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A Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság idén
február 25-i ülésén elfogad-
ta a TÁMOP 1.1.2.-11/1-
2012-0001 kiemelt projekt
akciótervének módosítását,
amely alapján a programot
ez év október 31-éig meg-
hosszabbították. Tonnes
Zsolttal, a Szentesi Járási
Hivatal Foglalkoztatási
Osztály közigazgatási ta-
nácsadójával beszélget-
tünk.

A szakember elmondta, a
Támop 1.1.2-11. program a
hátrányos helyzetûek foglal-
koztathatóságának javításá-
ra készült. A Decentralizált
programok a konvergencia
régióban alcímet viseli - tette
hozzá. Az Európai Unió és a
magyar állam által nyújtott
támogatás összege 106 milli-
árd, ebbõl Csongrád megye

támogatási összege 4 milli-
árd 346 millió forint. A meg-
valósítás idõtartama már
2011. május 1-jétõl elkezdõ-
dött és ez év október 31-ig
tart. Az egykori munkaügyi
központ szakembere azt is
elmondta, hogy a célcso-
portban az alacsony iskolai
végzettségûek, a pályakezdõ
ál láskeresõk,  a  gyesrõl ,
gyedrõl vagy ápolási díjból
visszatérõkre, illetve a fog-
lalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatásban részesülõkre is
gondoltak. A projekt lehetõ-
séget biztosított a tartósan
munkanélküliséggel veszé-
lyeztetett álláskeresõk segí-
tésére. Kiemelt elvárás volt,
hogy a programban több
mint 10 százalék, legalább
12,2 százalékban roma szár-
mazású álláskeresõk is he-
lyet kapjanak. A képzési tá-

mogatási formáról Tonnes
Zsolt azt mondta, hogy pél-
dául teljes képzési költségté-
rítésben és vizsgadíj-támo-
gatásban részesültek a prog-
ramban résztvevõk, illetve a
képzéshez kapcsolódó helyi
és helyközi utazási költség
100 százalékos támogatást
élveznek. Azt is megosztotta
velünk, hogy az egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálat
költségének teljes megtéríté-
sére van lehetõség  valamint
a keresetpótló-juttatás bizto-
sítása is jár a képzés ideje
alatt. Másik pillére a projekt-
nek a bér- és bérköltségtá-
mogatás. Tonnes Zsolt kitért
arra, hogy lehetõséget bizto-
sít a program többek között,
az úgynevezett munkaki-
próbálásra.

(folytatás a 3. oldalon) 

A Lánchíd és a Margit-híd
közötti folyószakaszon zaj-
lott múlt héten a Red Bull
Air Race budapesti verse-
nye. A rekkenõ hõség ellené-
re tízezreket csalt ki a látvá-
nyos mûrepülõ viadal a
partra. A verseny mûszaki
biztosítását ezúttal is a 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred végezte. A budapesti
verseny hat évig szünetelt,
de 2002-2009 közötti idõ-
szakban is a szentesi mûsza-
kiak közremûködésével ren-
dezték, tudtuk meg Polonyi
Tibor századostól. A gyakor-
lat parancsnoka elmondta,
több szakaszban készült fel a
közel 100 szentesi katona a
feladat végrehajtására. Elõ-
ször március végétõl április
közepéig, majd május utolsó
két hetében a Tiszán, az utol-

só szakaszban pedig a MH I.
Tûzszerész és Hadihajó Ez-
redével közösen az ottani
alakulat kikötõjében gyako-
roltak.

A folyó közepén horgony-
zó ún. úszó szigetek biztosí-
tása volt a feladatuk, magya-
rázta a gyakorlat parancs-
nok-helyettese, Proháczka
Zoltán fõhadnagy. A ponton-
elemekbõl összeállított, 5
horgonnyal rögzített kom-
pok tartották azokat az ún.
pilonokat, vagyis oszlopo-
kat, melyeken az óriási lufik
voltak, azok között manõve-
reztek a pilóták.

A mûszaki ezred I. és II.
hídépítõ századának állomá-
nya vett részt a budapesti
esemény biztosításában, kie-
gészülve támogató alegysé-
gekkel, mûszaki és búvár ka-

tonákkal, illetve egészség-
ügyi központjukból kivezé-
nyelt egységgel.

Június 18-án vagonírozták
be a technikai felszerelést, az
érdemi munka 20-án kezdõ-
dött. A verseny július 4-én és
5-én zajlott, de a katonák ott
voltak már a 2-ai pályatesz-
telésnél, melyet ekkor még
helikopterrel a szervezõk
próbáltak ki, másnap pedig
már a versenyzõk is. A
parancsnoktól megtudtuk,
olyan méretû probléma, ami
akadályozta volna a sikeres
lebonyolítást, nem történt, a
verseny szüneteiben elõfor-
dult, hogy rendbe kellett ten-
niük a pályát. Szerdán tele-
pültek vissza, ám a technikai
eszközök egy részét további
feladatvégrehajtás céljából a
helyszínen hagyták. A tervek
szerint az augusztus 20-i ün-
nepi tûzijátéknál is a szentesi
és a hadihajós-tûzszerész ez-
red biztosítja a helyszínt a
Duna közepén, ahonnan fel-
lövik a petárdákat. D. J.

Támogatják a
hátrányos helyzetûeket

A termõföld adás-vételé-
vel kapcsolatos törvény ta-
valy lépett életbe. Az azóta
eltelt idõszak gyakorlata
megmutatta, a külföldiek
földszerzésének kizárása jó
cél volt, azonban a minden-
napi gyakorlat sok problé-
mával küzd. Ma, ha valaki
földet akar vásárolni, akkor
elõször 60 napra kifüggesz-
tik az általában ügyvéd által
készített adásvételi szerzõ-
dést a helyi polgármesteri

hivatalban. Két hónap után
az önkormányzat átküldi a
megyei földhivatalnak, ahol
megvizsgálják az adás-vétel
jogszerûségét, majd a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara
helyi bizottsága véleménye-
zi írásban és visszaküldi a
megyei kamarához, ahol is-
mét véleményezik és elkül-
dik a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Földhivatali
Fõosztályának. A megyei
földhivatal a döntésérõl ki-

értesíti az érintetteket, de ez
nem jelenti automatikusan a
földszerzés tulajdonlapi be-
jegyzését, ugyanis azt külön
eljárás keretében kell meg-
tennie a földvásárlónak a
helyi földhivatalnál. Ezért
mondta Badár Imre, hogy
bonyolult és idõigényes a
rendszer. Földhaszonbérlet
esetében annyival egyszerû-
södik az ügyintézés, hogy
nem a megyei, hanem a he-
lyi földhivatalnak kell meg-
küldeni a 15 napra kifüg-
gesztett haszonbérleti szer-
zõdést. Badár Imre felhívta a
gazdálkodók figyelmét arra,
hogyha megkapta az ügylet
földhivatali jóváhagyását,
akkor még kezdeményeznie
kell a földhasználati jog be-
jegyzését külön eljárás kere-
tében a helyi földhivatalnál.

(folytatás a 3. oldalon)

Túlbonyolított a földhöz jutás

A „Nagy Túrázó“
elismerése

Az „Ifjúsági Természetjárásért“ díjat vehet-
te át június végén Pólya Sándor, a Kiss Bá-
lint-iskola testnevelõje. Lapunk munkatársá-
nak elmondta: nem könnyû megmozgatni a
gyerekeket, de igyekszik velük megszerettet-
ni a túrázást.

6. oldal

Édes emlék
Szentesrõl

Kézmûves csokoládé népszerûsíti városun-

kat. A megyeháza fotójával díszített édesség

kandírozott naracshéjkockás étcsokoládét

rejt és egyre kedveltebb a vásárlók körében,

tudtuk meg az Éden Édességboltban.

5. oldal

Katonáink segítették a
repülõs világbajnokságot

Az óriásbólyák szigeteit is a mûszaki ezred építette Fotó: Nagy Ferenc szakaszvezetõ

A Red Bull Air Race mûrepülõs világbajnoki sorozat bu-
dapesti állomásának mûszaki biztosítását a szentesi ezred
katonái látták el. A múlt hétvégén rendezett eseményt meg-
elõzõen a közel 100 katona hónapokkal korábban kezdte a
felkészülést. A földvásárlás körülményesebbé, bonyolultabbá,

ráadásul költségesebbé vált tavaly óta. Hiába felel
meg valaki a tavaly életbe lépett törvényi elõírások-
nak, több hónap, akár fél év is eltelik, mire a föld-
mûves nevére írják a megvásárolt földterületet.
Badár Imre, a helyi földek adás-vételét véleményezõ
Települési Agrárgazdasági Bizottság elnöke szerint
a törvényhozók szándéka jó volt, de a végrehajtási
gyakorlat nem életszerû.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Poszler György irodalmi
és történelmi matiné soro-
zata a gyermekkönyvtárban
– határozottan a melegre és
a nyárra való tekintettel. 

„Nyári délután – A két leg-
s z e b b  s z ó  a  v i l á g o n ”  –
mondta Henry James angol
író. Igaza lehet, több okból
is: az angol nyári délután kö-
zel sem olyan embert próbá-
ló, mint itt a Kárpát-meden-
cében, mostanság. Az angol
nyári délután olyan lehet,
mint az angol humor. Fino-
man elegáns, nem izzasztó,
minden szélsõség nélküli. 

Hol itt a nyár? 
Hol itt a humor? – kiáltana

fel egy francia. 
Nem azért, mert minden

áron szembe akarunk menni
az angol sztereotípiákkal,
hanem inkább azért, hogy
megmutassuk: nekünk van
humorunk – a délelõttöt vá-
lasztottuk. 

Több okból: állítólag dél-
elõtt jobban fog az agyunk,
fogékonyabbak vagyunk
minden újra és még nincs
olyan meleg.

Júliusban és augusztusban
13 témában frissíthetik fel
agysejtjeiket az érdeklõdõk.
Ez az intellektuális csobba-

nás régmúlt idõkbe kalauzol
vissza egészen a lovagkorig.
Nagy uralkodók és hadvezé-
rek kevésbé ismert oldalát is-
merhetik meg, földrajzi felfe-
dezõkkel járhatnak be járat-
lan utakat.

A bábuk is a helyükre ke-
rülnek, Kempelen Farkas jó-
voltából – leendõ kockáknak
jó szívvel ajánljuk.

Irodalom. Ez így lehet,
hogy fellengzõsen hangzó,
kicsit távolságtartó, randira
csöppet sem csábító foga-
lom. 

Mégis, találkozhatnánk…? 
Persze, a könyvtárban. 
Na jó, a gyerekkönyvtár-

ban.
(Tanár úr kérem, és olvas-

tam a Tüskevárt, a Pál utcai
fiúk is látták, telihold volt és
hullottak az Egri csillagok.
Csak ültem és ültem, mint a
Rab ember (fiai)…  és olvas-
tam, mint Sarkkutatók a Déli-
sarkon az idõjárásjelen-tést.) 

Nem, nem azért mert a
nagy sikerre való tekintettel
visszatapsoltak, egy augusz-
tusi „ki nevet a végén?”-re. 

Azért, mert ez nem kötele-
zõ!

Július 15.  8.45  Kempelen
Farkas és a sakkozógép

Július 16. 10 óra Történel-
mi kalandozások: Lovagkor

Július 22. 10 óra Kötelezõ
olvasmányok kedvcsináló:
Tüskevár

Július 23. 10 óra Történel-
mi kalandozások: Földrajzi
felfedezések

Július 29. 10 óra Kötelezõ
olvasmányok kedvcsináló:
Tanár úr kérem

Július 30. 10 óra Történel-
mi kalandozások: Szulejmán 

Augusztus 05. 10 óra Köte-
lezõ olvasmányok kedvcsi-
náló: A Pál utcai fiúk

Augusztus 06. 10 óra Tör-
ténelmi kalandozások: XIV.
Lajos és kora

Augusztus 12. 10 óra Köte-
lezõ olvasmányok kedvcsi-
náló: Egri csillagok

Augusztus 13. 10 óra Tör-
ténelmi kalandozások: Attila
hun király

Augusztus 19. 10 óra Köte-
lezõ olvasmányok kedvcsi-
náló: Sarkkutatók

Augusztus 26. 10 óra Köte-
lezõ olvasmányok kedvcsi-
náló: Rab ember fiai

Augusztus 27. 10 óra Tör-
ténelmi kalandozások: Ke-
resztes háborúk

Szûcs Ildikó
könyvtárigazgató

Olvasmányos matiné

Korának legeredménye-
sebb és legnépszerûbb val-
lás- és közoktatásügyi mi-
nisztere több szállal kötõdik
városunkhoz. Eddigi ismere-
teink szerint elsõ alkalom-
mal 1925 szeptemberében
járt Szentesen Hanauer A.
István váci püspök társasá-
gában. Népes nagygyûlés
keretében elsõk között itt is-
mertette azt a nagy ívû
kultúrprogramot, amelynek
részét képezte a közoktatás-
ügy megreformálása, kiemelt
helyen kezelve a külterületi
elemi iskolák létesítését. Ígé-
retét betartva, az Alföldön
kiépült a tanyai iskolák
rendszere. Szentes kiterjedt
határában az 1920-as évek
végére felépült négy tanyai
iskola (a nagykirálysági,
nagynyomási, lapistói és
belsõecseri), három városszé-
li iskola (berekháti, hékédi,
alsóréti), és az új központi
református népiskola. Hálá-
ból Klebelsberg Kunót 1927-
ben Szentes díszpolgárává
választották, amelynek ün-
nepélyes átadására október
4-én került sor. 

Legközelebb 1930. június
14–15. között tartózkodott
városunkban. Hivatalosan az
Alföldkutató Bizottság köz-
gyûlésére érkezett, amely
Szentesen (Csongrád megye
akkori székhelyén) tartotta
éves közgyûlését. A bizott-
ságról tudni kell, hogy 1927-
ben a szegedi egyetemi taná-
rok alakították, de munkájá-
ba bekapcsolódott a megye-
beli értelmiség is. Célja az
Alföld és népének sokoldalú
tudományos tanulmányozá-
sa (régészet, néprajz, történe-
lem, földrajz, botanika,
egészségügy), valamint a
legégetõbb bajok orvoslása.  

A minisztert a neki kijáró
külsõségek között fogadták:
a cserkészek, a polgári leány-

iskola és a gimnázium nö-
vendékei álltak sorfalat. Dr.
Négyesi Imre polgármester a
megyeháza sarkánál köszön-
tõt mondott a város nevében.
Este hét órára zsúfolásig
megtelt a városháza közgyû-
lési terme, ahol megtartották
az Alföldkutató Bizottság
ünnepi nyitó ülését. Klebels-
berg hosszabb beszédet
mondott, kijelentve, hogy „A
kultúrpolitika hosszúlejáratú
váltó, amely a jövõ nemze-
dék számára készül. Ne ál-
tassuk magunkat: itt, Európa
közepén, egy nemzedék el-
maradását nem lehet behoz-
ni!” Õt követõen dr. Somogyi
Szilveszter szegedi polgár-
mester ismertette a bizottság
elmúlt évi mûködését. A fo-
lyó ügyek elintézése után
Móra Ferenc író, a szegedi
múzeum igazgatója tartott

elõadást Attila koporsójának
kutatásáról, „az õ egyéni hu-
morával és derûs világszem-
léletével átszõve”. (Tudni
kell, hogy kollégája, Csallány
Gábor szentesi múzeumigaz-
gató már 30 éve szinte rög-
eszmésen kereste a nagy hun
fejedelem sírját Szentes hatá-
rában, Dónáton. Hipotézisét
1900-ban könyv alakban is
megjelentette, nem kis vitát
váltva ki régész-történész
berkekben. Móra Ferenc bi-
zonyára erre utalva csipkelõ-
dött egy kicsit elõadásában.)
Az ünnepi megnyitóülést dr.
Csergõ Károly alispán záró-
szavai rekesztették be. 

A programnak ezzel még
nem volt vége. A város
ugyanis társasvacsorát adott
a Petõfi Szálló kerthelyiség-
ében a vidéki és fõvárosi
vendégek tiszteletére. A mi-

nisztert, az Alföldkutató Bi-
zottság tagjait, továbbá a me-
gye és a város vezetõit, az
egyházfelekezetek lelkészeit
és a város egyéb reprezen-
tánsait Négyesi Imre polgár-
mester és felesége látták ven-
dégül Andrássy utcai (ma
Bacsó Béla u.) lakásukon. A
30 fõs vendégsereg – köztük
dr. Farkas Béla fõispán, Cser-
gõ alispán, Somogyi Szil-
veszter szegedi polgármes-
ter, Móra Ferenc író,
Csallány Gábor, Bugyi Antal,
Rimély Dezsõ, dr. Négyesy
László – a vörös szalonban
gyülekezett, amikor az utcá-
ról zeneszó hallatszott. Kide-
rült, hogy a cserkészzenekar
kedveskedett szerenáddal a
kultuszminiszternek.

A vacsora után a szentesi
születésû, 70. életévében járó
Négyesy László egyetemi

professzor mondott köszön-
tõt Klebelsberg tiszteletére.
„Az Alföldet – mondta töb-
bek között – elõször Kossuth
Lajos fedezte fel. Õ látta meg
elõször, hogy a nemzet gyö-
kere az Alföldön van. Azu-
tán az Alföld népét, annak
kultúráját elhanyagolták, s
csak azután fordult ismét ide
a figyelem, amikor az ezer-
éves határokat eltörölték, és
a magyarság súlypontja a
Dunántúlra és az Alföldre te-
võdött át. Hálás vagyok a
miniszternek, hogy az Alföld
gondolatát kimélyítette, abba
tartalmat és eleven életerõt
vitt bele…”. A kortárs tudó-
sító leírása szerint az agg
professzor szavaira lelkesen
ünnepelték a minisztert, aki
nagy figyelemmel hallgatott
beszéddel válaszolt Négyesy
László felköszöntõjére. „Én

is az Alföldön, egy tõlünk el-
szakított Maros-parti kis fa-
luban születtem (az Arad
megyei Magyarpécskán) –
kezdte beszédét. – Szívem és
érzésem ideköt. A külföldet
is azért járom, mert egy nagy
hídverést tartok szükséges-
nek a külföld és az Alföld
között. Sokszor kérdik tõlem,
aki szeretem az Alföldet láto-
gatni: mit akarok itt látni? Én
azt mondom, elsõsorban ke-
resem az embereket, mert az
itteni városok alkalmas em-
berek nélkül nem létezhet-
nek... Itthon is megtanultam
ismerni az embereket, akik
rendkívül nehéz viszonyok
között ritka becsületes mun-
kát végeznek. – Nekem az az
érzésem, hogy akik Buda-
pesten élnek, ferde képet
nyernek a magyar hivatal-
nokról. Látnak hatalmas
épületeket, melyek folyosóin
a vidéki ember eltévedhet, és
látnak ügymenetet, mely az
élettõl teljesen távol esik.
Akik a magyar hivatalnoki
kart meg akarják ismerni,
azoknak csak azt mondha-
tom, menjenek ki a vidékre.
Látni fogják, hogy a vidéki
hivatalnoki kart nagy nép-
szeretet tölti be. Megismer-
hetik a magyar hivatalnoki
kar legbecsületesebb típusát,
a polgármestert, aki a kénye-
lemrõl, a családi élet és a sza-
bad órák örömeirõl lemond-
va, minden idejét és gondo-
latát odaadja az õ váro-
sának…” Végezetül emelte
poharát Szentes város dolgo-
zó becsületes népére, és arra,
aki a város ügyeit annyira
szívén viseli: Négyesi Imre
polgármesterre. (A miniszter
éjfél után tért nyugovóra a
megyeházán lévõ fõispáni
lakosztályban.)

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

85 éve: Az Alföldkutató Bizottság közgyûlése városunkban (I.)

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter Szentesen

Még 2012 nyarán kezdõ-
dött az ismerkedés a spanyol
Ana Rianoval, a Centro de
Educacion Especiel Dr Fer-
nando Arce iskola tanárával,
aki a Torrelavegában találha-
tó intézményben kutyával
tart fejlesztõ foglalkozásokat.
Az egyházi intézmény 3
évestõl 25 éves korig végzi a
speciális nevelési igényû ta-
nulók nevelését, oktatását,
valamint különbözõ terápiás
módszerekkel történõ fej-
lesztését. A találkozás inter-
neten történt, elõzõ Grund-
tvig programunk alapján
megtalálhatóak vagyunk a
projektek európai honlapján
(European Shared Treasure).
A kapcsolatfelvétel közös,
nyertes pályázattal folytató-
dott, most pedig a végéhez
közeledik a két évi közös
munka. Az utolsó projektta-
lálkozó helyszíne Olaszor-
szág, Anglia, Magyarország,
Észtország, Románia, Litvá-
nia után Spanyolország volt
június 17-21. között. Ekkor
véglegesítettük az állatterá-
piákról készített kéziköny-
vet, a program honlapján
megjelenõ információkat, a
résztvevõ szervezetek által

készített kisfilmeket, melye-
ket digitalizált formában
minden érdeklõdõ megtalál
a www.jouton-lohaton.hu
honlapunkon mind magya-
rul, mind a projekt munka-
nyelvén, angolul. A prog-
ramnak részei voltak termé-
szetesen a terápiás foglalko-
zások (kutyával, lóval) láto-
gatásai, s végül kulturális
programok is helyet kaptak.

Az egész napos közös
munka után mindig volt 1-2
ódon falucska-városka, ahol
látogatást tettünk Torrelave-
ga kisváros mellett. Cabár-
cenóban található Európa
legnagyobb szabad területû

állatparkja. Itt láttunk fóka-
asszisztált terápiás foglalko-
zást is, ráadásul a bátrabbak
közülünk is kipróbálhatták a
velük való kommunikációt.

S az élmények betetõzése-
ként spanyol partnerünk
egyik projekt-résztvevõjének
omonoi házában költhettük
el a falubeliek által készített,
népzenével, néptánccal meg-
édesített vacsoránkat. A
program hivatalosan véget
ér július végén, a tapasztala-
tok, a barátságok azonban
életre szólóak maradnak!

Piti Irén 
lovasterapeuta

Kantabriából jöttünk

Az Alföldkutató Bizottság nyitó ülése Szentesen (1930. jún. 15.)



(folytatás az 1. oldalról)
– Problémát okoz az adás-

vételi szerzõdés megkötése és
a földhivatal hozzájárulása
között eltelõ idõszak. Ha a
vevõ kifizeti a földet a vásár-
láskor, azonban hónapok
múlva kiderül, hogy a hivatal
nem hagyja jóvá az üzletet,
akkor az eladónak vissza kell
fizetni a vásárlótól kapott
pénzt. Ugyancsak gondot
okoz, hogy ki mûveli meg a
földet és ki igényelheti rá
a területalapú támogatást,
amíg nem történik meg az el-
bírálás. Cégeknél problémát
okoz, hogy sok tulajdonostól
bérelnek földet, és ha valame-
lyik esetében lejár a szerzõ-
dés, akkor elõfordulhat, hogy
nem tud a cég újat kötni,
mert elérte a törvény által
meghatározott maximális
földterület mértéket.

Az osztatlan közös tulaj-
donban lévõ ingatlanoknál a
földhasználati nyilvántartás-
ba vétel feltétele a valameny-
nyi tulajdonos és egyéb érde-

kelt között létrejött földhasz-
nálati megállapodás, ami
egyrészt rendkívül költséges
– csak a levelezés több tíz-
ezer, akár százezer forint –
másrészt legjobb esetben is
pillanatnyi állapotot rögzít-
het, mivel a földek forgalma,
a haszonbérleti szerzõdések
lejárta szinte szükségszerûen
követeli a változtatást – sorol-
ta lapunknak Badár Imre. 

Az is elõfordul, hogy ren-
dezetlen a föld jogviszonya,
mert elhalálozás után nem tö-
röltették a haszonélvezeti ter-
helést, esetleg az örökölt föld
értéke kevesebb, mint a pót-
hagyatéki eljárás díja, vagy a
tulajdonos külföldön dolgo-
zik és a címe ismeretlen. 

Termõföldet ma Magyaror-
szágon nem szerezhet külföl-
di személy vagy más állam.
Hazai természetes személy
tulajdonában 300 hektár, me-
zõgazdasági termelõszerve-
zetnek vagy szövetkezetnek
használatában 1200 hektár
föld lehet maximálisan, és

még további 600 hektár,
amennyiben állattenyésztés-
sel, vetõmag elõállítással fog-
lalkozik. A föld eladása ese-
tén elõvásárlási jog illeti meg
az államot, a földet használó
földmûvest, aki helyben lakó,
vagy akinek a lakóhelye vagy
a mezõgazdasági üzemköz-
pontja legalább 3 éve azon a
településen van, amelynek
közigazgatási határa az adás-
vétel tárgyát képezõ föld fek-
vése szerinti település köz-
igazgatási határától közúton
vagy közforgalom elõl el nem
zárt magánúton legfeljebb 20
km távolságra van, és még
sorolhatnánk a feltételeket.

Minden szabályozás any-
nyit ér, amennyit be is tarta-
nak belõle. Szentesen is akad
példa arra, hogy olyan vállal-
kozás vásárol földet, ame-
lyiknek szándéka sincs meg-
mûvelni, hanem bérbe adja
annak, aki elõtte is haszon-
bérben gazdálkodott rajta.

Besenyei
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A drogellenes stratégia
testületi tárgyalása során
Szabó Zoltán Ferenc felhívta a
figyelmet, hogy egyre fiata-
labb korosztálynál tapasztal-
ható kábítószer fogyasztás,
és fél attól, hogy tovább
romlik a droghelyzet. Sze-
rinte a terjesztés, gyártás,
behozatal megszüntetése
lenne a fõ feladat. Dr. Chomi-
ak Waldemar szerint a drog-
probléma az általános isko-
lákban is jelen van és komp-
lex megoldást igényel. A
szülõk feladata vigyázni a
gyerekekre, a város feladata
a tendencia visszafordítása,
ezért az iskolákban mûköd-
hetne jobban a felvilágosítás.
Kovács János jelezte, hogy
egy civil kezdeményezésre,
a mûvelõdési bizottság
anyagi támogatásával dr.
Zacher Gábor toxikológus
elõadást tart az általános és
középiskolások számára
õsszel a sportcsarnokban.
Móra József felhívta a figyel-
met más szenvedélyekre,
mint például a dohányzás
vagy az alkoholfogyasztás.
Hozzátette, a felnõttek fele-
lõssége a személyes példa-
mutatás és a gyerekek fi-
gyelmét felhívni a káros vi-
selkedésre. Dömsödi Mihá-
lyné szerint tényszerûen be
kell mutatni a drog és alko-
hol késõbb, akár felnõtt kor-
ban jelentkezõ káros hatása-
it. Dr. Rébeli Szabó Tamás is a
megelõzés fontosságát hang-
súlyozta, ami szerinte szak-
mai kérdés, a szülõk kevés-
bé tudnak felvilágosítást ad-
ni otthon. Szirbik Imre a ter-

jesztõi és a felhasználói ol-
dal között nem tesz különb-
séget, hiszen a kettõ össze-
függ és mindkettõ bûnügyi
kérdés. Kérte, akinek tudo-
mása van bármilyen droggal
kapcsolatos dologról, az az
információkat juttassa el az
illetékesekhez. Ne csak ijesz-
szünk. Adjunk perspektívát,
programot, sportolási lehe-
tõséget, ahol jóval is kitûn-
het a fiatal, jegyezte meg a
polgármester.

A szentesi rendõrkapi-
tányság 2014. évi beszámo-
lójából kiderült, tavaly egy
büntetõeljárást fejeztek be
kábítószer-kereskedelem mi-
att, ahol az elkövetõ csekély
mennyiséget meghaladó ká-
bítószert próbált meg keres-
kedelmi céllal értékesíteni. A
rendõrség célja fogyasztói
magatartás vizsgálata mel-
lett, elsõsorban a terjesztõi
hálózat feltérképezése és fel-
számolása. A prevenció te-
rén új elemként 2014. szep-
tember 1-jétõl iskolai bûn-
megelõzési tanácsadó mû-
ködik a helyi kapitánysá-
gon. Dr. Orosz Katalin õr-
nagy a Zsoldos Ferenc kö-
zépiskolában személyes fo-
gadóórákon, telefonos ügye-
leten keresztül, többek kö-
zött az alkohol- és drogfo-
gyasztás veszélyeire felhívó
prevenciós feladatokat lát el,
amely nagymértékben segíti
a fiatalok felvilágosítását. A
rendõrség programjaiban
szerepel az ovi-zsaru, vala-
mint a D.A.D.A. program is,
amely során az óvodás, álta-
lános iskolás korosztály fel-

világosító jellegû oktatását
végezték. Az elõadások té-
mái a drog, az éjszakai élet,
az internet-használat veszé-
lyei és az iskolán belüli erõ-
szak volt.

A megelõzéssel kapcsolat-
ban Barát László, a Kábító-
szer Egyeztetõ Fórum koor-
dinátora lapunknak elmond-
ta, a szegénységben, szétesõ
családokban, szociálisan
hátrányban élõk sokkal job-
ban szem elõtt vannak, még-
sem érhetõek el felvilágosí-
tással, mert nem, vagy csak
rendszertelenül járnak isko-
lába. A nevelõotthonokban
nehéz pozitív mintát adni,
mert az érintettek összetar-
tanak, sok esetben itt össz-
pontosul a probléma, hiszen
gyakran a rossz családi kö-
rülmények mellett egyéb de-
vianciák vezetnek a gyerme-
kek kiemeléséhez. Tovább
nehezíti a helyzetet, hogy
nincs elég speciális intéz-
mény. Eredményre vezethet-
ne a személyes elbeszélgeté-
sek alkalmával kialakuló bi-
zalmi légkör, a valahová tar-
tozás élményének megta-
pasztalása, értékes hasznos
tevékenységében való rész-
vétel (ami nagyon nehéz, hi-
szen körükben már kudarca-
ik miatt kialakult egy erõs
ellenállás ezzel szemben),
valamint pozitív visszajelzé-
sek sokaságára van szükség,
hogy a társadalmi normák-
nak megfelelõ magatartás-
minták megerõsödjenek kö-
rükben. Véleménye szerint
programokat kellene adni a
nagy kockázatú csoportok-

nak, akik találkozhattak már
kábítószerrel. Példaként em-
lítette a pályázati forrásból
megvalósított és népszerû
Nyitott tornaterem progra-
mot, amikor a Berekháti-is-
kola sportcsarnokát ingye-
nesen használhatták hétvé-
gente, de minden kisebb
kezdeményezés, ami hasz-
nos idõtöltéssel jár, drogpre-
venciónak tekinthetõ.

Az iskolai színtéren meg-
valósuló felvilágosítás csak
az információk átadására al-
kalmas, ami nagyon fontos –
hiszen napról napra új sze-
rek jelennek meg a piacon  –
tartós attitûd és magatartás-
változást várni tõle nem le-
het. Ráadásul pont a legve-
szélyeztetettebb csoportokat
nem lehet így elérni. Na-
gyon fontos, hogy a szülõk
is érezzék a felelõsségüket,
sokszor elég csak annyi,
hogy beszélgetnek a gyer-
mekükkel. Szélesebb érte-
lemben olyan társadalom-
politikára lenne szükség,
amely csökkenti a szegény-
séget, erõsíti a családokat
megtartó erejét és perspektí-
vát ad ezeknek a gyerme-
keknek is.

Az elfogadott városi drog-
ellenes stratégia az elsõ lé-
pés, azonban annyit ér,
amennyit megvalósítanak
belõle. Ahhoz azonban pénz
is kell, de még az ország-
gyûlés által elfogadott Nem-
zeti Drogellenes Stratégia
cselekvési terve sem készült
el és anyagi forrást sem ren-
delt hozzá a jogalkotó.

Besenyei

Valós veszély a kábí tószer

Már javában tart a diá-
koknak a nyári szünet. A
középiskolás korosztályt
céloztuk meg, hogy meg-
tudjuk, mit csináltak ed-
dig, dolgoznak-e a szün-
idõben, illetve lesz-e jól
megérdemelt nyaralás a
nyár végén.

Csendes Dius: – A nyarat a
barátaimmal és a családom-
mal töltöm. Ha apa hazajön
Kuvaitból, megyünk Pestre
és Vácra barátokhoz, ismerõ-
sökhöz. Nyaralni a Körös-to-
roknál szoktunk immár 12
éve. Tiszai gyerek vagyok.
Szeretnék ovikba és böl-
csikbe menni segíteni. Mivel
apa egész nyáron nem lesz
itthon, miután kiutazott, sze-
retnék én is elmenni hozzá,
de nem hiszem, hogy össze-
jön.

Valkay Hanna: – A nyáron
minden nap együtt lógok a
barátaimmal. Emellett na-
ponta angolozok és tanulok
valamit. Július 13-tól alapozó
edzéseim lesznek napi 4-szer
reggel és délután. Augusz-
tusban tervezzük a családi
nyaralást, de még nem dön-
töttük el, mi is lesz az úti cél.
Dolgozni is megyek a szün-
idõ alatt, ha minden igaz,
paprikát válogatok majd. Az
egyik legjobb barátom kiuta-
zott Miamiba, és nagyon hi-
ányzik. Szeptemberben vagy
októberben jön haza- tette
hozzá szomorúan.

Nagy Alexandra: – Német-
országban élek és csak egy
kis idõre jöttem most haza,
ezért nekem a nyaralás az
lesz, ha majd hosszabb idõre
hazalátogatunk az anyukám-
mal Szentesre. Erre augusz-
tusban lesz lehetõségünk, mi-
vel Németországban még jú-
liusig iskolába járok. Dolgoz-
ni nem fogok, viszont amikor
itthon tartózkodunk találko-
zom a legjobb barátnõmmel.
Bokroson is sokat leszek az
apukámnál és keresztanyám-
mal is szeretnék minél több
idõt együtt tölteni.

Szili Nóra

Nyaralnak és
dolgoznak a diákok

Túlbonyol í to t t
a fö ldhöz jutás

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház és a Magyar Vöröskereszt Szen-
tesi Vezetõsége minden héten kedden és
szerdán 7.30-12 óráig, csütörtökön 14-17
óra között tart véradást a helyi vérellátó

állomáson. Július 16-án, csütörtökön 14-
17 óráig a kórház dolgozóitól a véradó-
állomáson, másoktól július 24-én, pénte-
ken 14-17 óra között a Tescóban vesznek
vért.

V é r a d á s  n y á r o n  i s

(folytatás az 1. oldalról)
A támogatás nemcsak ro-

ma származásúak között va-
lósulhat meg és maximum
90 napig adható (bér és szo-
ciális hozzájárulási adó 100
százaléka).

A közigazgatási tanácsadó
kitért a projekt másik pilléré-
re, amelyben az ötven éven
felüliek foglalkoztatásának
támogatása a cél. A támoga-
tás maximum  egy éves idõ-
tartamra adható. Mértéke
dekádonként változik, az el-
sõ max. 4 hónapban a bér és
szociális hozzájárulási adó
100 százaléka. A vállalkozó-
vá válási támogatás maxi-
mum 6 hónapig a mindenko-
ri minimálbér lehet – hallot-
tuk. Arra a kérdésre, hogy
mennyi a támogatás összege,
azt felelte, 2015-ben bruttó
105 ezer Ft/fõ/hó.

Az egyik legnagyobb ér-
deklõdésre számot tartó tá-
mogatási forma a lakhatási
támogatás, melyekrõl a szak-
ember azt mondta, ez egy
vissza nem térítendõ támo-
gatás és maximum 12 hónap-
ra folyósítható. Megtudtuk
tõle, hogy legalább három

hónapja álláskeresõként (ki-
véve pályakezdõk) nyilván-
tartott személy kaphatja, a
támogatás mértéke egy lakó-
ingatlanra vonatkozik. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy
mindig egy lakóingatlanra
vonatkozóan hozzák meg a
döntést és adják a támoga-
tást, továbbá fontos az is,
hogy a kérelmezõ megfelel-
jen a támogatási feltételek-
nek. Szentes járásban – a
program idõtartama alatt –
bér- és bérköltség-támoga-
tásban 262 álláskeresõ része-
sült. Képzési támogatásban
238 fõ részesült, vállalkozó-
vá válásban 18-an kaptak se-
gítséget, lakhatási támoga-
tásban 11-en. Zárásként any-
nyit mondott, hogy a támo-
gatások igénylése a munkál-
tató által a projekt célcso-
portjába tartozó személyek
lakó- és tartózkodási helye
szerinti illetékes Járási Hiva-
talok Foglalkoztatási Osztá-
lyának a hatásköre. Az infor-
mációk az ügyfelek számára
Csongrád megyében minden
foglalkoztatási osztályon el-
érhetõek – emlékeztetett
Tonnes Zsolt. F.M.

Támogat ják
a hátrányos
helyzetûeket
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Megalakulásának 10. év-
fordulóját ünnepelte a
Szentes-Csongrád Rotary
Club július 3-án a megyehá-
zán. A rendezvényen beszá-
moltak az elnökök és új ta-
gokat is avattak.

Az alapító elnök, dr. Papp
Zoltán 2004 januárjában kap-
ta a felkérést, hogy próbáljon
Rotary klubot létrehozni
Szentes-Csongrád városában
elismert emberekkel. A klub
elõfutára asztaltársaságként
12 fõvel 2004. április 15-én
jött létre a könyvtárban. A
helyi charter megalakulására
egy évet várni kellett, az
avató ünnepség július 4-én
történt meg. A klub fõ célja a
tehetséges, de szerény anya-
gi körülmények között élõ
gyermekek segítése, támoga-
tása a két városban és a Kár-
pát-medencében. Minden
évben gyermektábort szer-
veznek a jótékonysági bál és
az adventi forralt bor akció
bevételébõl. 

A tíz éves jubileum alkal-
mából rendezett charter ün-
nepségen számoltak be a
klub eddigi elnökei a 10 éves
tevékenységükrõl.

– Az országban jelenleg
mûködõ 49 Rotary klub kö-
zül jó néhányban nincs nõi
tagfelvétel, de Szentesen ez
fel sem merült – mondta dr.
Papp Zoltán alapító elnök. –
A nõi szemfülesség, kedves-
ség, a nõk általi kisugárzás
rendkívül fontos a mi klu-
bunk életében is, mint ahogy

ezt számos nõi elnökünk si-
keres munkája is jelzi. A két
városban ismertségünk és el-
ismertségünk, úgy gondo-
lom, fokozatosan nõ. A ma-
gyarországi Rotary klubok
közül a szentes-csongrádi az
egyetlen, amely két várost
köt össze. A klub mûködésé-
nek elmúlt tíz évében meg-
valósultak többek között
több Kárpát-medencei nyári
diáktábor mintegy 150 gyer-
mek és kísérõik részvételé-
vel, térplasztika Szentes és
Csongrád fõterén a gyengén
látóknak, vakoknak, rászo-
ruló tehetséges diákok anya-
gi támogatása, az ifjúsági
Interact Club Szentes-Csong-

rád megalapítása, valamint
nemzetközi diákcsere prog-
ramok.

Az Interact Club tevékeny-
ségérõl annak vezetõi és
Kovácsné Gila Erzsébet szá-
moltak be. Beleon Zita ecua-
dori rotarys cserediák élmé-
nyeirõl beszélt.

Ezen az ünnepségen adták
át a Rotary International ala-
pítójáról elnevezett Paul
Harris díjat, amellyel idén
Tímár Ferenc munkáját is-
merték el.

V é g e z e t ü l  a  S z e n t e s -
Csongrád Rotary Club elnö-
ki láncát Ledó Ferenc átadta
Szarvas Pálnak, aki jövõ nyá-
rig vezeti a helyi szervezetet.

Az új elnök megköszönte
elõdeinek a munkáját, akik
nagyon jó közösséget építet-
tek és akiket egy nagyszerû
csapat segít. – Meglátjuk,
egy év múlva mit tudunk
mondani – fejezte be rövid
székfoglalóját Szarvas Pál.

Az ünnepségen közremû-
ködött Nagy Johanna ének-
mûvész és a 14 éves Kovács
Péter, az országos tuba ver-
seny gyõztese, akit Nagy Já-
nos orgonamûvész kísért
zongorán.

Az elmúlt 10 év elnökei
idõrendi sorrendben: Csatlós
Péter, Ledóné dr. Darázsi Haj-
nalka, dr. Mokbelné dr. Bacsa
Éva, Repa Aranka, dr. Horváth
György, Mészáros Zoltán,
Kovácsné Gila Erzsébet, Hor-
váth István, Ledó Ferenc.

A felsorolt elnökökön kí-
vül a klub tagjai: Bodor Lajos,
Bükkösi Marianna, Nagypéter
Sándor, Csatlós Péter, Gaál Eri-
ka, Szenti Ella, Horváth Ist-
vánné, Tímár Ferenc, dr. Kicska
Zoltán, Tímárné Staberecz Te-
réz, Kovács György, Tóth Sán-
dor, Tóth Sándorné, Kunszeri
Béla, Tyukász Mátyás és
Ungerbauer György.

Tiszteletbeli tagok Gergely
Ildikó és Szabó János József.

Új klubtagok: Buleca Csaba,
Katona Andrea, Dobos Ferenc
és Zoltán Teodóra.

Besenyei

A Szentes–Csongrád Rotary Club 10 évben
Az önkormányzat kéri a vá-

ros lakosságát, gazdasági és
társadalmi szervezeteit, tegye-
nek javaslatot azon személyek-
re, kollektívákra, akiket, ame-
lyeket méltónak tartanak arra,
hogy részükre a Szentes Város
Díszpolgára cím, illetve A Vá-
rosért Emlékérem odaítélésre
kerüljön ebben az évben.

A díszpolgári cím adomá-
nyozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak,
aki valamilyen kiemelkedõen
jelentõs munkájával vagy
egész életmûvével mind a vá-
roson belül, mind pedig orszá-
gosan vagy nemzetközi vi-
szonylatban olyan általános el-
ismerést szerzett, amellyel
hozzájárult a város jó hírnevé-
nek öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatar-
tása miatt köztiszteletben áll.

A Városért Emlékérem ado-
mányozható azoknak a szemé-
lyeknek, személyek csoportjá-
nak, társadalmi, gazdasági
szervezeteknek vagy intézmé-
nyeknek, akik vagy amelyek a
város fejlesztésében, a társa-
dalmi, szociális, egészségügyi,
oktatási-nevelési, kulturális-
mûvészeti, sport és gazdasági
élet bármely területén, ágaza-
tában kiemelkedõ munkát vé-
geztek és ennek révén a város
értékeit növelõ, maradandó
eredményeket értek el.

A részletes indoklással ellá-
tott, a kitüntetésre javasoltak
életútját és szakmai munkássá-
gát bemutató indítványokat
augusztus 24-ig lehet eljuttatni
a Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal Jegyzõi Irodájá-
nak, a Kossuth tér 6. sz. alá.

Javaslatokat
várnak

A mûvészetek iránti elkö-
telezettség, a sportok iránti
rajongás és a kézmûvesség
szeretete jellemezte azokat
a gyerekeket, akik június
29. és július 3-a között Szen-
tesen vendégeskedtek. A
Nemzetközi Alkotó, Kultu-
rális és Sport gyermek tá-
borban jól megfértek egy-
más mellett a Szerbiából,
Romániából érkezett ma-
gyar gyermekek és a helyi
ifjúság.

A pénteki táborzáró ese-
ményen igazi kulturális se-
regszemle zajlott, amelyet a
táborlakók nyújtottak át egy-
másnak és a közönségnek.
Az Árpád Szabadidõs Sport-
klub székháza megtelt élettel
és vidámsággal. Kispálné Ka-
tika vállalta magára a házi-
asszony és konferanszié sze-
repet. A közönség soraiban
helyet foglalt Móra József, a
képviselõ-testület tagja, Léhi
Gábor tanácsadó-helyettes el-

nök, a vendég diákok taná-
rai, nevelõi, a sportklub
munkatársai, Baloghné Tekse
Éva szervezõ. A megnyitó
gondolatai szívhez szólóak
voltak. Móra József összegez-
te a programok sokaságát,
érdekes történeteket mesélt,
például a Kurca folyó név-
adási legendáját is megosz-
totta a hallgatósággal, majd
szeretettel teli szavakkal bo-
csátotta haza a fiatalokat. Az
eseményen szavaltak, zenél-
tek és sokat énekeltek a kis-
diákok. A nyolc éves, szente-
si Molnár Péter István, a Mar-
garéta citerazenekarban elsa-
játított dalokkal ékeskedett,
Rába-közi dalokat hallhat-
tunk. Vida Szûcs Patrik kár-
tyatrükkjei frissítõen hatot-
tak. A két zentagunarasi kis-
kamasz, a tizennégy éves Tasi
Ádám és Csabai József gyönyö-
rûen citerázott, otthoni dalla-
mokkal kápráztatták el a kö-
zönséget. Meglepõ módon a

vajdasági fiúknak a
kézmûveskedés lett a szívük
csücske. Az ugyancsak szer-
biai 13 éves Nagy Lehel tam-
burán és citerán is játszott
nekünk, nagyszerû színész,
aki színpadi etûdökben is re-
mekelt. Õ a filmek és a sport
szerelmese, a hétfõi tornater-
mi és a „sportuszis” program
is telitalálat volt számára.

Nagy György Andrea, a
Hargita megyei Gyergyó-
remetérõl érkezett és nagyon
jól érezte magát. Tetszett neki
a polgármesteri hivatal és
Csongrád is, ahová visszavá-
gyik. A tíz esztendõs Illyés
Balázs, ugyancsak Romániá-
ból jött, számára a tûzoltó-
parancsnokságon eltöltött
idõ ért fel egy varázslattal, de
a kutyusok is a szívéhez nõt-
tek, az állatokkal való ismer-
kedést a helyi kutyások klub-
ja szervezte. A seregszemle
után beszélgettünk Léhi Gá-
borral, aki elmesélte, hogy
évek óta csinálják már a tá-
bort, de szponzorok nélkül
idén sem jött volna létre.
Anekdotázott arról, hogy
amikor õ volt a táborvezetõ,
akkor bizony nagyon kellett
a fiatal leányokra és fiúkra
vigyázni, nem is aludt sokat
az idõ alatt. Baloghné Tekse
Éva, az egyik fõszervezõ –
ahogyan mindenki – emlék-
lapot kapott, de nem ezért
csinálta. Számára a csillogó
szem és a boldog gyermek a
„szuper benzin” és elégedett-
ségi fokmérõ, ezért dolgozik,
amikor csak felkérik rá.

F. M. 

Tábor Kárpát-medencei gyerekeknek

A héten rendezte meg hagyományos nemzetközi gyer-
mektáborát 10-14 évesek részére a Szentes-Csongrád
Rotary Klub. A határon túlról 14 gyerek és két felnõtt kí-
sérõ, a fogadó városokból 12 gyerek tölthetett el közösen
egy hetet. Jártak Ópusztaszeren, Szegeden, Szarvason, fü-
rödtek az uszodában és a Körös torokban, sütöttek sza-
lonnát a Dózsa-ház mellett. Minden nap kézmûves fog-
lalkozásokon vettek részt, a búcsúestet pénteken a Kiss
Bálint iskolában tartják.

Boldog gyerekek
a nemzetközi táborban

A leköszönõ és a soros elnök: Ledó Ferenc és Szarvas Pál
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Kézmûves csokoládé nép-
szerûsíti Szentest. Az Éden
Édességbolt által készítte-
tett finomság csomagolásán
a megyeháza fotója látható
és Székkutason készül. Az
üzlet többféle hûtõmágnest
is árul a városról készült fo-
tókkal.

A megyeháza fotójával dí-
szített édesség kandírozott
narancshéjkockás étcsokolá-
dét rejt és egyre népszerûbb

a vásárlók körében, tudtuk

meg az üzletvezetõtõl. Ba-

loghné Kovács Anikó (képün-

kön) elmesélte, hogy egy év-

vel ezelõtt vették fel  kíná-

la tukba  székkutasi csoko-

ládémanufaktúra termékeit.
A vállalkozás többféle ízben
készít kiváló minõségû cso-
koládét és nemrégiben egy
budapesti látképpel ellátott
csomagolást mutatott meg.
Akkor jött az ötlet, lehetne-e
Szentesrõl készült képpel dí-
szíteni a csokoládét. Az ötle-
tet tett követte, és Vidovics
Ferenc fotós képével elké-
szült az édesség, ami egy hó-
napja megvásárolható a fõut-
cai üzletben. Anikó elmond-
ta, hogy nem csak a városba
látogató turisták és külföldi
vendégek viszik, hanem he-
lyiek is, fõként ajándékba. A
napokban egyik szentesi vá-
sárlójuk Hollandiába vitt
több darabot belõle. Az ön-
kormányzat is ezzel a csoko-
ládéval kedveskedett leg-
utóbb a német testvértelepü-
lés, Sankt Au-gustin küldött-
ségének.

Nem ez az egyetlen helyi
jellegû terméke a boltnak. Az
üzletvezetõ megmutatta az
általuk gyártatott, szintén
szentesi képeket bemutató
hûtõmágneseket. Jelenleg öt
-féle szerepel a kínálatukban,
de tervezik továbbiakkal bõ-
víteni. Sõt, boros címkén is
szerepel a megyeháza fotója.

Tíz éve alakult a szentesi Just zenekar,
melynek jelenlegi felállása évek óta egy
óceánjáró hajó közönségét szórakoztatja,
mint Just Showband partyzenekar. Az
utolsó kötélbe kapaszkodva jutottak ehhez
a lehetõséghez, s egy-egy napra már látták
a fél világot. Közben bõvült a csapat mûfa-
ji repertoárja, sokoldalúságukat a jubileu-
mi koncertjükön is bemutatták, hol más-
hol, mint Szentesen. Bánhatja, aki lema-
radt róla, ízig-vérig show volt.

Kicsit elõrébb hozták 10. szülinapi buliju-
kat, mondván, õsz végén nem lehet szabad-
téri bulit tartani. A Just együttes 2005 no-
vemberében alakult, Fekete Zoltán, Kováts
Kitti, Kováts Judit, Labádi Krisztina, Samu Mi-
hály és Munkácsi Viktor zenélt az akkori for-
mációban. A jelenlegi felállásban megint
csak hatan vannak, de Zoli, immár Fekete-
Kováts Zoltán néven, valamint a ma már fe-
leség, Kitti és Misi tagja még az együttesnek,
csatlakozott Kováts Bianka, aki énekel és sza-
xofonozik, valamint Szávka László basszusgi-
táros Szokolyai Péter billentyûs. A 2009-es év
hozta meg az addig szabadidõs bulizene-
karként mûködõ csapat számára a változást.
Elhatározták, más szintre helyezik a zené-
lést, hogy pénzt is lehessen vele keresni.  Ek-

kortól bontakozott ki a kidolgozott színpad-
képük, arculatuk. A kezdeti naivitást – elég
egy billentyûst beszerezniük, és kész – fel-
váltotta a tudatos piacfeltér-képezés. Ez két
éven át tartott. Németországban többször is
játszottak, de az elsõ hajóra szóló szerzõdé-
sük 2011 õszén köttetett. Igyekeztek szokat-
lan dolgokat bemutatni a színpadon, s a kö-
zönségréteget is bõvítették, a fiatalok után a
40-50 éves korosztályt is megcélozták.  2012
januárjában szálltak hajóra, elsõ útjuk a Ka-
rib-tengerre vezetett. Fekete-Kováts Zoltán
elmesélte, korántsem volt egyszerû dolguk,
mert mindenhol elismerték ugyan a tudásu-
kat, de túl fiatalnak tartották õket. – Renge-
teg meghallgatáson voltunk, az utolsó fillé-
reinket is erre költöttük. Az utolsó sansz si-
került. Elõzõ még este tanakodtunk, meg-
próbáljuk-e, vagy feladjuk. Egy német cég
vállalta a kockázatot, azóta már több, 4-5 hó-
napra szóló szerzõdést teljesítettünk.

Az együttes énekes-gitárosától megtud-
tuk, heti hét napon esténként játszanak, oly-
kor délelõtt, vagy délután is a medencéknél.
Az óceánjárásnak kétségkívül megtapasztal-
ták az elõnyeit és hátrányait is. Látták a fél
világot, Dubaitól Szentpéterváron, Athénon,
Rómán át Egyiptomig. – Jó ez az élet, de

meg kell küzdeni az életben maradásért –
fogalmazott Zoli. – Négy hónapig bezárva
egy fémdobozba, ahol a kabinoknak nincs
ablaka, mert ahhoz minimum tisztnek kell
lenni, ennek alvajáró feelingje van. Idehaza
meghatónak érezzük, amikor az ablakon be-
süt a nap. Minket mûvészként kezelnek, te-
hát nagyobb szabadságunk van, mint a töb-
bi alkalmazottnak. Ez bizonyos kiváltságok-
kal jár, mivel az emberek szórakoztatásáért
vagyunk,  elvegyülhetünk például az utas-
térben, ami mondjuk egy pincérnek tilos.
Nem bohémélet, inkább egy kis katonaság,
mindenféle szabályok vonatkoznak a sze-
mélyzetre. Limitálják, mikor, mennyi idõre
szállhatsz le a hajóról. Ha kellõen korán tu-
dunk kelni – ami nem mindig könnyû – kint
tölthetjük az egész napot egy-egy városban.

Szóval, nem teljes a szabadságuk, de euró-
pai szintû fizetést kapnak. Zoltán azt mond-
ja, elképzelhetõ, hogy késõbb majd váltanak,
de még nincsenek kiégve, ez látszik a fellé-
péseiken is, egyébként is túl sok energiát
fektettek bele, és szeretnének még világot
látni. 

Színészeket, énekeset is kísérnek a mûsor-
ban, s meg kellett tanulniuk olyasmit is, ami
nem az õ stílusuk volt, például komplett

Sinatra-mûsort. A könnyû mûfaj nem is any-
nyira könnyû. Jelenleg 350 dalból áll a re-
pertoárjuk, de összességében tudnak 600-at.
A 40-es évektõl kezdve a múlt hét keddi slá-
gerig el kell tudni játszani tudni mindent,
így lehet nyugodt szívvel színpadra állni.

Fennállásuk tizedik évfordulóját látvá-
nyos koncerttel ünnepelték a megyeháza
szabadtéri színpadán június végén. Ide is el-
hozták mindazt, amit elsajátítottak az évek
során. Készültek egy tematikus blokkal a
mûsor elején. – Fesztbaum Béla, egykori drá-
mais, Jászai-díjas színész vállalta, hogy fel-
olvassa, életet lehelve a levéltöredékekbe,
amiket a hajóról haza küldtünk, ezúton is
köszönjük neki. A felvételhez videót készí-
tettünk, odaillõ dalokat válogattunk –
mondta Zoltán. Bevallotta, nagyon izgultak,
fontos volt számukra ez a fellépés, végül
már harminc fõsre duzzadt a stáb, a színpa-
don régi zenésztársak is beálltak melléjük a
látványos show végén. 

Augusztus elejéig tart a viszonylagos sza-
badság, akkor kezdenek a Mein Schiff nevû
hajón, addig esküvõkön játszanak idehaza
és német földön.

D.J.

A Just Showband a fedélzeten is a földön jár

Édes emlék
Szentesrõl

A múlt hét óta nyári nyit-
va tartással és könyvkiáru-
sítással számít a városi
könyvtár az olvasókra. A
földszinti aulában most is
több száz kötet várja re-
ménybeli gazdáját. Egysé-
gesen 100 forintos áron le-
het hozzájutni a kinek-ki-
nek becses mûvekhez. 

Az intézmény leltározást
követõen jelölte ki az állo-
mányából azokat a nyomtat-
ványokat, melyekbõl több
példánnyal is rendelkeznek,
illetve  frissebb  megjelenés-

sel szolgálhatnak. A cél,
hogy a lehetõ legkurrensebb
állomány álljon a kölcsönzõ
vendégek rendelkezésére,
mondta Szûcs Ildikó .  A
könyvtárigazgató hozzátette,
fontosak azok az értékmeg-
õrzõ könyvek is, amelyek
nem avulnak el. 

A leselejtezettekbõl több
mint 3200 könyvet vettek a
listára, ezeket árusítják ezek-
ben a hetekben potom áron.
Mondjuk, a Képes Történe-
lem-sorozat egy-egy darabja
szinte eredeti áron kelhet el,

ami a nyolcvanas években
talán még magasnak tûnt, de
a könyvtár dolgozóinak ta-
pasztalatai alapján nagyon
keresettek az útikönyvek, s
vitték a régi mûvészeti albu-
mokat, szótárakat is. Elsõ-
sorban szakirodalmi anyag
kerül ezúttal kiárusításra, le-
het sietni, mert még fellel-
tünk egykor népszerû köte-
teket. Persze, ki tudja, vala-
kit éppen a régi informatikai
útmutatók hoznak lázba,
vagy az öt nyelvû szabadal-
mi szótár. D. J.

Régi könyvek
retro áron

Fotó: VidovicsFotó: justshowband.com
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Az „Ifjúsági Természetjá-
rásért Díjat” vehette át júni-
us végén Pólya Sándor, a
Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola testnevelõje.
A fiatalokkal is igyekszik
megszerettetni a túrázást. 

A díjalapítás célja, hogy
erõsítse az ifjúsági termé-
szetjárás területén tevékeny-
kedõk erkölcsi és anyagi
megbecsülését és hangsú-
lyozza az ifjúsági természet-
járás, turizmus fontosságát, a
korosztályra gyakorolt pozi-
tív hatásait.  A díjat olyan
magánszemélyek, oktatási
intézmények dolgozói, veze-
tõi, civil szervezetek, illetve
képviselõik, államigazgatási
szervek munkatársai, veze-
tõi, természetjáró csoportok
kaphatják meg, melyek szak-
mai munkájukat integráló
jelleggel, az ifjúsági korosz-
tály számára pozitív példát

mutatva végzik. Pólya Sán-
dort dr. Mokbelné dr. Bacsa
Éva és Karikó-Tóth Tibor, a
Kiss Bálint iskola igazgatója
terjesztették fel a díjra, amit
a bírálóbizottság meg is ítélt
a szentesi testnevelõnek. –
2000-ben alapították ezt a dí-
jat – mesélte Pólya Sándor. –
Én magam már régóta túrá-
zom, az iskolánkban viszont
2001-ben kezdtem el ezek
szervezését, szerettem volna
átadni ezt az élményt a tanu-
lóinknak is. Én magam az
egy napos túrák híve va-
gyok, így hajnalban vonatra
szálltunk, megközelítettük
az eltervezett túraútvonalat,
azt bejártuk, majd hazavona-
toztunk. Igazából a buszos
útjaink az elmúlt két eszten-
dõben sûrûsödtek meg, hi-
szen egy TÁMOP-os pályá-
zatnak köszönhetõen az is-
kola pénzt nyert ezekre a tú-

rákra, így nagy létszámú
csoportokkal vághattunk be-
le az újabb és újabb utakba. 

A túrázás szeretete még
1967-bõl ered, amikor Sán-
dor unokanõvérének a férje
Miskolcra, Diósgyõrbe vitte
az akkor még hatodik osztá-
lyos Pólya Sándort, aki két
hetet töltött a városban, és
minden nap elmentek túráz-
ni. 

Pólya Sándor vezetésével
a mostani fiatalok – és az
idõsebbek is –  többször ellá-
togattak a Pilisbe, a Duna-
kanyarba, a Mecsekbe, és
több útvonalon bejárták a
Mátrát. Ilyenkor nyáron a
magasabb hegyekben érde-
mes túrázni, az viszont ve-
szélyes lehet a gyerekek szá-
mára, így ott csak felnõttek-
kel vagy a családjával kel út-
ra a tanár úr. Az iskolásokkal
a tavasz, az õsz és még a tél
is túrázásra alkalmas lehet. –
Nem könnyû megmozgatni
a gyerekeket, de igyekszem
õket rávenni, hogy vágjanak
bele, próbálják ki, milyen be-
járni az erdõt, hazánk maga-
sabb tájait. Vannak, akik el-
jönnek,  aztán már többet
nem, s természetesen olyan
is akad, aki nehezen vág bele
ebbe a kalandba, de ott ra-
gad velünk, és a következõ
alkalommal is vállalja a tú-
rát.

Pólya Sándor elmondta,
hogy évek óta havonta eljár-
tak túrázni, most szeptem-
berre is tervezik a folytatást,
ami annyival lesz nehezebb,
hogy a TÁMOP-os pályázati
pénz lejárt, így mostantól
önköltségesek lesznek ezek
az utak. Ez 2000-2500 forin-
tos költséggel jár, a többi pe-
dig már csak a lábakon és a
kitartáson múlik.

hv

Az elõzõ szezont a harma-
dik helyen zárta az NB II
Dél-keleti csoportjában a
Szentesi Kinizsi SZITE férfi
asztalitenisz-csapata. Azóta
nagyot fordult a világ, a ve-
zetõségben még az a forga-
tókönyv is felmerült, hogy a
gárda az NB III-ban kezdi a
2015-2016-os szezont. 

Május végén rendezte a
klub a Dr. Szalva Péter-em-
lékversenyt, ezt követõen je-
lentette be a csapat erõssége,
Gazdag Károly, hogy családi
és magánéletbeli problémák
miatt nem tudja vállalni a
szereplést a csapatban. – Vil-
lámcsapásként ért bennün-
ket a hír – mondta lapunk-
nak Hegedûs Gábor szakosz-
tályvezetõ. – Azt már koráb-
ban tudtuk, hogy Kádár Péter
a fõvárosba költözik, és ott
keres majd csapatot magá-
nak, de Karcsi távozására
nem számítottunk. Két játé-
kos pótlásáról kellene gon-
doskodnunk, ami nem köny-
nyû feladat, így az is felme-
rült bennünk, hogy az NB

III-ban indítsuk el a követke-
zõ szezonban a csapatot.

Július hetedikéig kell jelez-
ni a szövetség felé, hogy a
csapat melyik osztályban in-
dul, és ez az osztály a jelen-
legi állás szerint mégis az
NB II marad. – Csúcs János,
aki korábban évekig asztali-
teniszezett nálunk, visszatér
a Kinizsihez – mondta Hege-
dûs Gábor. – Az elõzõ idény-
ben Mezõtúron pingpongo-
zott, most azonban hazatér,
játéka nagy segítség lesz eb-
ben a helyzetben, bár Gaz-
dag Károlyt nehéz lesz pó-
tolni, hiszen a dél-keleti ré-
gió egyik legjobb játékosa
volt tavaly.

A Kinizsi szeptember ele-
jén kezdi a bajnokságot, a
csapat tagjai pedig augusz-
tus közepén kezdik a közös
gyakorlást, ám addig is vala-
mennyien maradnak. Au-
gusztus 20-án a karcagi
Szent István Kupára utazik a
gárda, itt egyéni mérkõzése-
ket vívnak a Kinizsi asztali-
teniszezõi, immár a felkészü-

lés jegyében. – Bár legutóbb
bronzérmet szereztünk, nyil-
vánvaló, hogy más célokkal
vágunk majd neki a követke-
zõ bajnoki évadnak – nyilat-
kozta a szakosztályvezetõ. –
Nem lesz olyan erõsségû
csapatunk, mint az elõzõ
években, idén stabil közép-
csapat szeretnénk lenni, de a
legfontosabb az, hogy meg-
õrizzük NB II-es tagságun-
kat. Gazdag Karcsit termé-
szetesen várjuk vissza, hi-
szen nem csak szakmailag,
de emberileg is nagyon sokat
számít a jelenléte a csapat
számára.

A Kinizsi megyei harmad-
osztályban szereplõ serdülõ-
csapata végül a negyedik he-
lyen fejezte be a szezont, a fi-
atalok a 12 csapatos bajnok-
ságban egy hajszállal csúsz-
tak le a dobogóról úgy, hogy
az utolsó mérkõzésükön 6-4-
re kikaptak. A találkozó ér-
dekessége, hogy a mérkõzést
egy bezárt pizzériában kel-
lett lejátszania a csapatnak.

hv

Gyengül a csapat

Duna Kupa

Elõször rendezték meg a
Duna Kupát. A nagyszabású
szenior úszóversenyen nyolc
országból 48 egyesület vett
részt. Ez egyben nyílt orszá-
gos fedett-pályás bajnokság
is volt. A bajnoki versenybe
a külföldi versenyzõk ered-
ménye is beleszámított.

A Szentesi Delfin ESC ver-
senyzõi közül csak 12 ver-
senyzõ állt rajthoz, õk sem
minden versenynapon, de az
erõs mezõnyben még így is a
6. legjobb egyesületként sze-
repeltek a pontversenyben.
Melkuhn Dezsõ 7, Bertényi
Mária 5, Pólyáné Téli Éva 4,
Bocskay Zsófia 2, Berezvainé
Virágos Éva, Debreczeni Beáta
és Pengõ Erzsébet 1-1 bajnoki
aranyérmet szerzett az erõs
mezõnyben. 

Melkuhn Dezsõ, bajnok: 800
gyors, 200 pille, 200 gyors,

400 gyors, 100 pille, 400 ve-
gyes, 50 pille, 2. hely 100
gyors és 200 vegyes. 

Bertényi Mária, bajnok: 400
gyors, 800 gyors, 50 mell,
100 mell, 200 mell, 2. hely 50
gyors, 100 gyors, 200 gyors.
Pólyáné Téli Éva, bajnok: 200
pille, 50 mell, 100 pille és 100
mell.

Bocskay Zsófia, bajnok: 200
pille és 100 pille, 2. hely 400
gyors.

Berezvainé Virágos Éva, baj-
nok: 200 gyors, 2. hely 800
gyors.

Debreczeni Beáta, bajnok:
200 pille, 4. hely 50 mell, 5.
hely 800 gyors.

Pengõ Erzsébet, bajnok: 100
gyors, 4. hely 200 mell. 

Pászti Edit: 2. hely 50 pille,
3. hely 50 hát és 100 hát, 4.
hely 100 gyors. 

Kovács Attila: 3. hely 200
hát, 5. hely 50 gyors.

Bodnár Istvánné: 3. hely 50
mell.

Takács Sándor: 4. hely 200
vegyes, 5. hely 400 gyors.

Simon Tamás: 4. hely 200
hát.

Temesvári
Szenior Kupa

Nyolcadik alkalommal
gyûltek össze a Temesvári
Arena Aquasport fedett
uszodában három ország
szenior úszói, köztük a Szen-
tesi Delfin ESC két verseny-
zõje is. Korosztályukban
nem találtak legyõzõre, így
csak aranyérmeket gyûjtöt-
tek. 

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

Melkuhn Dezsõ: 1. hely 400
gyors, 100 pille, 100 mell, 200
vegyes

Pólyáné Téli Éva

A franciák ellen szerezte meg elsõ gyõzel-
mét Kvandzsuban a nõi vízilabda Univer-
siade-válogatott, benne szentesi játékosokkal
(Gémes Alexa, Gundl Diána, Pengõ Nikolett,
Pócsi Bianka). Ezzel továbbléptek a negyed-
döntõbe. Az olaszoktól, az ausztráloktól és
az amerikaiaktól elszenvedett sima vereség
után azt mondta Tóth László szövetségi kapi-
tány, hogy az esély még megvan, a franciákat
minimum egy góllal le kell gyõzni. Ez nem-

hogy így lett, hanem a lányok 6 gólos gyõze-
lemmel jelezték, lehet rájuk számítani, ami-
kor arra nagyon szükség van. 3 vereség, 1
gyõzelemmel a 8 közé került a csapat, a kö-
vetkezõ ellenfél Kanada volt a 8 közé jutá-
sért. A juharlevelesek azonban erõsebbnek
bizonyultak, így Tóth László csapata csak az
5-8. helyért játszhat a folytatásban.

Universiade, nõk, 4. csoportmeccs: Ma-
gyarország-Franciaország 11-5 (1-1, 3-1, 5-2,
2-1).

Negyeddöntõ: Kanada-Magyarország 7-5
(1-0, 2-0, 2-3, 2-2)

Univers iade

A „Nagy Túrázó”
el ismerése

Mazula Eriktõl, a szentesi
birkózók edzõjétõl megtud-
tuk: az itteni egyesület ren-
dezte volna eredetileg a diák
és kadet országos bajnoksá-
got, ám a helyszín, a ligeti
strand az építkezés miatt
nem állt rendelkezésre idõre,
így visszaléptek. A birkózás-
nak ez a változata leginkább
abban különbözik a normál
sportágtól, hogy itt nincs
földharc, csak állásból küz-
denek, homokon, félmeztele-
nül, cipõ nélkül. Elsõsorban
a birkózást népszerûsítõ
sportnak tekinthetõ, de a
küzdelmek itt is komolyak,
az ifjúsági és junior váloga-
tottak is indulnak strand-
birkózásban.

A diák és kadet korosz-
tálynak ez a torna rangsor-

verseny és felkészülés volt a
közelgõ országos bajnokság-
ra, s remekül szerepeltek. Ba-
logh Szabó Anna és Kuczora
Attila megnyerték versenyü-
ket, Vajda Szebasztián ezüst-
érmes lett, Zsirmik Martin,
Zsirmik Tamás 3. helyen vég-
zett, Kuczora Márk 6. helyen
zárta a küzdelmeket. Július
végén kerül sor a korosztály
országos bajnokságára, aho-
vá Anna címvédõként utaz-
hat, s az edzõk bíznak ben-
ne, még ennél a mostani ver-
senynél is jobb eredménye-
ket érnek el a gyerekek.

A felnõtt korcsoportban
már  az országos bajnoki cím
volt a tét. Szentest négyen
képviselték – nem is akárho-
gyan. Mindenki a legtöbbet
hozta ki magából, ennek kö-

szönhetõen született egy
aranyérem, tudtuk meg Erik-
tõl: 80 kg-ban Õri József or-
szágos bajnok lett. A döntõ-
ben a hazai pályán induló el-
lenfelét hátrányból fordítva
verte meg. Brezovai Sándor
(az ismert kyokushin karate
mester rokona) elsõ strand-
birkózó országos bajnoksá-
gán – a maga 46 évével, fia-
talokat legyõzve – az elõkelõ
3. helyen végzett, Mazula
Erik 5. lett. A karatés Lantos
Lehel 90 kg-ban élete elsõ
strandbirkózó versenyén a
válogatottat is segítõ ver-
senyzõkkel mérkõzve, a leg-
erõsebb súlycsoportban a 6.
helyen végzett. Csupán ru-
tintalansága miatt esett el a
késõbbi küzdelmektõl, ám
az egyik ellenfél edzõje a ta-
nítványai elõtt e szavakkal
méltatta Lehelt: „Ha ez a
srác birkózó lenne, és több
rutinja lenne, elkente volna a
szátokat". Mazula Erik meg-
jegyezte, nem csak sörisvás-
ban bajnokok az Immortal-
sos fiúk, utalva a múltkori
Sör Kalandtúra-gyõzelmük-
re.

D. J.

Három birkózóarany
a strandról

Pólya Sándort felesége is elkísérte
a budapesti díjátadóra.    (Fotó: Facebook)

Strand, szikrázó napsütés, napozó lányok – ha mellettük
erõs férfiak (netán lányok) viaskodnak, akkor jó esetben
strandbirkózó verseny zajlik. Tatabányán, a Gyémánt
Strandfürdõ területén július 4-én rendezték meg  a sportág
junior- és felnõtt országos bajnokságát, valamint a diák-ka-
det gálát. A Dr. Papp László Birkózó Egyesület lassan már
egy éve közös edzéseken vesz részt a helyi Immortals spor-
tolóival, segítve egymás munkáját. Ezúttal közösen nevez-
ve, 12 indulóval vettek részt a megmérettetésen, mint iga-
zolt birkózók.
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Nõtlen, vegán, szentesi a
jógamestere, sokat megy
Brazíliába, a Bõrnyakúak
szereplõje, ki õ? Még egy
kis segítség. Sokan buli-ki-
rályként és nõfalóként tar-
tották számon, de a balesete
megváltoztatta. Fenyõ Iván
mára rendszeresen meditál
és állítása szerint más em-
ber is lett. Nem zárkózik el
egy újabb amerikai filmtõl,
de attól sem, hogy az álla-
mokban forgasson – tudatta
velünk. Lelkileg megerõ-
södve, feltöltekezve vág ne-
ki élete egy újabb szakaszá-
nak, amiben szerepet szán a
színháznak és a filmnek is.
A 36 éves színmûvész to-
vábbra is rajong a nõi ne-
mért és a jógáért. A jóga vi-
lágnapjára Páger István
kedvéért jött le és hogy
népszerûsítse, ami össze-
kapcsolódást jelent a legfel-
sõbbel. 

– Nekem nagyon rebbelis
szellemû fiatal voltál, vagy
annak tûntél. Aki nagy ka-
nállal eszi az életet, olyan
igazi oroszlán „feeling” volt.
Nõk, fantasztikus filmek,
Amerika és akkor utána egy-
szer csak jött egy kattanás.
Úgy olvastam – majd kijaví-
tasz, ha nem jól emlékezem –
volt egy  baleseted, és te azt
nyilatkoztad, hogy utána
történt változás az életed-
ben. Ez tényleg így van?

– Igen, ez így van. Ez a
baleset 2007-ben volt és
ahogy addig éltem és ahogy
addig vezettem az életemet,
az nem volt jó. Szerintem ez
vezetett többek között a bal-
esethez is. El kellett azon
gondolkoznom, hogy ez jó-e

így. Elkezdtem tisztítani
magam, kívül-belül és ak-
kor ez lett a vége. Rákerül-
tem erre a spirituális útra és
akkor kiderült, hogy ez ne-
kem nagyon való. Ha már
itt asztrológiáról beszélget-
tünk az is kiderült, hogy én
erre születtem, ezzel nekem
dolgom van. Van bennem
egy ilyen „messenger”egy
ilyen közvetítõ, az ikrekség
miatt is (az Ikrek jegyében
született, a szerk.). Azért is
teremtõdtem ilyennek, hogy
megmutassam, egy híres
színész nem arról beszél,
hogyan rúgjunk be, és ho-
gyan használjuk ki a nõket.
Hanem eljön egy ilyen ren-
dezvényre és arról beszél,
mit együnk, hogyan beszél-
jünk.

– Messzire vagyunk a fõ-
várostól és az, hogy  lejöttél
valamiféle alázatot feltéte-
lez rólad. Megengeded azt az
eszmefuttást, hogy „elõzõ
életedben”, úgy értem, hogy a
baleset elõtt eljöttél volna...?

– Azért is érdekes a kér-
dés, hogy akkor lejövök-e jó-
gát népszerûsíteni, hiszen
akkor azt sem tudtam, hogy
mi az...

– Gyönyörûen kivágtad
magad...

– Nem, nem vágtam ki, ezt
nem lehet mondani!... Aki a
jóga útján valamennyire is
rajta van, vagy  a spirituali-
tás útján, akkor annak gon-
dolnia kell arra is, hogy ak-
kor már nemcsak minden ró-
lam szól, hanem van valami
feladat is. Van valami szol-

gálat is, amit le kell, hogy te-
gyél az asztalra. Éreztem, le
kell, hogy jöjjek. Nem, nem
azért, mert mit fogok kapni,
vagy hogy mennyi interjú
lesz, vagy ki fog látni, meny-
nyi pénzt kapok, – mert
semmit – hanem azért, mert
a Páger úr (a szentesi Páger
István, a szerk.) kért, aki ne-
kem a jógamesterem.

– Térjünk vissza még egy
picit oda, hogy Amerika... a
legtöbb színész odavágyik,
bevallja vagy sem. Neked ez
valahogyan megtorpant, de
miért?... A baleset miatt?

– Most pont nem torpant
meg, a baleset után sem.
2009-2014-ig állt meg. Nem
arról lehetett a hírekben hal-
lani, hogy Fenyõ Iván  Ame-
rikában forgat, hanem arról,
hogy mennyire spirituális
vagyok és hogy elmentem
ebbe az irányba. Dolgozom
magamon, az biztos, de most
kezdek pont visszatérni...

– Látunk közös képeket,
amelyeken Andy Vajnával
szerepelsz, ezek a barátsá-
gok nagyon fontosak, a mé-
dia felé is és a karrier építé-
sében is. Most, hogy ezen a

spirituális úton vagy, ho-
gyan érzed, ez fog adni any-
nyi muníciót, hogy...

– Igen.
– Még nem tudod, mit sze-

rettem volna kérdezni.
– De fog.
– Ha elmész újra Ameriká-

ba, nagyon fontos lenne,
hogy ne zabáljanak fel.
Osváth Andi annyit mesélt
errõl..

– Fontos, hogy Andi mit
mondott, de az is fontos,
hogy mindenki maga ta-
pasztalja meg ezt a világot.

– Nyilván, de õ is megta-

pasztalta, hogy ehhez a bel-
sõ nyugalom kell és erõ...

– Tudtam, hogy ezt fogod
kérdezni, megéreztem. Igen,
fog adni. Amikor már két
éve is legutóbb kint voltam,
akkor az emberek már úgy
vettek észre, hogy hú, itt van
valaki! Ez ki? Azt érzem,
hogy ezek az utak mind erõ-
sítenek abban, hogy legyen
egy kiállásom, igazi önbizal-
mam.

– Milyen szerepekben sze-
retnéd a filmvásznon látni
magad? 

– Hmmm, minden hõs,
ami tiszta, fényes, hõs sze-
rep, az nagyon megy, arra
nagyon születtem. Ugyanak-
kor arra is születtem, hogy
ennek pont az ellentettjét
játsszam. 

– A nõi olvasóink kíván-
csiak arra, hogy kik a nõk az
életedben? Mit jelentenek a
nõk neked?

– Hú, nekem a nõk nagyon
fontosak. Nõk nélkül én nem
tudnék élni. Régen azon a
szinten álltam, hogy egy az
egyben kihasználtam õket,
az nem volt jó út. Most ott
tartok, hogy azt várom és ér-
zékelve figyelem, hogy  mi-
kor jön az az igazi társ, az az
igazi nõ, aki hozzám való.
Szeretem ha valaki ízig-vérig
nõ, ha okos, szexis, erotikus,
szereti a karrierjét, ha jó
anya, spirituálisan fejlett,
szeretem ha olyan szinten
van, mint én. Nagyon-na-
gyon fontosak õk, szeretem
õket.

Fehér Mónika

Fenyõ Iván: Rebellisbõl spirituális

Július 10., péntek
14:00, 16:00 3D Minyonok
18:00 3D Terminator: Genisys
20:15 Magic Mike XXL
Július 11., szombat
10:00 3D Dínó kaland
11:45, 14:00, 16:00

3D Minyonok
18:00 Magic Mike XXL
20:15 3D Terminator: Genisys
Július 12., vasárnap
14:00, 16:00 3D Minyonok
18:00 3D Terminator: Genisys

20:15 Magic Mike XXL
Július 13., hétfõ
14:00, 16:00 3D Minyonok
18:00 Magic Mike XXL
20:15 3D Terminator: Genisys
Július 14., kedd
14:00, 16:00 3D Minyonok
18:00 3D Terminator: Genisys
20:15 Magic Mike XXL
Július 15., szerda
14:00, 16:00 3D Minyonok
18:00 Magic Mike XXL
20:15 3D Terminator: Genisys

Július 16., csütörtök
14:30, 16:30 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2.
Július 17., péntek
14:30, 16:30 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2.
22:30 Poltergeist:

Kopogó szellem
Július 18., szombat
12:30 3D Agymanók
14:30, 16:30 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2.
Július 19., vasárnap
12:30 3D Agymanók
14:30, 16:30 3D Minyonok
18:30, 20:30 Ted 2.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. A zenegépek története. A
szentesi táj – Koszta ecsetjével. 

Július 10-én nyílik kiállítás
Czóbel Béla fõmûveibõl. A szent-
endrei festõ 34 alkotását augusz-
tus 8-ig tekintheti meg a közön-
ség a megyeházi épületben.

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

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból,
valamint mûvészeti iskola tanuló-
inak képzõmûvészeti alkotásaiból
látható kiállítás.

Galéria Kávéház és Étterem
Sarusi István csongrádi fotog-

ráfus Formaformáló formák címû
fotókiállítása szeptember 7-ig te-
kinthetõ meg nyitva tartási idõ-
ben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 10-tõl

- Miért jó a gél memóriája?
- Mert ami gél, el nem felejti…

Kisfiú: Szia, jössz táncolni?
Tinilány: Bocs, gyerekkel nem
táncolok…
Kisfiú: Bocs, nem tudtam, hogy
terhes vagy…

- Hogy hívják a kihûlt rendõrségi
nyomozókutyát?
- Coldrex.

- Anyu, anyu! Egy törpe cukrász
fog a városba jönni!
- Na ne viccelj!
- Pedig bemondta a rádió: Itt-ott
elõfordulhat talaj menti fagyis.

- Mit csinál Walt egy csinos hölgy-
gyel?
- Elviszi ranDISNEY.

Jedlik Ányos mondja az anyjának:
- Mama! Feltaláltam a dinamót…
- Tudom Ányos.

- Honnan tudni, hogy tüzel a ku-
tyánk,
- Fogy a szén a pincébõl.

- Mi a hasonlóság a lapos elem és
a könnyûbúvár között?
- Ha a sarkait összekötöd, mind-
kettõ hamar lemerül.

- Apuci, miért kukorékolnak a ka-
kasok, már kora hajnalban?
- Tudod fiam - válaszol az apa -,
sietniük kell, ha valami mondani-
valójuk van, mert aztán felébred-
nek a tyúkok is!

A tudós és a székely egymás mel-
lett utaznak a vonaton. Mennek
egy ideig, aztán megszólal a tu-
dós: 
- Figyeljen ide! Barchobázzunk! De
mivel én sokkal okosabb vagyok,
ezért ha én nem tudok válaszolni,
adok ezer forintot, de ha maga
nem tud válaszolni, akkor magá-
nak csak száz forintot kell adnia. 
A székely belemegy a játékba. 
Tudós: 
- Afrikai rovar, nagy kék páncélja
van. 
Székely: 

- Nem tudom, itt a százas. Most
én jövök. Vízben él, hat lába van, a
parton sántít és kuty-kurutty! 
Tudós: 
- Nem tudom. Itt az ezres. Mi a vá-
lasz? 
Székely: 
- Nem tudom, itt a százas.

- Hol teremnek a lemezek?
- Diszk-réten.

A híres Afrika kutatót bennszülött
harcosok ejtik foglyul, és a festé-
kekkel agyonmázolt félelmetes
törzsfõnök elé hurcolják. A tudós
kétségbeesetten próbálja menteni
az életét: elõkapja az öngyújtóját, a
törzsfõnök orra elõtt meggyújtja,
és felkiált:
- Csoda történt!
A törzsfõnök szeme kikerekedik az
ámulattól.
- Ez tényleg csoda! - szólal meg. -
Még sose láttam öngyújtót, ame-
lyik elsõre meggyulladt volna.

Barátnõk beszélgetnek:
- Valahogy minden férfi különös!
- Az enyém nem.
- A tied nem? Milyen különös.

Kos
Szakmai téren új kihívá-
sok kínálkoznak fel a hét

során, melyek a karrierje emelke-
désében elõfutárként szolgálnak.
Felerõsödik önben a tettvágy, az
éleslátás, a céltudatosság.

Bika
A racionális gondolko-
dás most nagy segítség

lehet. Intelligencia kapacitása a
csúcson van. Amit eddig merész
ötletnek gondolt, lassan realizálód-
hat.  Egy sor fontos döntés elõtt
áll.

Ikrek
A zseni a káoszban is jól
kiigazodik. Errõl meg-

gyõzheti a kollégáit is a hét során.
Bent a munkahelyén a feje tetején
áll minden, amihez most ön na-
gyon kell, hogy helyreálljon a rend.

Rák
Ez a hét nagyon kedvez
arra, hogy új lépéseket

tegyen az elõrejutásáért. A közép-
pontba kerül egy új ötlete gyanánt.
A népszerûsége nõ. Sok kérdésre
megjön a válasz ezekben a napok-
ban.

Oroszlán
Most fokozottan kell fi-
gyelnie teste, szelleme,

lelke jólétére. Ezen a héten nagyon
óvatos kell legyen a beszélgetései
során. Fokozottan figyeljen a pénz-
ügyi területére, váratlan kiadások
jöhetnek.

Szûz
Gördülékenyen mennek a
dolgok minden fronton. A

munkahelyén, a környezetében
élõk szemében is a népszerûsége
növekvõben van. A folyamatban lé-
võ ügyei lassan kezdenek realizá-
lódni. 

Mérleg
Több esetben is elõfor-
dulhat, hogy a munkái

feltornyosulnak és túlóráznia kell.
Amennyiben vásárlásokat tervez,
ez a hét nagyon kedvez az ésszerû
költekezésnek.

Skorpió
Többnyire a racionalitás
dominál szemléletére

nézve és a döntései meghozatalá-
ban. Több folyamatban levõ ügyét
sikeresen tudja vezetni a cél felé. 

Nyilas
Elérkezett az idõ, hogy
szemügyre vegye a rész-

leteket a folyamatban levõ ügyei-
ben. Egy kis nyomás nehezedhet
önre, ami nem fog túl nagy gondot
okozni, mert most is elõre dolgo-
zik.

Bak
Egy kis plusz bevétel
most nagy segítségére

lesz a ház körüli változtatások kivi-
telezésében. Fontos lenne egy ki-
rándulás a szabadban, ahol egy ki-
csit ki tudna kapcsolódni a min-
dennapokból. 

Vízöntõ
Érdemes ébernek lennie,
mert a szeme elõtt olyan

változások történnek, melyek ese-
tében érdemes egy lépéssel elõl
járni a többiektõl. Még csak alaku-
lóban vannak a dolgok, nincs
konkrétum. 

Halak
Könnyen meglehet, hogy
egy kicsit nehezebben

megy a koncentrálás. Egy doku-
mentum rejteget olyan apró részle-
teket, ami nem kerülheti el a figyel-
mét. Szánjon idõt a részletekre. 

Július 10-17.
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Hõguta

Retro diszkó
Gyere és bulizz egy igazit,

retro hangulatban a 70-80-90-
es évek és napjaink legna-
gyobb külföldi és hazai slá-
gereivel július 11-én, szom-
baton 22 órától a Center Sö-
rözõben. Resident: Dj. Red. A
legaktívabb „porfelverõk”
között egy üveg BB pezsgõt
sorsolnak ki! A belépõ 22
óráig ingyenes, ami egyben
tombola is.

Mozimûsor

A jóga világnapján Fenyõ Ivánt Szentesre hívta mestere, Páger István (Fotó: Vidovics)



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

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: Vígh Ferenc és Dóczi Erzsébetnek (Köztársaság
u. 11. 10/28) Olivér nevû gyermeke.

Elhunyt: Szarvas Lajos (Darvas J. u. 22.), Király József
(Hétvezér u. 30.), Orosz János (Pöltenberg u. 13.)

Családi események

Kifosztás miatt indított
büntetõeljárást a Szentesi
Rendõrkapi tányság egy
gyermekkorú személy ellen,
aki egy ugyancsak gyermek-
korú fiatal kezébõl vett el az
utcán ezer forintot július 2-
án. Másnap ez a fiatal is ré-
szese volt annak a lopási kí-
sérletnek, amiben többen
próbáltak meg eltulajdoníta-
ni két fûkaszát az egyik vá-
rosi oktatási intézménybõl
egy ablak kifeszítésével, de
tetten érték õket, így sikerült
megakadályozni a lopást. Az
említett fiatal fiú korábban
szintén ebbõl az intézmény-
bõl lopott, több alkalommal
is, de mivel gyermekkorú,
így sem abban az ügyben,
sem ezekben nem lesz bün-
tethetõ.

Elloptak egy, az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ
szivattyút, de a rendõröknek
sikerült gyorsan kézre keríte-
niük a tetteseket. A két fiatal-
korú zálogházba adta be a
lopott mûszaki berendezést,
és egy akkumulátoros fúró-
gépet, de szerencsére ezek is
elõkerültek, és visszakerül-
tek a tulajdonoshoz.

Egy bezárt, ám lakatlan
házba hatoltak be ismeretle-
nek, valószínûleg álkulccsal,
és onnan használati tárgya-
kat vittek magukkal a tolva-
jok.

Elloptak egy 43 ezer forint
értékû kerékpárt az egyik
Apponyi téri épületbõl. A
bringát a rendõrök az egyik
zálogházban találták meg,
ezt követõen már nem volt
nehéz kideríteni, hogy ki
volt a tettes.

Súlyos testi sértés miatt in-
dult büntetõeljárás egy szen-
tesi férfi ellen, aki a Koszta
utca egyik lakóépületének

közös udvarában verekedett
össze egy másik személlyel,
elõzetes szóváltást követõen.
A megvert férfi nyolc napon
túl gyógyuló sérülést szen-
vedett.

Elfogtak a szentesi rend-
õrök egy férfit, aki gépjár-
mûvére, amelyrõl korábban
el kellett távolítania a rend-
számot, egy másik autó
rendszámtábláját tette fel. A
férfi ellen egyedi azonosító-
jellel való visszaélés bûntette
miatt indult eljárás.

Hv

Július 8-án, szerdán este
hét órakor indultak meg a
viharkárokkal kapcsolatos
bejelentések, csütörtök reg-
gel hat óráig huszonkét eset-
ben számolták fel az esti vi-
har nyomait a megye tûzol-
tói. 

A legnagyobb pusztítást
Szentesen és Csongrádon vé-
gezte az erõs széllel érkezõ
zivatar. A szél több helyen is
gyökerestõl kicsavart fákat
döntött az útra, a leszakadó
nagyméretû faágak pedig
több autóban is károkat
okoztak. 

Szentesen, a Csongrádi
úton egy kerítést tört össze
egy kidõlt fa törzse, a Szigeti
István utcában pedig egy
nagy nyárfa egy családi ház
tetejére, valamint a mellette
futó villanyvezetékre dõlt. 

Csütörtökön a reggeli
órákban a szentesi tûzoltók
több gólyát is megmentettek.
A madárcsalád fészkét a
tomboló szél megtépázta,
amely a gyalogosokra is ve-
szélyt jelentett. A szentesi
tûzoltók kiemelték a kisgó-
lyákat a megsérült fészekbõl,
majd megigazították a fész-
ket és visszahelyezték õket.

Többször lopott,
de nem büntethetõ

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Július 13-ig Dr. Bugyi István Kórház Gyógy-
szertár (Sima F. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17-ig. Július 13-20-ig Dr. Bugyi
István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig (hétvégén
és ünnepnapokon is). Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü július 13—17.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús.
Hétfõ: Grízgaluskaleves és

tárkonyos burgonyaleves
A menü: Töltött paprika,

paradicsommártás
B menü: Rántott csibemáj,

finomfõzelék
Kedd: Lestyános húsgombócleves

és frankfurtileves
A menü: Makói aprópecsenye

szaftjában, Batthyány-rizs
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Paradicsomleves és

zellerkrémleves
A menü: Karaj ropogós bundában,

burgonyapüré
B menü: Szecsuáni csirkefalatok,

Currys rizs
Csütörtök: Csontleves házitésztával és

májgaluskaleves
A menü: Sertéspörkölt, tészta
B menü: Rántott csirkecomb,

meggyszósz
Péntek: Szárazbableves füstölt

ízekkel és gyümölcsleves
A menü: Mustáros flekken,

kukoricás rizs
B menü: Bolognai spagetti
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 13-19.
Hétfõ: Orjaleves 
A menü: Lecsós sertésmáj,

petrezselymes rizs
B menü: Sertéspörkölt,

kelkáposztafõzelék
C menü: Rántott sertésszelet,

petrezselymes rizs
Kedd: Gombakrémleves 
A menü: Búbós hús,

petrezselymes burgonya
B menü: Rántott karfiol
C menü: Rántott sertésszelet,

petrezselymes burgonya
Szerda: Mediterrán lencseleves
A menü: Szezámmagos rántott

csirkecomb,
fokhagymás-tejfölös
rakott burgonya

B menü: Debreceni sertésszelet,
tésztaköret

C menü: Rántott sertésszelet,
fokhagymás-tejfölös
rakott burgonya

Csütörtök: Fahéjas szilvaleves
A menü: Bácskai húsos galuska
B menü: Csirkemell csíkok

sajtmártásban, zöldséges
rizs

C menü: Rántott sertésszelet,
zöldséges rizs

Péntek: Gulyásleves
A menü: Lasagne
B menü: Túrós csusza
C menü: Rántott sertésszelet,

párolt zöldség
Szombat: Karalábéleves
A menü: Brassói aprópecsenye
Vasárnap: Rizsleves
A menü: Cigánypecsenye,

burgonyapüré
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.

Szerdán Szentes és Nagytõke bemutatko-
zásával kezdõdött a 9. Palacsintafesztivál és
Falunapok Derekegyházon. A prospektu-
son azt írják, hogy 5 napon keresztül lehet
folyamatosan – a nap bármely szakában –
kóstolni az édességet. 

A rendezvény indulása elõtt nagy sietség-
ben szerelték a tûzhelyeket. Délután 3 órakor
gyakorlatilag minden készen állt a fesztivál-
hoz. Ottjártamkor az asszonyok már az elõre
elkészült tésztát kevergették és forrósították
az olajat. Közben megérkezett a szentesi „de-
legáció“. A polgármesteri hivatalt dr. Demeter
Attila alpolgármester és a városatyák, Antal
Balázs Tibor, Sipos Antal, Móra József képvisel-
ték. Õk is és a Király István Kertbarátkör tíz
tagja is be-beálltak palacsintát töltögetni és
sütni. A rendezvény teljes idõtartama alatt
elfogadnak a helyiek minden segítséget, le-
gyen az adomány – ami érkezhet pénzben és
természetben (liszt, tej, tojás, lekvár, csokitöl-
telék, dió stb.) –, de szorgos kezekre is szük-
ség van. A helyiek elsõ embere közben odalé-
pett hozzám és kiállítás-megnyitóra invitált.
A Gasztro Fotó pályázat és babaruha (Barbie)
kiállításon Szabó István, Derekegyház polgár-

mestere azt mondta, mindig is törekedtek ar-
ra, hogy ne csak kulináris élményeket nyújt-
son a falu ebben az 5 napban, de a lelkünket
is kényeztesse. A hangulati aláfestést a helyi
„gyöngyszem“ Barna Bianca adta meg, aki gi-
tármûvész lesz, már a pécsi egyetem hallga-
tója. A nyertes egy budapesti és egy erdélyi
fotó lett. (Komlósi Zoltán, Kertész Katalin).
Közben a helyi könyvtár olvasási vetélkedõ-
jének eredményhirdetésére is sor került, a
derekegyházi Berkecz Gábor nyerte a 3000 Ft-
os utalványt. Szabó Anett kézzel kötött minia-
tûr babaruhái nagyon ötletesek, a fesztivál
alatt látogatható. A színpadon palacsintatán-
cot mutattak be a fiatalok, talán az aprósá-
gok élvezték a legjobban, akik utánozni pró-
bálták. A „réten“ pedig egy édes vidámság
vette kezdetét a „Láb a zsákban, palacsinta a
szájban“ verseny, amelyet Tóth Kristóf nyert.
A szerda este is dugig volt programmal, mint
az elõttünk álló hétvége, érdemes tehát tájé-
kozódni. Egy helyi asszonyka elmondta, éjjel
még a kamionosok is erre jönnek egy kis po-
tyáért, menjenek el önök is és kóstolják meg
a Guinness-rekordra készülõ helyiek finom-
ságait! F.M.

Díszmadárbörze

A Szentesi Mûvelõdési Központ Díszmadártenyésztõ szak-
köre díszmadárbörzét rendez július 12-én, vasárnap 7-11 órá-
ig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Árusítani csak
számla ellenében lehet!

Szabadtéri színház

Július 10-én, pénteken 21 órai kezdettel a Dumaszínház
elõadására várják a közönséget a megyeháza udvarán. Köz-
remûködik: Kõhalmi Zoltán és Hajdú Balázs. 

Július 15-én, szerdán 20.30 órakor a Do you know? címû
táncszínházi elõadás lesz látható. Rendezte: Vass Sándor. Je-
gyek elõvételben kaphatók a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban
és a Babilon Könyvesházban, valamint az elõadás elõtt a
helyszínen.

Július 3-i számunkban jelent meg a szentesi moziról szóló
írásunk, amelyben játékra invitáltuk olvasóinkat. Megfejtés:
Kevin, Stuart, Bob, a Minyonok címû film fõszereplõi. A nyá-
ri matiné-bérletet Nagy Gábor, Ajtai Brigitta, Langó Anita és
robturcsik@gmail.com e-mail címrõl író válaszadó nyerte. A
bérletek a szerkesztõségben átvehetõk.

Matiné-bérletet nyertek 

Körséta
Dr. Csíky László orvos-

szobrászhoz szervez körsétát
a Szentesi Vendégszeretet
Egyesület. Az érdeklõdõket
július 18-án, szombaton 15
órakor várják az Ifjúsági sé-
tány 13. sz. alatt.

Casino élõ

koncert
Az együttes 2007-ben ala-

kult, jelenlegi formációjában
több mint 2 éve mûködik. A
zenekar profilja a szórakoz-
tató zene. Július 11-én, szom-
baton 22 órától a Felsõpárti
Sörözõben zenélnek. Belépõ
22 óráig ingyenes, megváltva
egyben tombola is.

Fájó szívvel

emlékezünk

SSZZEEKKEERREESS  GGYYÖÖRRGGYY

halálának
4. évfordulójára.
Anyu, Laci bácsi

Ahol még a palacsintás
király is jóllakna

Fotó: Vidovics Ferenc


