
A város teljes szociális
hálót mûködtet, anyagi,
ápolási és intézményi segít-
séget is nyújt mindazoknak,
akik valamilyen okból nem
tudnak saját erejükbõl tel-
jes életet élni, mondta
Szirbik Imre a Szentesi Haj-
léktalan Segítõ Központ
most elkészült éjjeli mene-
dékhelyének ünnepélyes
átadóján. A polgármester
szerint a nappali melegedõ
és az éjjeli szálláslehetõség
kapaszkodót nyújt a honta-
lanság megállításában és
emberi módon lehetõséget
ad egy jobb élet megindulá-
sához vezetõ úton.

A közel 100 millió forintos
beruházás építészeti részét
szentesi tulajdonú helyi cég
valósította meg, szentesi
szakági kivitelezõkkel –
hangsúlyozta a CSM-Ép Épí-
tõipari Kft. ügyvezetõje. Sza-
bó Imre elmondta, egy meglé-
võ, rossz állapotú épület fel-

újítása összetettebb munka,
mint egy teljesen új felépíté-
se. Az idõközben felmerülõ
építészeti módosítások elfo-
gadtatása után már gördülé-
kenyen folyt a munka és vé-
gül egy modern épülettel
gyarapodott az ellátási szak-
ma.

Berki András, a Hajléktalan
Segítõ Központ intézmény-
vezetõje elmondta, a beruhá-
zás eredményeként 21. szá-
zadi színvonalra lépett a haj-
léktalan ellátás. A társada-
lom talán legkirekesztettebb
rétege kapott modern lakha-
tási lehetõséget a teljesen
megújult menedékhelyen. A
210 négyzetméteres, teljesen
akadálymentesített épület-
ben kialakított 4 férfi és egy
nõi szobában összesen 22 rá-
szoruló kaphat helyet egy-
szerre. Az ellátásukat külön
nõi, férfi és mozgáskorláto-
zott wc és tusoló valamint
teakonyha szolgálja. A dol-

gozók önálló szolgálati szo-
bát kaptak az épületben. A
használati meleg víz ellátást
és fûtést napkollektor segíti.
A beruházást teljes egészé-
ben az Európai Unió és a
magyar állam által nyújtott
vissza nem térítendõ támo-
gatásból valósította meg az
önkormányzat.

A hajléktalan szálló ki-
használtsága egész évben
közel 100 százalékos, a hideg
idõ megérkezésével azonban
megnõ az igénylõk száma.
Az intézményvezetõtõl meg-
tudtuk, az éjjeli menedék-
hely ágyainak elfoglalása
minden nap érkezési sor-
rendben történik majd este 6
órától. A hajléktalanoknak
reggel 6 óra után el kell
hagyni a szállást, de napköz-
ben a szomszédos épületben
mûködõ nappali melegedõ-
ben tölthetik az idejüket.
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Fizikai befejezéséhez érke-
zik a szentesi önkormányzat
és partnereinek városköz-
pont rehabilitációs program-
ja. A vállalkozói központ fel-
újításával és szeptember 30-
ki átadásával lezárul a 2011
végén indult, mintegy 900
millió forintos beruházás. Az
Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támoga-
tás összege 672 ezer forint, a
fennmaradó összeget az ön-
kormányzat mellett, a prog-
ramban részt vevõ Hunor
Coop Zrt., Méker Textilház
Bt., Félegyházi Török János,
Bartha László és Hajós
Jánosné egyéni vállalkozók,
Szegedi Törvényszék, Szen-
tes Kistérségi Civil Televízió-
zásért Alapítvány és a Jövõn-
kért Alapfokú Mûvészeti Is-
kola Nonprofit Közhasznú
Kft. biztosította különbözõ
arányban. A program össze-
sen 18 projektelemet érintett,
melyek más-más funkciókat

tartalmaztak. Közösségi
funkciót szolgáló tevékeny-
ségek, közterületek fejleszté-
se, a közszféra funkcióinak
megerõsítését szolgáló fej-
lesztések, gazdasági funkciót
szolgáló tevékenységek,
úgynevezett Soft” elemek
mint kulturális és szabad-
idõs közösségi rendezvé-
nyek, városmarketing akci-
ók, melyek keretében a pá-
lyázók összesen 63 rendez-
vényt valósítottak meg ez év
márciusától júniusáig. A vá-
rosközpont rehabilitációs
program részét képezõ kép-
zési és foglalkoztatási prog-
ramban 15 közfoglalkozta-
tott szerzett szakmát. A
munkákat három cég, az In-
tegrál Zrt., az Unibau-Épszer
Kft. és a Bodrogi Bau Kft. vé-
gezte, többek között a Város-
ellátó Nonprofit Kft. bevoná-
sával.

– A városközpont egy ré-
sze az egész városnak, egy

pont ahol összejöhetnek az
ott lakók, megmutathatják
vendégeiknek, megpihenhet-
nek, leülhetnek egy beszél-
getésre. Ugyanúgy mint ott-
hon a lakás egy pontján, az
ebédlõben vagy a nappali-
ban beszélgetnek – mondta a
városközpont rehabilitáció
záró rendezvényén a polgár-
mester. Szirbik Imre hozzá-
tette, a fejlõdés nem áll le, a
héten a város utolsó 200 mé-
teres  poros utcaszakaszára
is aszfalt került a Lázár Vil-
mos utcán. Következhet a
tiszti klub, a Petõfi szálló és
a többi üres épület megúju-
lása. A városközpont felújítá-
sának indulásakor a város
szándéka elsõsorban a meg-
újuló Petõfi Szállónak méltó
környezetet adni. Mára ez a
cél megfordult, a megszépült
városközpont színvonalához
kell méltóvá tenni a szálló
épületét. Besenyei

Befejezõdik a
városközpont felújítása

Az özönvízszerû hétvégi
esõzés után egy héttel is lát-
szanak a lehullott csapadék
nyomai a város külterüle-
tén. A rengeteg belvíz miatt
a Kurca visszafelé folyt na-
pokig a Körösbe, amire év-
tizedek óta nem volt példa.
A színültig telt Veker csa-
torna oxigéntartalma kriti-
kus körüli a halak szem-
pontjából. A szivattyúk fo-
lyamatosan emelik át a vi-
zet a Kurcába, onnan pedig
a Tiszába.

A horgászegyesület halõre
kalauzolt a Kurca mentén,
egy héttel az óriási esõzést
követõen. Elsõ megállóhe-
lyünk a Nagypatéi út végén,
a hûtõtóból a Vekerbe vezetõ
csatorna partja. Sóti Szilárd
terepjáróval gázol át az úton
álló 30 centiméteres vízen,
de látszik, hogy napokkal
korábban ott nagyobb víz

állt, sõt folyt az út melletti
erdõbe a csatornából. Az út
menti vízállásban kishalak
úszkálnak, életük valószínû-
leg a kiszáradó mélyedésben
ér majd véget.

A Hajnal utcán át közelít-
jük meg a Veker torkolatát,
ahol látszik, néhány napja
még a szántóföldön keresz-
tül is folyt a csatorna vize a
Kurcába. A halõr 3 milli-
gramm/liter oxigénszintet
mér a Veker vizében, ami
még éppen elegendõ a halak
életben maradásához. Meg-
tudom, ez az érték a Kurcán
6-8, a tavakon 11 körüli. A
horgászegyesület naponta
többször ellenõrzi a vizek ál-
lapotát, nehogy pusztulást
okozzon a földekrõl beszi-
vattyúzott zavaros lé. To-
vább haladva egy idõsebb
férfi áll az út szélén, távo-
labb látszik a földúton el-

akadt autója. Kiderült, hor-
gászni indult, de a sár ma-
rasztalta a jármûvet. Sóti Szi-
lárd kötelet vesz elõ a terep-
járóból és némi tanakodás és
egy-két próbálkozás után
szilárd útra vontatja a bajba
jutott autót, több szerencsét
kívánva a horgásznak.

Irány Magyartés és a
Lavor, azaz a Kurca kezdete,
ahol a Körösbõl a csatornába
engedhetik a friss vizet.
Most azonban fordítva törté-
nik, a magas vízállás miatt a
Kurcából visszafelé folyik a
víz a Körösbe a szivornyán
keresztül. Naponta 2-3 centi-
méterrel csökken a vízszint,
pedig a Csongrádi út mellet-
ti szivattyútelep is üzemel és
a Kommün csatornán ke-
resztül is emelik a Tiszába a
vizet a Kurcából.

(folytatás a 8. oldalon)

Visszafe lé fo lyt
a Kurca

Szentesi Élet
Modern éjjeli szállás

hajléktalanoknak

Fotó: Vidovics Ferenc

Elöntött utat és alacsony oxigénszintet is mutatott a halõr. A Lavorból a Körösbe folyt a víz.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Az elmúlt hétvégén számos
programlehetõség csábított
bennünket országszerte. A
szentesi Koszta József klub
tagjaival a Kulturális Örökség
Napja programjain vettünk
részt Budapesten. A nap vé-
gén pedig ízelítõt kaptunk a
nyitott templomok program-
sorozatból is.

A Kulturális Örökség Nap-
jai alkalmából több száz olyan
épület nyitotta meg kapuit az
érdeklõdõk elõtt, amely más-
kor nem, részlegesen vagy
idõlegesen látogatható. A
számos megnézhetõ látvá-
nyosság közül hármat válasz-
tottunk ki. A Lajta Monitor
Múzeumhajót, a Ráth-házat
és a Károlyi palotát.

A Lajta a világon az egyet-
len vízen úszó, helyreállított,
valódi folyami monitor. A Laj-
ta mindamellett, hogy önma-
gában is egyedülálló hajótí-
pus, az egykori Osztrák-Ma-
gyar Monarchia egyetlen fel-
újított hadihajója. Az I. világ-
háborút követõen kivették a
hadrendbõl és több mint 70
éven át folyami elevátorhajó-
ként szolgált. Az így fennma-
radt hajótestet 2010-ben széles
körû összefogással, állami és
társadalmi szervezetek állítot-
ták helyre. 2010 óta a Magyar
Honvédség tiszteletbeli zász-
lóshajója.

Mielõtt a szûk hajótestbe le-
mentünk mindenkinek védõ-
sisakot kellett felvenni, ami
késõbb hasznosnak bizonyult,
mert a sisak gyakran meg-
koppant az alacsony mennye-
zeten. Egyébként az itt szol-
gálatot teljesítõknek nem volt
könnyû élete a szûk, alacsony
és sötét kiszolgáló helyiségek-
ben. 

A következõ állomásunk a
Ráth-ház volt. Itt tájékoztatást
kaptunk a Hild József által

épített ház történetével kap-
csolatos legújabb kutatások
elgondolkoztató eredményei-
rõl: mi a legenda és mi a való-
ság? Természetesen szó volt
az itt mûködõ Arany Orosz-
lán gyógyszertárról és az épü-
let barokk magjában található,
kitûnõ állapotban megmaradt
pékkemencérõl is.

Utunk utolsó állomása a
közelben található Károlyi-
palota volt. A ház története a
török hódoltság alól való fel-
szabadulásig vezethetõ visz-
sza. A telek és a ráépített épü-
let 1768-ban került a Károlyi
család tulajdonába. A leg-
szebb az ötablakos díszterem,
ahol a márványkandalló felett
három hatalmas tükör csillog. 

Kirándulásaink során gyak-
ran bepillantást nyerünk más
programokba is. Az Ars Sacra
Fesztivál keretén belül, az
Európai Örökségnapokkal
együttmûködve minden év
szeptemberének harmadik
hétvégéjén megkérik a törté-
nelmi egyházak képviselõit,
hogy nyissák meg temploma-
ik kapuját, és színes kulturális
programokkal várják az ér-
deklõdõket, szervezzenek ki-
állításokat és koncerteket a
Nyitott Templomok Napján. 

Elõször az Egyetemi Kis-
boldogasszony templomot te-
kintettük meg, melyet 1723-
ban kezdtek el építeni és
1770-ben fejeztek be. Majd a
Szent István Bazilikában tet-
tünk rövid sétát, melyet Hild
József tervei alapján kezdtek
el építeni 1851-ben, s több
mint ötven év után fejezõdött
be 1905-ben. Itt az Egyházak
Közös Zenei Áhitat címû mû-
sorába kapcsolódtunk bele.

Lantos Imre

Olvasónk írja

A Lajta hadihajótól
a Bazilikáig

Kedves testvérem,
Imre!

Villámcsapásként ért a ha-
lálhíred, remegõ kezekkel
fogtam a papírt, melyben
ez állt: „Dr. Szabó Imre, a fi-
zikai-kémiai tudományok
doktora 2014. augusztus 31-
én életének 79. évében el-
hunyt.”

Ülök a kedvenc fotelem-
ben, és hatalmas ürességet
érzek. Néhány hónapja te-
mettem el Icát, a felesége-
met, most az öcsémet fo-
gom… Pedig még annyi
mindent szerettem volna ne-
ked mondani!

Csak nézek magam elé,
nem tudom hogyan, de ke-
zembe került néhány fény-
képalbum. A megkönnyeb-
bülés reményében ezeket la-
pozgatom. A képeken fel-
bukkannak a szentesi Ber-
csényi utcai 120. sz. alatti
szülõház és a szülõk: Szabó
Ferenc és Szabó Mária. Na-
gyon egyszerû, becsületes,
szorgalmas fizikai munkát
végzõ emberek voltak, min-

dent megtettek azért, hogy
két gyermeküket, minket ta-
níttassanak. Nagy boldogsá-
got jelentett számukra szüle-
tésed 1935. november 12-én
Szentesen. Az egyik oldalon
az iskolai tanulmányaid kez-
detét megörökítõ Reformá-
tus Iskola képe látható, majd
a helyi Polgári Fiúiskola (ké-
sõbb Petõfi Sándor Általános
Iskola) diákjai, tanárai néz-
nek szembe velem. Számos
kedves fotó õrzi a régi alma
mátert, ahová mindkettõn-
ket sok szép élmény, emlék
fûzött. A következõ felvétel
már Szegeden készült,
ugyanis a Szegedi Gépipari
Technikumban érettségiztél
kiváló eredménnyel, majd az
album Budapestre vezet,
ahol a Mûszaki Egyetem
elektromérnöki oklevelét ki-
tüntetéssel büszkén veszed
át. Csupán néhány évet dol-
goztál a fõvárosban, majd
utad Stockholmba vezetett.
1971-tõl, mely évben dokto-
ráltál, és megszerezted a fizi-
kai-kémiai doktori címet, a
Kungliga Technikai Hög-

skola (Királyi Technikai Fõis-
kola) tanáraként tanítottál és
kutattál. A fotógyûjtemény
következõ lapján már büsz-
kén viseled a doktori címet.
Életutad Lundba, a Lundi
Technikai Fõiskolára veze-
tett. Ebben az intézményben
docensként tevékenykedtél a
nyugdíjazásodig. Mindvégig
a fõiskola közkedvelt tanára
voltál, és még ma is több ne-
ves tudós tanítványod él
Stockholmban és szerte a vi-
lágon. Végtelenül szerettél
tanítani és kutatni is. Fõ te-
rületed a fizikai-kémia gya-
korlati alkalmazása volt. Ku-
tattad, hogy a fémek felüle-
tét hogyan kell kezelni ah-
hoz, hogy kemények legye-
nek, tehát a súrlódó felületek
hogyan váljanak keményeb-
bé, mint a másik felület.

Ülök a szobámban gondo-
lataimba merülve, kezemben
az album, esteledik. Nem
kapcsolom be a világítást, jó
így. Gondolatban velem van
Ica, fogja a kezemet, és Ró-
lad beszélgetünk. Látom
a csillagokat, látom, hogy

most már számomra egyre
több fényes csillag világít:
szüleimé, a feleségemé Icáé,
és most már a Tied is Imre,
ott ragyog.

Kiáltani szeretném a mesz-
szeségbõl szüleinknek: büsz-
kék lehettek a távolba sza-
kadt fiaitokra, hiszen meg-
adtuk a tisztelet szülõváro-
sunknak, Szentesnek, a vá-
ros hírnevét öregbítettük
megszerzett tudásunkkal és
munkánkkal!

Lassan bekúszott az éjsza-
ka a szobámba, s búcsúgon-
dolataimnak is a végére ér-
tem.

Imre! Mindenkor szeretet-
tel emlékezünk Rád! Nyu-
godjál békében!

Stockholm, 2014. szeptem-
ber 22.

Gyászolnak:
testvéred Szabó Ferenc

nyugalmazott tanár, kereszt-
gyermekeid Ferenc és Ilona
Mária közgazdászok és há-
zastársaik Elizabeth és Per
közgazdászok, valamint az õ
gyermekeik.

Egy képzeletben íródott búcsúlevél…

Tisztelt
képviselõjelölt Úr!
Ön, a néhány nappal ez-

elõtti televíziós beszélgeté-
sünkön hosszasan ismétel-
gette a már jól bevált kor-
mánypárti propagandát,
hogy a város elöregedik, az
elmúlt évtizedekben nem
történtek fejlesztések, a vá-
ros vezetése nem teremtett
munkahelyeket, és nem ho-
zott befektetõket. Úgy látom
mintha ön nem is ebben a
városban élne! Szomorúan
tapasztaltam viszont, hogy a

saját választókerületérõl el-
felejtett beszélni, pedig ne-
künk képviselõjelölteknek az
a legfontosabb feladatunk,
hogy a választási kampány
idõszakában felmérjük az ott
élõk igényeit, megismerjük
problémáikat, hiszen a város
és a városrész csak közös
akarattal és erõfeszítéssel
építhetõ tovább.

Rébeli Úr! Bizonyára ön is
szokott a városban járni,
gondolom, örömmel tölti el,
ha látja, hogy az elmúlt húsz
évben – Szirbik Imre vezeté-
se alatt – szeretett városunk-

ban számtalan olyan fejlesz-
tés, beruházás valósult meg,
amely élhetõbbé, szerethe-
tõbbé, komfortosabbá, euró-
paibbá tette a választók min-
dennapjait. Azt gondolom,
hogy nem volt tisztességes
ez a megnyilatkozása, bízom
benne, hogy nem akarja a
választókat félrevezetni csak
azért, hogy megfeleljen a
központi akaratnak. A félre-
értések és az ön valótlan állí-
tásainak tisztázása érdeké-
ben tisztelettel hívom, vá-
rom egy, a választókerüle-
tünkben lévõ utcafórumra,

ahol mindketten elmondhat-
juk, mit gondolunk a város-
ról, a választókerületünkrõl,
hogyan képzeljük el a jövõt.

Javaslom, hogy 2014. októ-
ber 2-án 17 órakor találkoz-
zunk a Dósai Molnár utcá-
ban az újonnan kialakított
játszótér elõtt, hogy meg-
oszthassuk választóinkkal az
elképzeléseinket.

Várom megtisztelõ vála-
szát.

Dr. Stern Sándor
képviselõjelölt

MSZP-DK-EGYÜTT-PM

Nyílt levél dr. Rébeli-Szabó Tamásnak, a Fidesz-
KDNP önkormányzati képviselõjelöltjének

A háború elsõ évében még
nem jelentkeztek a késõbb
állandóvá vált gazdasági és
ellátási nehézségek. Nem ér-
zõdött a munkaerõhiány,
hisz a bevonulások aratás
után történtek, az õszi szán-
tás-vetés idején pedig a lóál-
lomány még a városban volt.
Az 1914. évi jó termés bizto-
sította a lakosság gabona-
szükségletét, a fogyasztás-
ban számottevõ korlátozá-
sok nincsenek. A hadbavo-
nultak ellátatlan családtagjai
augusztus közepétõl állam-
segélyben részesültek. A se-
gély összege Szentesen na-
ponként és fejenként 62 fil-
lér, amely ekkor még elegen-
dõ a megélhetéshez. A város
2000 korona napi segélyt
oszt, ebbõl 3226 ellátatlanra
lehet következtetni.

1915 elején már gondok
mutatkoztak a katonaság és
a polgári lakosság kenyérel-
látásában. Ezért a kormány
felhatalmazta a földmûvelés-
ügyi minisztert, hogy a
közigazgtási hatóságok útján
lefoglalhassa az Országos
Gazdasági Bizottság részére
a búza, rozs, árpa és zab
készleteket. A rendelet értel-
mében – amelyet Szentesen
január 17-én hoztak nyilvá-

nosságra – mindenki köteles
volt a felsorolt cikkekbõl a
birtokában lévõ készleteket
feltárni. Hatóságilag megha-
tározták a házi és gazdasági
szükségletet, a fennmaradt
felesleget pedig szabott áron
át kellett engedni az Orszá-
gos Gazdasági Bizottságnak.
Szentesen az egy fõre jutó
házi búzaszükségletet havi
18 kg-ban állapították meg.
Búzavetõmagot tilos volt
visszatartani, azt az új ter-
mésbõl kellett biztosítani.
Miniszterelnöki rendeletre
február közepétõl a búza-
lisztbõl, rozslisztbõl elõállí-
tott kenyeret felváltotta a fe-
le búzalisztbõl, fele kukori-
calisztbõl készült hadike-
nyér.

A háborús viszonyok kö-
zepette a városi tanács ki-
emelt feladatává vált a ter-
melés szervezése, a munka-
erõ biztosítása, a mezõgaz-
dasági munkák elvégezteté-
se. A növekvõ emberi és álla-
ti munkaerõhiány miatt ez
egyre több gondot okozott.
A nehézségek leküzdését
központi intézkedések segí-
tették. A munkaerõ pótlására
engedélyezték a hadifoglyok
alkalmazását, szabadságol-
ták a katonákat, a hadise-

gélyben részesülõ családta-
gokat – segélyjogosultságuk
elvesztésének terhe mellett –
mezõgazdasági munkára kö-
telezték.

1915-ben Szentesen köze-
pes termést takarítottak be.
A készletek nem kerültek
mindjárt zár alá, a lakosság
tehetõsebb része október 15-
ig szabadon beszerezhette
szükségleteit. A városi ta-
nács a közellátás biztosítása
érdekében megbízta az Elsõ
Szentesi Kenyérgyár Rt-t,
hogy az 1915. évi termésbõl
– saját üzleti tõkéjének fel-
használásával – biztosítsa az
1915/16. gazdasági évre a
város polgársága részére

szükséges gabonamennyisé-
get. Az elmút év tapasztala-
tára támaszkodva, valamint
az 1913/14. gazdasági év
forgalmát számításba véve a
kenyérgyár 1200 tonna gabo-
nát vásárolt fel az ellátatlan
lakosság szükségleteinek fe-
dezésére. Az elõrelátó intéz-
kedés igazolást nyert, mivel
1915. november 1-tõl a gabo-
nakészletek felvásárlására
már csak a Haditermény Rt.
megbízottai voltak jogosul-
tak.

A háború második évében
a megélhetési viszonyok
érezhetõen romlottak. Az
élelmiszerek és egyéb alap-
vetõ termékek ára állandóan

emelkedett, megjelentek a
hiánycikkek. Az év folyamán
drágult a hús, zsír, szalonna,
villany, petróleum, dohány
stb. A nehézségeket fokozta
a hadigazdálkodás elenged-
hetetlen tartozékának számí-
tó rekvirálás, amely a gabo-
nanemûek mellett kiterjedt
a kukoricára, cukorrépára,
babra, burgonyára és takar-
mányfélékre. A közellátás
romlása legérzékenyebben a
hadisegélyezetteket érintet-
te. Ehhez nagymértékben
hozzájárult az a körülmény,
hogy 1915 márciusában le-
szállították az államsegély
összegét. Csongrád megyé-
ben a szegedi pénzügyi ha-
tóság beszüntette a 2 koronát
meghaladó hadisegély ki-
fizetését, figyelmen kívül
hagyva a családtagok szá-
mát. A polgármester közbe-
járására a szentesieknek áp-
rilisban még a régi segélyel-
vek szerint fizettek, májustól
azonban a leszállított segélyt
kapták a családok. A megél-
hetési gondok szaporodása
miatt november elején 150
segélyezett asszony kereste
fel a katonai ügyosztály ve-
zetõjét, elpanaszolva, hogy
az államsegélybõl a legszük-
ségesebb élelmiszert sem

tudják beszerezni, nemhogy
a téli tüzelõt, vagy gyerme-
keiknek téli ruhát. Nyomasz-
tó helyzetük javítása érdeké-
ben kérvényezték a segély
felemelését, valamint téli
pótsegély kiutalását. A hó-
nap végén a polgármester-
hez fordultak írásos bead-
vánnyal. Panaszaik felsoro-
lását az alábbi – fenyegetés-
tõl sem mentes – megállapí-
tásokkal zárták: „Nagyon
szépen kérjük a Tekintetes
Polgármester urat, hogy tes-
sék sürgõsen intézkedni,
mert már a nép sanyargatott
helyzetben van. Addig nem
szóltunk míg birtuk, de a vá-
rosi közgyûlés sem hozott a
számunkra semmit, és arcpi-
rulva kérjük ismét azt, amit
annak a sok szenvedõ, nyo-
morékká váló édesapáknak
a gyermekei megérdemel-
nek. Vagy az a jutalom, hogy
éhezzünk, fázzunk és a
legkétségbeejtõbb legyen a
hõs katonáknak a családi
helyzete? A nép nyomorog,
nélkülöz már annyit, hogy
nem bírja soká, és ki felel, ki
tesz róla, ha az a sok szenve-
dõ kitör? Mert a szenvedõ
mindenre képes, megy va-
kon.” A jogos panaszokat a
polgármester továbbította az
illetékes fõhatóságokhoz, de
érdemi intézkedés nem tör-
tént.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

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

Közellátási viszonyok a hátországban

Az Elsõ Szentesi Kenyérgyár Rt. kenyérszállítója
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A Magad Uram mottóval
ellátott együttmûködés ré-
vén a régióknak és a telepü-
léseknek csökkentenie kell a
káros anyag felhasználással
járó energiaszükségletüket,
továbbá bõvíteni a rendelke-
zésre álló megújuló energia-
források felhasználásának
módjait. Az adottságok és le-
hetõségek a tizenkét partner-
szervezetnél eltérõek, mégis
jelentõs tapasztalati tõkék

cserélõdtek a konferenciák
során. A polgármester Euró-
pa egyik geotermikus nagy-
hatalmaként említette váro-
sunkat, és újfent beszámolt a
Brit Geotermikus Társaság
meghívásáról. A helyhatósá-
gi választások miatt nem tud
személyesen részt venni a
rendezvényen, ezért a várost
képviselõ küldöttség fogja
megismertetni az ottani
szakemberekkel a termál

energia hasznosításának
módjait. A három évet felöle-
lõ Renergy-projekt során a
csatlakozó országokból ön-
kormányzatok, civil szerve-
zetek, magántársaságok mu-
tatták be, hogyan hasznosít-
ják megújuló energiaforrása-
ikat. A szakmai tanácsadá-
son, területbejárásokon ala-
puló utazások során a szen-
tesi küldöttség ellátogatott a
portugáliai Lisszabonba, az
olaszországi Potenzába, az
ausztriai Tulln-ba és a né-
metországi Worms-ba is.
Többek között olyan fedett
parkoló mûködtetésébe
nyertek betekintést, amely a
tetõn elhelyezett napelemek
segítségével biztosítja az ott
parkoló elektromos autók

feltöltését. Szántai Szilvia
projektmenedzser és Kecskés
Mária energetikai szakmai
munkatárs beszámolójából
az is kiderült, hogy a projekt
összköltsége 2,2 millió euró
volt, melybõl 120 ezer euró-
nyi összeg jutott Szentesre.
Szirbik Imre szerint a projekt
során köttetett kapcsolatokat
a jövõben is tudják hasznosí-
tani. A küldöttség  tapaszta-
lata szerint a megújuló ener-
giaforrások hasznosítása te-
rén hazánk  le van maradva
a nyugati országokhoz ké-
pest. Ehhez országos szinten
Szentes kiemelkedõ munkát
végez a termálenergia fel-
használásával.

Lantos Éva

Kertépítõ és -fenntartó
szakképesítést szerzett 15
közcélú foglalkoztatott a vá-
rosközpont rehabilitációs pro-
jekt keretében. Az OKJ-s tan-
folyamot 20 fõ kezdte el ápri-
lisban és a lemorzsolódások
miatt 15 fõ tett sikeres vizsgát
a 600 órás képzés végén. Mint
Baloghné Berezvai Csilla, fõ-
kertész elmondta, javarészt
olyan közmunkások tanultak,
akik nap mint nap dolgoztak
reggeltõl délutánig és utána
még beültek az iskolapadba.
A napi munka során megsze-
rezték a gyakorlati tapasztala-
tot, az elméleti ismeretekkel
azonban megküzdöttek. A
vizsga részeként növényisme-
retbõl a latin elnevezést is
tudniuk kellett, de nagyon jól
felkészültek a vizsgáztatók
véleménye szerint. Az ered-
mények is ezt mutatják, a 15

tanulóból hatan tettek 5-ös
vizsgát, közöttük Bugyi Lajos.
A jelenleg közmunkásként is
parkfenntartásban dolgozó
férfi nagyon szereti a munká-
ját, ezért is végezte el a tanfo-
lyamot. – Nagyon tetszett az
oktatás és az még jobban,
hogy végzettséget is adott.
Ráadásul a gyeden lévõ fele-
ségem is sikeresen elvégezte.
Fárasztó volt, reggel fél 7-re
járok dolgozni és délután 3-
tól zajlott az elméleti felkészí-
tés. Sokat köszönhetünk a
nagyszülõknek, mert közben
õk vigyáztak a két gyerme-
künkre. Bugyi Lajos munka-
szerzõdése a hónap végén le-
jár, szeretne állandó munkát
kapni az önkormányzatnál. 

Szirbik Imre polgármester a
városközpont rehabilitáció
fontos részének nevezte a
szakképzést.

A Rákóczi utcai óvoda új
játszótérrel bõvült, a Deák
Ferenc és a Dósai-Molnár
utcák keresztezõdésében
lévõ udvarral, melyre az
oviból „oroszlánkifutó” ve-
zet, vagyis egy közlekedõ-
folyosón futhatnak át a
gyerekek a játékszerekhez.

Az úgynevezett Balogh-
udvaron alakította ki az ön-
kormányzat mintegy 6 és fél
millió forintból azt az új ját-
szóteret, melynek elõdjét, az
éppen 10 éve létesített Gulli-
vert tönkretették a vandá-
lok.  Az ünnepélyes átadást
az óvodában tartották az
intézmény hagyományos
sportnapjának nyitányaként
múlt szombaton. Miután a
Deák-iskola mazsorettesei,
majd a Rákóczi ovi Méhecs-
ke csoportja is nagy sikert
aratott mûsorával, az óvoda
vezetõje, Geréné Dunaháti
Vas Márta elmondta: mint-
egy két éve állt elõ az óvo-
dai játéktér bõvítésének öt-
letével. – Ez a városban
a legnagyobb lélekszámú
óvoda, szükségünk volt a
nagyobb területre – indokol-
ta, miért fordult az önkor-
mányzathoz. A kivitelezés-
ben sokat segített Varga Sán-
dor, de az intézményvezetõ
megköszönte Gencs Mária és

Gyula munkáját is, akik az
óvoda udvaráról a játszótér-
re vezetõ átjárót készítették
el. 

– Egyszer már létezett a
játszótér, de kerítés nélkül
tönkretették, kavicsos gaz-
tengerré változott – utalt
Szirbik Imre polgármester a
Balogh-udvaron 10 éve át-
adott, valamikori Gulliver
játszótérre. – Gondolkod-
tunk, hogyan lehetne nyitott
az új játszótér, de meg is
tudjuk õrizni. A megoldás a

Rákóczi oviból odavezetõ
folyosó, amit csak „orosz-
lánkifutónak” hívunk –
mondta a polgármester, s
azt kérte a játszótér legelsõ
birtokba vevõitõl, vigyázza-
nak a játékokra, hogy a ké-
sõbbi ovisok is használhas-
sák.

A szalag átvágásában a
polgármesternek az izgatott
ovisok is segítségére voltak,
majd a mesefigurás rajzok-
kal kedvessé varázsolt tég-
lafalkerítés mentén, a növé-

nyesített és kivilágított átjá-
rón keresztül szaladhattak
át az ezer négyzetméteres
udvarrészbe, ahová 6-féle
játszóeszközt, valamint nö-
vényeket telepítettek, s egy
KRESZ-pályát is kiépítettek
számukra. Az ovisok szá-
mára készült tér mellett egy,
inkább iskolásoknak alkal-
mas eszközökkel felszerelt
parkot  i s  k ia lak í to t tak ,
mindkét játszótéri részt kör-
bekerítették, és kamera is fi-
gyeli. (darók)

Új játszótér a tönkretett helyett

Termálnagyhatalom az Alföldön

Szeptemberben kezdte meg
munkáját az önkormányzat
idegenforgalmi és marketing
csoportjának két munkatársa.
A képviselõ-testület február-
ban döntött a csoport létreho-
zásáról, feladata a turisztikai
attrakciók bemutatása és a vá-
ros vonzóvá tétele a turisták
számára. Az állásra kiírt pá-
lyázaton több jelentkezõ kö-
zül Kónya Ágnest és Mák Viktó-
riát választották idegenforgal-
mi- és marketing referensnek.
Mák Viktória a csongrád-
bokrosi kisállateledelt elõállí-
tó multinacionális cégnél dol-
gozott pr területen, Kónya
Ágnes a gyõri színház terve-
zési osztályán dolgozott és a
marketing munkáiban vett
részt az elmúlt három évben.
A két referens elmondta, a ki-
kapcsolódás, egészségmegõr-
zés és sporttolás a fõ elemei a
város turisztikai kínálatának.
Felvették a kapcsolatot az ide-
genforgalommal, sporttal fog-
lalkozó civil szervezetekkel,

egyesületekkel a jövõbeni
szorosabb együttmûködés ér-
dekében. A helyi sportegyesü-
letek vezetõivel október elején
találkoznak, ahol a sportturiz-
mus fejlesztésének lehetõsé-
geirõl beszélgetnek. Tervezik
a különbözõ országos és régi-
ós rendezvényeken és sajtó-
ban való megjelenéseket. Leg-
közelebb Szigligeti Süllõfesz-
tiválon mutatkozik be Szentes
október 24-én. A rendezvé-
nyen a Pengetõ Citerazene-
kar, a Jövõnkért Néptánc-
együttes, a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány gi-
tárcsoportja öregbítheti a vá-
ros jó hírét. Külön sátorban a
Védd a Szentesit címmel a vá-
ros termékeit, a szentesi gom-
bóclevest és a csíramálét is
megkóstolhatják a fesztiválo-
zók. A turisztikai csoport sza-
vazást indított a Szentesi Mo-
zaik internetes oldalon, me-
lyik együttes vagy elõadó lép-
jen fel a tavaszi télbúcsúztató
karneválon. BG

Idegenforgalom
összefogással

Szakmát ér
a városépítés

Molnár Norbert Lajos vagyok, nõs, egy gyermek édesapja. 1985-ben szület-
tem Szentesen. Gyermekkoromat Nagymágocson töltöttem. Középiskolai tanul-
mányaimat Szabadkígyóson végeztem. 2003. óta dolgozom Szentesen és 2008.
óta itt is élek. 2008-ban kezdtem dolgozni a Dr. Bugyi István Kórház Sürgõsségi
Betegellátó Osztályán. 

Jelenleg a 6-os számú választókörzetben élek és az itt lakókat szeretném kép-
viselni hiszen rengeteg tennivaló lenne. És nem csak ebben a körzetben.

A 2014-es helyi önkormányzati választásokon a 6. választókerület képviselõ-
jelöltjeként kívánok indulni a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatásá-
val.

Terveim közt szerepel az ésszerûtlen egyirányúsítások ellen aláírásgyûjtést
kezdeményezni. Például Ady Endre utca, továbbá tervként már szerepel a
Szent Imre herceg utca egyirányúsítása, amely rendkívül rossz lenne a kiséri
városrészbõl érkezõknek hiszen egy nagy kerülõvel tudnának eljutni a belvá-
rosba nem is beszélve a fölösleges környezet- és útterhelésrõl.

A belváros másik nagy szégyenfoltja a Petõfi Szálló, amelyet az eddigi város-

vezetés nem tudott és nem is akart megoldani.
Többen jelezték, hogy a buszpályaudvar környékén szükség lenne egy kulturált do-

hányzóhely kialakítására, amely nem zavarja a váróterembe bejutni szándékozó embe-
reket.

Fejleszteni kellene a belvárosban található térfigyelõkamerák számát is. Nagy szük-
ség lenne például a Páva utca és az Új utca sarkánál, valamint a Szent Imre herceg utca
Vásárhelyi út keresztezõdésénél is. Az eddigi tapasztalataim és tudásom alapján vá-
lasztókerületem önkormányzati képviselõjeként szeretném maximálisan ellátni a rám
bízott feladatokat. Úgy gondolom, hogy mi szentesiek, valamennyien látjuk, hogy me-
lyek azok a problémák, amelyek a jelenlegi városi vezetés nem akart és nem tudott
megoldani. 

Továbbá érdekes dolog számomra, hogy nem láttam programalapú bemutatkozást
egyik képviselõjelölt társamtól sem. Ezekre és sok más, a várost érintõ problémákra kí-
nálunk egy alternatív utat. Hiszen az eddigiek nem vezettek sehová. Ha bizalmat ka-
punk, együtt elhozzuk a szebb jövõt! 

Fogjunk össze és támogassanak minket egy Szebb, Jobb, Élhetõbb Szentesért! 

Önkormányzat i  választások 2014.

A nevem Bugyáné Számel Éva Mária, Szentesen születtem 1950-ben. Tíz
gyermekes családban nõttem fel, szüleim kertészkedéssel és konyhakerti nö-
vénytermesztéssel foglalkoztak.

Aktív nyugdíjasként közcélú önkéntes tevékenységet végzek ifjúságsegítés
terén. Ennek kapcsán városunk civil szervezeteinek munkáját megismerhet-
tem és közös projektek elõkészítésében részt vehettem.

A társasházi közösségünk a Panel Program energiatakarékosságot szolgáló
beruházását elsõként valósította meg, melyben aktív közremûködést vállal-
tam. Döntõen a társasházak a jellemzõek a választókörzetre, ebbõl kiindulva
a városfejlesztési elképzelések és tervek készítésénél a közösségi alapú fej-
lesztés jegyében a társasházi lakóközösség bevonását szorgalmazom a terve-
zéssel megbízott szakmai testületek felé.

Közmûvelõdés vonatkozásában a közgyûjteményi és közmûvelõdési intézmé-

nyek még hatékonyabb együttmûködésével jelentõs pályázati források elnyerésére

van lehetõség, melynek kapcsán a civil szervezetek és kulturális kisközösségek

partnersége elengedhetetlen feltétele a sikeres megvalósításnak. 

A felnövekvõ nemzedékben a környezet iránti felelõsségérzet kialakítása, a ter-

mészetes gazdálkodási mód megismertetése a szûkebb közösségek feladata. Komp-

lex projektekben szükséges megvalósítani a település és a vidék fejlesztését.

Ehhez a tevékenységhez ajánlom közremûködésemet és személyemet a tisztelt

választópolgároknak.

(folytatás a 4. oldalon)

A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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KRESZ-pálya is épült a Balogh-udvari játszótéren

Sikeresen zárult a kilenc országon átívelõ Renergy pro-
jekt – számolt be értékelõ, záró elõadás keretén belül
Szirbik Imre polgármester. Az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap finanszírozásával megvalósult kezdeményezés il-
leszkedik az EU 2020-as stratégiájához is, mely meghatá-
rozza a sürgõs globális energia-és környezetvédelmi szem-
pontok célkitûzéseit. Célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági
növekedéshez és a zöld gazdaság fejlõdéséhez.
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Dimákné Sebõk Veronika vagyok, a 6. számú választókerület független

képviselõjelöltje. 1968-ban születtem Szentesen. 24 éve pedagógusként dol-

gozom a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. 20 éve élek házasság-

ban. Férjem konyhafõnökként dolgozik a szentesi kórház konyháján. Gyer-

mekeink 15 és 12 évesek. A közéletbe tenni akaró civilként szeretnék lépni.

Fontosnak tartom, hogy aki egy választókerületet képvisel, ott is éljen. Csak

így ismerheti az ott élõ emberek problémáit. Folyamatos kapcsolattartás,

kommunikáció nélkül elképzelhetetlen a lakosok felelõsségteljes képviselete

egy döntés meghozatalakor. Pedagógusként a családok életét érintõ problé-

mák sorát ismerhettem meg. Ha csak néhány esetben segítséget tudnék nyúj-

tani, már örömet jelentene számomra.

Kiemelt jelentõségû feladatként tekintem: különbözõ ösztöndíjak létreho-

zását a fiatalok helyben maradásáért, üres lakások megvásárlását és bérlakássá ala-

kítását, szolgálati lakások kialakítását fiatal orvos házaspárok számára a kórház or-

vos ellátottságának javítására, játszóterek, zöld területek további bõvítését, a meglé-

võk minõségének javítását, a Horváth Mihály Gimnázium épületének állagmegóvá-

sát (annak ellenére is, hogy nem a város a fenntartó), a tiszti klub, a volt Bocskai ut-

cai és Kossuth utcai óvodák épületének hasznosítását, kulturális rendezvények pa-

lettájának bõvítését – nyitás a fiatalabb korosztály felé, a családok felé.

Gondolataikat, javaslataikat az alábbi e-mail-címen juttathatják el számomra:

dimaksebok@gmail.com

Megtisztelõ bizalmuk egy lehetõséget jelentene számomra, hogy az önök képvise-

lõjeként – az önök elvárásainak, igényeinek továbbításával – választókerületünk,

városunk további fejlõdésén dolgozhassak.

Önkormányzat i  választások 2014.

Dr. Szabó Andrea vagyok, végzettségemet tekintve jogász, közgazdász, a 6.
választó kerület képviselõjelöltje.

Szentesen születtem, a gyermekkoromat és fiatal éveimet Mindszenten töl-
töttem, majd –több mint 25 éve – visszatértem a városba.

Tizenhat évig a Sportközpont gazdaság-vezetõjeként dolgoztam, így  belelát-
tam a város szerteágazó sportéletébe. Ezután a Dr. Bugyi István kórház jogásza-
ként a jog eszközeivel segítettem elõ az intézmény mûködésének eredményes-
ségét, illetve a törvényesség érvényre juttatását. 

Jelenleg a Széchenyi Programiroda fejlesztési tanácsadójaként segítem az eu-
rópai uniós pályázati forrásokra pályázókat. Új jelöltként különösen fontos szá-
momra, hogyan fogadnak az emberek. Ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalato-
kat szereztem a kampány során. Fontos feladatomnak tekintem a családok tá-
mogatását, a letelepedni vágyó fiatalok minél magasabb szintû ösztönzését,
hogy itt Szentesen találják meg számításaikat. Ehhez szükséges a már mûködõ

vállalkozásoknál új munkahelyek teremtése, illetõleg külsõ vállalkozások bevonása. A
gazdaságélénkítésre, valamint a munkahelyteremtésre forrásként szolgálnak az új
programozási idõszakban rendelkezésre álló, európai uniós fejlesztési források.  

Tenni szeretnék azért, hogy a város vonzó legyen az itt élõ idõsebb korosztály szá-
mára is. Ennek érdekében magasabb szintû szociális és egészségügyi ellátásra van
szükség az egészségügyi szûrõprogramok folytatásával.

Fontos az önkormányzati tulajdonban lévõ üres ingatlanok hasznosítása. Gondolok
itt a Bocskai utcán, valamint a Kossuth utcán található, volt óvoda épületekre, továbbá
az Ady Endre utcán levõ „Havas patika” néven ismert épületre. Ez lehet idegenforgal-
mi jellegû hasznosítás, vagy szolgálati lakás, –fiatal, pályakezdõ, városunkban letele-
pedni kívánó – orvosok számára is.

A FIDESZ-KDNP csapata, Bozó Zoltán polgármesterjelölttel képes megteremteni az
alapjait annak, hogy a polgárok egy élhetõbb, versenyképesebb városban élhessenek.

Szentesben több van, Szentes többet érdemel!

A nevem Tímárné Staberecz Terézia. Gyermekkorom óta Szentesen élek, 20
éve a Kiss Bálint utcában lakunk.

Közgazdász, nemzetközi adószakértõ és könyvvizsgáló végzettségem van.
Két felnõtt gyermekünk van, férjem mérnöktanár, informatikus-könyvtáros,

a TEAM Számítástechnika vezetõje, mellette a városi könyvtár munkatársa.
1991 óta vagyok a Mérleg Adótanácsadó és Könyvelõiroda vezetõje. 
Szakmai munkám mellett több közéleti funkcióm van:Külsõ szakértõként

részt veszek az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága munkájában és a Csongrád
Megyei Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnökségében.

Tagja vagyok a Szentes-Csongrád Rotary Clubnak, a Pálmások Szövetségé-
nek valamint a Könyvvizsgálói Kamarának.

Szakmai-közéleti tevékenységemért számos elismerésben részesültem. Leg-
büszkébb az irodám által 2011-ben „Az év középvállalkozása" kategóriában el-
nyert „Csongrád Megyei Presztízs Díj” kitüntetésre vagyok. 

A körzetben élve ismerem a városrész, a Városközpont  helyzetét. Úgy ér-
zem, képviselõként is tudnék dolgozni a fejlõdéséért.

Mit szeretnék tenni választókerületemért?
Továbbvinni a panelprogramot" a még nem korszerûsített lakó- és középületeknél

(pl. ifjúsági ház). Közcélra hasznosítani a Kossuth és a Bocskai utcai volt óvodaépülete-
ket. A közvilágítás fejlesztésével, a megfelelõ helyeken további térfigyelõ kamerákkal,
polgárõrökkel erõsíteni a közbiztonságot. A gondozási rendszer bõvítésével javítani az
idõs, beteg emberek életkörülményeit. Kezdeményezem az iskolák, óvodák mûködési
feltételeinek javítását. 

A játszóterekre gyermekbarát, természetes anyagú játékokat szeretnék helyeztetni és
ivókutakat létesíttetni. 

Szorgalmazom a mellékutcákban található elhanyagolt járdák, esõvíz elvezetõk
rendbetételét. Kezdeményezem a Kurca rehabilitációjának folytatását. 

Kérem az önök támogatását ahhoz, hogy ezeknek a céloknak a megvalósításáért dol-
gozhassam képviselõként.

Szavazzanak rám, és a többi pálmás jelöltre, mert mi valóban a szentesi lakosokért
dolgozunk.

Kedves olvasó, üdvözlöm, nevem Móra József 1994. óta önkormányzati kép-
viselõként szolgálom a várost és tisztelt polgárait.

Fogorvos feleségemmel együtt két csodálatos, ma már felnõtt lányomat ne-
veltük fel. Alapvégzettségem általános iskolai szaktanár, de a mezõgazdaság-
ban dolgozom, már három évtizede. 2007-ben környezetvédelmi jogi szakokle-
velet szereztem.

A közösségért szívesen vállalok munkát. Jól ismerem a Szentesen élõ embe-
rek gondját-baját. Látom, melyek azok a fontos feladatok, lehetõségek a város-
ban, amelyeknek megoldását képviselõként elõsegíthetem. Támogatom azt a
kitartó városépítõ munkát, amit Szirbik Imre az elmúlt években végzett.

Szentes számos fejlesztést valósított meg pályázati forrásból. Megújult a vá-
rosközpont, a Kurca-híd és környezete, a bíróság épülete, felépült és mûködik a
fedett uszoda, megújult a Kossuth utca, a Petõfi utca, megszépültek óvodáink,
iskoláink, bõvítettük a bölcsõdét. Megépült a mûfüves pálya. Anyagilag támo-

gattuk a Szent Anna-templom orgonájának felújítását.  Az elért eredmények figyelmez-
tetnek, hogy még rengeteg feladat vár ránk, sokat kell tenni a város megújulásáért, az
itt élõ emberekért.

Az önök bizalmából szeretnék azért dolgozni, hogy Szentes még szerethetõbb, élhe-
tõbb legyen. Szirbik Imre polgármester irányításával, minden lehetõséget kihaszná-
lunk annak érdekében, hogy további versenyképes, biztos munkahelyeket hozzunk
létre. Törekedni fogok arra, hogy erõsödjön az itt élõk biztonsága, folytatódjon a város
bérlakásainak megújítása, korszerûsítése. Képviselõként szorgalmazni fogom a gimná-
zium, az ifjúsági ház, a Boros szakközépiskola és környezetének emberközpontú meg-
újítását, korszerûsítését. Támogatom a város idegenforgalmi, környezetvédelmi, ener-
giatudatos városüzemeltetés további fejlesztéseit.

Október 12-én a célok megvalósításához kérem támogatását.
Szavamat adom szavazatáért!

Bocskay Csaba a nevem és 1970-ben születtem Szentesen. Édesanyám nyug-
díjas óvónõ, édesapám katonatiszt volt. Egy kislány boldog édesapja vagyok.
Vendéglátói képzettséggel rendelkezem, de az elmúlt két évtizedben logisztikai
munkakörben dolgoztam, jelenleg egy pénzintézetben vagyok biztonsági õr.
2007-ben léptem be a Jobbikba, mert meggyõzõdésem, hogy ez az egyetlen
párt, ami a Nemzet érdekeit képviseli. Rengeteg honfitársunk hagyta el az or-
szágot, mert fizetésük semmire sem elég, a rend és a közbiztonság pedig
„Pintéri”.Több mint négy évtizede az Apponyi téren lakom, de ugyanúgy isme-
rem a Brusznyai sétányon és környékén élõk napi szintû problémáit. Engedjék
meg, hogy fiatalos energiámat és hazaszeretetemet az önök szolgálatába állít-
sam ebben a körzetben, ahol én is önökkel együtt lakom. 2 évig voltam a szoci-
ális bizottság külsõs tagja, van rálátásom a szociális bérlakások helyzetére a
körzetben és környékén, elég ha csak a Koszta utcára vagy a Kossuth kanyarra
gondolok. Több módosító indítványt adtunk be az önkormányzat felé, hogy le-
gyen végre rend és igazság a szociális bérlakások ügyében. Ha önök úgy gon-

dolják, hogy a Kossuth kanyarnál vagy a játékboltnál lévõ padok a megfáradt emberek
pihenését szolgálják, nem pedig állandó antiszociális viselkedés helyszíneit, akkor én
minden erõmmel azon leszek, hogy ennek érvényt szerezzünk! Visszatérõ probléma a
Rákóczi utca elején történõ hétvégi „események”. Mindenkinek joga van a szórakozás-
hoz, de a pihenéshez is. Partner vagyok abban, hogy megoldást találjunk arra, hogy a
hangoskodók és a csendháborítók ne zavarják a pihenésre vágyókat. Messzemenõkig
támogatom a tõlünk csak karnyújtásnyira lévõ Ipari Parkban a további munkahelyek
létesítését. A 7. vk-ban lévõ játszótereknél (Apponyi téri, Vuk, szolgáltatóház) sok
problémát tapasztaltam, legyen az ivóvizes kút hiánya, vagy felszereltség vagy éppen
árnyékot adó fák hiánya. Ha családbaráttá és bababaráttá akarjuk tenni a körzetet, ak-
kor jobban oda kell figyelnünk a családosokra. Ugyanide tartozik, hogy a belváros fej-
lesztgetése után már illõ volna odafigyelni a körzet járdáira és útjaira. Ebben a szellem-
ben szeretném képviselni önöket, mert együtt élünk itt a 7. választókörzetben! Ha ön
rendet, közbiztonságot, kulturált környezetet szeretne akkor azt akarja, amit én is.

A JOBBIKKAL JOBB LESZ!

Krausz Jánosné, szentesi születésû 63 éves nyugdíjas vagyok, férjemet hosz-
szan tartó súlyos betegsége után másfél éve veszítettem el. Három felnõtt gyer-
mekünk  és három unokánk van.

1971-tõl nyugdíjba vonulásomig, 2008-ig a HUNGERIT-nél, ill. annak elõdjé-
nél  dolgoztam, ahol 1994-tõl 2012-ig a Szakszervezeti Bizottság titkára lehet-
tem, egyúttal pedig a Baromfiipari Dolgozók Szakszervezetének elnökségi  tag-
jaként is tevékenykedtem. Sok éve vagyok a Szentes Városért Civil Fórumnak a
vezetõje, ahol a legismertebb tevékenykedéseink között van a Szeretetakció a
Szegények Karácsonyáért adománygyûjtõ és osztó munkánk, de  igyekszünk
aktívan részt venni a város kulturális életében is. 

Nem vagyok egyetlen pártnak sem tagja, de munkásszülõk gyermekeként
mindig is a baloldali értékek mentén, munkás emberek között éltem és dolgoz-
tam, s ez ma sincs másként.

1967-tõl élek a választókerületemben: ismerõs a nyugdíjasok problémája, a
gyermekeim és  az unokám révén látom mind az egyedül élõk, mind a gyerme-
keket nevelõ családok helyzetét, a mindennapi  küzdelmüket a megélhetésért.

Képviselõi  4 évem alatt az alábbi eredményeket sikerült elérnem: a Klauzál utcai
óvodához elhelyeztetni a 30 km-es sebességkorlátozó táblát, ugyanott a parkolóknál
járdákat készíttetni, hogy ne a vizes füvön, vagy a forgalmas úton lehessen csak meg-
közelíteni a bejáratot, közbenjártam az Apponyi téri óvoda udvarának bõvítésében, ke-
rítést kapott  az Apponyi tér „F” épület elõtti játszótér a gyermekek biztonsága érdeké-
ben, ugyanott megoldódott a csapadékvíz-elvezetés kiépítése, az Apponyi téren a ját-
szótéri homokozó elkorhadt  ülõpadjának és homokjának cseréje, a zöldségpiac mellett
a parkoló kiépítése, a Jókai utcában kátyúzás (cél a teljes útfelújítás), a Koszta József
utcához kamera elhelyezése az ott lakók biztonsága érdekében, a Kossuth utca 32 sz.
alatti társasháznál a kivitelezõvel való vitában a lakóközösség érdekeinek képviselete,
a vendéglátóhelyek környékén lakók nyugalmának, érdekeinek védelme (ez hosszú
csata lesz), a körzetemben élõ elesett, szociálisan rászorult emberek ügyeinek inté-
zése.

Úgy gondolom, hogy még sok olyan feladat van, aminek a megoldásában eljár-
hatok Szirbik Imre polgármester és a baloldali összefogás csapatának segítségével,
ha a választók ismét megtisztelnek bizalmukkal. 

A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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A nevem Bugyi András, 64 éves, tõsgyökeres szentesi vagyok,  a Felsõpárton
nõttem fel. Egyszerû kétkezi munkás szülõk gyermekeként ma két diplomával
rendelkezem, melyeket munka és család mellett, felnõttként értem el.

Nõs vagyok, két felnõtt gyermekünk van és egy 5 éves unokánk. 20 évet tanítot-
tam a Zsoldos Ferenc Szakközépiskolában. Itt az utolsó 5 évben gyakorlati okta-
tásvezetõ voltam. Bekerültem az állami szakmunkásvizsga bizottsági elnökök
névjegyzékébe is. Így eddigi életem során sok fiatal „kezébe adtam” szakmát.

Jelenleg a 16 éve alapított családi cégünkben dolgozom.
Munkahelyemen, a Stukkó Épületdíszítési boltban nap mint nap találkozom

volt tanítványaimmal, hisz õk az építõipari vállalkozók ma Szentesen és környé-
kén. Büszke vagyok arra, hogy  kölcsönösen tiszteletben tudjuk egymást tartani és
segíthetem õket szakmai tapasztalataimmal.

A 7. sz. választókörzet lakóinak egy jelentõs része társasházakban él. A tégla-
blokkos társasházak felújítása elmaradt a panel lakásokétól. Fontosnak tartom ezt
pótoltatni. A tényleges szelektív hulladékgyûjtés bevezetését is a társasházakban

lehetne elindítani. Sajnos ebben a körzetben is vannak utcák, melyekben több éve várnak
a lakók a járdák és az útburkolat felújítására. Ha módom lesz rá, igyekszem ezt elvégez-
tetni.

Több helyre kerültek térfigyelõ kamerák, de a helyzet még nem megnyugtató. A közvi-
lágítás korszerûsítésével és a kritikus helyekre további kamerák kihelyezésével javítanám
az állapotot. Úgy gondolom, hogy a szentesi lakosok is megérdemelnének már egy kor-
szerû, állandóan nyitva tartó vásárcsarnokot. Ez különösen a körzetemben lakók számára
jelentene nagy elõnyt. De a Rákóczi utcai biztonságosabb kerékpáros forgalom, az óvo-
dák, az idõs emberek helyzete is nagyobb figyelmet kíván. Sokat javítana a város közleke-
dési helyzetén, ha a Bajcsy-Zsilinszky utcai vasúti átjáró újra járható lenne gépjármûvel is
a Nagyhegy felé.   

Kérem az önök támogatását ahhoz, hogy  egy mindenki számára élhetõbb Szentest ala-
kíthassunk ki közös erõvel, egymás segítésével, józan civil gondolkodással. Ezért szavaz-
zanak a pálmás jelöltekre, hisz mi valóban a szentesi lakosokért dolgozunk.

Bízzák a megoldást a Pálmásokra! A függetlenek civil szövetségére!

Önkormányzat i  választások 2014.

Dévay István vagyok, 1965-ben Szentesen születtem.  A szegedi Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskolán, majd a Szegedi Tudományegyetemen szerez-
tem tanári diplomát. Ebben a munkakörben dolgozom, egyben vezetem a
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolát. 

Feleségem szintén tanár egy helyi általános iskolában. Két gyermeket ne-
veltünk fel, a lányom és a fiam felnõtt, dolgozó emberek. Sajnos helyben nem
kaptak állást, ezért a fõvárosban élnek és dolgoznak. A család az életemben
mindig fontos szerepet töltött be, a hátteret adja munkámhoz, mindennapja-
imhoz.

Gyermekeimtõl azt hallottam mindig, hogy ez a város diákoknak és pihe-
nõ éveiket töltõknek kiváló, de a két korosztály között nem nyújt lakóinak
sok lehetõséget. Én is így látom. Ezen változtatni kell, mert a település meg-
maradása, fejlõdése ezzel biztosítható, ezért vállalom, hogy képviselõként
megmérettetem magam.

Iskolaigazgatóként beszélve szülõkkel, nagyszülõkkel, azt tapasztalom,

hogy sok problémával fordulnak hozzám. Ezek közül kiemelném a 7. számú válasz-
tókörzet orvosának elköltözését, aki elmondta, szüksége van a munkájához korsze-
rû felújított rendelõre. A vízelvezetés a mostani esõzések miatt is hibákat mutatott, a
szintezések elvégzése nélkülözhetetlen, mert sok helyütt a parkolókban is megáll a
víz. A játszótéri eszközök egyszerre kevés gyerek szórakozását szolgálják, pedig
egyszerû ezt megoldani, hiszen az iskolában is sikerült. Egyes tömbök fûtésrendsze-
re indokolatlanul drága, a parkok nem szolgálják a generációk együttlétét, a közös-
ségi létformát. Nem megoldott a piac fedése, esõvédelme, és az Apponyi tér közle-
kedésének, épületeinek átfogó rekonstrukciója is várat magára.

A város minden lakosának érdeke, hogy olyan új munkahelyek létesüljenek, amik
a valódi versenyhelyzetet teremtik meg a munkaerõpiacon. Amikor a munkáltatók-
nak is versenyezni kell a munkaerõért, érezhetõen nõnek a bérek, a település meg-
tartóereje nõ. 

Van tehát tennivaló, és van hozzá egy csapat is, Bozó Zoltán polgármesterjelölt és
csapata. Nem véletlenül mondjuk: Szentes többre képes, Szentesben több van!

Antal Balázs Tibor vagyok, 52 éves, házas, két felnõtt leánygyermek édes-
apja. 1986 óta élek Szentesen. A mezõgazdaságban dolgoztam és dolgozom
jelenleg is, munkámat a Kinizsi Zrt. alkalmazottjaként végzem.

2001 óta veszek részt a közéletben. 2004-ben a városi pénzügyi bizottság
tagja lettem, majd 2006-tól a FIDESZ-KDNP jelöltjeként megválasztott egyéni
önkormányzati képviselõ. Ekkor a szociális és lakásügyi bizottságban kap-
tam szerepet. 2010-ben ismét elnyertem az önök bizalmát, jelenleg a jogi és
városfejlesztési bizottság tagja vagyok. 

2002-tõl a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban végzek karitatív munkát –
egyebek mellett minden évben részt vállalok a karácsonyi „Adni öröm” akci-
óban. 

Egyik fõ feladatomnak tartom a szociálisan rászorulók, a bérbõl és fizetés-
bõl élõk, a nagycsaládosok és nyugdíjasok érdekeinek képviseletét.

A közbiztonság erõsítése a kiséri városrészben elodázhatatlan feladat. A

polgárõrség személyi feltételeinek javítását fiatalok bevonásával és az eszközpark
bõvítésével látom megoldhatónak. Idetartozik többek között a térfigyelõ kamera-
rendszerek bõvítése és fejlesztése. Szociális területen a támogató szolgálat újraélesz-
tése is fontos, mert így könnyíthetõ meg a betegek, idõsek eljuttatása az egészség-
ügyi intézményekbe. Szorgalmazni fogom egy pénzkiadó automata elhelyezését is a
Kisérben, hogy ne kelljen a pénzfelvétel miatt elhagyni a városrészt. A balesetve-
szély csökkentésére az Árpád utcai óvodánál szükséges egy közlekedési átkelõhely
létesítése. Terveim közt szerepel a helyi termékek árusításához asztalok biztosítása a
kialakult elárusító helyeken és a temetõ rendbetétele az egyházzal közösen köz-
munkások bevonásával. Ezeket a problémákat megoldjuk és az elmulasztott lehetõ-
ségeket bepótoljuk. Az idei önkormányzati választásokon a FIDESZ-KDNP pártszö-
vetség képviselõjelöltjeként ismét indulok, ezúttal a kjiséri városrészben. Kérem,
szavazzon október 12-én fiatal, dinamikus polgármesterjelöltünkre, Bozó Zoltánra
és az õt támogató csapatra. Szentes többre képes, Szentesben több van.

Molnár László vagyok. Szentesen születtem 1959. június (nap-isten hava) 3-
ik napján, földmûves család gyermekeként. Bár a család addigra már földnél-
küli volt.

Általános iskolába a Deák Ferenc iskolába jártam, utána a szakmunkásképzõ
iskolát végeztem el, autószerelõként szakvizsgáztam. Két felnõtt leánygyerme-
kem  van, és egy kisfiú boldog nagypapája vagyok. Mindig is a városban éltem
és dolgoztam. Elõször az akkori BARNEVÁL-nál, mint autószerelõ, késõbb az
import raktárban lettem raktáros. Esti iskolában érettségiztem munka mellett. A
rendszerváltoztatgatás idején az én családomnak is lehetõsége adódott, hogy az
elrabolt õseim által ránk hagyott családi földek és vagyonunk legalább töredé-
két vissza tudjuk szerezni. Így lettünk édesapámmal újra földmûvesek, a régi-
új családi gazdaságban.

Édesapám halála után én folytatom azt a szinte kilátástalan küzdelmet a
multikkal, a bankokkal, és az örökké változó, sokszor értelmetlen uniós jogsza-
bályokkal, a létünkért, megmaradásunkért, és a magyar föld megmaradásáért.
Ezt a harcot rajtam kívül még nagyon sok családi kis-és közepes gazdaság vívja

(tudatosan, vagy anélkül) itt Szentesen és az egész hazában. Becsapva az éppen regná-
ló aktuális kormányunk ígéreteivel, aki épp ellenkezõleg, mint ahogy harsogja, nem
minket, hanem a nagytõkét, és saját atyafiait támogatja. Országomat egy lóért? Én biz-
tosan nem. És remélem, hogy van még Szentesen sok olyan jóérzésû ember, földmûves
vagy nem, tanár, munkás és munkanélküli, aki szintén így gondolja. Ezért indulok a
Jobbik Magyarországért Mozgalom zászlaja alatt kiséri városrészünk képviselõjelöltje-
ként. Azért ebben a körzetben indulok, mert a közelben élek tanyán, és az emberekkel
leginkább itt találkozom.

Programom az összefogás, melynek lényege, hogy ne felülrõl egy ember mondja
meg, hogy mi lenne jó, hanem az emberek mondják, hogyan szeretnének élni szûkebb
környezetükben, és én ezen közakaratot szeretném képviselni.

Ha a személynek jó, jó a családnak is, ha a családnak jó, jó a városnak is, ha a város-
nak jó, jó a nemzetnek is, mert mi nem emberek tömegében, hanem nemzetben gon-
dolkodunk.

Várom mindenki építõ jellegû észrevételét, személyes javaslatait, amikbõl közösen
fogjuk összeállítani az én programomat.

Dömsödi Mihályné Dömsödi Teréz 27 év közösségi munkatapasztalatomat

ajánlom a Kisér kedves lakói bizalmába. Havonta találkoznak a nevemmel,

amikor a Városi Visszhangot olvassák, de a közel 20 évet megélt Kiséri Napok

szabadtéri programjai fõszervezõje is én voltam.

Örömmel tölt el, hogy olyan kiválóságokkal találkozhattak a szervezésünk-

ben, mint pl. a Kossuth-díjas Bangó Margit, vagy Benke László Oscar-díjas sza-

kács olimpikon, s hosszan sorolhatnám... 

Szentesen születtem, a városrészben 1981-tõl, 16 éves korom óta élek. Itt

kezdtem közösség formáló munkámat 1985-ben. 

Most kiváló lehetõség adódik arra, hogy Szentes város október 12-én megala-

kuló új képviselõ-testületében olyan személy képviselje Önöket, aki kreatív,

sokrétû élettapasztalattal bír, aki jobbító és változást elõsegítõ elképzeléseivel

élõ közösséggé szeretné formálni a Kisért. Van pótolni való, van feladat bõven,

nekem pedig van hozzá ambícióm, ismeretem, tapasztalatom és kellõen energikus va-

gyok, hogy megvalósítsam. 

A Pálmások Szövetsége képviselõjelöltjeként egy nagyszerû, szakemberekbõl álló

csapatot tudhatok magam mögött. Nyugodtan mondhatom, hogy már mindannyian

bizonyítottunk a magunk területén, de önökkel együtt még többet tehetünk. Így lehet a

Pálma, a valódi siker mindenkié! 

Azért szeretnék dolgozni, hogy a Kisér ne a lehúzott redõnyök városrésze legyen,

mert ma, az utcákat járva, ezt látom! Meggyõzõdésem, hogy a Kisér a 20 évesekre is

számít, mert õk a zálogai a holnap közösségének! Köszönöm, ha önök is így gondolják,

és a megoldást a Kisérben személyemre, Szentesen a Pálmások civil csapatára bízzák! 

Bízzák a megoldást a Pálmásokra!

A függetlenek civil szövetségére!

Ollai Istvánné vagyok és a kisériek bizalmából több ciklus óta szolgálom a
városrészt. Ezen évek alatt az egykori sáros, a város peremét jelentõ Kisér fel-
zárkózott a többi településrészhez. A csatornázás óta már nem kell tartanunk
attól, hogy a hétvégét kibírja-e az emésztõ és bármerre is fordulunk minden ut-
cában aszfalton közlekedhetünk. Ennek hatására sok fiatal költözött az egykori
öreg házakba, azokat felújítva, fiatal családok vették birtokba a városrészt.
Megújult az óvoda a Farkas Antal és Árpád utcában, korszerûsödött az idõsek
otthona, így a város  büszkélkedhet azzal, hogy közel 200 idõs emberrõl gon-
doskodik. A Vöröskereszttel együttmûködésben a fiatal családokat segítve böl-
csõde is létesült. A polgárõrség tagjai havonta kétszer ellenõrzést tartanak a vá-
rosrészben az itt élõk nyugalma érdekében. A nyári hatalmas esõzéseknél az
évek alatt kiépített és rendbe hozott árokrendszer jól vizsgázott, a korábbi bel-
vízproblémák nem jelentkeztek.

Szociális érzékenységem alapján elsõsorban az idõsekért végeztem nap mint
nap a munkámat. A másutt fölösleges, de használható dolgokat eljuttattuk a rá-
szorulóknak, könnyebbé téve életüket.

A városrész szinte minden lakóját személyesen is ismerem. Mi félszavakból, sokszor
a ki nem mondott gondolatokból is értjük egymást és összefogva tudunk segíteni. Egy-
másért érzett felelõsséggel közös összefogással oldottuk meg eddig problémáinkat, is
és ezen az úton kívánok továbbra is járni.

Úgy érzem, a lendületem, az egészségem és az engem segítõ emberek közössége ala-
pot ad arra, hogy ugyanezzel az elszántsággal, emberközpontú megértéssel és lendü-
lettel végezzem munkámat.

Az eddig elvégzett munkámra építve szeretném elérni, hogy új játszótér létesüljön a
Kisérben, folyamatos legyen az utak megújítása, a járdák kiépítése. 

Egy olyan csapat tagjává léptem, mely hosszú évek alatt bizonyította, hogy a várost
békességben, átgondoltan képes fejleszteni, az emberek problémájára érzékenyen nap
mint nap odafigyelnek. 

Szirbik Imre csapatában ezt a lendületes, kortól független, fiatalos békés városépítést
szeretném szolgálni.

Kérem, hogy október 12-én szavazatával támogassa Szirbik Imre polgármesterré vá-
lasztását és képviselõi megválasztásomat.

A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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Eger ünnepe alkalmából
13. alkalommal rendezték
meg a Bitskey Aladár nem-
zetközi szenior úszóver-
senyt, amelyre Ausztriából,
Ukrajnából, Szlovákiából
Szerbiából, Romániából,
San Marinóból is érkeztek. 

A korosztályos eredményhir-
detés mellett valamennyi szám-
ban a legjobb relatív teljesít-
ményt elérõ versenyzõt külön-
díjban részesítették a rendezõk.
A relatív teljesítmény a világ-
csúcshoz mért százalékos ered-
mény, amely figyelembe veszi a
versenyzõk életkorát is. 

A Szentesi Delfin ESC ver-
senyzõi kiemelkedõen szerepel-
tek a kétnapos rendezvényen.
Berezvainé Virágos Éva új orszá-
gos csúcsot úszott 400 méteres
gyorsúszásban, s teljesítményé-
vel a relatív versenyben ebben a
számban elsõ helyen, 50 háton
második helyen  végzett. Szintén
a legjobb relatív  teljesítményt
nyújtotta 400 vegyesen Melkuhn
Dezsõ. Munkácsi Sándor 50 gyor-
son második, 100 gyorson har-
madik, Pólyáné Téli Éva 50 pillan-
gón harmadik legjobb ered-
ményt érte el a rajtkõre állók kö-
zött.  A 4x50 méteres MIX gyors-
váltóban szintén a Szentesi Del-
fin ESC úszói (Munkácsi Sándor,
Simon Tamás, Pászti Edit, Téli Éva)
teljesítettek legjobban a mezõny-
ben. 

Pászti Edit: 1. hely 100 hát, 50
hát, 50 gyors, 200 vegyes, 2. hely
50 pille, 50 mell, 100 gyors

Munkácsi Sándor: 1. hely 50
gyors, 100 gyors, 50 hát, 100 hát

Melkuhn Dezsõ. 1. hely 100 pil-
le, 400 vegyes, 400 gyors,  2. hely
200 vegyes, 3. hely 50 pille

Bocskay Zsófia: 1. hely 100  pil-
le, 100 gyors, 400 gyors

Berezvainé Virágos Éva: 1. hely
50 hát, 400 gyors, 2. hely 100 hát,
50 gyors, 3. hely 50 mell, 50 pille

Pólyáné Téli Éva: 1. hely 50
mell, 50 pille, 2. hely 100 pille,
100 mell

Simon Tamás: 1. hely 100 pille,
2. hely 100 hát 3. hely 50 hát, 50
pille

Debreczeni Beáta: 2. hely 100
mell, 3. hely 100  pille, 200 ve-
gyes

Bodnár Istvánné: 2. hely 50
gyors, 3. hely 50 mell, 50 hát

Lukátsy Katalin: 2. hely 100
mell, 3. hely 50 mell

Ferke Gáborné: 3. hely 100 mell
4x50 m nõi gyorsváltó: IV. kcs

1. Szentes (Pászti Edit, Debreczeni
Beáta, Virágos Éva, Téli Éva), VI.
kcs. 1. Szentes (Bocskay Zsófia,
Bodnár Istvánné, Lukátsy Katalin,
Kocsor Ferencné).

4x50 m férfi gyorsváltó: IV. kcs
2. Szentes (Melkuhn Dezsõ, Mun-
kácsi Sándor, Simon Tamás, Vojta
László).

4x50 m MIX vegyes váltó: IV.
kcs. 1. Szentes (Simon Tamás,
Munkácsi Sándor, Pászti Edit, Téli
Éva), VI. kcs. 3. Szentes (Tánczos
Zoltán, Melkuhn Dezsõ, Lukátsy
Katalin, Bodnár Istvánné).

4x50 m nõi vegyesváltó: IV.
kcs 1. Szentes (Pászti Edit,
Debreczeni Beáta, Virágos Éva, Téli
Éva), VI. kcs. 1. Szentes (Bocskay
Zsófia, Bodnár Istvánné, Lukátsy
Katalin, Ferke Gáborné).

4x50 m férfi vegyesváltó: IV.
kcs 1. Szentes (Melkuhn Dezsõ,
Munkácsi Sándor, Simon Tamás,
Vojta László).

4x50 MIX gyorsváltó: IV. kcs.
1. Szentes (Simon Tamás, Munká-
csi Sándor, Pászti Edit, Téli Éva),
VI. kcs. 3. Szentes (Tánczos Zol-
tán, Melkuhn Dezsõ, Lukátsy Kata-
lin, Bodnár Istvánné).

Relatív legjobbakIdén már másodszor ren-
dezett sikeres profi ökölví-
vógálát a szentesi sportcsar-
nokban a Ferobox Event. A
Vizsgamunka elnevezésû
szombati eseményen 9 év-
vel a Szentesen nyert elsõ
Európa-bajnoki címe után
újra városunkban jutott a
kontinens tetejére Kovács
„Vipera” Attila.

A Rácz Félix és a szentesi
Bertók Róbert nevével fémjel-
zett ökölvívó promoter iroda
a júniusi nagyszabású gála
után újra élõ tévéközvetíté-
ses eseményt hozott a Dr.
Papp László-sportcsarnokba.
Amely meg is telt, hiszen az
est szereplõit elkísérte népes
rajongótáboruk – a Bozai
Gyula-Szellõ Imre párharc kü-
lönösen nagy szurkolósere-
get vonzott. De elõbb említ-
sük meg Nagy Imrét, azaz
Lütyõt, aki szintén nem pa-
naszkodhat az érdeklõdés
hiányára, ha idehaza bok-
szol. Zajos tetszésnyilvánítás
kísérte minden mozdulatát,
a nézõtérrõl sok ismerõs
hangot hallhatott. Az ellenfe-
le viszont nem volt ismerõs,
az utolsó pillanatban ugrott
be, így Lütyõ végül nem
nagypehelysúlyú magyar
bajnoki címmérkõzésen bok-
szolt, ahogyan az elõzetes
tervekben szerepelt. 10 me-
netre készült napi két edzés-
sel, riválisa, Vozár Tamás vi-
szont nem volt éppen ruti-
nos bunyós: egyetlen mérkõ-
zést vívott elõtte, azt is el-
vesztette. Lütyõ négy menet-
ben, pontozással hozta a kö-
telezõt.

A másik két helybeli, a kö-
zépsúlyú Duka Krisztián
megnyerte meccsét Bimbó La-

jos ellen, a cirkálósúlyú Faur
Csaba Nagy Zoltánnal vívott
küzdelmét pedig döntetlenre
pontozták.

A „Vizsgamunka” adott
volt Bedák Zsolt számára is,
az a grúz George Gachechi-
ladze állt ki vele, aki ellen
márciusban Európa-bajnoki
címet szerzett. Ezt a hat me-
netes mérkõzést is a magyar
fiú nyerte magabiztosan,
összecsapásukat az M1 nézõi
is láthatták, ahogyan a
Bozai-Szellõ magyar bajnoki
címmérkõzést is. A 10 mene-
tes küzdelem folyamán vé-
gig az amatõrként vb-ezüst-
érmes, ám hivatásosként
mindössze második meccsét

jegyzõ Szellõ irányított, a
legutolsó másodpercekben le
is ütötte riválisát, ám a profi-
ként sokkal rutinosabb Bozai
– ha ezúttal le is lehetett
gyõzni –  kiütni nem hagyta
magát.

A korábbi világbajnok Ko-
vács Attila is új ellenfelet ka-
pott, a francia Dieudonne
Belinga személyében. A jó
mozgású francia kitartott a
10 menetes meccs végéig, de
az Európa-bajnoki övet Vi-
pera derekára csatolhatta a
supervisor Kovács „Kokó” Ist-
ván és a fõszponzor, Bozó
Zoltán. A 40 évesen újra Eb-
övet szerzõ oroszlányi bok-
szolót emlékeztettük, 2005-

ben az elsõ Eb-címét is itt
szerezte, s megkérdeztük,
mennyi van még benne. –
Kilenc év az kilenc év, s min-
denki azt kérdezi, meddig
folytatom. Úgy érzem, még
jó formában vagyok, három-
négy évem még biztosan van
a bokszban. Ehhez azonban
nagyon jó támogató, segítség
kell, mert ez így munka mel-
lett nem mûködik. Köny-
nyebb mérkõzésekre, 6-8
menetekre talán fel lehet így
készülni, de egy komolyabb-
ra, mint ez is, nem igazán,
miközben egy pékségben el-
adóként dolgozom, ahol 4-
kor kelni kell, mert 5-kor
nyit a bolt. D. J.

Mindkét felnõtt, elsõ osz-
tályú csapatunk felkészülé-
si tornán vett részt a hétvé-
gén. A ligeti uszodában a
férfiak a Yordo-kupáért ver-
sengtek, míg a Hungerit-
Szentesi VK együttese Sze-
geden játszott három mér-
kõzést.

Pénteken kezdõdött a lige-
ti uszodában a Yordo-kupa,
négy férfi gárda részvételé-
vel. A házigazda Valdor-
Szentesi VK együttesén kí-
vül a Vasas, az Újpest és a
Szeged együttesei szálltak
medencébe.

Az elsõ napon a Szentes
meglepetésre 9-7-re legyõzte
a Vasas gárdáját, sajnos
azonban a folytatás már nem
sikerült ilyen jól Somogyi
Balázséknak, hiszen az Új-
pesttõl 8-7-re, a Szegedtõl
pedig 14-7-re kapott ki
Matajsz Márk csapata. A tor-
nát végül a Szeged nyerte, a
második helyezett Újpest, a
harmadik helyen végzõ
Szentes és a negyedik Vasas
elõtt. A Soós László különdí-
jat, amelyet a legjobb szente-
si játékosnak ajánlottak fel,
Werner Richárd kapta, a torna
gólkirálya pedig a szegedi
Kiss Csaba lett. – Nagyon
hasznos volt számunkra ez a
felkészülési torna, hiszen
pontosan látjuk, hogy hol

tartunk három héttel az iga-
zán fontos mérkõzések elõtt
– nyilatkozta Matajsz Márk
vezetõedzõ. – Nagyon ke-
mény alapozó idõszak után
játszottuk ezeket a mérkõzé-
seket, ellenfeleink úgy tûnik
elõrébb tartanak a felkészü-
lésben, mint mi. Az utolsó
mérkõzésre elfáradtunk, de
most következik a frissítés
idõszaka, kevesebb lesz a fi-
zikális terhelés, jobban figye-
lünk majd a gyorsításra, és
azt sem szabad elfelejteni,
hogy nyolc új játékos érke-
zett a csapatba, idõ kell, mire
mindenki megismeri, meg-
szokja a másikat a medencé-
ben. Számomra nagyjából
már összeállt a csapat a leg-
optimálisabb felállása, de a
játékosoknak a medencében
is csapattá kell válniuk.

A Valdor a bajnokság kez-

detéig hátralévõ két hétben
több felkészülési mérkõzést
is játszik, ezen a héten példá-
ul a Szegeddel kétkapuzik a
csapat aztán jöhet a Magyar
Kupa, ahol olyan ellenfelek
várnak a mieinkre, mint a
Ferencváros, a Szolnok és a
Kaposvár. – Próbálunk minél
több edzõmérkõzést játszani,
hiszen számunkra csak ez je-
lentheti azt, hogy összeszok-
jon a társaság – mondta
Matajsz. – A csapatszellem
jó, a küzdõszellemmel is
meg vagyok elégedve, és re-
mélem, hogy három hét múl-
va jó formában várhatjuk
majd a bajnoki rajtot.

A Hungerit-Szentesi VK
együttese Szegeden játszott
az V. Nemzetközi Taylor&
Nash felkészülési tornán.
A jelentõsen megerõsített
Hungerit elõbb a szerb válo-
gatottat verte 28–9-re, majd a
BVSC ellen szoros mérkõzést
nyertünk 8–7-re, végül ismét
egy nagy gólkülönbségû
gyõzelem következett a Sze-
ged ellen 16–7-re. Ez a há-
rom siker pedig tornagyõzel-
met jelentett a csapatnak.

hv

Arany és bronz a
felkészülési tornákon A Szentesi Kinizsi felnõtt

és ifjúsági csapata is súlyos
vereséget szenvedett hétvé-
gén Hódmezõvásárhelyen.
Mindkét csapatunk hat gólt
kapott, és összesen egyszer
sikerült bevenni a hazaiak
kapuját. Vasárnap rangadó
itthon, a Csongrád ellen.

A listavezetõ Hódmezõvá-
sárhely gárdájához látogatott
a Kinizsi vasárnap, és a pa-
pírformának megfelelõen si-
ma vereséggel tért haza. Az
elsõ félidõ 30. percében szer-
zett vezetést a HFC, majd a
félidõ végén megduplázta
elõnyét a bajnoki cím egyik
aspiránsa. A második gól
meglehetõsen kalandos kö-
rülmények között esett: a Ki-
nizsi egyik védõje ütközött a
játékvezetõvel, a továbbpat-
tanó labdáért vívott harc vé-
gén pedig a büntetõhöz ju-
tott a Vásárhely, amit maga-
biztosan váltott gólra a haza-
iak játékosa. Két perccel ké-
sõbb hasonló esetben, de a
másik kapu elõtt a játékveze-
tõ nagyvonalúan továbbot

intett... Hogy ez mennyire
fontos döntés volt, az a má-
sodik félidõ 10. percében de-
rült ki, amikor egy szabadrú-
gást követõen a kipattanó
labdát Lajos Máté lõtte a ka-
puba, és egy pillanat alatt
szorossá vált a találkozó. Saj-
nos négy perc alatt két gólt
szerzett a Vásárhely, és ezzel
végleg eldõlt a mérkõzés, rá-
adásul a hosszabb kispaddal
rendelkezõ hazaiak a végén
két újabb találatot szereztek,
az elfáradó Kinizsi ellen. A
90. percben még tovább te-
tézte a bajt, hogy Lajost kiál-
lította a játékvezetõ, a védõ
játéka nagyon fog hiányozni
vasárnap, a Csongrád ellen.
– Megérdemelt, hazai siker
született, ezen nincs mit szé-
píteni – mondta Bozóki Zol-
tán, a Kinizsi vezetõedzõje. –
Ahogy fáradtunk, úgy vál-
tunk egyre fegyelmezetle-
nebbé, aztán rendezetlenné
is a védelmünk, többször át-
szaladt rajtunk. Vasárnap a
Csongrád lesz az ellenfe-
lünk, ahol edzõváltás tör-

tént, és nyilván az új edzõ-
nek kettõzött erõvel szeret-
nének majd bizonyítani a já-
tékosok. Bízom benne, hogy
sérültjeink felépülnek, és egy
hét alatt talpra tudunk állni
ebbõl a vereségbõl. Az el-
múlt hetekben a küzdeni tu-
dással nem volt gond, most
Vásárhelyen igen, remélem
ezen a téren is a szebbik ar-
cát mutatja majd a csapat.

A Csongrád jelentõsen
erõsített a nyári szünetben, a
Kinizsibõl négyen igazoltak
át a szomszédvár csapatá-
hoz, de érkezett játékos Sze-
gedrõl is, egyszóval nem lesz
könnyû dolguk a jelenleg a
kilencedik helyen álló mie-
inknek. A Szentes - Csong-
rád mérkõzés 28-án, vasár-
nap 16 órakor kezdõdik a
Pusztai László Sporttelepen,
az elõmérkõzést az ifjúsági-
ak játsszák. A fiatalok a fel-
nõtt gárdához hasonlóan,
nagyon kikaptak Vásárhe-
lyen, a vége 6-0 lett.

hv

Lajos Máté: gól és piros lap

Pékségben dolgozik a profi Európa-bajnok

Jól vizsgáztak a gálán

Elkezdte az utánpótlás 
Az elsõ fordulóban Egerben játszottak a Szentesi VK

korosztályos vízilabdacsapatai. A gyermek korosztály
7–13 arányban, a serdülõk 9–18-ra nyertek. Az ifjúsági
korúak a korábbi magyar bajnoktól 1 góllal, 15–14 arány-
ban kaptak ki. Az edzõ, Pellei Csaba a mérkõzés után el-
mondta, nehéz meccsre számítottak és pozitívum, hogy
végig volt tartása a csapatnak.

Nagy „Lütyõ“ Imre lendületben a hazai pályán Fotó: Vidovics Ferenc
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Szeptember 29., hétfõ
14:30 3D Maja, a méhecske
16:15 Delfines kaland 2.
18:15 A Védelmezõ
20:30 A Védelmezõ
Szeptember 30., kedd
14:30 3D Maja, a méhecske
16:15 Delfines kaland 2.
18:15 A Védelmezõ
20:30 A Védelmezõ
Október 1., szerda
14:30 3D Maja, a méhecske
16:15 Delfines kaland 2.
18:15 A Védelmezõ
20:30 A Védelmezõ

Mozimûsor

A munka szó hallatán az
emberek vagy a saját állá-
sukra gondolnak, vagy arra,
hogy momentán nincs, eset-
leg mások pozíciójára fáj a
foguk, amit sokkal szíve-
sebben töltenének be, mint
az éppen aktuálisat. Váro-
sunkban jelenelg is problé-
mát jelent a munkahelyek
hiánya, viszont a már meg-
lévõk között vannak olya-
nok, amik sokak számára
szimpatikusak lehetnek.
Összegyûjtöttünk néhány
álommunkahelyet, melye-
ket egy cikksorozatban mu-
tatunk be az ott dolgozók
segítségével. Mert Szente-
sen is létezik, akár hisszük,
akár nem.

Bár manapság minden-
honnan a gasztronómia, a
fõzéskultúra áraszt el ben-
nünket, a kulináris örömök
élvezete, a fõzõcskézés job-
bára megmarad a háziasz-
szonyok szintjén, a szakmá-
ban azonban egyáltalán
nincs túlkínálat, véli Ráduly
Attila. A Liget Étterem kony-
hafõnöke nagy szeretettel
mesélt munkájáról, ami szin-
te az egész életét kitölti.

A nagyváradi származású
férfi 1990 óta él városunk-
ban, azért költözött ide Ro-
mániából, mert a felesége
szentesi. Húsz évvel ezelõtt
szerzett szakács szakképesí-
tést, Budapesten kezdte pá-
lyafutását a Sir Lancelot étte-
remben, közben Szentendrén
és egy olasz étkezõhelyen is
dolgozott. 10 év után Szentes
következett, az egyik belvá-
rosi éttermet õ indította be,
majd fõzött ételkiszállításra
is, a Liget Étterembe fél éve

került. – Rájöttem, én inkább
a’la carte-os szakács vagyok.
Szeretek közvetlen kapcso-
latban lenni a vendéggel, át-
öltözöm, kimegyek hozzá,
érdeklõdöm, hogy ízlik a
fõztöm, ha bizonytalan, se-
gítséget nyújtok neki, ha
nincs egy étel az étlapon,
ajánlok valamit.

Azt hozzátette, a térség-
ben ez nem bevett szokás.
Pedig a modern gasztronó-
miában ezt is meg kell tenni,
így jobb szájízzel távozik a
vendég, és vissza fog térni,
fogalmazott a konyhafõnök.

A vendégek gyarapításá-
hoz és marasztalásához új-
donságokat is szükséges kí-
nálniuk az éttermeknek.
Ráduly Attiláék a múlt héten
váltottak étlapot, amit már
most pozitívan fogadnak a
vendégek. – Szûkítettük az
étlapot, viszont szélesebb
ételskálát kínálunk, s így tu-
dunk napi újdonságot, aján-
latot is nyújtani – mondta a
séf. Nyáron kedvezõen fo-
gadták a grillestjeiket, a ké-
sõbbiekben is szeretnék ki-
használni a hely adottságait,
s nemzetközi heteket vagy

hónapokat is rendeznének,
hogy ne menjenek el más vá-
rosba enni az emberek. 

Az étlap összeállításakor
mindenki kóstol, hozzátesz-
nek, elvesznek belõle, de
nem csak a három szakács,
akikkel a séf dolgozik, ha-
nem a felszolgálókat is be-
vonják, végtére is õk adják el
az ételeket.

Kedvence nincs Ráduly
Attilának, de elárulta, alap-
vetõen a magyarosat szereti,
s a mediterrán irányzat is
vonzza, s szereti elkészíteni
a tavi halakat. Friss fûszer-
növényekkel dolgozik a me-
nüben is. Frisseséget adnak
ételeknek, épp csak megka-
patják, félig ropogósan adják
ki. – Igyekszünk együtt élni,
lélegezni a gasztronómiával,
s elõ kell venni a kreativitást
– mondta a konyhafõnök. –
Azért jó ez a szakma, mert
aki akarja, mindent megta-
lálhat benne, a megélhetést
és a fejlõdési lehetõséget is.

Ráduly Attila reméli, há-
rom gyermeke közül vala-
melyikük kedvet kap a sza-
kácskodáshoz. Úgy tapasz-
talja, ha a fiatalok azt látják,
szüleik megélhetéssel küsz-
ködnek, rákényszerülnek,
hogy pályaválasztásnál a
szakmáknak ne a szépségét,
hanem az anyagi szempont-
jait keressék. Kevés a sza-
kács, különösen a jó szakem-
ber, véleményezi a konyha-
fõnök, aki oktatott is felnõtt-

képzésben, de 25 tanítványá-
ból ketten maradtak meg a
szakmában, talán nem látták
meg benne a biztonságot. –
Napi tizen órát vagyok tal-
pon, de másnap újult erõvel
kell munkába állni, az étel-
nek ugyanolyan ízûnek, kül-
lemûnek kell lennie. Napra-
késznek kell lenni az ételek
terén, felelõsséget kell vállal-
ni a konyhában folyó mun-
káért, s rálátásomnak kell
lenni mindenre, onnan kezd-
ve, mi van a raktárban  – so-
rolta a séf foglalkozása ne-
héz oldalát. Nem tagadja,
stresszes a munkája, de aki
ezt kezelni képes, hosszabb
távon profitálhat belõle. Az
ízérzék is fontos, de tanulha-
tó a szakma. Meg kell ismer-
ni az alapfûszerek ízét, hogy
rögzüljenek. Utána az ételek
módozatait, hogy például a
vadas ételekhez elengedhe-
tetlen a boróka, a kakukkfû.
Díszíteni is megtanulnak, ez-
után jöhetnek a kreált újdon-
ságok, melyek a séf egyéni-
ségét tükrözik. 

– Ha szereted a szakmád,
légy türelmes, tanulj. Nálam
nem múlik el nap, hogy ott-
hon ne olvasnék utána vala-
minek, a családom után a
gasztronómia az elsõ –
mondta Ráduly Attila. Sze-
rinte csak az illetõn múlik,
mennyi idõ alatt válik belõle
konyhafõnök, de ez legalább
10 év.

Darók József

Kos
Ne tegyen semmi olyat,
ami etikátlan vagy illegá-

lis. Kerülje azok társaságát, akik
csalással vagy egyéb ármánykodás-
sal igyekeznek elõnyökhöz jutni.
Kedvezõen alakulhatnak a pénzügyi
befektetései, a karrierépítése, az üz-
leti partnereivel való együttmûködés.

Bika
Legyen türelmes, csend-
ben végezze a munkáját,

mert olyannak tûnhet ez az idõszak,
mintha minden lépését tesztelnék.
Fõképp szakmailag kell alkalmaznia
a fokozott elõvigyázatosságot. 

Ikrek
Ebben az idõszakban a
karrierjét, a pénzügyeit

nagyon kedvezõ csillagászati hatá-
sok érik. A munkahelyén egy újabb
megbízás van kilátásban, melynek
során komolyabb elõmenetel vagy
egy lényeges mértékû plusz jövede-
lem ígérkezik.

Rák
Fokozottan figyeljen azok-
ra a személyekre, akik

sok jót tettek eddig önnek és ma is
örömmel egyengetik útját. Ne kerülje
a társaságukat, mert szeretik önt, és
a továbbiakban is számíthat rájuk. 

Oroszlán
Új ismeretségek vannak
kilátásban egy társasági

összejövetel révén, melyekbõl a ké-
sõbbiekre nézve nagyon jó kapcso-
lat alakulhat ki. Olyan emberek tár-
saságát élvezheti, akik megörven-
deztetik önt nagyvonalúságukkal, és
tisztelettel bánnak önnel.

Szûz
Ebben az idõszakban új
bevételi forrásokra lel,

melyeket érdemes megfontolni. Mie-
lõtt bármilyen pénzügyeit érintõ
nagy döntést hozna, mindenképp
elemezze ki a részleteket.

Mérleg
Most vegye nagyon ko-
molyan a munkáját, még

akkor is, ha olyan területen tevé-
kenykedik, ami nem szívügye. A vál-
toztatás ideje késõbb érkezik. Ezek-
ben a napokban a környezetében ta-
pasztalhat hullámzó feszültségeket.

Skorpió
A karrierjében a saját
megérzéseire hallgatva és

egy támogató segítsége révén ki-
emelkedõen kedvezõ változás vár-
ható. A hét elsõ napjaiban a munka-
helyén minden a feje tetején áll. 

Nyilas
Ez az idõszak némi átvo-
nuló feszültségekkel ter-

helt, de a csillagok biztosítják karri-
erje biztonságáról. Bármit is észlel a
kollegái körében, maradjon higgadt.
Vegye elõ a jó elõrelátó képességét.

Bak
Pénzügyi tranzakciói lebo-
nyolítására vagy elõre ter-

vezett hitelügyek intézésére a leg-
kedvezõbb nap a kedd. Beszélgeté-
seket, tárgyalások levezetését, me-
lyek késõbbiekben anyagilag jól
prosperálnak érdemes késõbbre
tennie.

Vízöntõ
Úgy érezheti, hogy a karri-
erje és a munkáján kívül

semmit sem tud komolyan venni.
Ezt az idõszakot jól tudja kamatoz-
tatni, ha új ismeretségek szerzésére
is szán idõt. Használja ki a veleszü-
letett adottságait. 

Halak
Ebben az idõszakban na-
gyobb bevételekre szert

tehet a jól megszervezett üzleti és
egyéb pénzügyi tranzakcióinak kö-
szönhetõen. Most is, mint minden
esetben a fontos döntéseiben hall-
gassa meg a belsõ megérzéseit is.

Szeptember 26-október 3.
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Álommunka – Létezik?

Családja után elsõ a konyha

Szeptember 29., 18 óra
Városi könyvtár
Gondolkodók klubja – Irodalom
és természet régen és ma. A
klubot vezeti: Berényiné dr. Papp
Erzsébet.
Szeptember 30., 18 óra
Városi könyvtár
A grafológia szerepe a szenve-
délybetegségek felismerésében
– elõadás. K. Horváthné Szabó
Edit grafológus.
Szeptember 30., 18 óra
Megyeháza
Ugorgyunk Társulat bemutatja:
Forradalom címû felolvasó est.
Szereplõk: Papp László, Rácz Atti-
la, Holman Endre, Keserû Imre,
Dózsa Erzsébet, szerkesztette
Poszler György. Belépés díjtalan.
Október 1., 18 óra 
Városi könyvtár
Magyarország a 18. században
címû sorozatban: A Rákóczi sza-
badságharc tetõpontja és befe-
jezése –  Poszler György.
Október 1., 16 óra
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szívügy Klub összejövetele.
A szellemi leépülés megelõzése
– elõadás. Ezt követõen a
balatonfelvidéki kirándulást vetítik.

Programajánló
A Szentesi Integrál Sakk SE NB II-es csapata vasárnap az

igen erõs Makó csapatával játszott. Sajnos betegség miatt és
egyéb okokból nagyon tartalékosan tudtunk kiállni, ezért
csak abban reménykedtünk, hogy ne nagyon kapjunk ki. Ez-
zel szemben a verseny nagyon kiegyenlítetten folyt, több
döntetlennel és „egy ide, egy oda" gyõzelemmel. A végén
Nagy Viktor 5 órás, küzdelmes, de gyõztes partijával a ja-
vunkra dõlt el a mérkõzés: Végeredmény: 6,5–5,5!

Gyõztek: Fábián Nagy Sándor, Nagy Viktor, Udvardi Zalán.
Döntetlen: Volosin V., Borsi I., Hajdú I., Radics L., Csipai L., Bala-
toni Gy., Zenovitz O.

A következõ NB II-es mérkõzés október 12-én, vasárnap
lesz itthon a kiskunfélegyházi csapattal, szeptember 28-án
pedig a megyei csapatunk játszik itthon.

Kõhalminé Forrai Julianna
csapatvezetõ

Sakk-bravúr

Mama elküldött a boltba, és a pénz-
tárnál elõttem fizetett szomszéd Ma-
rika Néni, akinek a kosarában volt 10
üveg sör, 2 üveg bor, és egy liter pá-
linka. Kérdeztem:
- Csak nem buli lesz Marika
Néniéknél?
Mire õ:
- Á nem, csak egy szimpla hétfõ...
Majd még hozzátette:
- Délelõtt.

- Ki az abszolút szerencsétlen?
- ???
- Aki beleesik a WC-be és a lehúzóba
kapaszkodik!

Elton John, Robbie Williams és Kylie
Minogue jönnek ki egy fergeteges
koncertrõl.
Jó részegek, és ahogy dülöngélnek a
kertek alatt Kylie-nak beszorul a feje
egy helyen a kerítésbe. Robbie azon-
nal kihasználja az alkalmat, felhajtja
Kylie szoknyáját és rendesen oda-
dörrent neki hátulról.
- Most te következel! - szól oda
Elton-nak.
Elton John sírva fakad...
- Mi van, Elton? - kérdezi Robbie.
- Sajnos nem fér be a fejem a kerí-
tésbe!

Két szõke nõ beszélget a tegnapi
áramszünetrõl.
- Képzeld 3 órát álltam a liftben az
áramszünet miatt.
- Az semmi, én 4 órát álltam a moz-
gólépcsõn!

Egy pasi minden este kukkolja a
szomszéd lányt az ablakon át, ahogy
az vetkõzik a szobájában. Egyik nap
aztán csörög a telefon, és a szom-
széd lány az:
- Helló! Én vagyok a szomszéd lány,
akivel szemben lakik. Nem találom a
bugyimat, nem látta véletlenül, hogy
hova tettem?

Egy golfozót kórházba visz a mentõ,
mert torkán akadt egy golflabda. A
férfi élet-halál között van, próbálják a
torkából kivenni a labdát. A kórház
folyosóján egy ideges férfi várakozik,
szintén golfozó. A nõvér megszólítja:
- Önnek rokona a beteg?
- Nem, az enyém a labda.

Két neves vívó edzõ összefut edzés
után: 

- Mondd csak, te hogy vizsgáztatsz? 
- Szúrópróbaszerûen.

Egy férfi sántikál az utcán. Szembe-
jön vele egy barátja.
- Hát veled meg mi történt?
- Csak egy kis futball-sérülés.
- Nem is tudtam, hogy focizol.
- Á, dehogy! Tegnap meccset néz-
tem és belerúgtam a tévébe.

Egy focista panaszkodik egy szurko-
lónak:
- Képzelje, 8 hónapja nem kapunk fi-
zetést! 
Mire a szurkoló: 
- Én meg már 20 éve nem láttam fo-
cit.

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

Hõguta

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

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

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

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

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Lodzi Fotómûvészek Társa-

ságának „Idõ” címû fotókiállítása
október 17-ig látható az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt.

Tokácsli Galéria
Velizar Krstic és Natasa

Budimilija tárlata tekinthetõ meg
szeptember 27-ig nyitvatartási
idõben. 

Városi könyvtár
Hossó Nóra – Vallomás ecset-

tel címû festménykiállítását lát-
hatják az érdeklõdõk az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
A Lódzi Fotómûvészek társa-

ság 4 tagjának képeibõl látható
kiállítás november 3-ig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 26-tól

A Nõi Szuperliga tekebaj-
nokság negyedik fordulójára
került sor szeptember 20-án
Gyõrben, ahol a Szentesi TE
a Dynamic TSK I. csapatával
játszott. A Dynamic 3010
ütött és 3 pontot, a Szentes
gárdája 2931 fával szintén 3
pontot szerzett.

Pontszerzõk: Molnár János-
né 509 fa, Marsi Margit 507 fa,
Seresné Lászlófi Mária 476 fa.
A plusz 79 fáért járó 2 pont a
Dynamic csapatáé lett, így
5–3-as vereséggel tért haza a
Kurca-parti együttes.

Nõi teke

Süllõfilé roston, kaviáros fûszervajjal – Ráduly Attila
konyhafõnök és vendégei is kedvelik
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Sikerült beazonosítaniuk a
Szentesi Rendõrkapitányság
munkatársainak azt a férfit,
aki az elmúlt idõszakban négy
házba is betört városunkban.
A férfi különféle használati
cikkeket tulajdonított el a há-
zakból, ám egyik esetben sem
haladta meg az eltulajdonított
tárgyak értéke a szabálysértési
határt. A férfi ellen üzletszerû-
en elkövetett betöréses lopás
miatt indult büntetõeljárás. A
férfit kedden újra elfogták, ek-
kor két, a Nagyörvény utcá-
ban található ház udvarára
ment be, ahonnan vasat szere-
tett volna ellopni, de a tulajdo-
nosok megzavarták, a kiérke-
zõ rendõrök pedig elfogták a
férfit.

A NAV munkatársai tartot-
tak ellenõrzést Szentes illeté-
kességi területén, és õk értesí-
tették a rendõrséget, hogy az
egyik ház udvarán marihuá-
nát találtak. A növény annyira
jól érezte magát abban a kör-
nyezetben, hogy töve 8 centi-
méteresre „hízott", két méter
30 centiméteresre nõtt meg, és
3 méter szélesre terebélyese-
dett. A rendõrség lefoglalta a
növényeket, O. Csaba 26 éves
szentesi lakos ellen pedig ká-
bítószer birtoklása vétségének
megalapozott gyanúja miatt
indult büntetõeljárás. Ugyan-

csak büntetõeljárás indult egy
férfi ellen, akihez rosszulléte
miatt mentõt hívtak ismerõsei.
A férfi a mentõsök kiérkezése-
kor  nekitámadt a mentõápo-
lóknak, egyiküknek a kezét
rángatta meg, a másiknak pe-
dig a kesztyûjét szakította le a
kezérõl. A férfi ellen közfel-
adatot ellátó személy elleni
erõszak miatt indított eljárást a
rendõrség, cselekedetéért akár
5 éves börtönbüntetést is kap-
hat.

Egy körözés alatt álló férfit
fogtak el a rendõrök, aki ép-
pen a barátjánál tartózkodott.
A férfit lopás miatt keresték a
nyomozók, de mivel az elfo-
gásakor nála és barátjánál is
feltehetõen új pszichoaktiv
anyagot találtak a rendõrök,
ezért új pszichoaktiv anyaggal
való visszaélés miatt is eljárás
indul mindkettejük ellen. A
rendõrség szakértõk bevoná-
sával vizsgálja a lefoglalt
anyagot.

Hv

Hétfõn 11 órakor Szentesre
riasztották a katasztrófavéde-
lem egységét. A Bajcsy-Zsi-
linszky utca egyik pincéjében
nagy mennyiségû esõvíz gyûlt
össze, amely elektromos be-
rendezéseket veszélyeztetett.
A vizet a szentesi egység mo-

toros szivattyú segítségével
rövid idõn belül eltávolította. 

Lakossági bejelentésre ér-
keztek ki a járõrök szerda dél-
elõtt a Kossuth utcára, ahol két
család tagjai szólalkoztak ösz-
sze, majd hárman közülük
kölcsönösen bántalmazták
egymást. A verekedõk – akiket
a rendõrök a helyszínen elfog-
tak – 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedtek. A
nyomozók a három férfit gya-
núsítottként hallgatták ki. Elle-
nük csoportosan elkövetett ga-
rázdaság gyanúja miatt indult
büntetõeljárás a Szentesi
Rendõrkapitányságon.

Három baleset történt szer-
dán. Reggel a Tisza-híd Szen-
tes felõli oldalán két személy-
autó ütközött, a balesetben
senki sem sérült meg. Nem
sokkal késõbb  motoros és sze-
mélyautó ütközött a város bel-
területén. A balesetnek ezúttal
sem voltak sérültjei. A tûzol-
tók forgalomkorlátozás mellett
végezték el a mûszaki mentési
munkálatokat. Kora délután a
Nagyörvény utca egyik lakó-
épületének tartófala megdõlt
és az épület veszélyeztette az
ott élõk biztonságát is. A tûzol-
tók kordonnal körbekerítették
a veszélyes területet, majd alá-
támasztották a meggyengült
falszerkezetet.

Rátámadt a mentõsökre

Született: Kis Lajos és Dobsa Ivett Dalmának (Honvéd u.
22.) Adrián, Halász-Szabó Mihály és Gavrán Tímeának (Dó-
zsa Gy. u. 48/A) Jázmin, Gránicz Zsolt és Juhász Anna Móni-
kának (Dózsa Gy. u. 60.) Noel, Túri Gábor és Lantos Anitának
(Shweidel u. 6.) Ádám, Kovács Benedek és Baranyi Margitnak
(Dr. Lakos u. 16.) Ervin, Nagy Zoltán és Pallagi Emõkének
(Nagy S. telep 14.) Zétény, Szatmári Péter Pál és Csendes Er-
zsébet Edinának (Dózsa Gy. u. 47/A) Zsadány, Nagy Zoltán
Gyula és Bojtor Ibolyának (Muskátli u. 4.) Zoltán Levente ne-
vû gyermeke. 

Házasságot kötött: Becsei Dániel és Erdei Gabriella Eszter
(Bajcsy-Zsilinszky u. 13.), Szõllõsi Ferenc (Mezõtúr, Garibaldi
u. 4.) és Lukács Adrienn (Szegvár, Kórógy u. 89.), Bistyei
Krisztián (Dózsa Gy. u. 82.) és Rácz Izolda (Lavotta u. 1.), Ju-
hász Szabolcs és Boldizsár Hajnalka (Aulich L. u. 14.),
Schwartz Gábor (Drahos I. u. 10.) és Hajdu Krisztina (Csong-
rád, Fõ u. 14.), Benkõ Norbert és Kasik Edina Judit (Klauzál
u. 1/A).

Elhunyt: Szemerédi András (Sáfrán Mihály u. 84.), Pulya
János (Jókai u. 160.), Höltl István Ferenc (Dózsa Gy. u. 183.).

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 29-ig: Kertvárosi Patika (Köztár-
saság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Szeptember 29-
október 6.: Menta Gyógyszertár (TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szom-
bat 8-13 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptember
27-28-án Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü szeptember 29

- október 3.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Francia hagymakrémleves

és tojásos leves
A menü: Tüzes töltött karaj,

burgonyapüré
B menü: Szezámmagos-brokkolis

csirkefalatok, párolt rizs
Kedd: Lebbencsleves és

zöldbableves
A menü: Bugaci aprópecsenye,

sült burgonya
B menü: Dónáti csirkemell, tészta
Szerda: Brokkolikrémleves és

tárkonyos burgonyaleves
A menü: Chilisbab vagy

Bácskai rizseshús
B menü: Filézett csirkecomb rántva,

zöldborsófõzelék
Csütörtök: Gyümölcsleves és

frankfurtileves
A menü: Kassai tokány, tészta
B menü: Csirkés-zöldséges rakott

tészta v. túrós-tejfölös
rakott puliszka

Péntek: Húsleves házi tésztával és
legényfogó leves

A menü: Sertésszelet jóasszony-
módra, sült burgonya

B menü: Dubary csirkemell v.
cápaharcsa rántva

www.galeriakavehaz.hu (X)

Az elmúlt hétvégén immár tizedszer népe-
sült be a Kossuth tér a város apraja-nagyjá-
val, akik a hagyományos Térfesztivál sokszí-
nû programkínálatából válogathattak. Hete-
dik alkalommal pedig finomabbnál finomabb
borokból és pálinkákból is lehet válogatni, a
bortesztivál és pálinkaünnep népszerû kísé-
rõje a városi rendezvénynek. A nyitónapon
szokás szerint a Csongrád és Békés megyék-
ben mûködõ Szent Vince Borrend avató ün-
nepségét tartották, ezúttal ketten – Bányai Já-
nos és Horváth István – találtattak arra alkal-
masnak, hogy a kulturált borfogyasztás, a
termõtáj értékeinek hírét vigyék.

A téren sorakozó faházakban a szokottnál

kevesebb borászat képviseltette magát, de
idén is kóstolhattunk például tokajit, s elma-
radhatatlan vendég csongrádi nedûivel Gu-
lyás Ferenc. A magát „az idei legeredménye-
sebb hazai pálinkafõzdeként” reklámozó
Gyulai manufaktúra is kínálta termékeit. So-
kaknak ízlett az aranyfürt elnevezésû fehér-
bor.

Szombat este a sztárvendég zenekar, a Bu-
dapest Bár varázsolt felejthetetlen hangulatot
a térre, az alkalomhoz illõen a Szilvafácska
(Bubamara) címû dalukkal búcsúztak. Az
igényes élõzenei produkcióban énekelt Frenk,
Keleti András, Ruttka Bori, Behumi Dóri és a
perzsa származású egzotikus Tania Saedi. 

Borozás „bárhangulatban”

(folytatás az 1. oldalról)
A Lavornál halfogó rácsot

szerelt fel a horgászegyesü-
let, megakadályozandó a ha-
lak átjutását a Körösbe. A rá-
csot naponta többször tisztít-
ják a hordaléktól, nehogy el-
zárja a víz útját.

Az Ativizig tájékoztatója
szerint a szivattyútelepek II.
és I. fokú készültség mellett
üzemelnek. Szentes térségé-
ben I. fokú belvízvédelmi ké-
szültség van érvényben, az
elöntés 7800 hektárt érint. A
Szentes és Környéke Vízgaz-
dálkodási Társulat I. és II. fo-
kú készültség mellett végez
belvízvédekezést. Besenyei

Pályázati forrásnak kö-
szönhetõen több lehetõség
nyílt a Dél-alföldi régióban
rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztésére. A 2 milliárd fo-
rintot meghaladó támogatás-
ból a Dr. Bugyi István Kór-
ház pszichiátriai-addiktoló-
giai osztályát is bõvítették.
Egy foglalkoztató teremmel,
egy elkülönítõvel, hat férõ-
helyes, vizesblokkos kórte-
remmel, tornateremmel és
egyéb szociális helyiségekkel
ellátott, 200 négyzetméteres
blokkot hoztak létre a kór-
házra esõ 78,5 millió forintos
támogatási keretbõl.

A projekt célja a különbö-
zõ szenvedélybetegségben
szenvedõk teljes körû kezelé-
séhez szükséges körülmé-
nyek megteremtése volt. A
jövõben a szakápolói létszám
bõvítésére is szükség lesz.

Visszafelé folyt a Kurca

Jelen állapotok szerint hét-nyolc csoport
használja aktívan a közösségi létesítményt.
Az önkormányzati fenntartású pince a város-
központ rehabilitáció során megújult, így a
jövõben egy 94 és egy 87 négyzetméteres he-
lyiséggel várja a szabadidejüket itt eltölteni
vágyókat. A jövõben úgynevezett kulcsos-
házként mûködõ termeket 1000 forintért le-

het kibérelni alkalmanként, függetlenül attól,
hogy hány fõ tartózkodik ott. Elsõsorban a
fiatalok jelentkezését várják, de az összesen
120 fõt befogadó helyiségek alkalmasak osz-
tálytalálkozók, mini konferenciák, képzések
lebonyolítására is. 

Érdeklõdni Koromné Seri Anikónál lehet a
30/995-46-89-es telefonszámon.

Kihasználatlan a Diák Pince

A Mozgáskorlátozottak

Csongrád megyei Egyesüle-

tének Szentesi Csoportja ok-

tóber 11-én, szombaton 11

órai kezdettel tartja éves be-

számoló csoportgyûlését a

Móricz Zsigmond Mûvelõ-

dési Házban. Az egyesület

számít tagjai megjelenésére.

Éves beszámoló

Dr. Chomiak Waldemar FIDESZ-KDNP képviselõ munkája
során többször rámutatott arra, amit mára Kalamusz Endre is
felismert: a Kertvárosban lévõ „...lakótelep és környezete rég-
óta fejlesztésre szorul...”. A FIDESZ-KDNP által képviselt
szociális gondoskodási modellbe beleillik ötlete a kertvárosi
gondozási központ létesítésérõl. Az is örömmel tölt el ben-
nünket, hogy a város többségi akaratának is engedelmesked-
nek, ugyanis a baloldali kis pártok közös képviselõjelöltje
egyetért azzal, hogy eljött a cselekvés ideje! Azt is átvette a
FIDESZ-KDNP-tõl, hogy az emberek tényleges változást
akarnak Szentesen, lendületet, tetteket akarnak látni. Nem
úgy, mint eddig!

FIDESZ-KDNP szentesi szervezete

Sajtóközlemény

Fájó szívvel tudatom,
hogy testvérem,

SSZZAABBÓÓ  IIMMRREE,,
a fizikatudományok doktora
életének 79. évében elhunyt.

UUttoollssóó  úúttjjáárraa
22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  2277--éénn

kkíísséérrjjüükk  LLuunnddbbaann..

Gyászolják: testvére Szabó Ferenc
ny. tanár, keresztgyermekei
Ferenc és Ilona, gyermekeik

Elizabeth és Per közgazdászok,
valamint gyermekeik.

Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

Jegyzõje

PÁLYÁZATOT HIRDET
vagyon-, ingatlan-

nyilvántartási ügyintézõi
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás
a www.kozigallas.gov.hu,

és www.szentes.hu
honlapon megtekinthetõ.

Dr. Demeter Attila, a 4. sz.
választókörzet képviselõje
fogadóórát tart október 1-
jén, szerdán 18 órakor a
Csongrádi út 3. sz. alatt a

Vízmû épületében. A foga-
dóóra vendége lesz Szirbik
Imre polgármester. A találko-
zón a választókerületet érin-
tõ legfontosabb aktuális kér-
désekrõl is tájékoztatást hall-
hatnak a jelenlévõk.

Fogadóóra

Haltelepítés
A tavaszi halpusztulás pótlására felajánlott 1 tonna

pontyot telepített a Kurcába a héten a horgászegyesület.
A Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének
elnöke, Láda Gáspár 5 mázsa 3 nyaras pontyot ígért az el-
hullott halak pótlására, míg Szirbik Imre 300 ezer forint
támogatást adott az önkormányzat nevében. Így közel 1
tonna, összesen 589 darab, átlagosan 1,6 kilogrammos hal
került a Kurcába a Bali-hídnál. Az egyesület októberben
kezdi meg a saját telepítést, a megyei szövetség pedig ta-
vaszra ígért további haladományt, tudtuk meg Kalamusz
Endre elnöktõl. Szirbik Imre lapunknak elmondta, hogy
a város minden évben mûködési támogatást ad az egye-
sületnek és 2 millió forintot különít el a költségvetésben
vízminõség védelemre. A polgármester a kedvezõ tapasz-
talatok alapján további szökõkutak üzembe helyezését
látná szükségesnek a Kurcán, mivel  a jelenlegi kettõ mû-
ködése óta jelentõsen javult a víz oxigénállapota. 

Új esély a
betegeknek 


