Az akkori
kitárulkozás után újra feltû-
nõ módját választotta az iro-
dalom köztudatba helyezé-
sének: versbe öltözve sétált
nyáron Budapest utcáin.

– A 2008-as Léleksztriptíz
címmel megjelent köteted
idején már körvonalazódott
az, ami mostanra mondhatni
országos hírûvé tett (leg-
alábbis már sokan beszélnek
rólad) vagyis, hogy a verse-
ket, a költészetet más mûvé-
szeti ágakhoz társítod, virtu-
álisan tálalod, finom erotiká-
val. Hogyan jött az ötlet a
testverseléshez, illetve, hogy
kividd az utcára a költésze-
tet?

– Saját léttapasztalatom,
majd filozófiai tanulmányaim
megértették velem, hogy az
áradó alkotó erõ, melyet in-
kább az észhez vagy a lélek-
hez szoktunk kapcsolni, való-
jából a testbõl jön, a test táp-
lálja. Éppen ezért, mert ilyen
aktívan részt vesz az alkotó
folyamatban a test, érdemes
ténylegesen is,  vizuálisan is,
a végeredményben is „benne
hagyni”, tovább táplálkozni
zsigeri érzékítõ erejébõl. Ezen
kívül hiszem, hogy a mûvé-
szetek kialakulásának kezde-
tekor sokkal szorosabban ösz-
szetartoztak a mára már szét-
szakadt mûvészeti ágak, mint

jelenleg,  ezért nem idegen és
természetellenes újra megke-
resni a kapcsolódási ponto-
kat. Az erotika pedig nagyon
szükséges a tálaláskor és a
tartalom létrehozásakor is,
egyfajta jótékony libidó,
amely éltet, amely fenntartja
az élet szeretetéhez szükséges
lendületet és izgalmat. Az ut-
cára pedig azért kellett kivin-
ni a költészetet, mert túlságo-
san el van rejtve a szemünk
elõl, olyannyira, hogy sokan
nem is keresik, nem is merül
fel hétköznapjaikban, hogy
keressék, ezért aztán valami
olyat kellett tenni, ami átlépi
az emberek ingerküszöbét,
amely felhívja a kortárs költé-
szetre, költõkre a figyelmet.

– Ez a szélesebb körben va-
ló ismertség eddig neked vagy
a költészetnek kedvezett job-
ban?

– Errõl a költészetet is meg
kellene kérdezni.  Minden
esetre úgy érzem, van most
valami a levegõben, sokak-
ban most született meg a fel-
ismerés, hogy tenni kell vala-
mit. Nem véletlen  Szabó Ba-
lázs internetes versforradal-
ma sem, amelyet néhány hét-
tel az én akcióm után hirde-
tett meg.

– Facebook-oldalt is szen-
telsz a testverselésnek, s ott
egy pályázatot is hirdettél
vállalkozó kedvûeknek. 

– A pályázat még tart, lehet
jelentkezni. Azt látom azon-
ban, hogy sokan bátortala-

nok, mert azt hiszik, hogy
csak „tökéletes” testtel érde-
mes pályázni, azt hiszik, a tö-
kéletes test az egyes testré-
szek méretébõl és arányából
áll össze. Pályázatom célja vi-
szont a költészet népszerûsí-
tése mellett az, hogy testtuda-
tosabbá tegyem olvasóközön-
ségem, hogy megmutassam a
testiségnek azt a szépségét,
ami maga az élet és a jelenlét
ellentétben a photoshopvilág
élettelen, személytelen alakja-
ival.

– Húztál-e határt, hogy
meddig mennél el a költészet
propagálásában? 

– A mûvészet nem egy nõi
láb, amin lehet mérni a szok-
nyahosszúságot, ahol centire
pontosan beosztják, hogy mi

a prûd és mi a kihívó. Min-
den performansz mást és
mást kíván meg. A színvona-
lasság mindenképp határt je-
lent, hiszen ami már nem köl-
tészet, vagy nem költõi, az
nem is hiszem, hogy igazán
tudná a költészet céljait szol-
gálni. Egy kereskedelmi csa-
torna egyik mûsorába nem
fogadtam el a meghívást,
mert az arra a mûsorra jel-
lemzõ közönségesség már
nem fért bele saját mûvészi
attitûdömbe és költõi szemé-
lyiségembe.

– Amióta elkerültél Szen-
tesrõl, hogyan alakult az éle-
ted?

– A Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen végeztem 4
szakot, elõször magyart,

kommunikációt és pedagógi-
át, majd másoddiplomaként a
filozófia jött nagy szerelem-
nek. Az egyetem mellett írok
színházi kritikákat és könyv-
recenziókat is. Néha elválla-
lok egy modell vagy hostess
munkát. Dolgoztam már
színházakban is. Még két sza-
komon hátra van a diploma
munka. Most pedig kreatív
olvasást és írást is fogok taní-
tani.

– Milyen terveket dédel-
getsz magadban?

– Közvetlenül a papírból
készült versruhák nyomvo-
nalán haladva az egyik ter-
vem egy professzionális
versdivatbemutató létrehozá-
sa egész estés mûvészi show-
val egybekötve. Szerintem
így lehetne igazán DIVATBA

hozni az irodalmat. Olyan
versékszerek készítését is ter-
vezem, amelyek valóban
hordhatóak lesznek, többféle
idézettel. 

– Ismerõseid hogyan fogad-
ják figyelemfelkeltõ „akciói-
dat "? 

– Változó. Többektõl kap-
tam már elismerõ üzeneteket,
egyre több általam is nagyra
tartott író és költõ biztat arra,
hogy folytassam az utat, amit
elkezdtem. Sokan azonban
megbotránkoznak, ami véle-
ményem szerint jórészt a bul-
vársajtó erotomán torzításai-
nak is köszönhetõ. Pedig az
ilyen akcióban, hasonlóan
például az emberjogi aktivis-
ták meztelen tüntetéseihez, a
ruhátlanságnak más jelentése
van, melynek célja is inkább,
az alázat, az õszinteség kifeje-
zése, mint csupán a szexuális
jelleg. D.J.

Máris folytatom! Ami el-
kezdõdik szeptember 26-án,
pénteken 19 órakor a Kiss
Bálint utcai zeneiskola hang-
versenytermében, az nem
más, mint a Zene-Világ-Zene
nívós hangversenysorozat
2014-2015-ös évada. Az
Amatild pedig annak a for-
mációnak a neve, amelyik az
elsõ koncertjét adja!

A megfejtés adja magát:
igen, A Matild! A pályáját
nem ma kezdõ énekesnõ,
Pénzes Matild zenekaráról van
szó, amelyik 2013-ban a
Gramy Recordsnál készítette
el debütáló lemezét. Néhá-
nyan talán már kézbe is fog-
ták a CD-t, például a zeneis-
kolában, ahol rendszeres vá-
sárlási lehetõség adódik a ki-
adó kínálatából egy-egy kon-
certet követõen.

Ez a lemez (amely a Föld és
Ég címet viseli) különleges
szegmensét képezi a magyar
világzenei szcénának. A mu-
zsika – túlzás nélkül állítom –
világszínvonalú, amely (kissé

szokatlan, de nem példa nél-
küli módon) Matild ezoteri-
kus szövegeivel párosul. Va-
lamennyi szám Veress Gábor
szerzeménye. Úgy vélem,
szinte bármelyik zenekar
örömmel fogadná õket, ame-
lyek valamiképpen az emlí-
tett mûfaj lírai vonulatát kép-
viselik. A címadó darab pedig
egyszerûen telitalálat!

A zenekar másik gitárosa,
Juhász Róbert nem téveszten-
dõ össze a Firkinben doboló,
Ese becenévre hallgató névro-
konával. A fúvós hangszerek
avatott, ifjú mestere Bede Pé-
ter, akit Ágoston Béla egyik ze-
nekarában volt alkalmam
megismerni. Az ütõhangsze-
res Clemente Gábor a ritmus-
szekció biztos pontja. A basz-
szusgitáros Barabás Tamásról
(fõ zenekara a Djabe) nem be-
szélve, hiszen a játéka ezúttal
is szuperlatívuszokban fejez-
hetõ ki igazán. A számos ven-
dégzenész közül csak a legis-
mertebbek nevét írom ide
(nem mintha a többiek nem

érdemelték volna meg), ezzel
is aláhúzva a zenei teljesít-
mény hibátlanságát: Nikola
Parov, Szvorák Katalin, Szirtes
Edina „Mókus”, Herczeg Judit.
Végül, de nem utolsósorban:
Pénzes Matild ének-teljesít-
ményérõl is csak a legjobba-
kat mondhatom.

Matild nem ismeretlen a
szentesi közönség elõtt. Ko-
rábbi zenekarával, az Imago
Mundival már fellépett
ugyanitt, de a hódmezõvásár-
helyi Yam együttesben is em-
lékezeteset nyújtott annak
idején városunkban, számom-
ra legalábbis. Különleges al-
kalom elõtt állunk tehát is-
mét! Lesz egy vendége is a
zenekarnak Szentesen, még-
pedig Szvorák Katalin éne-
kesnõ, akit önálló produkció-
val is szívesen látnék, de nem
lehetek telhetetlen, hiszen a
Zene-Világ-Zene soron követ-
kezõ évada így is remek elõ-
adással indul majd, és hason-
lóképpen folytatódik!

Olasz Sándor

Tavaly elmaradt, idén újra
lesz Térfesztivál és Bor-és Pá-
linkaünnep. Az elõször 2002-
ben megrendezett Térfeszti-
vál soha nem múlhat el sztár-
vendég nélkül. A színvonalas
koncerteket minden évben
népszerû elõadók vagy kiváló
zenekarok produkálják. Ezút-
tal, szeptember 20-án 20 órá-
tól több kiváló énekest és re-
mek zenészeket együtt látha-
tunk-hallhatunk a Kossuth té-
ri színpadon, fellép ugyanis a
Budapest Bár.

Az együttes zenészek és
énekesek laza szövetségének
indult 2007-ben - mára azon-
ban igazi csapattá, produkció-
vá nõtte ki magát. A Budapest
Bár zenekart eredetileg Farkas

Róbert (hegedû, gitár) alapí-
totta azzal a szándékkal, hogy
friss lendületet adjon a kávé-
házi cigányzenei hagyomány-
nak. A Zeneakadémián ismer-
kedett meg zenésztársaival:
Farkas Mihállyal (cimbalom) és
Ökrös Károllyal (harmonika,
zongora). A zenekarhoz csat-
lakozott negyedik tagként
Misi öccse, Farkas Richárd is
(bõgõ). Az alapzenekar össze-
állt, már csak valami különle-
ges, mai hangzás hiányzott
belõle. Így született meg az
ötlet, hogy meghívjanak né-
hány kiváló magyar pop és
rock énekest, napjaink zenéjé-
nek meghatározó személyisé-
geit. A Budapest Bár telt há-
zakat vonzott, s a nyári feszti-

válok egyik keresett program-
ja lett.

A Térfesztiválon a követke-
zõ mûvészek gondoskodnak
a jó hangulatról: Mezõ Misi
(Magna Cum Laude), Frenk
(Hiperkarma), Keleti András
(Colorstar), Rutkai Bori (Spec-
ko Jedno), Behumi Dóri (ko-
rábban Jazz+Az), valamint
Farkas Róbert, Ökrös Károly,
Farkas Mihály, Farkas Ri-
chárd és Kisvári Ferenc.

Szeptember 19-én, pénte-
ken 18 órakor a Szent Vince
Borrend borrendi avató
ünnepségével veszi kezdetét
a háromnapos Bor- és Pálin-
kaünnep, mely mintegy 15 je-
les vidék nedûit vonultatja
fel. 20 órától a Maxisun
együttes, majd a Fuvi Band
zenéje festi alá a bor- és pálin-
kakóstolást.

A szombati Térfesztivál
programja: 16. 30-tól térzene
Szentes Város Fúvószeneka-
rával. 17 órakor a Szegedi
Miniszínház „Csak Manitou
meg ne tudja…” címû zenés
gyermekmûsora következik,
18 órától a Tücsök Zenekar
koncertezik A Tücsök és a Ka-
lóz mese címmel. 19 órakor
kezdõdik a Chevrolet Band,
20 órakor pedig a Budapest
Bár koncertje, 22 órától folyta-
tódik a Chevrolet Band bulija.

Sztárvendég: Budapest Bár

Szeptember 21-28. között
rendezik meg a VIII. Szakrá-
lis Mûvészeti Fesztivált. Or-
szágosan több száz zenei,
irodalmi rendezvényt, kiállí-
tást tartanak.

A legnagyobb múzeumok
és neves mûvészek csatla-
koztak a fesztiválhoz. A fesz-
tivál célja, hogy felekezettõl
függetlenül bemutassa az ér-
tékes egyházi mûvészet al-
kotásait, amelyek az európai

mûvészetnek is meghatározó
részét képezik. Szentesen is
a kezdetektõl tartunk a fesz-
tiválhoz kapcsolódó rendez-
vényeket. Ebben az évben
28-án, vasárnap délelõtt 10
órakor a Szent Anna-temp-
lomban a Szent Anna Temp-
lom Szkólája latin nyelvû
gregorián misét énekel.

17 órakor az Evangélikus
templomban, „közös kin-
csünk a zene” mottóval

ökumenuikus hangverseny-
re kerül sor, amelyen közre-
mûködik a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola Taná-
ri Kórusa, a Szent Anna
Templom Szkólája, vezényel-
nek Farkas Márta, Kocsis
Györgyi és Nagy János. Hege-
dûn Szunyogh Gabriella, orgo-
nán Nagy János és Szilágyi
László játszik. A mûsort is-
merteti: Karikó-Tóth Tibor

Szakrális Mûvészeti Fesztivál

Viola Szandra, a testtudatos költõnõ
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Szeptember 13-án rendez-
ték meg Kisteleken a II. Pro-
Art Grand Prix-t, amelyen a
ranglista, magyar bajnoki és
meghívásos versenyszámok
mellett klubközi versenyek
is zajlottak. A Szilver TSE
párosai a következõ eredmé-
nyeket érték el.

Felnõtt B latin 6. Dulai
György, Andriott Regina; ifjú-
sági C standard 2. Mitlasóczki
Endre, Pindur Cintia Réka.
Utóbbiak junior II. C latin-
ban 1. helyen végeztek.

Junior II. D latin 2.
Bereznyai Martin, Juhász Jáz-
min; junior II. D st. 2. Halmai
Dániel, Józsa Vivien és E latin-
ban 3., E st. 1. Junior I. C st.
3. Bereznyai Martin, Juhász

Jázmin, D lt. 1.; junior I. D lt.
2. Urbán István, Urbán Lilla D
st. 1., 4., D st. 3. Sinkó Péter,
Gálfi Petra.

Gyerek II. D lt. 1. Urbán
István, Urbán Lilla; gyerek II.
E lt. 3.; E st. 1. Papp Ádám Ist-
ván, Gál Dalma; E st. 5. Kollár
Szabolcs, Prágai Szimonetta. 

U21 standard magyar baj-
nokság 2. Rónyai Zoltán, Far-
kas Boglárka, 3. Sági István Ba-
lázs, Forgó Éva Patrícia.
Felnõtt-Ifjúsági standard
ranglista 2. Rónyai Zoltán,
Farkas Boglárka 6. Sági István
Balázs, Forgó Éva Patrícia. Ju-
nior latin ranglista 3. Mészá-
ros Bence Levente, Balanescu
Liliána, 5. Mészáros János,
Bagóczki Ramóna.

Szilver Kisteleken

Az elmúlt vasárnap hiva-
talosan is felavatták a szen-
tesi mûfüves labdarúgópá-
lyát a Pusztai László Sport-
telepen. Az átadóünnepsé-
gen a Magyar Labdarúgó
Szövetség képviseletében
részt vett Mészöly Kálmán,
de tiszteletét tette ifj. Orosz
Pál, a Ferencváros Zrt. ve-
zérigazgatója, Orosz Pál fia,
aki különleges ajándékkal
kedveskedett az édesapjá-
ról elnevezett emléktorna
legjobb csapatának.

Szeptember 13-án és 14-én
hivatalosan is birtokba ve-
hették a fiatal és felnõtt lab-
darúgók a mûfüves pályát.
A két napos futballhétvége
csúcspontja a vasárnap dél-
elõtti avatóünnepség, majd
az azt követõ Orosz Pál em-
léktorna volt. Szirbik Imre
polgármester szerint öröm
látni az ifjú labdarúgókat az
új pályán, de még jobb, ami-
kor hétköznapokon szinte
valamennyi játéktér benépe-
sül a sporttelepen. Amikor
megnyílt az esély arra, hogy
az MLSZ segítségével a vá-
rosban is megépülhet a mû-
füves pálya, akkor az önkor-
mányzat azonnal megkeres-
te azokat a lehetõségeket,
hogy az önerõt biztosítsa eh-
hez a projekthez. – Az én ál-
mom az, hogy a gyerekek ne
csak egy sportág mellett kö-
telezzék el magukat, hanem
ússzanak, fussanak, csapatjá-
tékot játszanak, legyenek
sokoldalú személyiségek.
Lehet, hogy nem lesznek

olimpiai bajnokok, váloga-
tottak, de egészséges embe-
rek lesznek, akik saját és má-
sok teljesítményét is meg
tudják majd becsülni. 

Mészöly Kálmán arról be-
szélt, hogy rokonai közül
többen is kötõdnek Szentes-
hez, így mindig szívesen jön
városunkba, különösen ak-
kor, ha pályaavatóról van
szó. A „Szõke Szikla” arra
biztatta a gyerekeket, hogy
használják ki ezt a csodála-
tos létesítményt, eddzenek,
képezzék magukat egyénileg
és edzõik segítségével, hi-
szen a feltételek adottak ah-
hoz, hogy Szentesrõl ismét
remek játékosok kerüljenek
nagy labdarúgó klubokhoz.

– Összefogásra van szükség
a mai magyar futballban,
csakis közösen, együtt érhe-
tünk el jó eredményeket.
Eredményesek a vízilabdá-
zóink, úszóink, kajakosaink,
a labdarúgóknak is sikeres-
nek kell lenniük – mondta az
egykori szövetségi kapitány.
Ifj. Orosz Pál is örömmel ér-
kezett a pályaavatóra, ahol
ráadásul az édesapjáról elne-
vezett emléktornán rúgták a
bõrt a fiatalok. – Apunak
úgymond a mániája volt az
utánpótlásképzés, a fiatalok-
kal való foglalkozás, arról
nem is beszélve, hogy édes-
apám innen indulva lett
olimpiai bronzérmes és
VVK-gyõztes, így külön

öröm számomra, hogy itt le-
hetek ezen az ünnepi vasár-
napon – mondta az FTC Zrt.
vezérigazgatója. – Nem ér-
keztem üres kézzel, a Fe-
rencváros felnõtt csapatának
tagjai által dedikált mezt
hoztam a mai nap legjobbjá-
nak, bízom benne, hogy
évek múlva akár a Fradiban,
akár más elsõ osztályú egye-
sületekben ismét lesznek
szentesi labdarúgók. 

Szabó Zoltán, a Szentesi
Utánpótlás FC elnöke mér-
földkõnek nevezte a mûfü-
ves pálya átadását, hiszen az
amatõrökkel együtt ezrek
használhatják majd a létesít-
ményt a jövõben. – Abban
bízom, hogy egy ilyen volu-

menû fejlesztés csak egy lé-
pés annak irányába, hogy a
Pusztai László Sporttelep-
bõl egyszer Pusztai László
Sportcentrum legyen. 

Némethy László, a Szentesi
UFC szakmai vezetõje igazi
kincsnek nevezte a mûfüves
pályát, ami hatalmas segít-
ség lesz a gyerekek fejleszté-
sében, edzésében. – Csak a
gyerekeken múlik az, hogy
milyen eredményt érnek el
ebben a sportágban, minden
feltétel adott a fejlõdésük-
höz. Szükség volt már a pá-
lyára, mert hétköznap szinte
minden pálya benépesül,
minden korosztálynak zajla-
nak az edzések, már hely-
szûkében voltunk. Szeret-
nénk minél többet az új pá-
lyán edzeni, ehhez remélhe-
tõleg a város támogatását is
sikerül elnyernünk – mondta
Némethy László. A klub
U17-es csapata a megyei elsõ
osztályban, az U19-es gárda
a megyei másodosztályban
szerepel, õk már több fordu-
lót játszottak le, de a többi
csapatnak is elindult a
Bozsik-program bajnoksága,
az U11-es és U13-as gárdák
már egy hazai rendezésû
bajnoki hétvégén vannak túl,
két hét múlva rajtol az
Interliga küzdelemsorozata.
Érdekesség, hogy egy hó-
napja már lány csapata is
van a Szentes UFC-nek, már
15-16 lány kergeti a labdát
Szentesen, de továbbra is
várják a 2001 után születet-
tek jelentkezését.

hv

Átadták a mûfüves labdarúgópályát

Néhány másodperc választotta el a bravúrtól a Szentesi
Kinizsi labdarúgóit, hogy pontot szerezzenek a jóval esé-
lyesebb Mórahalom ellen. A Kinizsi elsõ hivatalos mérkõ-
zését játszotta hazai pályán, mûfüvön.

A mieink néhány hete, igaz idegenben, 5-0-s vereséget
szenvedtek mostani ellenfelüktõl, ez a bajnoki azonban más
mérkõzés volt. Gránicz révén a Kinizsi szerzett vezetést a 12.
percben, ám a vendégek a 40. percre fordítani tudtak, de
mégsem mehettek elõnnyel a pihenõre, hiszen Lekrinszki a 43.
percben ismét döntetlenre hozta a derbit. A 2-2-s eredmény
nem is változott, egészen a 92. percig, de a végén lõtt góllal
nyertek a vendégek. – A saját kapunk elõtt igyekeztünk jól
megszervezni a védekezésünket, rombolni az ellenfél játékát
– mondta Bozóki Zoltán, a Kinizsi vezetõedzõje a lefújást kö-

vetõen. – Ellentámadásokkal próbálkoztunk, ennek eredmé-
nye lett az elsõ gólunk, de ezen kívül is adódtak gólszerzési
lehetõségeink. A második félidõben is voltak helyzeteink, de
a vendégeknek is. Sajnos Oroveczet már a második félidõ ele-
jén le kellett cserélnem, az õ gyorsasága nagyon hiányzott a
folytatásban. A két belsõ védõnk hiányzott, de akik pótolták
õket, Polyák András és Dóczi Antal kifejezetten jól teljesítettek.

A Kinizsi ezen a hétvégén a listavezetõ, az elõzõ forduló-
ban parádézó Hódmezõvásárhely ellen lép majd pályára ide-
genben. A Szentes a bajnokságban a 8. helyen áll, hét meg-
szerzett ponttal.

A Kinizsi ifjúsági csapata 2-0-ra nyert a Mórahalom ellen, a
fiatalok a 4. helyen állnak a tabellán.

hv

Másodpercekre a bravúrtól

A Szentesi Pollák DSE ju-
dosai (cselgáncsosai) az aláb-
bi eredményeket érték el a
nemzetközi KIDCOORD ku-
pán és Euroliga serdülõ ver-
senyen szeptember 13-án.

U10 -32 kg 1. Felföldi Zsom-

bor, U11 -45 kg 3. Balog Ist-

ván, U12 -40 kg 5. Németh

Bernadett, U13 -32 kg 2. Tóth

Bálint, U13 -66 kg 3. Szabó

Máté.
Serdülõ Euroliga -73 kg 7.

Gálfi Ádám. Az egyesület kö-
szöni a támogatásokat.

Judósok

Szeptember 13-án leját-
szották a Nõi Szuperliga te-
kebajnokság III. fordulóját. A
Szentesi TE Budapestre uta-
zott, ahol a Rákoshegyi VSE
II csapatával játszott. A
rákoshegyiek 3172 fát ütöttek
és 2 csapatpontot szereztek, a
Szentesi TE 3167 fát ütött 4
csapatpontot szerezve. 

Pontszerzõk: Molnár János-

né 572 fa (egyéni csúcs),
Dóczi Erzsébet 557 fa, Marsi

Margit 546 fa, Németh Viktória

508 fa. A plusz 5 fáért járó 2
pont a rákoshegyieké lett, és
a végig kiélezett küzdelem-
ben 4–4-es döntetlent ért el a
csapat.

Teke-
döntetlen

Négy csapat részvételével rendeznek felkészülési tornát
pénteken és szombaton a városi fedett uszodában. A torna
meghívott vendége Horkai György, a magyar férfi junior vízi-
labda válogatott szövetségi kapitánya.

Pénteken 18 órakor játsszák a Yordo-kupa elsõ mérkõzését,
amikor a Szeged az Újpest ellen száll medencébe. A találkozó
elõtt Horkai György nyitja meg a 2014-2015-ös vízilabda-idényt,
majd a tervek szerint köszönti a nyári világversenyeken érmet
szerzett szentesi utánpótlás vízilabdázókat. A pénteki nap máso-
dik mérkõzését a Szentes a Vasassal játssza 19 óra 30 perctõl,
majd szombaton délelõtt 10-kor indul a program a Szeged-Vasas
derbivel, 11.30-tól pedig a Szentes–Újpest mérkõzést tekintheti
meg a publikum. Aznap este 17 órakor Újpest–Vasas, majd Szen-
tes–Szeged mérkõzéseket rendeznek. – A torna alkalmas ese-
mény lesz arra, hogy megemlékezzünk a közelmúltban elhunyt

Debreceni Pálról és Soós Lászlóról is, utóbbiról neveztük el azt a
díjat, amit a legjobb szentesi játékos vehet majd át a torna végén
– mondta a rendezvény egyik kitalálója, szervezõje, Dömsödi Jó-
zsef, a Szentesi Vízisportért 2006 Alapítvány elnöke. – Tavaly el-
maradt ez a felkészülési torna, mert nagyon szoros volt a ver-
senynaptár, de most sikerült úgy szervezni az eseményt, hogy a
régi hagyományokat folytatni tudjuk.

Januárban nõi Euroliga mérkõzéseket játszanak Szentesen. Az
elmúlt pénteki, Rómában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a
hazai bajnok Hungerit-Szentesi VK ötösében két orosz, a Kirisi
és az Izmajlov, a spanyol Mataro és a svájci Kreuzlingen kapott
helyet.

A selejtezõ tornákat január 15. és 18. között bonyolítják le, a
négy csoportból az elsõ kettõ jut be a negyeddöntõbe, a többiek
a LEN Kupáért csatáznak tovább. hv

Kezdõdik a vízilabda-szezon

Remekül rajtolt a bajnokságban a Szentesi Kinizsi SZITE férfi
asztalitenisz csapata. Az NB II Dél-keleti csoportjának elsõ két
fordulójában hibátlanul vették az akadályt Bunda Szabolcsék.

Rangadóval kezdõdött a bajnoki szezon az asztaliteniszezõk szá-
mára, hiszen Békésre látogatott a csapat, és onnan sosem egyszerû
pontokkal hazatérni. Ezúttal azonban a vártnál sokkal simábban
12-6-ra gyõzött a Kinizsi idegenben. – Elsõre nem örültünk a sorso-
lásnak, hogy Békésre kell látogatnunk, hiszen mindig a dobogó kö-
zelében végzett ez a gárda, így talán szerencsésebb lett volna egy
valamivel gyengébb ellenfél ellen asztalhoz állnunk, de az ered-
mény ismeretében már nem bánjuk, hogy hol kellett kezdenünk a

szezont – mondta Hegedûs Gábor, a szakosztály vezetõje. – Szomba-
ton az elsõ mérkõzésünket játszottuk a berekháti tornateremben,
ahol a Cegléd gárdáját fogadtuk. Az utánpótlásképzésben jeles-
kednek, most jutottak fel az NB III-ból, tehát õk sem a könnyen
verhetõ kategóriába tartoznak. Ennek megfelelõen szoros mérkõ-
zést játszottunk velük, és 10-8-as gyõzelmet arattunk.

A sorsolás szeszélye folytán újabb rangadó vár a Kinizsire jövõ
szombaton, hiszen ezúttal ahhoz az Orosházához látogat majd a
csapat, amely az NB I-bõl esett ki, és az egyik esélyese az idei baj-
noki címnek. Az elsõ két mérkõzésen a fiatalok nem kaptak lehetõ-
séget, mindkét összecsapáson a Bunda Szabolcs, Gazdag Károly, Ko-
csis István, Takács László alkotta a négyest. Az elsõ mérkõzésen Ta-
kács nyújtott kiemelkedõt, míg a Cegléd ellen Kocsis volt a nyerõ
ember, de a többiek is hozták a remek formájukat. hv

Rangadókat nyertek

Szirbik Imre, Mészöly Kálmán és ifj. Orosz Pál (kis képen) a pályaavatón.

Farkas Boglárka és Rónyai Zoltán
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Szeptember 22., hétfõ
16:30 3D Villám és a varázsló
18:30 Lucy
20:30 Kamuzsaruk
Szeptember 23., kedd
16:30 3D A galaxis õrzõi
18:45 Kamuzsaruk
20:30 3D A majmok bolygója -
Forradalom
Szeptember 24., szerda
16:30 3D Villám és a varázsló
18:15 3D Kamuzsaruk
20:30 Lucy
Szeptember 25., csütörtök
14:30 3D Maja, a méhecske
16:15 Delfines kaland 2.
18:15 A Védelmezõ
20:30 A Védelmezõ

Szeptember 26., péntek
14:30 3D Maja, a méhecske
16:15 Delfines kaland 2.
18:15 A Védelmezõ
20:30 A Védelmezõ
Szeptember 27., szombat
13:00 3D Maja, a méhecske
14:30 3D Maja, a méhecske
16:15 Delfines kaland 2.
18:15 A Védelmezõ
20:30 A Védelmezõ
Szeptember 28., vasárnap
13:00 3D Maja, a méhecske
14:30 3D Maja, a méhecske
16:15 Delfines kaland 2.
18:15 A Védelmezõ
20:30 A Védelmezõ
Filmünnep szeptember
18-24-ig. Jegyár: 790 Ft

Mozimûsor

A címben szereplõ mel-
léknév fokozása valószínû-
leg teljesen értelmetlen és
értelmezhetetlen. De talán
éppen ezért jól jellemzi az
országban kialakult tan-
könyvhelyzetet. – Három
gyerekem van, mégis 6 ezer
forintot fizettem a könyve-
ikért! Nemhogy ingyen
van? – A tanárnõ azt mond-
ta, ha nem fizetem ki a
könyveket, akkor nem írhat
bele a gyerek. És akkor mit
csinál órán? Malmozik? –
Én  megvettem a munkafü-
zeteket, pedig minden  má-
sodikos ingyen megkapta! –
hallottuk néhány szentesi
szülõ véleményét. Van, aki-
nek más a tapasztalata: –
Minden rendben van, nem
kértek egy fillért sem –
mondta mosolyogva egy
anyuka az évnyitóról jövet.

Sokféle jelzõvel illethetõ
az idei tankönyvpiac az egy-
ségest kivéve. Pedig a
16/2013 számú EMMI (Em-
beri Erõforrások Minisztéri-
uma) rendelet egyértelmûen
fogalmaz: „Az ingyenes tan-
könyvellátásra jogosultak
esetében a szülõktõl semmi-
lyen pénzbeli – kiegészítõ –
hozzájárulás nem követelhe-
tõ.” „térítésmentesen kell
biztosítani mindenféle kiad-
ványt (tankönyveket, mun-
kafüzeteket stb.) A rászorul-
taknak, 3 v. több gyerek ese-

tén illetve az általános isko-
lák 1. és 2. évfolyamán.

Ez a rendelet az egyházi
iskolákra is vonatkozik, bi-
zonyos kitétellel. Amennyi-
ben ugyanis nem tudják
megoldani az ingyenes tan-
könyvellátást a 12 ezer forin-
tos állami normatívából, kér-
hetnek pénzt a szülõktõl. És
kérnek is. Viszont kölcsönöz-
ni csak tartós tankönyveket
lehet , a munkafüzetek ide-
oda tologatása jogszerûtlen.
Tudunk olyan esetrõl, ami-
kor egy ingyenességre jogo-
sult diák kitöltött – tehát
nem tartós – hittan könyvet
kapott az iskolától, egy cetli
kíséretében, miszerint ebbe a
könyvbe bizony nem szabad
írnia. Nyilván azért, mert te-
le van. 

De – félreértés ne essék – a
tartós tankönyv nem a gye-
reké. Spórolni akart a szak-
tárca az államnak és a szü-
lõknek is, amikor tavaly be-
vezette az ún. tartós tan-
könyveket. Ezekben nincse-
nek kitöltendõ feladatok és
tovább bírják a strapát. Mini-
mum 4 évig. Viszont elég
egy kakaós csiga morzsa és
ugrott az ingyenesség. Vitat-
hatatlan, hogy a tankönyvel-
látás rendszerére ráfért a ra-
cionalizálás. Az alapötlet jó,
a kivitelezéssel vannak prob-
lémák – mondta egy, a neve
elhallgatását kérõ szentesi

oktatási szakértõ. Jól hang-
zik az ingyenesség, de azt el-
felejtik „reklámozni”, hogy
az elsõs évfolyam csak 3 ezer
forintot kap. Oké hogy az el-
sõs tankönyvcsomag 8 ezer
forint, de a hetedikes már 18.
Ezeket a réseket kellene be-
tömködni a tartós tanköny-
vekkel, amelyekbõl kevés
van és meglehetõsen rossz
minõségûek. Sakkoznak az
iskolaigazgatók, hogy meg-
feleljenek a szülõknek, a
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központnak (KLIK-
nek), az EMMI-nek, és még
ki tudja kinek. Egyébként
Szentesen is van olyan álla-
mi iskola, amelyik pénzt kér
a szülõktõl a tankönyvekre.
Különben nem jön ki a bü-
dzsébõl – folytatta a szakér-
tõ.

A Könyvtárellátó Non-
profit Kft. (KELLO) azt állít-
ja, a tankönyvek 95%- a
megérkezett az  iskolákba, a
Délmagyarország címû napi-
lap úgy tudja, nem ilyen jó
az arány. Ráadásul minden
harmadik tankönyvcsomag-
gal van valami „bibi”. – Az
egyik tanítványom 16 db
nyelvtan könyvet kapott –
mondta egy szentesi peda-
gógus. Hozzátette: 30 éve
van a pályán, mélyen sérti a
szakmai önérzetét, hogy
nem taníthat abból a tan-
könyvbõl, ami  szerinte a

legmegfelelõbb lenne. A „ga-
ranciális cseretankönyvek”
ráadásul legkésõbb október
végére várhatóak. Addig
mindenki „azt csinál” amit
akar.

Tavaly 3 könyvet fizette-
tett ki az iskola, mert nem
voltak „újszerû állapotban”.
Könyörgöm! Egy 7 éves gye-
rek használta azokat egy tel-
jes éven át – panaszolta egy
négy gyerekes anyuka. A
tankönyvrendelet nem tér ki
a „rendeltetésszerû haszná-
latra”, ennek szabályozását
az iskolákra bízza. Van olyan
szentesi intézmény, amelyik
– korrekt módon – a suli
honlapján teszi közzé elvárá-
sait. Majd mindenkit meg-
nyugtat: Ha  szeretné korlá-
tozás nélkül használni a tan-
eszközeit, megvásárolhatja
azokat. Szóval, jöhet a kaka-
ós csiga.

– Miért adjam vissza a
munkafüzeteket? Ez jár! Kü-
lönben is ki van töltve - mél-
tatlankodott egy másik
anyuka a tanévnyitó mise
után. Csak nem fogják kira-
dírozni a 150 oldalas matek
gyakorlót? – Pedig igen.
Legalábbis abban a szentesi
iskolában, ahol az elõzõ tan-
év utolsó délutánjain – né-
hány osztályban – ez volt a
„gyerekprogram”. – Mi az
egyszerûség kedvéért min-
den könyvet állományba

vettünk. Persze a munkafü-
zeteket nem fogjuk vissza-
osztani. Leselejtezzük, aztán
megy a kukába – mondta
egy másik szentesi suli taná-
ra. Van olyan iskola, amely
világosan közli honlapján: a
tartós tankönyveket igen, a
munkafüzeteket nem kéri
vissza. Nyilván ott kisebb a
pince.

A Magyarországi Szü-
lõk Országos Egyesülete
(MSZOE) véleménye szerint
a sorozatos jogsértésekért a
szülõk is felelõssé tehetõk.
Keszei Sándor elnököt telefo-
non értük utol: – Nagyon
nagy probléma, hogy a szü-
lõk egyáltalán nem ismerik
a jogaikat, ezért nem tud-
nak fellépni saját és gyer-
mekük érdekeinek védel-
mében. Nem tudnak, de
igazából nem is akarnak
összefogni. Tele vannak in-
dulattal és bizonytalanság-
gal. A szülõi szervezetek ér-
dekvédelmi hatékonysága a
nullával egyenlõ. Rengete-
gen gondolják azt, ha vala-
miért szót emelnek azt a
gyerekük „bánja.” A szülõk
függõ helyzetben vannak az
iskolától és ilyen értelem-
ben nyilván a pedagógusok
is. Ezt a pénztelenséget meg
azért nem értem, mert a
KLIK „édes gyermek”. Fö-
lülrõl nyitva vannak a költ-
ségvetés csatornái. (Nyár

elején 20 milliárd állami
gyorssegélyt kapott a szer-
zõ). – Jó hogy kitöltött
könyvet kaptam, így órán
nem kell csinálnom semmit
– mondta egy kisfiú nevet-
ve. Ez is egy szempont.

A egyoldalú tájékoztatást
elkerülendõ, megkerestük
Karikó-Tóth Tibort, a Kiss Bá-
lint Református Általános Is-
kola igazgatóját. Karikó any-
nyit mondott: van vélemé-
nye a kialakult helyzetrõl, de
a nyilvánosság elõtt nem
szeretné elmondani. Dévay
István, a Klauzál Gábor Álta-
lános Iskola igazgatója sem
nyilatkozott. Õ a KLIK-hez
irányított minket. Az állami
iskolák fenntartójától azt
kérdeztük: mi az oka annak,
hogy a viszonylag egyértel-
mû szabályozás ellenére sem
egységes a tankönyvkiosztás
módja és hogy miért nem in-
gyenes az ingyenes tan-
könyv. Balog Zoltán, az em-
beri erõforrások minisztere
nemrégiben arról nyilatko-
zott a Magyar Hírlapnak,
hogy a KLIK – amelynek las-
san három hónapja nincsen
vezetõje – átszervezés alatt
áll. Lehet, hogy ezért nem
tudták a választ. Azt javasol-
ták, forduljunk az EMMI-
hez, vagy a KELLO-hoz.

Tõlük – lapzártáig – nem
érkezett válasz.

B.N.

Kos
Anyagilag kifejezetten
jó lesz ez a hét. Nem

kell sok erõfeszítést tennie az
anyagi boldogulásért, a szoká-
sosnál lényegesen könnyebben
fog jönni a pénz.

Bika
Ezen a héten jobban
szembesülnie kell a

mindennapi élet problémáival, ki-
csit le kell szállnia a földre. Nehe-
zére eshet a racionális gondolko-
dás.

Ikrek
Bármit is tervez munka
terén, könnyen megva-

lósíthatja, sok segítséget kap
hozzá. Felettesei Ön mellett lesz-
nek, akár ölébe is hullhat egy
magasabb pozíció.

Rák
Küzdelmes, kihívások-
kal teli hét vár önre.

Sok erõfeszítést kell tennie, a
szokásosnál jóval több munka
várható. Talán nem is baj, hogy
így alakul.

Oroszlán
Spirituális érdeklõdése
intenzíven kibontakoz-

hat ezen a héten. Egy hosszabb
fejlõdési folyamat készül lezárul-
ni, ami által jobban rátalálhat ön-
magára.

Szûz
Óriási vágyat érezhet
arra, hogy befelé for-

duljon, és lelkileg fejlõdjön. Nagy
belsõ átalakulásokat szeretne
megélni, szeretne megszabadulni
negatív tulajdonságaitól.

Mérleg
Vigyázzon magára ezen
a héten, mert nincs

annyi energiája, mint általában,
így apró problémák is megvisel-
hetik lelkileg, felszínre kerülhet
depresszióra való hajlama.

Skorpió
Ezen a héten nem olyan
öntörvényû, mint általá-

ban. Kompromisszum-készebb,
megértõbb másokkal, arra törek-
szik, hogy beilleszkedjen.

Nyilas
Gondolkodásmódja vál-
tozhat a hét eseményei-

nek hatására! Gyakorlati érzéke
fejlõdhet, érettebbé, megfontol-
tabbá válhat. Kevésbé hagyja
magát befolyásolni!

Bak
A bakok életében van-
nak olyan idõszakok,

amikor kifejezetten ódzkodnak a
hivatalos papíroktól és a hosszú
távú elkötelezettségektõl, de ez
most mintha oldódna.

Vízöntõ
Olyan dolgokba érde-
mes belevágnia ezen a

héten, amelyeket hosszú távra
tervez, így többek között ingat-
laneladásra, költözésre is nagyon
alkalmas az idõszak.

Halak
Házassága vagy pár-
kapcsolata fontosabbá

válik ezen a héten, mint általá-
ban. Harmonikus, kifejezetten
boldog idõszakra számíthat, mi-
vel párja egyben jó barátja is.

Szeptember 19-26.
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Olvasónk írja

A tankönyv ingyenes – de idõnként ingyenesebb

Szeptember 23. 18 óra
Hóbortos szerelem – amerikai
film
Adott egy nagyon jó természetû
autista taxisofõr, akinek különös
érzéke van a számokhoz, imádja
a madarakat, és aki mégis bol-
dogtalan, mert emberi kapcsola-
taiban nem igazodik el. Mikor egy
érdekes nõ csatlakozik az
autistákat segítõ csoporthoz, vég-
képp elveszti a talajt a lába alól,
és a világ a feje tetejére áll. 
Városi könyvtár
Szeptember 24. 18 óra
Magyarország a 18. században
1. rész. Rákóczi szabadságharc. 
Elõadó Poszler György.
Városi könyvtár
Szeptember 25. 15 óra 
Gyermekek Világnapja Gála 
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Szeptember 25. 16.30 óra
Gyermek klub – kézmûves fog-
lalkozás
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 25. 19-21 óra
Korok és alkotások az irodalom-
ban elõadássorozat – Poszler
György.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 26. 14 óra
Konferencia a daganatkutatásról
Megyeháza

Szeptember 27. 15 óra
Szentesi Körséta: látogatás a
Horváth Mihály Gimnáziumban
Horváth Mihály Gimnázium
Szeptember 29. – október 3. 
Tapintható mesevilág - Flamann
Ildikó fazekas-keramikus idõsza-
ki kiállítása.  
Koszta József Múzeum (Kossuth
tér)
Szeptember 29. 10–12 óra
Múzeumok Õszi Fesztiválja
Hangszerbemutató és táncház a
Rozsdamaró együttessel
Koszta József Múzeum (Kossuth
tér)

Egyéb
Szeptember 26-27. 9 óra
Nagy Sportágválasztó
Pusztai László Sporttelep
Szeptember 27. 10 óra
„G”-ÁT futás Szentes-Csongrád
között
Indulás: Szentes liget kapu; érke-
zés: Csongrád sporttelep
Szeptember 28. 10 óra
St. Jupát nyílt nap
Próbáld ki! / Túrakenuzás (Kurca
belvárosi szakaszán)
Dózsa-ház
Szeptember 28. 8 óra 
Gágyor János emléktorna
Dr. Papp László Városi Sport-
csarnok

Programajánló

Az önkormányzat mûszaki irodája értesíti az utazóközön-
séget, hogy kapcsolódva az Európai Mobilitási Hét esemé-
nyeihez Európai Autómentes Nap rendezvényt tartanak
szeptember 22-én.

Hétfõn 6–21 óra között a Kossuth Lajos utca József Attila és
Somogyi Béla utca közötti szakaszán ideiglenes forgalomkor-
látozás lép életbe. Ekkor az egészségügyi, készenléti- és moz-
gáskorlátozottak gépjármûve kivételével a lezárt útszakaszra
gépjármûvel behajtani tilos!

Javasolt terelõútvonal: József Attila-Új-Somogyi Béla-
Klauzál-Jövendõ-Horváth Mihály utca.

Autómentes nap

Rendeznek egy versenyt, melyben
egy, a sivatagban elrejtett tevét kell
megtalálniuk a versenyzõ csapatok-
nak minél rövidebb idõ alatt. Az el-
sõ csapat egy amerikai 40 fõs ban-
da, mûholdakkal, haditechnikával,
multimédiás felszereléssel indul ne-
ki a keresésnek, és fél óra múlva
hozzák is a tevét.
A második egy szintén amerikai
csapat, 20 fõ, elindulnak, majd 20
perc múlva hozzák a tevét. A zsûri
csodálkozik:
- Hát ezt hogy csinálták?
- Csatárláncot alkottunk, átfésültük
a sivatagot, és ami fennakadt, azt
elhoztuk.
- Nagyon jó, gratulálunk.
A harmadik csapat egy 5 fõbõl álló
szerb kommandós alakulat. Elindul-
nak, majd 5 perc múlva visszatér-
nek egy összevert elefánttal, folyik
a vére mindenhonnan, az agyara le
van törve, stb. A zsûri:
- Á, maguk nagyon ügyesek, ez a
legjobb idõ, de van egy kis problé-
ma: ez nem teve, hanem elefánt.

Mire az elefánt riadtan megszólal:
- Teve vagyok! Teve vagyok!

A skót újságolja a barátjának:
- Képzeld, vettem egy disznót!
- És hol tartod?
- Hát itt a lakásban!
- Ne hülyéskedj, hogy fértek ti itt el?
Közben bebiceg a disznó, a fél lába
fából van.
- De hiszen ez a disznó nyomorék!
- Csak nem képzeled, hogy egy
egész disznót levágok egy jó kis
csülkös bablevesért?!

Gyerekek, ki tudná megmondani,
miért nevezzük anyanyelvünknek a
magyart?
- Én tudom! - áll fel Zsoltika.
- Mert apa soha nem jut szóhoz.

A tücsök és a százlábú szomszé-
dok. Mikor az egyik nap találkoz-
nak, a tücsök megszólal:
- Ne haragudj, kedves szomszéd,
de napok óta nem láttalak. Merre
jártál?
- Tudod, cipõt voltam vásárolni, és
imádok próbálni.

Hõguta
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Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
ismeretlen tettes ellen, aki
egy helyi lakos folyószámlá-
járól pénzt utalt át Svédor-
szágba, a tulajdonos tudta és
beleegyezése nélkül. Ezért a
cselekedetéért az elkövetõ-
0-tól 500 ezer forintig terjedõ
összegig elkövetett bûncse-
lekmény esetén- három évig

terjedõ szabadságvesztéssel
is büntethetõ lehet. A rend-
õrség szakértõk bevonásával
folytatja a nyomozást az
ügyben.

Két fiatal férfi ellen indí-
tott nyomozást a rendõrség
az elmúlt héten, mégpedig
fémlopás miatt. Az elköve-
tõk a Petõfi Szállónál lévõ
építési területre másztak be,

ám járókelõk észrevették
mindezt, a kiérkezõ rend-
õrök pedig elõállították a tol-
vajokat.

Három kerékpár tûnt el
egy hét leforgása alatt a vá-
rosban, mégpedig forgalmas
helyekrõl. Az egyik bringát a
laktanya sarkától, a másikat
a József Attila utcából, a har-
madikat pedig a Kiss Bálint
iskola elõl kötötték el a tol-
vajok.

hv

Netes bûnözõk

Született: Szabó Krisztián és Pintér Katalin Andreának
(Sárgaparti u. 35.) Benedek nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Vida Krisztián és Vajda Orsolya (Buda-
pest 10., Makk u. 1.) Polyák Péter (Kossuth L. u. 13.) és Deák
Boglárka (Brusznyai Á. sétány 13.), Dancsó József és Paksi
Ilona (Drahos I. u. 8.),  Kovács Zoltán (Göd, Arany J. u. 52.) és
György Kata (Honvéd u. 57.), Pataki Ferenc Zsolt (Ürge u.
20.) és Donka Tímea (Csongrád, Új u. 1.), Újj György (Nagy-
nyomás tanya 59.) és Kis Georgina (Alattyán, Déryné u. 52.).

Elhunyt: dr. Zoltai Zoltán Tibor (Honvéd u. 23.), Labádi
Pálné Szeleczkei Veronika Julianna (Mentõ u. 17.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Szeptember 22-ig Eszes Gyógyszertár (Klau-
zál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. Szeptember 22-
29-ig: Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szom-
bat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptember
20-21-én Molnár Sándor, Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
szeptember 22—26.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Sertésraguleves és

csirkegulyás
A menü: Milánói lasagne
B menü: Rántott sajt, petrezselymes

rizs, tartár

Kedd: Fokhagymakrémleves és
paradicsomleves

A menü: Pacalpörkölt vagy mexikói
tokány, tészta, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Csontleves és
zöldborsóleves

A menü: Karaj sokmagvas
bundában, tört burgonya,
almaszósz

B menü: Stefánia vagdalt,
tökfõzelék

Csütörtök: Sárgaborsóleves és
sütõtökkrémleves

A menü: Sertéspörkölt, pirított
tarhonya, saláta

B menü: Rántott zöldségek,
kukoricás rizs, saláta

Péntek: Palócleves és tyúkhúsleves
házi tésztával

A menü: Brassói aprópecsenye, sült
burgonya, saláta

B menü: Muszaka fetával vagy túrós
gombóc vaníliasodóval

www.galeriakavehaz.hu (X)

A tavaly elsõ ízben megrendezett „Itthon
vagy – Magyarország szeretlek” - országos
programsorozathoz idén is csatlakozik váro-
sunk. Az önkormányzat és a mûvelõdési
központ szervezésében szeptember 27-én,
szombaton 10 és 18 óra között a Kossuth té-
ren kézmûves szüreti vásárra várják a lakos-
ságot a kistérség alkotóinak termékeibõl.
Közben a színpadon 10 órától Hankó György-
né játékos-verses bemutatója, majd 15 órától
a Központi Óvodai Körzet gyermekcsoport-
jának mûsora következik, 16 órakor a Staféta
Együttes a gyerekeknek játszik, 17 órától
kezdõdik a zenés hangolódás a Pengetõ és a
Margaréta citeraegyüttesekkel, 18 órától bor-
kóstolás lesz versek kíséretében, majd este fél
9-kor tûzgyújtással ér véget a program az if-
júsági háznál.

Az önkormányzat szervezésében a Koszta
József Múzeum Szent Mihály-napi rendezvé-
nyekre várja az érdeklõdõket.

10 órakor Mód László néprajzkutató inte-

raktív elõadán a szõlészet és borászat szente-
si hagyományairól beszél, Pintér Zsófia nép-
rajzkutató pedig a számadó napok, pásztor-
ünnepek, pásztorfogadás témájába enged be-
tekintést. 10.35-tõl hagyományos mustot ké-
szítenek a megyeháza udvarán, de a múze-
um foglalkoztatójában kézmûves foglalkozás
keretében monotípia készítésére és nemeze-
lésre is lehetõség lesz. 

Délután 2 órától Béres Mária múzeumigaz-
gató a kukoricatermesztés helyi hagyomá-
nyait eleveníti fel elõadásán, majd fél 3-tól
kézmûves foglalkozás keretében kukorica-
morzsoló versenyt rendeznek az udvaron, de
ki lehet próbálni a kukoricadarálást is, vala-
mint csuhébabát és terményképet készíthet-
nek a résztvevõk.

A kiállítások ezen a napon ingyenesen lá-
togathatók, s a foglalkozásokon való részvé-
tel is díjmentes, de csoportoknak elõzetes be-
jelentkezés szükséges. (tel.: 313 352, e-mail:
muzeum@szentesinfo.hu)

Magyarország szeretlek

A vízi kiképzési, -átkelési, -vezetési, víz-
tisztító és alacsonyvízi hídépítõ, valamint a
harci menetek végrehajtásához kapcsolódó
feladatok tervezését – megszervezését gya-
korolják a magyar katonáka júniusban kez-
dõdött Szentesi Fokos 2014 elnevezésû gya-
korlaton. A héten kezdõdött második fázisa
során a helyszínen készített fa hídelemekbõl
épít hidat a Kurcán az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred Alacsonyvízi hídépítõ
százada. Eközben a hékédi gyakorlótereken
a Magyar Honvédség NATO felajánlott Víz-
tisztító százada szakharcászati kiképzést haj-
tott végre a héten.

A több eseménybõl álló kiképzési rendez-
vénysorozat célja a részt vevõ katonai szer-
vezetek állományának harcászati szintû gya-
koroltatása, valósághû körülmények között.
A harcászati kiképzésen a szentesi MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred, a tatai MH
25. Klapka György Lövészdandár és a buda-

pesti MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadiha-
jós Ezred összesen mintegy 200 katonával és
mintegy 60 technikai eszközzel vesz részt, tá-
jékoztatta a helyszínen a sajtó képviselõit
Varga István alezredes, a mûszaki ezred pa-
rancsnok-helyettese. 

Nagy Péter hadnagy, az alacsonyvízi híd-
építõ század, megbízott századparancsnoka
elmondta, hogy megnehezítette a feladatot a
rendkívüli esõzés. A Kurca vízszintje fél mé-
tert emelkedett és gyorsult a folyása is, ezért
plusz egy napot vesz igénybe a híd megépí-
tése. A Kurcában folyó barna, zavaros lébõl
készít napi 200 köbméter ivóvizet a víztisztí-
tó század két víztisztító állomással, 69 em-
berrel, tájékoztatott Kondor Zoltán százados
századparancsnok. 

A három hónapig tartó, sokszor a lõfegy-
verek zajától hangos összfegyvernemi szak-
harcászati gyakorlat lapunk megjelenése
napján ér véget.

Rákász Béla a „legendás”
dj,  showman szerint csak
kétfajta zene létezik: a jó és a
rossz, de rosszat õ nem ját-
szik! Aki kíváncsi a különb-
ségre, az szeptember 20-án,
szombaton 22 órától részese
lehet a fergeteges Rákász-bu-
linak a Felsõpárti Sörözõben. 

Rákász diszkó

A katonáké és a vízé a fõszerep

Kívül-belül megújul a vá-
rosközpont legrégebbi épüle-
te, a munka a héten kezdõ-
dött és év végére kell befeje-
zõdnie. A templom külsõ és
belsõ felújítására a görög ki-
sebbségi önkormányzat nyert
pályázati forrást. A támoga-
tást a munka befejezése után
fizeti ki a pályázat kiírója,

ezért a görög közösség az ön-
kormányzattól kért kölcsön
16 millió forintot. A rekonst-
rukció során a falazat utóla-
gos szigetelését, a külsõ és
belsõ festést végzi el a kivite-
lezõ, és megújul a belsõ iko-
nosztázion is.

A Kis Szent Miklós Temp-
lom az elsõ, amit görög be-

vándorlók építettek hazánk-
ban immár két és fél évszáza-
da. A városközpont képét
meghatározó épületet 1982-
ben, majd a 2000-es évek ele-
jén újították fel utoljára. Idén
a templom környezetét újítot-
ta meg az önkormányzat, a
városközpont rekonstrukciós
munkák keretében. BG

Megkezdõdött a görögkeleti
templom felújítása

A Magyar Vöröskereszt
Szentesi Területi Szervezete
a Rákóczi utcai óvoda és a
Dr. Bugyi István Kórház Vér-
ellátó Osztálya szeptember
20-án, szombaton 8.30–12
óra között véradást szervez a
Rákóczi utcai intézményben,
melyre várják a véradókat.

* * *
A Magyar Vöröskereszt

Szentesi Területi Szervezete
és a Dr. Bugyi István Kórház
Vérellátó Osztálya szeptem-
ber 23-án, kedden 14–18 óra
között véradást szervez a
Kossuth téren a véradókami-
onban. A szervezõk várják
aktív véradóikat és az ön-
ként jelentkezõket.

Véradások

Nagy sikerrel zárult az Árpád Szabadidõs
Sportklub szeptember 13-án megrendezett
zenés baráti estje. Az újszentesi Háziasz-
szonyok, a MÁV Lendület Katona tánca, az
Iringó nyugdíjas tánccsoport, a mûvelõdési

központ Ének-körének szüreti nótái is óriási
tapsot kaptak. Bemutatkozott a Szentes Vá-
rosért Civil Fórum által is támogatott Szirbik
Imre polgármesterjelölt és csapata.

Kispályás labdarúgótornát rendez a Szabadidõs Sportklub
a Kinizsi pályán október 5-én 8 órától. Nevezni október 1-ig
lehet a klub irodájában szerdánként. 

Október 17-19. között szervezik meg a Pécs-Mecsek három
napos honismereti túrát. A programra október 9-ig lehet je-
lentkezni a klub irodájában szerdánként 15 és 17 óra között.
Részletes felvilágosítás ad Ignácz János túraszervezõ (20/378-
38-40, 63/314-495).

Baráti est jelöltekkel
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Bajczár Sándor a 3. sz. választókerület pálmás képviselõjelöltje vagyok, 48 éves. 
Nagyhegyen nõttem fel, jelenleg is itt lakom. Nõs vagyok, két felnõtt és egy kis-

korú gyermekünk van. 26 éve dolgozom Szentesen mentõgépkocsi-vezetõként.
Alapító tagja vagyok a Szentes és Kistérsége Mentõalapítványnak. Rendszeresen
támogatom a Mentálisan Sérült Emberek Szentesi Egyesületét.

Mindezek által nap mint nap találkozom körzetem és az egész városunk gond-
jaival. 

Körzetem lakója vagyok, így az emberek könnyen megtalálnak problémáikkal,
kérdéseikkel, javaslataikkal. Mivel gyerekkorom óta ismernek és elfogadnak, ma-
gam is könnyen szót értek velük. Látják, hogy mi pálmások nem a pártérdekeket
képviseljük, hanem Szentesért és körzetünkért dolgozunk.  

Fõ célom, hogy körzetem lakói ne csak akkor legyenek szentesiek, amikor adót
kell fizetni, hanem a közszolgáltatások meglétében is, hiszen Szentes nem csak a
központjából áll.

A körzetemben lakók kérésére erõsíteni kívánjuk a közbiztonságot. Ehhez kap-
csolódóan szorgalmazom a közvilágítás fejlesztését, a kritikus csomópontokba ka-

merák elhelyezését.
Célom a vezetékes vízhálózat bõvítése, hogy minden lakóingatlanhoz eljusson az

egészséges ivóvíz.
Sajnos több helyen nem volt megfelelõ az utak csatornázás utáni helyreállítása. A szol-

gáltató jármûvek, vagy akár az információs anyagok csak nagy nehézségek árán vagy se-
hogy sem jutnak el körzetembe. 

40 éve húzódó ügy a nagyhegyi közterület nevek és számozások rendezése.  Lehetetlen
bennük logikát találni, de egy hivatalos ûrlapot kitölteni is.

Körzetemben sok kisgyermekes család él, akik számára fontos lenne egy biztonságos
játszótér.

Egykor több helyen is volt ilyen. Szeretném, ha az erre alkalmas helyeken újra létesül-
nének játszóterek, hogy a gyerekeknek ne az úttesten kelljen játszaniuk. 

A kajáni, cserebökényi lakosok számára évek óta hiányzik a vegyesbolt. Szeretném, ha
mozgóbolt révén legalább részben megoldást találnánk erre is.

„Bízzák a megoldást a pálmásokra, a függetlenek szövetségére!” „Legyen a pálma min-
denkié!”  Szavazzanak rám! 

Önkormányzat i  választások 2014.

Sipos Antal vagyok, Szentesen születtem, 61 éves dísznövénytermesztõ és
kertépítõ vagyok. Több mint 30 éve a választókörzetben élek élettársammal.
Két lánygyermekem van és két nevelt fiam, valamint egy kislány és fiú uno-
kám.  Dísznövénytermesztõ és kertépítõ a végzettségem, most õstermelõként
zöldségtermesztésbõl élek.  

A közéletben 12 év óta veszek részt. Négy évig bizottsági tag voltam, az önök
bizalmából pedig nyolc éve tevékenykedem önkormányzati képviselõként.
Munkám során mindig arra törekedtem, hogy ne csak a csak a saját körzetem-
ben élõ embereknek, hanem bárkinek segítsek, aki a problémájával megkeres.
Eredeti szakmám megtanított arra, hogy a jó eredmény eléréséhez nem mindig
az idõ szükséges, hanem a megfelelõ táptalaj és a jó szem is fontos. Meglátni,
hogy mi hol tud igazán jól fejlõdni, hol kerül a neki legjobban megfelelõ termõ-
talajba. Azt gondolom, hogy képviselõi munkám során ezen élettapasztalatokat
hasznosítva dolgoztam. Az elmúlt években a városfejlesztési bizottság tagja-

ként igyekeztem fejlõdést elérni a város peremén. Fontos feladatnak tartom a külterü-
leten lakó és a mezõgazdaságból élõ emberek támogatását. Körzetemben több helyen
hiányzik a vezetékes víz, ezért sok helyen kannában hordják az emberek az ivóvizet.
Ez nagyon elgondolkodtató 2014-ben. Nagyhegyen az utak és a járdák állapota nem
megfelelõ. Sok helyen hiányzik a járda és a portalanított úttest. Kajánújfaluban bezárt
az élelmiszerbolt, ezért az ott élõ családok és idõs emberek kénytelenek bejönni a vá-
rosba akár egy kiló kenyérért is. Mozgó bolttal ez a probléma is megoldható. Célom,
hogy a választókörzetért továbbra is megtegyek mindent, remélve azt, hogy megtalá-
lom a legfontosabb feladatokat és továbbra is tudok segíteni azokon, akik hozzám for-
dulnak. 

Fiatal, dinamikus polgármester jelöltünk, Bozó Zoltán megalapozott elképzelések-
kel, tervekkel készen áll arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk és az elmulasztott
lehetõségeket bepótoljuk.

Szentes többre képes, Szentesben több van.

Biácsi Péter vagyok, 38 éves, kétgyermekes családapa. Szentesen születtem,
itt végeztem tanulmányaimat, itt dolgoztam és laktam mindig is. Feleségemmel
és két gyermekemmel tizenkét éve lakunk a felsõpárti városrészben, amelynek
lakóit képviselni szeretném. Tíz éve dolgozom a helyi vízmûnél és munkavég-
zéseim alatt, ahogy Szentesen, így ebben a körzetben is nagyon sok utcában
megfordultam.

Programom részének tekintem a térfigyelõ kamerarendszer kiépítését a felsõ-
párti városrészben. A közbiztonság ugyanúgy megilleti a felsõpárti embereket,
mint a városközpontban élõket. Az utóbbi pár évben bûnözõcsoportok több-
ször tették tiszteletüket ebben a körzetben és fõleg idõs, egyedülálló emberek
sérelmére követtek el bûncselekményeket. Ezt látva és megelégelve aláírásgyûj-
tésbe kezdtem a kamerarendszer megvalósulásának érdekében. Jó magam száz
darab aláírást gyûjtöttem össze. A legközelebbi testületi ülésen Szabó Zoltán
képviselõ úr ezeket az aláírásokat átadta Szentes rendõrkapitányának, de for-
ráshiányra hivatkozva, ez a beruházás ezidáig nem tudott megvalósulni.

Következõ égetõ probléma az útburkolatok, járdák állaga és hiánya. A kör-
zetbejárás során több utcában tapasztaltam, hogy az emberek sokszor az úttes-

tet használják járdának. A nagyhegyi városrészben ugyancsak számtalan útszakasz vár
még aszfaltozásra.

Fontosnak tartom a Jókai utcát keresztezõ kisebb utcákat, útburkolati jelekkel ellát-
ni, mivel sok baleset történik ezen az utcán. A körzetben minden egyes útkeresztezõ-
dést át akarok vizsgáltatni. Kaotikus állapotok uralkodnak a Nagyhegyen az utcane-
vek és a számozások terén. Ez a tény kifejezetten veszélyes az itt élõkre, gondoljunk
csak mentõ-, rendõr-, tûzoltó-alakulat késõi kiérkezésére. Ennek költségei az önkor-
mányzatot kell, hogy terheljék.

Amikor feleségemmel ide költöztünk, sokkal családbarátabb volt ez a körzet. A ját-
szótereket vissza kell állítani, és új közösségi tereket kell kialakítani.

Kajánújfalu tekintetében egy mozgó élelmiszerboltot tartok megoldásnak, illetve
egy orvosi rendelõ létesítését. Az ottani embereknek (akiknek nagy része idõs korú)
gyakorlatilag tíz kilométert kell utazniuk egy alapvetõ élelmiszer megvételéért, vagy
orvosi ellátásért.

Én, Biácsi Péter, a hármas számú körzet képviselõ-jelöltjeként akarom ezeket a hiá-
nyosságokat megoldani. Ha ön is egyetért velem, kérem támogasson szavazatával és
válassza a Jobbik Magyarországért Mozgalmat.

Kiss Csaba vagyok, az MSZP-DK-Együtt-PM közös jelöltje, Szentes 3. szá-
mú választókerületében. Immár két éve vállaltam aktív politikai szerepet, ek-
kor csatlakoztam a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióhoz,
melynek a helyi elnöke vagyok. Jelenleg kereskedõként dolgozom, nõs va-
gyok, két gyermek édesapja és születésem óta a városban élek.
Megtiszteltetés számomra, hogy Szirbik Imre polgármester csapatában dol-
gozhatok, mint képviselõjelölt, és bízom benne, hogy az Önök szavazataival
október 12. után is szolgálatára lehetek a városban élõknek. Azért vállaltam
ezt a nagyon nehéz, ám izgalmas feladatot, mert hiszem, hogy a politika az
nem a politikusoké, hanem az embereké, akik kelnek minden nap remény-
nyel, hogy jobb legyen. Azt gondolom, hogy nem az számít, hogy kinek mi-
lyen a pártszimpátiája, hanem az, hogy az embereket szolgája. Október 12.
után a szentesiekért, a városért kívánok dolgozni, a testület legaktívabb kép-
viselõjeként, mert nem lehet valaki úgy képviselõ, hogy 8 év alatt alig látták
a választói. Olyan politikát kell csinálni ebben a városban, ahol a gazdasági

növekedés és a szociális érzékenység együtt van. Azt is tudom, hogy erre Szirbik
Imre és csapata a legalkalmasabb. Az elmúlt hetekben, amikor a választókerületem-
ben élõkkel beszélgettem, büszkén mondták el, hogy jó Szentesen élni, örömmel
mondták el, hogy sokat fejlõdött a város. De rengeteg dolgunk van még. Október
12-én arra kérek mandátumot a szentesiektõl, hogy választókerületemben is el tud-
jam végezni a ránk váró feladatokat. Fontosnak tartom a járdák rekonstrukcióját,
azért fogok dolgozni, hogy utcáink faltól-falig megújuljanak. Új közösségi terek lét-
rehozását kiemelt feladatomnak tekintem, mert hiszem azt, hogy a belvárostól távo-
labb élõknek is szükségük van játszóterekre és közparkokra is. A választók elmon-
dása szerint orvoslásra vár, hogy Nagyhegyen rendezõdjön az utcanevek és ház-
számok sorsa, ezért megválasztásom esetén elsõ feladatom ez lesz. A következõ he-
tekben folyamatosan járom majd a választókerületem, arra kérem Önt, hogy mondja
el véleményét, észrevételét, hogy együtt építsük tovább a várost.

Önökért, Szentesért. Október 12-én szavazzon Szirbik Imrére és a baloldal közös
jelöltjeire!

Nevem dr. Demeter Attila, a 4. számú választókerületben lakom szentesi
születésû, gyógypedagógus feleségemmel. A választókerületemet jól ismerem,
16 éve vagyok a választók bizalmából önkormányzati képviselõ és elnöke a Jo-
gi- Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságnak. 

A választókerület folyamatosan fejlõdött a 2010-2014-es években. Megújult a
Csongrádi úti Kurca-híd, futópálya létesült a Széchenyi ligetben, felépült a fe-
dett uszoda az üdülõközpontban, megépült a kalandpark a Kováts Károly utcá-
ban, befejezõdött a Dózsa-ház felújítása, a sportpálya öltözõinek korszerûsítése,
átadásra került a mûfüves pálya. Részben befejezõdött a csapadékvíz elvezetõ
árkok rekonstrukciója az Alsóréten, az Esze Tamás, a Négyesy László, a Mus-
kátli, a Topolya és Tiszavirág utcákban. Folytatódott a járdafelújítás a Csongrá-
di úton, Kiss Zsigmond utca déli oldalán, a Váradi Lipót Árpád utca, a Tavasz,
a Galamb és Gaál István utcákban. 

A képviselõi programom súlyponti kérdése változatlanul, a választókerület-
ben élõ emberekkel való kapcsolattartás és képviseletük az önkormányzat tes-

tületeiben. Hivatásomból eredõen a helyi jogszabályalkotást és a közbeszerzési eljárá-
sokat tudom segíteni. Támogatni kívánom a Kiss Zsigmond utca, a Kurca-sor és a He-
gedûs László utcák által körülhatárolt rész belvíz-rendszerének rekonstrukcióját, a dr.
Mátéffy Ferenc utcai óvoda teljes felújítását, a Csongrádi út és a Lengyel utca kereszte-
zõdésében a körforgalom kiépítését. Indokolnak látom a dr. Négyesy László, a Gaál
István, a Tiszavirág, az Alkony utca és Ilona-parti út közötti rész – különösen az Uhlár
István és Futó Zoltán utcák – járdáinak állapotfelvételét pályázati forrásból ezek felújí-
tását.

Szorgalmazni fogom a Fekete Márton és a Tavasz utcák útburkolatainak felújítását, a
Galamb utca Ilona-parti út felõli részének kiigazítását és kerüljön átnyitásra a Gaál Ist-
ván utca a Topolya utcai keresztezõdésnél. A választókerület utcáinak közvilágítása le-
gyen korszerûsítve, valósuljon meg az Alkony utca északi oldalán benyúló utcák gáz-
közmûvel való ellátása, valamint valósuljon meg a város egészét érintõ ivóvízjavító –
és szennyvízkezelõ program.

Kérem szavazzanak Szirbik Imrére és csapatára.

Horvát Zoltán László, a volt Petõfi cukrászda tulajdonosa, a 4. sz. vá-

lasztókerület képviselõjelöltje vagyok, 60 éves. A cukrászkodás befejezése

óta alsóréti tanyámon állattenyésztéssel, lovakkal foglalkozom. A Szentesi

Fogathajtó Egyesület alapító tagja, gazdasági elnökhelyettese vagyok.  A

közösségért dolgozás igénye vitt a Pálmások Szövetségébe, illetve az, hogy

ez egy jó csapat, sok értékes emberrel. Úgy láttam, hogy õk tényleg pártok-

tól függetlenül igyekeznek Szentes ügyeiért dolgozni. Én is így fogok tenni,

ha a választók megtisztelnek bizalmukkal. A választókerületemben lakom,

nagyon jól ismerem az itt élõ emberek problémáit. Tudom, hogy mi hiány-

zik legjobban a Csongrádi út két oldalán lakóknak, valamint az Alsóréten

élõknek. Sok itteni lakost személyesen ismerek, elsõ kézbõl értesülök a

problémáikról. Nagyon fontosnak tartom, hogy megváltozzon a város fej-

lesztési szemlélete. Ne csak a városközpont fejlõdjön.

Választókerületemben a belvíz továbbra is óriási probléma,  aminek megoldásá-

ért dolgozni akarok. A Csongrádi utat Szentes legszebb bevezetõ útjává szeretném

tenni. A gázos kövesúton közvilágítási lámpák kihelyezése vált indokolttá. Az el-

kerülõ út menti tanyáknál zajvédelmi sáv kialakítását kezdeményezem.

Én nem nagy dolgokat ígérgetek, hanem azt a szemléletet, amit eddigi életem-

ben követtem. Kitartó vagyok, terveimet megvalósítom, a nehézségek elõl nem

hátrálok meg. Sokat szeretnék és tudnék tenni pálmás képviselõként a választóke-

rületért. Van idõm, energiám és tapasztalatom. Kérem, hogy október 12-én szava-

zataikkal támogassák terveim megvalósítását.

Bízzák a megoldást a pálmásokra, a függetlenek szövetségére és szavazzanak

ránk, pálmásokra.

Legyen a pálma mindenkié.

A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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Túri András Csaba vagyok, Szentesen születtem, 1967-ben. Általános iskolai ta-
nulmányaimat a városban végeztem, majd középiskolai tanulmányaim során há-
rom szakmát szereztem. Ezután a szentesi Termál-tej szövetkezetben dolgoztam.
Családos vagyok, egy 13 éves fiam van.

Az elõzõ ciklusban is itt, a 4. számú választókörzetben indultam. Az elmúlt
négy évben tapasztalatot szereztem a városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ságnál, amelynek tagja voltam. A bizottság tagjaként mindig is támogattam min-
den életszerû, városépítõ ügyet, illetve igyekeztem felhívni a figyelmet a problé-
mákra. A négyes körzet alapvetõ problémája, hogy a városközponttól távolabb
esik, így a fejlesztések is lassan érnek el ide. A körzetben több helyen hiányoznak
csatornák, járdák, vagy azoknak rossz az állapota. A közbiztonság inkább közbi-
zonytalanság, szükséges a térfigyelõ kamera rendszer, a polgárõrség erõteljesebb
jelenléte. A Kurca-sor közlekedése is problémás. A Kurca vizének állaga erõsen
változó, erre kifejezetten oda kell figyelni. A városfejlesztési bizottságban én is azt
támogattam, hogy a mûködõ-használható környezet kialakítása nem csak a kör-

zetben, de a város egészében alapfeladat kell, hogy legyen. A város széle, a tanyavilág
problémáit meg kell hallgatni, elvégre az ott lakók és ott mezõgazdasági tevékenységet
folytatók nélkül nincs városi élet. Többször panaszolják az eldugult csatornákat, amikben
adott esetekben állati tetemek is vannak, ez természetesen fertõzésveszélyt hord magá-
ban. Ezeknek a csatornáknak a rendszeres tisztítását meg kell oldani. Szentes is elsõsor-
ban egy közösség, amelyet emberek alkotnak, és az igazi humán szemlélet a kötelességet
éppúgy fontosnak tartja, mint a jogot. Az én szememben nem mindent csak pénzzel lehet
megoldani, inkább az értelmes emberek kellenek elsõsorban, akik megvalósítják a közös-
ség ötleteit, elképzeléseit. A szentesi Jobbik nem körzetekben, hanem faluban, városban,
országban, nemzetben gondolkozik! Csak a nemzet! Lokálpatriótaként mindanynyian
tudjuk, hogy ami jó a városnak, az jó az egész országnak. A szentesi Jobbik az elmúlt
években erejéhez mérten mindent megtett, hogy elõre haladjanak a jó ügyek, kezdemé-
nyezések. Mi magunk is elõálltunk ilyenekkel, és támogattuk másokét.

Most az a tiszteletteljes kérésem Szentes város lakosaihoz, hogy a választás napján vok-
sukkal adjanak nekünk még több erõt, a folytatáshoz, és mi nem maradunk adósok!

Önkormányzat i  választások 2014.

Sipos Kitti vagyok, 1975-ben születtem Szentesen. A Horváth Mihály gim-
náziumban érettségiztem, majd tanulmányaimat Budapesten, a Károli Gás-
pár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytattam. Itt szerez-
tem diplomát angol-magyar szakon. 2001-ben végeztem a Budapesti Gazda-
sági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Karán, nemzetközi kommunikáció
szakon. Egy idõre Budapesten telepedtem le, ahol egy multinacionális nagy-
vállalatnál dolgoztam személyzeti területen. 2008-ban költöztem haza Szen-
tesre, és teremtettem otthont magam és kisfiam számára. Levente nyolc éves,
kitûnõ tanuló. 

Az elmúlt években a Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskolában, jelenleg
pedig a Boros Sámuel Szakközépiskolában és a Horváth Mihály Gimnázium-
ban tanítok angol nyelvet. Az évek során számos diákot kísértem el az érett-
ségi vizsgáig. 

A választókörzetemet bejárva sok panasszal találkozom. Az emberek nyi-

tottak, egyre inkább vállalják a véleményüket, és várják a változást. Elégedetlenek a
jelenlegi városvezetés és munkájával. Hiányolják a gondoskodást, és helytelenítik,
hogy szinte csak a belváros fejlesztésére összpontosított a város vezetése. Bár történ-
tek felújítások a körzetben is, és a jelenlegi vezetés hajlamos saját eredményükként
feltüntetni ezeket, de valójában kormányzati segítséggel megvalósított beruházá-
sokról van szó. 

Érzem magamban azt az erõt, képességet, hogy új színt, fiatalos lendületet és fris-
sességet vigyek a képviselõtestületbe. Biztos vagyok abban, hogy nõként és anya-
ként, valamint tanárként szerzett tapasztalataimmal, nézõpontommal nem csak a
körzetemben élõk érdekeit tudom képviselni, hanem abban is tudok segíteni, hogy
Szentes város megtartó ereje növekedjen. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok számá-
ra több munkahelyet teremtsünk, és az anyáknak minél több lehetõséget biztosít-
sunk a munkaerõ piacra történõ visszatérésre. Célunk a családbarát munkahelyek
teremtése. Bozó Zoltán és csapata készen áll az említett célok megvalósítására.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás vagyok, 1960-ban születtem, tõsgyökeres szentesi
családban, egyedüli gyermekként. Édesapám volt 1990-ben az elsõ szabadon
megválasztott polgármestere a városnak. Megválasztásom esetén az általa
képviselt jobboldali, református szellemiséget kívánom folytatni. Külön
öröm számomra, hogy együtt dolgozhattam vele, az akkori képviselõ-testü-
letben, és részese lehettem többek között, az egyházi iskolák visszaadásának,
és a tornatermeik megépítésének. A Petõfi utcai általános Iskola és a Horváth
Mihály Gimnázium elvégzése után, Szegeden szereztem jogi diplomát, és
költöztem vissza Szentesre több mint 25 éve, azóta ügyvédként dolgozom.
Húsz évig vízilabdáztam, feleségem, Vincze Edit Európa-bajnok vízilabdás,
óvónõ és úszóedzõ. Három fiúgyermekünket neveljük közösen, felnõtt leá-
nyom Egerben dolgozik.

20 évig voltam tagja a képviselõtestületnek, a jogi bizottság alelnökeként
dolgoztam, illetve 8 évig a sport bizottság elnöke voltam. Elnökségem alatt,

sikerült kiharcolnom, hogy a jelenlegi összeg több mint kétszeresét kapják meg a
helyi egyesületek a mûködésükhöz.

Az aláírás gyûjtés során egyre jobban megismertem a körzetemben élõ emberek
véleményét, jó volt látni, amint megnyílnak elõttem, sorolják problémáikat és egyút-
tal biztatnak a változtatásra. Sokan elmondták azt is, hogy csalódtak a baloldalban,
eljött az idõ, Szentesnek egy dinamikus, fiatal, tettre kész városvezetésre van szük-
sége. Egyre többen támogatják Bozó Zoltán csapatát. Az 5-ös számú választókörzet-
ben is nagyon sok a javításra szoruló járda, a csapadékvíz elvezetõ árkok kivitelezé-
se szakszerûtlen volt, a hibákat ki kell javítani. Zavarja az itt élõket, az átgondolat-
lan forgalomszabályozás, a Tóth József-Sima Ferenc és a Batthyány utcákban. Az
utóbbi utcákban a házak falai megrepedeztek, a megnövekedett forgalom hatására.
A fentieken túl szükségesnek tartom játszóterek, kondiparkok létesítését, a kispos-
ták megtartását, és a közbiztonság erõsítését. Szentesben több van, a Szentesiek töb-
bet érdemelnek. Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal!

Dr. Stern Sándor ügyvéd vagyok, 62 éves. Szentesen születtem és több mint
50 éve lakom az 5. számú választókerületben. Két nagykorú gyermekem és
négy unokám van. Feleségem 34 évig volt a Horváth Mihály Gimnázium angol-
német szakos tanárnõje. 

1990 és 1998 között önkormányzati képviselõként, a rendszerváltozástól nap-
jainkig a jogi- és ügyrendi bizottság tagjaként tevékenykedtem. 

Ügyvédi munkám, eddigi életem során és önkormányzati tevékenységem
folytán sok szentesi emberrel kerültem kapcsolatba, ismerem örömeiket, átér-
zem gondjaikat. 

Tudom, hogy a képviselõi munka összetett feladatok elé állít. A választókerü-
letben élõk mellett a város egészének az érdekeit is szem elõtt kell tartani.

A jelentõsebb célok, mint a Sima F. utca – Batthyány utca keresztezõdésének
megújítása, majd az Arany J. utca – Klauzál utca – Szûrszabó utca torkolatában
a körforgalom kialakítása mellett a járdák és utak karbantartása, az idõsekrõl
való - a civil szervezetekkel közös - gondoskodás is megoldandó az elkövetke-

zõ öt évben. Az 5. számú választókerület önmagában is több részbõl áll, így más jelle-
gû problémák jelentkeznek a Felsõpárton (pl. a  bölcsõde hiánya), a Kurca mellett (ahol
befolyik a melegvíz és károsítja az élõvilágot), vagy a Tóth J. utcában (a nagy forgalom
miatt károsodik az útburkolat).

Szentesen ez ideig folyamatos volt a fejlõdés. Szirbik Imre polgármester úr 20 éve ki-
egyensúlyozottan és odaadással vezeti a várost. Az utóbbi idõben elkészült a fedett
uszoda, a városközpont megújult, és ma már természetesnek tûnik, hogy a kamionok
nem a városon át közlekednek, hanem az elkerülõ úton. Az ipari parkban új vállalko-
zások kezdték meg mûködésüket és ezzel munkahelyek jöttek létre. 

Célom, hogy az önkormányzat az legyen, amit az elnevezés jelent, ne csupán ható-
ság. Az itt hozott döntések s azok megvalósítása, az egymásért vállalt felelõsség, az if-
júság nevelése, az idõsek segítése mind olyan feladat, amelyekért érdemes újra képvi-
selõséget vállalnom.

Ahhoz, hogy továbbra is szép, élhetõ, lakosaira figyelõ város legyen Szentes, kérem,
hogy szavazataikkal támogassanak.

A nevem Horváth Zoltán, 1971-ben születtem Szentesen, azóta is itt szülõ-
városomban élek. Édesapám építésztechnikus,  édesanyám ápolónõként dol-
gozott. Mára mindkét szülõm a koránál fogva nyugdíjas lett. Általános isko-
lai tanulmányaimat és középiskolai tanulmányaimat is helyben végeztem, az
utóbbit a Zsoldos Ferenc szakközépiskolában.

Iskolai tanulmányaimat elvégezve a sorkatonai szolgálatot Szentesen és
Kiskunhalason teljesítettem. Leszerelésem után 2005-ig a szentesi Hungerit
Kft.-nél dolgoztam karbantartóként. 1997-ben 1.típusú diabéteszt állapítottak
meg nálam, ezért jelenleg egy rehabilitációs zrt.-nél dolgozom, mint mûszak-
vezetõ 25 ember dolgozik az irányításom alatt.

Közel 30 éve lakom az 5. számú körzetben önökkel együtt. Elõször a szüle-
imnél a Nyíri utcában, most pedig a családommal a Deák Ferenc utcán. Két
kiskorú gyermekünket együtt neveljük párommal. Szabadidõmet nagyrészt a
családomnak szentelem, illetve mûszaki dolgok kivitelezésére fordítom. 

Külsõ és belsõ motivációim vannak, merthogy sok környékbeli lakossal
beszélek a körzet problémáiról és késztetést érzek ezek megoldására. A prog-

ramom központjában a körzetben lévõ óvoda és iskola környékének közlekedési és
közbiztonsági helyzetének a javítása áll egyrészt, másrészt a környéken élõ nagy-
családosok és rászorulók segítése. Büszke vagyok rá, hogy a szentesi Termálfürdõ-
nél, ami ugyancsak a körzetben van, a szentesi Jobbik addig gyakorolt nyomást,
amíg a 14 alatti gyermekeket visszaengedték.

A körzetet járva a Jókai utcai keresztezõdéseket nagyon veszélyesnek találom, a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház állagát nagyon kifogásolhatónak tartom  vagy
például a Szûrszabó utca útburkolatának egyre sokasodó hibáit látom veszélyesnek.
Örülök, hogy sikerült elérnünk: a feleslegesen elhelyezett buszmegállót
eltávolították a Tóth József utcán. Az Ifjúsági sétányt nézve pedig mindig eszembe
jut, hogy milyen büszkék lehetünk a mi Kurcánkra, vízminõségét, a partját folyama-
tosan ápolni és gondozni kell.

Városi probléma, de a körzetben van a Démász ügyfélszolgálat, amelynél elfo-
gadhatatlannak tartom a heti kétszer 1-2 óra ügyfélfogadást! Ezekkel a gondolatok-
kal szeretnék önöknek bemutatkozni, ha úgy gondolják, hogy hasonlóak az elvárá-
saik egy képviselõvel szemben, akkor támogassanak szavazatukkal.

Nevem Dávid László József. Csongrádon születtem, de 1988 óta Szentesen

élek. 

Itt ismerkedtem meg párommal, aki közel 10 évig volt a város akkor egyetlen

könyvesboltjának, a Szentes és Vidéke ÁFÉSZ Kossuth téri üzletének vezetõje.

A kultúra terjesztésének ügyét szolgálva, közösen 25 éve együtt vezetjük a Sza-

badság téren levõ könyvesboltunkat. Néhány évvel ezelõtt bõvítettük  tevé-

kenységi körünket. A szellemi táplálék – a könyv mellé, a nyári hónapokban

csavart fagyit is árusítunk. Itt dolgozva, az emberekkel beszélgetve ismertem

meg jobban a városban élõk problémáit. 

Hogy többet tehessek városomért, csatlakoztam a Pálmások Szövetségéhez,

mely pártoktól független civil szervezet. Tagjai viták helyett az összefogásra, a

város és az itt élõ emberek érdekeire összpontosítanak.

Rokonaim mindannyian és sok barátom is az 5. körzetben, a Felsõpárton lak-

nak. A mindennapos munkába járás során is ezen a városrészen megyek keresztül.

Amikor az utcákat járom és beszélgetek az itt élõkkel, mindenki elsõ helyen említi há-

zuk, családjuk, gyerekeik biztonságát. Ezért elsõsorban a közbiztonság jobbá tételéért

szeretnék dolgozni. Kerüljenek térfigyelõ kamerák ebbe a városrészbe is. Legyenek lát-

hatóak az útjelzõ táblák, mert több helyen jelezték, hogy benõtte, eltakarja a fa. Termé-

szetesen nem a növényzet gyérítésével, csak a megfelelõ korona alakítással képzelem

el orvosolni.  Szorgalmazni fogom az utak, a járdák megújítását, folyamatos karbantar-

tását. Gondoskodom, hogy a kialakított szelektív hulladékgyûjtõ szigetek környéke

maradjon tiszta. Szentes felsõpárti része is szép és élhetõ városrész legyen. Minden

olyan probléma megoldásában segíteni szeretnék, amely a körzetben felmerül. 

Ezen közös munkákhoz kérem, támogassanak szavazataikkal. Bízzák a megoldást a

pálmásokra, a függetlenek szövetségére!

Szavazzanak a pálmás jelöltekre, tiszteljenek meg bizalmukkal.

A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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