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Mesekönyvbe illõ város
A kerékpározás, a csíramálé, és a palincs városának nevezi Szentest egy turisz-

tikai blog, s lenyûgözõnek, meseszépnek látták a szerzõk, amikor itt jártak. Az ál-

talunk megkérdezett helybeliek is szeretik, szépnek és vendégszeretõnek tartják

városunkat, de hiányérzetük is van.

6. oldal

Változatlan áron használ-
hatják az új wellness és
élményrészleggel kibõvült
uszodát idén az Üdülõköz-
pont vendégei, tájékoztatott
Márton Mária. Az Üdülõköz-
pont Kft. ügyvezetõje beje-
lentette, július 18-ától veheti
birtokba a nagyközönség az
új részleget. A kivitelezõ Fer-
roép Zrt. június 15-én átadta
az elkészült beruházást, je-
lenleg az uszoda munkatár-
sai gyakorolják az üzemelte-
tés feladatait. Az ünnepélyes
átadását július 17-re tervezik
és másnaptól teljes körûen
használható lesz a wellness
részleg. Az átadóra elkészül
a fogadóépület és az új
beléptetõrendszer is.  A
DAOP pályázatban vállalták
minimálisan 16,5 fõ foglal-
koztatását. Az igazgató el-

mondta, hogy egyes plusz
szolgáltatások, mint például
a szauna ára emelkedhet.

Megkezdõdött az uszoda
melegvíz ellátását biztosító
saját termálkút fúrása, és ha-
marosan elkészül a csapa-
dékvíz elvezetõ rendszer és
a parkosítás is.

A h a t á ro n  á t n y ú l ó
(HURO) pályázatból megva-
lósuló medencefelújítási
program mûszaki tervezési
hibákkal indult, ezért átdol-
gozták a 2012-ben készült
terveket. A kivitelezõ Uni-
bau-Épszer Kft. az ütemterv-
nek megfelelõen halad a
munkákkal. Befejezte a szük-
séges termálvíz-kormányzá-
si munkákat, és június 30-ig
elkészül a gyermekmeden-
cék felújításával is, amiket
várhatóan a jövõ hét végén

birtokba is vehetnek a gyere-
kek. Az 50 méteres külsõ me-
dence augusztus 31-re ké-
szül el. Az öltözõk átalakítá-
sához még nem kezdtek hoz-
zá, jelenleg a közbeszerzési
eljárás zajlik. Az új öltözõk
átadási határideje október
vége, addig a vendégek a 33
méteres medence alatti öltö-
zõket használhatják, de
szükség esetén mobil öltözõ-
ket is üzembe állítanak.

A TAO-s forrásból megva-
lósult 50 méteres fedett uszo-
dát a közeli napokban ellen-
õrzik, ezért néhány napra a
medencébõl leengedik a vi-
zet. Az eddigi ellenõrzések
során hiányosságokat nem
tapasztaltak és kivitelezésbõl
adódó hiba szinte nem is for-
dult elõ.

BG

Az Ipari Park északi zó-
nájában, a Bolgárkertészek
utcájában létesített Kísérleti
kertjében mutatja be teljes
fajtakínálata mellett közel
húsz paprika újdonságát,
valamint a paprika, paradi-
csom, uborka, padlizsán,
szamóca, szeder, málna, ri-
biszke, rózsa, és gerbera kó-
kuszroston történõ termesz-
tését is a Duna-R Kft.

A 6 ezer négyzetméteres
létesítmény fél év alatt ké-
szült el mintegy 100 millió
forintért, ahol egy állandó
dolgozót és hét alkalmi
munkavállalót foglalkoztat-
nak, tudtuk meg a kertészeti
igazgatótól. Lacházi Pál el-
mondta, vetõmagfenntartás-
sal és fajtanemesítéssel is
foglalkoznak, 15 országgal
állnak kapcsolatban. Papri-
kaféléket termelnek öt sátor-
ban illetve szabadföldön, a
hatodik sátorban rózsa, ger-
bera, uborka, szamóca, pad-
lizsán, szeder és málna is ta-
lálható talaj nélküli termesz-
tésben. Az általuk forgalma-
zott kókuszrostot megvásár-
lók szaktanácsadást is kap-
nak.

A teljes egészében magyar,

családi tulajdonban lévõ, kö-
zel húsz éves vállalkozás be-
ruházásának megvalósításá-
hoz az önkormányzat példa-
értékû hozzáállása és segít-
sége is kellett. Két éve me-
rült fel az igény egy kísérleti
központ és bemutató kert
létrehozására. A megvalósí-
tást a hazai kertészet köz-
pontjában képzelték el, ahol
a helyi termelõkkel szoros
együttmûködésben, a gya-
korlati tapasztalatok figye-
lembevételével dolgozhat-
nak, hangzott el a megyehá-
zán rendezett tájékoztatón.
Az ünnepségre érkeztek
szerb, román, lengyel, szlo-
vák, horvát és macedón
szakemberek is. 

– A jövõt hozta el Szentes-
re a Duna-R Kft., és remélem
tovább viszi és felgyorsítja
az ágazatot. A mai esemény
jelentõs pontja a több évtize-
des múltra visszatekintõ he-
lyi kertészet további fejlõdé-
sének. A kockázatot vállaló
befektetéssel és jelentõs
munkával igazolódhat évek
múlva a döntés helyessége
és a beruházás eredményes-
sége – fogalmazott Szirbik
Imre köszöntõjében. A pol-

gármester gondolatát foly-
tatta Farkas Sándor, amikor
az országos hírû, mára meg-
szûnt zöldségkutató tevé-
kenységéhez hasonlította a
Duna-R tevékenységét. Az
országgyûlési képviselõ sze-
rint jól döntött a cég, amikor
az ideális termõviszonyok-
kal és klímával, valamint
kertészeti tapasztalattal ren-
delkezõ Szentest választotta
fejlesztése helyszínéül. Hoz-
zátette, a kormány vidékfej-
lesztési programjában ki-
emelten fontos a kertészeti
ágazat.

A fóliaházak biológiai nö-
vényvédelmét az Árpád
Biokontroll 2003 Kft. bizto-
sítja és az Árpád Agrár Zrt.
állította elõ a sátrakban ter-
mesztett paprikafélék palán-
táit is.

Az ünnepség zárásaként
Horvát József, a Szegedi Tu-
domány Egyetem Élelmi-
szer-ipari Fõiskolai Karának
tanszékvezetõ tanára és
Ruskó József, a Duna-R Kft.
ügyvezetõ igazgatója szak-
mai, kutatási együttmûködé-
si megállapodást írt alá.

Besenyei

Elkészül t  a wel lness
és élményfürdõ

Paprikanemesítõ cég
az ipari parkban

Az önkormányzat város-
fejlesztési bizottsága ismét
foglalkozott Wittek Krisztina
fõépítész elõterjesztéseként a
Kurca fejlesztési programjá-
val. Két évvel ezelõtt Kast-
nerné Józsa Erzsébet, a gimná-
zium nyugalmazott tanárnõ-
je összeállította e témában a
„Legyen a Kurca egy új fõut-
ca“ címû tanulmányt, és a bi-
zottság támogatta az abban
megfogalmazott elképzelése-
ket. Így a városnak a 2013
szeptemberében elfogadott
idegenforgalmi akciótervé-
ben már szerepel a Kurca
program, aminek egyik leg-
fontosabb eleme a hajózható-
vá tétel. A képviselõ-testület
támogatja a fejlesztési prog-
ram kidolgozását, a tanul-
mánytervek elkészítését,
amihez pályázati forrás
igénybevételét szorgalmaz-
za. A program tartalmaz mil-
liárdos elemeket is, de már
néhány százezer forint ráfor-
dítással is ki lehet alakítani
egy-egy kellemes helyszínt,
ki lehet jelölni egy-egy érde-
kes útvonalat.

A Kurca-program az Integ-
rált településfejlesztési stra-
tégia egyeztetési anyagában
is hangsúlyosan megjelenik.
A projekt célja a város és a
Kurca kapcsolatának élõbbé
tétele, a helyi lakosság és a
turisták számára egyaránt

egy rekreációs-pihenõ, kö-
zösségi tér, találkozóhelyek
kialakítása a Kurca több
pontján. A projekt keretében
parkosítás, sétányok, pihe-
nõhelyek kialakítása, a csó-
nakázás, evezés feltételeinek
megteremtése, vendéglátó-
helyek kialakítása történik.
A projekthez kapcsolódik a
Kurca Szentes területére esõ
16 hídjából 11 felújítása és az
alacsony szintû hidak meg-
emelése a hajózhatóság érde-
kében. Mértékadó a Csong-
rádi úti Kurca híd alsó szint-
je. A projekt másik fontos
eleme a vízi színpad létreho-
zása a Kurcán.

A vízügy részérõl már el-
készített Kurca vízrendszer-
ének komplex rehabilitációja
címû pályázat a Kurca élõvé

tételét vázolja EU forrás
igénybevételével. Az anyag
szerint az új vízpótlási útvo-
nal a Szarvas-Békésszentan-
drási holtágból indul ki,
mely nem csak a Kurca, ha-
nem a mellékvízfolyásainak
friss vízzel történõ ellátását
is megoldaná. A projekt ma-
gában foglalná a meglévõ
mûtárgyak felújítását, vala-
mint újak építését is. Kérdés,
bekerül -e az EU által 2020-ig
finanszírozott projektek kö-
zé.

A város idegenforgalmi
fejlesztésének legnagyobb
gátja a szálláshelyek hiánya.
A Kurca mentén több hely-
szín is alkalmas lehet külön-
bözõ típusú szálláshelyek ki-
alakítására.

(folytatás a 4. oldalon)

Legyen vonzóbb a Kurca

Táj, fejlesztés, összefogás

Az Örvény sor is pihenõhellyé fejleszthetõ a stranddal szemben.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 40
hetedikese az Emberi Erõforrások Minisztériuma és az Em-
beri Erõforrás Támogatáskezelõ jóvoltából június 4-7. között
Szentes - Nagyvárad - Király-hágó - Tordai-hasadék -
Szováta - Gyilkos-tó - Békás-szoros - Csíkszereda -
Csíksomlyó - Szent Anna-tó - Mohos-tõzegláp - Korond -

Parajd - Szentes úton vett részt a Határtalanul! program ke-
retében Romániában. 

Megemlékeztünk határon túli honfitársainkról, valamint a
szovátai fiatalokkal táncházat tartottunk. Utunk legizgalma-
sabb helyszínei a csíksomlyói nyereg, a parajdi sóbánya és a
Mohos-tõzegláp volt. 

Székelyföldi múltidézõk
Kecskeméti és szentesi nyugdíjasok találkoztak Szente-

sen a Dózsa-házban a közelmúltban. A jelenleg 12 klubot
tömörítõ Szentesi Nyugdíjas Klubok Szövetsége a kecske-
méti szövetség elsõ emberét, dr. Tiba Istvánt és vendégeit
látta vendégül.

A Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi
Szövetsége elnöke meglepõ ötletet hozott. Náluk már mûkö-
dik egy egyetemi képzés, amelyre tavaly is több százan je-
lentkeztek, ennek know how-ját (szervezési ismeret-tapaszta-
lat – a szerk.) hozta el a tarsolyában. Gondiné Ollai Katalin, az
esemény egyik fõszervezõje sokat várt a találkozótól és a
folytatástól. A képzés lehetõsége annyira felvillanyozta, hogy
lapunknak nyilatkozva azt mondta, mindent meg fog tenni,
hogy a „Harmadik Kor Egyeteme”  projektet nyélbe üssék.

Egy gombostût sem lehetett leejteni, annyi kedves hölgy és
úr volt kíváncsi a programra. Végig álltak a folyóson is, sõt a
kertben is vendégek diskuráltak. Élõ, pezsgõ reggel volt, ér-
demes volt az energiákban megmerítkezni. Az eseményen
városunk elsõ embere is ott volt, érdeklõdve hallgatta a kecs-
keméti elnököt. Gondiné Ollai Katalin nagyszerû háziasz-
szony volt, akinek mindenkihez volt egy kedves szava.
Szemerédiné Irénke újra verssel hangolt és összességében el-
mondható, hogy olyan lendületes délelõttnek lehettünk ta-
núi, hogy mi újságírók egyhamar elfelejtettük, hogy nyugdí-
jasok között vagyunk.

Gondiné Ollai Katalin elmondta, nagyon fontos, hogy eb-
ben az életkorban is nyitottak legyenek egymás felé az embe-
rek. Kiemelte, hogy az ismerkedés, barátkozás megteremti a
lehetõséget arra, hogy a szentesi nyugdíjasok is betekintést
nyerhetnek a megyeszékhelyen folyó mûhelymunkába. A
kecskemétiek pedig megismerhetik a helyi összefogást és
eredményeket. Arra a kérdésre, hogy a közös sütés-fõzésen
vagy a kézimunka szakkörök esetleges együttmûködésén túl
mire számít, azt mondta, hogy ez még csak a kapcsolatfelvé-
tel idõszaka, de minden lehetséges. Ahogyan Szemerédiné
Irénkétõl hallottuk, még a közös színházlátogatás gondolatá-
nak ötlete is termõföldbe hullhat.

Dr. Tiba István elnök arra kérdésre hogy mire számítottak,
mikor idejöttek, azt válaszolta, hogy õk már évek óta járják
az ország különbözõ klubjait. – Egyrészt azért mert mi is ta-
pasztalatokat gyûjtünk, szeretünk tanulni, de ha valahol van
egy jó  ötlet akkor igyekszünk azt megvalósítani a saját klub-
jainkban is, meg azt is szeretjük elmondani, hogy mi mit csi-
nálunk – tette hozzá. Eldicsekedett azzal is, hogy számukra
van anyagi forrás a tervekhez, ebben Kecskemét élen jár. A
Harmadik Kor Egyetemének koncepcióját is elmondta. Egy-
kori alpolgármesterük, Szécsi Gábor ma már a Pécsi Egyete-
men tanszékvezetõ, innen a kapcsolat és az ötlet, a pénzt
meg a várostól kapják. Szerinte  a szentesi nyugdíjasok is ta-
nulhatnak így, de ehhez a két város polgármesterének tárgya-
lóasztalhoz kell ülnie.

F. M. 

A korábbi írásainkból is
kitûnhetett, hogy más tele-
pülésekhez hasonlóan, vá-
rosunk is igen sok tehetsé-
get adott a hazának: törté-
netírót, irodalmárt, nyel-
vészt, orvost, tanárt, festõt,
szobrászt, színészt, zenészt,
sportolót… Közülük a leg-
többen igen hamar elkerül-
tek szülõvárosukból, és tu-
dásukat, tehetségüket az or-
szág különbözõ részein ka-
matoztatták. Elszármazott
nagyjainkról méltatlanul
keveset tudunk, pedig ki-
emelkedõ munkásságukkal
máig ható dicsõséget, hírne-
vet szereztek Szentesnek.

Ezek a gondolatok a Sze-
gedi Napló c. újság történe-
tének tanulmányozása köz-
ben merültek fel bennem,
nem véletlenül. Megtudtam,
hogy Szeged elsõ napilapjá-
nak, korának legjelentõsebb
és legnépszerûbb újságjának
megszületésénél, felvirágoz-
tatásánál, valamint szellemi
irányának meghatározásánál
fontos szerepet játszottak a
szentesi születésû zsurna-
liszták, így Kulinyi Zsig-
mond, Bánfalvi Lajos és

Békefi Antal, majd valamivel
késõbb Farkas Antal. Arról a
lapról van szó, amely mun-
katársai közé sorolhatta Mik-
száth Kálmánt, Pósa Lajost,
Tömörkény Istvánt, Gárdo-
nyi Gézát és Móra Ferencet. 

A felsoroltak közül ezúttal
Kulinyi Zsigmond munkás-
ságát kísérjük nyomon, aki
1854. március 29-én jött a vi-
lágra Szentesen. A család
Szegvárról eredt; nagyapját
1817-ben még ott írták össze
Khún (Khon) Martinus né-
ven. Édesapja, Khon (utóbb
Kulinyi) Bernát, az 1840-es
évek elején települt át Szen-
tesre, és kereskedést nyitott
a Felsõpiac utca elején (ma
Ady E. u.). Ekkoriban vette
feleségül a makói születésû
Leffler Esztert, akitõl hét
gyermeke született. Zsig-
mond ötödik volt a sorban;
õt már Kulinyi néven anya-
könyvezték. 

Elemi iskoláit és a gimná-
zium alsó öt osztályát szülõ-
városában végezte 1864–69
között; Szegeden érettségi-
zett. Ezt követõen Pesten és
Bécsben jogot tanult. Igen
korán eljegyezte magát az

újságírással: elsõ cikkét 16
évesen írta. 1873-tól a Szege-
di Híradó külsõ munkatársa;
1874-ben pedig lapot indított
Gelléri Mórral Szegeden, Al-
földi Iparlap címen. Joggya-
kornokként hazatért Szen-
tesre, és 1875. október elején
átvette a Szentesi Lap szer-
kesztését. Beköszöntõjében
programjának lényegét az
alábbiakban körvonalazta:
„… Elsõ helyen kell említe-
nünk a város és megye érde-
keit. Ezek támogatása végett
mindenkor ki fogjuk monda-
ni saját, igaz véleményünket,

mégpedig nem egyoldalú in-
formációk után, hanem tá-
maszkodva a rendelkezé-
sünkre álló legjobb és hitele-
sebb adatokra. Nem szolgá-
landunk sohasem eszközül
egyének vagy egyes csopor-
tok nézeteinek…” A lapké-
szítés mellett bekapcsolódott
a város közéletébe: jegyzõi
minõségben részt vett az ala-
kulóban lévõ Szentesi Álta-
lános Ipartársulat alapsza-
bályának kidolgozásában,
emellett elvállalta a Jótékony
Nõegylet titkári tisztségét. 

1876. augusztus végén el-
hagyta a Szentesi Lapot. Sze-
gedre költözött, s beállt jo-
gásznak Arany Károly ügy-
védi irodájába. Az újságírás-
sal természetesen nem szakí-
tott. 1878 nyarán részt vett a
Szegedi Napló megindításá-
ban, majd hamarosan a lap
fõmunkatársa, felelõs szer-
kesztõje (1884–1899), majd
fõszerkesztõje (1899–1905)
lett. Lengyel András jeles
szegedi irodalomtörténész
megállapítása szerint: „A lap
tényleges irányítója, arcula-
tának meghatározója e kor-
szakban elsõdlegesen Kuli-

nyi volt. Az õ közgazdasági
és politikai tájékozottsága,
publicisztikai képessége ide-
ális lapvezérré tette. Emelte
a Napló színvonalát, ugyan-
akkor az újság erõsödõ te-
kintélye visszasugárzott rá.”

Nem véletlen tehát, hogy a
lapszerkesztés mellett szá-
mos társadalmi tisztséget vi-
selt: 1882-tõl hitközségi jegy-
zõ, 1886-tól törvényhatósági
bizottsági tag, 1891-tõl az
újonnan alakult Szegedi Ke-
reskedelmi és Iparkamara
titkára, a Dugonics Társaság
egyik alapítója (1892), az
igazgatótanács tagja, a Vidé-
ki Hírlapírók Országos Szö-
vetségének megalapítója
(1896) és elsõ elnöke, a Füg-
getlenségi Párt szegedi szer-
vezetének szintén elnöke.
„Szerénységénél, puritánsá-
gánál csak munkabírása volt
nagyobb” – írja róla Apró
Ferenc neves szegedi hely-
történész. Igazolja ezt, hogy
saját lapján kívül számos fõ-
városi újság (pl. Pester
Lloyd, Egyetértés, Magyar
Iparlap) munkatársa; Löw
Immánuellel megírták A sze-
gedi zsidók 1785-tõl 1885-ig
c. monográfiát (1885); 1901-
ben megjelent az azóta foga-
lommá vált helytörténeti
munkája, a Szeged újkora
(1879–1899), amelyet szak-

mai berkekben csak mint „a
Kulinyit” emlegetik.

Munkásságát a pályatár-
sak 1905 májusában újságírói
aranytollal ismerték el, ame-
lyet azonban elõrehaladott
betegsége miatt már nem tu-
dott személyesen átvenni.
Hosszas szenvedés után
1905. június 6-án elhunyt. A
szegedi zsidó temetõben a
másik szentesi, Békefi Antal
búcsúztatta. A Szentesi Lap-
ban az egykori munkatárs,
Bánfalvi Lajos írt nekrológot,
kiemelve, hogy: „Kulinyi
Zsigmond halála nemcsak
nekünk, a magyar újságírás
vidéki mívelõinek mélységes
gyászunk, hanem gyásza az
egész magyar zsurnalisztiká-
nak, melynek õ egyik orszá-
gosan becsült és tisztelt tagja
volt; gyásza a megyénkbeli
kereskedõ és iparos társada-
lomnak, mely benne leglel-
kesebb harcosát, érdekeinek
legderekabb képviselõjét és
szószólóját vesztette el; és
mondhatjuk, gyásza Szentes
városának is, melynek fia
volt, és amelyre az õ áldásos,
közhasznú munkásságából
az a rész mindenesetre há-
rul, hogy innen indult ki az
õ nyilvános szereplése és di-
csõséges pályafutása.”

Labádi Lajos 

110 éve hunyt el Kulinyi Zsigmond lapszerkesztõ 

Az újságírás nagymestere

A szentesi nyugdíjasok
egyetemisták lesznek?

2015. 04.10.

SZENTESI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Nagymágocsi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Kunszentmártoni Általános Mûvelõdési Központ
Derekegyház Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

RÖVIDESEN lEZÁRUL A „KULTURÁLIS SZAKEMBEREK
TOVÁBBKÉPZÉSE A SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉ-
BEN” címû PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA SZENTESEN

Rövidesen lezárul a 7,26 millió forint európai uniós támoga-
tással megvalósított szolgáltatásfejlesztést segítõ pályázat,
melynek segítségével Szentes, Nagymágocs, Kunszentmárton
és Derekegyház közmûvelõdési szakemberei bõvíthették szak-
mai tájékozottságukat továbbképzéseken szerzett ismeretekkel.

A Szentesi Mûvelõdési Központ a TÁMOP-3.2.12-12/1-
2012-0003 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgál-
tatásfejlesztés érdekében” címû pályázati kiíráson az Új Szé-
chenyi Terv keretében összesen 7 260 824 forint támogatást
nyert. Szentes és a kistérség szakemberei - a Szentesi Mûvelõ-
dési Központ, a Nagymágocsi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, a Kunszentmártoni Általános Mûvelõdési Központ
és Derekegyház Község Önkormányzata Dr. Brusznyai Árpád
Mûvelõdési Ház és Könyvtár – Integrált Közösségi Szolgáltató

Tér - konzorciumi
együttmûködésben va-
lósította meg a képzé-
seket 2013 szeptembe-
re és 2015 júniusa kö-
zött. Olyan tanfolyam-
okon vehettek részt a
közmûvelõdésben dol-
gozó szakemberek,
ahol a szolgáltatásfej-
lesztés érdekében új, idõszerû ismereteket szerezhettek.

A támogatásnak köszönhetõen tizenegy szakalkalmazott
eredményesen elvégezte a Budapesti Mûvelõdési Központ ál-
tal szervezett „Uniós pályázatíró 1x1”, „Uniós projektek sike-
res megvalósítása”, „A hiteles kulturális tájékoztatás készségei-
nek fejlesztése I.-II. modul” címû tanfolyamokat, melyek Szen-
tesen, a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban, valamint fõvárosunk-
ban, a Budapesti Mûvelõdési Központban és a Corvin Mûvelõ-
dési Ház Erzsébetligeti Színházban valósultak meg. A képzés-
ben résztvevõk összesen 120 órában szereztek olyan ismerete-
ket, melyeket munkájukba beépítve színvonalasabb, korsze-
rûbb, tartalmasabb tájékoztatást és szolgáltatást képesek nyúj-
tani közmûvelõdési intézményükben. 

Egy fõ a Pannon Egyetem dráma- és színházpedagógia sza-
kán, Budapesten szerez másoddiplomát, mely képesítéssel új
klubok, szakkörök indítására lesz lehetõsége intézményében. 

A projektrõl bõvebb információt az alábbi weboldalon
olvashatnak: www.szentesimuvelodesikozpont.hu

Kulinyi Zsigmond



Az önkormányzatok és ön-
kormányzati fenntartású in-
tézmények legfeljebb 2 hó-
nap idõtartamra, napi 6 órás
vagy annál rövidebb munka-
idõhöz bérköltség támoga-
tást igényelhetnek diákok
foglalkoztatásához. A prog-
ramra Csongrád megyében
77,6 millió forint áll rendel-
kezésre, olvasható a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal
sajtóközleményében.

A célcsoportba azok a 16-
25 év közötti, nappali tago-
zaton tanulói, vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkezõ di-
ákok tartoznak, akik nem
rendelkeznek sem vállalko-
zói, sem egyéb, foglalkozta-

tásra irányuló jogviszonnyal.
A diák legfeljebb a mini-
málbér – szakképzettséget
igénylõ munkakörökben a
garantált bérminimum – idõ-
arányos hányadát kaphatja. 

A programhoz csatlakozás
elõfeltétele, hogy a nappali
tagozatos diák a járási hiva-
tal foglalkoztatási osztályán
(volt munkaügyi kirendeltsé-
gen) közvetítést kérõként
nyilvántartásba vetesse ma-
gát személyes okmányaival,
érvényes diákigazolványá-
val, vagy annak az iskolai ta-
nulmányok befejezése miatti
visszavonásakor kiadott is-
kolalátogatási igazolásával.
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A képviselõk döntöttek az
önkormányzat többségi tulaj-
doni érdekeltségében lévõ
négy gazdasági társaság ügy-
vezetõinek 2014. évi prémiu-
máról. Varga Sándor, a Város-
ellátó Nonprofit Kft. vezetõje
lemondott a számára elfoga-
dott közel 3 milliós prémiu-
máról a társaság tavalyi vesz-
teségei miatt illetve az idei
pénzügyi terv sem tartalmaz
rá fedezetet. Az Üdülõköz-
pont Kft. felügyelõ bizottsága
szerint nincs a társaságnak
nincs javadalmazási szabály-
zata, ezért nem fizethetõ ki a
prémium, de a végsõ döntést
a társaság tulajdonosi köre
hozza meg. A társaságok el-
lenõrzését végzõ felügyelõ
bizottságok tagjainak járó ja-
vadalmazást az eddigi 2-4
helyett 2-8 százalékra emel-
ték. A tagok részére fizetendõ
pontos összegeket a követke-
zõ ülésén határozza meg a
testület. Dömsödi Mihályné
szerint a testület csökkentette
az ügyvezetõk jövedelmét,
amikor év elején megszüntet-
te a teljesítmény arányos pré-
mium rendszert és nem ért
egyet a 4-rõl 8 százalékra
emeléssel. Antal Balázs Tibor

frakcióvezetõ szerint a Fidesz
frakció jó döntést hozott,
amikor megszüntette az ügy-
vezetõk premizálását. Véle-
ménye szerint nem esett visz-
sza az igazgatók jövedelme
és piacképes fizetést kapnak.
Példaértékûnek nevezte Var-
ga Sándor döntését a prémiu-
mának lemondásáról.

A testület újabb öt évre
hosszabbította meg a V. K. M.
Kft. könyvvizsgálói megbízá-
sát, azonban a havi díját 25
százalékkal csökkentette, mi-
vel kevesebb intézményt mû-
ködtet a város. Szirbik Imre
elmondta, a könyvvizsgálói
ellenõrzés nem kötelezõ a
törvényi elõírások szerint,
ugyanakkor megnyugtató a
hivatali munka és a testület
számára is a folyamatos felül-
vizsgálat.

A városban sokrétû kultu-
rális és mûvelõdési tevékeny-
ség folyik korosztály szerint
és térben is. Dömsödi
Mihályné gratulált a Koszta
múzeumnak az Év múzeuma
díjhoz és felhívta a figyelmet,
hogy a város találjon megol-

dást a tárolási problémáira.
Kovács János, a mûvelõdési bi-
zottság elnöke szerint idõn-
ként több a program mint
amit a város felvevõpiaca el-
bír. A szervezõket kérte, jelez-
zék a tervezett rendezvénye-
ket a hivatal marketingirodá-
jának a keresztbeszervezések
elkerülése érdekében. El-
hangzott az is, hogy hiányzik
a Tóth József színház, vala-
mint a Móricz mûvelõdési
ház és a könyvtár épülete is
felújításra szorul, illetve a kö-
zépiskolások alacsony szám-
ban látogatják a kulturális
rendezvényeket. Móra József
szerint is a több, egymáshoz
közeli idõpontra szervezett
rendezvény gátolja a közön-
séget, hogy minél több prog-
ramra eljusson. Szirbik Imre
szerint a rendezvénynaptár
készítését a civil társadalom
teljes önállósága nehezíti. 

Elfogadta a testület a gaz-
dasági társaságok elsõ ne-
gyedévi pénzforgalomról ké-
szített beszámolókat és arról
döntött, hogy az Üdülõköz-
pont készítsen új üzleti tervet

júliusig az elsõ negyedéves
vesztesége ellensúlyozására.

A képviselõ-testület végle-
gesítette a Városi Intézmé-
nyek Gazdasági Irodája
(VIGI) bázisán létrehozandó
gazdasági tevékenységet ellá-
tó szervezet létrehozását
szeptember 1-ig, a Városi In-
tézmények Gazdasági Irodája
(VIGI) bázisán. Jó szervezés-
sel, létszám átcsoportosítás-
sal nem változik a foglalkoz-
tatottak száma. Jelenleg nincs
még olyan, intézményszintû
számítógépes program, ami a
gazdasági folyamtok napra-
kész dokumentálását bizto-
sítja és kapcsolódik elektroni-
kusan a VIGI informatikai
rendszeréhez.

Csergõ Károly emlékéért
díj nevet viselheti a jövõ évtõl
az az elismerés, amelyet au-
gusztus 20. alkalmából ado-
mányoz az önkormányzat.
Az elismerési rendet a köz-
tisztviselõkre vonatkozóan
aktualizálják és pontosítják a
szeptemberi ülésre.

A Jövõnkért Alapfokú Mû-
vészeti Iskola Nkkft. kezde-

ményezte a Tóth József u.
28/A. szám alatti ingatlan-
bérleti jog önkormányzat ál-
tal történõ visszavásárlását
15 millió forintért. A testület
a jogi biz javaslatát fogadta
el, miszerint az elszámolás
szükségtelen az intézmény-
nyel, ha az önkormányzat
nem kívánja felmondani az
érvényben lévõ határozott
idejû szerzõdést.

Egyhangúlag támogatta a
testület a 8. osztályosok el-
méleti és gyakorlati elsõse-
gélynyújtás oktatását az álta-
lános iskolákban és a Hor-
váth Mihály Gimnáziumban,
2016. március 15-ig, évi 20
órában, 408 ezer forint ösz-
szegben. 

Változott az önkormányzat
költségvetési rendelete és
egyszerûsödött a szociális
rendelete gyógyszertámoga-
tás valamint adósságcsök-
kentési támogatás esetében. 

Bõvül a Hajléktalan Segítõ
Központ népkonyhai szolgál-
tatása a július 1-tõl. A testület
hozzájárult, hogy az eddigi
napi 20 adag ingyen meleg

ételt tovább napi 10 adaggal
emelje az intézmény a növek-
võ igények miatt. Az önkor-
mányzat területet vásárol
vagy bérel szociális sírhelyek
részére a Kálvária temetõben.
A Városellátó Nkft. bõvíti ur-
nafalát 60 urnafülkével a la-
kossági igények kielégítése
érdekében, illetve a dísz-szó-
ró kút mellett egy emlékfal
vagy oszlop õrzi majd a jövõ-
ben azok neveit, akiknek a
hamvai a szórókútba kerül-
tek.

A testület nem támogatta
Kiss Csaba (Demokratikus
Koalíció) javaslatát, miszerint
az önkormányzat képviselõ-
testülete együttes erõvel lép-
jen fel a vasárnapi boltbezá-
rás eltörlése érdekében.

A tanácskozás leghevesebb
vitát hozó napirendjében
döntöttek új gazdasági társa-
ság létrehozásáról a Szentesi
Élet mûködtetésére és július-
ban kiírják a pályázatot az új
ügyvezetõ-felelõs szerkesztõi
poszt betöltésére.
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Prémiumokról és új társaságról is döntöttek

Nyári diákmunka
Június 29-tõl nyári nyitva

tartással várjuk olvasóinkat,
látogatóinkat a könyvtár
mindkét épületében. Ahogy
arról korábban már beszá-
moltunk, az elmúlt 4 hétben
állományellenõrzõ leltár zaj-
lott intézményünkben. E
mellett az elmúlt hetekben
komoly átrendezés zajlott,
melynek eredményeként egy
korszerûbb és reméljük, min-
denki számára kényelme-
sebb elrendezésben érhetik
el ezen túl könyveinket.

Az olvasóterem funkció
megszüntetésének köszön-
hetõen a közel 120 ezer köte-
tes állományunk gyakorlati-
lag teljes egészében kölcsö-
nözhetõvé vált. Az új elren-
dezésben mostantól kezdve
a 2. emeleten érhetik el olva-
sóink a középiskolai kötele-
zõ olvasmányokat, valamint
a földrajzzal és történelem-
mel kapcsolatos könyveket.

Itt helyeztük el az idegen-
nyelvû állományrészt is,
melyben nyelvkönyvek, szak-
könyvek és szépirodalmi ol-
vasmányok is helyet kaptak.
A nyelvtanulást, nyelvgya-
korlást segítõ idegen nyelvû
hangoskönyveink is errõl a
szintrõl érhetõk el.

A leltárral és az állomány
átrendezésével párhuzamo-
san nagyobb mértékû selejte-
zés is történt. Megválunk
olyan szak- és szépirodalmi
könyvektõl, melyekbõl több
példánnyal rendelkeztünk
vagy azoktól a kiadásoktól,
amelyeknél újabbak is talál-
hatók állományunkban. Így
június 29-tõl újra 100 forintos
könyvkiárusítással várjuk az
érdeklõdõket a zsinagóga
épületének földszintjén a
könyvtár nyitvatartási idejé-
ben, hétköznapokon 8-16
szombaton 8-12 óra között.

Szûcs Ildikó igazgató

Nyit a könyvtár

A képviselõk az idei évben 1 millió forinttal gazdálkod-
hatnak, és oszthatják szét a számukra fontosnak ítélt célok-
ra. A legutóbbi ülésen is több százezer forintot ajánlottak
fel. 

Szabó Zoltán Ferenc a Damjanich óvoda gyermeknapjára il-
letve a csoportszobák felújítására 30 ezer, a Gondozási köz-
pont Munkás utcai nappali ellátójának és Nagyörvény utcai
idõsek klubja részére 50 ezer, Kruzslicz Pál Elhangzott szavak
címû most megjelent könyvére 50 ezer forintot ajánlott.

Rébeli Szabó Tamás a Dózsa György utcai idõsek klubja elõt-
ti járda javítására és a bejárat akadálymentesítésére 50 ezer
forintot, a polgárõröknek pedig 100 ezret ajánlott képviselõi
keretbõl.

Kovács János szintén Dózsa György utcai idõsek klubja elõt-
ti járda javítására 50 ezer, a Nagyhegyi napok megrendezésé-
hez 85 ezer, kajáni napokra 85 ezer, Magyartési napokra 85
ezer, a Damjanich utcai óvoda parkettacseréjére 250 ezer fo-
rintot ajánlott.

Sipos Antal a nagyhegyi napok megrendezésére 85 ezer, a
kajáni napokra szintén 85 ezer, a Munkás utcai nappali pszi-
chiátriai ellátó számára 20 ezer forintot utaltat át.

Bujdosó Tamás kérte egy kutyafuttató helyének kijelölését és
amennyiben szükséges, akkor a kialakításához is hozzájárul
a keretébõl.

Krausz Jánosné az Apponyi téri óvoda bejárati ajtajának cse-
réjére 150 ezer, Kruzslicz Pál könyvére 50 ezer forintot aján-
lott valamint a játszóterekre eszköz vásárlásra is szán kereté-
bõl. 

Kiss Csaba Kruzslicz Pál könyvére 70 ezer, a Janó György
sétány megfelelõ kitáblázására 100 ezer forintot ajánlott fel,
valamint a polgárõrök számára egy nyomtató beszerzését
vállalta.

Dr. Demeter Attila alpolgármester örömét fejezte ki, hogy
képviselõtársai támogatnak kérelmeket, azonban felhívta a fi-
gyelmüket az írásos dokumentálásra is, mivel csak az alapján
tudja kifizetni a felajánlott összegeket az önkormányzat.
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Pénzt osztottak

Július 1-je az munkaszü-
neti nap az egészségügyi
dolgozók és köztisztviselõk
számára. Ezen a napon a
szakrendelõk, valamint a
gyermek és felnõtt házior-
vosi rendelõk zárva tarta-
nak. A betegeket a központi
orvosi ügyeleten – a mentõ-
állomáson – fogadják az
ügyelet munkatársai. A
gyógyszertárak zöme sem

nyit ki ezen a napon, csu-
pán az ügyeletes patikák, il-
letve a bevásárlóközpontok-
ban mûködõ gyógyszertá-
rak lesznek nyitva.

Július 1-jén tartják a köz-
tisztviselõk napját is, ezért
ezen a napon a polgármes-
teri hivatalban és az ok-
mányirodában a munka-
végzés és az ügyfélfogadás
szünetel.

Zárva a hivatal és a rendelõk

Csendben, talán mosolyogva ment el dr. Bácskainé Faze-
kas Márta, a Horváth Mihály Gimnázium volt igazgatója.
Tudtuk, hogy nehéz betegséggel küzd, s e küzdelemben
olyan maradt, mint amilyennek egy életen át ismertük. Egy
kicsit mindig másokra figyelt és a saját problémáját próbálta
elrejteni a világ elõl. Az egész élete egy pályáról szólt, a
csupa nagybetûvel írt PEDAGÓGUSéról. Már diákként is
arra készült, hogy másoknak használjon; tudást, tartást, em-
berséget sugárzott. Aztán pedagógusként világokat hozott
közel a diákokhoz. Igazi európai ember módjára a két nagy
klasszikus, a francia és az orosz kultúra elkötelezett híve
volt. Az iskola falain belül a szabad szellem, az emberi tel-
jesség vezérelte. Féltõ gonddal és szelíd szigorral nyesegette
a vadhajtásokat és nyitotta ki az ablakokat a világra az új-
donságok, a kísérletezõ jövõ felé. Humánuma túlnõtt szere-
tett iskolája falán, s nemcsak címében, hanem gondolkodá-
sában és tetteiben is képes volt mindenkivel Együtt Szente-
sért dolgozni. Vele megbízható, õszinte jóbarátot veszítet-
tünk el. Sokunk érezzük úgy - legyen egykori diák vagy fel-
nõtt barát -, hogy valaki nagyon hiányozni fog. Egy csöndes
beszélgetés, egy inspiráló gondolat, egy megtámasztó jó
szó, egy erõt adó kedves mosoly. Elment csendesen, de mo-
solyát még sokáig generációk fogják õrizni. Nyugodj béké-
vel.

Szirbik Imre
polgármester

Õrizzük mosolyodat

Gyógyszertámogatást vezetett be az önkormányzat a
2015. március 1-tõl megszûnt méltányossági közgyógyel-
látás helyébe. Gyógyszertámogatást évente 4 alkalommal
igényelhetõ, alkalmanként legfeljebb 10 ezer forintig a pol-
gármesteri hivatal szociális irodáján.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke, dr. Chomiak
Waldemar lapunknak elmondta, hogy a háziorvos vagy szak-
orvos által vényre felírt havi gyógyszert a betegnek be kell
áraztatni egy gyógyszertárban. A gyógyszertár igazolását, a
recepteket valamint a kérelmezõ egy fõre esõ jövedelmérõl
szóló igazolást kell bevinni a szociális irodára. Amennyiben
az igény megfelel a feltételeknek, akkor az iroda által kiadott
igazolással 10 ezer forint összegig a gyógyszer ingyenesen át-
vehetõ abban a gyógyszertárban, ahol elõzetesen a gyógy-
szert beáraztatta.

Gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható meg, ha
családok esetében az egy fõre esõ havi jövedelem nem halad-
ja meg az 57 ezer forintot, azaz az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének dupláját, és a vényre felírt
közgyógyellátási listán szereplõ gyógyszer egy havi költsége
eléri az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegének 15 százalékát, azaz 4275 forintot.

Egyedül élõ esetén az egy fõre esõ havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legki-
sebb összegének 250 százalékát, azaz 71.250 forintot és vény-
re felírt közgyógyellátási listán szereplõ gyógyszer havi költ-
sége eléri a 4275 forintot.

Méltányosságból a jövedelemhatártól, valamint a támoga-
tás eseti összegétõl el lehet térni, ha a kérelmezõ vényre felírt
közgyógyellátási listán szereplõ gyógyszerköltsége eléri az
egy fõre esõ jövedelem 30 százalékát. Dr Chomiak Waldemár
felhívta a figyelmet, hogy támogatás kizárólag a köz-
gyógylistán, azaz a közgyógyellátásban kapható termékek
listáján szereplõ gyógyszerekre adható.

Méltánylást érdemlõ körülmény különösen, ha a kérelme-
zõ idõs, vagy egyszemélyes háztartásban lakik, vagy kiskorú
gyermek tartásáról gondoskodik. Nem állapítható meg
gyógyszertámogatás annak a kérelmezõnek, aki köz-
gyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte
annak megállapítását. A normatív és alanyi jogon járó
közgyógyellátás a Járási Hivatalban igényelhetõ.

BG

Egyszerûsödött a
gyógyszertámogatás

Dr. Bácskainé Fazekas Márta temetése július 4-én szom-
baton 11 órakor lesz a Szeder temetõben, ahol a gimnázium
jelenlegi és volt tanárai és diákjai Cseh Tamás: Biztató a sze-
relemhez (Ady Endre verse) címû dalával búcsúznak el tõle.
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Már a kalandpark bejára-
ta azt a képet mutatta, amit
szinte mindenki várt, ha
kakasfõzõ verseny van. Ne-
hezebb parkoló helyet talál-
ni, mindenhol biciklik és a
füst illata már a ligetnél
érezhetõ volt délután. A
Szentesi Szárnyas Napok
Sörkalandtúra eredmény-
hirdetése, de maga a ver-
seny is igazi buli, ereszd el
a hajamat esemény, amit
mindenki már nagyon várt
Szentes határain belül és túl
is. Olyan jó volt a hangulat,
hogy csúszott a program, de
ezt senki sem bánta. Erõ,
ész és sörszeretet szükségel-
tetett a gyõzelemhez.

Ambrus Tünde „Szentesi
Böffentõk” egyik oszlopos
tagja azt mondta, hogy õk
egy baráti társaság.  A szo-
katlan névválasztást azzal
magyarázta, hogy egyszer
jól alakult az este, a többit
már gondolhatja az olvasó.
A 4. hellyel elégedettek, igaz
minden esztendõben ezt a
helyezést  sikerül elcsípniük
– mondta. Tünde úgy emlé-
kezett vissza, hogy öt kocs-
mába kellett elmenni,  ahol
fejenként egy-egy pohár sör
volt az adag a versenyben
maradáshoz. A lány elmesél-
te, hogy ez fejenként fél liter
sört jelent, ami meg sem
kottyant, mert már edzettek.

A (S)ördögök csapatkapi-
tánya, Pap Kornél jól leplezte,
hogy elõkelõbb helyezésre
számítottak. – Mi vagyunk
az  ötödikek, nem vagyunk
szomorúak, mert ilyen szin-

ten is lehet a versenyt élvez-
ni – kommentálta. – Nekünk
a sportszerû játék fontos,
idén nem úgy jött össze aho-
gyan szerettük volna, na de
majd jövõre – folytatta. Kor-
nél azt is elmesélte, hogy ta-
valy kevesebb indulóval vet-
tek részt a megmérettetésen,
az édesanyja is a csapatot
erõsítette. Nagyobb távok
voltak, kemények feladatok,
nehezen bírtuk. Minden év-
ben az elsõ helyre hajtunk,
voltunk zsinórban három-
szor bajnokok, de mostaná-
ban valahogyan lecsúszunk
errõl.

– Mi a baj? – kérdeztem. –
Nem az ivással van a gond,
hanem nagyon kreatívak a
szervezõk és nem tudjuk
elég jól kivitelezni. Hol az
erõ a kevés, hol az ész – so-
rolta Kornél. Hozzátette: – A
kötélhúzásra idén én beszél-
tem rá Bertók Róbertet. A jó-

kedvért, a barátságért és a
családért jöttünk le.

A nyertes Immortals csa-
pat, hangos, jókedvû, spor-
tos fickókból áll. Az azonos
nevû sportegyesület elsõ em-
bere elmondta, hogy tavaly
nem tudtak indulni. Lantos
Lehel megemlítette, hogy ak-
kor  még csak alakuló félben
voltak. Most éppen pihenõt
tartottak, ezért tudtak nevez-
ni és jeleskedni. A siker re-
ceptje az edzõként is dolgo-
zó bajnok szerint az, hogy
okosak és erõsek a csapatta-
gok, no és bírják a sört. A
serleg birtokában pedig elsõ
feladatuk volt, hogy az egye-
sület gasztronómiai szakér-
tõje, Szalacsek Titusz felügye-
lete alatt készült kakaspör-
költet megegyék. – Még nem
ittunk áldomást sem, mert
annyi ember gratulált, de be-
pótoljuk – tette hozzá a
sportember. F. M.

Sportot ûznek a sörivásból

(folytatás az 1. oldalról)
A Felsõ Kurcai vízparti ta-

nyák alkalmasak lehetnek fa-
lusi- és ökoturizmus kereté-
ben szálláshelyek kialakítá-
sára. A mentettréti zártkerti
területen ifjúsági-, vadász-,
természetvédelmi-, és lovas
központot lehet létrehozni. A
szállásfejlesztés ideális hely-
színei lehetnek az uszodá-
hoz kapcsolódóan a strand
környezetében – elsõsorban
a  s p o r t o l ó k  s z á m á r a ,  a
Széchenyi-ligetben található
volt gõz- és kádfürdõ majd
úttörõház jelenleg használa-
ton kívüli épülete, a Vecseri
foki út északi oldalán talál-
ható beépítetlen telkek. A
kutató és az attól délre fekvõ
területek lassú funkcióvál-
tása prognosztizálható. Az
ATIVÍZIG elképzelése, hogy
a szivattyútelep használaton
kívüli épületeiben ifjúsági
szállás és kerékpáros köz-
pontot hozzon létre, vala-
mint a gátõrházak kulcsos
házakká alakítása, a gázos
köves út végénél Szentesen,
az Osztorai-holtágnál Szeg-
váron, a Kurca-toroknál
Mindszenten.

Az anyag felsorol fejleszté-
si pontokat a Kurca belterü-
leti szakaszán. Északról déli
irányba haladva vegyük sor-
ra. A kertvárosi részen, a
Dessewffy utcánál és a Ná-
das-csárdánál lehetne ked-
velt közösségi tereket kiala-

kítani. A kórház kertje att-
raktívabbá válhat egy re-
konstrukció megvalósításá-
val. A Kiss Zsigmond utcai
közúti hídnál hídfõk kialakí-
tásával, a befolyási oldalon a
kórház kertjének egy részét
igénybe véve mindkét par-
ton közkertek, míg a kifolyá-
si oldalon a bal parton városi
tér alakítható ki, vendéglátó
funkcióval, pihenõ résszel. A
város pályázatot nyújtott be
az ifjúsági ház épületének és
környezetének átalakítására,
teraszos vendéglátóhellyel,
kilátással a Kurcára, ami al-
kalmas lesz szabadtéri ren-
dezvények megtartására. Eh-
hez kapcsolódhatnak majd
további fejlesztések, melyek
a parti és a vízi tér összekö-
téseként hozzák létre. 

A Pusztai László Sportte-
lep mellett a parton sétány,
kerékpárút építése, padok,
utcabútorok elhelyezése le-
hetséges. A Dózsa-ház elõtti
Kurca-parton pihenõ, közös-
ségi, kisebb rendezvények-
nek helyet adó tér alakítható
ki a város kemencéjével. A
Vecseri foki út és a Kurca ta-
lálkozásánál található ingat-
lanok fejlesztésével a Kurca-
parti közterület is igazi kö-
zösségi célponttá válhat. 

A Csongrádi úti híd kör-
nyezete igazi kapcsolat a vá-
ros intenzíven beépített bel-
városa és a városi ligetek kö-
zött. A kapcsolat a Szenthá-

romság tér és a folyócska kö-
zött is megteremthetõ. A
strand további fejlesztésével
a Kurca adta vízparti lehetõ-
ségeket lehet kihasználni.
Délebbre a kutató és környe-
zete fejlesztési területként áll
rendelkezésre. 

A Kurca belterületi szaka-
szán további úszó szökõku-
tak, vízjátékok, attrakciók,
valamint a teljes szakaszon
csónakkölcsönzõ és -kikötõ-
helyek alakíthatóak ki.

A Kurca-program átfogó
fejlesztési tanulmánytervé-
nek elkészíttetése a 2016. év-
ben  kezdõdhet el, amennyi-
ben a város jövõ évi költség-
vetésében szerepel a prog-
ram elõkészítésére 10 MFt. 

Elsõ ütemben a tényleges
kisebb fejlesztések valósul-
hatnának meg, elkészülne a
városi közösségi tér fejleszté-
se a Dózsa-házhoz kapcsoló-
dóan a Kurca partján, a Szal-
va Péterrõl közelmúltban el-
nevezett sétány fejlesztése,
valamint a sporttelep elõtti
sétány kiépítése, összesen 1
kilométer hosszúságban.

A Kurca rekreációs hasz-
nosítása a szakma, szakigaz-
gatási szervek, önkormány-
zat, civilek, települések, is-
kolák, sportolók, vállalkozá-
sok, magántõke összefogásá-
val valósítható meg a szente-
siek és a városba érkezõ tu-
risták örömére.

Besenyei

Legyen vonzóbb a Kurca

Táj, fejlesztés, összefogás

Az Immortals csapata jött, ivott, gyõzött.
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Kibõvült a Múzeumok éj-
szakája városunkban, idén
a kilencedik rendezvény
már nyolc helyszínen csábí-
totta múzeumi túrára az ér-
deklõdõket. A családok el-
mélyülten nyomoztak a mú-
zeum termeiben, miközben
az este tematikusan a vízrõl
szólt.

Délutántól folyamatos volt
az érdeklõdés a Koszta-
múzeum külsõ tárlataiban,
azaz a Péter Pál Polgárház-
ban, a Fridrich fényírdában
és a Csallány Gábor Kiállító-
helyen, buszos körutat tehet-
tek a tûzoltótörténeti és a
laktanyai csapatmúzeumba
is, de Vízügyi Múzeumba  is
több mint huszan tekertek ki
a városon kívülre. A megye-
házán az elsõ látogatókat
szörnyû hír fogadta: tolvaj
járt a múzeumban, s el akar-
ta lopni a Boros Sámuelrõl
készült festményt, ám Zsófi
kutya megzavarta, ezért a
képet elrejtve elmenekült. A
gyerekek a mancsnyomokat
követve feladatokat oldottak
meg, így jártak a rejtély vé-
gére. Lazításképpen játszhat-
tak Csák Petra terápiás kutyá-
jával.

A központi téma a víz
volt, elõadások szóltak róla,
de a múzeum népszerûnek
bizonyult rajz- és video-
pályázatának eredményhir-
detését is ezen az estén tar-
tották. A kiállított rajzok kö-
rében vehették át a kisebb-
nagyobb alkotók az okleve-
leket és ajándékokat. 89 mû-
vet küldtek be az ovisok és

iskolások, lerajzolva, ami a
vízrõl eszükbe jutott. Óvo-
dás kategóriában 1. Nagy La-
ura, 2. Barna Villó (Százszor-
szép ovi), 3. Balázsi Viktória
(Rákóczi ovi), különdíj: Koz-
ma Lili (Felgyõi ovi). Általá-
nos iskola, alsó tagozat: 1.
Mácsai Ákos (Koszta), 2. Janó-
Szegi Eszter (Deák), 3. Õze Vi-
rág és Õze Csanád (Kiss Bá-
lint). Különdíjas: Gránicz Im-
re (Rigó), Rónyai Laura és
Szécsényi Nóra (Deák). Felsõ-
sök:  Tóth Renáta Noémi (Kla-
uzál), 2. Áncsán Bernadett, 3.
Jancsó Laura (mindketten
Fábiánsebestyén). Középis-
kola: 1. Erdei Nikolett Judit
(HMG). Videopályázat, álta-
lános iskola: 1. Bognár Ágnes
(Szt. Erzsébet) „Minden, ami
víz” c. klipje, illetve a közép-

iskolásoknál 1. A Bartha
szakközépiskola 9. B osztá-
lya „A víz használata a me-
zõgazdaságban” c. filmje.  

Új idõszaki tárlat nyílt a
Víz éltetõ ereje címmel, mely
a Mezõgazdasági Múzeum
vándorkiállításaként az or-
szágot és Erdélyt bejárva
érkezett ide. Jászné Gyovai
Ágnes szakaszmérnök meg-
nyitójában kiemelte a kiállí-
tás üzenetét: szemléletválto-
zás szükséges a fenntartható
vízgazdálkodáshoz. A vízrõl
csak akkor beszélünk, ami-
kor nagyon sok vagy nagyon
kevés van belõle. A tárlaton
lemérhetjük vízlábnyomun-
kat is, vagyis táblázat szem-
léltei, egy-egy termék eljut
h o z z á n k ,  m e n n y i  v i z e t
emészt fel, azaz mennyit

használunk el. Megdöbben-
tõ, hogy egy csésze kávé el-
készítése egy kádnyi vizet,
egy farmernadrág 8 ezer li-
tert igényel.

Az este folyamán sokat
emlegetett víz égi áldás for-
májában is megkörnyékezte
az eseményt, s félõ volt,
hogy elmoshatja a hagyomá-
nyos záróakkordot, az éjféli
tûzgyújtást-és ugrást. Végül,
ha meglehetõsen hûvös idõ-
ben is, de szárazon megúsz-
ta a Jövõnkért mûvészeti is-
kola néptánccsoportja és az
alkalmi „tûzimádók”: régi
szokást felelevenítve lendül-
tek át néhányan a Kossuth
téren parázsló máglya felett,
ártó szellemek távoltartása
és új szerelem reményében.

D. J.

Kutya- és vízlábnyom a múzeumban

Csirkeszárnyevõ verseny-
nyel indult az elsõ este az
idei Szárnyas Napokon, ahol
a jelentkezõknek több mint 2
kilogramm sült csirkeszárny
elfogyasztása volt a feladat,
a legrövidebb idõ alatt. A há-
rom tapasztalt versenyzõ Bi-
hari István, Lackó Péter, Õri Jó-
zsef és a két újonc, Ady Zoltán
és Pete Áron (képünkön jobb-
ról) rendelkezésére 20 perc
állt, hogy elfogyasszák a ki-
készített 28 darab, súlyra
több  mint  2  k i logramm
csirkeszárnyat.

A közönség  fokozódó
hangerõvel szurkolt kedven-
cének, de Pete Áront senki
sem tudta megszorítani: 14
perc 14 másodperccel új re-
kordot állított fel. A gyõztes

1,5 liter tejjel készült a te-
mérdek csirkeszárny mellé.
Árontól megtudtuk, hogy
edzésként délben gyrost
evett, így üdítõ volt a nehéz
ebéd után a könnyû és finom
csirkeszárny.

Lackó Péter, az elmúlt évi
bajnok meg akarta védeni cí-
mét, de õ sem látott még
ilyen habzsolást. Bihari Ist-
ván másodpercekkel maradt
alul, pedig igen sokan buzdí-
tották. Talán még ilyen közel
sosem volt a második hely-
hez.

Végeredmény:
1. Pete Áron 14:14, 2. Lac-

kó Péter 19:29, 3. Bihari Ist-
ván 19:44, 4. Õri József (1 db
maradt), 5. Ady Zoltán (10
db maradt)

Új rekord a
csirkeszárnyevõ

versenyen

Fotó: Vidovics
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A Szentes Városi Úszó
Club célja, hogy minél több
gyerek részt vegyen nyári
táboraikban. Az egyesület a
versenyzõinek már évek óta
tart két hetes edzõtáboro-
kat, ezen a nyáron pedig el-
sõ alkalommal heti turnu-
sokban kezdõk részére is
biztosítanak táborozási le-
hetõséget. Sokan itt tanul-
nak meg úszni, belõlük is
lehetnek késõbb verseny-
zõk.

– Minél több gyerek, minél
olcsóbban tanuljon meg úsz-
ni, és aztán járjon hozzánk
edzésre – fogalmazta meg az
idén elindított úszótáborok
lényegét és célját Vincze Edit.
A klub edzõje, aki egyben
óvodapedagógus és gyógy-
testnevelõ, elmondta: a ver-
senyzõik számára az iskola
utáni két hét minden évben
edzõtáborral telik, napi két

úszóedzést kiegészítenek
speciális gimnasztikával. Ve-
lük õ foglalkozik, de a nyá-
ron – június 15-tõl július 31-
ig az úszni nem tudók és ha-
ladók számára is szerveztek
egyhetes turnusokban tábo-
rokat. Ebihal, béka és delfin
csoportokba vannak osztva a
gyerekek, koruk és úszótu-
dásuk szerint, hetente har-
minc körüli létszámban. Na-
pi kétszer egy órás úszó-
edzés mellett kézmûves fog-
lalkozás, készségfejlesztõ já-
tékok, sportos versengések is
tarkítják a programot reggel
8-tól délután 4-ig. A csopor-
tok más-más feladatokat
kapnak, amiben javulniuk
kell. A teljesen kezdõk az
ebihalaknál ismerkednek a
vízzel, 2-3 fõs csoportban,
igény szerint egyénileg is
foglalkoznak a gyerekekkel.
Edit elárulta, általában köny-

nyen megtanulnak úszni, de
most olyanok jöttek, akik na-
gyon rövid idõ alatt vízhez
szoktak. Edit két edzõ kollé-
ganõjével vezeti a tábori fog-
lalkozásokat: Arató Alíz óvo-
dapedagógussal és Kurucz
Anikó testnevelõtanárral, va-
lamint úszólányok, Mizere
Flóra, Elbert Stefánia és kö-
zépiskolás önkéntesek is be-
segítenek. Szeptembertõl az
edzõk az egyesületben foly-
tatják a munkát, Alíz a legki-
sebbekkel, Anikó a kisisko-
lásokkal és fiatalabb ver-
senyzõkkel, Edit és Paulovics
Tamás pedig a nagyobb ver-
senyúszókkal. 

A végére egy kiváló ered-
mény: Kecskeméten, a vi-
dékbajnokságon a nagy re-
ményekre jogosító Kondorosi
Gréta remek úszással bronz-
érmet szerzett.

D. J.

Balogh-Szabó Árpád 5. az
országos rangsorban. A Fe-
rencvárosi Torna Club Birkó-
zó Szakosztálya június 21-én
tartotta meg a kadet kötött-
fogású birkózók harmadik,
és egyben utolsó rangsorver-
senyét. A Dr. Papp László
Birkózó Egyesületet sporto-
lója a 85 kg-osok mezõnyben
szerepelt eredményesen.
Ezen a versenyen dõlt el a
két hét múlva esedékes ka-
det Európa-bajnokságon va-
ló részvétel. Balogh-Szabó
Árpád a helyezésével értékes
pontokat hozhatott a csapat-
nak, ami majd erkölcsi és
anyagi elõnyökkel is jár.

Az egyesület két fiatal
sportolója is meghívást ka-
pott a serdülõ válogatott
nyári edzõtáborába. Balogh
Szabó Anna és a csongrádi
Vajda Szebasztián június 22-
tõl egy hétig Törökszent-
miklóson a magyar váloga-
tott szakedzõivel treníroz-
nak, majd Szebasztián még
Esztergomban is részt vesz
egy közös felkészítésen. Ba-
logh Sz. Anna már több regi-
onális versenyt nyert, leg-

jobb eredménye az Országos
Strandbirkózó Bajnokság el-
sõ helyezése.

Vajda Szebasztián már há-
rom alkalommal végzett az
országos diákolimpia 5. he-
lyén. Az utóbbi 15 évben
szentesi birkózók ilyen lehe-
tõséget nem kaptak, ami
kedvezõ jel a válogatottság
eléréséhez.

Az egyesület június 18-i
edzésén a Magyar Birkózó
Szövetség két szakvezetõje is
megjelent, hogy szúrópróba-
szerûen ellenõrizze a birkó-
zók edzését, mûködését, a
Kiemelt Sportágfejlesztési
Program megvalósítását.
Szõnyi János mesteredzõ,
egykori szövetségi kapitány,
jelenlegi szaktanácsadó elé-
gedett volt a látottakkal, örö-
mét fejezte ki, hogy a sporto-
lók szorgalmasak és tehetsé-
gesek, az edzõk jó nevelõk.
Major Sándor, többszörös Eu-
rópa- és világbajnoki érmes
birkózónak is tetszettek az
edzés elemei és buzdította a
fiatalokat a tréningek rend-
szeres látogatására, sõt a kü-
lön gyakorlásra is.

Birkózótehetségek

A kerékpározás, a csíra-
málé, és a palincs városának
nevezi Szentest egy turiszti-
kai blog, s lenyûgözõnek,
meseszépnek látták, amikor
itt jártak. Az általunk meg-
kérdezett helybeliek is sze-
retik, szépnek és vendég-
szeretõnek tartják városun-
kat, de hiányérzetük is van.
Körkérdésünkben azt tuda-
koltuk beszélgetõpartnere-
inktõl, mit mutatnának meg
Szentesbõl az ide látogatók-
nak, illetve, mit szeretné-
nek még a városban látni.

A Mérföldeken át elneve-
zésû blog Szentesrõl szóló
bejegyzésére a Facebookon
bukkantunk rá, A csíramálé
és a kerékpár városa – Szen-
test látni kell címmel, amely-
nek szerzõje elragadtatással
ajánlja mindenki figyelmébe
Szentest.  Benyomásaikat rö-
viden összefoglalva: imád-
ták az esztétikusan megépí-
tett körforgalmakat, bár in-
dokolatlanul sok van belõ-
lük, a templomok is gyönyö-
rûek és aktívak. Feltérképez-
ték a vendéglátó helyeket is,
ajánlanak kávézót, pizzériát
és úton-útfélen fagyizókat.
Ami még ennél is több van,
az a bicikli, ezt is imádták, il-
letve a szentesi csíramálét.
Megjegyzik, Szentes a látni-
valók szempontjából három
nap alatt kimeríthetõ, bár
tény, hogy a strandolást, a
biciklizést és a fagyizást nem
lehet megunni. Itt nem libi-
kókáznak, hanem palincsoz-
nak a gyerekek, csodálkoz-
tak a látogatók. A Petõfi
Szállót valamiért nem vették
észre, vagy nem fért bele a

cikk koncepciójába, minden-
esetre egy kérésük lenne:
egy Kurca-parti fröccstera-
szon törzsvendégek lenné-
nek.

Az értékeket – a természe-
ti és épített környezetet –
mutatja meg legszívesebben
Lantos Imre, ha felkérésre
csoportokat kísér a város-
ban. A ligeteket, a tereket,
a megszépült Kurca-partot
ajánlja sétára. Úgy látja, van
turista, aki kész tervekkel ér-
kezik, mások megkérdezik,
hogy még hova lehet menni.
Probléma szerinte, hogy a
városismertetõ kiadványok-
ban elõfordulnak téves infor-
mációk. A legújabb, 2015-ös
városkalauzban például el-
avultnak találta a térképet,
amely a régi helyén, még a
Széchenyi-ligetben tünteti fel
a múzeumot, s annak szom-
szédságában szerepel rajta
meglepõ módon nudista
strand is. A készülõ wellness
– és gyógyfürdõt véleménye

szerint hosszú távon lehet
majd értékelni, de minden-
képpen fejlõdik vele a város,
csak jól el kell adni, fogal-
mazta meg Imre, hozzáfûz-
ve: ezt nem most kellett vol-
na meglépnie a városnak,
hanem már évekkel ezelõtt.
Nehéz lesz idecsábítani a
vendégeket. S hiányolja mel-
lé a szállodát.

Korosztályonként mást kí-
nálna a turistáknak Gõdér Ilo-
na. A fiatalok szerinte önálló-
an nem mennek múzeumba,
nekik a strandot, a parkokat,
az aktív sportolási lehetõsé-
geket tanácsolná, az idõseb-
beknek a melegfürdõ jó
program lenne vagy kiállítá-
sokat ajánlana. Szentes egy
kisváros, aki kikapcsolódás-
ra vágyik, annak bizonyára
érdemes ide jönni, magya-
rázta. Útbaigazításra eddig
inkább Szegeden kérték, ott
tanul idegenforgalmat. Szen-
tesrõl ritkán hall a médiá-
ban, ha mégis, akkor inkább

rossz értelemben, pedig a
negatív hírverés nem jó,
mondta. Szeretné, ha nyitná-
nak itt egy szállodát, mivel
rengeteg sportesemény van,
ám a versenyzõket más vá-
rosokban szállásolják el. Ez
óriási kiesés a városnak, fo-
galmazott a fiatal nõ. Véle-
ménye szerint kellene egy
Tourinform-iroda is, mert
Ópusztaszer – ahol Szentes-
rõl is adnak információt –
messze van, és nem biztos,
hogy onnan eljönnek. Aki
felkészületlenül érkezik,
helyben lenne szüksége egy
tájékoztató irodára, mondta
Ilona.

Szentes híres a sportról, a
vízilabda-mérkõzésekrõl,
kezdte Szilágyi Teodóra. A fia-
tal kismama a fõteret és a vá-
ros patinás épületeit mutat-
ná meg a turistáknak, mint
például a könyvtárat. Nyá-
ron a szabadtéri színház
programjai szerinte kimon-
dottan jók és népszerûek, az

ország nyugati részébõl ér-
kezõ barátainak is ajánlotta
az elõadásokat. Egy szálloda
elõnyös lehetne, mert az ide
látogató barátai is apartmant
szoktak kivenni.  Szentest in-
kább Szeged melletti város-
ként tudják sokan beazono-
sítani, jegyezte meg Teodóra,
aki nagyon örül, hogy fej-
lesztések vannak az üdülõ-
központban.

A város zöldövezetét, a
nyugodt, barátságos légkört,
a szép környezetet különö-
sen a külföldiek értékelik
Hegyes Bertalan szerint. A
magyar bajnok táncos úgy
látja, a vidék olcsó számuk-
ra, szívesen jönnek pihenni,
rekreációs programokra, azt
i t t  pont  megta lá l j ák .  A
Kurca-partot és a Tiszai
strandot mindenképpen
megmutatná. Megkérdeztük,
mit gondol Szentes biciklis
város mivoltáról. Berci nem
jár kerékpárral, szerinte a
város középsõ részén min-
den elérhetõ gyalog is. A má-
sik jellemzõnket, a csíramá-
lét viszont jól ismeri, hozzá-

tartozik az egészséges ét-
rendjükhöz, vallotta be.

A „Kossuth téri fiúk” szó-
szólója, Bagi Imre elõször a
rosszat említette: nem találni
a téren nyilvános WC-t, ezt
meg kellene oldani, bár ez
más városokban is probléma.
A Tiszai strand szerinte na-
gyon elhanyagolt. Üdvözli
ugyanakkor az uszoda fej-
lesztését, és a város környéke
is nagyon szép. Vendégeit el
szokta vinni más települé-
sekre, de lokálpatriótaként
helyben is bárkit tud kalau-
zolni. A belváros virágtüne-
ményeivel is el lehet dicse-
kedni, ahogyan a vízilabdás
lányokkal, és a város jó
hírét gyarapító mûvészekkel.
Múltkor Badár Sándor oda-
ment hozzájuk élményeket
felidézni. Hisz abban, hogy
lassan elkészül a Petõfi, hi-
ányzik viszont a belõle a
színház, és magasabb szintû
labdarúgást is szeretne, léte-
sítménybõvítéssel. Óvjuk
meg a várost, unokáinknak
épült, fogalmazott Bagi Imre.

Darók József

Szegeden június 20-21-én
rendezték meg a Szõke Ti-
sza Nemzetközi Táncver-
senyt, ahol mindkét napon
WDSF Openre is sor került.
A Szilver TSE párosai több
kategóriában is indultak.

Eredmények: ifjúsági C la-
tin 3. Czuczi Patrik, Késmárki

Vanessza, felnõtt D latin 4.
Preszl Dániel, Savanya Nóra.

WDSF Open junior I. stan-
dardban és latinban 5. Urbán

István, Urbán Lilla. Junior II.
standardban és latinban 11.
Rischák Balázs, Gálfi Petra; 5.
Gál Krisztián, Pindur Cintia

Réka.

Open Rising Star standard
6. Balga Kristóf, Molnár Rená-

ta.

WDSF International Open
latin 12. Hegyes Bertalan Já-

nos, Kis Violetta;

21. Bõdi Dénes, Pap-Gyurits

Diána.

WDSF Youth Open stan-
dard 6. Rónyai Zoltán, Farkas

Boglárka; 12. Balga Kristóf,

Molnár Renáta; 16-17. Mészá-

ros Bence Levente, Balanescu

Liliána;

20. Mészáros János, Bagóczki

Ramóna; 25. Czuczi Patrik,

Késmárki Vanessza.

WDSF Youth Open latin 5.
Csorba Máté, Haddad Sabrina;

13. Katona András, Palásti Sára

Anna; 17. Mészáros Bence Le-

vente, Balanescu Liliána.

WDSF International stan-
dard 7-8. Hegyes Bertalan Já-

nos, Kis Violetta.

Szõke Tisza
táncverseny

Mesekönyvbe illõ város

Az Árpád Szabadidõs Sportklub július 12-én, vasárnap 8
órakor a Csongrádi úti sportpályán Nemzetközi Nyárkö-
szöntõ Kispályás Labdarúgótornát szervez felnõtt és gyer-
mekcsapatoknak. A tornára 10 fõs csapatok jelentkezését vár-
ják július 8-ig. Részletes felvilágosítás kérhetõ Léhi Gábortól a
63/314-399, 30/468-87-69 számon vagy személyesen szer-
dánként 15 és 17 óra között a klub Kiss Bálint u. 3. szám alatti
irodájában.

Je lentkezés
foci tornára

Ússzanak minél többen
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Boldogságkeresés a 21.
században témakörben tar-
tott elõadást a közelmúlt-
ban dr. Rideg Sándor (ké-
pünkön) a Gondozási Köz-
pont Pszí-napján. A szente-
si kórház pszichiátriai gon-
dozó és addiktológiai veze-
tõ fõorvosa lapunknak be-
szélt a kérdéskörrõl.

– Ön hogyan látja, ha el-
vonatkoztatunk a pszichiát-
riai betegektõl és a minden-
napokba helyezzük ezt a
gondolatkört?

– Az emberek élethelyzetei
rosszabbá váltak vagy tartós
nehézségekkel küzdenek és
ebben az esetben a boldog-
ság keresése sokkal fonto-
sabbá válik, mint egyébként.
Egy viszonylag jóléti társa-
dalomban az emberek sok
esetben természetesnek ve-
szik a boldogságot, azonban
rengeteg nehézséggel küzde-
nek, akkor ezt sokkal fonto-
sabb értéknek tekintik. Nyil-
vánvaló, hogy emiatt a külsõ
tényezõk a társadalom, a kö-
zösség élete, gazdasági fo-
lyamatok erre hatnak így ta-
lán fontosabbá vált.

– Ez a pszichokibernetika,
amirõl beszélt, azzal meg
tudjuk változtatni az életün-
ket, de volt egy pont, ahol
említette, hogy mi egyedül
erre nem leszünk képesek.

Programozható az agy, de
nem tudjuk programozni a
saját agyunkat.

– Természetesen mindenki
megtanulhatja a saját agy-
mûködését, a saját negatív
vagy pozitív programjait,
amit gyermekkorában ka-
pott. Hiszen tulajdonképpen
a szülõk azok, akik beprog-
ramozzák a gyermekeket.
Minden gyermek családból,
a családi közösségbõl hoz
programokat. Mikor meg-
születünk, tanulnunk kell
egy csomó funkciót, így a
magatartás programjainkat,
az érzelmeinkre vonatkozó-
an az alkalmazkodásunkra,
az értékrendünkre vonatko-

zóan is. Mivel az elmének
van egy speciális rendszere a
tudattalanban, minden be-
íródik, ezért ezek a progra-
mok is beíródnak, és ezek
hatnak majd a felnõttkori
életünkben is.

– A szakember mennyi idõ
alatt tudja programozni az
agyunkat?

– Tulajdonképpen nem
egy hosszú terápia, ez min-
denki számára más és más.
Még sok esetben az ugyan-
abban a családban felnövõ
gyermekek is más és más
programot kapnak: egy elsõ
szülött, a második vagy a
harmadik gyermek. Ez nem-
csak az elmerendszerben

van így, hanem bizonyos,
úgymond testi szinten is vál-
toznak, mivel az emberben
lévõ biokémiai folyamatok is
meghatározzák. Ha valaki
szakemberhez fordul, mert
mondjuk nem érti önmagát,
vagy nem tud önmagán vál-
toztatni, akkor ez egy általá-
nos rossz program, ami nem
komoly, az akár fél- egy év
alatt is teljesen megváltoztat-
ható. Vannak olyan egyének,
akiknél sok rossz program
van, itt természetesen ennek
a programnak a felszámolá-
sa akár 2 évig is eltarthat.

–  Kiket keressünk?
– Elsõsorban pszichológu-

sok, pszichiáterek foglalkoz-
nak ezzel, vannak pszichote-
rápiás csoportok, különbözõ
kórházakban, ma már talán
magán pszichiátriai rende-
lõk, ahol több ilyen önisme-
retei tréninggel foglalkozó
csoportot vivõ kolléga van,
õk képesek arra, hogy ezeket
a pszichoterápiákat elvégez-
zék. Kórházak, magánklini-
kák és magáncégek is foglal-
koznak ezzel, de itt nincs ál-
lami támogatás a kezelések
nem vehetõk igénybe tb kár-
tyával, fizetõsek.

– Ön említette, hogy a test
egy kémiai labor, akkor ezek
szerint nemcsak a gondola-
tok hatnak ránk, amelyek
megszületnek bennünk, ha-
nem az ételek is amelyeket
elfogyasztunk.

– Természetesen és éppen
ezért mint testileg, mint lel-
kileg jelentõsége van még az
elsõ, másod vagy a harma-
dik szülött gyermeknél, mert
nem mindegy mikor születik
és terápiánk során ezt is fi-
gyelembe kell venni. Így
tudnak segíteni. Vannak testi
eredetû és vannak lelki ere-
detû pszichológiai folyama-
tok, amelyekbõl a test maga
is képes elmerendszeri tüne-
teket létrehozni. Van az úgy-
nevezett GAP-szindróma,
ami a bél eredetû betegségek
pszichiátriai kórképeit tárja
fel, ide tartozik az autizmus,
de a minimális mentális
funkciózavarok, vagy diszle-
xia is, amelyek bizony az
emésztés hibájából, emészté-
si zavarokból eredõ elmebeli
kórképeket tárják fel. Ezért
mondjuk azt, hogy igenis
van testi eredetû depresszió,
vagy testi eredetû elmezavar
is létezik.

F.M.

A boldogság nyomában

Június 29., hétfõ
14:30, 16:30 3D Agymanók
18:15 3D Jurassic World
20:30 Megõrjít a csaj
Június 30., kedd
14:30, 16:30 3D Agymanók
18:30 Megõrjít a csaj
20:15 3D Jurassic World
Július 1., szerda
14:30, 16:30 3D Agymanók
18:15 3D Jurassic World
20:30 Megõrjít a csaj
Július 2., csütörtök
14:00, 16:00 3D Agymanók

18:15, 20:30
3D Terminator: Genisys

Július 3., péntek
14:00 3D Agymanók
16:00 Saul fia
18:15, 20:30

3D Terminator: Genisys
Július 4., szombat
14:00, 16:00 3D Agymanók
18:15, 20:30

3D Terminator: Genisys
Július 5., vasárnap
14:00 3D Agymanók
16:00 Saul fia
18:15, 20:30

3D Terminator: Genisys

Mozimûsor

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai.
Legelõk, szántók, vadvizek.
Céhek, iparosok, segédek.
Festõk, grafikusok, szobrá-

szok.
A zenegépek története.
A szentesi táj – Koszta ecset-

jével. 
Idõszaki kiállítás:
A víz éltetõ ereje
Csallány Gábor Kiállítóhely:

Régészeti látványtár. Régészhall-
gatók kiállítása. Szalva Péter és
Drahos István-emlékszoba. Nyit-
va: kedd-péntek 9-13, szombat
13-17 óráig.

Tokácsli Galéria
A XVIII. Szentesi Aktfotó

Biennálé kiállítás június 27-ig te-
kinthetõ meg.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. 

Galéria Kávéház és Étterem
Nicolás Muller Fotómûvészeti

Mûhely tagjainak Kaleidoszkóp
címû fotókiállítása látható július
6-ig.

Városi könyvtár
Június 29. és augusztus 30.

között nyári nyitva tartással vár-
ják a látogatókat, hétfõtõl pénte-
kig 8-16, szombaton 8-12 óráig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 26-tól

Az Easyjet repülõgépe késve indul.
A stewardess mentegetõzik a han-
gosbeszélõn:
- Tisztelt utasaink! Szíves elnézésü-
ket kérjük a hosszú késésért, de a
pilótának valami nem tetszett a mo-
tor hangjában. A problémát megol-
dottuk, a cserepilóta kellemes uta-
zást kíván mindenkinek!

Az idõs néninek a hivatalnok a papír
aljára mutat.
- Csókolom, itt tessék aláírni!
- Hogy írjam alá?
- Hát, ahogy a leveleket szokta.
A néni elkezdi írni: „Sok szeretettel,
Nagyi!”

Robin Hood a halálos ágyán fek-
szik, magához hívatja a családtago-

kat, és az az utolsó kívánsága,
hogy még egyszer lõhessen az íjá-
val...
Majd ott temessék el, ahol a nyíl-
vesszõ leesik.
Így temették Robin Hood-ot a szek-
rény tetejére.

Egyik rab mondja a másiknak:
- Te hogy kerültél ide?
- Hát, a tapasztalatlan fiatalság az
oka.
- De, hiszen te már mindjárt 50
éves vagy.
- Én igen, de az ügyvédem csak 25
volt...

- Melyik a legrövidebb név a vilá-
gon?
- ???
- A Félix!

Falusi csehóban egy eléggé ittas
fickó kutat a zsebében. Kérdezi tõle
a barátja:
- Komám, te mit keresel olyan izga-
tottan a zsebedben?
- Semmi különös, csak azt szeret-
ném tudni, szomjas vagyok-e még.

Két barátnõ találkozik a cukrászdá-
ban:
- Kinek viszed ezt a nagy szelet tej-
színhabos tortát?
- A férjem titkárnõjének...
- Talán születésnapja van?
- Nem, túlságosan karcsú!

Focitáborba várják az 5-10
éves fiúkat és lányokat július
13-24-e között a HSZATÁK
GyFC szervezésében.

Érdeklõdni a 20/616-78-55
és a 30/365-21-48 számon le-
het.

Kos
A jó dolgaival is halad,
láthatóan szövetségesek

is szegõdnek ön mellé, de azok a
dolgok is felszínre jönnek, melye-
ket szíve szerint titokba szeretne
tartani.

Bika
Ezen a héten határozott
elõrelépéseket tapasztal-

hat a karrierjében. A folyamatban
levõ ügyeiben sikereket érhet el.
Ezzel egy idõben elengedhetetlen
az, hogy két lábon álljon a földön, 

Ikrek
Pénzügyeket érintõ mun-
kakapcsolatait kezelje fo-

kozott óvatossággal. A hét köze-
pén új ismeretségekre tehet szert,
melyek késõbb jó együttmûködés-
re vallanak.

Rák
Ez a hét igazán kedvez ar-
ra, hogy jól érezze magát.

A mindennapi teendõivel is jobban ki
lesz békülve, mint máskor. Talán
most jött el a kellõ alkalom.

Oroszlán
A hét nagyon jól illeszke-
dik az ön világához anya-

giakban, esetleg külföldöt érintõ
döntéseiben. Ezeken a frontokon
meghozott döntései során elõnyö-
ket élvezhet. 

Szûz
Egyik ellenségesen visel-
kedõ ismerõse váratlanul

felhívhatja önt. Ne kímélje, mondja
meg neki a véleményét nyugodtan.
Utasítsa vissza mindennemû köze-
ledését. 

Mérleg
Vásároljon, szórakozzon,
kiránduljon egyedül vagy

szeretteivel. Most olyan dolgokat
tegyen elsõsorban, amihez van
kedve leginkább.

Skorpió
Egy bizonytalanság érzet
teheti úrrá magát önön.

Kerülje a feletteseivel a konfliktus
helyzeteket. Nyugodtan végezze a
munkáit, míg lassan oldódnak a
gomolyfelhõk.

Nyilas
Most inkább az idõt álló
dolgok megszerzésének

az ideje. Tartós dolgok, hosszú tá-
vú tervek elindításának van itt az
ideje. Jól vizsgáljon át minden ira-
tot, papírt, mielõtt aláír.

Bak
Pénzügyeiben most jól
állnak a csillagok állásai,

de ettõl még elkel egy kis óvatos-
ság, amennyiben kétes vagy igen
nagy kockázatokat rejtõ döntéseket
kíván hozni. 

Vízöntõ
Magas körökbõl levõ ba-
rátok üzleti ajánlatot tesz-

nek Önnek. Egy jó idõben lebonyo-
lított telefonhívás, a legmegfelelõbb
személlyel folytatott beszélgetés
zöld utat nyit.

Halak
Jó hatással lenne önre,
ha most egy rövid uta-

zást be tudna ékelni a heti prog-
ramjába. Ebben az idõszakban ér-
demes jobban figyelni az ön körül
zajló eseményekre,

Június 26-július 3.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Hõguta

Just koncert

Június 26-án Just koncert a
zenekar 10 éves születésnap-
ja alkalmából. Helyszín: me-
gyeháza (esõnap: június 27.).

Bolha a fülbe

Július 1-jén, szerdán 20.30
órakor a Bolha a fülbe címû
vígjáték látható két részben a
megyeházán (esõnap: július
2.).

A Bolha a fülbe, Feydeau
életmûvének csúcsa, és a
vígjátékirodalom egyik legki-
emelkedõbb darabja. Pozsgay

Zsolt rendezõ szerint egy
rossz helyre tévedt levél, egy
kétes eredetû amerikai nad-
rágtartó, egy váratlanul im-
potenssé váló férj, egy be-
szédhibás rokon, egy félõrült
spanyol, egy alkoholista ha-
sonmás, egy nagytermészetû
fogadósasszony félelmetes
bonyodalmak okozója lehet.
Szerelem, hûtlenség, látszat,
csapda és félreértés. Ehhez
jön még a megszámlálhatat-
lan ajtó és a forgó ágyak – a
klasszikus francia bohózatíró
klasszikus kellékei. Mindez a
komédia nagymestereivel,
népszerû mûvészekkel.

Szereplõk: Harsányi Gábor,

Fogarassy Bernadett, Oszter

Alexandra, Jászai László, Vár-

konyi András, Beleznay Endre,

Csengery Attila, Hoffmann Ri-

chárd, Várkonyi Andrea, Ben-

kóczy Zoltán, Cseke Katinka.

Rendezte: Pozsgay Zsolt. Az
elõadást a Fogi Színház mu-
tatja be.

Jegyek kaphatóak a Mûve-
lõdési és Ifjúsági Házban, a
Babilon Könyvesházban és
az elõadás elõtt a helyszínen. 

Foci-
tábor

kicsiknek

Az önkormányzat kéri a
város lakosságát, gazdasági
és társadalmi szervezeteit,
tegyenek javaslatot azon
személyekre, kollektívákra,
akiket, amelyeket méltónak
tartanak arra, hogy részükre
a Szentes Város Díszpolgá-
ra cím, illetve A Városért
Emlékérem odaítélésre ke-
rüljön ebben az évben.

A díszpolgári cím adomá-
nyozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgár-
nak, aki valamilyen kiemel-
kedõen jelentõs munkájával
vagy egész életmûvével

mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nem-
zetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett,
amellyel hozzájárult a város
jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi
magatartása miatt köztiszte-
letben áll.

A Városért Emlékérem
adományozható azoknak a
személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi,
gazdasági szervezeteknek
vagy intézményeknek, akik
vagy amelyek a város fejlesz-
tésében, a társadalmi, szociá-

lis, egészségügyi, oktatási-
nevelési, kulturális-mûvésze-
ti, sport és gazdasági élet
bármely területén, ágazatá-
ban kiemelkedõ munkát vé-
geztek és ennek révén a vá-
ros értékeit növelõ, maradan-
dó eredményeket értek el.

A részletes indoklással el-
látott, a kitüntetésre javasol-
tak életútját és szakmai
munkásságát bemutató in-
dítványokat augusztus 24-ig
lehet eljuttatni a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
Jegyzõi Irodájának, a Kos-
suth tér 6. sz. alá.

Javaslatokat várnak

A Pálmások Szövetsége tizenkilencedik véradó akcióját
szervezi július 2-án, csütörtökön 14-17 óra között a Kiss Zsig-
mond utcai vérellátó állomáson. Kérik a már többszörös vér-
adókat, és akik még eddig nem voltak, menjenek el és adják
vérüket embertársaink egészségéért, életének megmentésé-
ért!

Felhívás
pálmás véradásra



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

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

Tojás 35-38 Ft/db, vöröshagyma 200-250 Ft/kg, fokhagyma
új 50 Ft/db, lilahagyma 350 Ft/kg, petrezselyem-, zellerzöld
50 Ft/csomó, kapor 50 Ft/csomó, zeller 150-200 Ft/db, karfiol
100-150 Ft/kg, fehérpaprika 200-280 Ft/kg, erõs paprika 20-
100 Ft/db vagy 200 Ft/csomag, paradicsom 150-380 Ft/kg, kí-
gyóuborka 150-280 Ft/kg, salátauborka 200-250 Ft/kg, ká-
poszta 250 Ft/kg, kelkáposzta 320 Ft/kg, lilakáposzta 350
Ft/kg, cékla 500 Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Karalábé 80-120 Ft/db, újhagyma 100-150 Ft/csomó,
krumpli 120-180 Ft/kg, saláta 100-150 Ft/db, gyökér 250-350
Ft/csomó vagy 80 Ft/szál, sárgarépa 100-150 Ft/csomó.
Cukkini, padlizsán 200 Ft/kg, sörretek 100 Ft/csomó, fõzõ-
tök 150 Ft/kg, patiszon 250 Ft/kg.

Cseresznye 550 Ft/kg, meggy 450-500 Ft/kg, eper 800-1000
Ft/kg, málna 1500-2000 Ft/kg, ribizli 350 Ft/kg, sárgadinnye
400 Ft/kg, görögdinnye 200 Ft/kg, õszibarack 250 Ft/kg, ko-
paszbarack 450 Ft/kg, egres 300-650 Ft/kg. Citrom 550 Ft/kg,
körte 790 Ft/kg, alma 300-350 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg, mák
1900 Ft/kg, banán 400-450 Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg, akácméz
2000 Ft/üveg.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

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

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Született: Pázsik András és Takács Mónikának (Nagyhegy
366/B) Boglárka nevû gyermeke.

Elhunyt: Varga Ferenc (Gaál I. u. 41.), Kulcsár József Attila
(Kossuth L. u. 15. 2/9.)

Családi események

Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
két személy ellen, akik albér-
lõként költöztek be egy in-
gatlanba, majd távozásukkor
úgy gondolták, hogy visznek
magukkal mindent, ami
mozdítható, így például ka-
zánt, hûtõt és egyéb haszná-
lati tárgyakat a lakásból. A
lakók ellen sikkasztás miatt
indult nyomozás.

Elloptak egy táskát az
egyik temetõ mellett parko-
ló, nyitott személygépkocsi-
ból. A táskában készpénz és
iratokat voltak, a kár eléri a
120 ezer forintot, arról nem
is beszélve, hogy az elveszett
iratok pótlásáról is a sértett-
nek kell gondoskodnia.

Csalás miatt indult bünte-
tõeljárás egy dunántúli férfi
ellen, aki az interneten érté-
kesített egy telefont egy
szentesi illetõnek, aki meg is
kapta a készüléket, de nem
azt, amit várt, hanem egy
sokkal gyengébb minõségû
utánzatot. A vevõt így 70
ezer forint kár érte.

Büntetõeljárás indult két
szentesi férfi ellen, akik a
nagyhegyi városrészben, az
egyik tanyából fûkaszát,
üzemagyagot és egy birkát
próbáltak eltulajdonítani. A
tulajdonos észrevette õket,
és volt annyi lélekjelenléte,
hogy felírta a tolvajok gép-
kocsijának a rendszámát, en-
nek köszönhetõen a rend-
õrök már gyorsan elfogták a
tetteseket.

Hétfõn érkezett a bejelen-
tés a rendõrkapitányságra,
hogy a Koszta József utcá-
ban, a régi magtárépület aj-
taját próbálják ismeretlenek
ellopni, mindezt fényes nap-
pal. Mire a rendõrök a hely-

színre érkeztek, már a közel-
ben lévõ biztonsági szolgálat
emberei is odaértek a raktár-
hoz, akik visszahozatták a
kapukat a tolvajokkal. A
rendõrség ettõl függetlenül
lopás miatt indított nyomo-
zást az ügyben.

Sikerült elfogniuk a rend-
õröknek azt a férfit, akinek a
„tevékenyégérõl“ az elmúlt
héten lapunk is beszámolt. A
férfi bankkártyával élt visz-
sza, kerékpárlopásban is
részt vett, és még jó néhány
egyéb bûncselekmény van a
számláján. A rendõrök a fér-
fit õrizetbe vették, a Szegedi
Járásbíróság pedig elrendelte
elõzetes letartóztatását.

hv 

Elkábította,
majd kifosztotta

A Szentesi Járási Ügyész-
ség vádat emelt azzal a férfi-
val szemben, aki a zsályás ci-
garetta bódító hatását ki-
használva károsította meg a
sértettet. A vádirat szerint a
vádlott 2015. március 6. nap-
ján délután 2 óra körüli idõ-
ben találkozott Szentesen az
addig számára ismeretlen
sértettel. Ezt követõen be-
szélgetni kezdtek, majd kö-
zösen elszívtak egy zsályás
cigarettát, melynek hatására
a sértett bódult állapotba ke-
rült, illetõleg néhány percre
az eszméletét is elvesztette.
A vádlott kihasználva azt,
hogy a sértett bódult állapo-
ta miatt védekezésre képte-
len állapotba került, eltulaj-
donította a sértett tulajdonát
képezõ okostelefont a benne
levõ memóriakártyával és
SIM-kártyával együtt, majd
azokkal a helyszínrõl eltávo-
zott. A vádlott ezt követõen

a telefonkészüléket még az-
nap értékesítette egy helybe-
li lakosnak 15.000.-Ft-ért. A
késõbbiekben a nyomozás
során a rendõrség a mobilte-
lefont lefoglalta az azt meg-
vásárlótól, majd a sértett ré-
szére kiadni rendelte.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség a vádlottat kifosztás
bûntettével vádolja. A vád-
lott a vádemeléskor elõzetes
letartóztatásban volt, figye-
lemmel arra, hogy több alka-
lommal állt már vagyon elle-
ni bûncselekmények miatt
bíróság elõtt, cselekményét
is végrehajtásában próbaidõ-
re felfüggesztett börtönbün-
tetés hatálya alatt látszik
megvalósítani, illetõleg vele
szemben másik bírósági
szakban levõ büntetõeljárás
is folyamatban van.

A vádlott bûnösségének
kérdésében a Szegedi Járás-
bíróság fog dönteni.

Fának csapódott
a mikrobusz

Súlyos, életveszélyes sérü-
léseket szenvedett a sofõr
abban a balesetben, amely
hétfõn délután kettõ óra elõtt
történt Derekegyháza köze-
lében. A Nagymágocs felé
haladó vállalati mikrobusz
eddig tisztázatlan körülmé-
nyek között lesodródott az
úttestrõl, majd egy út menti
fának csapódott. A jármû ve-
zetõje a roncsok közé szo-
rult, õt a szentesi tûzoltók fe-
szítõvágó segítségével sza-
badították ki, majd át adták
a mentõszolgálat munkatár-
sainak. A sofõrt a mentõheli-
kopter válságos állapotban
szállította kórházba. A men-
tés idejére az útszakaszt tel-
jesen lezárták, a környék
mellékútjain lehetett kerülni.

Loptak az albérlõk

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Június 29-ig Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18, szombat 7.30-
12-ig. Június 29-július 6-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u.
38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig.  Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü június 29—július 3.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús.
Hétfõ: Magyaros gombaleves

és gyümölcsleves
A menü: Pangasius

harcsapaprikás, tészta
B menü: Rántott csirkecombfilé,

petrezselymes
burgonya

Kedd: Pirított tarhonyaleves
és zöldborsóleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Grill csirkecomb,
zöldséges rizs

Szerda: Karfiolleves és
brokkolikrémleves

A menü: Dónáti sertésszelet,
tészta

B menü: Milánói makaróni
Csütörtök: Grízgaluskaleves és

tojásos leves
A menü: Ecseri töltött karaj,

burgonyapüré
B menü: Csirkefalatok

sajtmártásban,
zöldfûszeres rizs

Péntek: Sárgaborsógulyás és
csirkebecsináltleves

A menü: Karaj sokmagvas
bundában, vegyes
gyümölcsmártás

B menü: Zúzapörkölt, tészta

www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü július 6-12.
Hétfõ: Zöldborsóleves 
A menü: Dubarry sertésszelet,

párolt rizs
B menü: Pásztortarhonya,

csemege uborka
C menü: Rántott csirkemell,

párolt rizs
Kedd: Húsleves
A menü: Csülkös káposzta
B menü: Vadas sertésszelet,

spagetti köret
C menü: Rántott csirkemell,

tejfölös karfiol
Szerda: Zellerkrémleves

gyönggyel
A menü: Vasi pecsenye,

tepsis burgonya
B menü: Sajtos-paradicsomos

sült csirkemell,
szalonnás burgonyapüré

C menü: Rántott csirkemell,
szalonnás burgonyapüré

Csütörtök: Pirított tésztaleves
A menü: Sült csirkecomb,

vegyes gyümölcsmártás
B menü: Temesvári sertésragu,

párolt rizs
C menü: Rántott csirkemell,

vegyes gyümölcsmártás
Péntek: Húsgaluskaleves
A menü: Túrógombóc
B menü: Chilisbab
C menü: Rántott csirkemell,

sült burgonya
Szombat: Magyaros gombaleves
A menü: Sült oldalas,

hagymás törtburgonya,
párolt káposzta

Vasárnap: Gyümölcsleves
A menü: Zúzapörkölt, tésztaköret

A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 óráig,

Szentes területén. 650 Ft / nyugdíjas
menü, 750 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

Az Árpád Szabadidõs Sportklub ez évben is szervez
vártúrát, a mostani úti cél Észak-kelet Magyarország várai. A
túra idõpontja július 25-26. A kirándulók autóbusszal jutnak
el a tervezett helyekre, Egerbe, Sárospatakra, Pálházára.
Részletes felvilágosítás kérhetõ Léhi Gábortól 63/314-399,
30/468-87-69 számon és személyesen szerdánként 15 és 17
óra között a klub Kiss Bálint u. 3. szám alatti irodájában. 

Vártúra Észak-kelet
Magyarországon

A Szentesi Járási Ügyész-
ség vádat emelt azzal a pá-
rossal szemben akik a szen-
tesi kórházban követtek el
bûncselekményeket 2014
novemberében. A vádirat
szerint a páros férfi tagja
2014. november 14. éjszaká-
ján egy hódmezõvásárhelyi
benzinkúton tankolt, majd a
fizetést követõen ellopott 15
ezer forint értékben motor-
olajakat. Ezen túlmenõen
társával megjelentek a szen-
tesi kórházban november
19-én 11 óra körül, és a sür-
gõsségi osztály közös étke-

zõjébõl egyikõjük eltulajdo-
nított egy pénztárcát a ben-
ne levõ személyes okmá-
nyokkal együtt, melyben a
másik vádlott figyeléssel
nyújtott segítséget. Mivel
a pénztárcában készpénzt
nem találtak, a személyes
okmányokat a kukába dob-
ták. Ezt követõen az étkezõ-
helyiséggel szemközti kórte-
rembe ment be a férfi, míg
társa a folyosón figyelt. A
vádlott kihasználva, hogy a
sértett alszik, a párnájáról
eltulajdonította a beteg
okostelefonját, amellyel

mintegy 80 ezer forint kárt
okozott. A készüléket egy
csongrádi boltban eladták
mintegy 35 ezer forintért. A
telefont késõbb a nyomozó
hatóság lefoglalta az azt
megvásárló harmadik sze-
mélytõl, és kiadni rendelte
azt sértettnek, akinek így a
kára megtérült.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség a vádlottakat kifosztás
bûntettével, üzletszerûen,
egy vagy több közokirat
egyidejû elvételével elköve-
tett lopás vétségével vádolja
többek között figyelemmel
arra is, hogy a páros férfi
tagja a vádemeléskor elõze-
tes letartóztatásban volt.

Kórházi tolvajok


