
Ez év májusában kezdõd-
tek meg a kivitelezési mun-
kálatok a régi hulladéklera-
kónál Szentesen. Elsõként
itt láttak munkához a
DAREH és a Közgép szak-
emberei, mivel a helyi pro-
jektelemek közül a legré-
gebbi, a legnagyobb terüle-
tû és szakmai kihívás szem-
pontjából is mérvadó telep-
rõl van szó. 

A munkálatok megkezdé-
se elõtt szórólap formájában
tájékoztatták a lakosságot.
Az eddigi tapasztalatok sze-
rint kevés a lakossági pa-
nasz, aki felhívta a vonalat,
az is javarészt a szaghatáso-
kat tette szóvá. A folyamatos
munkavégzés során a mé-
lyebben fekvõ, évtizedek
alatt felhalmozódott, mint-
egy 300 ezer köbméter kom-
munális hulladék kitermelé-
se és szétválogatása zajlott,
és a hulladéktest egy részé-
nek az alászigetelését is elvé-
gezték. A következõ hóna-
pok folyamán ezek a tevé-
kenységek folytatódnak. Az
idõjárás és a folyamatok
függvényében mindig más
gépparkkal dolgoznak a
munkások. A rosták, kotró-
berendezések és rakodógé-
pek gyakori elemei a talán
hamarosan szebb arcát mu-
tató látképnek. Az úgyneve-
zett tájsebek begyógyítása
során biztonságossá teszik a
lerakók környezetét. A hulla-
dékot az átválogatás után a

lehetõ legkisebb méretûre tö-
mörítik, majd ásványi- és
szintetikus szigetelõanyag-
okkal mondhatni becsoma-
golják azt. 

„Ezek a szigetelõanyagok
megakadályozzák, hogy az
esõ szennyezõdéseket mos-
son a földbe vagy a talajvíz-
be. A projekt befejeztével egy
biztonságos, egészséges és
nem utolsó sorban esztétikus

környezetet adunk vissza a
természetnek“ – írta közös
nyilatkozatában a DAREH
és a Közgép.

Jelenleg hatalmas, agyag-
gal aláágyazott dombokat ta-
lálunk a telep területén, me-
lyek az elõzetes becslések
alapján 7-8 méter magassá-
gúak lesznek a teljes folya-
mat befejezését követõen. A
megfelelõ szigetelõ és szi-

várgó rétegek kialakítását
követõen füvesítik, elõsegít-
ve a beilleszkedésüket a kör-
nyezetbe. Az egykori lera-
kók területe a kivitelezés vé-
géig munkaterület, vagyis
ott csak munkavégzés céljá-
ból tartózkodnak a szakem-
berek.

(folytatás a 3. oldalon)
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Bemutatkoznak a polgár-
mester-jelöltek

A jövõ hét végén zajló önkormányzati választáso-
kon induló három polgármesterjelölt írta le lapunk-
nak elképzeléseit. Bozó Zoltán (Fidesz-KDNP),
Szirbik Imre (MSZP-DK-Együtt-PM), Szabó Zoltán
Ferenc (Jobbik) a szavazólapon szereplõ sorrendben
mutatkoznak be.

8. oldal

Újra dobógála Szentesen
30 esztendõ után újra nemzetközi dobóversenyt

rendeztek a szentesi sportpályán. A 2014. évi Kertvá-
ros Kupa Nemzetközi Dobóversenyen diszkoszvetés-
ben és súlylökésben a felnõtteknél az Európa-baj-
nokságon súlylökésben bronzérmet szerzett Márton
Anita diadalmaskodott. A diszkoszvetést Seres And-
rás, a súlylökést Sinkó Árpád szabadkai versenyzõ
nyerte. 

9. oldal

Fiatalodna a megújuló
polgárõrség

A korábbi elnök lemondása, és az alelnök tisztségébõl
való visszahívása után tisztújító közgyûlés során új vezetõ-
séggel mûködik tovább a Szentesi Polgárõrök Egyesülete.
Kõrösi Imre, a szervezet új vezetõje elmondta, hogy szep-
tember 12-én a tagok nyolcvan százalékos részvételi arány
mellett száz százalékban támogatták a Gilinger Istvánnal
közös kinevezést. A titkár személye változatlan maradt.

3. oldal

Jogászként és szentesi
polgárként szükségességét
érzem annak, hogy az aláb-
bi ügyben megszólaljak.

„Mentsük meg az egyetlen
független szentesi médiu-
mot" címmel hétfõn sajtótájé-
koztatót tartott a Rádió451.
Sokban segít bennünket a
tisztán látásban a Rádió451
vezetõjének tegnapi nyilat-
kozata, amelynek legfõbb
tartalma az, hogy õk ki-
egyensúlyozott tájékoztatást
adnak a hallgatóknak. 

Mindannyian tudjuk azt,
hogy a magyarországi helyi
médiumok kereskedelmi be-
vételeikbõl képtelenek fenn-
tartani magukat. Országosan
is csak egy kivétel van, azt
éppen most adóztatják meg.
Tehát joggal teszi fel az em-
ber a címben szereplõ kér-
dést ki, kicsoda, és miért?
Nem is lenne ez érdekes, ha
a rádió ügyvezetõje, nem
lenne e mellett a Fidesz-
KDNP városi kampányfõnö-
ke is.

Lássuk tehát ki, kicsoda, és
miért? Amennyiben tehát a
kereskedelmi bevételek nem
fedezik a kiadásokat külsõ
forrásokra van szükség.
Mindannyian tudjuk, ki hoz-
ta létre a rádiót, a tájékozó-
dásban segít az, ha megnéz-
zük az avató ünnepség nap-
jainkban közösségi oldalakra
általuk feltett felvételeit. E
kérdésben a rádió mûködé-
sét látva a véleményalkotás
már ízlés dolga.

2010. CIV. törvény a sajtó-
szabadságról.

4 . § (1) Magyarország elis-
meri és védi a sajtó szabad-
ságát és sokszínûségét.

2010. CLXXXV. médiatör-
vény

4. § A médiaszolgáltatások
sokszínûsége kiemelten fon-
tos érték. 

Ismereteim szerint az el-
múlt hét végéig, csupán egy
alkalommal keresett meg
baloldali képviselõjelöltet a
Rádió451, még szeptember
legelején Hornyik Lászlót. Ek-

kor Hornyik László arra a
nyilatkozat megtételére kérte
Muhari Mártont, a rádiót mû-
ködtetõ ügyvezetõt, hogy a
vele készülõ beszélgetés élõ-
ben legyen sugározva, az is-
métlések se legyenek meg-
vágva és arra is kért nyilat-
kozatot a demokratikus eljá-
rás érdekében, hogy minden
jelölõszervezet és jelölt sze-
repelhessen a Rádió451 mû-
soraiban. Ekkor és e hét ele-
jéig ez elutasításra került.
Fontos, hogy ne dõljön be
senki egy a jogtól távol álló
propaganda szövegüknek.
Azzal, hogy a demokratikus
baloldal képviselõi tükröt
tartottak nekik, keddtõl
kezdve belátták, hogy maga-
tartásuk helytelen. 

Nagyon sok becsületes,
ma is aktív szentesi rádióst
ismerek. Tudom, nehéz a
helyzetük, de remélem, hogy
majd mindig be tudják tarta-
ni az újságírói szakma tisz-
tességes alapszabályait.

Dr. Stern Sándor jogász

Ki, kicsoda, és miért?

Fehér Lászlóné Anikó né-
hány éve szembesült azzal,
hogy Szentesen nincs túl
sok lehetõségük az embe-
reknek arra, hogy elhaszná-
lódott lábbelijeiket rendbe
hozassák, sõt úgy érezte,
hogy rövid idõn belül hi-
ányszakma lesz a városban
ez a mesterség. Vásárhelyen
és Csongrádon is élt, végül
itt találta meg az üzletének
megfelelõ helyet.

Anikó úgy érezte, hogy
lenne kedve kitanulni ezt a
szakmát, ami saját bevallása
szerint nõként nem túl gya-
kori elhatározás. Korábban
vendéglátással foglalkozott,
eredeti szakmája könyvelõ,
így eléggé elszakadt az ere-
deti irányvonaltól, amikor je-
lentkezett a cipõkészítõ-javí-
tó szakma elvégzésére Kecs-
keméten. Sok gondolkodási
ideje nem volt, hiszen a kö-
vetkezõ napon már az elsõ
órát indította a képzési köz-
pont. Férfi tanulótársai meg-
lepetten tapasztalták, hogy
Csongrád megyébõl egyedü-
liként egy hölgy is csatlako-
zott a csoporthoz. 

– Minden nap hét órában
sajátítottuk el a tudnivalókat,
amíg le nem tettük a vizsgát

hét évvel ezelõtt. Idén ta-
vasszal pedig három éves
évfordulóját ünnepelte a vál-
lalkozás. Mára abszolút hi-
ányszakmaként említhetjük
a cipészetet. A férjemet már
én tanítottam be, aki lelkesen
segít a munkában. Szükség
is van rá, mivel ez nem kife-
jezetten nõi munka, és van-
nak olyan tevékenységrései,
amit csak egy férfi tud elvé-
gezni. A régi idõkben ez for-
dítva volt, hiszen a suszterfe-
leségek tettek-vettek a mû-
helyekben, legtöbbször a ra-
gasztás és varrás terén –
részletezte Anikó.

A buszpályaudvarnál levõ
mûhelyben napi 10-12 órát
dogozik, ahová a környezõ
településekrõl is hoznak
javítani valót. Sok munkát
igénylõ szakmáról beszé-
lünk, ahol legtöbb esetben
bõrrel dolgoznak, így a pre-
cíz munkavégzés elengedhe-
tetlen. 

– Szeretem az ilyen dolgo-
kat, fõleg, hogy szükségelte-
tik hozzá kreativitás is, ami
egy nõben megtalálható.
Sokszor ezen múlik, hogy
egy cipõt hogyan lehet meg-
javítani.

(folytatás a 3. oldalon

A javítandó cipõ
sosem fogy el

A tervek szerint
halad a rekultiváció

Több mint 300 ezer köbméter szemetet tüntetnek el egy év alatt.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet



22 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  ookkttóóbbeerr  33..

Mit szól hozzá rovatunk-
ban a szentesi lakossá-
got kérdezzük olyan, a vá-
rost érintõ eseményekrõl,
ügyekrõl, melyekrõl mi is
tudósítottunk. Mostani szá-
munkban Mészáros Beáta
patikalátogatót (képünkön)
kérdeztük.

– Az úgynevezett Balogh-
udvaron alakította ki az ön-
kormányzat mintegy 6,5 mil-
lió forintból azt az új játszó-
teret, melynek elõdjét, az ép-
pen 10 éve létesített Gullivert
tönkretették a vandálok. Az
új teret kamera figyeli. 

– Dicséretes ötlet az álta-
lunk csak „Rigós játszóként”
emlegetett tér felújítása. A
kérdés: pár kamera mennyi-
re fogja visszatartani a van-
dalizmusban örömüket lelõ
fiatalokat? Egy modern ját-
szótér a gyerekek kikapcso-
lódását, fejlesztését is szol-
gálja. Bízom abban, hogy
sok, a külvárosi részeken le-
harcolt állapotban lévõ tér is
megújul.

– A kültéri medencék fel-
újítása és egy teljesen új él-
mény- és wellness fürdõ épí-
tése kezdõdik még ebben az
évben a ligeti uszodában. A
közbeszerzési pályázatok
részben lezajlottak.

– Azt hiszem, nem árulok
el nagy titkot azzal, hogy so-
kan vártuk már ezeket a fej-
lesztéseket. Új lehetõségek
nyílnak meg: munkahelyek
is teremnek, és végre nem
csak, úgymond „egy napos”
lesz a strandunk. Számítok
rá, hogy ha kilátogatok a
strandra, és úszni szeretnék,
végre lesz szabad medence,
ahol ezt megtehetem.

– A Magyar Urbanisztikai
Társaság elnöksége az Ener-
giatudatos Város címet ado-
mányozta Szentesnek. A sze-
lektív hulladékgyûjtés, a ter-
málvíz hasznosítása és a
térség energiaforrásai fontos
tényezõi a mostani eredmé-
nyeknek.

– Jó dolognak tartom ezt
az elõrehaladást a megújuló
energiaforrások terén, de
úgy gondolom, hogy ettõl
csak többet lehet tenni a vá-
rosért ezen a vonalon. A le-
hetõségek folyamatos felku-
tatásával válhat elérhetõvé
az az állapot, ami a nyugati
országokban már természe-
tesnek számít. Országosan
kiemelkedõ teljesítményt
nyújtunk, ez igaz, viszont
még mindig van hová fejlõd-
ni.

–  Hivatalosan is felavat-
ták a szentesi mûfüves lab-
darúgó pályát a Pusztai
László Sporttelepen. Minden
korosztálynak zajlanak az
edzések.

– A foci az, amivel engem
a világból ki lehet kergetni.

Mindenesetre annyi bizo-
nyos, hogy a futball az a
sport, amit a kisgyermekek
java elsõk között sajátít el.
A különféle korosztályok
ugyan jól megférnek egymás
mellett, de tény, hogy nem
egészséges egy 9 éves kisfiút
egy 18 éves fiatal felnõttel
együtt, vagy legalábbis egy
térben edzeni. Örülök, hogy
figyelnek erre. Tegyék ezt
más sportágak esetén is!

– Kívül-belül megújul a
görögkeleti templom. A kül-
sõ és belsõ felújítására görög
kisebbségi önkormányzat
nyert pályázati forrást.

– Szimpatikus számomra
az, hogy ha már az unió ad
forrásokat, azokkal egyre
többen próbálnak és mernek
élni. A görög kisebbségi ön-
kormányzat számára ez bi-
zonyára fontos lépés, nagy
lehetõség. Támogatom eze-
ket a megmozdulásokat, sok
sikert, szerencsét, kitartást
kívánok nekik a továbbiak-
ban.

– Októbertõl a berki rész
ellátásának megvalósításá-
val mindenhová eljut a ta-
nyagondnoki szolgálat.
Csökkenti a tanyasi élet
korlátait és elviszi a városi
lehetõségeket, szolgáltatáso-
kat a külterületen élõk szá-
mára.

– Bár sokan nem hittek ab-
ban, hogy a szolgálat életben
tartható lesz, úgy gondolom,
szép eredményeket értek el,
és bebizonyították, hogy a
rendszer mûködik és mint
látható, fejleszthetõ. A városi
lakosságot, és a fiatalokat is
jobban be kellene vonni a ta-
nyavilág életébe. Miért? So-
kuknak a tanyasi lét, világ,
mint olyan csak regékben lé-
tezik; egy ledõlt parasztház-
zal és gémes kúttal azonosít-
ják, annak lényegérõl, miliõ-
jérõl semmit sem tudva.

Mit szól hozzá
Mészáros Beáta?

A Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola, Szakiskola alkal-
mazotti közössége és diáksá-
ga megrendülten vette tudo-
másul, hogy az iskola kiváló
tanára, a gyerekek szeretett
Bogi nénije váratlanul el-
hunyt. 

Röviden idézzük fel életút-
ját: 

Beliczay Tamásné László
Boglárka a szegedi József At-
tila Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karán
szerzett biológia–földrajz sza-
kos középiskolai tanári okle-
velet. 

1961 szeptemberétõl az ak-
kori Közgazdasági Techni-
kumban kezdte el pályáját, õ
volt a legsokoldalúbb tanár,
szaktantárgyain kívül az
évek során állattenyésztés-
tant, növénytermesztéstant,
munkavédelmet, anatómiát,
pszichológiát, orvosi latint,
ápoláslélektant, környezet-
tant, mûvészetek tantárgyat
is tanított. 

52 éven át volt a Közgé
meghatározó tanáregyénisé-
ge, oktató-nevelõ munkájá-
nak eredményeként több
száz különbözõ foglalkozású
ember – többek között nõvé-
rek, orvosok, közgazdászok,
tanárok, ügyintézõk – emlé-
keznek rá mint tanárukra,
osztályfõnökükre. 

Dinamikus egyéniségével
mindig figyelembe vette a
kor változó követelményeit,
folyamatosan továbbképezte
magát: bõvítette gazdaság-
földrajzi ismereteit, számító-
gépes tanfolyamot végzett, a
videotechnikát is elsajátította. 

Minden évben osztályfõ-
nök volt. Kedves egyénisége,
vidám természete, szakmai
tudása évtizedek múltán is
kellemes emléke az itt nevel-
kedetteknek. Nem véletlen,
hogy tanítványai gyakran
meglátogatták, gyermekeiket
„Bogi néni iskolájába” írat-
ták. 

A tantestület által szerve-

zett rendezvényeken mindig
részt vett, személyisége, vi-
dámsága átragadt tanártársa-
ira, az élethez való pozitív
hozzáállása példaértékû volt
fiatal kollégái és a diákok szá-
mára is. Szállóigévé lett mon-
dásait sokáig fogjuk emleget-
ni. 

Családi élete is mindig pél-
dás volt, szoros kötelék fûzte
férjéhez, és gyakran mesélt
lányairól, unokáiról.

A leírtak is bizonyítják,
hogy életének meghatározója
a család és az iskola volt. 

Embersége, mûveltsége, ta-
nári tevékenysége, egyénisé-
ge sok száz diák életét befo-
lyásolta és alakította. Az álta-
la hagyott ûr betölthetetlen! 

„Igazából senki sem hal
meg. Érdekel, miért? Ezentúl
is ott élsz mindenkiben, aki
valaha is ismert téged, akire
hatottál, nem számít, meny-
nyire. (...) Beszélnek majd ró-
lad, sosem felejtenek el, mert
sosem mész el... sosem fogsz
meghalni; ugyanis szerettek
és szerettél.” (Részlet a „Szel-
lemekkel suttogó” címû film-
bõl).

Boros Sámuel
Szakközépiskola,

Szakiskola tantestülete

In memoriam
Beliczay Tamásné

Lezárult a  „Szakrális Mû-
vészeti Hét" idei programja,
amelybõl Szentes is igyeke-
zett kivenni a részét. A ren-
dezvények elemzése még a
szervezõkre vár, itt most csu-
pán a zárónapról essék szó.
Vasárnap, 28-án 10 órakor a
Szent Anna-templom kórusa
Nagy János vezetésével, egy
bensõségesen megszólaltatott
latin misével járult hozzá a
lelki gazdagodás mûvészi ki-
teljesedéséhez. Délután az
evangélikus templom adott
meghitt környezetet a záró
hangversenyhez. A zsoltárok
és az imádságos lélek leg-
szebb szövegei és dallamai

két kórus és két hangszeres
mûvész, Szunyogh Gabriella
hegedû, Nagy János orgona
közremûködésével szólaltak
meg. 

Az élményt a szerény lét-
számú hallgatóság lelkes
tapssal köszönte meg. Az ér-
demi méltatáson túl van egy
nagyon jelentõs mozzanat,
amit összevissza zavart vilá-
gunkban ki kell emelnünk.
Szentes evangélikus templo-
mában a katolikus egyházi
kórus és a Kiss Bálint refor-
mátus iskola tanárainak
együttese énekelt. Önálló szá-
mokkal és összkari produkci-
óban is bemutatkoztak. Farkas

Márta és Kocsis Györgyi ve-
zényletével, a Kiss Bálint is-
kola igazgatója, Karikó Tóth
Tibor együtt énekelt velük,
vállalta a mûsorközlés igé-
nyesen tömör feladatát is. A
zenetanárnõ hegedûszólója
emelkedetten szárnyalt fel az
égig, a testvérvárostól kapott
orgona a város díszpolgárá-
nak billentésére szárnyalt.

A Szakrális Mûvészeti Hét
itt ért véget. Jó lenne remélni,
hogy a fontos ügyekért való
összefogás nem zárult le, ha-
nem a példa nyomán erõsö-
dik. Mindenkinek, az egyes
embernek, a városnak, a ha-
zának is ez az érdeke. B. E. 

Olvasóink írják

Szívbõl szárnyaló dallamok

Talán a túl sok augusztusi
esõ okozta, vagy a magyar
közszolgálati média mérhe-
tetlen gyáva, lakáj minõsége
váltotta ki, de tény, a mû-
fajban szokatlan, ingerült
hangvételû írást tett közzé
Sándor Erzsi, a szeptemberi
Mozgó Világban. Tette ezt
Bajor Imre és Robin Williams
halála kapcsán el nem hang-
zott hírek, majd még inkább
az el nem hangzott híradáso-
kat magyarázó szánalmas
magyarázkodások kapcsán.
Sándor Erzsitõl kap minden-
ki hideget, meleget, „bará-
tok”, fanyalgó értelmiségiek,
de mindenek felett az MTVA
szerkesztõit vágja, mint a ré-
pát:

„...kussoltak és lapítottak,
késõbb újabb röhejes nyilat-
kozatokat kiadva, amivel
tényleg felállították a száz-
méteres halottgyalázás és ke-
gyeletsértés világrekordját,
mert aki olvassa ezeket a
kommünikéket, vinnyogva
röhög. R. W. esetében azt si-
került kitalálniuk, hogy
„Egy sztár öngyilkossága
ugyanis – szakértõk szerint –
könnyen öngyilkossági hul-
lámot indíthat el. (…) Min-
denesetre izgatottan várom
azt az MTVA-s szóvivõi nyi-
latkozatot, amelyben arról
tájékoztatnak, hogy azért

nem adnak hírt Mészáros Lõ-
rinc meggazdagodásáról, a
kõbányák hirtelen gazdasági
térnyerésérõl, a trafik - ka-
szinó - mindjárt - italboltok
és koncessziók hátterének
megvilágításáról, mert ez
könnyen meggazdagodási
hullámot idézhet elõ a lakos-
ságban, és ezt igyekeznek el-
kerülni."

(Ezt a közleményt nem
csak Sándor Erzsi, én is rég-
óta várom.)

Kevésbé ingerült a Hó-
napló rovatban Parászka Bo-
róka írása. Sajnos, õ is halál-
eset kapcsán szerzett keserû
tapasztalatokat. A nyáron tá-
vozott el Papp Kincses Eme-
se, aki „köztudomásúan Tõ-
kés embere volt”. Marosvá-
sárhelyi fórumon búcsúzott
volna, illõ tisztelettel, a régi
vitapartnertõl Parászka Bo-
róka. A nekrológot a szer-
kesztõség indoklás nélkül
mellõzte. Papp Kincses Eme-
se még vitázott politikai el-
lenfeleivel. Mára a magyar
miniszterelnök és pártja már
elérte, nem csak az anyaor-
szágot, Erdélyt is kétfelé sza-
kította. Sem itt, sem ott nem
ellenfelek, ellenségek állnak
szembe egymással. Tõkés ex-
püspök búcsúztatta Papp
Kincses Emesét, majd azon-
nal a tusványosi táborba sie-

tett, hogy Orbán mellett be-
szédet mondjon. A már be-
hangosított emelvényen vet-
ték a mikrofonok, hallhatta a
közönség a nem publikus
részt, ahogy Tõkés utasítást
kért a miniszterelnöktõl, mi-
lyen beszédet mondjon? Az
utasítás: Rövidet, László, rö-
videt! Így megy ez.

Fontos interjút készített Pi-
kó András Spiró Györggyel.
Aki meg akarja érteni azt
a közép-európai torzképet,
ami visszanéz rá a tükörbõl,
az most tegye félre azt a zsi-
geri gyûlöletet, amit Spiró
iránt érez – anélkül persze,
hogy akár csak egy sort is ol-
vasott volna tõle. Olvassa el
az interjút és cáfolja meg
Spiró megállapításait, amit
az iszlámról, a keresztény-
ségrõl, a délszláv háborúról,
az ukrán-orosz öldöklésrõl
és hazai viszonyainkról
mond. Nem vitás, a szep-
temberi Mozgó közel 130 ol-
dalából úgy 90 odal politikai
irodalom, de marad tere a
szépirodalomnak is. Drago-
mán György, Hidas Judit,
Gelényi Imre, Pente Barbara
prózája, Karádi Márton, Tur-
buly Lilla, Nyerges Gábor
Ádám, Kõszeghy Anna, Beck
Tamás versei szintén figyel-
met érdemelnek.

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Esõs évszak
...a választás, különösen az

önkormányzati, a demokrácia
ünnepe. A kisebb körzetek
miatt  emberközelibb, szemé-
lyesebb, pártfüggetlenebb le-
het  a döntés a parlamentinél.
Minél több a jelölt, annál in-
kább megtalálhatja a polgár  a
szavazatára érdemes sze-
mélyt. 

Városunkban a kínálatra
nem lehet panasz, – ami hi-
ányzik, az országos jelenség –
sõt az ismert pártokon belül a
baloldalon a valódi összefo-
gásra is példát találunk a pol-
gármester csapatában.

A Pálmások igazi csemegé-
nek tûnik a pártra nem szíve-
sen szavazók számára. Olda-
las hirdetésük bárkit meg-
gyõzhet komoly elkötelezett-
ségükrõl.  Ismert és elismert
személyek találhatók jelöltje-
ik, még inkább a szakértõ tá-
mogatóik sorában. Azonban:

...fentiek  valódi,  demokra-
tikus keretek közötti valódi
önkormányzatiság esetén
igazak. Ott, ahol nincs forra-
dalom – még fülkés változata
sem –, ahol senki nem vív
szabadságharcot senkivel –
ellenség híján –, ahol nem fut-
ballalapú társadalmat – és
stadionokat – építenek, ha-
nem utakat, iskolákat, kórhá-
zakat, bennük az elnyert és
megígért mûtõtömböt (!),
ahol a senkivel szóba nem ál-
ló önkény  nemzeti együtt-
mûködésrõl papol, de dikta-

tórikusan kormányoz; vagyis
Bródyval szólva, énekelve: „ e
szép országban pusztít más is
nemcsak az alkohol”.

A négy év alatt kiüresített
önkormányzatiság, az állam,
ill. a kormány minden demok-
ratikus normát meghaladó túl-
hatalma  miatt jogosnak tûnik
a gondolat, hogy semmilyen
tétje nincs az egésznek. 

És mégis! – megyénkben
egyedülálló módon  három
városban is ellenzéki polgár-
mester gyõzött 4 éve, s a mi-
énkben még az ellenzéki
többség is megvolt.  Miért
hagynánk, hogy elvesszen!?

Polgármesterünk megérde-
melné, hogy – talán utolsó
ciklusát töltve – ne kelljen
jobboldali többségû testülettel
birkóznia – ami  büntetéssel is
felérne.

Tudjuk jól, hogy a jobbol-
dalnak nem egyszerûen sza-
vazói, hanem egyenesen párt-
jukra monoteista vallásos hit-
tel tekintõ párthívei vannak,
akikre mindenkor bizton szá-
míthat.

Érdekük a maradék szava-
zatok szétszórása, s ebben a
független jelöltek is jó  szolgá-
latot tesznek.

A ’10-es választás eredmé-
nyeit látva szembetûnõ, hogy
négy körzetben is (1-3-5-9) a
Pálmás szavazatok töredéké-
vel; sorrendben 1/5-ével,
2/3-ával; felével ill., negyed-
ével kormánypárti   baloldali

vitte volna a mandátumot.
Mindezt úgy, hogy a Pálmás
jelölt két körzetben utolsó,
míg kettõben utolsó elõtti lett.
Eredmény: listás mandátum a
Pálmás vezetõ „díszpolgár,
vállalkozó”  számára.  Reáli-
san idén sem várható jobb
eredmény, miközben kéretle-
nül is jobbos érdekeket szol-
gálnak – szorgos méhecs-
keként.

Joggal merül fel a kérdés a
demokratikus érzelmû megfi-
gyelõben: nem túl nagy ár ez
egyetlen személy miatt? 

Polgármesterünk mellett
nem csak a város párját ritkí-
tóan sikeres megújulását tu-
dom felhozni, hanem azt is,
hogy mindezt pártpolitizálás-
tól mentesen, a szakszerûsé-
get elõtérbe helyezve csinálta
olyan közvetlen természetes-
séggel, amire talán csak egye-
dül õ képes.

Mivel a Pálmás vezetõ tagja
volt a testületi többségnek, az
is felderenghet, hogy ha a
polgármesternek ilyen barátai
vannak, az ellenfelek meg is
kímélhetnék…

Pálmás barátaim figyelmé-
be ajánlom írásom mottóját:

„Egy szög miatt a patkó el-
veszett, a patkó miatt a ló el-
veszett, a ló miatt a lovas el-
veszett, a lovas miatt a csata
elveszett, a csata miatt az or-
szág elveszett! – máskor  verd
be jól a patkószöget..” mondja
mindannyiunk okulására a
gyerekekkel együtt a tündéri
Halász Jutka.

Körtvélyesi László

Könyves szemmel...
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A Talentum Alapítvány és
a Csongrád megyei Önkéntes
Centrum múzeumi önkéntes
tevékenységet szervez, mely-
nek keretében három köz-
gyûjtemény, a szentesi
Koszta József Múzeum, a
csongrádi Tari László Múze-
um és a szegvári Jaksa János
Helytörténeti Gyûjtemény is
várja az ehhez a munkához
kedvet érzõk jelentkezését.

– Szegeden népszerû volt a
kezdeményezés, az Önkéntes
Centrum egyik legsikeresebb
projektje volt a múzeumi ön-

kéntesek toborzása, s mivel
nálunk is jelentkezett a prob-
léma, hogy a dolgozói lét-
szám kevesebb, mint ami az
elvégzendõ feladatokhoz
szükséges lenne, tulajdon-
képpen egymást kerestük –
mondta Béres Mária, a
Koszta-múzeum igazgatója.
A jelentkezõk többféleképpen
bekapcsolódhatnak a  múze-
umi munkába. Részben te-
remõri, tárlatvezetõi feladato-
kat, részben a múzumpeda-
gógiai foglalkozásokon asz-
szisztálást, s a gyûjtemény-

rendezésben, nyilvántartás-
ban való részvételt említette
az igazgatónõ. 

– Mivel itt emberekkel,
gyerekekkel, mûtárgyakkal
foglalkoznak majd, szigorú
feltételei vannak a munká-
nak: október folyamán ingye-
nes  kétnapos képzést tarta-
nak az intézmények, mely-
nek során megismerhetik a
különbözõ szakterületeket a
jelentkezõk. A gyakorlati
képzés után még aznap vizs-
gát is tesznek, majd ajánlást
is kérünk, s erkölcsi bizonyít-

vánnyal is rendelkezniük kell
– részletezte Béres Mária. –
Várunk nyugdíjasokat, vagy
akiknek van lehetõségük
napközben feladatokat vállal-
ni, s 10-12. osztályos fiatalo-
kat is, akiknek az érettségi
vizsgájához kötelezõen ön-
kéntességet is kell teljesíteni –
mondta Béres Mária. 

Október 8-ig lehet jelent-
kezni, akár az Önkéntes Pont
Szentes Dózsa-házban lévõ
irodájában, akár az adott mú-
zeumban, önéletrajzzal és
motivációs levéllel. Novem-
bertõl már számítanak az ön-
kéntesekre a múzeumokban.

(folytatás az 1. oldalról)
A kivitelezést és a szerzõ-

dés lezárását követõen a te-
rületet a kivitelezõk vissza-
adják a megrendelõnek, an-
nak további, az elõírásoknak
és jogszabályoknak megfele-
lõ hasznosításáról pedig már
az érintett települések dönte-
nek. 

Az elmúlt idõszak szokat-
lanul csapadékos idõjárása
negatívan befolyásolta a
munkálatok elõrehaladását,
viszont a kivitelezõk képvi-
selõi úgy nyilatkoztak, hogy
a projektet legkésõbb 2015.
május 15-én le kívánják zár-
ni. 

Lantos Éva

A korábbi elnök lemon-
dása, és az alelnök tisztsé-
gébõl való visszahívása
után tisztújító közgyûlés
során új vezetõséggel mû-
ködik tovább a Szentesi
Polgárõrök Egyesülete. Kõ-
rösi Imre, a szervezet új ve-
zetõje elmondta lapunknak,
hogy szeptember 12-én a ta-
gok nyolcvan százalékos
részvételi arány mellett száz
százalékban támogatták a
Gilinger Istvánnal közös ki-
nevezést. A titkár személye
változatlan maradt.

– Másfél éve vagyok ennél
az egyesületnél. Úgy gondo-
lom, hogy a jelenlegi három
tagú irányítás hatékonyan
fog együtt dolgozni. Legfõbb
célunk elõre tekinteni, szoro-
san együttmûködni az ön-
kormányzattal és a rendõr-
séggel – ismertette a köve-
tendõ irányvonalat Kõrösi
Imre. 

Terveik között szerepel az
egy iskola, egy polgárõr kez-
deményezés fenntartása,
mely szerint iskolaidõben
minden reggel egy munka-
társuk segíti a tanintézmé-
nyek elõtti gyalogosforga-
lom átkelését az utakon.
Ezen felül fokozottabb jelen-
létre törekszenek a város

egész területén, így az utób-
bi idõben problémásnak bi-
zonyuló Kossuth utcán és a
fõtéren is.

– Fontosnak tartom a
szomszédok egymásért moz-
galom folytatását, melynek
célja, hogy az egy utcában
lakók nyitott szemmel járja-
nak, figyeljenek a körülöttük
élõkre. Ha valami szokatlan
jelenséget tapasztalnak, ak-
kor azt jelentsék be, ezzel is
segítve a polgárõrség mun-
káját – részletezte a vezetõ. 

Jelenleg hat új polgárõrrel
gyarapodott a létszám, akik
gyakorló státuszban, tapasz-

talt kollégáik mellett dolgoz-
nak. Jelen vannak a városi,
civil és egyéb rendezvénye-
ken, szívesen teljesítenek
szolgálatot, ha felkérik õket,
ezzel is szolgálva a közbiz-
tonságot. Három kerékpáros
járõrpáros és egy személyau-
tóval közlekedõ egységgel is
rendelkeznek, mellyel éjsza-
kai szolgálatot is teljesítenek.
Mindezt társadalmi munká-
ban, az önkormányzat és az
Országos Polgárõr Szövetség
Csongrád megyei szerveze-
tének támogatásával valósít-
ják meg. A jövõben szeretné-
nek bevezetni egy egységes

telefonszámot, amin az ép-
pen szolgálatban lévõ kollé-
gákat el lehet érni, továbbá
egy gépjármû beszerzése is
indokolttá vált, amelyre egy-
elõre nincs keret.

Mivel szeretnék bõvíteni a
létszámot, továbbra is várják
az új tagokat. Minden héten,
szerdán 15 órától 16.30-ig a
Kiss Bálint utca 3. alatti iro-
dában, vagy Gránicz Pál tit-
kárnál a 30/621-6260-as, il-
letve Kõrösi Imrénél a
30/926-3221-es telefonszá-
mon lehet jelentkezni.

L.É.

Fiatalodna a megújuló polgárõrség

Önkénteseket vár a múzeum
(folytatás az 1. oldalról)

–  Nem is gondolnánk, hogy egy tûsarkút milyen masszívan
raknak össze. Nincs túl sok idõ gondolkodni, de igyekszünk
mindenre megoldást találni – mesélte Anikó.

A háromlábú kisszéket felváltotta a gépesített munkavégzés.
Állómunkává változott a szakma, így végzik a csiszolást, polí-
rozást. Sokkal többrétû munkavégzést igényel, mint régen. A
sarkalás és talpalás már nem is olyan egyszerû feladat.

– Gyakran találkozom lakásban tartott, kis kedvencek által
szétrágott cipõkkel. Az a tapasztalat, hogy a jobb minõségû,
márkás cipõk sem bírják már sokáig. Aki lábbelit javít, nem jel-
lemzõ, hogy készíteni is marad ideje. Nem is vagyunk minden
nap nyitva, hiszen egy munkát nem lehet annyiszor félbehagy-
ni ahányszor nyitják az ajtót  – jegyezte meg a cipõjavító hölgy. 

– A fiatalok és az idõsebb korosztály is gyakran megfordul az
üzletben. Az idõsek a jól kitaposott cipõikhez ragaszkodnak, a
fiatalabbak inkább anyagi megfontolásból jönnek, hiszen a drá-
ga divatcipõk sajnos nem olyan tartósak már, mint régen. Rá-
adásul, akinek van ortopédiai problémája, hamarabb el is kop-
tatja a cipõtalpat. Mi korrekten járunk el minden esetben, a drá-
ga és az olcsó darabokat is egyforma áron, ugyanolyan jó mi-
nõségû anyaggal javítjuk – tette hozzá Anikó.

Az üzletben több polcnyi javítandó szandál, csizma, táska
van rendszerezve, amik gyakran éjszakába nyúló munkát ad-
nak. Mint a legtöbb szakmát, ezt is szívvel, lélekkel érdemes
csinálni, különben könnyen belefárad az ember. 

Lantos Éva

A javítandó cipõ
sosem fogy el

A tervek szerint
halad a rekultiváció

Emléktáblát adott át a Fi-
desz-KDNP helyi szervezete
a Szin-es vendégház tulajdo-
nosainak abból az alkalom-
ból, hogy Kossuth Lajos 1848
október 1-jén a Hajdú Lajos
utca 1. szám alatti épületben
szállt meg éjszakára. Az or-
szágos népfelkelési biztos to-
borzókörútja során Szente-
sen értesült a pákozdi csata
megkezdésérõl. Az esemény
tiszteletére készült emléktáb-
lát Bozó Zoltán, a Fidesz-
KDNP polgármester-jelöltje
és Farkas Sándor országgyûlé-
si képviselõ adta át Szin Imre
és Molnár Lívia tulajdonosok-
nak. Szin Imre szerint ezen-
túl már nem csak mende-
mondák és legendáriumok
világa õrzi a tényt, hogy a
város is részese volt a sza-
badságharcnak. A tábla - a
hivatalos engedélyeztetése-
ket követõen – a vendégház
utcai falára kerül. Az átadón
résztvevõk végül elénekeltek
egy Kossuth-nótát Szeredy
Krisztina közremûködésével.
Az operaénekes a rendez-
vény elõtt részt vett a Fidesz-
KDNP által szervezett idõsek
világnapi ünnepségen.

Tábla-
átadóA Legrand Zrt. az elõzõ

években megrendezett „Két
kerékkel egészségesebb” di-
ákokat megmozgató prog-
ram után  „Környezettuda-
tos vetélkedõt” szervezett a
város iskolái részére  szep-
tember 29-én.

A vetélkedõ célja az
egészséges életmódra neve-
lés mellett a környezettuda-
tos magatartás erõsítése
volt. Az iskolák két csoport-
ban érkeztek a Legrand Zrt.
területére, délelõtt az általá-
nos iskolák, délután pedig a

középiskolák mérték össze
tudásukat ökopoly felada-
tok megoldásában.

Minden iskolából 50 tanu-
ló vehetett részt ebben a já-
tékban. Így délelõtt 250,
délután pedig 150 diák vet-
te birtokba a Legrand Zrt.
belsõ füves területét, ahol
izgalmasabbnál izgalma-
sabb játékokban bizonyít-
hatták tudásukat, gyorsasá-
gukat és ügyességüket. Volt
Öko Activity, Tápláléklánc,
Öko-lábnyom számítás, Me-
mória játék, Csepp a tenger-

ben, Szelektív hulladék-
gyûjtés és még sok más
egyéb érdekes feladat.

A vetélkedõn az eredmé-
nyek nagyon szorosak vol-
tak és percrõl-percre változ-
tak.

Általános iskolák: 1.
Koszta József, 2. Szent Er-
zsébet, 3. Deák Ferenc, 4.
Klauzál Gábor, 5. Kiss Bá-
lint.

Középiskolák: 1. Boros
Sámuel, 2. Pollák Antal, 3.
HMG.

Legrand – Környezettudatos vetélkedõ

A Szentes-termál hulladéklerakó rekultivációs munkála-
tai szeptember 8-án kezdõdtek, s várhatóan 2014. december-
ben fejezõdnek be. A Szentes-berki hulladéklerakó eseté-
ben a kivitelezési munkálatok decemberben kezdõdnek.

A régi és a berki hulladéklerakók rekultivációját is meg-
valósító projekt teljes költségvetése meghaladja a bruttó
kétmilliárd forintot, mely a szentesi lerakók és további 35
hulladéklerakó rekultivációs kivitelezési költségén túl a
projektmenedzsment, a kommunikáció, a mérnöki és mû-
szaki ellenõri koordináció költségét is tartalmazza.

Anikó számtalan formáját ismeri, hogyan lehet helyre
hozni kedvenc, de kissé elnyûtt lábbelinket.

Gilinger István, Kõrösi Imre és Gránicz Pál a polgárõrség helyi vezetõségében.
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Czuczi András vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselõjelölt-
je a 9. választókörzetben, amelyben én is itt, önökkel élek. Szentesen születtem,
itt nõttem fel és itt is szeretnék élni a jövõben is. Tanulmányaimat is itt végez-
tem, ezen belül a középiskolait a helyi mezõgazdasági szakközépiskolában.
Érettségit szereztem, majd két technikumot végeztem el mielõtt munkába áll-
tam. Felnõttként is igyekszem képezni magam, jelenleg egy nemzetközi szemé-
lyi edzõ képzésen veszek részt. Az önkormányzati munkában is részt vettem, a
most múló ciklusban a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság külsõs
tagja vagyok. Ebben a bizottságban szereztem tapasztalatot magáról az
önkormányzatró,l a szociális kérdésekrõl, lakásügyi problémákról. Itt tudato-
sultam azzal, hogy ebben a körzetben is tisztelet a kivételeknek, de vannak
olyan bérlõk, akik a közvagyont nem becsülik meg, a város segítségével és tá-
mogatásával rendszeresen visszaélnek! Látom azt is, hogy sok szociális bérla-
kás felújításra szorul, ami a kora, de néha a bérlõk magatartása miatt van. Meg-

látásom szerint olyan bérlõjelölteket kell a közvagyon átadásával segíteni, akik rend-
ben tartják azt és környezetükkel is jó kapcsolatot tudnak ápolni. Az én életem szerves
részét képezi a sport így örömmel látom, hogy városunkban teret hódított a testedzés
különbözõ formái. Ezen belül a  kültéri edzésformák is megjelentek( street workout).
Sajnos azok a sportszeretõ emberek, akik ezt a sportágat választják, nem igazán talál-
nak megfelelõ helyet Szentesen, mert az eddig létrejött ilyen jellegû projektek nem jó
helyen vannak a városban. Én ebben a körzetben is támogatom a sportos környezet ki-
alakítását, és erre megoldási javaslatot dolgozok ki. A körzetet járva természetesen én
is látom azokat az alapvetõ problémákat, ami jellemzi a város külsõ részeit( járdák,
utak állapota, keresztezõdések, közlekedési anomáliák). Meggyõzõdésem, hogy a
megválasztott képviselõnek a vele a körzetben együtt élõk érdekeit kell képviselnie és
én ezt agilitásommal biztosítani fogom önöknek!

Dolgozzunk együtt Szentesért! Dolgozzunk együtt a 9-es körzetért! Ha egyetért, tá-
mogasson szavazatával.

Önkormányzat i  választások 2014.

Pásztor Antal 46 éves , Szentesen születtem. A kilencedik választókörzetben

töltöttem fiatal koromat. Szüleim a Termál Tsz-ben dolgoztak. Szentesen a Hor-

váth Mihály Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti Testnevelési Fõis-

kola vízilabda edzõi szakán, vízilabdaedzõi szakképesítést szereztem. Ezt köve-

tõen a Távközlési Oktatási Igazgatóságon mûszaki nyilvántartói szakot végez-

tem el. A Szent Pál Akadémia teológia mesterképzésén vettem részt. 1999-ben

házasodtam meg , feleségemmel három kiskorú fiúgyermeket nevelünk.

1993- ban kezdtem politizálni.  A 1998-as választások óta a Szociális és

Egészségügyi , a sport, pénzügyi, városfejlesztési bizottságokban dolgoztam ,

tagjaként betekintést nyertem városunk szociális helyzetébe. Hivatásom mel-

lett- több mint húsz éve- vízilabda sporttal foglalkozom. Játékosként, edzõként

és játékvezetõként alkalmam volt megismerni e sport szépségeit, kihívásait és

azt, hogy milyen kitartásra, akaraterõre és összetartásra nevel. Tapasztalataimat,  amit

a sportban, politikai pályafutásomban szereztem, hasznosítani szeretném városom,

körzetem javára.

A megoldásra váró problémákat: járdák, árkok, mirhó, közterület rendbetétele. Ját-

szótér bõvítése, karbantartása, kutyasétáltató kialakítása, közbiztonság javítása,

kamerabõvítés…..

Az elmúlt idõszakban képviselõi munkám során tavaly kiosztásra került az „év csa-

ládja Szentesen „díj, amit képviselõi társaim mindannyian támogattak. Meggyõzõdé-

sem, egészséges társadalomhoz elengedhetetlen, a jó családi háttér nélkül. A rendelet

megalkotásában is szerepet vállalhattam, ami a szociális bérlakásokat érinti, bár itt

még lesz mit csiszolni. Döntéseimmel, Szirbik Imre urat támogatva tudott fejlõdni vá-

rosunk, és a következõ években is tovább fog. 

Bujdosó Tamás Károly vagyok, Szentesen születtem 1981-ben. A Petõfi
Sándor Általános iskola után a Boros Sámuel Szakközépiskolában érettségiz-
tem, majd itt szereztem mérlegképes könyvelõi szakképesítést. Ezt követõen
egy könyvelõirodában dolgoztam hét évig, mellette levelezõ tagozaton köz-
gazdász diplomát szereztem Sopronban. 2010 januárjától egy kereskedelmi
cég fõkönyvelõjeként dolgozom.

2004-óta a szentesi Fidesz csoport tagja, 2010-óta pedig az önkormányzat
képviselõtestületének jogi-és közbeszerzési bizottsági tagja is vagyok.

Hiszem, hogy Szentes is képes az ország útját járni. Ha nyolc év alatt 1
millió új munkahelyet tud teremteni a kormány, akkor Szentes is itt tudja
tartani a fiatalokat. Elsõdleges célom a városban tartani, sõt idecsábítani az
ifjúságot.

Csak olyan beruházásoknak látom értelmét, amik munkahelyteremtéssel,
gazdasági fejlõdéssel járnak, nem tudok támogatni olyan látványberuházáso-

kat, amelyek semmilyen gazdasági plusszal, új munkahelyekkel, jövedelem elõállí-
tásával nem szolgálnak. A körzetemet végigjárva az emberek megnyíltak, és el-
mondták, hogy korszakváltást akarnak, elegük van a régi-új baloldalból. Vitathatat-
lan, hogy az elmúlt húsz évben voltak jó dolgok is, de az elmúlt kormányzati ciklus-
ban Szentesen a baloldali vezetés már az egyhelyben járásról, a másra mutogatásról,
szuperinfó üzengetésrõl szólt, nem a tenni akarásról. Sajnos a mostani baloldali vá-
rosvezetés koncepció nélküli, ad-hoc döntéseket hoz, amelyek odáig vezettek, hogy
itt van egy 28 ezres város több mint hat éve színház nélkül. Nincsenek képben a pá-
lyázati lehetõségekkel kapcsolatban, így fordulhatott elõ az a képtelenség, hogy egy
2011-tõl nyitva lévõ pályázatra 2014-ben pályázott a város és még 50 milliót adott át
a Pendola cégcsoportnak, és mire átadta, a pályázatot felfüggesztették. Szentes en-
nél többre képes, Szentesben több van! A helyes útra való visszalépésre egy új dina-
mikus városvezetés képes, és ez ma Csak a Fidesz –KDNP közös csapata élén Bozó
Zoltánnal.

Szûcs György vagyok, 48 éves vállakozó. Szentesen születtem, 1988 óta élek
itt. Fõiskolai tanulmányaimat Hódmezõvásárhelyen végeztem, ott szereztem
agrár üzemmérnöki diplomát. Friss diplomásként ért a rendszerváltás, összes
negatív következménye. A mezõgazdaság szétzilálása miatt lehetetlen volt
szakmámban elhelyezkedni. Emiatt akkori családi cégünkben kezdtem dolgoz-
ni édesapám mellett. Õt, nagy múltú kereskedõcsalád tagját, ma is jól ismerik. 

Két diplomás gyermekem van. Most próbálgatják szárnyaikat, de  nehéz
helyzetben vannak. Sajnos Szentesen nem lehet a végzettségüknek megfelelõ,
anyagilag is elismert munkát találni. Fiam már külföldön dolgozik, lányom pe-
dig Pesten próbálkozik. E sokakat érintõ probléma megoldása városunk fõ fel-
adata. Meg kell állítani a fiatalok elvándorlását. 

Jelenleg családi cégünket, a Mátyás király utcai Termoker-Szentes Kft.-t  ve-
zetem. Több mint 20 éve vagyunk jelen  Szentes kereskedelmében. Nyolc alkal-
mazottunk van, és büszke vagyok, hogy a válság miatt sem kellett létszámot
csökkenteni, sõt 2011-12-ben, közel 10 milliós rekonstrukciót is el tudtunk vé-
gezni.

Mindig hajtott a tudásvágy és érdekelt a bel- és külpolitika. Ezért jelentkeztem a Pé-
csi Tudományegyetemre és 2011-ben politológus diplomát szereztem.  

A közéletbe 2007-tõl kapcsolódtam be, a szentesi választási bizottságnak kétszer vol-
tam meghívott tagja. 

Két pártfogolt nyugdíjasunknak havonta készítünk kis élelmiszercsomagot.
A Pálmások Szövetsége felkérését elfogadtam, mert nem pártpolitikai érdekek men-

tén próbálják elõbbre vinni városunk és lakosai ügyét. Nem tartom helyénvalónak az
ideológiák mentén való civakodást. A konstruktív, építõ vitákat pártolom, ezt fogom
követni, ha megválasztanak. A körzetben élve, dolgozva jól ismerem a problémákat,
azon leszek, hogy mind többet megoldjunk.  

Ígérhetem, hogy megválasztásom esetén az értelmes, valóban építõ jellegû ötleteket
pártoktól függetlenül támogatni fogom, partner leszek a megvalósításban.

Ambícióim, tapasztalataim, végzettségeim képessé tesznek erre. 
„Bízzák a megoldást a pálmásokra, a függetlenek civil szövetségére!” „Legyen a pál-

ma mindenkié!”
Szavazzanak rám!

Hevesi Tulipán Edit vagyok, 46 éves, férjemmel Szentesen lakunk. Szegvá-

ron születtem, 25 éve élek és dolgozom Szentesen. Egy egyetemista fiam van,

emellett két óvodás korú kislányt is nevelünk. Szakképzettségem regisztrált

mérlegképes könyvelõ. Munkahelyem a szentesi Dr. Bugyi István Kórház köz-

gazdasági osztálya, ahol könyvelõ vagyok, a pályázati munka keretében pedig

az esélyegyenlõségi munkatársi feladatokat látom el.

Városomért és az itt élõ emberekért immár hat éve dolgozom a pénzügyi bi-

zottság tagjaként. Célom és feladatom, hogy a város peremrészein és a külterü-

leteken élõ lakosok életkörülményei javuljanak, illetve a hiányzó infrastruktúra

fejlesztése meginduljon. Gyermekeinkre nézve sokszor eszembe jut: vajon mi-

lyen jövõ vár rájuk? Bízom abban, hogy megválasztásom esetén képviselõi

munkámmal meg fogom tudni teremteni nekik is Szentesre azokat a körülmé-

nyeket, amelyek között szívesen élnek majd és nagymamaként csak pár utcával

és nem pár országgal arrébb kell mennem ahhoz, hogy láthassam õket. A 10-es számú

választókerületet végigjárva azt tapasztaltam, hogy a fejlesztések elkerülték ezt a vá-

rosrészt. Lapistón az ivóvíz minõségének javítása, a tanyákban a közmûhálózat fejlesz-

tése elengedhetetlen feladat, van ahová még a villany és a víz sincs bevezetve. Ugyan-

ott élelmiszerboltra is szükség van. Berekháton és a Berekben iskolabusz beindítása

szükséges. Orvosi rendelõ és gyógyszertár is hiányzik errõl a területrõl. Fontosnak tar-

tom a külterületi játszóterek, a járdák és utak állapotának javítását is. A beindított ta-

nyagondnoki szolgálat fokozott ellenõrzése is várat magára. Látványpolitizálás helyett

valódi segítségnyújtásra van szüksége az ottani idõseknek. Szentes nagy lehetõségek

elõtt áll, de a huszonnegyedik órában vagyunk. Változásra van szükség. 2015-tõl a pá-

lyázati rendszer megváltozik Ehhez nem csak politikai, hanem gazdasági kapcsolat-

rendszerrel is kell rendelkezni egy vezetõnek. Erre a Fidesz-KDNP csapata Bozó Zol-

tán vezetésével készen áll. Kérem, október 12-én szavazzanak ránk.

Baranyi László vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati
képviselõjelöltje Szentes 10-es számú választókörzetben. 1988-ban születtem
Szentesen, református család harmadik gyermekeként. Szüleim mindig a ma-
gyar szellemiségben, tisztességre és becsületességre neveltek, melyet azóta is
betartok és errõl az útról nem kívánok lelépni.

Szentesen a Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskolában érettségiztem, majd
fõiskolai tanulmányaimat Gyulán a Szent István Egyetem Egészségtudományi
és Környezet-egészségügyi Intézetében végeztem, szociális munkásként abszol-
váltam. 

A Dr.  Bugyi István Kórház Sürgõsségi Betegellátó osztályán dolgozom már
negyedik éve.Magam mindig lojálisnak vallottam és szentesi lokálpatriótaként
szeretném, ha szeretett szülõvárosom nem rekedne meg a fejlõdésben. Fontos-
nak tartom a belváros fejlõdését, de ugyanolyan fontos számomra a város külsõ
kerületeinek fejlesztése is.

Célom, az itt élõ emberek problémáinak feltárása, kimondása, megoldása. Lakossági
fórumom alkalmával, valamint az ajánlásgyûjtéskor kialakult személyes tapasztalatom
alapján, rengeteg akut problémával találkoztam, többek között: járdák, járólapok ren-
dezése, buszmegállók korszerûsítése, közvilágítás javítása, közterületeken lévõ park-
rendezés azok elhanyagoltságának javítása, térfigyelõ kamerarendszer kiépítése a lo-
pások és garázdaság visszaszorítása érdekében.

Valamint az emberek azon jogos elvárása, hogy az általuk megválasztott képviselõ
nyomon követhetõ, megtalálható legyen problémáik orvoslása ügyében. Szeretném az
általam képviselt embereket közelebb vinni az önkormányzatiság elvéhez a valós ön-
kormányzáshoz, és nem csak a szavazatok megszerzésének idejére, mert vallom: a kö-
zös munka meghozza gyümölcsét. 

Ezért kérem megtisztelõ bizalmát, hogy végre együtt hozzunk el egy közös, minden-
ki számára kiszámítható, boldogabb, szebb jövõt! 

A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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Nevem Borsos Zsigmond, 60 éves agrárvállalkozó vagyok. Párommal 31 éve
élünk élettársi kapcsolatban, három diplomás és egy érettségi elõtt lévõ gyer-
meket nevelünk.

Mezõgazdasági üzemmérnök diplomával rendelkezem. Diplomám megszer-
zésétõl 1997-ig a lapistói Május 1. Szövetkezetben dolgoztam, a végén, mint ag-
ronómus. 1997-tõl családi gazdálkodó vagyok, dónáti szülõi tanyánk környé-
kén lévõ földjeinken.

Szentesen élünk, de az év nagy részét dónáti gazdaságunkban, az oda-vissza
úton töltöm, így a választókerületet jól ismerem.

Kitartó, szorgalmas, nagyüzemi és magángazdálkodói  tapasztalatokkal ren-
delkezõ, a várost és a vidéket jól ismerõ vagyok. Azt vallom, hogy a városi és a
falusi embereknek azonos életfeltételek járnak. Ezért akarok dolgozni képvise-
lõként is.

A Pálmások Szövetségének 2006-os megalakulása óta vagyok tagja, berekhá-
ti, lapistói képviselõjelöltje. Azért csatlakoztam a pálmásokhoz, mert itt helyben
Szentesen nem pártpolitikát, hanem várospolitikát kell folytatni. Nem a párt-

központokból kell a helyi ügyeket irányítani, hanem a helyi szakemberekre, a civilekre
támaszkodva.

Ezzel a szemlélettel szeretnék képviselõként dolgozni a következõ célokért: 
A Vásárhelyi úton valódi kerékpárutat, parkolókat létesítettni, rendet teremteni a

kivezetõ részén.
Az utakat, járdákat, csatornákat, mirhókat, a városban és Lapistón is rendben

tartatni.
Lapistón visszaállítani az élelmiszer és háztartási cikk alapellátást.
A berki, bereklaposi kiskertek útjait rendben tartatni, a gondozatlan területeken

megszüntetni a gaztengert és hulladék lerakást. A benzinkút mögött és a Dankó Pista
utcai közösségi háznál is rendet tartatni. Rendszeres ellenõrzéssel javítani a  közbizton-
ságot. 

A volt Vízmû épületét összedõlése elõtt, végre közcélra hasznosítani.
Életutam, ambícióim képessé tesznek ezek elérésére.
„Bízzák a megoldást a pálmásokra, a függetlenek civil szövetségére!” „Legyen a pál-

ma mindenkié!” Szavazzanak rám!

Önkormányzat i  választások 2014.
A jelöltek bemutatkozása választókörzetenként, a szavazólapon szereplõ sorrendben.
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Újabb négy év elteltével választás elõtt állunk. Ilyenkor a képviselõ számot
ad az elvégzett munkával, valamint ismerteti az új programot. Mielõtt ezt meg-
tenném egy rövid bemutatkozást teszek azoknak, akik most jöttek, költöztek a
10. sz. választókerületbe. Remélem a régi ismerõseim nem felejtették el azt a
sok segítséget, amit kaptak tõlem.

Szûcs Lajos vagyok, a volt Berekháti Iskola igazgatója, majd a város alpol-
gármestere. Megannyi volt diákom, szülõk, barátok ismerõje. Továbbra is val-
lom a személyes ismertség fontosságát, a személyes kapcsolat jelentõségét. Ép-
pen ezért sokuk régi ismerõseként, a napi kapcsolat révén sokat tettünk egymá-
sért. Önök ötleteikkel, véleményükkel segítették a munkámat. A jövõben is erre
kérem önöket, én pedig, mint eddig is, igyekszem minden erõmmel, tudásom-
mal megvalósítani.

Ha megnézzük a négy év elõtti programomat, látják: folytattuk a járdaprog-
ramot a Báthory utcában és Lapistón, az Ipartelepi úton a kerékpárút elkészült,

Lapistón a közút szélesítése megtörtént, a tanyavillamosítási programban, aki a pályá-
zaton nyert, megkezdheti a munkát, a hobbikertek útjait javítottuk, de ami a legfonto-
sabb, a közvilágítás megvalósítása a költségvetés része. 

Amit szeretnék: új játszótér kialakítását, folytatni a járdaprogramot, a rászorulók se-
gítését, figyelemmel a nyugdíjasok helyzetére, Lapistón a bolt beindítását, vízelveze-
tõk, csatornák, mirhók rendszeres karbantartását. 

Minden olyan program és probléma megoldását támogatom, amely az önök körze-
tében elõfordulnak és a segítségre szükség van. 

Legfontosabb eredménynek tartom az elkerülõ úton megépített kerékpárutat; óriási
jelentõségû, hiszen az önök sok éves kérését tudtam teljesíteni, megszüntetve a balese-
teket, elõsegítve a gyorsabb elérést a munkahelyre, a bevásárlóközpontokba.

Remélve, hogy hamarosan újra találkozva megbeszélhetjük problémáikat és bízva
az önök választásában újra képviselõjük lehetek.
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A kampány során tapasz-
taltak miatt tartott sajtótájé-
koztatót a DK-Együtt-MSZP-
PM A tisztességes magatar-
tásért és a korrekt kampá-
nyért! címmel. A baloldali
szövetség önkormányzati
képviselõjelöltjei kifogásol-
ták a közvélemény-kutatás-
nak álcázott telefonálhívá-
sokat, az egyes kereskedelmi
célú üzletekben folytatott to-
lakodó magatartást, az erõ-
szakos, hátsószándékú és rá-
galmazó utcai megállításo-
kat, a hazug, de statisztikai-
nak tûnõ állításokról szóló
álhírek és hazugságok ter-
jesztését, a személyeskedõ
magatartást és beszéltek
a nyilvánosság fórumainak
mûködésérõl.

Sportversenyhez hasonlí-
totta a politikai küzdelmet
Kalamusz Endre, amikor a
sportszerûséget kérte szá-
mon a kampányban részt
vevõktõl. A Demokratikus

koalíció jelöltje egyes médi-
umok valós tényeket nélkü-
lözõ tájékoztatására hívta fel
a figyelmet. Mint fogalma-
zott, demokráciában nem
csak etikátlan, hanem tör-
vénytelen is az egyoldalú tá-
jékoztatás. Krausz Jánosné az
elõzõ választási küzdelmek
során nem tapasztalta az
erõszakos, tolakodó kam-
pányt, ami most már keres-
kedelmi egységekben is fo-
lyik. Tisztességes kampány-
ra szólított fel minden jelöl-
tet, ne az ellenfelek pocskon-
diázása legyen a fõ monda-
nivalójuk, hanem a saját cél-
jaikat hangsúlyozzák. 

Hornyik László a kórház
mellett szólalt fel és furcsáll-
ta, hogy a kormány és a fi-
deszes képviselõk mennyire
nem foglalkoznak az egész-
ségügyi intézmény sorsával.
Példaként említette a leg-
utóbb meghiúsult mûtõ-
tömb építésének az ügyét.

Stern Sándor tapasztalata
szerint a Fidesz aktivistái
közvéleménykutatóként be-
mutatkozva telefonon ér-
deklõdnek a politikai néze-
tek iránt, és ha valaki balol-
dali támogatásáról beszél,
akkor azt provokálják.

Pásztor Antal cáfolta a
munkanélküliség és népes-
ségcsökkenéssel kapcsolatos
híreszteléseket. Elmondta, a
térség más településeihez vi-
szonyítva a városban a leg-
alacsonyabb a munkanélkü-
liség aránya és a lakosság-
szám fogyása.

Móra József véleménye,
hogy Szirbik Imre polgármes-
ter újraválasztása és csapatá-
nak támogatása a záloga a
város további fejlõdésének.
A baloldali összefogás a
nyugodt légkörben zajló
kampányt segíti.
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Sportszerûtlen a kampány

A képviselõ-testület leg-
utóbbi ülésén elhangzottak-
kal kapcsolatban tartott saj-
tótájékoztatót Chomiak Wal-
demar képviselõ. A szociális
és egészségügyi bizottság
elnöke elmondta, hogy a
polgármester a január 1-je
óta hatályos rendelet szerint
nem dönthetett volna 103
közgyógyellátásra szoruló
javára. A képviselõ szerint a
polgármester egy személy-
ben nem, kizárólag a képvi-
selõ-testülettel közösen,
szakvéleményekre alapozva
hozhat döntést. Hozzátette,
törvénytelenül jót sem lehet
tenni. Kérdésünkre vála-
szolva kijelentette, a Fidesz
nem tesz jogi lépéseket a
szerintük törvénysértõ ügy-
ben.

A közgyógyellátásra való
jogosultság megállapítására
irányuló kérelmet az önkor-

mányzathoz lehet benyújtani
formanyomtatványon, a há-
ziorvos igazolását mellékel-
ve. Dr. Chomiak Waldemar a
kiadott határozatokat nem
látta, de feltételezi, hogy há-
ziorvos kollégái jól döntöttek
a közgyógyellátás javaslatá-
ról.

Nem sértett
törvényt

A Fidesz jelöltjének sajtó-
tájékoztatóján elhangzottak-
ra Demeter Attila képviselõ, a
jogi bizottság elnöke reagált
ugyancsak sajtótájékoztatón.
Demeter hangsúlyozta, hogy
a képviselõ-testület minden
tagja, köztük Chomiak Wal-
demar is megszavazta tavaly
novemberben a szociális, va-
lamint gyermekjóléti rende-
letek módosítását, ahol el-
hangzott az is, hogy a képvi-
selõ-testület helyett a polgár-

mester dönt a méltányossági
közgyógyellátási kérelmek-
rõl. A jogi bizottság elnöke
egyben visszautasította a
törvénysértésnek még a gya-
núját is Chomiak Waldemar
részérõl, egyben felhívta a fi-
gyelmét a helyi rendeletek
tanulmányozására és megis-
merésére. Véleménye szerint
képviselõtársa tájékozatlan
és felkészületlen, de jogsértõ
is, mivel alaptalanul vádol
valakit törvénysértéssel.

A jogi bizottság elnöke azt
is elmondta, hogy egy eset-
ben tapasztaltak törvénysér-
tést az elmúlt ciklusban. A
pénzügyi bizottság egyik
külsõs tagja nem tett eleget a
kötelezõen elõírt vagyonnyi-
latkozat leadásnak és a bi-
zottság felszólítása ellenére a
mai napig nem pótolta a
hiányt.

BG

Vita a közgyógyellátás körül
Szerda reggel a Kiss Zsig-

mond utcai hídon tartott
sajtótájékoztatót Móra József
képviselõ a mûtõtömb fel-
építését pártoló aláírások
további sorsával kapcsolat-
ban. A képviselõ elmondta,
hogy a képviselõ-testületen
keresztül kívánja eljuttatni

a lakosság kérését Zombor
Gábor egészségügyi állam-
titkárhoz egy mellékelt le-
vél kíséretében. Az aláíráso-
kat tartalmazó dossziékat
átadta a tájékoztatón megje-
lent Szirbik Imre polgármes-
ternek, aki elmondta, bízik
abban, hogy Zombor Gábor

Kecskemét volt polgármes-
tereként megérti és megfe-
lelõen kezeli a város és a
környék lakóinak kinyilat-
koztatását. Az aláírások
számát nem hozták nyilvá-
nosságra, annyit voltak haj-
landóak elárulni, hogy kö-
zelít az ötezerhez.

Vaskos véleménynyilvánítás

Az egypártrendszer visz-
szaállításának útjára buzdí-
tanak a kormánypárti képvi-
selõk azokkal a célzásokkal
és üzenetekkel, miszerint
csak fideszes vezetésû tele-
püléseknek van jövõje. Nincs
szükség ellenzéki irányítású
településekre, mert azok
úgysem értenek szót az or-
szág vezetésével és így eleve
hátrányba kerülnek. Az el-
múlt napokban Völner Pál
országgyûlési képviselõ és
Szájer József európai parla-
menti képviselõ is Szentesen
járt és tartott sajtótájékozta-
tót.

A munkanélküliek száma
húsz éve nem volt ilyen ala-
csony, mondta a sajtó képvi-
selõinek Völner Pál ország-
gyûlési képviselõ, aki a kor-
mány országjáró körútja ré-
szeként látogatott a városba
és tartott lakossági fórumot.
A Parlament gazdasági bi-
zottságának alelnöke, koráb-
bi államtitkár a fórum elõtt
tartott sajtótájékoztatón a

kormány és a polgári önkor-
mányzatok harmonikus
együttmûködésének fontos-
ságáról beszélt, megemlítve
a megyei önkormányzatok
támogatás-elosztó szerepét
az európai uniós források
felhasználásában. A tájékoz-
tatón részt vett Bozó Zoltán, a
Fidesz polgármester jelöltje,
aki a munkahelyek hiányát
nevezte a legégetõbb problé-
mának. Kiemelte, hogy az
Európai Unió gazdaságpoli-
tikájában is a munkahelyte-
remtés lesz a fõ irány. Szen-
tesen is új munkahelyek jö-
hetnek létre, amennyiben
megfelelõ összhang alakul ki
a helyi, a megyei és az orszá-
gos politika között. A fóru-
mot követõen a politikusok a
mûvelõdési házban tartottak
lakossági fórumot. 

Szombaton este Szájer Jó-
zsef európai parlamenti kép-
viselõ újabb sajtótájékozta-
tón beszélt a kormány és
a települések megfelelõ
együttmûködésérõl. Az el-

képzelések megvalósítására
irányuló együttmûködési
megállapodást is aláírtak a
képviselõk és a jelenlévõ
polgármesterjelöltek. Szájer
József elmondta, ha a telepü-
lés a saját jövõjérõl gondol-
kodik, akkor alapvetõ érde-
ke, hogy jó és baráti viszony
alakuljon ki a kormánnyal.
Az a település lehet sikere-
sebb, amelyik célja megegye-
zik az országos célokkal.
Hozzátette, az önkormány-
zati választáson a kormány
eddigi intézkedései is meg-
méretnek, a választás ered-
ménye demonstrálja a kor-
mány jó mûködését.

Az európai parlamenti
képviselõ kijelentette, hogy
hazánk kapja a második leg-
több támogatást egy fõre
számolva az uniótól. A sok
ezer milliárd forint jó részét
munkahelyteremtésre és a
kis- és középvállalkozások
fejlesztésére fordítja a kor-
mány. 

BG

Buzdítanak a kormánypártiak

Szabó Zoltán Ferenc pol-
gármesterjelölt szerdai saj-
tótájékoztatóján megragadta
az alkalmat, hogy az Idõsek
Világnapja apropóján meg-
köszönje a város idõs lakos-
ságának, amit értük, a jövõ
generációjáért létre hoztak.
Tájékoztatója eredeti céljá-
nak megfelelõen arra kérte a
lakosság fiatal és idõsebb

tagjait, hogy október 12-én
menjenek el szavazni, alkos-
sanak véleményt az elmúlt
négy évrõl. Elmondása sze-
rint négy fõt delegálnának a
Csongrád Megyei Közgyû-
lésbe, mely az összetételét
és döntéshozatalán is meg-
határozhatja a jövõben. Ma-
jor Csaba a Jobbik Ifjúsági
Tagozat Csongrád megyei

elnöke hozzátette, hogy a
politika nem foglalkozik a
fiatalokkal, de ez fordítva is
így van. Ezen kívánnak for-
dítani, tenni a kivándorlás
és a fiatalkori eladósodás el-
len. Céljuk, hogy kortársaik
életében a buli és a tanulás
mellett a közélet és a szava-
zás is természetes dolog le-
gyen.

Ne csak bulizzunk, szavazzunk is!
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Lehet-e újat mondani egy több mint negyven éve létezõ, a
magyar rocktörténelem külön fejezetét képezõ zenekarról?
Aligha (vagy talán mégis). Tény, hogy több mint két évtized
után, az „Élve vagy halva” elnevezésû turné egyik állomása-
ként ismét városunkban koncertezik a P. Mobil, október 4-én,
szombaton 20 órától az ifjúsági házban, mégpedig egy új kez-
deményezés, a Zene-Világ-Zene-Graffiti program keretében!

Kétségkívül, a banda mûködése, pályaíve a kitartás iskola-
példájának tekinthetõ, amely hosszú távon hozta meg a hoz-
zá méltó eredményeket. Nem mintha a „fõnök”, Schuster Ló-
ránt késõn érõ típus lenne... Csak hát, a körülmények!

A hetvenes évek vége felé mindössze három kislemezig
juthatott az alkotóereje teljében lévõ, a közönség maximális
támogatását élvezõ együttes, amelynek nem kevesebb, mint
hat (!) nagylemez anyaga volt a tarsolyában. Tíz évig bírták a
nyomást, aztán sûrûsödtek a törvényszerû tagcserék: két
alapember, a máig legerõsebb nótákat hozott zeneszerzõ, gi-
táros, Bencsik Sándor, valamint a kislemezek énekese, Vikidál
Gyula máshol folytatta. (Ne firtassuk, ki jött ki jobban a do-
logból, és hagyjuk a mobilos múlt további megpróbáltatásait
is.) Következhetett a legendás, immár nagylemezeket hozó
Tunyogi-korszak. (Tunyogi Péter énekesrõl van szó /1947-
2008/.) „A rock örök és elpusztíthatatlan” - jelentette ki Lóri,
akkoriban, de az új évezred máig, sõt minden bizonnyal leg-
alább holnaputánig tartó médiaszenny-hullámát érzékelve
revidiálta álláspontját. 

Két, kizárólag a P. Mobilról szóló könyv eddigi megjelené-
sérõl van tudomásom. A Rockinform különszámmal tisztel-
gett a zenekar munkássága elõtt, elõtte-utána a P. Mobil-albu-
mok tejes sora gördülhetett a boltokba, CD-formátumban. A
régiek és az újak, amelyek a vártnál talán késõbb, de igenis
megszülettek! Az egyik borítóján „véletlenül” suszterbogár
fotója látható, kvázi egy speciális minõség védjegyeként, hi-
szen ahol Lóri áll épp színpadon, vele van a mindenkori P.
Mobil is!

Amirõl pedig nem írnak a rocktörténeti könyvek, de la-
punknak kötelessége megemlíteni, az egy szentesi kapcsoló-
dás: barátság a néhai vízilabdás zseni Soós László és a
Schuster-fivérek között...

Megfiatalodva, de megtörve a legkevésbé sem, egy leges-
legújabb P. Mobil érkezik hozzánk (ebben a felállásban ma-
gam sem láttam õket), immár túl a „mobileumon”. A magam
részérõl erõsen bízva abban, hogy a rockzene „kihalasztásá-
ra” egyelõre várni kell! Különben is: nehogy már az „örök-
mozgóval” kezdjék a sort!

Olasz Sándor

Szombaton a családok ke-
rültek elõtérbe a sportpá-
lyán, ahol többek között
folytatódtak a rögbi, íjászat
és lovagló órák. Bárki lõhe-
tett kapura kézi- vagy foci-

labdával, de a röplabdázók
soraiba is csatlakozhattak a
vállalkozó szellemûek. A pa-
dokon, plédeken szurkoló
szülõket kérdezve többen is
elmondták, hogy jó ötletnek

tartják a helyszínt és remek
idõtöltés az egész család szá-
mára a mozgás a szabad le-
vegõn. 

– A kisfiam úszik, de el-
kezdte érdekelni a foci is. Itt
kipróbálhatja magát és talán
lesz benne sikerélménye, de
nem szeretném, hogy abba-
hagyja, amit eddig csinált –
mondta egy anyuka.

Anna, két gyermek anyu-
kájaként tudja, mi a pörgés.
Délután napközi, tanulás,
majd edzés.

– Mindkét gyermekem
sportol, és állandóan mást
szeretnének kipróbálni. Úgy
gondolom, sok a lehetõség,
de kevés a gyerek ezért tar-
tanak annyi bemutatót az
egyesületek – vélekedett.

A nap folyamán tájékozó-
dási túraversenyre is lehetett
jelentkezni, késõbb a nemré-
giben kialakított dobópályán
Kertvárosi Kupa elnevezés-
sel hazai és külföldi atlé-
ták versengésének lehettek
szemtanúi az arra járók. A
Maximus SE szervezésében
több mint ötvenen mérték
össze tudásukat.

Must és
kenyérlángos

Néhány percnyi sétára a
pályától az önkormányzat és
a Mûvelõdési Központ kö-
zös kínálataként az „Itthon
vagy, Magyarország szeret-
lek” – címmel ellátott esemé-
nyen vehettek részt az ér-
deklõdõk az ifjúsági házban.
Kézmûves vásár, kiállítás,

kreatív foglalkozás várta a
betérõ vendégeket a nap fo-
lyamán. A verselés, a tánc és
a borkóstoló igazán jó kedv-
re derített mindenkit. Követ-
kezõ állomásként érdemes
megemlíteni a Koszta József
Múzeumban megrendezett
Szent Mihály-napi program-
lehetõségeket. Mód László
néprajzkutató elméletben
beszélt a szentesi szõlészet –
borászat hagyományairól,
majd az interaktív mibenlét
megõrzéseként az udvaron
közös szõlõdarálás vette
kezdetét. Az azt követõ pré-
selés eredményeként szüle-
tett must talán azért is volt
olyan finom, mivel javarészt
a résztvevõ gyerekek készí-

tették. A nap további részé-
ben elõadás és kézmûves
foglalkozások folytak. Sajnos
a délutáni kukoricamorzsoló
versenyt a dolgozók, a mé-
dia képviselõi és egy kisku-
tya társaságában tartották
meg a szervezõk. Kiszakad-
va a Kurca bûvkörébõl, a Lu-
ther tér felé haladva hallani
lehetett az Élet-Morzsa Ala-
pítvány szabadtéri összejö-
vetelének hangjait. A zenés-
táncos bemutatókra sokan
kíváncsiak voltak. A Játékos
Mancsok terápiás kutyabe-
mutató bizonyult a legnép-
szerûbbnek a gyerekek köré-
ben. A környéken lakók ke-
vésbé élvezték a rendez-
vényt és ennek hangot is ad-

tak a közismert közösségi ol-
dalon, ahol panaszukat fe-
jezték ki a hangos zenére és
nem utolsó sorban a politi-
kai szereplõk jelenlétére.

A szombati jó idõt a Kiss
Bálint iskola családi nap el-
töltésére szánta, sportverse-
nyekkel, játékos vetélkedõk-
kel. Míg a gyerekek futká-
roztak, a szülõk a kemencé-
ben sült kenyérlángos elké-
szítése közben kovácsolód-
tak össze. 

Önmagában a legtöbb
program érdekes és élvezhe-
tõ volt, de az események
egymásra szervezése meg-
osztotta az érdeklõdõket.

Lantos Éva 

Rendezvények õszi kavalkádja

Három hetes programsoro-
zat, a Múzeumok Õszi Fesz-
tiválja vette kezdetét a
Koszta József Múzeumban
hétfõn. Elsõként szeptember
29-én, a Magyar Népmese
Napja alkalmából gyönyörû
és „beszédes” mesekerámiá-
kat tapinthattak a helybeli is-
kolások és óvodások –
Flamann Ildikó szépen kivite-
lezett munkáit (képünkön). A
Rozsdamaró együttes a me-
gyeháza megtelt dísztermé-
ben tartott hangszerbemuta-
tót, s amikor a gyerekek már
kiokosodtak a népi hangsze-
rek világában, vidám tánc-
házzal zárták a programot. 

A Múzeumok Õszi Feszti-
válja középpontjába téma-
ként a könyvet állították a
szervezõk, ezzel kapcsolatos
az október folyamán tartan-
dó elõadások zöme. Bejelent-
kezett csoportoknak a héten
látogatást szerveztek a szen-
tesi SZVSZ Nyomda Kft.
könyvkötõ mûhelyébe. A kö-

vetkezõ program október 8-
án, szerdán Bene Kálmán iro-
dalomtörténész rendhagyó
irodalomórája lesz, Madách
Imre – ami a  tankönyvekbõl
kimaradt címmel.  Szintén jö-
võ héten, október 9-én, kéz-
mûves foglalkozás keretében
emlékönyvecskéket készít-
hetnek a „kis tipográfusok”
Kass János grafikái alapján (e
két programra jelentkezni a
foglalkozást megelõzõ napig
lehet a múzeum elérhetõsé-
gein). Másnap, 10-én, pénte-
ken 18 órától ismeretterjesztõ
elõadást tartanak Ybl Miklós
építészrõl. 11-én, szombaton
délután fél ötkor a magyar
könyv dicséretét „zengik”, 17
órától A Tevan család nyom-
dai és kulturális öröksége
címmel interaktív kiállítás
nyílik. 16-án Nyíri Ákos
könyvrestaurátor elõadását
tartják, 21-én a levéltár doku-
mentumaiból nyílik rendha-
gyó bemutató.

A könyv dicsérete
a múzeumban A szentesi hangverseny-

központ ismét kitárja kapu-
it  a város komolyzenét ked-
velõ közönsége elõtt októ-
ber 9-én, csütörtökön este 7
órakor.

A Zene-Világ-Zene sorozat
széles mûfaji skálán mozgó
koncertjei között most igazi
klasszikus kamarazenélésre
számíthatunk.

A címben szereplõ Ördög
pedig nem más, mint a szen-
tesiek által nagyon kedvelt 

Szecsõdi Ferenc hegedûmû-
vész, a Szegedi Zenemûvé-
szeti Fõiskola professzora,
Liszt díjas érdemes mûvész,
aki már nem elõször kápráz-
tatja el virtuozitásával a
nagyérdemût. 

Ezen az estén Szentpéteri
Gabriella zongoramûvésszel
lép színpadra. A mûvésznõ
alapító tagja a Magyar Zon-
gorás Triónak, a Magyar
Kultúra Lovagja, a Magyar
Köztársasági Érdemrend

Kiskeresztjének kitüntetettje.
Európa több országában
adott már hangversenyt.
Számos nagysikerû közös
koncertjük után most Szente-
sen köszönthetjük õket.

A mûsor Beethoven Két
románcától, vagyis a 18. szá-
zad végétõl, Kreisler, Sosz-
takovics, Verdi Rigoletto át-
iratán át egészen a ma élõ
Tóth Péter kiváló magyar
szerzõ két hegedûre írt da-
rabjáig ígér zenei  élményt.
De nem maradhat ki Hubay
Jenõ Csárdajelenet c. népsze-
rû mûve sem, hisz Szecsõdi
Ferenc a Hubay Jenõ Társa-
ság elnökeként mindig tisz-
telettel emlékezik zeneszer-
zõ-tanár elõdjére.

Az est közremûködõje:
Farkas Erzsébet (hegedû)

Szeretettel várunk min-
denkit a zeneiskola hangver-
senytermébe!

Kocsis Györgyi

A Négy Húr Ördöge„Móóbil, Móóbil”!

Szeptember utolsó hétvégéje a kulturális és szabadidõs
programok jegyében telt városunkban. Pénteken az V.
Szentesi Nagy Sportágválasztóval kezdõdött az események
sorozata. A Pusztai László Sporttelepen elsõ körben az óvo-
dások és a kisiskolások nyertek betekintést a különbözõ
sportok világába. Mindent ki lehetett próbálni, így földön,
vízen, ütõvel vagy puszta kézzel egymás mellett jól meg-
férve hódoltak a gyerekek a mozgás örömének. A helyi
sportegyesületek jobb alkalmat nehezen találtak volna
mostanság a bemutatkozásra.

A sportágválasztón a rögbi alapjaival is
megismerkedhettek a gyerekek.

„Családi“ must készül a múzeum udvarán
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Bozó Zoltán vagyok, Szentesen születtem 1967-ben. Szá-
momra e város több mint a nagyhegyi gyermekkor, a köztár-
saság téri iskola, a Kinizsi, Spartacus és Vízmû focipályák, a
melegfürdõ, a Strand az Õze Lajos mozi éjszakai elõadásai, a
nagyhegyi kiserdõ, berekháti nyarak, ifjúságom szép emlékei.
Négy leány büszke apjaként élek itt. Számomra Szentes a min-
den, ennek a városnak, ennek a közösségnek köszönhetem a
munkám, a családom, az otthonom, ezért hálás vagyok az
elõdeinknek és a mostani lakosoknak is.

Szentes egy nagyon jó adottságokkal és évszázadokra
visszatekintõ polgári múlttal rendelkezõ város. Fejlõdése a
rendszerváltozást követõen ismét elindult. Tagadhatatlan elõ-
relépések történtek, vezetõi frissek, dinamikusak voltak. Pezs-
gõ élet jellemezte, a kultúra, a sport adta a város lendületét. Az

élet megkerülhetetlen szabálya azonban itt is érvényesült. Az egy kézben, nyugvó vezetés
idõvel kibillen egyensúlyából és a döntések egyoldalúak lesznek. Ez a demokrácia rovására
megy. A város vezetése fásulttá és motiválatlanná vált, szaporodtak a kihasználatlan lehetõ-
ségek. Szentesen meglátásom szerint ennek egy egész város látja a kárát. Szentes többre ké-
pes, Szentesben több van. 

Határozott elképzelésekkel, megvalósítható, reális tervekkel rendelkezem a város jövõjé-
rõl, amit Önökkel együtt biztosan meg tudunk valósítani. Tervem alappillére, hogy munkát,
megélhetést, biztonságot kell nyújtani minden szentesinek. Polgármesterként, azért fogok
dolgozni, ha kell harcolni is, hogy Szentesen mindannyiunk álmai megvalósulhassanak, elé-

gedett és boldog polgárok gyarapodó közössége legyen. Szentesnek most fiatalos erõre és
biztos jövõképre van szüksége. Sok-sok lehetõség fog megnyílni elõttünk, amennyiben a
városvezetés is kormánypárti lesz. Hiszek abban, hogy tudásommal, tapasztalatommal,
kapcsolataimmal és munkabírásommal a várost szolgálva elõ tudom mozdítani településün-
kön a pozitív változást, hogy Szentest nem csak megyei szinten, hanem országosan is példa-
értékû fejõdési pályára állítsuk.

Szentes szégyenfoltja a Petõfi szálló. 20 év alatt a már elhasznált épület romhalmazzá vált,
miközben kiismerhetetlen cégösszefonódásokkal több százmillió forint kár érte a várost!
Tiszta helyzetet teremtünk felújítjuk és hasznosítjuk a lehangoló állapotban lévõ Petõfi szál-
ló épületét. Helyreállítjuk a színházat. Elkezdjük a Kurca partjának hasznosítását, hogy való-
di kikapcsolódást jelentsen a szentesieknek. Hiszünk abban, hogy a közösség erõsítésének
fontos tere lesz a folyóparton kialakítandó szabadidõközpont. Folyamatosan egyeztetünk a
városi civil szervezetekkel. Segítjük õket céljaik elérésében. Átalakítjuk, jobbá tesszük a szen-
tesi tömegközlekedést. Összekötjük a külsõ területeket a belvárossal. Rendbe tesszük az el-
hanyagolt, esetenként parlagfüves közterületeket, hogy Szentes rendezettebb város legyen.
Felújítjuk a régi, elhasználódott járdákat és utakat. Elkezdjük a meglévõ földutak pormente-
sítését. Létrehozunk egy pihenõ parkot, ahol az odalátogató idõsek, akár az unokáikkal
együtt tollaslabdázhatnak, sakkozhatnak, lengõtekézhetnek, szalonnát süthetnek, vagy egy-
szerûen sétálhatnak, leülhetnek, és beszélgethetnek. A belterületeken lévõ, vízzel még nem
ellátott ingatlanokon beköttetjük a vezetékes vizet, hiszen az tarthatatlan állapot, hogy 2014-
ben vannak olyan területei a városnak, ahol ez a szolgáltatás nem elérhetõ.

Szentesnek fel kell vennie a lépést, amit csak friss gondolatokkal, új lendülettel, és csak a
kormánnyal együttmûködve tudunk elérni!

Önkormányzat i  választások 2014.

Kedves szentesi Polgártársaim!
Személyes életrajzzal úgy gondolom, nem kell bemutat-

koznom. Életem hosszú évek óta nyitott könyv a szentesiek
elõtt. 

Azok elõtt, akikkel városépítõ utunkat eddig is közösen
jártuk, s akikkel együtt értük el, hogy az egykori szürke al-
földi kisvárosból a polgárai és a világ által is elismert, sok te-
rületen példaként emlegetett, dinamikusan fejlõdõ település
lett!

Az elkövetkezõ években is ezt a higgadt, bölcsességgel át-
gondolt, a modern világra nyitott, lendületes munkát kívá-
nom folytatni úgy, hogy megõrizzük alkotó békénket és ki-
egyensúlyozottságunkat.

Az elmúlt hónapokban sokoldalú párbeszéddel alkottuk
meg a 2014-2020-as új ciklus

„A biztos megélhetést nyújtó, emberközpontú otthont adó
város „ programját. A közös gondolkodásban részt vettek fiatalok és idõsebbek, vállalkozók,
szakemberek, s a város jövõjéért tenni akaró egyszerû szentesiek egyaránt. 

Az emberi méltóság, a szabadság és a család alapja a biztos megélhetést adó jövedelem és
az arra alapozott kiszámítható jövõ. Ez ad perspektívát itthon a fiatalnak, ez hívhatja haza a
távollevõket, ez ad biztonságot az idõsebbeknek. 

Ezért a mindent megelõzõ legfontosabb feladatomnak a munkahelyek megõrzését és az
újak létrejöttének segítését tekintem.

Adottságainkat kihasználva a vállalkozókkal összefogva az alábbi új munkahelyek megva-
lósítását tudjuk elõsegíteni: Több ipar-több munkahely programmal az Ipari Parkban újabb
400-450 fõ; Aktív város-aktív turizmus tervvel az idegenforgalom területén benne a Petõfi fel-
újításával 120-150 fõ; Egészséges táj-egészséges élelmiszer fejezet az intenzív kertészet fej-
lesztésével 130-150 fõ.

A biztos gazdasági alapokon nyugvó, otthont adó Szentes programjában
A lendületes közlekedés projektjeiben kiemelt figyelmet kap az utak felújítása – benne a

Kiss Zs u. rendezése az új Kurca-híddal és csomóponttal – valamint a 200 km járdahálózat
megújítása, kerékpárutak építése.

Minden erõnket kihasználva lobbizunk a tervezett kórház rekonstrukció megvalósulásáért.
A szociális téren a város kihasználatlan épületeinek lakás célú felhasználásával és a lakha-

tás támogatásával a fiatalok letelepedését segítjük elõ.
Bár nem önkormányzati feladat, de gyermekeinkért és jövõnkért érzett felelõsség alapján

folytatjuk a felsõoktatási ösztöndíj programot, a Studium Generale kiszélesítését, oktatási in-
tézmény felújítási tevékenységünket, benne a Koszta, Deák, Boros Sámuel iskolákkal és a
gimnáziummal. Alapvetõ célunk az új munkahelyekhez kapcsolódó piacképes szakképzés
erõsítése!

Emberközpontú, az újra fogékony gondolkodásunkban kiemelt szerepet kap a nem város-
központi területek fejlesztése, a zöld, környezettudatos, az új energiákat felszabadító modern
szemléletû városépítés. Mindezt úgy, hogy megõrizzük Szentes alkotó békéjét, sokszínûségét
és a mindenki által elismert gazdasági egyensúlyát!

A közel 30 oldalas részletes anyag a www.szentes.hu-n olvasható.
Bárki mondhatja, ezek szép ígéretek, mostanában van belõlük elég!
Mégis, mi adhat hitelt szavaimhoz, mi a biztosíték, hogy a fentiek meg is valósuljanak?
Szentes polgárai többször választottak meg polgármesterüknek úgy, hogy minden alka-

lommal programot tettem le eléjük. Kormányzati hátszéllel vagy ellenszélben keményen dol-
gozva álltam a szavam. Az elvégzett munkám adja vállalásaimhoz a hitelesség pecsétjét. 

Céljainkat most is csak összefogással, csapatként cselekedve válthatjuk valóra.
Lendületesen, bölcsen, az emberekért dobogó meleg szívvel.
Ebben a munkában mindenkire szükség van, mindenki fontos!
Képviselõtársaimmal közösen e kollektív építkezéshez nyújtjuk önnek a kezünket, s hívjuk

önt is erre a közös útra!
Tisztelettel Szirbik Imre

Tisztelt szentesiek!
Szabó Zoltán Ferencnek hívnak, Szentesen születtem, 42

éves vagyok. Feleségemmel és kisfiammal élek egy család-
ban. Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat itt
szülõvárosomban, Szentesen végeztem. Majd 1990-ben a Bu-
dapesti Rendõrfõkapitányság állományába kerültem. A
BRFK állományában, mint egyenruhás, majd, mint nyomozó
dolgoztam. Leszerelésem után egy budapesti székhelyû cég-
nél helyezkedtem el, egy nagyobb kereskedelmi cég vezetõ
rendésze lettem. Ebben a munkakörömben 20-25 ember napi
munkáját koordináltam. Késõbb visszaköltöztem Szentesre,
és a következõ 5 évben vállalkozóként végeztem hasonló jel-
legû munkát. 2000-ben Angliába költöztem, ahol közel 5 évet
tanulással és munkával töltöttem. A kintlétnek köszönhetõen

jól beszélem az angol nyelvet, tapasztalatot szereztem eltérõ országok kultúrájában. Turiszti-
ka és marketing témához kapcsolódva több OKJ-s végzettséget is szereztem. A közélettel
2005 óta foglalkozom. 8 éve vagyok tagja a szociális és egészségügyi bizottságnak. Az elmúlt
4 évben a lakásügyi bizottságnak is. 2010 októbere óta önkormányzati képviselõ vagyok. E
munka folyamodványaként a Szentes Junior FC elnökévé választottak, mely sportegyesület
közel 200 gyermekkel foglalkozik a városban. 

Gondolataim, programom: Az elmúlt idõszakban sok fiatal, sok középkorú elhagyta és el-
hagyja a várost, ami egyébként jellemzõ az országra is. Ezt a folyamatot meg kell és meg is

lehet állítani egy agilis, tettre kész városvezetéssel. Ezért a programomban a következõ cik-
lusban jelentõs számú munkahely létrehozását tûztem ki célul, melynek megvalósítását az
alábbi gazdasági és társadalompolitikai programpontok alapján látom biztosítottnak: létre-
hoznék az önkormányzaton belül szakmai, szakértõi csapatokat, amelyek naprakészen rea-
gálnának minden gazdasági jellegû pályázatra, és hathatós kapcsolatot tartanak minden
szentesi vállalkozással; erõs megyei és országos képviseletet építenék ki Szentes városának a
2014-2020-as EU fejlesztési források minél jobb arányú igénybevételére; megvalósítanám a
turizmus, ezen belül a sport- és edzõtáborturizmus valódi kiépítését Szentesen;
ökoturisztikai célponttá tenném a várost, ahol a szabadidõ és aktív programok egyaránt hív-
ják az ide látogatót; megvizsgálnám a szentesi fiatalok elvándorlásának pontos okait, és
programot dolgoznék ki, amely lehetõséget biztosít számukra a visszaköltözéshez (munka-
helyteremtés, vállalkozásösztönzés, gyermekvállalási körülmények minél jobb biztosítása);
kiemelten fontosan kezelem/kezelném a város szociális és idõsügyi helyzetét; megvalósíta-
nám a város akadálymentesítését; biztosítanám a perem-, vagy a külsõ részeken élõk komfor-
tosabb életfeltételeit; „Fõ a biztonság” jelszóval támogatnám támogatnám Szentes Város
Rendõrkapitányságát és a polgárõrséget költségvetési kerettel (jármûbeszerzés, térfigyelõ ka-
merák, humán erõforrással, egyéb eszközökkel).

Dolgozni szeretnék Szentesért!
Jelszavam: „Szentes a Mi városunk, a Mi életünk, a Mi jövõnk!”
Maradok tisztelettel minden városlakó iránt:

Szabó Zoltán Ferenc

A polgármester-jelöltek bemutatkozása, a szavazólapon szereplõ sorrendben.

A Hõsök Erdejében tartott sajtótájékoztatót az
LMP szeptember 29-én. Gurdon Lajos képviselõjelölt
társaságában Széll Bernadett, az LMP társelnöke ar-
ról beszélt, hogy tapasztalatai alapján a települések
nem fordítanak megfelelõ hangsúlyt a közösségi te-
rek létrehozására és karbantartására, pedig az a la-
kosság számára lenne fenntartva. Reméli, hogy az
október  12-e után felálló képviselõ-testület szívügy-
ének tekinti Szentesen ezt a kérdést, hiszen párt fe-
letti érdekekrõl van szó. Széll Bernadett elmondása

szerint azért is fontos az új testületbe legalább egy
LMP-s képviselõt delegálni, mivel egy eltérõ véle-
mény is megváltoztathatja az ülésezõk nézõpontját a
kritikus kérdésekben. Céljuk a magánérdekek vissza-
szorítása, továbbá a közpénzek felhasználásának át-
láthatóvá tétele. Kezdeményeznék az önkormányzat-
ok mûködésének átláthatóságát, csökkentenék a zárt
ülések számát, ezzel elõsegítve a lakosság beleszó-
lását abba, hogy milyen célokra használják fel az ál-
taluk befizetett pénzeket. Ezen kívül innovatív megol-
dásokat vezetnének be a természeti értékek megóvá-
sának érdekében.

LMP az erdõben
Bemutatkoztak az Együtt-PM

Szövetség megyei listavezetõ po-
litikusai sajtótájékoztató keretében
a megyeháza elõtt a Kossuth té-
ren. Kovács Tamás szegedi ügy-
védjelölt, a párt megyei listájának
vezetõje a Fidesz által kiépített
diktatórikus rendszerrõl, politikai-
lag irányított médiáról, állami

szintre emelt  korrupcióról és át-
láthatatlan rendszerrõl beszélt. Az
Együtt-PM megválasztása esetén
átláthatóvá teszik a közpénzek el-
osztását, a jogi szabályozás ki-
dolgozásába bevonják a civil
szervezeteket. Csongrád megyé-
ben a közmunka helyett, valódi
megélhetést biztosító munkahe-

lyeket hoznának létre, kijavítanák
az elhanyagolt, kátyús úthálóza-
tot, plusz forrást biztosítanának a
kórháznak. Az oktatásban KLIK
helyett megyei és helyi szintre
hoznák a döntéshozatalt. A me-
gyei lista második helyén Hornyik
László szerepel. Kovács Tamás
végül azt kérte, támogassák az
Együtt-PM szövetség jelöltjeit,
mert õk jószándékú, nyílt és hite-
les emberek.

Együtt-PM lista
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Hazai pályán szenvedett
vereséget a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú labda-
rúgócsapata a Csongrád
együttesétõl. A vendégeknél
hat egykori szentesi labdarú-
gó lépett pályára.

A két szomszédvár csatája
mindig izgalmas összecsa-
pást sejtet, a két gárda aktuá-
lis helyezésétõl függetlenül.
A találkozó elõtt a nyáron
több új labdarúgót szerzõd-
tetõ Csongrád tûnt esélye-
sebbnek a gyõzelemre, ép-
pen ezért talán nem is volt
meglepetés, hogy már az el-
sõ negyedóra végén megsze-
rezték a vezetést a vendégek.
Késõbb kiderült, hogy ez az
egyetlen találat elég is volt a
három pont megszerzéséhez,
és ahogy tavaly õsszel is,
most is 1–0-ra nyert a Csong-
rád. – Összességében megér-
demelt csongrádi siker szü-
letett, hiszen jóval több lehe-
tõséget dolgoztak ki a ven-
dégek – nyilatkozta Bozóki
Zoltán vezetõedzõ a találko-
zó után. – Az utolsó percben
azonban óriási helyzetben
hibáztunk, ezzel itthon tart-

hattuk volna az egy pontot.
Gömöri Zoltán végig jó telje-
sítményt nyújtott a kapuban,
többször is góltól mentett
meg minket, de volt, hogy a
védõink is önfeláldozóan tet-
ték a dolgukat.

A Kinizsi ezen a hétvégén
Makóra látogat, ahol a mos-
tani, második félidõben látott
harcos játékot szeretné vi-
szont látni a szakvezetõ, de
ezúttal 90 percen keresztül. –
A Csongrád ellen kissé meg-
illetõdve kezdtük a játékot, a
fordulást követõen viszont
már sokkal bátrabban futbal-
loztunk, ezt a játékot várom
el a csapattól Makón is.

A szombati mérkõzésen
Bozóki Zoltán számíthat az
eltiltását letöltõ Lajos Máté já-
tékára is, vele stabilabbá vál-
hat a Kinizsi hátsó alakzata.

Az ifjúsági együttes, bár
sokáig vezettek a találkozón
és irányították a játékot, vé-
gül 1–1-es döntetlent játszott
a Csongráddal. A fiatalok a
bajnoki táblázat negyedik, a
felnõttek pedig a tabella tize-
dik helyén állnak.

hv

Vereség a Csongrádtól

Szeptember 28-án a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok-
ban megrendezett Gágyor János Nemzetközi Teremlabdarú-
gó Torna eredménye: 1. Zentagunaras (Szerbia), 2. Auto Cen-
ter (Szentes), 3.Dream-Team (Árpád Szabadidõs SK, Szentes))

Legjobb góllövõk Tóth Szabolcs (Zentagunaras), Orosz János
(Dream-Team Szentes).

A díjakat Gágyor Zille (5 és fél éves) a Ferencváros leány
utánpótlás játékosa és Takács László ny. pedagógus adták át.

Gágyor-emléktorna

30 esztendõ után újra
nemzetközi dobóversenyt
rendeztek a szentesi sportpá-
lyán. A 2014. évi Kertváros
Kupa Nemzetközi Dobóver-
senyen diszkoszvetésben és
súlylökésben mérték össze
erejüket a különbözõ korosz-
tályú versenyzõk, ahol a fel-
nõtteknél az Európa-bajnok-
ságon súlylökésben bronzér-
met szerzett Márton Anita
mindkét számban diadal-
maskodott, míg a férfiaknál
a diszkoszvetést Seres And-
rás, a súlylökést Sinkó Árpád,
szabadkai versenyzõ nyerte.
Benkõ István ,  a rendezõ
Maximus SE elnöke elmond-
ta, hogy már régóta tervez-
ték, hogy dobóversenyt ren-
deznek városunkban. – 30
esztendõ telt el a legutóbbi
dobóverseny óta, most végre
a körülmények is lehetõvé
tették, hogy ismét ilyen via-
dalt szervezzünk Szentesen
– mondta a Maximus SE el-
nöke. – Örömteli, hogy rög-
tön nemzetközi versenyt
tudtunk lebonyolítani, rá-
adásul a hazai élmezõny tag-
jai is elfogadták meghívá-
sunkat. Seres András hatvan
méter feletti eredménye egé-
szen kiváló, Márton Anita is
szépen teljesített, ráadásul a
többiek is egyéni csúcsokat
értek el, ami ilyenkor õsszel
már ritkán fordul elõ. Amo-
lyan szezonzáró viadal volt
ez, hiszen Veszprémben még
lesz egy verseny idén, de
oda már nem mindenki
megy el.

Összességében jól sikerült
a Maximus SE versenyzõi-
nek idei szezonja, az ezüst-
ember Seres András volt, aki

a felnõtt diszkoszvetõknél
országos bajnokságokon, li-
gakupákban állhatott a do-
bogó második fokára. A juni-
orok és az ifjúságiak is dobo-
gós helyezésekkel büszkél-
kedhetnek, pontversenyben
pedig idén túlszárnyalták a
tavalyi teljesítményüket a
klub sportolói. Természete-
sen szóba került az is, hogy
jót tett-e Seres Andrásnak az
edzõváltás. – Az eredményei
azt mutatják, hogy igen, a
Kerekes László irányításával
és a Benkõ Mártával végzett
munka ragyogó teljesít-
ménnyel párosult ebben
az esztendõben – mondta
Benkõ István.

Seres András szerint na-
gyon jó lett a dobópálya, re-

mek a dobókör, így tehát
minden feltétel adott ahhoz,
hogy nagy dobások, lökések
szülessenek a késõbbiekben
Szentesen. – A várakozásai-
mon felül teljesítettem ebben
az esztendõben – mondta a
válogatott diszkoszvetõ. –
Tervem az volt, hogy hatvan
méter fölé juttassam a szert,
ez sikerült, de ami számom-
ra is meglepõ volt, hogy
több alkalommal is 60 méter
fölé tudtam dobni, sõt, volt
olyan versenyem is, amikor
ötször is e feletti dobásnak
örülhettem, és 61 méterig
vagy a fölé jutottam.

Az edzõváltásról szólva a
sportoló elmondta, hogy két

éve nem nagyon tudott fej-
lõdni, ráadásul Tégla Ferenc
ideje is szûkös volt. András
úgy érezte, hogy ha tovább
szeretne fejlõdni, akkor
olyan edzõt kell keresnie, aki
többször is ott van az edzé-
sein, és felügyeli a felkészü-
lését. Így került Nyíregyház-
ára Kerekes Lászlóhoz, de
továbbra is a Maximus SE
versenyzõje marad.

A tervek szerint 2015-ben
két nemzetközi dobóver-
senyt rendeznek majd Szen-
tesen, és amennyiben meg
tudnak egyezni a támoga-
tókkal, akkor a Kertvárosi
Dobógálát újra megrendez-
hetik. hv

A hétvégén rajtoló hazai
rögbi-bajnokságban a Szen-
tesi '91-esek Rögbi Klub
csapata az NB I-ben kezdte
a pontvadászatot. A bajnoki
rendszer átalakítása miatt a
tavalyi extraligás gárdák is
az NB I-be kaptak besoro-
lást, így komoly különbsé-
gek alakulhatnak ki a csa-
patok között, így történt ez
a szentesi idénynyitón is.

A Kecskemét gárdája ellen
kezdték a bajnokságot az át-
alakított bajnokságban a
Szentesi '91-esek, helyeseb-
ben a SZEKERCE csapata,
hiszen ebben az esztendõben
szentesi játékosokból, kecs-
keméti öregfiúkból és ceglé-
di fõiskolás rögbisekbõl áll
majd össze a Szentes együt-

tese. A tavalyi extraligás
ezüstérmes Kecskemét ellen
nem volt esélye a mieinknek,
akik végül sima, 98–19-es ve-
reséget szenvedtek. – Ez volt
a fõpróbánk, sajnos a bajnok-
ság egyik legjobb csapata el-
len kellett bemutatkoznunk,
ez most így sikerült – mond-
ta Törõcsik Sándor, a Szentesi
'91-esek szakmai vezetõje. –
Ezen a hétvégén ismét itthon
játszunk, a Szeged együtte-
sét fogadjuk 14 órai kezdet-
tel a Pusztai László Sportte-
lepen, majd a jövõ hét végén
újabb haza összecsapás kö-
vetkezik.

A kezdõrúgást a Kecske-
mét ellen Seres András válo-
gatott diszkoszvetõ végezte
el, ezen a szombaton pedig

Tóth László, a Hungerit Szen-
tesi VK nõi vízilabdacsapatá-
nak vezetõedzõje indítja út-
jára a tojáslabdát. A szomba-
ti találkozót megelõzõen, 13
órától utánpótlás mérkõzés-
re kerül sor. – A fiatalok a
felkészülés kellõs közepén
járnak, két hete egy nagykõ-
rösi tornán vettünk részt,
ahol a második helyezést ér-
ték el a mieink – mondta
Törõcsik Sándor. – A diák-
olimpiai gyõzelmük óta to-
vábbra is veretlenek a fiata-
lok, most is két gyõzelem és
két döntetlen volt a mérle-
gük.

A fiatalok számára október
második felében kezdõdik a
bajnokság.

hv

Kicsorbult SZEKERCE

Újra dobógála Szentesen

Az idén 30 magyar indult el a vi-
lág talán legkultikusabb ultramara-
tonján, a görögországi Spar-
tathlonon, szeptember utolsó hét-
végéjén, soraikban a szentesi
Héjja Péterrel, aki most debütált a
versenyen. A 245, 3 kilométeres,
kopár hegyoldalakkal, meredek
emelkedõkkel teli úton a szintidõ
36 óra, de menet közben a szigorú
részidõket is teljesíteni kell. A
Spartathlon teljesen amatõr ver-
sengés, a célba érõk olajág koszo-
rút és érmet kapnak. A „spártai
hõsök” között ott volt Héjja Péter
is, aki összesítésben a 139. he-
lyen, 34 óra 50 perc alatt futott
Athénból Spártába. A szentesi
születésû, Kecskeméten élõ Vajda
Zoltán a 24. helyen végzett.

Spártai hõsök

Szeptember 27-én lejátszották
a Nõi Szuperliga tekebajnokság 5.
fordulóját. A Szentesi TE hazai pá-
lyán fogadta a Balatoni Vasas SE
csapatát, a vendégek 3152 fát
ütöttek és 3 csapatpontot szerez-
tek, a Szentesi TE  3250 fával
szintén 3 pontot. A plusz 98 fáért
járó 2 pontot a Szentesi TE kapta,
így végig kiélezett küzdelemben
megszerezte az idény elsõ gyõzel-
mét, 5–3-ra nyertek.

Pontszerzõk: Marsi Margit 588
fa, Németh Viktória 550 fa, Tóth
Andrea 543 fa.  

Az ifjúsági versenyzõk 936–
797 fát ütöttek. Pontszerzõ:
Jankovics Gréta 476 fa, Barhács
Noémi 460 fa, a plusz 139 fáért
járó két ponttal a szentesi ifisták
4–0-s gyõzelmet arattak.

Az elsõ tekesiker

Világsztárok
a medencében

Olimpiai és világbajnokok
sora: Varga Dániel, Varga Dé-
nes, Madaras Norbert, Kis Gá-
bor, Nagy Viktor és Szécsi Zol-
tán is medencébe száll hétvé-
gén Szentesen, a férfi Magyar
Kupa elsõ fordulójának mér-
kõzésein október 4-én és 5-én.
A Szolnok, a Kaposvár és az
FTC lesz a Valdor-Szentes el-
lenfele. A csoportból az elsõ
kettõ jut tovább a negyeddön-
tõbe. 

Matajsz Márk vezetõedzõ
szerint komoly erõpróba lesz
a hétvégi három meccs a jövõ
szerdai bajnoki rajt elõtt. A
Ferencváros és a Kaposvár
dolgát is szeretnék megnehe-
zíteni a fiúk.

Pénteken elrajtol
a nõi bajnokság

A címvédõ Hungerit-
Szentes október 3-án, pénte-
ken 19 órakor hazai pályán
játssza elsõ bajnoki mérkõzé-
sét ebben a szezonban. Az el-
lenfél az UVSE-Margitsziget
lesz, amely az újpestiek máso-
dik együttese. 

A találkozó elõtt fél 6-tól a
Szentesi VK leány gyermek-
csapata játszik utánpótlás baj-
nokit az UVSE korosztályos
csapatával. 

Az Országos Fiú Vízilabda
Bajnokság 2. fordulóját ját-
szották a fedett uszodában.
Az ifjúságiak 13-7, a gyerme-
kek 15-8 arányban gyõzték le
a BVSC-Zuglót. A serdülõk
egy góllal, 6-7-re kaptak ki.

Víz i labda

Szeptember utolsó hétvégéjén 10. alkalommal versenyeztek
Fóton a szentesi Jó Úton-Lóháton Alapítvány lovasai. A rendez-
vény a kezdetek óta 2 naposról 3 napossá bõvült, a résztvevõk
száma idén közel 170 volt.

Szokásosan az idõ is mellé állt a Nemzetközi Gyermekmentõ
Szolgálat támogatásával rendezett Nemzetközi Díjlovas- és
Lovasterápiás Versenynek, az esõfelhõk messzire elkerülték a
helyszínt.

Az elért eredményeken kívül, mely alább látható, a sok gye-
rekprogram, a csapatok között szövõdõ barátságok, a szponzo-
rok ajándékai is hozzájárultak ahhoz, hogy a lovasoknak életre
szóló élményben legyen részük. Hogy mennyire jól érezték ma-
gukat az is bizonyítja, hogy már várják a következõ évi fóti ver-
senyt.

Fóti eredmények: Terápiás lovastorna 1. Szûrszabó Alexandra,
2. Horváth Zsolt; Díjlovaglás három jármódban 2. Szabó Zita;
Önálló lovaglás ügyességi feladatokkal 2. Horváth Zsolt; Csapat
váltóverseny 2. Benedek Antal, Horváth Zsolt, Lévai Dávid, Varga
Richárd. 

Terápiás lovastorna 3. Benedek Antal; 4. Lévai Dávid, Szabó Zi-
ta, 5. Turcsik Róbert, Varga Richárd; 9. Horváth László; Ügyességi
feladatok lovon 6. Szûrszabó Alexandra; Önálló lovaglás ügyes-
ségi feladatokkal 10. Benedek Antal.

Köszönjük Jáger János támogatónak és Kajásnak, a terápiás ló-
nak is!

Piti Irén 
gyógypedagógus-lovasterapeuta

Terápiás lovasok

Benkõ István, Kocsis Alexandra, Papp Anita, Csordás Cintia és a díjakat átadó
Móra József önkormányzati képviselõ.
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Egy állampolgár jelentette
be a rendõrség segélyhívó-
számán szeptember 29-én,
hogy többen bementek a Zrí-
nyi utca egyik ingatlanába.
A helyszínre érkezõ járõrök
két nõre és egy férfira lettek
figyelmesek, akik az egyen-
ruhásokat meglátva egy autó
hátsó ülésére akartak beülni,
de az ott lévõ LCD tv miatt
nem fértek el. A rendõrök öt
embert fogtak el, közülük
ketten már a jármûben vár-
tak társaikra. 

Az állampolgári bejelen-
tésnek és a gyors rendõri in-
tézkedésnek köszönhetõen
az egyenruhások még azelõtt
lefoglalták az ellopott tár-
gyakat, mielõtt a sértett a
bûncselekményrõl tudomást
szerzett volna. 

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztálya
lopás bûntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indított
büntetõeljárást a két férfi és
a három nõ ellen. Egyiküket,
a 27 éves szentesi lakos L.
Istvánt – kihallgatását köve-
tõen – a nyomozók õrizetbe
vették és kezdeményezték
elõzetes letartóztatását.

Az elmúlt egy hétben meg-
sokszorozódott a lakosság
körében csak zsályának ne-
vezett anyagok fogyasztásá-
val kapcsolatos ügyek szá-
ma. Az új pszichoaktív anya-

gok miatt egyre többen ke-
rültek kórházba, így öt nap
leforgása alatt összesen 18
személy ellen kezdeménye-
zett eljárást a rendõrség új
pszichoaktív anyaggal visz-
szaélés vétsége és káros szen-
vedélykeltés vétsége miatt.

100 ezer forint értékû gáz-
olaj lopása közben zavartak
meg ismeretleneket Nagy-
mágocs külterületén. A tol-
vajok elszaladtak, ellenük lo-
pás miatt folyik nyomozás.

Büntetõeljárás indult két
szentesi férfi ellen, akik vá-
rosunk külterületén egy fó-
liasátor vasszerkezetét pró-
bálták eltulajdonítani, szét-
fûrészelni, de tetten érték
õket.

200 ezer forint értékû mo-
biltelefon tûnt el az egyik

szentesi diszkóból, a rend-
õrök lopás miatt nyomoznak
az ügyben.

Hv

Szeptember 30-án, kedden
fél hatkor Szentes és Csong-
rád között, a Tisza-híd szen-
tesi hídfõjénél történt egy
közúti közlekedési baleset,
amelyben négy jármû volt
érintett. Egy menetrend sze-
rint közlekedõ busz, egy ka-
mion és két kisteherautó üt-
között a híd feljárójánál. Az
esethez a katasztrófavéde-
lem öt egységet riasztott, kö-
zöttük a katasztrófavédelmi
mûveleti szolgálatot is. A jár-
mûvekben összesen húszan
utaztak, közülük senki sem
sérült meg.

A „zsályázás” az új divat

Született: Lakatos Máté Henrik és Ravasz Évának (Béládi
u. 6.) Máté, Koncz János és Dóczi Izabellának (Õze L. u. 2.)
Kitti Fanni, Szabó Csaba és Hankó Judit (Dr. Uhlár I. u. 17/B)
Eszter, Tóth Gellért József és Szedlacsek Ágnesnek (Attila u.
1/C) Adél nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Pászti Gábor és Bálint Ágnes (Kishát u.
13.), Patkós Ignác (Békésszentandrás, Szent László u. 52.) és
Varga Petra (Kossuth u. 32.).

Elhunyt: Szabó János (Balogh J. u. 7.), Biró Sándorné
Négyesi Erzsébet (Zrínyi u. 30.), Földvári Nagy Ferenc (Feke-
te Márton u. 27.), Tatárné Papp Erzsébet (Rákóczi Ferenc u.
77.), Kiss Istvánné Goda Klára (Villogó u. 7.).

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: Október 6-ig Menta Gyógyszertár (TESCO)
hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-13 óráig. Október 6-13-ig Pingvin Pa-
tika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12-ig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) október 4-5-
én Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü október 6-10.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Korhelyleves és
karfiolleves

A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Lencseleves és

grízgaluskaleves
A menü: Kolozsvári rakott káposzta

v. káposztás kocka
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
Szerda: Gölödinleves és

zellerkrémleves
A menü: Rántott szelet,

tört burgonya és/vagy
almaszósz

B menü: Csirkepörkölt,
nokedli, saláta

Csütörtök: Csontleves házi tésztával
és csirkebecsinált leves

A menü: Birkapörkölt, köményes
burgonya, saláta

B menü: Barbeque csirkecomb,
zöldpesztós penne

Péntek: Aratógulyás és
májgaluskaleves

A menü: Mustáros flekken,
sült burgonya, saláta

B menü: Bolognai spagetti v.
mákos metélt

www.galeriakavehaz.hu (X)

A Rádió451-et ért méltatlan támadásra reagált Muhari Már-
ton, a rádió ügyvezetõje a Kossuth téren, „Mentsük meg az
egyetlen független szentesi médiumot" címmel tartott sajtó-
tájékoztatóján. Állítása szerint a baloldali törpepártok szente-
si szövetsége törvényellenes hírek közlésével és a tájékozta-
tás kiegyensúlyozatlanságával vádolta a médiumot. A Fidesz
helyi választási kampányfõnöki feladatait is ellátó Muhari
Márton elmondta, hogy a baloldal kapott lehetõséget beszél-
getésre, viszont csak a rádió által teljesíthetetlen feltételek
mellett voltak hajlandók elfogadni azt. A Rádió451 ügyveze-
tõje élõ vitát kezdeményez a három polgármesterjelölt kö-
zött, melyet szintén elõ adásban közölne.

Az utolsó
független médium

Több száz kiállító és mint-
egy 7 ezer résztvevõ a mérle-
ge az idén 18. alkalommal
rendezett Fitbalance egész-
ség és mozgásfesztiválnak.
Közép-Európa legnagyobb
sport expóján, valamint
egészség- és mozgásfeszti-
válján 100 edzés, 150 kiállító,
26 színpadi aktivitás várta a
sportolni vágyókat a fõváro-

si Papp László Sportaréná-
ban. A sztárprogramok kö-
zött a Szentesrõl indult, itte-
ni központú Valdor Nippon
Zengo is helyet kapott a
nagyszínpadon, immár ne-
gyedik alkalommal. Bagi Ale-
xandra és Borsos Péter vezeté-
sével mintegy 600 érdeklõdõ
mozgott az 50 perces zenés
tornán. Az utólagos összesí-

tés szerint az egész napos
rendezvény 3. legnagyobb
létszámú programja volt a
Valdor Nippon Zengo. A lá-
tottak alapján már az ese-
mény másnapján a rendez-
vény szervezõjétõl meghí-
vást kapott Brezovai Sándor
és csapata a jövõ tavaszi Fit-
balance fesztiválra és az õszi
sport expóra is.

A külterületi utak, és egy-
ben a külterületi részek rossz
állapotára hívta fel a figyel-
met sajtótájékoztatóján Szabó
Zoltán, a Jobbik polgármester
jelöltje. Az Ipartelepi út mö-
götti volt téglagyár közelé-
ben található úton közelíthe-
tõ meg a kutyamenhely is.
Szabó Zoltán elmondta, hogy
képviselõként többször is in-
terpellált az utak  állapota
miatt a képviselõ-testületi
üléseken. Tapasztalata sze-
rint a kutyamenhely kicsinek
bizonyul és az állapota is kí-
vánni valót hagy maga után.
Ezért határozott álláspontja,
hogy a városnak a jövõben
segítenie kell a menhelyet
fenntartó alapítványt. Har-
madik felvetése a Szentes –
Csongrád közút Tiszai híd-
nál való kerékpáros átkelés
problémája. Szerinte három-
szor kell átkelni ezen a
gyorsforgalmú úton, ezért el-
tökélt szándéka, hogy a mû-
szaki lehetõség feltérképezé-
se után egyszerûbbé és biz-
tonságosabbá tegye az átke-
lést.

...október 7-én, kedden 18
órakor a filmklub mûsorában
A Hontalanul Afrikában cí-
mû színes német filmet vetí-
tik.

...október 8-án, szerdán 18
órakor Endrei Judit Mind-
örökké nõ címmel tart elõ-
adást. Beszélgetés értékekrõl,
érzésekrõl, érdekes emberek-
rõl, egészségrõl Kor-határta-
lanul. Az elõadáson való
részvétel elõzetes, személyes
regisztrációhoz kötött.

A könyvtárban

Ezen a hétvégén egy re-
mek zenekarral kedvesked-
nek a szervezõk a bulizni
szeretõknek. A Bubi Band
gondoskodik a jó hangulat-
ról október 4-én, szombaton
22 órától a Felsõpárti Sörözõ-
ben. A belépés 22 óráig in-
gyenes.

Bubi Band
koncert és buli

Nyílt levélben, lapunk ha-
sábjain invitálta Rébeli-Szabó
Tamást, a Fidesz-KDNP kép-
viselõjelöltjét nyilvános vitá-
ra Stern Sándor, a Demokrati-
kus Koalíció jelöltje. A két fél
a Dósai Molnár utcában
újonnan kialakított játszó-
téren elhelyezett asztalnál
mondta el vád- és védõbe-
szédeit. Rébeli szerint az el-
múlt 20 évben nem fejlõdött
a város, nem létesültek új
munkahelyek, nem történtek
beruházások csupán felújítá-
sok és azok is uniós pénzek-
bõl. Példaként említette a
szennyvízberuházást és a vá-
rosközpont felújítását, ame-
lyek megvalósítása nem ér-
dem, hanem az elmulasztá-
suk lett volna bûn. Olyan vá-
rosban szeretne élni, ami a

hazai átlagnál jobban fejlõ-
dik. Ehhez pedig kormány-
párti önkormányzatra van
szükség, mert akkor köny-
nyebben jut támogatáshoz és
új munkahelyekhez a város.
Stern szerint az embereknek
nem az számít honnan jön a
pénz, az uniótól vagy a kor-
mánytól, hanem hogy fejlõd-
jön a város, mint történt az
elmúlt években is. A balolda-
li összefogás jelöltjei Szirbik
Imre vezetésével 700 új mun-
kahely biztos megvalósítását
vállalják, ennél többet nem
szabad felelõsséggel ígérni.
Beszélt a körzetben tapasz-
talt gondokról is, amelyeket
mindenképpen megoldást
kell találni a következõ évek-
ben politikai hovatartozástól
függetlenül.

Nyílt vita
a játszótéren

Az Országos Rendõr-fõkapitányság programja kereté-
ben 2014. július 1-jétõl a Szentesi Rendõrkapitányság il-
letékességi területén lévõ valamennyi településen folya-
matos a rendõri jelenlét, azaz mindig van intézkedésre
jogosult és képes rendõr. A kistérséghez tartozó községek
lakosai pozitívan fogadták a nagyobb egyenruhás jelen-
létet. A rendõrök az intézkedések során nem a büntetésre
helyezik a hangsúlyt. A körzeti megbízottak szolgálatuk
legnagyobb részét gyalogosan töltik, így lehetõségük van
a lakossággal való közvetlen kapcsolattartásra. A tapasz-
talatok szerint az állampolgárok egyre nagyobb számban
fordulnak a helyi rendõrökhöz ügyes-bajos dolgaikkal. A
rendõrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben szabály-
sértést vagy bûncselekményt észlelnek, forduljanak a he-
lyi körzeti megbízotthoz, illetve hívják a 112-es segélyhí-
vószámot.

Segíteni a
kutyamenhelyet

Visszavárják a Valdor
Nippon Zengo csapatát


