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Köszönjük, jól vagyunk,
a reményeink eddig telje-
sültek - kezdte Mészáros
Zoltán a társaság elnök-ve-
zérigazgatója, a Hunor
Coop idei évét firtató kér-
désünkre.

– Mind piaci növekedés-
ben, mind eredményben jól
indult az év, a 38 üzletbõl ál-
ló hálózatunk árbevételben
és hatékonyságban is tudott
javulni. Idén nagyon sok vál-
tozáshoz kellett alkalmaz-
kodnunk, melyre üzleteink
mûködtetésének módosítá-
sával és hálózat bõvítésével
reagáltunk – magyarázta. 

A vasárnapi zárva tartás
sokakban félelmet gerjesz-
tett, még szakmán belül is,
azonban a kereskedelmi vál-
lalat vezetõje optimista volt.
– A véleményemet erõsíti,
hogy mi nem vesztettünk,
sõt némi pluszt tudtunk el-
könyvelni üzleteink többsé-
gében. 

– Jó néhány üzletünknél
még létszámot is tudtunk
bõvíteni. Kiemelt figyelmet
fordítottunk a hét második
felére, akciókkal, kedvezmé-
nyekkel, nyereményjátékok-
kal kedveskedtünk vásárló-
inknak, melyet kedvezõen
fogadtak. Ha minden jól
megy, akkor nagyon jó évet
zárunk - mondta bizakodva
a cégvezetõ. Az optimizmu-

sát támasztja alá, hogy idén
megvásároltak egy mórahal-
mi központú kereskedelmi
társaságot és a hálózat jelen-
tõsebb üzleteit már meg is
nyitották Mórahalmon, Zá-
kányszéken, Ásotthalmon és
Domaszéken. A boltokat új
Coop arculattal, széles áru-
választékkal, informatikai
háttérrel és törzsvásárlói
rendszerrel láttuk el. 

Nem szabad megállni, fej-
leszteni, fejlõdni kell, vallja a
vezérigazgató. - Jelentõs vál-
tozás, hogy az Adu C+C
Raktáráruház ettõl az évtõl
már nem erõsíti hálózatun-

kat, mivel elfogyott a piaca.
Az online kasszák bevezeté-
se miatt sok kiskereskedõ
abbahagyta tevékenységét, a
vevõink elfogytak, így visz-
szaesett az áruház forgalma
is. Az épületet máshogyan
hasznosítjuk. 

– Hasonló a lapistói bolt
helyzete is, a lecsökkent for-
galom miatt évek óta zárva
van, nincs aki üzemeltesse.
Folyamatosan hirdetjük a
bérbe adását, de egy magán-
vállalkozó sem vállalja a mû-
ködtetését. Pedig már na-
gyon szerény bérleti díjért is
odaadnánk. Be kell látni,

hogy ezen a kicsiny piacon
annyira alacsony a kitermel-
hetõ forgalom, hogy nem éri
meg mûködtetni az üzletet.

A HUNOR COOP hálóza-
tának technikai fejlesztése
nem áll meg, készülnek a ha-
marosan megjelenõ fejleszté-
si pályázatokra. – Moderni-
zációt, informatikai fejleszté-
seket, a boltok szépítését, to-
vábbi üzletek bõvítését ter-
vezzük. Ma a hazai 200
Coop társaság között a 10.
helyen állunk és még jobb
pozícióra törekszünk - hang-
súlyozta a vezérigazgató. 

(folytatás a 3. oldalon)

Rendkívüli testületi ülésen
döntöttek csütörtökön a kép-
viselõk, hogy a város vállalja
havonta 21,5 millió forint
hozzájárulás megfizetését az
állam felé, a saját tulajdoná-
ban álló iskolák mûködteté-
sének fenntartására a szep-
tember 1. és 2019. augusztus
31. közötti idõszakra. A hoz-
zájárulás havi összegét az
önkormányzat általános gaz-
dasági és jövedelemtermelõ
képessége, saját bevételi le-
hetõségei és egyéb kondíciói
alapján határozta meg a tár-
caközi bizottság javaslata
alapján az oktatásért, a helyi
önkormányzatokért és az ál-
lamháztartásért felelõs mi-
niszter. Az évi közel 260 mil-
lió forint megegyezik az ed-
dig is fizetett összeggel. Az
önkormányzat tárgyalást
kezdeményez az illetékes
minisztériummal az összeg
csökkentése vagy elengedése
érdekében. A várost a térség
országgyûlési képviselõje,
polgármestere valamint a
mûvelõdési valamint pénz-
ügyi bizottság elnöke képvi-
seli majd a megbeszéléseken.

A testület hozzájárult
Árpádhalom kilépéséhez a
Központi Orvosi Ügyeletbõl

szeptember 30. idõponttal. A
község kiválásával az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénz-
tártól havonta 65 ezer forint-
tal kevesebb finanszírozást
kap a szentesi önkormányzat
által mûködtetett ügyelet. A
kiesést saját forrásból kell
pótolnia a városnak. 

A grémium hozzájárult az
önkormányzat 388,4 millió
forintos MFB hitelkeret ösz-
szegének belsõ átcsoportosí-
tásához, illetve 31 millió fo-
rint piaci alapú hitel biztosí-
tásához, pályázathoz kap-
csolódó önerõ számára.

Az egyéb napirendek kö-
zött elhangzott, hogy a jogi
bizottság nem tudta értékel-
ni a Központi Gyermekélel-
mezési Konyha üzemeltetõi
feladatainak ellátására beér-
kezett pályázatokat, mivel a
testület nem alakított ki bírá-
lati, értékelési pontrendszert.
Ezért nem hirdetett ered-
ményt. A bizottság javasolta,
hogy közbeszerzési eljárás
keretében, külsõ szakértõ 
bevonásával indítson pá-
lyázatot az önkormányzat,
amennyiben vállalkozóval
kívánja a konyhát üzemeltet-
ni.
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Fizet a város
az iskolákért

Egy újonnan létrehozan-
dó gazdasági társaság veszi
át a Szentesi Élet összeállí-
tását, kiadását és a közterü-
leti reklámokkal kapcsola-
tos feladatok végzését. A
döntést júniusi ülésén hoz-
ta meg a képviselõ-testület
hosszas vitát követõen. A
kizárólagos önkormányzati
tulajdonú nonprofit kft.
ügyvezetõi posztjára a hé-
ten írt ki pályázatot az ön-
kormányzat. 

A Szentesi Élet városi heti-
lap mûködtetési formájának
átalakításáról szóló anyagot
Kovács János terjesztette be,
aki egyben a mûvelõdési bi-
zottság elnöke is. Indoklásá-
ban leírta, hogy a képviselõ-
testület 2012 évben döntött a
lapot akkor mûködtetõ Mé-
dia Nonprofit Kft. beolvadá-
sáról a Szentes Városi
Könyvtár Nonprofit Kft.-be.
"Az elmúlt 3 év tapasztalatai

azonban bebizonyították,
hogy az integrálás nem je-
lentett elõrelépést a Szentesi
Élet esetében bevételi szin-
ten, mindezek mellett az elõ-
fizetõk, vásárlók száma sem
növekedett, csupán az
anyagköltségekre hivatko-
zással a lap eladási ára emel-
kedett meg. Mindezek indo-
kolttá teszik a lap mûködte-
tésének, mûködési formájá-
nak újragondolását." Majd
azt írja, hogy "Más gazdasá-
gi formában, arculatbõvítés-
sel azonban megtörténhetne
az elmozdulás a profitábilis
irányba." Az elképzelések
szerint magasabb bevétel és
ezáltal a lap színes nyomta-
tása is megvalósulhatna a
marketingtevékenység foko-
zásával, azaz több hirdetés
megjelentetésével, a közterü-
leti reklámok ügyintézésé-
vel, pályázatokkal, cégek ar-
culattervezésével, internetes
kommunikációs felületeinek

kezelésével. Az új kft. könyv-
szerkesztést és kiadást, kiad-
ványszerkesztést, valamint
diákok számára kommuni-
kációs képzést is végezne
uniós forrás bevonásával. Az
elõterjesztés azonban nem
tartalmaz számszaki terve-
ket arra vonatkozóan, meny-
nyibe kerül az új mûködtetés
és mennyi bevételre számít.

A testületi ülésen Szirbik
Imre polgármester közölt
számadatokat tájékoztatásul.
Eszerint a lap jelenlegi éves
költségvetése 17,6 millió fo-
rint, a piaci saját bevétele
16,8 millió. Ebbõl 6,5 millió a
személyi juttatás a két teljes
idejû és két 4 órás alkalma-
zott bérére, a járulékok és
egyebek 11 millió, a dologi
kiadás 2,6 millió évente és a
könyvtáron keresztül 800
ezer forint önkormányzati
támogatást kap. 

(folytatás a 3. oldalon)

Lapunk jövõje

Sikeres elsõ félév a HUNOR COOP-nál

Szebeni Zoltán és a
Szabadság megosztók

A Thealter idén ünnepelte a fennállásának negyed-

százados évfordulóját. A szegedi színházi fesztiválon

a szentesi drámaisok is jubiláltak, immmár tizedik

alkalommal vettek részt. Elõadásuk rendezõjével,

Szebeni Zoltánnal beszélgettünk.

5. oldal

Álomnyaralás:
bebarangolnák a világot
Álomnyaralás, már a szó is jól hangzik, pláne, ha

valóra is válna. Holisztikus gondolkodók szerint,

csak rajtunk múlik és a pozitív teremtõ gondolataink

erején. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy számukra

mit jelent az álomnyaralás, hova mennének, ha tehetnék.

4. oldal

Ausztriában minden
álma valóra vált

A dolce vita életérzés jut eszünkbe, ha Kapus Ist-

ván kerül szóba. Az örökké vidám, jóképû fiú leérett-

ségizett és aztán egyszer csak nyoma veszett. A törté-

net - valójában - annyi, hogy a Balatonra költözött,

vendéglátós lett, majd a székhelyét Ausztriába tette.

7. oldal

Fotó: Vidovics (2014)

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Szentes Város Képviselõ-tes-
tülete 2007. június 29-én tartott
közgyûlésén arról határozott,
hogy a városközpontban talál-
ható Fridrich Fényirda múzeu-
mi kiállítóhely és a Szent Miklós
tér közötti területet Rózsa Gá-
borról nevezi el, maradandó
emléket állítva a 62 évesen el-
hunyt kiváló mérnök-muzeoló-
gus, helytörténész szakember-
nek. (Korábban a területnek
nem volt neve.) Rózsa Gábor
Szegeden született 1944. június
24-én; édesapja Rózsa Lajos ta-
nár, édesanyja Szépfalusi Mária
tisztviselõ. A Ságvári Endre
Gimnáziumban érettségizett,
majd a Budapesti Mûszaki
Egyetem Építészmérnöki Karán
szerzett okleveles földmérõ
mérnöki diplomát. Utóbb auto-
matizálási, távérzékelési és erõ-
forrás kutató szakmérnöki okle-
veleket is nyert. 1965-ben az olaj-
iparban helyezkedett el; 1982-ig
csoportvezetõ mérnökként ku-
tatta az alföldi olajmezõket.
Rendkívüli terepismerete révén
került kapcsolatba a szegedi
Móra Ferenc Múzeummal, kö-
zelebbrõl Trogmayer Ottó igaz-
gató-régésszel, majd pedig Vörös
Gabriella pályakezdõ régésszel,
késõbbi párjával. 1977-tõl rend-
szeresen részt vett a lelõhelyek
felkutatásában, a halmok (kur-
gánok) légi-fotózásában. Vörös
Gabriellát 1983-ban kinevezték a
szentesi múzeum igazgatójává.

Munkába állt Szentesen a Vö-
rös-Rózsa páros (ahogyan a vá-
rosban nevezték õket), és ezzel
új idõszámítás kezdõdött a mú-
zeumi-, helyismereti- és közmû-
velõdési élet területén. Egymást
érték az addig éveken át szüne-
telõ múzeumi rendezvények, ki-
állítások, tudományos üléssza-
kok. Rózsa Gábor elsõ komoly,
hiánypótló szakmai munkája a
Csongrád megyei közgyûjtemé-
nyekben (múzeumok, levéltá-
rak) található korai kéziratos tér-
képek számbavétele és darab-
szintû leírása volt. A "térképé-
szet" mellett egyre inkább bele-
ásta magát Szentes és a kör-
nyékbeli települések helytörté-
netébe. Különösen izgatták a
helyben alkotó tehetséges kép-
zõmûvészek, akik az évtizedek
során feledésbe merültek
(Drahos István grafikusmûvész,
Jakó Géza keramikus, Koncz

Antal szobrászmûvész, Nagy
Árpád grafikusmûvész…stb).
Látványos kiállítást rendezett
Hegedûs Lászlónak, ifj. Kiss Bá-
lintnak, Miháltz Pálnak, Csúcs
Fe-rencnek… stb. Emellett felke-
reste a városban alkotó festõket,
szobrászokat, fafaragókat, ipar-
mûvészeket, és több órás ripor-
tokat készített velük. 1986-1996
között közel 80 kazettányi felvé-
telt készített, kb. 200 órányi mû-
soridõvel. A felvételen szereplõk
többsége azóta elhunyt, tehát
pótolhatatlan képi- és hangzó
gyûjteményrõl van szó. Sokat
írt, publikált. Hosszabb-rövi-
debb tanulmányai mérnöki és
múzeumi szakfolyóiratokban,
évkönyvekben, helytörténeti ki-
adványokban és a Szentesi Élet-
ben jelentek meg. Számos em-
léktábla-elhelyezés az õ nevéhez
fûzõdik (Drahos István, Farkas
Sándor, Zalotay Elemér…). Sok-
irányú városvédõ munkájáért
elnyerte a „Szentes Városért"
emlékérmet. Amikor 2006. októ-
ber közepén megérkezett a ha-
lálhíre Szentesre, tisztelõi és ba-
rátai nyomban mozgalmat indí-
tottak annak érdekében, hogy
maradandó emléket állítsanak a
fiatalon eltávozott mérnök-mu-
zeológusnak. Az alulról jövõ
kezdeményezésre a városi köz-
gyûlés egy teret nevezett el Ró-
zsa Gáborról, tisztelõi pedig
dombormûves emléktáblát he-
lyeztek el a Fridrich Fényirda fa-
lán (Lantos Györgyi alkotását),
amelyet sokak jelenlétében 2007.
november 30-án Ráday Mihály
mûvészettörténész leplezett le.  

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (150.)

Rózsa Gábor tér

125 éve: a Szentesi Lap
1890. augusztus 8-án érdekes
tudósítást tett közzé „Szen-
tes az Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képben"
címû mûben címen: Boldo-
gult Rudolf trónörökös kez-
deményezésébõl megindult
nagy munkának Magyaror-
szágot tárgyaló második kö-
tetének 15-ik füzete me-
gyénkkel és váro-sunkkal is
foglalkozik. Az ismertetés
Szívós Béla tollából ered, s
visszapillantást vet megyénk
múltjába s méltatja városunk
haladását, melyrõl a többek
között a következõket írja:
"… Szentes a Körös folyó ré-
gi árterén, a tenger színe fe-
lett 87 méter magasságban
fekszik, a Kurca-ér partján.
A város külseje megnyerõ.
Régi modorú, de tekintélyes
polgári házai, pompás nagy
piarca díszes artézi kútjával
igen kedvezõ hatást tesznek
a szemlélõre. Feltûnõ benne
a szép megyeház és a városi
gimnázium épülete, a refor-
mátusok központi iskolája és
temploma, mely utóbbi leg-
nagyobb a magyarországi re-
formátus templomok között.
Van e varos-nak egy gyönyö-
rû közkertje: a Széchenyi-li-
get, mely szépségre és nagy-
ságra az egész Alföldön rit-
kítja párját." - Az ismertetést
Cserna Károly két rajza egé-
szíti ki; egyik a szentesi piac-
teret ábrázolja a vármegye-
ház, ref. központi iskola,
arté-zi kút s ref. templom
hátsó részével, tarkítva kü-
lönféle árusokkal és vízért
me-nõkkel; - a másik az ev.
református és görögkeleti
templomot mutatja be sike-

rült kivitelben. Az érdekes
füzet helyben Stark Nándor
könyvkereskedésében sze-
rezhetõ meg. Ára 30 kr.

100 éve: a Szentesi Lap
1915. augusztus 1-jén „Elhalt
katonák és családjaik ide-
iglenes segélye" címen fog-
lalkozott a háborús évek leg-
égetõbb problémájával: Ami-
kor a pénzügyminiszter a
hadbavonult katonák család-
jának segélyezését a múlt év
szeptemberében elrendelte,
intézkedett arról is, hogy az
elhalt katona családja az el-
halálozás napjától 6 hónapig
élvezi a segélyt, hat hónapon
túl azonban csak a nyugdíjat
kapja a család. Arra való te-
kintettel, mert a nyugdíjösz-
szeg nem elegendõ a család
megélhetéséhez, legújabban
egy rendeletet bocsátott ki,
amely szerint az elhalt, el-

tûnt katona családja a nyug-
díjon felül még évi segélyt is
élvez. Ezen évi segélyösszeg
megállapítása végett a jogo-
sultaknak a katonai ügyosz-
tálynál kell jelentkezniük, és
pedig azon családok akiknek
családfenntartójuk már több
mint egy féléve hogy eltûnt,
vagy meghalt, azok augusz-
tus hó 1. napjáig jelentkezze-
nek okvetlenül, mert au-
gusztus hó 1. napján túl az
eddigi államsegélyüket nem
kapják. A segélyösszeg
nagysága attól függ, hogy az
elhalt katonának hány se-
gélyre szoruló családtagja
volt. A rokkant katonák is él-
veznek a katonai parancs-
nokságnál a megállapított
évi rokkantdíjon felül állam-
segélyt. Ezeknek a rokkant
katonáknak a segélyösszege
is attól függ, hogy hány se-
gélyre szoruló családtagja

van a rokkant katonának. A
rokkant katonák családja ál-
tal eddig élvezett államse-
gély július végével megszû-
nik. Figyelmeztetjük tehát a
segélyt élvezõ családokat,
hogy akinek hozzátartozójuk
több mint félévvel ezelõtt
vagy még korábban elesett,
eltûnt, vagy meghalt, hogy
azok a segélyt augusztus hó
1-jén túl ne vegyék fel. Épp
úgy ne vegyék fel a rokkant
katonák családjai se a se-
gélyt, mert ha felveszik, úgy
kihágást követnek el, és a jo-
gosulatlanul felvett segély
visszafizetésére köteleztet-
nek, és szigorúan büntettet-
nek. A rendeletet nagy terje-
delme miatt teljes egészében
nem közölhetjük, éppen
ezért, aki nem tudja bizto-
san, jogosult-e államsegély-
re, vagy nem, az jól teszi, ha
a katonai ügyvezetõnél meg-

tudakolja, mikép szabad-e
neki a segélyt tovább szedni.
Az ideiglenes segélyért pe-
dig a fentiek értelmében
minden jogosult jelentkez-
zék ma vagy holnap, éspe-
dig a délutáni órákban.

80 éve: az Alföldi Újság
1935. július 20-án megjelent
száma egy szörnyû baleset-
rõl írt "Agyonsújtott a villám
egy kórógyoldali gazdálko-
dót" címen. A történet lénye-
ge: Pénteken (júl. 19-én) dél-
tájban esõt ígérõ sûrû felhõk
tornyosultak a nyugati ég-
boltozaton, a felhõk azonban
igazi esõt most sem hoztak,
ellenben annál nagyobb bajt
okoztak. Az elsõ szélvihartól
kísért zápor félkettõ tájban
ért a kórógyoldali földek fö-
lé, ahol már komoly viharrá
fokozódott. Percekig zuho-
gott a zápor, ömlött az esõ,
dörgött-villámlott, s az erõs
szélvihar fákat csavart ki tö-
vestõl. A rakottmányokat
percek alatt szétszórta, men-
tésre gondolni sem lehetett,
mert már nem volt rá idõ. Az
ítéletidõ a Kórógyoldal 44.
számú tanya istállójába za-
vart négy embert, akik eb-
ben az idõben a földeken
dolgoztak: Bodor Imre 63
éves gazdálkodó, 32 éves
Imre nevû fia, 17 éves Eszter
nevû leánya és a 14 éves kis
Szólláth Etelka itt akarták
bevárni, amíg a fergeteg el-
vonul. Egyik villámcsapás a
másikat érte; egyszerre csak
vakító villámlás öntötte fe-
hérbe az istállót, nyomában
hatalmasat dörrent: a villám
bevágott az épületbe. Szem-
pillantás alatt a földön he-

vert mind a négy ember, a
villám egyenesen közéjük
csapott. Az épület cserépte-
tejét egy négyzetméteres da-
rabon kivágta, a 32 eszten-
dõs Bodor Imrét a feje tete-
jén érte a villámcsapás és pil-
lanat alatt halálra sújtotta. A
fején pörkölt seb mutatta a
szörnyû villámcsapás nyo-
mát. A 14 éves Szólláth Etel-
ka a borzasztó légnyomástól
megnémult és elvesztette
emlékezõtehetségét. Ugyan-
csak légnyomást kapott az
idõs Bodor Imre és leánya is,
aki a derekát nem tudta
mozdítani. A villám agyon-
sújtotta az istállóban lévõ
egyéves csikót is. Ilyen álla-
potban találtak rájuk késõbb
a közelben dolgozó embe-
rek. Azonnal értesítették a
mentõket, akik teljes felké-
szültséggel máris robogtak a
szerencsétlenség színhelyére.
A fiatal Bodor Imrén már
nem lehetett segíteni, õt ha-
lálra sújtotta a villám. Az
idõs gazdálkodót és leányát,
akik légnyomást kaptak, dr.
Székely Tibor mentõorvos
részesítette elsõsegélyben:
injekciókat adott be nekik,
amitõl jobban lettek. A leg-
súlyosabb állapotban a kis
Szólláth Etelka volt, akit a
mentõk beszállítottak a kór-
házba. Noha eszméletét ké-
sõbb visszanyerte, beszélni
nem tud, és nem emlékszik
semmire. A szörnyû légnyo-
más úgy látszik súlyos zava-
rokat idézett elõ érzékszer-
veiben, és állapotát súlyos-
nak tartják az orvosok. Egy-
elõre nem lehet tudni, hogy
miképpen alakul az állapota. 

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (72.)

Szentes város bemutatása - A villámcsapás áldozatai

Ismét benépesült a VE-GA
Szövetség Képzési és Tábor
Központja Magyartésen, hi-
szen a Szentesi Ifjúsági és
Diák Önkormányzat újabb
képzési tábora valósult meg,
„Környezet és életmód" cím-
mel.

Hét nap alatt a 11-14 éves
korosztály a környezeti vál-
tozásokkal és az életmóddal
kapcsolatos ismereteket járta
körül. Beszélgettek a klíma-

változás okairól, hatásairól
mind a Földünkre, mind az
élõvilágra, mind pedig a sa-
ját szervezetünkre. Ehhez
kapcsolódóan közösen készí-
tettek egy kiáltványt, amely
a fõbb felhívásokat tartal-
mazza, hogy mit is tehetünk,
kell tennünk egy emberibb
környezet megteremtéséért
nekünk, magunknak, a ma-
gunk érdekében.

A mókáról és kacagásról

pedig - többek között - a
számháború, a kézmûves
mûhelyek, activity, a mini
elõadások, és persze a részt-
vevõk maguk gondoskod-
tak.

A táborban a marosvásár-
helyi partnerszervezetünktõl
tizenketten vettek részt.

A búcsúzás ezúttal is sok
öleléssel és sírással járt, de
már most tervezik a jövõ évi
viszontlátást.     

Martók Alíz

Környezet és
életmód tábor
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(folytatás az 1. oldalról)
– A vásárlók mellett a dol-

gozók is kedvelik a HUNOR
COOP-ot. Egy független fel-
mérés szerint szeretnek a
munkatársak a cégnél dol-
gozni. Ehhez bizonyára hoz-
zájárul a rendszeres elisme-
rés is a vezetés részérõl. A 38
üzlet között havonta ver-
senyt hirdetünk és a legjob-
ban teljesítõ Kollektíva a ma-
ga által kiválasztott éterem-
ben vacsorázhat családtagja-
ival. Évente egyszer a HU-
NOR Bálon odaítélik az 
Év legjobb boltja címet. A dí-
jazott üzlet dolgozói egy
wellness hétvégén vehetnek
részt.
Mészáros Zoltán véleménye
szerint a Coop üzletek már
nem lennének a piacon, ha
20 évvel ezelõtt nem fognak
össze az ország szövetkezeti
kereskedõi. Az egykori
Áfészek két évtizede egysé-
gesítették mûködésüket és a
versenytársakból partnerek-
ké váló cégek ma az ország
egyik legnagyobb üzletlán-

caként szolgálják ki vásárló-
ik igényeit.

Lecsóval indul
az õsz

Idén 14. alkalommal telik
meg bográcsokkal, embe-
rekkel és füsttel az Apponyi
tér és környéke. A bográ-
csokat jóféle zöldségek,
esetleg némi hús és egyéb
belevalók töltik meg. 
A Hunor Coop Zrt. hagyo-
mányos rendezvénye szep-
tember 4.-én, pénteken dél-
után kezdõdik grill- és sza-

lonnasütéssel illetve Radics
Gigi és a ByTheWay együttes
koncertjével. Szombaton a
szentesi lecsóhoz morvai, er-
délyi, kárpátaljai, felvidéki
és délvidéki ízek is kevered-
nek az idelátogató vendégek
révén. Az egész napos prog-
ramot ugráló vár, mászófal,
ügyességi játékok színesítik.
A három színpadon fellép-
nek helyi zenekarok és ha-
gyományõrzõ együttesek, is-
kolai és óvodai csoportok. A
jó hangulatot a sztárfellépõk
Nótár Mary, Kökény Attila,
Bebe is fokozzák. A jótékony-
sági kóstoló jegyek bevételé-
bõl a Magyar Rotary „Aján-
dékozz életet" programját tá-
mogatja a Részvénytársaság.
Idén a Mikulásgyár is elláto-
gat a Lecsófesztiválra, a
„Nyári Mikulás" adományo-
kat gyûjt a város és környék
rászoruló fiataljai részére. A
lecsófõzõ csapatok jelentke-
zését szeptember 2-ig fogad-
ják a HUNOR COOP Zrt.
központjában.

Besenyei

Sikeres elsõ félév a
HUNOR COOP-nál

Sem hivatalosan, sem más
módon nincs napirenden a
menekültek szentesi elhelye-
zése a hivatalos szervek tájé-
koztatása szerint - közölte
sajtóbeszélgetésen Szirbik Im-
re. A polgármester szerint a
déli határszakaszon át az or-
szágba érkezõ menekültek-
kel kapcsolatban az okozha-
tott félreértést, hogy tavasz-
szal a katasztrófavédelem
felmérte a helyi befogadó lé-
tesítményeket. A listában
szerepel a volt Damjanich és
Berekháti iskola is, valamint
rajtuk kívül az összes oktatá-
si intézmény épülete. A szo-
kásos év eleji elhelyezési és
biztosítási tervek felülvizs-
gálatának azonban nincs kö-
ze a menekültkérdéshez,
hívta fel a figyelmet a város-
vezetõ. A befogadó objektu-
mokat tömegkatasztrófa,
mint például árvíz vagy hó-
fúvás idejére nyitják meg
idegenek elõtt. A kormány
elképzelése szerint sátortá-
borokban helyezik el az or-

szágba érkezõ bevándorló-
kat.
Szirbik Imre a beadott pályá-
zatokkal kapcsolatosan el-
mondta, a Petõfi Szálló rész-
leges felújításával kapcsola-
tos, a Norvég Alaphoz be-
nyújtott pályázatban nincs
elõrelépés. Más pályázati le-
hetõség pedig még nem nyílt
meg, de a város készül rá.
Többek között ezért szerel-
ték le és helyezték a föld alá
az épület oldalán futó
távhõvezetékeket is. Rossz
hír, hogy sajnos nem nyert
az ifjúsági ház felújítására
beadott pályázat, a Dél-
Alföldön Gyulát részesítette
elõnyben a kiíró.
A polgármester arról is be-
szélt, hogy a város fejlesztési
céljai bekerültek a Csongrád
Megyei Közgyûlés Integrált
Területfejlesztési Programjá-
ba. Az elképzeléseket a kép-
viselõ-testület aktualizálta a
választási kampány és a tár-
sadalmi vita során elhang-
zott javaslatokkal. Továbbra

is kiemelt cél a munkahely-
teremtés, az egészségügyi el-
látórendszer rekonstrukciója,
a Petõfi Szálló felújítása és
útfelújítások.  Várhatóan a
gazdaságfejlesztést települé-
si szinten kell megoldani a
következõ években, a megye
koordinálásban. Szakértõi
szinten kidolgozásra kerül-
tek az operatív programok a
megyében, indokolt a szál-
láshelyfejlesztés és a mezõ-
gazdasági feldolgozóipar tá-
mogatása, azonban ezen a
területen még további egyez-
tetések várnak a városra az
érdekei minél hatékonyabb
érvényre juttatásához.
A város 2014-2020-as európai
fejlesztési idõszakra vonat-
kozó alapvetõ célkitûzései a
szentes.hu internetes oldalon
a Szentes 2014-2020-as beru-
házási tervkoncepciója cím
alatt elolvashatóak és véle-
ményezhetõk.

BG

folytatás az 1. oldalról)
Ha részben önálló költség-

vetési szervként mûködne
tovább, akkor a 800 ezer fo-
rint önkormányzati támoga-
tás 610 ezerrel növekszik
meg a vezetõi pótlék törvény
szerinti mértéke miatt. Ha
gazdasági társasággá válik,
akkor az ügyvezetõ bérkü-
lönbözete 2,6 millió forint 12
hónapra, ennek további 700
ezer a járuléka, tehát 3,3 mil-
lióval emelkedik meg az ön-
kormányzati igény. Ehhez
jön egy 800 ezres felügyelõ
bizottsági díj, az önálló
számvitel végzés megközelí-
tõleg 0,5 millióba kerül. Ösz-
szességében a jelenlegihez
képest 5,4 millió forintra
emelkedne, vagyis 4,6 milli-
óval emelkedik meg az ön-
kormányzati igény. 

Kiss Csaba szerint nem tel-
jesen és nem alaposan átgon-
dolt a témakör és kíváncsi
volt milyen és hány fõbõl ál-
ló szakértõ gárda, hány órá-
ban végezné a munkát és mi-
lyen bérköltséggel lehetne
számolni és az milyen hatás-
sal lenne ez az újság árára?
Az újság a könyvtár része-
ként milyen pályázati rend-
szerbõl szorul ki, amelyben
egy nonprofit kft.-ben mûkö-
dõ lap részt vehetne? Feltéte-
lezhetõ, hogy az újságot szí-
nesben nyomtatnák, ezért
nem a szentesi nyomdában
történne a nyomtatása. Tör-
tént-e arra vizsgálat, hogy a
szentesi nyomdát ez a bevé-
telkiesés hogyan érintené?
Egy díjmentesen böngészhe-
tõ webes felület hogyan és
miért bõvítené az eladási
példányszámot? Történjen
garanciavállalás, hogy az al-
kalmazottak munkaviszonya
nem fog megszûnni, biztosít-
sanak nekik más álláslehetõ-
séget. A határozati javaslat
kiegészítéseként kérte, hogy

az új szakértõgárda bérkölt-
sége ne legyen több, mint az
eddigi bérköltség. Továbbá
vizsgálják felül a nyomda ál-
lapotát, és azt látná megol-
dásnak, ha modernizálnák
azt akár pályázati forrásból
is.

Kovács János véleménye
szerint a könyvtár nem érzi
magáénak a lapkiadási tevé-
kenységet. Az aktuális lap-
szám sem érdekfeszítõ a szá-
mára, talán a sportrovatot le-
számítva. Antal Balázs Tibor
elmondta, a gazdasági társa-
ságok nem szívesen foglal-
koztak a lapkiadással, ezen
változtatni kell. A városban
futó beruházások nyilvános-
ságára fordítható összegbõl
nem jutott a lapnak, vagy
csak minimális összeg. A la-
pot új formában olvashatób-
bá kell tenni.

Dr. Chomiak Waldemar ta-
pasztalata szerint kevés vá-
rosi intézmény készítteti sa-
ját anyagait a város nyomdá-
jában. A kérdés, hogy miért?
Legalább a városi költségve-
tési intézmények számára le-
gyen kötelezõ, hogy a város-
hoz tartozó nyomdával vé-
geztessék ezt a feladatot. Tá-
mogatja a Szentesi Élet más
formában való mûködteté-
sét. Dr. Rébeli Szabó Tamás
szerint vizsgálják meg a
nyomda tevékenységét, a
felszereltsége megfelel-e a
mai elvárásoknak mûszaki-
lag, minõségileg, gazdasági-
lag. 

Dömsödi Mihályné szerint
egy külön gazdasági társa-
ság mûködtetése nagyon
sokba kerül. Javasolta, hogy
írjanak ki nyílt pályázatot a
lap önálló mûködtetésére és
a beérkezett ajánlatok alap-
ján döntsenek a mûködtetés-
rõl. Antal Balázs Tibor nem
támogatta a képviselõ asz-
szony javaslatát. Ha a kiírás-

ra megérkeznek a pályáza-
tok, kiválasztják az ügyveze-
tõt, fõszerkesztõt, akár egy
személyben, addig a lap mû-
ködjön tovább. Amikor kine-
vezésre kerül az új ügyveze-
tõ-fõszerkesztõ, õ majd el-
dönti, hogy a munkatársakat
tovább alkalmazza-e. Ha jól
végezték munkájukat, akkor
nem kell mitõl félniük. Örül-
ne, ha olyan fõszerkesztõje
lenne a lapnak, hogy minden
postaládába eljutna a Szente-
si Élet.

Vita alakult ki a lap füg-
getlensége körül is. Szirbik
Imre kérte a testülettõl, hogy
azt a garanciát találják meg,
amelyben ez egy objektív,
független városi lap lehessen
és egyik politikai irányból se
lehessen befolyásolható. An-
tal Balázs Tibor válaszában
elmondta, olyan meg sem
fordult a fejében, hogy a lap
a továbbiakban nem marad
független, objektív. Szerinte
a polgármester szavaiból
volt érezhetõ, hogy ez a lap
eddig nem volt független és
objektív. A polgármester sze-
rint a képviselõ félreértette.
Azt mondta, hogy õrizze
meg a függetlenségét. A lap
a város objektív, független,
meghatározó hírcsatornája-
ként mûködött. Az évek so-
rán egyetlen esetben kellett
beleavatkoznia, egy bizo-
nyos humor miatt.

Hosszas vita után végül a
testület megszavazta az új
nonprofit kft. létrehozását,
melynek feladata a Szentesi
Élet városi hetilap összeállí-
tása, kiadása és Szentes vá-
rosában a közterületi reklá-
mokkal kapcsolatos felada-
tok végzése és pályázatot ír
ki az 5 évre szóló vezetõi ki-
nevezésre vonatkozóan. 

Az országos szúnyoggyé-
rítési programot a kormány
határozata alapján - az el-
múlt két évhez hasonlóan -
a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság szer-
vezi. Az országos szúnyog-
gyérítést helyi érdekeltségû
cég is végzi. Szentesen az
elsõ védekezés a hónap elsõ
hetében történt, a másodi-
kat e hétre tervezték.

A BM Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központja
által szúnyogirtásra indított
tender nettó értéke megha-
ladja az 1 milliárd forintot
(bruttó 1,428 milliárd) forint.
A kormány június elején ösz-
szesen 1,5 milliárd forintot
különített el az országos szú-
nyoggyérítési program köz-
ponti megvalósítására, és
most a legalacsonyabb ár-
ajánlatot tévõ konzorciumot
hirdette ki gyõztesnek. Hir-
detmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzésen döntött há-
rom ajánlattévõ közül a sze-
gedi székhelyû Szemp Air
Konzorcium mellett (ennek
tagjai: Szemp Air Kft., MNC
Service Kft., Rovért Kft.). A
Szemp Air legalább hat re-
pülõgéppel képes egy idõ-
ben dolgozni. A cégnek ösz-
szesen 745 ezer hektáron kell
gyérítenie a vérszívókat szep-
tember 30-ig, szakértõi fel-
ügyelettel, biológiai, kémiai
eszközökkel, földi és légi
úton. A Szemp Air Kft. egyik

tagja és pilótája Páli Attila,
aki évek óta végez a légi szú-
nyogirtást és más mezõgaz-
dasági, légi vegyszerezést re-
pülõgépével.

Csongrád megyében is lé-
gi és földi kémiai módszerrel
egyaránt gyérítenek, vala-
mint légi biológiai eljárással
kezelik a megye egyes vízfe-
lületeit. Az elsõ szúnyogirtás
július 3-án történt meg Szen-
tesen, 800 hektáron légi ké-
miai-, és 300 hektáron földi
kémiai módszerrel. Erre a
hétre Csongrád és Bács és
Békés megyében összesen
több mint 30 ezer hektáron
terveztek légi és 7850 hektá-
ron földi vegyszerezést.

Az Országos Katasztrófa-
védelem tájékoztatása sze-
rint az önkormányzatok a
központi program mellett
önállóan is végezhetnek szú-
nyoggyérítést. Ez történt
Szentesen tavaly augusztus-
ban és októberben, amikor is
a vérszívók mennyisége elvi-

selhetetlenné vált és a város
saját költségén végeztette el
az irtást.

Az önkormányzatoknak
idén is van lehetõsége jelezni
a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság felé,
a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok ügyfélszolgá-
lati elérhetõségein keresztül,
ha településükön jelentõs
szúnyogártalmat tapasztal-
nak. A beérkezett igényeket
a szakértõk megvizsgálják,
és ha a csípések száma azt
indokolja, a település és kör-
nyéke bekerül a központi
gyérítési programba.

A szúnyogok számát és az
elvégzett munkát ellenõrzõ
szakértõk, valamint magát a
gyérítést végzõ szakemberek
is készen állnak a munkála-
tok megkezdésére.

Az érintett területeken a
méhészek idõben értesítést
kapnak, hogy a munkálatok
idejére a méhcsaládokat el-
zárhassák. BG

Lapunk jövõje

Központi feladat a
szúnyoggyérítés

Idõközi presbitériumválasztó közgyûlést
tartott a Szentes Nagytemplomi Református
Egyházközség a vasárnapi istentisztelet
után.

Az eseményt az tette szükségessé, hogy a
három évvel korábbi választás óta többen le-
mondtak a tisztségrõl. A presbitérium az
egyházközségek vezetõ testülete, amelynek
tagjait a gyülekezet választásra jogosult tag-

jai választják meg a jelöltek közül. A közgyû-
lésen megjelent alkotó tagok presbiterré vá-
lasztották Farkas Márta, Komjáti Sándorné,

Panyik-Tóth Jánosné, Toókos Ferencné és Tóth

Tamás gyülekezeti tagokat. Pótpresbiterek Bí-

ró Lászlóné, Komjáti Gábor és Simon Tamásné.

A megválasztott gyülekezeti tisztségviselõk
ünnepélyes fogadalomtételére egy késõbbi
istentisztelet alkalmával kerül sor. 

Újra teljes a presbitérium

A menekültek nem
Szentesre jönnek

Fotó: Czégény Péter
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A vérellátó állomás dolgo-
zói köszönetüket és háláju-
kat fejezik ki azoknak a vér-
adóknak, akik az elmúlt he-
tekben, a tomboló hõség elle-
nére is a karjukat nyújtották
és vérüket adták embertársa-
ik megsegítésére.  

Az elmúlt két hétben az in-
tézeti véradások alkalmával
118 fõ, a kiszállásos véradás-
okon (Nagymágocs, Csong-
rád Galéria, Szentes Tesco)
100 fõ jelentkezett véradásra,
mellyel 654 életet mentettek
meg. Dr. Furák Ilona, a vérel-
látó megbízott vezetõje és
munkatársai jó egészséget és
további töretlen véradási
kedvet kívánnak és továbbra
is várják a véradókat.

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

Retro véradásra várják a
segíteni akarókat augusztus
13-án, csütörtökön 13 és 17
óra között a Kiss Zsigmond
utcai vérellátóba. Ez alka-
lommal a szokásos fürdõbe-
lépõk, vásárlási- és virsliutal-

ványon felül sört és virslit
kapnak a véradók. Augusz-
tus 31-én, hétfõn a Hungerit
Zrt. orvosi rendelõjében ad-
hatnak vért azok, akik segí-
teni szeretnének embertársa-
ikon. 

Naponta 1800 véradót kell
toboroznia a Magyar Vörös-
keresztnek országos szinten
ahhoz, hogy a szükséges vér-
mennyiség rendelkezésre áll-
jon. A szervezet felhívta a fi-
gyelmet, hogy a nyári sza-
badságolások, a szezonális
allergia és az elmúlt napok-
ban tapasztalt kánikula miatt
kisebb a véradói aktivitás,
július utolsó és augusztus el-
sõ hetében szoktak a legke-
vesebben vért adni. Máskor
naponta átlagosan ezerötszá-
zan adnak vért, ilyenkor
húsz-harminc százalékkal
kevesebben. A Magyar Vö-
röskereszt ezért a nyár végé-
ig több száz helyen, fesztivá-
lokon, vízpartokon szervez
véradást.

A véradások országos
helyszínei és idõpontjai a
www.veradas.hu oldalon
vagy a Véradás-Vöröskereszt
ingyenesen letölthetõ mobil
applikációval érhetõek el.

BG

Köszönet az
életmentõknek

A szentesi székhelyû
Szentesi Hitelszövetkezet
beolvad a szegvári székhe-
lyû Szegvár és Vidéke Taka-
rékszövetkezetbe. A beolva-
dó társaság megszûnik, az
átvevõ gazdasági társaság
szerzi meg a beolvadó cég
jogait és kötelezettségeit.

Az egyesülés tervezett
idõpontja szeptember 30.,
tényleges idõpontja az egye-
sülés cégbíróság által történt
bejegyzésének idõpontja -
derül ki a legfrissebb Cég-
közlönybõl. A Szentesi Hitel-
szövetkezet Apponyi tér 12.
szám alatti fiókja az egyesü-
lést követõen mint a Szegvár

és Vidéke Takarékszövetke-
zet fiókja mûködik tovább. A
két pénzintézet közgyûlései
június 30-án határoztak az
egyesülésrõl. A lépés célja
egy nagyobb és versenyké-
pesebb, ezáltal pedig a ko-
rábbiakhoz képest hatéko-
nyabban és nyereségesebben
mûködõ takarékszövetkezet
létrehozása, piaci helyzeté-
nek erõsítése - válaszolták a
napi.hu kérdésre. Az így lét-
rejövõ takarékszövetkezet-
nek mintegy 640 jogi és ter-
mészetes személy tagja lesz,
csaknem 30 milliárd forintos
mérlegfõösszegével és az 1,1
milliárd forintot meghaladó

saját tõkéjével a legnagyobb
magyarországi szövetkezeti
hitelintézetek közé tartozik
majd. Mûködési sajátosságai
miatt a hitelszövetkezet je-
lenleg csak tagjai számára
nyújthat szolgáltatást, a ta-
karékszövetkezetnél azon-
ban a szolgáltatások igény-
bevétele nem kötött tagsági
jogviszonyhoz, derül ki a be-
olvadó hitelszövetkezet hon-
lapjáról. Az egyesülést köve-
tõen az lehet tag, aki össze-
sen legalább 200 ezer forint
összegû részjeggyel rendel-
kezik. Aki nem egészíti ki
részjegyét ekkora összegre,
annak a tagsági jogviszonya

megszûnik és a hitelszövet-
kezetnél lévõ részjegyeinek
összegét visszakapja a beol-
vadást követõ 3 hónapon be-
lül. A jogutód takarék szol-
gáltatásait tagság nélkül is
bárki igénybe veheti, azon-
ban késõbb kérheti felvételét
a tagok közé. Az egyesülés
nem érinti a fennálló hitelek
törlesztését. 

A Szegvár és Vidékének je-
lenleg 14, a Szentesi Hitel-
szövetkezet egy kirendeltsé-
ge van. Hagyományainak
megfelelõen továbbra is
nagy súlyt helyez a területén
mûködõ mezõgazdasági vál-
lalkozások és kkv-k pénz-
ügyi termékekkel történõ ki-
szolgálására is. Kiemelt üz-
letpolitikai célja hitelezési
aktivitásának növelése la-
kossági körben. Az egyesült
takarék a szövetkezeti hitel-
intézeti integráció tagja ma-
rad, így továbbra is érvényes
lesz rá az a kettõs védelem,
amelyet az Országos Betét-
biztosítási Alap (OBA) és a
takarékszövetkezeti kocká-
zatközösség (Garanciaközös-
ség) nyújt.

BG

Beolvad a takarékba 
a hi te lszövetkezet

Náray Erika színmûvész,
énekesnõ

A szinte folyamatosan
koncertezõ, vagy annak ösz-
szeállításában serénykedõ
egykori drámais Náray Erika
idén nem tud erre idõt szakí-
tani, hiszen augusztus 28-án
a MÜPA deszkáin énekel. A
számára dobogós helyen há-
rom ország is körmérkõzés-
ben van egymással. Oroszor-
szágban Szentpétervár ra-
bolta el a szívét, Skócia a
csupa zöld színeivel kápráz-
tatta el, míg Brazíliába azért
menne, mert autentikus elõ-
adókat szeretne meghallgat-
ni, tõlük tanulni, vagy forté-

lyokat ellesni és a szambát
nemcsak hallgatni, énekelni,
de táncolni is szeretné.

Balázsa Krisztina család-
anya

A vendéglátásból is isme-
rõs fiatalasszony olyan hely-
re menne, ami nagyon mesz-
sze van. Ahol más a klíma, a
nyelv, a tánc és az illatok.
Krisztina mesélt arról, hogy
egy-egy országnak szinte il-
lata van. Amikor megérke-
zik, ezt az élményt mindig
nagyon várja és az érzék-
szerveiben elraktározza, ami
hetekre erõt ad, a nyaralás
elmúltával is. Mivel minden-
evõ - amit itt, a kultúrára

tessenek érteni - így nyitot-
tan érkezik és magába szip-
pantja- befogadja az adott
földrész kincseit. Az õ álma
Bora Bora, ahonnan kicserél-
ve és feltöltve érkezne visz-
sza. Élni nem szeretne ott, de
egyszer odarepül, mert a
francia Polinéziában fekvõ
sziget mágikus erõvel hívo-
gatja.

Galambosi Mihály cukrász
- Gyékényesen olyan szép

horgászterület van, amit
még a Fishing and Hunting
tv magazinban sem mutat-
nak, tudja hol van? - kérdez-
te a joghurtos szeletek nagy
mestere tõlem. Máramaros
szigete is varázserõvel bír a
számára. A legjobban azon-
ban a  Balaton tölti fel. Nyíl-
tan vállalja, hogy az már
szinte mánia a számára.
Álomnyaralásként azonban
2 helyszínt is megjelölt. Az
egyik Jeruzsálem, mint szent
pont, egység és ezt szeretné
megélni, mert a képeken át-
jövõ hangulat miatt is  a Te-
remtõ energiái megérintik,
így ezt testközelbõl szeretné
megtapasztalni. A másik
nagy álom a karibi térség,

Kuba, Jamaica. Az a fajta
életérzés, ami az ottani em-
berekbõl árad, szinte megba-
bonázta és igazán vágyik ar-
ra, hogy azt a nyugalmat és
egyben pezsgést  átélhesse,
zenében, táncban, italban-
ételben.

Beszterczey Judit egykori
drámais, a Ridikül és az Élõ
Örökség c. mûsorok szer-
kesztõje, a Marie Claire új-
ságírója

Jelenleg éppen egy gyö-
nyörû, álomnyaraláson van,
Erdélyben, a Nyárádmentén.
- A csodálatos családommal
együtt néhány napot töltöt-
tünk el a Szováta melletti
Vármezõn - mondta az egy-
kori drámais. - Bebarangol-
tuk a környéket, ellátogat-
tunk Marosvásárhelyre,
Székelyudvarhelyre, és a
Gyilkos-tónál is voltunk -
folytatta. Üdítõen hatott rám
a hatalmas csend, és a szinte
érintetlen környezet, a hegy-
vidék. Alföldi lány vagyok,
éppen ezért mindig megcso-
dálom a hegyeket - mesélte
boldogan Judit a telefonban.
- Motivál, hogy nagyon ked-
ves emberekkel ismerked-

tem meg, új barátokra is
szert tettem... Erdély szá-
momra nagy felfedezés, a
gasztronómia hatalmas meg-
lepetést tartogatott számom-
ra -sorolta a Rádió 1 egykori
hírszerkesztõje. Nem tudok
nyaralásom során betelni az
isteni áfonyával, a sült piszt-
ránggal, és a nemzetközi
színvonalú sajtokkal, el is
határoztuk, hogy karácsony-
kor visszatérünk ide - sorolta
a tollforgatást Berlinben is
tanult  egykori HMG-s. Ami
jó poén, hogy még az erdélyi
nyaralásunkon is velünk van
Szentes, hiszen a kocsiban
együtt nevetünk a szentesi
Kõhalmi Zoltán legendás po-
énjain - mondta kacagva Ju-
dit. A legnagyobb álomnya-
ralásom, - az egyetlen dolog,
ami még nem teljesült az éle-
temben -  egy földkörüli uta-
zás egy óceánjáró hajón -
árulta el. Ha igazán gazdag
leszek, egyszer családommal
együtt felpattanok egy óce-
ánjáróra, és egy év múlva
szállunk le róla - búcsúzott a
médiás családanya.

Szabó Csaba (helóta) bio-
kertész

Csaba azt mondta, hogy õ
a hegyre menne, téli hegyre,
Erdélybe a havasokba. Szá-
mára ez az álomnyaralás.
Azért oda, mert ott egyedül
lehetne, ahogyan a bioker-
tész fogalmazott, nagyon
egyedül. Hozzátette: ami-
lyen zord odakint, olyan
mélyre kell befelé utazni.

Reinhardtné Székely Rózsa,
egykori postai dolgozó

- Ott van az álomnyaralás,
ahol a nyugalom van. Vol-
tam már az Adrián, nagyon
jól éreztem magam, a he-
gyek is rabul ejtenek, de van
egy nagy álmom is. Minden-
képpen óceánpartra vá-
gyom, ahol csend van és
érezhetõ a természet ereje és
szépsége. Most Erdélybe me-
gyünk, már tervezzük, mi
mindent is nézünk meg -
mesélte a Szentesen szinte
mindenki által ismert hölgy.
A kultúra és a gasztronómia
nagyon vonzza Erdélyor-
szágban, ahonnan biztos
hogy feltöltõdve érkezik ha-
za.

Fehér Mónika

Álomnyaralás, már a szó is jól hangzik, pláne, ha valóra
is válna. Holisztikus gondolkodók szerint, csak rajtunk
múlik és a pozitív teremtõ gondolataink erején. Én azért
hozzátenném: józan észre is szükség lesz, és egy kis, vagy
nagy(obb) spórolásra. Amerikai pszichológusok egy cso-
portja azt állítja, hogy ami az álmainkban megjelenik, an-
nak reális valóságalapja lehet,  akár manifesztálódni is ké-
pes. Kutatások szerint, akinek visszatérõ álma egy-egy
helyszín, annak elõbb-utóbb a gondolataiból született tet-
tei is arra lökik, hogy ne csak álmodozzon, de valósítsa is
meg. Ismerek olyan embert, aki vagy 20 évig nem lépett,
aztán az óceán partján, az immár valóra vált utazás során
nagyot lépett elõre önismereti szinten. Akadt olyan ismerõ-
söm is, akinek csalódás volt az álomnyaralás. Ön mit gon-
dol errõl és hová menne, ha tehetné?

Kinek Erdély, kinek Jamaica - kinek a nyugalom, kinek a pezsgés

Álomnyaralás: bebarangolnák a világot

Egy hete derült ki, hogy a szegedi székhelyû Fontana Credit Takarékszövetkezet és a
Pariscum XI. Takarékszövetkezet, a szatymazi Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet,
valamint a kiszombori Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet beolvad a mórahalmi
Pillér Takarékszövetkezetbe. Az egyesülési szerzõdést június 29-én írták alá. Az egyesü-
lés nyomán a Pillér Takarékszövetkezet Csongrád megye vezetõ pénzügyi szolgáltatója
lesz, mivel mérlegfõösszege meghaladja a 63 milliárd, saját tõkéje pedig a 2,1 milliárd
forintot. Az egyesülési folyamat a szükséges engedélyek (Magyar Takarékbank Zrt., Ma-
gyar Nemzeti Bank) beszerzését követõen várhatóan október végén zárul le - tudta meg
a pénzintézettõl a napi.hu A pénzintézet több mint 40 ezer betéti számlát kezel, hitele-
zett ügyfeleinek száma pedig meghaladja a 30 ezret. Az egyesülés révén - a párhuzamos-
ságok felszámolásával - az öt takarékszövetkezet számos területen takaríthat meg költsé-
geket például a pénzfeldolgozásban vagy az informatikában. A változás miatt elõrelát-
hatólag ne bocsátanak el egy dolgozót sem a mintegy 300 alkalmazott közül.
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A Szentesi Mûvelõdési
Központ szervezésében au-
gusztus 4-én, kedden 20.30
órakor a Megyeháza Konfe-
rencia és Kulturális Köz-
pont udvarán az Estére sza-
bad a kecó, avagy londoni
szextett címû bulvár bur-
leszk (bohózat) látható a
Bánfalvy Stúdió elõadásá-
ban. A szereplõk nagy része
jól ismert mûvész. 

Színpadra lép Hujber Fe-
renc, Kiss Ramóna (képünkön),
Gesztesi Károly, Bánfalvy Ági,
Harmath Imre, Bugár Anna,
Vanya Tímea és Görgényi Fru-
zsina. Rendezte: Horváth Csa-
ba.

A színészek nagy élvezet-
tel lubickolnak a szerepük-
ben. A nõi fõszereplõ, Kiss
Ramóna egy interjúban így
csinált kedvet az év elején
bemutatott elõadáshoz: "Ez a
darab leginkább a nevetésrõl
szól, elõre mondtam min-
denkinek, hogy nagyjából az
elõadás elsõ negyedórájában
elveszítik majd a fonalat, és
az utolsó két percben kristá-
lyosodik ki minden, közötte
pedig folyamatos nevetésre
lehet számítani."

Ray Cooney és John Chap-
man sikerdarabjában a több
éve nyugodt házasságban
élõ Philipnek teljesen fel-
bolydul az élete, mikor egy

szeretõ által írt levelet talál a
nappalijában, feltételezhetõ-
en a feleségének címezve.
Gyanakvásait tovább növeli,

hogy legjobb barátja Alistair,
az élvezetek hajszolásának
mestere, aki végül még job-
ban kibillenti fõhõsünket a
megszokott kerékvágásból,
ugyanis egyenesen kémke-
désre sarkallja Philipet a fe-
lesége után. A probléma csak
ott kezdõdik, hogy Philip a
karrierje legnagyobb lehetõ-
sége elõtt áll, s egyetlen fel-
adata pedig az lenne, hogy

egy kiegyensúlyozott, erköl-
csileg sebezhetetlen, megbíz-
ható férj képében mutatkoz-
zon befektetõje elõtt, ami

nem tûnik egyszerû külde-
tésnek, tekintve hogy többen
is csak pajzánkodásra hasz-
nálnák az õ nemrégiben fel-
újított lakását."

Belépõjegyek 2500 és 2200
Ft (diák-, nyugdíjas jegy)
áron kaphatóak a Mûvelõdé-
si és Ifjúsági Házban és a Ba-
bilon Könyvesházban vala-
mint az elõadás elõtt a hely-
színen.

Bulvár bohózat

Már maga az elõkészület,
a szakmai workshop is arról
szólt, hogy a produkció tag-
jai egymásra hangolódjanak.
Három napon keresztül ta-
lálkoztunk, háromszor há-
rom órát töltöttünk együtt, s
Lander és Jonas hihetetlen jó
mesternek bizonyult, mert
az elõadás idejére teljesen
összeszokott csoporttá vál-
tunk. Mit is jelent a szakmai
workshop? Megtanultuk
használni színpadi eszköze-
inket, rövid helyzetgyakorla-
tokat tartottunk, rögtönzött
és jól felépített elõadásokat
hallgattunk. Eszközeink a
tánchoz egymás teste volt:
csukott szemmel kellett

megbízni teljesen idegen em-
berekben s hagyni, hogy át-
vegyék az irányítást a tes-
tünk felett. Borzongató volt,
s nem a megszokott értelem-
ben vehetõ színpadi helyzet-
gyakorlat. Amikor egy ná-
lam öt évvel fiatalabb lány
mondta meg, hogy mit kell
tennem, anélkül, hogy is-
mertem volna, irányítani
kezdte a cselekedeteimet, az
hihetetlen élmény volt; azon-
nali feltétlen bizalmat kellett
neki adnom. Amikor kiala-
kult a bizalom, elkezdtünk
afrikai dalokat énekelni s
elõadni, három versszakkal
pedig egy húsz fõs kórussá
váltunk, s csak ezt követõen

kezdõdtek el ténylegesen a
darab próbái.

A legkülönlegesebbeknek
valóban az afrikai gyakorla-
tok bizonyultak: körben ül-
tünk s egymásra nézve kia-
báltuk a szemközt helyet
foglalónak: "Bunny, bunny"
(nyuszi, nyuszi) s közben
mutattuk a kezünkkel, min-
dig csak egy ember adva to-
vább a "kézzel alakított nyu-
lat".

A leghihetetlenebb élmény
pedig az volt, amikor csu-
kott szemmel szaladtunk
egymás között körbe és ösz-
sze-vissza, közben énekel-
tünk s a hangok alapján ta-
láltuk meg a másikat. Ekkor
kapott el a rendezõ, Lander
és szaladt velem tovább, el-
kapott, mint egy flow-
élmény s közben én már
csak a hangképzésre össz-
pontosítottam. Számomra ez
a Thealterrel egyszerre egy
szerelem története volt.

A Tojáshéjakat, ami a
Thealter fesztiválon volt lát-
ható elõször Magyarorszá-
gon, tavaly beválogatták a
legizgalmasabb, friss euró-
pai táncelõadásokat felvo-
nultató Aerowaves Spring
Froward fesztivál program-
jába.

Hornyik Anna Viola

Lander Patrick és Jonas Lopez portugál rendezõk és szí-
nészek darabjának ez az alcíme: "Ez nem egy szerelem tör-
ténete", ahogy annak idején a híres Magritte képre (melyen
egy pipa volt) is rákerült: "Ez nem egy pipa". A történetet
finom mozgással, motorikusan, egy belsõ ritmus szerint
meghatározott rendnek megfelelõen adja elõ két portugál
férfi, akik a való életben is egy párt jelentenek. Az elõadás-
ra jellemzõ az adok-kapok viszony, az, hogy kijelöljék a te-
rületeket, az, hogy visszaszerezzék, amit beletettek egy pár-
kapcsolatba. Mindez a való élet mintája, s közben a két tán-
cos ritmikusan egymásra hangolódik. A történet végére
mindketten meztelenek, s az egyetlen biztos pontot jelen-
tik az idõközben megjelenõ társaságban; melynek tagjai
buborékot fújnak, kutyát sétáltatnak, fodrászhoz igyekez-
nek, porszívóznak, görkorcsolyáznak, játékautóval játsza-
nak vagy épp kertészkednek, furulyáznak.

A Tojáshéjak címû darab egy szereplõ szemével 

Egy szerelem története

A Thealter idén ünnepel-
te fennállásának negyed-
százados évfordulóját. Mi is
az a Thealter, miért ünne-
peljük meg azt, hogy immá-
ron 25 éve színesíti nem-
csak a dél-alföldi régió, ha-
nem az egész ország, sõt Eu-
rópa elõadói palettáját?

A Thealter mondhatni ol-
vasztótégelye az alternatív
színházaknak; interkulturális
jellege megmutatkozik ab-
ban, hogy érkeznek Izrael-
bõl, Portugáliából, Romániá-
ból és Örményországból,
emellett azonban vannak
résztvevõk Budapestrõl,
szép számmal Szegedrõl és
Szentesrõl is. 

Bár a megnyitó ünnepsé-
gen jóval kevesebben voltak,
mint a 24. eseményen, a vé-
gére valóban egy „Kritikus-
nak" mondható hallgatóság
gyûlt össze, hogy megnézze
az elõadásokat. Szebeni Zol-
tánnal beszélgettem, a  Hor-
váth Mihály Gimnázium
magyar-dráma tagozatos ok-
tatója a Szabadság Megosz-
tót adta elõ a Thealter25
fesztiválon a Klauzál Gábor
téren. 

– Mióta jártok a HMG di-
ákjai a Thealterre?

- Ahogy a Thealter, úgy mi
is jubiláltunk, ez volt a 10.
alkalom. Mindig az a kérés,
hogy nagyjából két-három
nap alatt készítsünk egy ut-
caszínházi elõadást, amit a
fesztivál ideje alatt be kell
mutatnunk. 

– Te hanyadjára adsz elõ a
Thealteren?

- Mindig az éppen aktuális
osztályfõnök ad elõ a Theal-
teren vagy a színpadvezetõ
tanár jön a diákokkal. Nagy-
jából 4 évente kerül sor a
rendezõkre. Nekem ez volt a

második alkalom. Az elsõ a
Vonaton címû elõadás volt.
Ketten Keserû Imrével irányí-
tottuk akkor a munkát.Az
elõadás alapvetõen Közép-
Európáról szólt, Magyaror-
szágról és az ország közép-
európaiságáról: helyzetérõl,
történelmérõl, múltjáról, je-
lenérõl. Ezt próbáltuk össze-
sûríteni.

– Mirõl szólt a mostani
elõadás?

- A beharangozóban szük-
ség volt egy olyan címre,
melyet úgy adtunk meg,

hogy még nem volt kész az
elõadás. Ezt hozzuk létre.
Nem egyszerû a dolog, mert
kérnek egy címet, ez a Sza-
badság megosztó lett s eh-
hez sok szempontból alkal-
mazkodni kell. A téma a sza-
badság volt, s ezt több esz-
közzel próbáltuk megjelení-
teni. A színháznak mindig
reflektálni kell a jelenre.
Ezen a nyomon indultunk el:
25 évvel a rendszerváltás
után hogyan tudunk élni
vagy nem élni a szabadsá-
gunkkal. Ez a generáció illet-

ve azok, akik részt vesznek
az elõadásban, mit gondol-
nak a szabadságról és vála-
szokat adni.

Például a focista, a rend-
õr...

– Mit jelent az a József
Attila idézet, hogy „Ahol a
szabadság, a rend, mindig
érzem a végtelent"?

- Ez van, hogy elhangzik,
van, hogy nem. Az egyik
szereplõt egy „Police" mû-
anyag szalaggal tekernek
körbe s van úgy, hogy mire
kimondhatná, akkorra már

betekerik a száját is a szalag-
gal. A "mit lehet és mit nem
lehet kimondani" kérdéskö-
rét feszegeti, hogy meddig
terjed a szabadság határa.
Az, hogy "rend", mennyire
korlátozó s mennyire nem...
nehéz megválaszolni. Talán
jobb is, ha valaki inkább
megnézi az elõadást, sem-
mint beszél róla. Ezt szep-
temberben meg is lehet majd
tekinteni a „Skabá fesztivá-
lon". Illetve megyünk most
az Ördögkatlan fesztiválra
is.

– Milyen eszközökkel jele-
nítettétek meg ezen kívül a
szabadságot?

- Elõtte már elkezdtünk
azon gondolkozni, hogy sok-
szor az utcaszínház inkább a
látványból induljon el. Mi
most aktuálisan összegyûj-
töttünk látványelemeket.
Ilyen például az imént emlí-
tett police szalag vagy a szö-
gesdrót, drótkerítés, bevá-
sárlókocsi, focikapu... Ezek
voltak a fõ inspiráló elemek.
A szögesdrótnál például a
Limbó-hintó címû számot

vettük alapul s aki átjut a
szögesdrót alatt, az szabad-
dá válhat.

– Tudtatok arról, hogy a
25. Thealter fesztiválon is
egy szögesdrótból lehet vin-
ni egy-egy darabot?

- Nem tudtuk, de már elõt-
te beszereztük az eszközö-
ket. Ez a kerítés nagyon iz-
galmas volt, mert amikor el-
készült a darab, nem vol-
tunk elégedettek, s végül ar-
ra jutottunk, hogy a szabad-
ság közösségi, egyéni kér-
dés, lehetõség. Az egyik sza-

baddá váló szereplõ a sza-
badsággal nem tudott mit
kezdeni, vannak olyan em-
berek, akiknek meg kell
mondani, hogy mit csinálja-
nak. Mint egy nagykabátot,
veszi magára a drótkerítést
és megköszöni, hogy ezt va-
laki ráadja. 

– Hogyan ünnepeltétek a
10. évfordulót?

- Mivel nem tudtuk, így
nem ünnepeltük meg külön,
habár meg lehetett volna.

– Milyen osztályfõnök
vagy?

- Az én osztályom most
ballagott el, így osztály nél-
kül állok, de szeptembertõl a
gólyáknak a feleségem lesz
az osztályfõnöke s én leszek
majd a drámatanáruk, kvázi
családi vállalkozás lesz
majd.

– Hogyan jött az életedbe
a dráma szeretete, a rende-
zés?

- A sors hozta ezt így.
Hogy tanár lettem, ez is má-
sok akaratából történt így.
Pontosan Bácskai Márti kitû-
nõ igazgatója volt a gimnázi-
umnak s tudta, hogy végez-
tem a szegedi bölcsészkaron.
Felhívtak, hogy szükségük
lenne egy magyartanárra. Ez
nekem meg se fordult a fe-
jemben, én akkor még aktí-
van vízilabdáztam. Egy év
olaszországi munkám után
megígértem, hogy visszaté-
rek, s akkor azt mondták,
hogy rendben, megvárnak.
A feleségemet földrajz sza-
kosként felvették. Amikor el-
kezdtem tanítani, Keserû
Imre és a gimnázium felaján-
lotta, hogy drámatanári kép-
zésemet finanszíroznák és
drámatanár lehetne belõlem.
Nekem ez megtetszett, meg-
örültem a lehetõségnek, el-
végeztem a fõiskolát és el-

kezdtem dráma-tagozaton
dolgozni.

- Mi volt az elsõ darabod?
- Azt a mostani thealteres

csoport egy kvartettjével csi-
náltam, pedig az legalább
nyolc éve volt. A címe pedig:
Becsületes város, Kosztolá-
nyi egy novellagyûjteményé-
bõl. Itt mindenki mindig iga-
zat mondott. Vittük mi ezt
az Ördögkatlan fesztiválra
is.

– Melyik volt a legemléke-
zetesebb darab?

- Nagyon szeretem a Sza-
badság megosztót, hiszen
két nap alatt kellett egy har-
minc perces elõadást létre-
hozni s gördülékeny, konf-
liktusmentes volt. Nem volt
ilyen, jó munkafolyamat
volt, jó eredménnyel. Volt
olyan, amikor József Attila
feldolgozást készítettünk a
HMG épületére, de a kilen-
cedikes osztályommal csalá-
dot is vittünk az osztályki-
rándulásra s az egy napon
résztvevõ szülõk miatt fel-
merült a család kérdés. Min-
denkinek vannak szülei,
testvérei s idõvel szülõvé vá-
lik maga is... ezzel a kérdés-
körrel is nagyon szép sikere-
ket értünk el. Mindig az ak-
tuális. A munkám során ju-
tottam el oda, hogy nem in-
dulok el konkrét elõadás-
tervvel, mert ott van 10-20
ember, akik átírják az egé-
szet. Soha nincs eltervezett
valami, ami úgy is lesz, mert
a diákszínjátszás, ez a mun-
ka nem egy ember akarata.
Nem egy ember által vezé-
nyelt folyamat.

– Mennyire zavaró, hogy a
Klauzál téren lehet csak fel-
lépési lehetõsége a gimnazis-
táknak?

- Megrendezik a Thealter
juniort és arra hivatkoznak,
hogy ott megkapjuk a szín-
padot. Egyébként léptünk
már fel a Kisszínházban
Thealteren pl. a Didergõ cí-
mû elõadással.

H.A.V.

25 éves a szegedi Thealter fesztivál

Szebeni Zoltán és a Szabadság megosztók
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Az atlétikai hazai Szuper-
liga-sorozat következõ állo-
mása Kaposvár volt, ahol a
Maximus SE versenyzõi is
részt vettek a viadalon. Súly-
lökésben és diszkoszvetés-
ben is szoríthattunk a szen-
tesi atlétákért, akik ezen a
hétvégén is kitettek magu-
kért. Benkõ Istvántól, a klub
elnökétõl megtudtuk, hogy a
fiú serdülõk versenyében
Dudás Vencel egyéni csúcs-
csal, 38 méter 31 centiméter-
rel a hetedik helyen végzett
a nála egy évvel idõsebbeket
felvonultató mezõnyben.
Nõi súlylökésben Váradi
Krisztina diadalmaskodott,
Csordás Cintia pedig negye-
dik lett, szintén egyéni
csúccsal. - Diszkoszvetésben
egy nyíregyházi versenyzõ
megelõzte Krisztát, aki má-
sodik lett, de büszkén mond-
hatjuk, hogy a döntõben az
elsõ 5 helyezett között négy
szentesi végzett - mondta
Benkõ István. -  Kriszta mö-
gött Papp Anita, Kocsis Ale-
xandra és Csordás Cintia vég-
zett. 

Seres András ezúttal nem
versenyzett, a szentesi atléta
legközelebb az augusztus el-
sején városunkban megren-
dezésre kerülõ Nemzetközi
Dobóversenyen áll rajthoz. A
szombaton, 16 órakor kezdõ-
dõ viadalra nevezett a Hor-
vátországban versenyzõ,
sokszoros magyar bajnok
olimpikon, Varga Roland férfi
diszkoszban, 67,38-as ered-

ménnyel, Szerbiából a férfi
diszkosz ezüstérmese, és a
nõi súlylökõ bajnok. Kuvait-
ból ismét nevezett az Ázsia-
bajnokság ezüstérmese Eisa
Zankawi, de érkeznek fiatal
versenyzõk Franciaország-
ból is. Itthonról a mieink
mellett a téli bajnok Huszák
János, Mozsdényi Dávid és
még sok fiatal sportoló jelez-
te indulási szándékát.        hv

A Tótkomlósi Rózsa Für-
dõben ez évben már 10. al-
kalommal rendeztek a sze-
nior úszók számára ver-
senyt. A rendezvény dísz-
vendége Zubor Attila volt, a
helyezettek tõle vehették át
a dobogón az érmeket. A
Szentesi Delfin ESC úszói
ez alkalommal is szépen
szerepeltek a nemzetközi
mezõnyben. 

Berezvainé Virágos Éva: 1.
hely 33 pille, 33 hát, 33

gyors, 133 vegyes, 2. hely 33
mell. Munkácsi Sándor: 1.
hely 33 gyors, 33 hát, 133 ve-
gyes. Lukátsy Katalin: 1. hely
33 mell, 33 hát, 2. hely 33
gyors. Debreczeni Beáta: 1.
hely 33 mell, 2. hely 33 hát,
133 vegyes, 4. hely 33 pille.
Bodnár Istvánné: 2. hely  33
mell, 3. hely 33 gyors, 33 hát.
Rozgonyi Eszter: 2. hely 33
gyors, 3. hely 33 pille, 33
mell. Ferke Gáborné: 2. hely
33 hát, 3. hely 33 mell. Tõke

Beatrix: 2. hely 33 gyors.
Bocskay Zsófia: 3. hely 33 pil-
le, 33 gyors, 133 vegyes. Lucz
Imre: 3. hely 133 vegyes, 4.
hely 33 pille, 33 mell, 33
gyors, 33 hát

4x33 nõi gyorsváltó: 1.
Szentes (Bodnár Istvánné,
Ferke Gáborné, Lukátsy Kata,
Bocskay Zsófia). 4x33 mix ve-
gyes váltó 2. Szentes (Debrec-
zeni Beáta, Munkácsi Sándor,
Rozgonyi Eszter, Holló Viktor).

Pólyáné Téli Éva

Újabb szenior úszósikerek

Július 24-én Dorog adott ott-
hont a strandbirkózó országos
bajnokságnak kadet és diák
korosztályban. Balogh Szabó
Anna személyében tavaly volt
már egy bajnoka a szentesi Dr.
Papp László Birkózó Egyesü-
letnek. - Az egyszem lányunk
és a fiúk is kitettek magukért -
fogalmazott Mazula Erik edzõ,

aki több jó hírt is tudatott: An-
na megvédte címét, így már
kétszeres országos bajnoknak
mondhatja magát, Zsirmik
Martin fantasztikus birkózásá-
nak eredményeképpen pedig
új bajnokot is avattak.

A csapat további helyezései-
rõl is beszámolt az edzõ. Vajda
Szebasztián egyenesen a, szin-

tén Dorogon rendezett váloga-
tott edzõtáborból "ruccant" át
a városi uszodába, és nyert
bronzérmet strandbirkózás-
ban. Zsirmik Tamás negyedik-
ként végzett. Balogh-Szabó Ár-
pád és Gyurász Dániel nagy
csatában szintén bezsebelt
egy-egy harmadik helyet.

DJ

Anna másodszor, Martin elõször bajnok

Második felkészülési mér-
kõzésén 5-0-s vereséget szen-
vedett a Szentesi Kinizsi
labdarúgó-csapata Kondo-
roson. Koncz Zsolt játékos-
edzõ szerint, mint ahogy az
elsõ, Kiskunfélegyháza elle-
ni sikerbõl, ebbõl a vereség-
bõl sem szabad messzeme-
nõ következtetéseket levon-
ni.

Meglehetõsen foghíjas csa-
pattal utazott a soron követ-
kezõ edzõmérkõzésének
helyszínére a Kinizsi csapa-
ta. Munkahelyi elfoglaltsá-
gok és nyaralások miatt nem
volt teljes a gárda, de hát ez
már csak így megy a megyei
elsõ osztályban. - Az elsõ fél-
idõben elfogadhatóan teljesí-
tett a csapata, de a második
45 percre elfáradtunk -
mondta Koncz Zsolt. - Igye-
keztem kipróbálni a játéko-

sokat különbözõ posztokon,
tudatosan és sérülés miatt
kényszerbõl is. A kondo-
rosiak ezen a délelõttön job-
bak voltak, úgy tûnik, elõ-
rébb tartanak a felkészülés-
ben, mint mi. A mi célunk a
folyamatos építkezés, és az,
hogy augusztus közepére, a
kupamérkõzésre összeálljon
a csapat. Sok munkára, és
sok idõre lesz szükségünk
ahhoz, hogy ne 50-60 perces,
hanem 80-90 perces csapat
legyünk.

A Kinizsi szerdán Hódme-
zõvásárhelyen játszik edzõ-
mérkõzést, majd pénteken és
szombaton hazai találkozók
következnek, elõbb a Nagy-
mágocs, majd másnap 11
órától a Szentmihály ellen
lépnek pályára Kerepeczkiék. 

hv

A valaha volt legnagyobb
mezõny állt rajthoz a nagy-
atádi Ironman-viadalon. Egyé-
niben több mint 600, váltó-
ban pedig több mint 800
versenyzõ köztük több szen-
tesi vágott neki az elmúlt
szombaton a 25. „Vasember-
próbárnak".

A versenyzõknek 3800 mé-
ter úszást, 180 km kerékpáro-
zást és 42 km futást kellett
teljesíteniük. Az immár 10-
szeres Ironman Vakhal György

14 óra 8 perc alatt tette meg a
távot, ezzel a korosztályában
a hatodik lett úgy, hogy ke-
rékpározás közben - amit vé-
gül 6 óra 30 perc alatt teljesí-
tett - az utolsó 20-25 km-en
komoly problémákkal küz-
dött. Õze László 12 óra 22
perc alatt ment végig, kor-
osztályában 57. lett, ezzel ja-
vított a tavalyi eredményén.
Lenti Péter 12. lett a korcso-
portjában, 16 óra 30 perc
alatt gyûrte le a távot, míg
Csendes Zoltán feladni kény-
szerült a versenyt. Váltóban
a Szaszkó Norbert, Szaszkó

Dominik és Héjja Imre alkotta
Szentesi Ragadozók indul-
tak, úgy, hogy Dominik 1
órán belül úszta le a 3800
métert, Imre 6 órán belül te-
kerte le a 180 km-t, Norbi pe-
dig 4 óra 5 perc alatt futotta
le a maratont, így 11 óra 2
perccel a 250 váltóból a 66.
helyen végeztek.

A szentesi versenyzõk leg-
közelebb szombaton állnak
rajthoz Fadd-Domboriban a
sprint-triatlon ranglista ver-
senyen.

HV

Edzõmeccsek
zsinórban

Szentesiek
a Vasember-

próbán

Nemzetközi dobóbajnokság

Balról a diszkoszvetésben ezüstérmes Váradi Krisztina,
Kerekes Dóra (Nyíregyháza) és a bronzérmes Papp Anita.

A 4 x 33-as vegyes váltó (balról) a második helyen végzett Tótkomlóson
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– Most egy szép, családi-
as panziót üzemeltetsz, ki-
egyensúlyozott és boldog
vagy, de azért az élet kaci-
fántos, hogyan kezdõdött?

- Vendéglátással kezdtem,
késõbb szállodákat üzemel-
tettem. Most egy kisebb
panziónk van, egy családi
vállalkozás, melyre mindig
is vágytam.

– Mikor kerültél ki Auszt-
riába?

- 2006 õszén mentem ki
elõször azzal a szándékkal,
hogy keresek valami szállo-
dát, amit megveszek, felújí-
tok és üzemeltetek. Hangsú-
lyozom, nem ez volt az elsõ
utunk. "Stájerország" kör-
nyékére jártunk síelni, a két
nagyobb gyermekem is ott
sajátította el ezt a sportot.
Balatonalmádiban éltünk, a
családom egy része még
most is ott él, ez volt a bá-
zis. Egy olyan helyet válasz-
tottam, ami csendes, élhetõ,
de benne van a köztudat-
ban.

2013-ban például itt ren-
dezték meg a sí világbajnok-
ságot, Schladmingban. Egy
kicsit elfogult vagyok, mert
ott élek, ez Ausztria közepe.

– Lehet azt mondani, hogy
Ausztria szíve?

– Igen, a logójuk is egy
zöld szív.

– Sok magyar van ott?
– Igen, nagyon sok ma-

gyar van, az utóbbi években
egyre többen vásárolnak ott
ingatlant, legfõképpen pan-
ziókat. Közkedvelt hely lett,
özönlenek ide a magyar
munkavállalók: szobalá-
nyok, szakácsok, felszolgá-
lók.

– Karintiának nagyon jó a
reklámja, egy idõben annyit
lehetett látni, hogy már
szinte sok volt, "Steier-
mark" egy kicsit mintha le-
maradt volna..

– A síszezon elõtt azért õk
is költenek erre és figyelnek
is rá, hogy a köztudatba be-
kerüljenek. Legfõképpen a sí
viszi a pálmát. Nyáron is sok
vendég van, kirándulnak,
túráznak. Ott ahol én is élek,
30 km-es körzetben, nincs,
amit ne lehetne télen és nyá-
ron egyaránt csinálni.

– Wellness és spa közpon-
tokra gondoljunk?

– A környékünkön van 2
termálfürdõ, termál hotelek,
de nem erre gondoltam, ha-
nem arra, hogy a panzióból
kimegy a vendég gyalogtú-
rára, kerékpártúrára, autóval
különbözõ tavakhoz mehet
el, raftingolni tud, ejtõer-
nyõzni, lovagolni is van le-
hetõsége. Európa legna-
gyobb kötélpályája is itt van
- ziplinénak hívják -, 2000
méter magasról lehet le-

csúszni, 1100 méter a szint-
különbség, izgalmas élmény.
Óriási kalandparkjaink van-
nak, Ausztriában a legna-
gyobb is itt van. Csodálatos
gleccsereket látni, amelyek
még nyáron is látogathatóak.

– Kanyarodjunk még egy
kicsit oda vissza, hogy te
mikor is végeztél a gimnázi-
umban? 89-ben?

– Igen.
– Mi szerettél volna lenni?

Nagyon nyugodt kiegyensú-
lyozott képet mutatsz. Ez
így volt a gimnáziumi idõk-
ben is, nagyon nem látott az
ember téged aggódni...

- Igen így volt. Majtényi ta-
nár úr is mindig azt mondta,
hogy a Kapus Pisti a jég há-
tán is megél... (Pisti felkacag
és hosszan nevet). Nem tu-
dom pontosan megmondani,
hogy mi is szerettem volna
igazából lenni. Amikor 14
évesen belecsöppentem a ba-
latoni vendéglátásba, akkor
nyaranta ott dolgoztam,
mint tanuló.

– Ez melyik település volt?
– Balatonalmádi, ott kezd-

tem. A nyolcadikat elvégez-
tem és ott töltöttem az elsõ
nyaramat, Almádi központ-
jában, mint parkõr, jegysze-
dõ. Nagyon megtetszett és a
gimnazista éveimben is visz-
szajártam, akkor már a kem-
pingben portás lettem. Bele-
láttam a dolgokba és rájöt-
tem, hogy nekem imponál a
vendéglátás, ezt akarom csi-
nálni. Érettségi után nem
sokkal lekerültem és '92-ben
csináltuk meg az elsõ vállal-
kozásunkat, akkor eldõlt a
sorsom.

– Biztosan te is fontosnak
tartod azt, hogy képezd ma-
gad, a fõiskola szóba került
nálad, vagy otthon a család-
ban?

– A Kodolányit estin én is

elvégeztem. Úgy illik, hogy-

ha az ember ezzel foglalko-

zik, akkor legyen valami pa-

pírja is hozzá. Igazából to-

vábbtanulni nem akartam. A

rendõrtiszti fõiskola szóba

került, de mivel gyermekko-

rom óta szemüveges vagyok,

egészségügyi okokból ki-

esett a lehetõségek körébõl,

már így visszagondolva nem

is bánom. Tudod, ahogyan

belecsöppentem a balatoni

életbe, akkor ezek a vágyak

szertefoszlottak, mert jól

éreztem magam a vendéglá-

tásban és ott is ragadtam, ez

az igazság.

– Ugyanez a „feeling"

megvan Ausztriában? Én

úgy tudlak elképzelni, mint

aki mindent megtesz a ven-

dégeiért...

– Igen, ez így van, szere-

tem a vendégeket. Keresem,

hogy miben tudok többet

nyújtani és ez nagyon sok

pozitív eredményt hoz. Sze-

retik, ha foglalkoznak velük,

sokszor késõ éjszakáig be-

szélgetünk, kártyázunk, va-

csorázunk, erre komoly

igény van.

–Minden álmod valóra

vált. Adódik a kérdés: haza-

jönnél?

– Nagyon jól érezzük ott

magunkat, úgyhogy a vála-

szom nem, nem jönnénk ha-

za!

Fehér Mónika

Ausztriában minden álma valóra vált

Augusztus 1., szombat
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:15 3D Hangya
20:30 3D Pixel
Augusztus 2., vasárnap
14:00 3D Minyonok
16:00 18:15 3D Pixel
20:30 3D Hangya
Augusztus 3., hétfõ
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:15 3D Hangya
20:30 3D Pixel
Augusztus 4., kedd 
14:00 3D Minyonok
16:00 18:15 3D Pixel
20:30 3D Hangya
Augusztus 5., szerda
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel

18:15 3D Hangya
20:30 3D Pixel
Augusztus 6., csütörtök
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible
- Titkos nemzet
Augusztus 7., péntek
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible
- Titkos nemzet
Augusztus 8., szombat
10:00 ! Agymanók
12:00 14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15  Mission Impossible
- Titkos nemzet
Augusztus 9., vasárnap
14:00 3D Minyonok
16:00 3D Pixel
18:00 20:15 Mission Impossible
- Titkos nemzet

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes

város évszázadai. Legelõk,
szántók, vadvizek. Céhek, ipa-
rosok, segédek. A zenegépek
története. A szentesi táj -
Koszta ecsetjével. 

Idõszaki kiállítás: Czóbel
Béla fõmûveibõl. A szentend-
rei festõ 34 alkotását augusz-
tus 8-ig tekintheti meg a kö-
zönség a megyeházi épület-
ben.

Csallány Gábor Kiállítóhely:
Régészeti látványtár. Régész-
hallgatók kiállítása. Szalva Pé-
ter és Drahos István-emlék-
szoba. Nyitva: kedd-péntek 9-
13, szombat 13-17 óráig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásai-
ból, valamint mûvészeti iskola
tanulóinak képzõmûvészeti al-
kotásaiból látható kiállítás.

Galéria Kávéház és Étterem
Sarusi István csongrádi fo-

tográfus Formaformáló for-
mák címû fotókiállítása szep-
tember 7-ig tekinthetõ meg
nyitva tartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????

Július 31-tõl

- Miért van a szõke nõ monitorján
cipõnyom?
- Mert megpróbált belépni az inter-
netre. 

Jótanácsok kisgyerekeknek:
- Ha apukád megkérdezi, hogy: "Te
hülyének nézel engem?", ne vála-
szolj!
- Ne csúfold a bátyádat, ha baseball
ütõ van a kezében!
- Amikor a szüleid veszekszenek,
ne hagyd, hogy fésüljön az anyu-
kád!
- Ha szeretnél egy cicát, kezdd az-
zal, hogy egy lovat kérsz!

A kismalac elindul új állatokat meg-
ismerni. Találkozik az öszvérrel.
- Szia, én vagyok a kismalac, téged
hogy hívnak?
- Én vagyok az öszvér.
- Miért hívnak öszvérnek?
- Mert apám ló, anyám pedig sza-
már.
A kismalac továbbmegy, a bokorból
morgást hall.
- Szia, én vagyok a kismalac, téged
hogy hívnak?
- Én vagyok a farkaskutya.

- Miért hívnak farkaskutyának?
- Mivel apám farkas, anyám meg
kutya.
A kismalac tovább ballag, majd hir-
telen zümmögést hall.
- Szia, én vagyok a kismalac, téged
hogy hívnak?
- Én vagyok a lódarázs.
- Na persze!

- Miért jobbak az újságok, mint a
televízió?
- Próbáltál már legyet tévével
agyoncsapni?

Háziállatok versenyeznek, hogy me-
lyikük a legfélelmetesebb.
Azt mondja a disznó:
- Belehempergek a sárba, visítva
rohangálok körbe, az összes ba-
romfi megijed tõlem.
Mondja a bika:
- Felszegem a fejem, fújtatok egy
kicsit, rohangálok a réten, az ösz-
szes tehén, birka szerteszéjjel fut.
Mondja a csirke:
- Úgy teszek, mintha döglött lennék,
a fél ország befosik a félelemtõl.

Szia anyu! Most Windows alatt pró-
bálok írni, ha megszakadna a szö-
veg akkor lefa...

Hõguta

Mozimûsor Vizsgálták a tûgátat
.

A Magyartés melletti Bökényi duzzasztó állapotát mérték
fel búvárok segítségével a MH 88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
búvárai. Az ideális körülmények között végrehajtott merülés
során az építmény mûszaki felderítése és a víz alatti elemek
állapotfelmérése történt meg a Hármas-Körösben. A duz-
zasztó 1905-1907 között épült dr. Zielinszky Szilárd mûegye-
temi tanár tervei alapján. A 35 méter széles tûsgáthoz 27 ke-
retláb, ezekhez további 15 tûtartó csõ tartozik. Utóbbiakra tá-
maszkodik 350 vörösfenyõ gerenda, ezek segítségével érték
el a 3,53 méteres duzzasztási szintet. A hajózsilip 10 méter
széles és 68 méter hosszú, melynek segítségével maximum
1000 tonnás uszályokat tudtak zsilipelni.

Kos
Az ön körül lévõ esemé-
nyek mostanság fölpö-
rögnek. A munkájában is

új kihívások állnak ön elõtt. A kap-
csolatai révén nagy elõnyök ígér-
keznek. Nagyon sok energiája van,
de nem tudja levezetni. 

Bika
Új szerzõdések aláírása,
fontos tárgyalások ezen
a héten nagy sikereket

hoznak önnek a késõbbiekre nézve is.
Ikrek
Közelebbrõl is megis-
merheti azokat az embe-

reket, akik körülveszik, akik na-
gyobb befolyással vannak az karri-
erjére. Kisebb változások várhatók
a munkájával kapcsolatosan. 

Rák
Bármit is szeretne meg-
beszélni a hét elején, ha-
tározottan és részletesen

fejtse ki a mondanivalóját. A tár-
gyaló partnerei közül mindenkinek
egyéni filozófiája van az érdekek és
a pénzekkel való rendelkezést
illetõen.

Oroszlán
Nagyon energikus és
tettre kész lesz. Felgyor-
sítja az eseményeket egy

sor körbetelefonálással. A kollégái-
nak is segíteni tud az optimális
tempó felvételében. 

Szûz
Nagyobb döntések ese-
tén ajánlott nagy tapasz-
talattal rendelkezõ szak-

ember véleményét, segítségét ki-
kérnie. Fõképp, ha hosszú távú
anyagi elkötelezettséget, érintõ
ügyrõl van szó. 

Mérleg
Hullámzó hangulat ural-
kodik a munkahelyén. In-

kább a jövõ-menõ dolgait érdemes
terveznie, amivel kivédheti a kör-
nyezetében lévõkkel felmerülõ kel-
lemetlen helyzeteket. 

Skorpió
A régóta húzódó ügyek
menetét könnyedén fel
tudja most gyorsítani. Így

megfelelõ kerékvágásba terelheti a
dolgokat. Most a tempót ön diktál-
ja. 

Nyilas
Amihez nyúl, pénz terem
belõle. Valóban a jó sze-
rencse áll mostanság ön

mellett. Azonban a hét közepén
nem szabad nagyot kockáztatnia.
Ha lehet, ne költsön egy vasat sem
egy-két napig.

Bak
A karrierje, az életminõsé-
ge javításáért tett erõfeszí-
tései kapják ezen a héten

a legkiemelkedõbb támogatást.
Amennyiben meg szeretne pályázni
egy jobb állást, itt az idõ, hogy meg-
tegye a szükséges lépéseket. 

Vízöntõ
Lesznek napok, mikor na-
gyon feszült lesz mások
miatt, ami kihathat a

munkájára is. A nyugtalanító ügye-
ket ezekben a napokban sikeresen
megoldja. Megengedhet magának
egy kis luxust.

Halak
Egy kicsit lassan bonta-
kozik ki a lényeg céljai el-
érésének útján, de ne ad-

ja fel, mert közel van ahhoz, hogy
erõfeszítéseit siker koronázza. Egy
kicsit óvatos bizalmi kérdésekben.

Július 31 - augusztus 07.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A dolce vita életérzés jut eszembe, ha Kapus István kerül
szóba. Az örökké vidám, jóképû fiú leérettségizett és aztán
egyszer csak nyoma veszett. A városi legenda szerint bal-
esete volt... Ezt õ is megerõsítette, hogy ilyen mendemonda
szárnyra kapott róla. A történet - valójában - annyi, hogy a
Balatonra költözött, vendéglátós lett, majd a székhelyét
Ausztriába tette. Mára már olyan helyen él, ahol 2 éve sí vi-
lágbajnokságot rendeztek, az osztrák válogatott pedig az
õsz beálltával ott is edzõtáborozik. Ausztria szíve éppen
olyan gyönyörû és zöld, mint A Hegyi doktor képsorai.
Megvan a kép? Hát ide tessenek elképzelni ezt a „kedves
hóhányót".



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacs� 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

Bûnügyi szempontból vi-
szonylag csendes napokat
élhettek meg a szentesiek
az elmúlt héten, tudtuk meg
a városi rendõrkapitányság
bûnügyi osztályán. Az
egyik helyi áruházban kasz-
szazáráskor vettek észre egy
hamis 5000 forint címletû
bankjegyet, jelenleg szakér-
tõk vizsgálják, hogy való-
ban hamis volt-e a pénz.

Oszlopokkal együtt loptak
el egy tízméteres szakaszon
drótkerítést a Gógány utcá-
ban. A tolvajok, július 21-én
bontották le a kerítést, és egy
fûnyírót is magukkal vittek.

Elloptak egy szivattyút
Szentes külterületén, egy
másikat pedig megrongáltak
ismeretlen tettesek, egy kül-
területi telephelyrõl pedig
laptopot és kéziszerszámo-
kat vittek magukkal a tolva-
jok.

Megütött egy férfi egy nõt
a Zrínyi utcában. A férfi és a
nõ egy közös udvarban ke-
veredett szóváltásba, aminek
az lett a vége, hogy a férfi
orrba vágta vitapartnerét,
akinek eltörött az orra.

Nadrágot szeretett  volna
lopni az egyik áruházból egy
„vevõ", le is szedte az áruvé-

delmi eszközt a ruháról, de a
biztonsági szolgálat munka-
társa feltartóztatta a kijárat-
nál.

Egy táskát loptak el fürdõ-
zõtõl a tiszai strandon. Ké-
sõbb a helyi gyermekotthon
dolgozója megtalálta ezt a
táskát, és kiderült, hogy az
intézmény egyik gyermek-
korú lakója volt az elkövetõ.
Ennek a fiatalnak ez volt a
sokadik lopása, korábban la-
punk is beszámolt arról,
hogy pénzt, dvd-lejátszót lo-
pott, benne volt fûkasza-lo-
pásban is, de részese volt
egy ugyancsak gyermekkorú
társa kifosztásának. Ennek
ellenére semmit nem lehet
vele kezdeni, mert gyermek-
korú, így nem büntethetõ,
továbbra is szabadon lophat.

hv
Nagyfeszültségû vezeték

tartóoszlopának csapódott és
kigyulladt egy személyautó
a Vasvári Pál utcában vasár-
nap este. Az ezüst Peugeot
vezetõjét a környéken élõk
húzták ki a lángoló autóból,
majd megpróbálták újra-
éleszteni. Végül a mentõk-
nek sikerült stabilizálni a fér-
fi az állapotát és kórházba
vitték. Egyelõre nem tudni,

hogy miért tért le a jármû az
útról. Az égõ autót végül a
tûzoltók oltották el.

Ugyancsak vasárnap dél-
után egy szénabálákat szállí-
tó mezõgazdasági vontató 28
körbála rakománya kigyul-
ladt ismeretlen okból Hód-
mezõvásárhely és Szentes
között a 45-ös fõút 48-as ki-
lométerének közelében. A
traktor vezetõje nem sérült
meg. Az oltás ideje alatt ka-
tasztrófavédelem munkatár-
sai mindkét irányban a bicik-
liútra terelték az autókat,
azonban a személygépjár-
mûnél nagyobb jármûvek-
nek várniuk kellett.

Pénteken a 45. számú fõ-
úton egy bálázó gép, nagy-
méretû szalmabála és a tarló
is égett. Szombaton Dere-
kegyház közelében körülbe-
lül 500 négyzetméternyi te-
rületen, Fábiánsebestyénen
300 négyzetméteren gyulladt
meg az aljnövényzet. A tüzet
szentesi hivatásos - és  fábi-
ánsebestyéni önkéntes tûzol-
tó egység oltotta el.

Vasárnap az Iskola utca
végén égett tarló, mintegy
200 négyzetméteren. A tüze-
ket a szentesi hivatásos egy-
ségek fékezték meg.

Folyamatosan lop,
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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Augusztus 3-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál
u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12-ig, vasárnap, ünnepnap
zárva. Augusztus 3-10-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-
péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 70-563-5139.

ÜGYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Szentes VÆros �nkormÆnyzata KØpviselı-test�lete (Szen-
tes, Kossuth tØr 6.) pÆlyÆzatot hirdet a lØtrehozand�, kizÆ-
r�lagos �nkormÆnyzati tulajdonœ Nonprofit Kft. �gyvezetıi
tisztsØgØnek bet�ltØsØre. A tÆrsasÆg feladata: a Szentesi
�let vÆrosi hetilap szerkesztØse, �sszeÆll�tÆsa, kiadÆsa Øs
Szentes vÆrosÆban a reklÆmtevØkenysØggel kapcsolatos
feladatok ellÆtÆsa. A pÆlyÆzati ki�rÆs a www.szentes.hu
honlapon megtekinthetı.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü augusztus 3. — 8.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús

Hétfõ: Scí leves és Halászlé
A menü: Töltött paprika,

paradicsom mártás
B menü: Rántott sajt, kukoricás rizs
Kedd: Magyaros gombaleves és

Cukkinikrémleves
A menü: Makói aprópecsenye, sült

burgonya
B menü: Zöldséges-csirkés rakott

tészta
Szerda: Csülkös szárazbableves és

Csirkegulyás
A menü: Pásztortarhonya
B menü: Csirkemell ropogós

bundában, meggyszósz
Csütörtök: Paradicsomleves és

Lebbencsleves
A menü: Kapros túróval töltött

karaj, burgonyapüré
B menü: Lecsós csirkemáj, párolt rizs
Péntek: Húsleves házi tésztával és

gyümölcsleves
A menü: Sertészszelet vadász

módra, sós burgonya
B menü: Rántott hal, majonézes

kukoricasaláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü aug. 3. – aug. 9.

Hétfõ: Zöldbableves 
A menü: Sertéspörkölt,

pirított tarhonya
B menü: Kukoricás csirkeragu,

Petrezselymes rizs
C menü: Rántott sertésszelet,

Petrezselymes rizs
Kedd: Daragaluska leves
A menü: Svájci sertésborda,

Petrezselymes burgonya
B menü: Töltött paprika
C menü: Rántott sertésszelet,

Petrezselymes burgonya
Szerda: Meggyleves
A menü: Rántott csirkecomb,

Majonézes burgonyasaláta
B menü: Gyros tál
C menü: Rántott sertésszelet

Majonézes burgonyasaláta
Csütörtök: Májgaluskaleves
A menü: Õszibarackos csirkemell,

Burgonyapüré
B menü: Kolbászos lecsó
C menü: Rántott sertésszelet,

Burgonyapüré
Péntek: Kolbászos, füstölt tarjás

korhelyleves
A menü: Aranygaluska vanília 

sodóval
B menü: Szilvás gombóc
C menü: Rántott sertésszelet,

Rizibizi
Szombat: Magyaros burgonyaleves
A menü: Eszterházy sertésszelet,

Tészta köret
Vasárnap: Csontleves
A menü: Milánói sertésborda

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.

Július 18-án rendezték meg

a Szentes Kupa 1. fordulóját

Lapistón. A modellrepülõ

megmérettetésen 26 verseny-

zõ indult három kategóriá-

ban. A szentesi Tószenberger

Györgyi 5. lett F1Q kate-

góriában. A kupa 2. forduló-

ját augusztus 8-án tartják a

lapistói pusztán.

Tikkasztó hõségben és tû-

zõ napsütésben zajlott szin-

tén Lapistón a modellrepülõ

országos bajnokság július 25-

én. Szentesi versenyzõ nem

indult a vitorlázó (F1A),

nyújtható vagy ismertebb ne-

vén gumis motorral szerelt

(F1B), motoros (C) és szaba-

donrepülõ elektromos moto-

ros (Q) kategóriákban rende-

zett versenyen.

Segédmotoros vezetõi en-
gedélyt kaptak azok a fiata-
lok, akik részt vettek az Or-
szágos Balesetmegelõzési Bi-
zottság SuliMoped program-
jában. A Csongrád Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság
irányításával Szentesen,
Csongrádon és Mindszenten
összesen 20 nyolcadik osztá-
lyos számára vált lehetõvé,
hogy ingyenesen segédmo-
toros vezetõi engedélyt sze-
rezzen. A Koszta József Álta-
lános Iskola elsõként kapcso-
lódhatott a kezdeményezés-
hez. A KRESZ szakkör tagjai
közül azok a diákok kaptak
lehetõséget, akik a Kerékpá-
ros Iskola Kupa versenyeken
aktívan részt vesznek és bi-
zonyították rátermettségü-
ket. A programban a meg-
szabott hat fõs keret tagja le-
hettek: Csurgai Márk, Kollár

László, Szabó Benjámin, Dara-

bos Ferenc, Sebõk Bence és Ber-

ki Endre. A programot a helyi
koordinátorok, Geráné Révész

Gabriella és Lucza László segí-
tették.

Szentesen és környékén a
Profi Autósiskola Kft. nyerte
el a képzést, amelyet részben

e-learning keretében valósí-
tott meg. Az oktatás február-
ban indult az elméleti tan-
anyagokkal, a KRESZ alapis-
mereti és elsõsegélynyújtó
tananyagrészekkel, majd a
jármûkezelési vizsgát köve-
tõen április és május hónap-
ban már a forgalmi vizsgára
készülhettek a tanulók. A si-
keres vizsgákat követõen a
vezetõi engedélyeket a Szen-
tesi Rendõrkapitányság épü-
letében ünnepélyes keretek
között adta át Kajtár Norbert,
a Profi Autósiskola oktatója.
Beszédében kiemelte, hogy
az összes tanulónak elsõre
sikerült a forgalmi vizsgája.
Hangsúlyozta, hogy a tudás
nem a vezetõi engedélyben,
hanem a megszerzett isme-
retanyagban rejlik.

Meglepetésként érte a gye-
rekeket, hogy az Országos
Balesetmegelõzési Bizottság
a legjobban teljesítõ tanulók-
nak zánkai nyaralást ajánlott
fel jutalmul. A Koszta-
iskolából két tanuló, Csurgai
Márk és Szabó Benjámin ve-
het részt a táborban. Az isko-
la jövõre szeretné folytatni a
Sulimoped programot.

SuliMoped program
a Kosztában

Modellrepülõ versenyek

Született: Kiss Albert és Kiss-Molnár Mónika Katalin
(Szentes, Jókai utca 143.) Ádám, Zsiros Pál Zoltán és Lupsa
Angéla Edit (Szentes, Csongrádi út 82.) Flóra, Varga István és
Varga-Szemerédi Renáta (Szentes, Klauzál utca 3. B lph. 3
em. 10a.) Bence, Szabó Dániel és Szamosközi Viktória (Szen-
tes, Õze Lajos utca 19.) Zsófia, Kovács Attila és Gál Laura
(Csongrád, Fövenyi utca 1. 2 em. 8a.) Natasa, Baranyi Antal
Gábor és Bugyi Katalin (Szentes, Horváth Mihály utca 6. A
lph. 1. em. 1a.) Richárd, Sebõk Sándor Miklós és Kisalbert
Fruzsina (Szentes, Jókai utca 170.) Zoé, Hatos-Szekander Fe-
renc és Sárréti Krisztina (Szentes, Sima Ferenc utca 40.) Rozi

Elhunyt: Deák Ferenc (Csongrád, Csemegi K. utca 27.),
Gulyás Sándorné (Csongrád-Bokros, Tanya 1481.), Szántai
Ferencné (Csongrád, Hársfa utca 26.), Berezvai István (Szen-
tes, Kiss E. u. 89.), Farsang Vendel (Szentes, Külsõ Ecsek Ta-
nya 16.), Gera Ferenc István (Szentes, Jókai u. 87/A).

Családi események


