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AKCIÓ a HUNOR COOP Zrt. üzleteiben szeptember 1. és 11. között!
Sara Lee
Paloma
duopack
2 x 250 g. 
1798 Ft/kg.

22OOéévveess

169 Ft. 39 Ft.

Friesland
Oké túró
rudi 
23 g., 
169 Ft/kg.

899 Ft. 159 Ft.

Sole, Mizo Boci töm-
lõs, ömlesztett sajt
100 g. sonkás,
tejszínes. 1590 Ft/kg. 

Az igazán értékes hang!

Hunor, Zombor 
Kakaós csiga
100 g., 1090 Ft/kg. 109 Ft.

Hell 
ener-
giaital 
250 ml.
676 Ft/l.

AAJJöövvõõnnkkéérrtt  AAllaapp--
ffookkúú  MMûûvvéésszzeett--
ookkttaattáássii  IInnttéézz--

mméénnyy  aazz  ÚÚjj  MMaaggyyaarroorrsszzáágg
FFeejjlleesszzttééssii  TTeerrvv  jjóóvvoollttáábbóóll
22001100..  ffeebbrruuáárrjjáábbaann  eelliinnddíítt--
hhaattttaa  SSzzeenntteesseenn  aazz  eellssõõ
OOKKJJ--ss  ffaazzeekkaass  ttaannffoollyyaa--
mmáátt,,  aammiitt  mméégg  eeggyy  kköövvee--
tteetttt,,  ííggyy  öösssszzeesseenn  2288--aann
vveetttteekk  rréésszztt  ssiikkeerrrreell  aa
pprrooggrraammbbaann..  AA  ttaappaasszzttaallaa--
ttookkrróóll  ééss  aa  ffoollyyttaattáássrróóll
SSÁÁRRRRÉÉTTII KKRRIISSZZTTIINNAA kkeerraammii--
kkuuss,,  rraajjzz  ééss  vviizzuuáálliiss  kkuullttúú--
rraa  ttaannáárr  (középen jobbról)
ttáájjéékkoozzttaattjjaa  aazz  oollvvaassóókkaatt..  

- A pályázati támoga-
tásból négyszáz órás, OKJ-
s szakképesítést adó faze-
kas tanfolyamaink népi
kézmûves vállalkozás
folytatására is lehetõséget
adnak. A végzett 28 fõbõl
van tudomásom olyanról,
aki ezt az utat választja,  és
saját mûhelyt létesít. Ket-
ten munkát kaptak a helyi
kerámiaüzemben. A támo-
gatott program ugyanis
hátrányos helyzetû, gye-
sen vagy gyeden lévõ,
nagycsaládos anyukák, ál-
láskeresõk, szakképesítés-
sel nem rendelkezõk vagy
korlátozott munkaképes-
ségû személyek számára
tette lehetõvé a szakképe-
sítés megszerzését - tudjuk
meg. 

--  MMiillyyeenn  ttaappaasszzttaallaattoo--
kkaatt  hhoozzootttt  ffeellsszzíínnrree  eezz  aa
kkééppzzééss??

- Nagyon komoly,
komplex vizsgára kellett
felkészítenünk a jelentke-
zõket, amely a vizsgakész-
let és vizsgaremek elkészí-
tésén, mint gyakorlati fel-
adaton túl, olyan elméleti

tudást is megkövetelt,
mint az anyag- vagy szak-
maismeret, mintagyûjte-
mény készítése vagy a ku-
tatómunka és szakrajz is-
merete. A növendékek jól
vették az akadályokat, kü-
lönösen a hölgyek voltak
nagyon aktívak. Akik
igénylik, továbbra is mód-
juk van intézményünkben
a gyakorlásra, kísérlete-
zésre, akár egyedi mûvé-
szeti alkotás létrehozására
is. 

--  DDee  aazz  úújj  ttaannéévvbbeenn  úújj
jjeelleennttkkeezzõõkkrree  sszzáámmííttaa--
nnaakk......

- Kellõ számú jelentke-

zõ esetén önköltséges faze-
kas tanfolyamot indítunk
ugyanolyan paraméterek-
kel, mint a támogatott
programban. A végzõsök
OKJ-s bizonyítványra és
életüket hosszabb távra
meghatározó szaktudásra
tehetnek szert. Tanfolya-
mot tervezünk továbbá
szövés, kosárfonás vagy
kézi és gépi hímzés szak-
ágakban is. Számítunk a
lakossági visszajelzésekre
abban, hogy megfelelõ ér-
deklõdés mellett mely tan-
folyamok indulhatnak a
küszöbön álló tanévben.
Kedvcsináló olvasható a

www.fazekasok.blogspot.
com weboldalon. De intéz-
ményünkben Szentesen a
TTóótthh  JJóózzsseeff  uuttccaa  2288//AA..
szám alatt is szívesen fo-
gadjuk az érdeklõdõket és
szolgálunk további felvilá-
gosítással. 

Sárréti Krisztina a jövõ
nagy ígéretérõl is beszél.

- Amennyiben - pályá-
zat útján - sikerülne a
székhelyünk felújítása, új
mûhelyeknek is lenne ele-
gendõ hely, ahol egyedi
helyi vonatkozású aján-
déktárgyak készülhetné-
nek, sokak örömére és bol-
dogulására.              --  ddiittee  --

Fazekasképzés, és ami mögötte van...

A jövõ kézmûveseiért

AA  SSzziivváárrvváánnyy  AAllaappffookkúú
MMûûvvéésszzeettookkttaattáássii  IInnttéézz--
mméénnyy  aauugguusszzttuuss  2255--éénn  ttaarr--
ttoottttaa  pprroojjeekkttzzáárróó  rreennddeezzvvéé--
nnyyéétt  aa  TTáárrssaaddaallmmii  MMeeggúújjuu--
llááss  OOppeerraattíívv  PPrrooggrraamm  kkeerree--
ttéébbeenn  ““HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ
mmûûvvéésszzeettii,,  kkéézzmmûûvveess  ééss  tteerr--
mméésszzeettiissmmeerreettii  pprrooggrraammookk
sszzeerrvveezzééssee  5544  kküüllöönnbböözzõõ  ttee--
mmaattiikkaa  aallaappjjáánn””  cc..  ppáállyyáázzaa--
ttáánnaakk  bbeeffeejjeezzéésséérrõõll..  

Amegvalósult program-
ról KKÁÁLLMMÁÁNNNNÉÉ SSZZAABBÓÓ EERRZZSSÉÉ--
BBEETT projektvezetõ az alábbia-
kat ismertette: a projekt 27 x
2  alprogramjában 562 tanu-
ló vett részt és 1500 tanítási
óra keretében több ezer kép-
zõmûvészeti tárgyi alkotás
készült, valamint színpadi,
színjátszó és néptánc foglal-
kozásokon vettek részt az
arra fogékony gyerekek. A
pályázat  a tanulók “Nevelé-
si-oktatási intézmények tan-
órai, tanórán kívüli és sza-
badidõs tevékenységét” tá-
mogatta, egyben mozgósí-
totta a Mûvészetek Háza

meglévõ kapacitásait. Ki-
egészítõ tevékenységként a
gyerekek heti, havi szakkö-
rökön, témanapokon, téma-
hét jellegû foglalkozásokon,
valamint tehetséggondozó
és napközis programokban
vettek részt. 

A pályázaton elnyert 46
millió forint támogatást az
intézmény a fentiek szerint,
a hagyományõrzés jegyében
használta fel a kulturális
örökségünk megismerteté-
se, természetes anyagok
használatával tárgyi alkotá-
sok létrehozása céllal. Az in-
tézmény saját humán erõ-
forrása mellett külsõ hagyo-
mányõrzõk, képzõmûvé-
szek, néptánc-, drámatanár,
kísérõ pedagógusok bevo-
násával valósította meg a
gyermekek élményszerû
foglalkoztatását.  A szakmai
megvalósításban 63 felnõtt
közremûködõ vett részt.  

A gyerekek Bokroson
bepillantást nyertek a szõlõ-
termesztés, borkészítés for-
télyaiba, tanultak hulladék-
ból alkotást létrehozni, ásvá-
nyokkal ismerkedtek, kéz-
mûves tárgyakat készítettek.
Kirándulásaik úti célja más
települések hagyományai-
nak feltárása volt, kétszer
Pécsen, egyszer Mezõköves-
den bõvítették ismereteiket,
láthatták a Mártélyi alkotó
táborban folyó munkát, s
még számos kiállítást.

A programban résztve-

võ intézmények: a Petõfi
Sándor Általános Iskola heti,
havi szakkörök és témanap,
valamint ásványgyûjtõ tá-
bor keretében, a Damjanich
János Tagintézmény heti
szakkör, témanap, hagyo-
mányõrzõ kézmûves tábor,
a Deák Ferenc Általános Is-
kola havi, heti szakkör, a
Koszta József Általános Is-
kola havi, heti szakkör mel-
lett hagyományõrzõ kézmû-
ves tábor formájában vett
részt a projektben. AKlauzál
Gábor Általános Iskola diák-
jai napközis foglalkozásokra
jártak. Szentesen kívüli in-
tézményként a szegedi Ma-
dách Imre Általános Iskola
volt a közremûködõ, ahol
heti szakkörök, témahét és
tehetséggondozó progra-
mok valósultak meg. A
Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskola volt a pro-
jekt középiskolai partnere,
tehetséges tanulóival, továb-
bá a Klauzál utcai  és a dr.
Mátéffy óvodában heti szak-
kör formájában formálták a
kicsik kézügyességét.  

A programban résztve-
võ gyerekek érzelmi, szelle-
mi fejlõdésén túl gazdago-
dott, elmélyült a kapcsolat
az intézmények és a szülõk
között, a pályázatban részt
vevõ egyes iskolák, így a
Mûvészetek Háza ismertsé-
ge és elismertsége is tovább
nõtt. ASzivárvány Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény újabb nyertes pályá-
zatokkal bizonyítja elkötele-
zettségét a 6-22 éves korosz-
tály mûvészeti oktatása, a
hagyományõrzés, tehetség-
gondozás iránt.                   ((ddtt..))

Projektzáró a Mûvészetek Házában

Értékteremtõ szabadidõ

Tisztelt Szülõk!

A város vezetése szá-
mára kiemelten fontos cél
a lakosság egészségmeg-
õrzése, életkortól függetle-
nül. Önkormányzatunk
nagyon fontosnak tartja,
hogy folyamatosan fejlõdõ
városunkban odafigyeljen
és támogassa az egészség-
megõrzést, minél hatéko-
nyabb formában. Szentes
Város Önkormányzata
2011-ben egészségpreven-
ciós programot indít a la-
kosság körében, amelynek
egyik alappillére a Human
Papilloma Vírus (HPV) el-
leni védõoltási program,
amely ingyenes hozzájutá-
si lehetõséget biztosít a
szentesi állandó lakosú 13
éves kislányok részére.

Azért tartom fontos-
nak a HPV elleni védeke-
zést, mert a HPV az egyik

leggyakoribb sze-
xuális úton terjedõ
kórokozó, sok típu-
sa ismert, súlyos és
halálos betegsége-
ket okozhat. Mára
már bizonyított,
hogy a méhnyak-
rákok 99.7%-ért a
HPV tehetõ felelõs-
sé.    

A szexuálisan
aktív korosztály 50-
80%-a élete során
átesik valamilyen
HPV fertõzésen,

azonban a fertõzöttek
mintegy 10-20%-a nem ké-
pes a saját immunrendsze-
re segítségével leküzdeni
a vírust és tartós fertõzés
alakul ki. Majd létrejönnek
a megbetegedések. A leg-
hatékonyabb védelmet a
Human Papilloma Vírus
ellen a védõoltás biztosít-
ja. Legoptimálisabb ha a
védõoltást a szexuális élet
megkezdése elõtt kapják
meg a lányok.  

Már több mint 4 éve el-
érhetõ a négykomponensû
HPV elleni védõoltás,
mely a szexuális élet meg-
kezdése elõtt adva, a HPV
6, 11, 16, 18-as típusaival
szemben közel 100%-os
védettséget adhat. Ezáltal
a nevezett típusok által
okozott méhnyakrák és

nemi szervi szemölcsök
ellen védelmet biztosít-
hat.

Mára már teljesen el-
fogadott a védõoltás
szükségessége, mert
amennyiben létrejön a
fertõzés, terápiája nem
megoldott.

Szentes Város Önkor-
mányzata felelõsen gon-
dolkodva teljes összegben
támogatja a 13 éves kis-
lányok oltását.  Bíztatom
a szülõket, hogy éljenek a
lehetõséggel, hiszen sok
szülõ veszi meg a védõol-
tást gyermeke részére
olyan településeken, ahol
nincs lehetõsége az ön-
kormányzatnak ilyen,
vagy ehhez hasonló tá-
mogatást nyújtani a csalá-
dok részére.

Az önkormányzati
program részeként az in-
gyenes körbe nem tarto-
zó, azonban az orvosi in-
dikáció alapján (hölgyek
45 éves korig; fiúk 9-15
éves korig) a védõoltásra
jogosult hölgyeket  és fiú-
kat is buzdítom, hogy
konzultáljanak orvosuk-
kal a kedvezményes pati-
kai lehetõségrõl.

A HPV okozta megbe-
tegedésekrõl, a védekezés
módjáról, a védõoltási
programról részletes tájé-
koztatást adunk az érdek-
lõdõk számára.

TTiisszztteelleetttteell  
SSzziirrbbiikk  IImmrree

((FFoottóó::  ddtt..))

Felhívás
SSzzeenntteess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorr--

mmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellõõ--tteess--
ttüülleettee  SSzzoocciiáálliiss  BBiizzoottttssáággaa
KKöösszzöönneett--OOkklleevvééll  aallaappííttáá--
ssáárróóll  rreennddeellkkeezzeetttt  aa  sszzooccii--
áálliiss  tteerrüülleetteenn  tteevvéékkeennyykkee--
ddõõ  sszzeemmééllyyeekk  mmuunnkkáájjáá--
nnaakk  eelliissmmeerréésséérree..

Az oklevél adomá-
nyozását kezdeményez-
heti a bizottság bármely
tagja, az e területen mû-
ködõ intézmény vezetõje,
dolgozója, valamint kari-
tatív szervezet, társadal-
mi szervezet.

A javaslatot sszzeepptteemm--
bbeerr  3300--iigg kell a Szociálpo-
litikai Osztályhoz eljuttat-
ni, amelynek tartalmaznia
kell a személy, szervezet
nevét, címét, valamint az
elismerni kívánt tevé-
kenység ismertetését.

A bizottság október-
ben, a soron következõ
ülésén dönt arról, hogy
mely személy vagy szer-
vezet (egy évben legfel-
jebb öt) kaphatja meg az
oklevelet, amely a "Szoci-
ális Munka" napján kerül
átadásra.

Ingyenes OKJ-s képzé-
sek indulnak Szentesen a
Mûvészetek Házában
szeptembertõl. Az érdek-
lõdõk panziós-falusi ven-
déglátó, pénzügyi-, szám-
viteli ügyintézõ, logiszti-
kai ügyintézõ és termékdíj
ügyintézõ tanfolyamok
közül választhatnak. A
mérlegképes könyvelõi
képesítés megszerzése

költségtérítéses. 
Érdeklõdni és

jelentkezni szemé-
lyesen a Petõfi u. 4.

szám alatt vagy a 63/311-
493, ill. 06-70/216-3749 te-
lefonszámon lehet. E-mail:
muvsuli@vipmail.hu.

SSzzeepptteemmbbeerr  1177--éénn  1100..0000
ééss  1188..0000  óórraa  között ásvány-
kiállítás és vásár várja a

Képzések nagyközönséget a Mûvé-
szetek Házában. Ásvá-
nyok, csigák, kagylók, ás-
ványból készült ékszerek
érkeznek a világ minden
tájáról Szentesre. Lehetõ-
ség lesz arra, hogy a gyere-
kek “bolhapiac” keretében
ásványokat, kõzeteket cse-
réljenek egymás között.

Az aznapi programfor-
gatag közepette ne mulasz-
szák el felkeresni Szente-
sen a Petõfi u. 4. szám alat-
ti “gólyásházat” sem.

Ásványkiállítás
és vásár

HHóóddssttoocckk  
uunnddeerrggrroouunndd

ffeesszzttiivvááll  
sszzeepptteemmbbeerr  99--1100..
HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy,,
MMaajjoolliikkaa  ggyyáárrtteelleepp..



Városi Visszhang   +36/20/3775-889    2. 

Horgászáruház

Az õszre 
hangolva

TTiisszztteelltt  HHoorrggáásszzttáárrssaa--
iimm!!  EEggyyiikk  sszzeemmeemm  ssíírr,,  aa
mmáássiikk  nneevveett..  MMiiéérrtt  iiss??  TTúúll
vvaaggyyuunnkk  eeggyy--eeggyy  ssiikkeerreess
ééss  jjóó  hhaanngguullaattúú  hhoorrggáásszz--
vveerrsseennyyeenn,,  aahhooll  sszzáázz  hhoorr--
ggáásszz  mméérrttee  öösssszzee  ttuuddáássáátt,,
hháárroomm  hheellyysszzíínneenn  aazz  eellssõõ
SSzzeenntteessii  SSzzáárrnnyyaass  NNaappookk
rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  kkeerreettee--
iinn  bbeellüüll..  EEzzúúttoonn  kköösszzöönnjjüükk
aa  HHuunnggeerriitt  ZZrrtt..  ééss  aa  MM..II..TT..
HHuunnggáárriiaa  KKfftt..  ttáámmooggaattáá--
ssáátt..  

A helyszínek a követ-
kezõk voltak: a Gerecz ta-
von bojlis versenyre, a
Kurca felsõ szakaszán har-
csafogó versenyre, illetve a
Kurca városi szakaszán a
könnyûszerelékes ver-
senyre került sor. Utóbbira
volt a legnagyobb érdeklõ-
dés, itt több kategóriában
indulhattak a résztvevõk,

hiszen a hölgyektõl a ver-
senyzõkig, a gyerekeken
keresztül, mindenki meg-
találhatta a saját kategóri-
áját. Meg szeretném kö-
szönni SSAALLLLAAII IIMMRRÉÉnek,
LLEENNGGYYEELL IISSTTVVÁÁNNnak, SSÓÓTTII
SSZZIILLÁÁRRDDnak, GGUULLYYÁÁSS JJÁÁ--
NNOOSSnak, és mindazoknak,
akik segítettek a szerve-
zésben, az elõkészületi
munkában, vagy az ebéd
lebonyolításában. Köszö-
nöm. Végül hálásak va-
gyunk BBEERRTTÓÓKK RRÓÓBBEERRTTnek,
ugyanis az õ megkeresésé-
re, illetve felajánlásával in-
dult el az egész verseny
szervezése. Reméljük, lesz
még lehetõségünk a jövõ-
ben is részt venni a ren-
dezvényen.

A másik téma nem
ilyen örömteli. A sajnála-
tos hír, amit bizonyára so-
kan hallottak, hogy 9500

m3 tisztított szennyvíz ke-
rült az alsó kurcai szakasz-
ba, ami a nagy meleg miatt
halpusztulást okozott. A
halveszteség mennyisége
7920 kg volt (többségében
süllõ, keszeg, amur, de
volt benne harcsa és ponty
is). A Környezetvédelmi
Felügyelettel és a Vízügy-
gyel közösen vízmintavé-

tel történt, valamint oxi-
gén mérést végeztünk,
ahol megállapították, hogy
a szennyezett területen 0,6
mg/l oxigén szint volt
mérhetõ, ami a halak élet-
fenntartásához nagyon
kevés, azaz biztos a hal-
pusztulás. 

Sajnos az ammónium
ion megengedett tûrhetõ
határértéke 2,5 mg/l, a
mért adatok 7 mg/l érté-
ket mutattak, ami majd-
nem háromszorosa a meg-

engedett határértéknek. Ez
kopoltyú bénulást okoz a
halaknak. Tehát elgondol-
kodtató a helyzet!

2011. 09. 02-án rendez-
te meg a MOHOSZ Velen-
cei tavi konferenciáját,
ahol KKIISSSS CCSSAABBAA barátom-
mal volt szerencsénk részt
venni, és ilyen jellegû
problémák, hasonló esetek
is felmerültek. Ezért való-
színûleg iszapmintát ve-
szünk, és minden utólagos
probléma kizárása érdeké-

Aktualitások horgászoknak

Egy jó, egy rossz hír...

ben megvizsgáltatjuk,
hogy van-e káros anyag
lerakódás benne.

A jövõre való tekintet-
tel reménykedjünk, hogy
hasonló esetek nem kö-
vetkezhetnek be. Ezekkel
a reményekkel zárom so-
raimat és köszönöm a
mentésben résztvevõ hal-
õrök, horgászok és Ko-
rom Zózi odaadó munká-
ját. U. i:  Védd a természe-
tet! Horgásztársi üdvöz-
lettel:      

KKaallaammuusszz  EEnnddrree

IIggaazzii,,  pprreeccíízz  ffiinnoommsszzeerreelléékkeess
hhoorrggáásszz..

AAzz  eellsszzáánntt  hhaarrccssáázzóókk..

AA  bboojjlliiss  ccssaappaatt..

RReekkkkeennõõ  hhõõsséégg--
bbeenn  uuttaazzttuunnkk
NNaaggyymmáággooccssrraa..

AA  kkaassttééllyybbaann  aa  KKáárroollyyii  kkuu--
ppááéérrtt  rreennddeezzttéékk  mmeegg  aa
““CCiivviilleekk  eeggyymmáásséérrtt!!””  eellnnee--
vveezzééssûû  rreennddeezzvvéénnyytt,,  ooddaa
iiggyyeekkeezzttüünnkk..  AA  ppoollggáárr--
mmeesstteerr,,  AATTKKÁÁRRII KKRRIISSZZTTIIÁÁNNtt
(képen) kkeerreessttüükk,,  mmeegg  iiss
ttaalláállttuukk  aa  sszzéépp  kköörrnnyyeezzeett--
bbeenn  lléévvõõ  KKáárroollyyii--ttóó  ppaarrtt--
jjáánn..  

- A nagymágocsi kas-
tély tavának új bérlõje van
- mondja. Szezonnyitó ren-
dezvény ez, melyhez az
önkormányzat is csatlako-
zott, nyárbúcsúztató csalá-
di hétvégét szerveztünk. A
megyei önkormányzattal
nagyon jó a kapcsolatunk,
így ki tudjuk használni a
hely adottságait is, hisz el-
sõdleges cél volna a horgá-
szat fellendítése a tavon. 

- LLaassssaann  eeggyy  éévvee  ttööllttii
bbee  eezztt  aa  ttiisszzttssééggeett..  MMiikk  aa
ttaappaasszzttaallaattaaii??

- Úgy érzem, hogy a
betanuló idõszak van mö-
göttem. Meg kellett ismer-
nem az önkormányzat me-
chanizmusát, megtalálni a
közös hangot az apparátus
dolgozóival. Négy év is
kevés lesz ahhoz, hogy át-
ütõ eredményeket érjek el.
Most az a legfontosabb,
hogy az önkormányzat
anyagi függetlensége meg-
maradjon. Szerencsére
Nagymágocs nem görget
maga elõtt adóssághalmo-

kat. Mégis nehéz napokat
élünk meg, csak a legfon-
tosabb feladatokra kon-
centrálunk és spórolunk.
Próbálunk pályázni is, már
amire az önrész keretünk
lehetõséget ad. 

HHOORRTTOOBBÁÁGGYYII GGYYUULLAA a
Nagymágocsi Kastélyott-
hon részlegvezetõje 2008.
szeptember elsejétõl tölti
be ezt a tisztséget. A prog-
ramról kérdeztük. 

- Ez az elsõ olyan ren-
dezvényünk, amelybe az
önkormányzattal közösen
be tudtuk vonni a tó bérlõ-
jét és a civil szervezeteket
is. Az volt a célunk ezzel,
hogy az emberek közelebb
kerüljenek az intézmény-
hez, a horgásztóhoz, és ez-
által a településhez is.
Örülök, hogy ilyen sokan
eljöttek, s hogy végre a tó-
nak is van gazdája. A bér-
lõ, azon túl, hogy üzemel-
teti a tavat, rendbe tette a
környezetét és mindenben
segít nekünk. 

Szeptember 7-8-án
megünnepelték a községi
idõsek napját. A szociális
otthonban egy nagyszabá-
sú rendezvényt szerveztek
ez alkalomból is. 

- Nem csak két nap
szól az idõsekrõl - említi
Hortobágyi Gyula, aki
hozzáteszi, az otthonnak
háromszáz lakója van,
nagy részük teljes ellátásra
szorul. Itt megtalálták
nemcsak a testi, hanem a
lelki békéjüket is. Jól érzik

magukat ebben az intéz-
ményben. 

Megszólaltattuk a kas-
tély-tó üzemeltetõjét is,
SSZZIILLÁÁGGYYII ZZOOLLTTÁÁNNTT..

- A tóban 16 mázsa hal
van jelenleg, folyamatosan
telepítünk. A fõ állomány
ponty, de amurt, kárászt és
dévért is teszünk a tóba.

A szegvári bérlõ szerel-
mese a vízi életnek, szíve-
sen horgászik is, amikor
teheti. Ebben a tóban ed-
dig 5 kg-os hal volt a leg-
nagyobb fogása.

A rendezvényen bog-
rácsokban rotyogott az
étel, kulturális mûsorok
váltották egymást és nem

maradt el a horgászver-
seny sem, s persze a vidám
vetélkedõ, benne talicska
tolás, gumicsizma hajítás,
stb... A nagymágocsi Kár-
olyi kupáért jövõre is ver-
sengenek majd a civilek. 

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  
DDöömmssööddii  MMiihháállyy

Nagymágocson gazdára
talált a Károlyi kastély-tó

Az I. Szentesi 
Szárnyas Napokon 

bemutatott 

ÍR VÖRÖS és 

HAFEN 
VILÁGOS
CSAPOLT

SÖR
a továbbiakban 

is kapható!

KKlluubb  
SSöörröözzõõ

SSzzeenntteess,,  FFaarrkkaass  AA..  uu..  4422..  

AA  HHoorrggáásszzáárruuhháázz
SSzzeenntteesseenn  aazz  AArraannyy  JJáánnooss
uuttccaa  1166..  sszzáámm  aallaatttt  mmáárr
ffeellkkéésszzüülltt  aazz  õõsszzii  sszzeezzoonn--
rraa..  FFoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüllõõ
áárruukkéésszzlleetttteell  ééss  ttööbbbb  úújj--
ddoonnssáággggaall  iiss  mmeegg  sszzeerreett--
nnéékk  lleeppnnii  aa  ttéérrsséégg  hhoorrggáá--
sszzaaiitt..  

Szeretne ön jól felké-
szült horgász lenni? A
kérdésre érthetõ az igen
válasz. Ezért érdemes
minden vízparti ostrom
elõtt alaposan átnézni a
készleteket, nincs-e szük-
ség pótlásra, cserére. Õsz-
szel még hasznosabb a jó
gumicsizma, a kényelmes
esõruha. Ezek is megtalál-
hatók a Horgászáruház-
ban. 

A sikeres halfogáshoz
nélkülözhetetlen a jó sze-
relék. Érdemes megismer-
ni a forgalmazók jóvoltá-
ból akciós újdonságokat,
az üzlet munkatársai szí-

vesen segítenek szakava-
tott tanácsaikkal a megfe-
lelõ választásban. A sze-
zon jellegzetessége a per-
getés. Az alapos horgász
idõben beszerzi a szüksé-
ges kellékeket, a folyóvízi
horgászathoz szükséges
etetõanyagokat is. JJóó  ttuudd--
nnii  aa  hhóónnaapp  aakkcciióójjáárróóll,,  aa
HHoorrggáásszzáárruuhháázzbbaann  aa
kkéésszzlleett  eerreejjééiigg  aazz  eetteettõõ--
aannyyaaggookkaatt  3300%%  kkeeddvveezz--
mméénnnnyyeell  lleehheett  mmeeggvváássáá--
rroollnnii..  

Ha minden együtt van
a jó fogáshoz, már csak
szerencse kell. Ezért ne fe-
ledjék, a Horgászáruház
minden hétköznap 8.00 és
17.00 óra között tart nyit-
va, szombaton pedig 8.00-
tól 12.00 óráig fogadja a
sporttársakat. Kérdései-
ket GGUULLYYÁÁSS JJÁÁNNOOSS üzletve-
zetõ a 06-20/620-8347-es
telefonon készséggel fo-
gadja. 

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  ddtt..    ((xx))

Zöldág szerdán 16-18 óra között,
a másfél és 3 éves picur-
kák szerdánkét 10 és 11
óra között, a felnõttek
szerdánként 18 és 20 óra
között bõvíthetik ez irá-
nyú ismereteiket. A hala-
dó 9-16 évesek napja a
péntek 17 és 19 óra közöt-
ti idõ. 9 éves kortól jelent-
kezhetnek a gyerekek ci-
tera és tekerõ oktatásra,
amelyre hétfõn délutá-
nonként kerül sor. 

Asztalitenisz szakosz-
tályuk 10 éves kortól vár-
ja a fiatalokat, edzésre na-
ponta van mód ugyan-
csak a Kiss Bálint utcai
helyiségben. 

Õsztõl újra indulnak a
kiskertész foglalkozások.
A Dózsa-házban csütörtö-
könként 17 és 19 óra kö-
zött, pénteken a Kiss Bá-
lint utcában 16 és 17 óra
között lehet bekapcsolód-
ni a programba. 

A Zöldág Mozgáskul-
túra és Sport Egyesület 15
éve választotta céljául a
szentesi népzenei, nép-
táncos hagyományok
ápolását, amit az új tanév-
ben is folytatni kíván. A
népi játék, népi ének, nép-
tánc és folklórismeret fog-
lalkozásai a következõ
rend szerint fogadják a ki-
sebb és nagyobb gyereke-
ket:

Kiss Bálint utca 3.
szám alatti próbatermük-
ben a 4-8 évesek hétfõn és



Városi Visszhang   +36/20/9837-226    3.

SS oo rr oo ll óó

Az Ági 
virágüzlet 

ajánlata a jeles
névnapokra:

Hidrogyöngyös be-
ültetéssel készült, vala-
mint tálas díszek, ex-
kluzív száraz csokrok,
cserepes és szálas virá-
gok igényes kötéssel. 

Üzletünk nyitva tartása:
hé.-pé: 8.00-17.00, 

szo.-vas: 8.00-12.00. 

Szentes, Rákóczi F. u. 16.
Telefon: 63/311-220

Új!Ágitól virágot!

LLiippóóttii  PPéékksséégg
TToovváábbbb  bbõõvvüülltt  aa  LLiippóóttii  PPéékk--
sséégg  kkíínnáállaattaa  aa  CCSSEERRPPEESS
SSAAJJTTMMÛÛHHEELLYY tteerrmméékkeeiivveell,,
mmeellyyeekk  ffrriissss  tteejjbbõõll  kkéésszzüüllnneekk

ééss  ffeelleesslleeggeess  aannyyaaggookkaatt  nneemm  ttaarrttaallmmaazznnaakk..  NNeemm
hhaasszznnáállnnaakk  eellõõáállllííttáássuukkkkoorr  sseemm  ttaarrttóóssííttóósszzeerrtt,,
sseemm  mmeesstteerrssééggeess  sszzíínneezzéékkeett,,  aarroommáátt  vvaaggyy  ssttaabbiillii--
zzáállóó--,,  áálllloommáánnyyjjaavvííttóókkaatt..  

AAzz  öösssszzeess  tteerrmméékk  gglluuttéénnmmeenntteess..  
TTeerrmméékkppaalleettttáánn  sszzeerreeppeell::
**  tteejj,,  tteejjffööll,,  ttúúrróó,,  jjoogghhuurrttookk,,  tteejjsszzíínn
**  kköörröözzöötttteekk,,  kkrréémmssaajjttookk,,  ttúúrróórruuddii,,  kküüllöönnffééllee  ssaajjttookk..

AA  KKoossssuutthh  uuttccaaii  sszzoollggáállttaattóóhháázzbbaann  lléévvõõ  LLiippóóttii
PPéékksséégg  kkeennyyéérrvváállaasszzttéékkáátt  kkiieeggéésszzííttvvee  mmáárr  kkaapphhaattóó
aa DDIIAABBEETTIIKKUUSS  KKEENNYYÉÉRR ((mmeellyy  rröövviidd  iiddõõnn  bbeellüüll
nnaaggyy  nnééppsszzeerrûûssééggrree  tteetttt  sszzeerrtt)),,  vvaallaammiinntt  ee  hhééttttõõll  aazz
ÉÉLLEESSZZTTÕÕMMEENNTTEESS kkeennyyéérr..

EEzzeekkrree,,  ééss  mmiinnddeenn  mmááss  tteerrmméékkrree  eellõõrreennddeelléésstt  iiss  
ffeellvveesszznneekk..

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss:: HH--PP::  0066..0000--1188..0000,,  
SSzz::  0066..0000--1133..0000..

Népszámlá-
lás 2011.

2011. október elsejétõl
október végéig Népszám-
lálás lesz Magyarorszá-
gon. Az összeírást kérdezõ
biztosok végzik, akik fel-
keresik a lakosságot. 

Számos tekintetben
fontos, hogy a lakosság
számáról és egyes adatai-
ról pontos képe legyen az
országnak, és azon belül
az egyes településeknek.
A népszámlálásnak teljes
körûnek kell lennie, akkor
tekinthetõ hasznosnak és
eredményesnek. Annak
gyors és eredményes lebo-
nyolítása érdekében kér-
jük a lakosságot, hogy a
hháázzsszzáámm,,  llééppccssõõhháázz,,  eemmee--
lleett,,  aajjttóósszzáámm ingatlanokra
történõ kihelyezésérõl, to-
vábbá a címek postaládá-
kon való feltüntetésérõl
gondoskodni szíveskedje-
nek. 

Pótösszeírás: 2011. no-
vember elsejétõl novem-
ber nyolcig lesz. A számlá-
lási biztosok a törvény ál-
tal elõírt munkában közre-
mûködnek, személyük
tiszteletet, munkájuk pe-
dig köszönetet érdemel.
Segítõ közremûködésüket
elõre is köszönjük!

Köz-
foglalkoztatás

Foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás váltotta
fel az eddigi bérpótló jut-
tatást. A feltételek nem
változtak, legalább 1 éves
együttmûködés a munka-
ügyi központokkal vagy a
munkanélküli segély ki-
merítése. 

Fokozottabb figyelem
fordul a családok szociális
helyzetére is. A szeptem-
ber elseje után kötött szer-
zõdésekben szereplõ tá-
mogatás mértéke már nem
minimálbér arányos, ha-
nem a központilag meg-
határozott közfoglalkozta-
tási bérhez igazodik. Ez a
szakképzetlenek esetében
57 ezer forint, a szakkép-

zettek esetében 78 ezer
forint havi támogatási
alapot jelent, 8 órás fog-
lalkoztatás esetén. A 8

órás közfoglalkoztatás
aránya azonban kismérté-
kû.

Szentes városa év eleji
pályázat alapján 37 fõ
nyolc órás és összesen 440
fõ 4 órás  foglalkoztatási
lehetõséget nyert el. Az
utóbbi szerzõdések 3, illet-
ve 4 hónapos idõszakra
szólhatnak, tehát negyed-
évenként 140-150 fõt érint-
hetnek. Az említett bérek
bruttó támogatások és ki-
fizetésük módja is válto-
zott, elsejétõl hetente tör-
ténnek a részarányos kifi-
zetések.

Gázár 
támogatás

Változás történt a gáz-
ár támogatás vonatkozá-
sában. Mostantól az be-
épül a llaakkáássffeennnnttaarrttáássii  ttáá--
mmooggaattááss rendszerébe. 

Az igénylõlapokat a
Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályán lehet
kérni. A kérelem mellé be
kell szerezni a hivatalos
jövedelemigazolásokat és
vagyon nyilatkozatot is,
kell tenni. Hitelt érdemlõ-
en kell igazolni az érintett
lakás nagyságát, amely-
nek alapja lehet adás-véte-
li szerzõdés, tulajdoni lap
vagy más okmány. 

A támogatást azok a
családok igényelhetik,
akiknél az 1 fõre esõ jöve-
delem nem éri el a 71.250,-
forintot. A támogatás mér-
legelés után adható, tehát
nem alanyi jogú. Az állami
normatív támogatás 90%-
os, és az önkormányzat
10%-ban járul ahhoz hoz-
zá. Az önkormányzat a to-
vábbi helyi lehetõségekrõl
szeptember 27. ülésén
dönt. 

Tantárgy 
Szentesen
az elsõse-
gély

A szeptember elsejével
megkezdõdött tanévben

új tantárgy oktatására  ke-
rült sor Szentesen. Az ál-
talános iskolák 8. osztá-
lyaiban és a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban, ösz-
szesen 12 osztályban, heti
1 órában „Elsõsegélynyúj-
tó ismereteket” oktatat-
nak. 

Az új tantárgy beveze-
tésére az adott lehetõsé-
get, hogy a képviselõ-tes-
tület júniusi ülésén
1.274.000,- forintot, a HPV
elleni védõoltásra szánt
keret megtakarításából,
megszavazott a tanórák
és a tankönyvek költsége-
ire. A tantárgyat szakava-
tott tanárok, mentõtisztek
tanítják.

Az összesen, mintegy
35 órában átadott ismere-
tek által javul a diákok
egészségtudatos magatar-
tása is.

Napközi té-
rítési díjak

Úgynevezett napköz-
beni ellátást kérhetnek
azon diákok szülei, ahol
az egy fõre esõ családi
nettó jövedelem nem éri
el a 42.750,- forintot, ám
egyedi esetekben van le-
hetõség ezen túlmenõ
méltányosságra is. Az el-
érhetõ támogatás az ét-
keztetést segíti. 

A kérelmeket az okta-
tási intézményekben lehet
kérni és fontos, hogy azt
az óvoda vagy iskola le-
igazolja. A kérelemmel és
az ehhez csatolt jövede-
lemigazolással 22001111..
sszzeepptteemmbbeerr  2200--iigg  a Pol-
gármesteri Hivatal Szoci-
ális Osztályán kell jelent-
kezni. Azok, akik eddig a

határidõig jelentkeznek,
szeptember elsejéig visz-
szamenõlegesen, meg-
kapják a térítési díjat. Az
azt követõen jelentkezõk
csak a következõ hónap-
tól kaphatnak térítést. A
jövedelem igazolás része
lehet a munkanélküli se-
gély postai szelvénye, a
családi pótlék, a GYED, a
GYES kifizetésének iga-
zolása. 

Amennyiben semmi-
lyen jövedelem nem létez-
ne, akkor hivatalosan és a
helyszínen nyilatkozni
kell az alkalmi munkák
nagyságáról vagy arról,
hogy semmi jövedelem-
mel sem rendelkezik az
adott családtag.

Szõke Lavina
2011

Szeptember 12-23. kö-
zött, négy ország katonai
alakulatainak részvételé-
vel, nemzetközi gyakor-
latra kerül sor Szentesen.
Ebben az idõszakban in-
tenzív katonai mozgások-
ra lehet számítani, amely
esetleges és idõszakos
forgalomkorlátozásokkal
is járhat. 

Az úgynevezett vég-
rehajtási szintér a tiszai
gyakorlótér. Fontos, hogy
a Honvédségi területen
lévõ csónakokat a tulajdo-
nosok jármûveikkel
együtt szállítsák el. A kö-
zelben lévõ üdülõk tulaj-
donosaitól pedig megér-
tést és türelmet kérnek a
gyakorlat szervezõi

CCssoorrbbaa  GGyyuullaa
mmééddiiaarreeffeerreennss

Ezüst Ér-
demkereszt

Az augusztus 20-ai ál-
lami ünnep alkalmából
BBÕÕHHMM SSÁÁNNDDOORR szentesi kis-
iparos a Magyar Köztársa-
sági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetésben részesült.

Az IPOSZ javaslatára
odaítélt állami elismerést
Budapesten vehette át a
mûszerész mester. A mint-
egy négy évtizede a lakos-
ság részére végzett minõ-
ségi munka, a helyi és or-
szágos közéleti tevékeny-
ség elismerése a kitüntetés.

Húsz éven keresztül: a
Szentes és Vidéke Ipartes-
tület, valamint az Ipartes-
tületek Csongrád megyei
Területi Szövetségének el-
nökeként harcolt az ipar-
testületek és az iparosság
érdekeiért. Jelenleg is az
IPOSZ Felügyelõ Bizottsá-
gának elnökhelyettese. A
Progress Vállalkozásfej-
lesztési Bizottság Kuratóri-
umában vagy a Szentesi
Önkormányzat Kereske-
delmi Bizottságában is a
vállalkozások és a lakosság
boldogulásáért, a település
fejlõdéséért dolgozott.

Pályázati
kiírás

Szentes Város Önkor-
mányzata felsõoktatási ön-
kormányzati támogatásra
pályázatot hirdet elsõ dip-
lomát szerzõ nappali tago-
zatos egyetemi, fõiskolai
hallgatók részére.

A pályázat beérkezési
határideje:  22001111..  sszzeepptteemm--
bbeerr  2233. (jogvesztõ határidõ:
2011. szeptember 30.)

A pályázat elbírálása
kizárólag a pályázó szociá-
lis rászorultsága alapján
történik.

Támogatásban része-
sülhet elsõsorban az, aki-
nek a családjában az egy
fõre esõ havi nettó jövede-
lem nem haladja meg a
42.750 Ft-ot.

Pályázati igénylõlap és
részletes felvilágosítás kér-
hetõ, illetve a pályázat be-
nyújtható a Polgármesteri
Hivatal Szociálpolitikai
Osztályán (földszint 116.
sz. szoba, tel.: 510-336).

Ismét a kór-
ház élén

Szeptember elsejétõl a
szentesi Dr. Bugyi István
Kórház fõigazgatói felada-
tait ismét DDRR..  VVÁÁRRKKOONNYYII KKAA--
TTAALLIINN látja el, aki 2007. má-
jus 2-ától az intézmény ki-
nevezett fõigazgatója. 

Dr. Várkonyi Katalin
2009-tõl szülési szabadsá-
gát töltötte. Ez idõszak
alatt, 2009. június közepé-
tõl 2011. augusztus 31-ig
látta el megbízott fõigazga-
tóként dr. Baráth Lajos az
intézményvezetõi felada-
tokat. 

Dr. Várkonyi Katalin

fõigazgató a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház vezetõjeként és
dr. Baráth Lajos  fõigazgató
a makói Dr. Diósszilágyi
Sámuel Kórház-Rendelõ-
intézet igazgatójaként a jö-
võben is együtt kívánnak
dolgozni, folytatni szeret-
nék az intézmények közötti
együttmûködés érdekében
megkezdett munkát. 

Körséta
A Szentesi Vendégsze-

retet Egyesület sszzeepptteemmbbeerr

1177--éénn két Szentesi Körséta
programot szervez. 1133  ééss  1177
óórraa  között ismét mód nyílik
arra, hogy a Református
Nagytemplom tornyából
megszemléljék az érdeklõ-
dõk a várost, 250 Ft-os tá-
mogatói jegy ellenében. A
belépõvel az egyesületet és
az egyházközséget támo-
gatják. 

1155  óórraakkoorr kezdõdik a
történelmi séta a belváros-
ban c. program, melynek
útvonala a Kiss Bálint utca,
Arany János utca, Farkas
Mihály és Ady Endre utcák.
Móra József és Nagy Géza
kalauzolja a résztvevõket.
Találkozó a nagytemplom
bejáratánál.

Komoly 
Férfiak

SSzzeepptteemmbbeerr  3300--áánn indul
a Zene - Világ - Zene követ-
kezõ évadja olyan sztárven-
dégekkel, mint BBOORRNNAAII TTII--
BBOORR vagy LLAAÁÁRR AANNDDRRÁÁSS,, a
KFT. együttes ismert zené-
szei. A Komoly Férfiak for-
máció rendhagyó, zenei vi-
lágában is különös, humo-
ros mondanivalójával gör-
be tükröt állítva elénk.
Bornai Tibor és fia, Szil-
veszter billentyûs  játéka,
Kertész Ákos ütõhangsze-
res kíséretével éri el az

egyedi hangzást. A hang-
versenyközpontban 1199  óórraa--
kkoorr több ismert KFT sláger
is elhangzik majd.

Népdalkörök
találkozója

A Csongrádi Mûvelõ-
dési Központ udvarán
sszzeepptteemmbbeerr  1177--éénn  1177  óórrááttóóll
nóta és népdalkörök adnak
egymásnak randevút. Köz-
remûködik a csongrádi Rö-
pülj Páva Kör, a csanyteleki

Kék Nefelejcs Népdalkör, a
szentesi Tilinkó Népdalkör,
hallgatók és csárdások
hangoznak el a csongrádi
László Imre Baráti Kör
elõadásában. 

Jegyek a mûvelõdési
központban elõvételben
400 Ft-ért, a helyszínen 500
Ft-ért válthatók. 

A könyvtárban
A Szentesi Városi

Könyvtárban szeptember
10. és 29. között a Paletta
Alkotókör kiállítása láto-
gatható. SSzzeepptteemmbbeerr  1122--éénn
Graham Greene: A vesztes
mindent visz c. rádiójáté-
kos felolvasó estjére hívja
a közönséget a Krúdy
Gyula Baráti Kör. Drama-
turg és rendezõ dr. Hor-
váth György. 

A Gondolkodók klubja
sszzeepptteemmbbeerr  1133--áánn tartja
következõ összejövetelét.
Dr. Papp Erzsébet ny. gim-
náziumi tanárnõ vezetésé-
vel arról beszélgetnek,
idõszerû-e, érdekes-e a
klasszikus orosz irodalom
napjainkban.

A romantika legszebb
zongoraversenyérõl tart
elõadást dr. Szalay László
fõorvos sszzeepptteemmbbeerr  1144--éénn..
Mindhárom program 1188
óórraakkoorr kezdõdik.

BBõõhhmm  SSáánnddoorr (középen) aa  SSzzeenntteessii  IIppaarrtteessttüülleett
eellnnöökkeekkéénntt  aa  22000066..  éévvii  iippaarrooss  ggyyûûlléésseenn..  ((FFoottóó::  ddtt..))
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VELÜNK! FÜGGETLENEKKEL!
PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE 

Tudatunk mélyén tisz-
tában vagyunk a tény-
nyel, az élet múlandó, így
mi magunk is múlandóak
vagyunk. Mindennapja-
inkat mégis igyekszünk
abban a tudatban élni,
hogy szeretteinket, bará-
tainkat, családtagjainkat
elkerüli, a fiatalokat nem
szereti a halál.

Ha egy komoly beteg-
ség mégis számunkra oly
kedves ember mellé szegül,
reményeink és kétségeink
közt egyensúlyozunk, s bí-
zunk a csodában, a kezelõ
orvos tudásában, miközben
betegünk életminõségének
megtartásával próbáljuk
életének nehéz szakaszát
megkönnyíteni.

Mert a távozás, ahon-
nan már nincs visszaút, ne-
héz a távozónak és az itt
maradtnak egyaránt.

Így volt ez, az ügyes, se-
bész szakorvos esetében is,
aki sok életet mentett meg
tudásával, kiegészítve em-
berségével. Szentesi gyöke-
reire mindig büszke pesti
szigorlónak természetes
volt, hogy városunkban

kezdi el gyógyító munkáját,
megcsillantva mellette festõi
tehetségét. Szerette a szépet
az élet minden területén, s
tett is érte. Szívesen nézte
gyönyörködve a csillagos
égboltot. Életének legfénye-
sebb csillaga kislánya volt,
akivel õszinte szeretettel,
szívbõl jövõ lelkesedéssel
játszott. Készített neki jel-
mezt a farsangi bálra, s vele
közösen papír akváriumot,
magyarázva közben nem-
csak a papírragasztásról, a
halak életérõl is. 

Szerette az állatokat, kü-
lönösen a kutyáit, akik sze-
retõ családjával együtt a leg-
nehezebb órákban is napsü-
téssel ajándékozták meg,
szépítették a nehéz órákat.
Orvos és ember volt, jó ba-
rát, olyan, aki, ha kellett vil-
lanyt szerelt, segítve ezzel is

a hozzá közelállókat. Fiata-
lon ragadta magával, a ma-
gát erõsnek mutató kegyet-
len halál, szüksége volt a
„kaszásnak” a jól tájékozott,
nagy tudású, fiatal orvosra.
Sorsát senki nem kerülheti
el, neki 55 évet engedélye-
zett a földi életbõl. Azt
mondják, az hal meg, akit el-
felejtenek. Õ sokáig él a be-
tegei hálás emlékezetében,
szerettei szívében. 

Emlékezetünkben az
életvidám srác maradsz, aki
önfeledten játszik a Tisza
szõke vízében, napozol,
gyönyörködve partjában.
Nem vagyok egyedül, aki
büszke arra, hogy ismerhe-
tett, barátnak tudhatott. Biz-
tos vagyok benne, fentrõl vi-
gyázod továbbra szeretteid
lépteit. Nyugodj békében
Gyuri!                  ffüürreeddii  zzssuuzzssaa

In memoriam dr.
Csanády György

AAzz  iiddõõjjáárrááss  jjoobbbbrraa  ffoorr--
dduullttáávvaall,,  aazz  óórráákk,,  nnaappookk
sszzáámmáánnaakk  nnöövveekkeeddéésséévveell
eeggyyrree  ttööbbbb  iiddõõtt  ttööllttüünnkk  aa
sszzaabbaaddbbaann..  MMaannaappssáágg  ssookk
sszzóó  eessiikk  aazz  UUVV--ssuuggáárrzzááss--
rróóll,,  aannnnaakk  kkáárroossííttóó  hhaattáássáá--
rróóll..  OOddaa  kkeellll  ffiiggyyeellnnii  aa  ffeell--
hhíívváássookkbbaann  sszzeerreeppllõõ  ttiillttáá--
ssookkrraa,,  ddee  nneemm  sszzaabbaadd
mmeeggffeelleeddkkeezznnii  aa  nnaappfféénnyy
jjóóttéékkoonnyy  eeggéésszzssééggmmeeggõõrr--
zzõõ  ttuullaajjddoonnssáággaaiirróóll  sseemm..

Tudatosan alakítsuk ki
napozási szokásainkat.
Tudni kell, hogy erõs nap-
sütésben a bõrben találha-
tó védelmezõ sejtek a bõ-
rünk azon részében kon-
centrálódnak, ahol támo-
gatni kell a bõr saját rege-
neráló folyamatait. Ha bõ-
rünk védekezõ  képessége

kimerül, olyan sérülések
keletkezhetnek rajta, ame-
lyeknek helyreállítására a
szervezet önmaga már
nem képes. Szakember se-
gítsége kell. Érdekes, hogy
a napfény okozta károkat
éppen a napfény által ki-
váltott regeneráló folya-
matoknak köszönhetõen
képes helyreállítani a bõr
(D vitamin feltöltés).

Megemlíteném még a
bõrön lévõ elváltozásokat,
pl. anyajegy, nem szabad
önállóan kezelni, kérjük
szakorvos segítségét, mert
ilyen esetekben szükséges
a kivizsgálás. Melanoma -
csak szakember segítségé-
vel kezeljük. 

KKiipprróóbbáálltt  hhaasszznnooss  ttaa--
nnááccssookk:: Figyelje rendsze-
resen a bõrét! Délelõtt 11

és 15 óra között ne napoz-
zunk.  Csak árnyékos he-
lyen legyünk a szabadban.
Használjunk UVA és UVB
elleni védelmet nyújtó,
magas faktorú (15-30)
fényvédõt, bõrünket 2
óránként ápoljuk le. Hasz-
náljunk kalapot vagy sap-
kát a fej védelméért, sze-
münket UV-szûrõs nap-
szemüveggel védjük. A
szolárium, a mesterséges
barnulás nem javasolt.
Ezen felül, ha bármilyen
elszínezõdést, szokatlan
elváltozást vagy kinövést
észlelünk, azonnal fordul-
junk bõrgyógyász szakor-
voshoz, mert a baj kialaku-
lása megelõzhetõ. 

CCssoorrddááss  IIssttvváánnnnéé
tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszz
eeüü..  sszzaakkttaannááccssaaddóó

A fényérzékenységrõl II. 

““MMiiddõõnn  aa  rroonnccssoolltt  aannyyaaggoonn  
DDiiaaddaallmmaass  lleellkkeedd  mmeeggáálllltt,,

SS  mmeeggnnéézzvvee  bbááttrraann  aa  hhaalláálltt,,
HHiitttteell,,  rreemméénnnnyyeell  ggaazzddaaggoonn  

IInndduulltt  nneemm  ffööllddii  uuttaakkoonn,,””
((AArraannyy  JJáánnooss))

TTuuddaattjjuukk  aa  kkeeddvveess  rrookkoonnookkkkaall,,  iissmmeerrõõssöökk--
kkeell,,  hhooggyy  ddrráággaa  sszzeerreettttüünnkk

TTAARRCCZZAALLII SSÁÁNNDDOORR
((sszzüüll::  11993399..  jjúúlliiuuss  0022..))

vvoolltt  SSzzeenntteess,,  DDeeáákk  FFeerreenncc  uuttccaaii  llaakkooss
1155  éévvvveell  eezzeellõõtttt,,  11999966..  sszzeepptteemmbbeerr  88--áánn
öörröökkrree  iitttt  hhaaggyyootttt  bbeennnnüünnkkeett..  HHiiáánnyyzziikk
öölleellõõ,,  ddoollggooss  kkeezzee..  KKeeddvveess  eemmlléékkéétt  õõrriizzzzüükk..  

SSzzeerreetteetttteell  eemmlléékkeezzüünnkk::  ffeelleessééggee  PPiirroosskkaa,,  ffiiaa
SSáánnddoorr  ééss  ppáárrjjaa  IIllddiikkóó..

AA  PPáállmmáássookk  SSzzöövveettsséé--
ggee  nnéévvaaddóó  sszzppoonnzzoorraa  aa
SSzzeenntteessii  FFooggaatthhaajjttóó  EEggyyee--
ssüülleett  aauugguusszzttuuss  2200--aaii,,  iimm--
mmáárr  hhaarrmmaaddiikk  aallkkaalloommmmaall
mmeeggrreennddeezzeetttt  vveerrsseennyyéé--
nneekk..  AAzz  iiddeeii  rreennddeezzvvéénnyy    aa
SSzzáárrnnyyaass  NNaappookk  pprrooggrraamm--
jjaaiitt  ggaazzddaaggííttoottttaa..

A lovas sportok egyre
népszerûbbek városunk-
ban is, így érthetõ, hogy
évrõl-évre több közönsé-
get vonz az ünnepi ver-
seny, amelyet vadász-, és
akadályhajtásban rendez-
tek egyes-, kettes- és póni-
fogatok számára - említet-
te KKOOVVÁÁCCSS JJÁÁNNOOSS,, a lovas

egyesület elnöke. A 9 és 17
óra közötti lovas forgatag
szereplõi a dél-alföld tele-
püléseirõl érkeztek, és 26
fogatot neveztek a ver-
senybe. Kategóriánként az
elsõ három helyezett ser-
leg díjazásban részesült,
amelyeket BBAAJJCCZZÁÁRR SSÁÁNN--
DDOORR adott át a Pálmások
Szövetsége képviseletében
a kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó hajtóknak. A serleg
mellé azonban oklevél, a
résztvevõknek emléklap is
járt, a lovakra szalagot
tûztek. Az akadályhajtást
a hódmezõvásárhelyi IIFFJJ..
OOLLAASSZZ LLAAJJOOSS nyerte, míg

vadászhajtásban a szentesi
egyesület sportolója, BBOOLL--
DDIIZZSSÁÁRR JJÁÁNNOOSS (2. kép) vég-
zett az élen. Ugyancsak
haza került a pónifogato-
sok legjobbjának díja is,

KKUURRUUCCZZ IIMMRREE és lovai jó-
voltából (1. kép).

A Szentesi Fogathajtó
Egyesület tagjai köszönik
minden támogató segítsé-
gét, a Pálmások Szövetsé-
ge anyagi hozzájárulással,
a Bartha János szakközép-
iskola dolgozói a verseny-
pálya feldíszítésével segí-
tették a versenyt sikerre.

Kovács János hangsú-
lyozta, örül, hogy a fiata-
lok körében is egyre ked-
veltebb ez a sportág, s

hogy tizennyolc aktív tag-
juk immár saját fogattal
rendelkezik. Az utóbbi
idõben csatlakozott hoz-
zájuk TTÓÓTTHH EESSZZTTEERR akro-
batikus lovas torna cso-
portja, akik látványos be-

mutatóval tették még
színvonalasabbá a ver-
senynapot. 

Elmondta továbbá,
hogy az õsz folyamán
több program vár még a
szentesi fogathajtókra.
Legközelebb, szeptember
18-án a felgyõi lovas  na-
pok vendégei lesznek,
ahol szabadidõs verseny-
re kerül sor. Oda is várják
a sportág kedvelõit, a
szurkolókat. 

HHoorrvváátthh  ZZoollttáánn

Fogathajtók versenye

“Levadászott” elsõ helyek
1.

2.

PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE   Fizetett közlemény

TTööllttssee  ffeell  
sszzeerrvveezzeettéétt  õõsszzrree,,  ttééllrree  

vviittaammiinnookkkkaall,,  áássvváánnyyii  aannyyaa--
ggookkkkaall,,  nnyyoommeelleemmeekkkkeell..  EEhhhheezz
sszzeemmééllyyrree  sszzóóllóó  ttaannááccssaaddáássssaall  

jjáárruulluunnkk  hhoozzzzáá..  ÜÜzzlleettüünnkk

BOLT AZ EGÉSZSÉGHEZ ÜZLET
SSzzeenntteess,,  KKoossssuutthh  uu..  2222..  

**  **  **  **  **
AA  lleellkkii  ffeellttööllttõõddéésshheezz  vváállaasssszzaa  aazz  

ASYLUM KÖNYV-, AJÁNDÉK 
ÜZLET kkíínnáállaattáátt::
--  ccssiisszzoolltt  kköövveekkbbõõll

--  mmeeddiittáácciióóss  kkaazzeettttáákkbbóóll
--eezzootteerriikkuuss  kköönnyyvveekkbbõõll

SSzzeenntteess,,  KKoossssuutthh  uu..  1155//AA..  
((KKeerreesskkeeddõõhháázz,,  eemmeelleett))

AAJJÁÁNNLLJJUUKK  
SSZZEERREETTEETTTTEELL!!

OOllvvaassóóii  kkéérrddééss:: Betör-
tek a lakásunkba és több
értéktárgyat elvittek.
Nemrég kaptam egy hatá-
rozatot a rendõrségtõl,
amiben a nyomozást fel-
függesztették. Ez mit je-
lent?

ÜÜggyyvvééddii  vváállaasszz:: A ha-
tározat indoklásának pon-
tosan kell tartalmaznia a
felfüggesztés indokát,
mert a sértettet tájékoztat-
ni szükséges a megtett
rendõri lépésekrõl, illetve
azok eredményeirõl. Jelen
esetben - beszámolója sze-

rint - a bûncse-
lekmény elkö-
vetõjét nem ta-
lálták meg,
ezért a nyomo-
zás folytatása
pillanatnyilag
szünetel. Ez
azonban nem jelenti az
ügy végleges lezárását,
mert a büntethetõség el-
évüléséig bármelyik pilla-
natban megtalálhatják a
tettest vagy tetteseket.

Ilyen esetben azért ér-
demes a sértettnek azt is
szemügyre vennie, vajon a

nyomozó hatóság
minden tõle telhe-
tõt megtett-e a
bûnelkövetõ felku-
tatása érdekében.
Ne felejtsük el azt
sem, hogy ezen ha-
tározat ellen van

helye jogorvoslatnak. 
Ha a sértett nem elége-

dett a rendõrség munkájá-
val, akkor panaszával kife-
jezésre juttathatja nemtet-
szését, s jelezheti felülvizs-
gálati szándékát.

DDrr..  DDöömmssööddii  JJóózzsseeff

Az ügyvéd válaszol
Miért nem nyomoznak tovább?

stein élete, úgyszintén
Erdõs Pál órásmesternek,
Plohn Sámuel méteráru
kereskedõnek, a haláltá-
borban ért véget. Olvas-
hatjuk a szentesi Izraelita
temetõ 323 mártírja név-
sorában a nevüket.  Az
emlékmû fölött figyel-
meztetõ szöveg: “zsidók
voltunk, ez volt a bûnünk
csupán”. 

Monológ: 1944-ben a
katonai szolgálatra alkal-
mas honvédek a fronton
voltak. Erdély, Kárpátalja
erõdépítésére Szentesrõl
kettõszáznegyvenen vo-
nultunk, szerszámaink-
kal. Zeteváralja, Ökörme-
zõ, Rahó, Takcsány térsé-
gében dolgoztunk. Aratá-
si szabadságra hazaérve
láttuk, hogy a Zsinagóga
mögötti városrészt a
Nagyvölgy sorig deszka-
kerítéssel lezárták. Az ott
lakókat kitelepítették. He-
lyükre zsidó családokat
hurcoltak. Majd onnan
õket vagonokba zsúfolva,
haláltáborokba vitték. T. J.
Vecseri utcai lakos tizen-
éves volt akkor. Most
mondja: “a látottakra em-
lékezni is borzalmas. Elfe-
ledni azt az idõt, lezárni
magunkban nem lehet.”
A korszak különbözõ
származású emberei bizo-
nyították példa értékûen
a békés együttélést. Õket
a fasiszta politika nem kí-
mélte.            

KKááttaaii  FFeerreenncc

Szentesen a Kos-
suth utca 14. szá-
mú épületben

dolgoztak egymás mellett:
Szabó, Erdõs Pál, Kiss,
Vecseri, Szergiusz Miklós,
Smidt, Nemes, Kaiser Ru-
dolf, Szoboszlai, Plohn Sá-
muel, középkorú embe-
rek. Kereskedõ, órás, mû-
szerész, mûköszörûs, mé-
száros-hentes szakmájuk-
ban szakmunkásokat is
neveltek. 

Az épület udvari szár-
nyában dr. Máté Jenõ vá-
rosi fõorvos lakott. Közöt-
tük barátság szövõdött.
Kaiser Rudolf a hentes
áruk készítésének közis-
mert szakembere, ma-
gyarnak tartotta magát.
Behívták a német hadse-
regbe. Nem ment! Kato-
nák jöttek érte...

A tizenkét éves fiúkat
a levente szervezetben a

majdani katonai életre ne-
velték a harmincas évek-
tõl. Származásunkat iga-
zolni kellett. Édesanyámat
református, édesapámat
katolikus egyház anya-
könyvébe jegyezték. Ma-
radhattam a levente szer-
vezetben. 

Grünstein György szü-
lei zsidó származásúak, a
Szentes, Kossuth utca 20.
szám alatti üvegezõ mû-
helyükben dolgoztak Üz-
letükben porcelán tárgya-
kat árultak. Fiuk magasra
nõtt, a levente szakaszban
elõl menetelt. Származása
miatt kizárták. Sárga csil-
lag viselésére kötelezték. 

A német megszállást
követõen édesapját, Grün-
stein Jenõt és Kádár Sán-
dor kõmûvesmestert ko-
holt vádakkal letartóztat-
ták. A Budapest fõutcai
börtönbe kerültek. Grün-

Magyar, német, orosz, zsidó emberek

A harmincas években
Évfordulók

7700  éve, 1941. szeptem-
ber 8-án a közellátásügyi
miniszter rendeletére beve-
zették a liszt, kenyér és szá-
raztészta jegyre történõ áru-
sítását. 

226655  éve, 1746. szeptem-
ber 9-én földrengést észlel-
tek Szentesen, de semmi
kárt nem okozott.

113300 éve, 1881. szeptem-
ber 10-én távgyaloglási ver-
senyt rendeztek Szentes és
Hódmezõvásárhely között. 

110000 éve, 1911. szeptem-
ber 10-én megnyílt Szánthó
Lajosné (született Mátéffy
Izabella) zongoraiskolája. 

8800 éve, 1931. szeptem-
ber 10-én 71 éves korában
elhunyt Novobáczky Gyõ-
zõ (1860-1931) mérnök,
Szentes 1894-1901 közötti
gazdasági tanácsnoka, a
Körös-Tisza-Maros Ármen-
tesítõ- és Belvízszabályozó
Társulat fõmérnöke, majd
fõszámvevõje, a Csongrád-
Szegedi Tiszai Halászati
Társulat igazgatója. Tanács-
noksága idején újult meg a
Széchenyi-liget (területén
az elsõ ártézi uszodával
és teniszpályával), s ké-
szült el a Petõfi Szálló.        

Forrás: LLaabbááddii  LLaajjooss



Városi Visszhang +36/20/9837-226 5.A KATALIN TEAM
ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI
TANÁCSADÓ KFT
Ü G Y V E Z E T Õ J E ,
KÁNVÁSI KATALIN
KÖZGAZDÁSZ, IGAZ-
SÁGÜGYI ADÓ- ÉS JÁ-
RULÉKSZAKÉRTÕ RO-
VATA.

E havi témánk:

Évközi 
változások

megszûnt biztosítási jog-
viszonya alapján, a bizto-
sítás megszûnését követõ-
en nem jár részére pasz-
szív táppénz. Táppénzre
az jogosult, aki a 2% mér-
tékû pénzbeli egészségbiz-
tosítási járulékot fizeti. Ez-
zel egyidejûleg csökkent a
táppénz összege is. Folya-
matos, legalább kétévi biz-
tosítási idõ esetében a fi-
gyelembe vehetõ jövede-
lem naptári napi átlagá-
nak 60%-a.

A baleseti táppénzre
való jogosultság nem vál-
tozott.

Méltányosságból csak
az kaphat ezen túl táp-
pénzt, aki biztosított. Aki-
nek megszûnt a biztosítá-
sa, méltányosságból táp-
pénzt nem kaphat!

A mmuunnkkaaüüggyyii  sszzaabbáállyy--
vváállttoozzáássookk augusztus else-
jétõl léptek hatályba. Jelen
cikkben csak arra a né-
hány pontra térek ki a sok
változás közül, amelyek a
legnagyobb érdeklõdésre
tarthatnak számot. A pró-
baidõ tartama továbbra is

30 nap. Kollektív szerzõ-
désben maximum 6 hóna-
pot lehet meghatározni.

A szabadságot az ese-
dékesség évében kell kiad-
ni. Kettõnél több részlet-
ben csak a munkavállaló
kérésére lehet kiadni. A
munkavállalót megilleti
naptári évenként legalább
egyszer, legalább 14 össze-
függõ naptári nap távollé-
tet biztosító szabadság.

A munkáltató egyolda-
lúan is elõírhatja, hogy a
napi munkaidõt meghala-
dó munka esetén a bérpót-
lék kifizetése helyett sza-
badidõ jár a munkaválla-
lónak. Ez a szabadidõ nem
lehet kevesebb a túlmunka
idõtartamánál.

Amennyiben van
olyan adózással kapcsola-
tos téma, amelyrõl szíve-
sen tájékozódna jelen ke-
reteken belül, kérem jut-
tassa el hozzám témaja-
vaslatát az alábbi e-mail
címre: kanvasikatalin@-
szentesikabel.hu, vagy
kérje telefonon: .
06/20/985-17-07. ((xx))

2011. július elsejétõl
mmeeggsszzûûnntt  aa  ppaasssszzíívv  ttáápp--
ppéénnzz..  Ez azt jelenti, ha a
munkaviszony megszû-
nését követõen az elsõ,
második vagy harmadik
napban keresõképtelen
lett a volt munkavállaló,
akkor a munkáltató fizet-
te továbbra is a táppénz
harmadát a költségvetés
felé. Ezáltal a munkavál-
laló táppénzre volt jogo-
sult. Ez a változás a mun-
káltatóknak kedvezõ, a
munkavállalóknak nem.
Táppénzre csak a fennálló
biztosítási jogviszony
alapján lehet jogosult a
munkavállaló. Ha egyide-
jûleg többes jogviszony-
nyal rendelkezik, akkor a

EEggyyeeddüülláállllóó  ffeellttéé--
tteelleekk  jjeelllleemmzziikk  aa
SSzzeenntteessii  MMûûvveellõõ--

ddééssii  KKöözzppoonntt  mmûûkkööddéésséétt,,
hhiisszzeenn  mmiinnddeenn  ffuunnkkcciióóhhoozz
kküüllöönn  ééppüülleett  ttaarrttoozziikk..
VVAARRRRÓÓNNÉÉ SSZZAABBÓÓ IILLDDIIKKÓÓ (ké-
pen), aazz  iinnttéézzmméénnyy  iiggaazzggaa--
ttóójjaa  sseeggííttssééggéévveell  pprróóbbáálljjuukk
mmeeggvviilláággííttaannii  aazzookkaatt  aa  ttéé--
nnyyeekkeett,,  aammeellyyeekk  mmaa  mmeegg--
hhaattáárroozzzzáákk  aa  mmiinnddeennnnaapp--
jjaaiikkaatt..  LLáássssuunnkk  jjoobbbbaann  mmöö--
ggéé,,  mmii  aa  jjoobbbb  SSzzeenntteess  kköözz--
mmûûvveellõõddéésséénneekk::  hhaa  ttoo--
vváábbbbrraa  iiss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii
iinnttéézzmméénnyykkéénntt  mmûûkkööddiikk,,
vvaaggyy  hhaa  nnoonnpprrooffiitt  kkfftt..  vváálltt--
jjaa  ffeell  aa  mmaaii  ssttrruukkttúúrráátt......

A Szentesi Mûvelõdési
Központnak szinte min-
den helyi kulturális ese-
ményhez van köze. Hol
elõtérbe kerül a saját szer-
vezésû rendezvényeivel,
hol a hangyamunkát adják
mások dicsõsége mögé.
Ma hat épület tartozik egy
irányítás alá, és jelenik
meg a gyûjtõnév alatt. 

- Valamennyi épület,
arra épült, amire használ-
juk - mondja Ildikó.

- Büszkék vagyunk a
Tokácsli Galériára, amely
jellegzetes tetõ megvilágí-
tásával egyedülálló, vagy
a jövõre száz éves Õze La-
jos Filmszínházunkra,
ahova éves szinten tízezer
látogató vált jegyet. A Mû-
velõdési és Ifjúsági Ház a
kétszázötven fõs pódium-
termével egészen a húsz
fõs szakköri termekig, na-
gyon sok funkciót be tud
tölteni. A Kiss Bálint utcai
civil ház még nem üzemel,
a Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Ház a civil csopor-
tok igazi találkozási helye,
hiszen a szakmai progra-
mok mellett vacsorás es-
tekre és baráti találkozók-
ra is kiválóan alkalmas. Ez

az egyetlen teljesen aka-
dálymentes épületünk. A
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ terme-
inek is évrõl évre nõ a ki-
használtsága, azonban saj-
nos egyik épület sem tudja
pótolni az ötszáz fõ befo-
gadó képességû színhá-
zunkat, ami nagyon hiány-
zik a színházat szeretõ kö-
zönségnek. 

--  MMiillyyeenn  mmaa,,  vváállttoozzootttt--
ee  aazz  ééppüülleetteekk  kkiihhaasszznnáállttssáá--
ggaa??

- A felsorolt épületeink
kihasználtsága jó, bár nem
egyenletes. Nem könnyû
megszervezni a mûködõ
öt épület rugalmas nyitva
tartását sem a húsz nyolc-
órás, három hatórás és egy
négyórás foglalkoztatot-
tunk beosztásával. Nincs
azonban olyan nap, az ün-
nep- és vasárnapokat is
beleértve, hogy az öt intéz-
mény közül legalább kettõ
ne lenne nyitva.

--  AAzz  eeggyyeess  ffuunnkkcciióókk

öösssszzeevvoonnáássaa  mmeeggoollddáásstt  jjee--
lleenntthheettnnee??

- Egyáltalán nem. Van
ugyan az ifjúsági háznak
vetítõterme, azonban egy
mozi mai követelményei-
nek nem felel meg. Koráb-
ban, pályázati forrásokból,
kicseréltük a székeket és a
legmodernebb hangtech-
nikai berendezésekkel sze-
reltük fel az Õze Lajos
Filmszínházat, ami az ifjú-
sági házban újabb tízmilli-
ós költséggel lenne kivite-
lezhetõ. S ami a legfonto-
sabb, itt az IHÁ-ban nem
biztosítható a kötelezõ két
kijárat sem. A másik fontos
kritérium a fûtés, ami nem
szakaszolható, így az épü-
let teljes fûtése télen közel
harmincezer forintot jelent
naponta. Pályázunk most
is a fûtés korszerûsítésére,
ám ez még a jövõ...

--  MMééggiiss  ggaazzddaassáággoossaann
mmûûkkööddtteetthheettõõ  eezz  aazz  iinnttéézz--
mméénnyyssttrruukkttúúrraa??  

- Ennek érdekében

mindent megteszünk. Ta-
valy pl. rekord bevételünk
volt tanfolyamokból, ám
az idén, források híján,
nem igényelték a helyisé-
geinket e célra. Most vi-
szont a kiesõ bevételeket a
Nyári színházunk többlet-
bevételei egyenlítik ki. Na-
gyon gondosan kezeljük a
bevételek és kiadások
egyensúlyát. Inkább arra
törekszünk, hogy plusz
forrásokra tegyünk szert,
amibõl további rendezvé-
nyeket, eszközbeszerzése-
ket vagy kisebb felújításo-
kat tudunk finanszírozni.

--  MMeennnnyyiibbõõll  ggaazzddáállkkoo--
ddiikk  aa  SSzzeenntteessii  MMûûvveellõõddééssii
KKöözzppoonntt??

- Idén ötvenhét millió
forint önkormányzati tá-
mogatás áll a rendelkezé-
sünkre. A támogatás ösz-
szege az elmúlt három év-
ben hét millióval csökkent.
A teljes költségvetésünk
azonban száztíz millió fo-
rint körüli a bevételektõl
függõen. Takarékos gaz-
dálkodással értük el, hogy
a gazdasági válság hatásai
ellenére a rendezvényeink
száma nem csökkent. A
mûsorok között aszerint
válogatunk, hogy a szín-
vonalas programok bevé-
teleket is hozzanak. Erre jó
példa volt az idei Nyári
színház program sorozata. 

Ildikó 26 éve van a pá-
lyán, szerinte önkormány-
zati intézményként bizto-
sított a színvonalas szak-
mai munka. Kft-k esetében
a bevétel az elsõdleges,
ahol a nívós programok,
szolgáltatások csökken-
hetnek vagy meg is szûn-
hetnek. A tervezett non-
profit kft. lényegesen több
mûködési forrást igényel
majd, mint a jelenlegi, ön-
kormányzati intézményi
forma. Akad tehát néhány
kérdõjel, amelyeket jó
szándékkal, gondos odafi-
gyeléssel és szakértelem-
mel lehet csak "eltûntetni".  

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  ddtt..  

Hova szárnyal a kultúra Szentesen?

Váltani, vagy sem...

TOVÁBB TART NAPSZEMÜVEGVÁSÁRUNK: 30-50-70% KEDVEZMÉNY!
FÉNYRE SÖTÉTEDÕ RÉTEGEK 50% KEDVEZMÉNNYEL!
SZEMORVOSI SZEMVIZSGÁLAT ÉS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT KEDD-,
SZERDA-, CSÜTÖRTÖK: 9-15 ÓRÁIG. RENDEL: DR. GYOVAI JUDIT SZE-
MÉSZ SZAKORVOS, KONTAKTOLÓGUS. BEJELENTKEZÉS a fenti telefon-
számokon. Az akció visszavonásig érvényes!

12-tõl

A HOBBI BARKÁCSÁRU ÜZLET kínálata:
- ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK
- HORDÓK 30 l. - 220 l.
- ELEKTROMOS KISGÉPEK 
(pl. láncfürész, kompresszor,
szivattyúk...)
- HULLÁMLEMEZ TÖBB

SZINBEN ÉS MÉRETBEN
- VESSZÕTERMÉKEK  

Nyitva tartás:
H-P: 8-17;  Szo: 8-12; V: 8-11; 

TELEFON: 06 30/642-0671; 

SZENTES, FARKAS ANTAL u. 30. (KISÉRI ABC MELLETT)

NNeemmssookkáárraa  bbeekköösszzöönntt
aa  hhiiddeegg,,  eezzeekk  aazz  uuttoollssóó
hhaasszznnooss  hheetteekk  aarrrraa,,  hhooggyy
ootttthhoonnuunnkk  sszzééppííttéésséénn,,  ffeell--
úújjííttáássáánn,,  hhõõsszziiggeetteelléésséénn
ddoollggoozzzzuunnkk..  MMiivveell  aa  ppéénnzz
nnaaggyy  úúrr,,  ffeelléérrttéékkeellõõddiikk
mmiinnddeenn  aannyyaaggii  sseeggííttsséégg..  

BBOOHHUUSS LLÁÁSSZZLLÓÓval,, a
Bohus és Társa Bt. ügyve-
zetõjével azt elemezzük,
hogyan juthat valaki akár
30% állami támogatáshoz,
egyben kedvezõ hitelhez,
hogy ezek a munkák idõ-
ben elkészüljenek. 

- A hitelfelvétel szemé-
lyesen az ügyfél otthoná-
ban, de a mi irodánkban is
megbeszélhetõ. A folya-
mat elõminõsítéssel, érték-
becsléssel indul, amit a hi-
telkérelem kiállítása kö-
vet. Minden esetben szük-
ség van ingatlan fedezetre
és két szereplõre, akiknek
igazoltan legalább mini-
málbérük van. Jövedelem-
nek azonban minden, a
nyugdíj, gyes, gyed, árva-
ellátás is beszámít. A má-
sik elõny, hogy nincs élet-
korból adódó megkötött-
ség, tehát 80 éves nyugdí-
jas is vehet fel tõlünk hi-
telt, abban az esetben, ha
az adóstársa 65 évnél fia-
talabb.

--  MMiikk  aa  hhiitteellhheezz  jjuuttááss
ttoovváábbbbii  ffeellttéétteelleeii??  

--  Az adós és adóstárs
minimum minimálbérnek
megfelelõ jövedelemmel
és legalább 3 hónapja ak-
tív bankszámlával kell
hogy rendelkezzen. Ez

alól kivételek a nyugdíja-
sok. Az ingatlan a piaci ér-
tékének 75%-áig terhelhe-
tõ. Ha már CHF alapú hi-
tel van, akkor maximum
45%, EUR hitelnél 60% le-
het az összes teher, és ne
legyen az adós BÁR listás.

- HHooggyyaann  ttáárrssuull  aa  hhiitteell--
hheezz  áállllaammii  ttáámmooggaattááss??

- Minden hitel három
részbõl áll, tõke, kamat,
kezelési költség. Amit az
adós tõkeként fizet, ahhoz
tesz hozzá 30%-ot támoga-
tásként az állam. 

- SSzzáámmoollnnii  kkeellll  rreejjtteetttt
kkööllttssééggeekkkkeell  iiss  eebbbbeenn  aa
kkoonnssttrruukkcciióóbbaann??

- Mint minden hitelnél,
itt is vannak költségek: az
igényelt hitelnek 1%-a az
ún. számlanyitási díj, az
értékbecslés, a tulajdoni
lap kikérése, a
közjegyzõi díj,
a földhivatali
bejegyzés díja
és az 1,5%-os
folyósítási díj
fizetendõ a fel-
vett hitel össze-
gébõl.

--  MMeennnnyyii  aa
mm ii nn ii mm áá ll ii ss aa nn
ffeellvveehheettõõ  öösszz--
sszzeegg??  

- Ez az ösz-
szeg 1 millió fo-
rint, ami több célra, pl. szi-
getelõanyag vásárlására is
költhetõ. 

--  VVaann--ee  ggaarraanncciiaa  aarrrraa,,
hhooggyy  aa  hhiitteellffeellvveevvõõ  mmiinn--
ddeenn  iinnffoorrmmáácciióótt  mmeeggkkaapp,,
hhooggyy  bbiizzttoonnssáággoossaann  ddöönntt--
hheesssseenn??

- Az érdeklõdõknek

személyre szóló számítási
példákat küldünk, a költ-
ségeket is feltûntetjük, így
senkit sem ér meglepetés!

- HHooggyyaann  aallaakkuullnnaakk  aa
hhaavvii  ttöörrlleesszzttõõ  rréésszzlleetteekk??

- Futamidõtõl függõen
lássunk egy példát: A fel-
vett hitel összege 1 millió
forint. Amennyiben a fu-
tamidõ 48 hónap, a havi
törlesztés összege 22.850
Ft és összesen 1.096.800 Ft-
ot fizet vissza az adós. A
futamidõ növekedésével
arányosan alacsonyabb a
törlesztés összege, és nõ
valamelyest a visszafize-
tendõ összeg is. 

Ám azt is számításba
kell venni, hogy a nyílás-
zárók cseréjével és hõszi-
geteléssel jelentõs megta-
karítás keletkezik a fûtés-

számlában, tehát a beruhá-
zásunk gyorsan megtérül -
tájékoztat Bohus László,
aki további felvilágosításért
a 06-30/289-0785-ös tele-
fonszámon hívható. E-mail:
bohusbt@szentesikabel.hu,
b o h u s e s t a r s a @ t v n e t -
work.hu.                          ((xx))

Hõszigetelés, nyílászáró csere, most!

Mégis lehet megoldás? 

SSzzeepptteemmbbeerr  1155--1199--iigg
1177..3300  óórraakkoorr a GGoonnddoozzoooo
c. színes, magyarul beszé-
lõ, amerikai családi vígjá-
ték látható az Õze Lajos
Filmszínházban.

2200  óórrááttóóll AA  KKaarriibb--tteenn--
ggeerr  kkaallóózzaaii: IIssmmeerreettlleenn  vvii--
zzeekkeenn  - színes, magyarul
beszélõ, amerikai kaland-
film kockái peregnek.
Rendezõ: Rob Marshall.
A filmben Penélope Cruz
Angelica személyiségét
formálja meg. 

Legutóbb megjelent
keresztrejtvényünket a LLii--
ppóóttii  PPéékksséégg  támogatta. A
megfejtés a cég következõ
termékei: pityókás kenyér,
meggyes pite, kürtös rúd.

A nyereményük átvételé-
nek módjáról levélben ér-
tesítjük nyerteseinket:  BBOO--
TTOOSSNNÉÉ ÁÁBBRRAAHHÁÁMM KKAATTAALLIINN
Vekerhát 3., KKÁÁLLMMÁÁNN TTEERRÉÉ--
ZZIIAA Sáfrán M. u. 22/C., SSZZAA--
BBÓÓNNÉÉ BBOODDOORR MMÁÁRRIIAA Mus-
kátli u. 13. szám alatti szen-
tesi lakosokat. 

Mozi Nyertesek
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ccssöönnggõõkk  jjeelleezzttéékk  fföölldd--
aannyyaa  hhaavváábbaann  aa  ttaannéévv
kkeezzddeettéétt..  SSookk  aapprróóssáágg--
nnaakk  jjeelleennttii  aa  nnaaggyy  bbeettûûss
éélleett  eellssõõ  llééppéésseeiitt,,  hhooggyy
öönnáállllóóaann  kkeellll  hheellyyttáállllnnii--
uukk  aazz  iisskkoolláábbaann..  2233--áánn  aa
MMéérrlleegg  ccssiillllaaggkkééppbbee  lléé--
ppüünnkk,,  ss  ootttt  iiss  mmaarraadduunnkk
ookkttóóbbeerr  2222--iigg..  AA  mméérrlleegg
ffiiggyyeellmmeezztteettnnii  pprróóbbááll
mmiinnddeennkkiitt,,  mmeeggffeelleellõõ
mméérrlleeggeellééss  uuttáánn  hhoozzzzuukk
mmeegg  ddöönnttéésseeiinnkkeett,,  ííggyy
sseeggííttvvee  mmaagguunnkkaatt  aazz
eeggyyeennssúúllyyhhoozz,,  aa  hhaarr--
mmóónniiááhhoozz..

Október elsején,
1991-tõl az idõseket ün-
nepli a világ, egy napig rá-
juk figyelve. Azután sokszor
félretéve õket, tapasztalatai-
kat fölöslegesnek tartva.
Történelmünk fontos napja
6., emlékezünk a vértanúk-
ra, akik magyarságukat
mindennél fontosabbnak
tartották. 

Piros betûs ünnep, azaz
munka szüneti nap, 23.
1956-ban ekkor kezdõdött a
forradalom. 1989-ben pedig
hazánk államformája köz-
társaság lett.

Ekkor nincs tanítás az is-
kolákban sem, így volt ez
1999-ben is. Néhány fiú rá-
ért, és közös zenélésbe kezd-
tek, s nem adták fel a mai na-
pig. Sõt egyre magasabbra
tették maguknak a mércét.

Elsõ perctõl a közös játék
öröme, lelkesedés, iskolai és
autodidakta módon meg-
szerzett zenei ismeretek, és 3
gitárossal megalakult a
VÉGLETEK zenekar. Tagjai
a mai napig csak saját szöve-
gû számokat játszanak.
2001-ben egy dobossal,
2003-ban pedig egy énekes-
sel bõvült a kis csapat. A
számtalan próbahely közt
volt osztályterem, nagyszo-
ba, majd a basszusgitáros sa-
ját házában, külön e célra
szolgáló kis próbaterem. A
tagokra már ekkor jellemzõ
volt a demokrácia  a zeneka-

ron belül. Már nemcsak a
maguk örömére zenéltek,
hanem az egyre növekvõ ra-
jongóiknak is. Közben szo-
rosabb baráti kapcsolat ala-
kult a zenészek közt, a tech-
nikai háttér, és a zenei ta-
pasztalatuk is bõvült, stílu-
suk egyre kiforrottabbá vált.

2002-ben ünnepelték az
elsõ 6 számos demó CD szü-
letését, mely a zenekar nevét
viseli,  majd 2005-ben a „Pré-
da” címmel megszületett a
második, melyen már 10 sa-
ját szám szerepel. A magyar
szöveg, a magyarul éneklés
továbbra is megmaradt.
Szövegírásban a végletek jel-
lemzõek, a tündér mesék és
a reális valóság közt. 

A zenekari felállásban
kis változás következett be
2006-ban. A kivált ritmusgi-
táros helyett egy rajongóból
lett zenekari tag, akivel is-
mét teljessé vált a csapat.
Dalaik továbbra sem egy
“kaptafára” készülnek, a
szövegeknek mondanivaló-
ja van. Ez vált a magyarul
énekléssel, a magas zenei
színvonalú öröm zenélés
mellett a VÉGLETEK zene-
kar egyik védjegyévé. Talán
egyesek számára kicsit sú-
lyosabb hangvételû, de dal-
lamosságát megõrzõ „Utca-
lány” névvel látta meg a
napvilágot  2008-ban a kö-
vetkezõ CD. A címadó dal

egyfajta Ars poeticá-
ja a zenekarnak,
melyben a zenész
élet világos és sötét
oldalát is bemutat-

ják. A következõ album
2009-ben Élõ-Életlen cím-
mel jelenik meg, melyen a
stúdió felvételeken kívül
belehallgathatunk a „vég-
letekes” koncerthangzás-
ba. Sokat mondó, „Hazu-
dok mást” idei albumuk,
mely címadó dalában a
férfiakban lakozó örök hó-
dítási vágynak állít görbe
tükröt. 

Érdekes érzés uralko-
dott el rajtam zenéjük hall-
gatása közben: mai fiata-
lok, de az igényesebbek
közül. Nekik az emberi és
erkölcsi értékek is fonto-
sak, a zene egy öröm for-

rás, nemcsak maguknak,
másoknak is örömet akar-
nak szerezni. Mostanában
sokat dolgoznak együtt HHEE--
VVEESSII JJUUDDIITTtal, aki népdal éne-
kes. Népi zenét rockosíta-
nak, ezt mutatják meg a kö-
zönségnek a nemsokára
megjelenõ közös CD-jükkel,
„HEVESI JUDIT és a VÉG-
LETEK” címmel. Szarvason
hallhatjuk õket a Szilvana-
pokon, ezen a hétvégén. De
ha valaki nagyon kíváncsi
lett a zenéjükre, a  honlapju-
kon is megismerheti.

Bízom benne, hogy
Szentesen is hamarosan be-
mutatkoznak majd. A zene-
kar dobosának szentesi kö-
tõdése van, hiszen városunk
kórházában orvosként tevé-
kenykedik. A zenekar tagjai
jó példát mutatnak napja-
inkban arra az együttmûkö-
désre, ahol a siker nem egyé-
ni, de pont ezért jó. A zene
szeretete, egymás teljesítmé-
nyének megbecsülése, füg-
getlen attól, hogy valaki or-
vos vagy akár kertész. Egyik
tag kislánya, Zoé születésére
bölcsõt faragtak, szeretettel,
és meggyõzõdésbõl: a ma-
gyar gyerek helye bölcsõben
van születése után...        

Értéket képviselnek, le-
gyünk büszkék rájuk! Csak
így tovább fiúk, VÉGLE-
TEK, végtelen sikert!

ffüürreeddii  zzssuuzzssaa      

Õk is mai fiatalok!

Tényleg a Végletek? Minden azon a
napon kezdõ-
dött, amikor

elõször léptem ennek a po-
ros bolygónak a felszínére.
Mint azt hiszem, minden
hozzám hasonló, frissen
végzett tudós, alig vártam,
hogy végre munkához lát-
hassak. Az sem zavart,
hogy a birodalom központ-
jától oly messze, a semmi
közepén kell majd dolgoz-
nom, elvégre mint antropo-
lógusnak, és az õsi kultúrá-
kat kutató tudósnak, az
ilyen háborítatlan bolygók
voltak ideálisak, hogy meg-
találhassam a választ, a né-
pemet oly régóta gyötrõ
kérdésekre: kik vagyunk,
honnan jöttünk, s miért va-
gyunk itt. Na persze a régé-
szek már sok mindent kiás-
tak, de a kezdeteket, azt ho-
gyan, és mikor, de fõleg mi-
ért fogott elõször kõbaltát
õsünk, még õk is csak talál-
gatni tudták. 

Elsõsorban ezért kutat-
tunk olyan bolygókon, ahol
éppen csak megjelentek az
intelligensnek tûnõ lények.
Természetesen a kutatást
nem csupán egyedül vé-
geztem. A szigeten, ahol a
városnyi kutatóközpont
állt, számos tudós dolgo-
zott együtt. Volt, aki a boly-
gó élõvilágát, más a geoló-
giáját, megint más a helyi
fajok genetikáját vizsgálta.
A vezetõ kutató, dr.
Grasson vezette az állomás
mellett, a genetikai kutatá-
sokat is, és õ volt a vezetõ
asszisztense. A nõ, aki az el-
sõ pillanatban elrabolta a
szívem. Linella olyan volt,
amirõl csak álmodhat egy
magamfajta: kedves, okos,
és csodálatosan szép. Ára-
dozhatnék róla, de nem
ezért kezdtem a mondan-
dómba. Úgy tûnt, az ottho-
ni gondok, a radikálisok, és
a kormány közti ellenséges-
kedéstõl végre sikerült elég
távol kerülnöm. Mind tu-
dósok voltunk, és nem hit-
tem, hogy valaki, aki annyi-
ra gyûlöli a civilizációnkat,
mint a radikálisok, képes
lenne köztünk dolgozni.
Bár dr. Sandson, aki a be-
gyûjtött lényekért volt fele-
lõs, néha meglepõ kijelenté-
seket tett, sokszor szólal-
koztak össze dr. Grassonnal
is, különös dolgokkal vá-
dolva meg. Például azzal,
hogy értelmes lényeket kí-
noz a kísérletei során. Külö-
nös volt ezt hallani, mert
bár a helyi lények képesek
voltak már bizonyos intelli-
gensnek tûnõ viselkedésre,
mégis inkább okos állatok
voltak, mint hozzánk ha-
sonlítható lények. Ezért én
is, mint mások, igyekeztem
távol maradni Sandsontól.
Különben is, sokkal szíve-
sebben múlattam az idõt
Linella közelében, így néha
még a kutatásról is elfeled-
keztem. De egy nap olyas-
mibe cseppentem, amibe
nem szerettem volna. A
kompokkal rendszeresen
kimentünk a BLK-34-es faj
élõhelyeire, ahol megfelelõ
kíséret mellett vagy távolról
figyeltük meg õket, vagy
kamerákat, és jeladókat te-
lepítettünk rájuk, hogy a
központból is megfigyel-
hessük õket. Néha pedig
kapcsolatba is léptünk,
hogy lássuk hogyan reagál-
nak ránk. Azon a napon ép-
pen egy nagyobb hordát fi-
gyeltünk meg, mely a többi
csoporttól eltérõen valami-
vel okosabbnak látszott.
Minden rendben is ment,
amikor váratlanul, a sziklák
mögül ránk rontottak. Es-
küdni mertem volna, hogy
csapdát állítottak. Miután
minden kísérõmmel végez-
tek, a rémület mellett is
megfigyeltem, mennyire
szervezetten, és hozzáértõ-
en tûntették el a nyomaikat,

és vittek abba a hatalmas
barlangba. Azt hittem, az-
nap én leszek a vacsora, de
mégsem így történt. Legna-
gyobb megdöbbenésemre
Sandson bukkant fel a bar-
langban, aki oldalán fegy-
verrel, háborítatlanul sétált a
vadak közé, akik látszólag
tisztelték. 

- Maga meg hogyan…? -
nyögtem ki néhány szót, mi-
alatt õ letelepedett egy kõre,
az engem tartó cölöppel
szemben. 

- Csak nyugodjon meg,
nem akarják bántani, engem
pedig tisztelnek, mert jó vol-
tam hozzájuk.

- Jó, de hát hogy érti ezt?
- Úgy, hogy mindegyi-

küket névrõl ismerem. Ezek
itt mind megjárták Grasson
laborjának poklát. - a név
hallatán haragos morgás fu-
tott végig a vadakon. 

- Mégis hogy érti ezt?
Mit akar tõlem?

- Azt hittem, hogy vala-
ki, aki magához hasonló,
legalább valamennyire tisz-
teli ezeket a lényeket, akik
most próbálják megtalálni
az útjukat. 

- Ezek csak vadak! Csak
primitív õslények!

- Amilyenek egykor mi
is voltunk, és amilyenek
mostanra lettünk, bár az õ
világuk a miénknél sokkal
könyörületesebb. 

- Mégis mit akar ezzel
elérni?

- Tudja, miféle kísérle-
tekhez használja fel a maga
kedves fõnöke ezeket a sze-
rencsétleneket? Tudja, miért
kell érzéstelenítés nélkül
tûrniük az élveboncolást?

- Ez õrültség, a doktor
soha nem…!

- Ó dehogynem! Amaga
kedves doktora azért kínoz-
za ezeket a lényeket, hogy
megtudja mennyire sikere-
sek a keresztezési kísérletei. 

- Keresztezés? A mi, és
az övék…? - habogtam.
Nem hittem, nem hihettem
el amit hallottam. Hiszen a
génkeresztezés más fajok-
kal, a legszigorúbb tilalom
alá esett. 

- Ezért is akarja minden-
áron eltûntetni a nyomait.
Akiket itt lát, majd mind-
egyiküket meg akarta gyil-
kolni!

- De miért? Miért tenné?
Ha pedig igaz, akkor is, mi-
ért fontos, hogy pár barbár
meghal?

- Barbár? Maga szerint
azok? Tényleg ezt hiszi? Ak-
kor nem maga az emberem.
- legyintett.

- Gyõzzön meg!
Álmomban se hittem

volna, hogy sikerül neki. De
amit abban a barlangban lát-
tam. Éppen ilyennek kép-
zeltem azt az ideális társa-
dalmat, melytõl az enyém
egyre távolodott. Bár az erõ-
nek sok szerep jutott, mégis
igazabb, õszintébb volt az az
állatbõrökbe bújtatott világ,
mint a mi csupa acél vilá-
gunk.

- De mégis mit akar
Grasson a kísérletekkel? -
kérdeztem a túra végén.

- Tudja, mi az a
Webbston szindróma?

- Valamiféle betegség,
ami a géneket támadja.

- A legtöbben nem is
tudnak többet, és nem is
akarják, hogy többet tud-
junk. A valóság az, hogy ez
egy öröklõdõ, és egyre erõ-
södõ betegség, ami geneti-
kai torzulást okoz az egy-
mást követõ generációkban.
A legutóbbi, nem publikus
felmérés szerint már a fa-

junk több, mint fele hordoz-
za a betegséget, de még
semmit nem tudnak arról,
hogyan, miért támad, vagy
hogyan lehet megállítani. A
doki nyilván idegen DNS-el
akarja gyógyítani a kórt.

- Ha így van, talán érthe-
tõ, hogy megszegi a szabá-
lyokat.

- Akkor is, ha a kísérle-
tekkel egy egész fajt meg-
semmisít, mielõtt az rende-
sen kifejlõdhetne? 

- De mi nem õk va-
gyunk!

- De lehetnénk? Vagy
maga is azok közé a kor-
mánypártiak közé tartozik,
akik szerint az egész univer-
zum a miénk, és bármit
büntetlenül elvehetünk, ha
úgy tartja kedvünk? Tény-
leg úgy gondolja, hogy
cseppnyi felelõsség se terhel
ezekért a lényekért? Mi lett
volna, ha a mi õseinket mé-
szárolják le holmi felesleges
kísérletekhez, vagy teszik
rabszolgává, hogy egy hal-
dokló birodalmat szolgálja-
nak?

- Rabszolgává?
- Ezt se sejtette, ugye?

Az innen vett génmintákat,
és elhurcolt egyedeket arra
használják, hogy egy rab-
szolgafajt alkossanak, mely
majd szolgál minket.

- Ez õrültség! De ha igaz
is, mi közöm hozzá?

- A forradalom már a
küszöbön van. Erõsebbek
vagyunk, mint hinnék! Visz-
sza fogjuk vezetni a fajunkat
a helyes útra. Az útra, mely
visszavezet minket a termé-
szethez.

- Miért lenne éppen ez a
helyes út?

- Maga is azt hiszi, hogy
az erdõkben akarunk élni,
sátrakban? Nem, nem errõl
van szó! Csak azt akarjuk,
hogy a sterilitást, a tunyasá-
got számûzzük! Azt akar-
juk, hogy ismét mindenki
dolgozzon valamit, hogy ne
legyen minden környeze-
tünk olyan steril, ne gép-
szolgák éljenek helyettünk!
Azt akarjuk, hogy fajunk
tagjai ne csak a hálón talál-
kozzanak egymással! Azt
akarjuk, hogy a gyerekek ne
gyárakban készüljenek, ha-
nem újra úgy, mint rég: újra
érezni akarjuk a másik testé-
nek melegét! 

- Ezzel társadalmunk
alapvetõ értékeit támadják!
Olyan sötét dolgokat hozná-
nak vissza, melyek egykor
milliók halálát okozták!

- Talán egykor ezek a bo-
lond szabályok milliókat
mentettek meg, de most
ugyanezek a milliók halnak
bele ezekbe a szokásokba, a
fajunkkal együtt! Mit gon-
dol, miért jelent meg a
Webbston szindróma?
Azért, hogy az univerzum
eltörölje saját baklövését,
amit a létrehozásunkkal kö-
vetett el!

- Mégis mit akar, mit
tegyek?- fakadtam ki. Leg-
szívesebben üvöltöttem vol-
na, de a barbárok feszült te-
kinteteinek tüzében nem
mertem megkockáztatni,
hogy elragadtassam ma-
gam. Végül együtt tértünk
haza, ahol Sandson meg-
mentõmként fogadta az elis-
merõ vállveregetéseket. Bár
ígéretet tettem neki, hogy
semmit sem teszek, senki-
nek nem szólok, csak a meg-
adott helyen, és idõben ta-
lálkozom majd vele, még-
sem tudtam felülkerekedni.
A férfi szavai szinte égették
a bensõmet, mert bármeny-
nyire nem akartam elfogad-
ni, mégis tudtam, hogy iga-
za van.                (Folytatjuk!)

A sok magányos jó öreg
Nem is tudja tán,
Mit dalol a kismadár ott
Fenn az almafán.

Párját hívja, azt mondja, hogy
Nem jó egyedül.
Gyere ide, s meglátod,
Az idõ elrepül.

Sok jó öreg, madár ének
Tinéktek is szól.
Napköziben várnak rátok,
Érezd magad jól.

Hagyd magányod,
ne unatkozz,
Nem jó egyedül,
Társalogtok, s meglátod,
Az idõ elrepül.

Igyekezzél, jönnek érted,
Kapd össze magad,
Ételt kapsz, s nem lesz néked
Üres a hasad.

Nõvérek itt vigyáznak rád,
Nehogy megrendülj.
Magukon is érzik õk, 
Az  idõ elrepül.

Életednek alkony táján
Boldog leszel itt,
Törölheted arcodról az
Öröm könnyeit.

Így fogynak el majd az éveid
Rendületlenül,
S beteljesül rajtad is, 
Az idõ elrepül.

Verssarok
Mácsai Ferenc:
Az idõ elrepül

Felhívás
A Mosolygósabb Ré-

gióért Egyesület a helyi
házi- és kézmûipar kora-
beli eredményeinek sze-
retne emléket állítani a
Kiséri Napok keretében.
Kérjük azok jelentkezését,
akik a hajdani háziipari
szövetkezetben dolgoz-
tak, ebbõl az idõbõl tárgyi
emlékeik vannak, s azo-
kat ideiglenesen szívesen
rendelkezésünkre bocsá-
tanák egy készülõ kiállí-
tás  anyagához. 

Köszönjük a segítsé-
güket. Telefon: 06-
20/9837-226

AA  MMoossoollyyggóóssaabbbb  RRééggii--
óóéérrtt  KKuullttuurráálliiss  KKöözzhhaasszznnúú
EEggyyeessüülleett  rraajjzzppáállyyáázzaattoott
hhiirrddeett  aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoolláákk
ttaannuullóóii  sszzáámmáárraa  ““EEggéésszzsséé--
ggeess  ffeellnnõõtttt  sszzeerreettnnéékk  lleenn--
nnii!!””  ccíímmmmeell..  

A pályázatra érkezett
gyermekmunkákat kor-
csoportonként bírálja el a
szakavatott zsûri. Egy pá-
lyázó csak egy pályamû-
vel pályázhat. 

HHooggyyaann  kkéésszzüülljjeenneekk  aa
rraajjzzookk??  

A pályázaton bármely,

a gyermek kézügyességé-
rõl számot adó technika
megengedett. A pályáza-
tok mérete A/3 méret le-
het, amely a pályamunka
igényes keretét adja. 

A pályamunkákhoz
külön lapon kérjük csatol-
ni a következõ adatokat: a
tanuló neve, oktatási in-
tézménye, felkészítõ peda-
gógus, valamint pontos el-
érhetõség. 

A pályamunkákból ki-
állítást rendezünk a Hege-
dûs László Helyõrségi

Klubban, melynek idõ-
pontjáról a pályázókat elõ-
zetesen értesítjük. Itt kerül
sor az eredményhirdetés-
re, a hasznos és értékes dí-
jak átadására. 

A pályamunkákat
22001111..  ookkttóóbbeerr  1100--iigg várjuk
az alábbi címünkre: Mo-
solygósabb Régióért Kul-
turális Közhasznú Egyesü-
let 6600 Szentes, Nagyör-
vény u. 58. A pályázattal
kapcsolatos további rész-
letek kérhetõk a 06-
20/9837-226-os telefonon,
vagy e-mailben: vis-
szhang@szentesinfo.hu.
Web: www.varosivis-
szhang.hu. 

A Mosolygósabb Ré-
gióért Kulturális Köz-
hasznú Egyesület keresi a
Lepényváró Fesztivál ar-
cait.

Olyan 18 és 30 év kö-
zötti hölgyek jelentkezé-
sét várjuk, akik

- lapistón és a környe-
zõ tanyavilágban élnek,

- vagy szüleik, roko-
naik errõl a környékrõl
származnak, 

- jól ismerik ezt a kör-
nyéket, az itt élõ embere-
ket,

- szívesen segítenék a
rendezvény további sike-
rét. 

Elõny: legalább egy
idegen nyelv tárgyalóké-
pes ismerete. 

Jelentkezésüket 2011.
október elsejéig várjuk.
Telefon: 06-20/9837-226.
E-mail: visszhang@szen-
tesinfo.hu. Jelentkezését
követõen részletesen tájé-
koztatjuk az alkalmi fel-
adatokról, teendõkrõl.
Köszönjük, hogy ha már
figyelemmel kísérte ren-
dezvényünket, esetleg
részt is vett rajta a kezde-
tekbõl. 

Rajzpályázat Keressük!



Városi Visszhang   +36/20/9837-226     7. 
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2200A HUNOR COOPTÓL AZ ASZTALON, 
AMI JÓ ÉS FINOM! 
KKoonnyyhhaa rovatunk támogatója a Hunor 
Coop Zrt. Üzleteink naponta friss
hazai termékek egész sorával 
szolgálják, hogy Ön és Családja 
változatos és egészséges 
ételeket készíthessen.
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Mindenki örülhet, aki kedveli a boro-
kat, illetve a pálinkákat, hiszen sszzeepptteemmbbeerr
1166--1188--áánn rendezzük az V. Bor és Pálinka
Ünnepet, amelynek a szokásokhoz híven a
Kossuth tér lesz a helyszíne.

Az idei rendezvényre is érkeznek újabb
kiállítók az ország különbözõ területeirõl.
A helyiek mégis annak örülhetnek legin-
kább, hogy a szomszédos Csongrád-bokro-
si borvidékrõl immáron három kiállító is

képviselteti magát.
Az viszont nem is lehet kérdés, hogy

érkezik borászat Villányból, Tokajból, a Ba-
laton - felvidékrõl, és még legalább 3-4
borvidékrõl. A borászok a több éves boraik
mellett fiatal borokkal, és borkülönlegessé-
gekkel is készülnek az idei szentesi ren-
dezvényre. 

A borkínálat mellett a Megyeházán
szakmai elõadások is lesznek, illetve be-

mutatkozik egy
új helyi vállalko-
zás, aki szeretné
ismét meghonosí-
tani Szentesen a
szõlõtermelést, és
elképzelés szerint
talán egy-két év
múlva már szen-
tesi bort is kóstol-
hatnak a rendez-
vény látogatói!

A borok idén
megjelennek a
helyszínen ké-
szült ételek egy
részében is, ilyen
lesz többek kö-
zött a tokaji bor-
ban pácolt csirkés
lepény, tokaji bor-
ból készült lekvár
és hasonló külön-
legességek.

Természete-
sen Magyaror-
szág egyik leg-
kedveltebb hun-
garikuma, a pá-
linka témában is
a sokszínûség
lesz jellemzõ.
Adódik a lehetõ-
ség megkóstolni
a Kisrét Manu-
faktúra Vadász
pálinkáját, a
Gusto pálinkákat,
a Gyulai Pálinka

Manufaktúra Báró Ha-
ruckern termékcsaládját, a
Kutro pálinkaház különle-
gességeit, és természete-
sen itt lesz, mint minden
évben a Szicsek Pálinka-
fõzde is. 

A programok sokszí-
nûsége sok szórakozást
ígér. A 16-ai, péntek esti
programokat 18.00 órától a
Szent Vince Borrend Kos-
suth utcai felvonulása
nyitja meg, majd ezt köve-
tõen borlovag avatási ün-
nepség veszi kezdetét. A
péntek esti fõ fellépõ a
Chevrolet Band lesz este
21.30-tól.

A szombati napon a
borünneppel egy helyszí-
nen lesz a Városi Térfeszti-
vál, melynek csúcspontja-
ként az Experidance
Ezeregyév produkcióját
láthatja majd a közönség.
A térfesztivál kiemelt tá-
mogatója a Legrand Zrt. 

Nos a szuperproduk-
ció után sem kell majd ha-
zaindulnia senkinek, hi-
szen onnantól mindenki
kipróbálhatja majd a tánc-
tudását a Flip Flop And
The Flyers Rockabilly
Show-ra.

Vasárnap is már reg-
geltõl lehet jönni a rendez-
vényre, hiszen a gyerme-
keknek is sok kedves idõ-
töltést biztosítunk. Ezen a
napon délután a
Heimattöne Kapelle ját-
szik bajor bordalokat.

A délutáni programo-
kat a vidám, borokkal-pá-
linkákkal kapcsolatos ve-
télkedõ zárja.

A rendezvény támoga-
tója Szentes Városi Önkor-
mányzata, a Tiszaexpo Kft,
a Kristály Bt.

A rendezvény kiemelt
támogatója az  AGRÁR-
MARKETING CENT-
RUM.              RReennddeezzõõsséégg

V. Bor és Pálinka Ünnep Szentesen

Borból lekvár, és más különlegességek

AAkkii  SSzzeenntteesseenn  bbeelléépp  aa
RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  uuttccaa
4411//AA..  sszzáámm  aallaatttt  lléévvõõ
üüvveeggeezzõõ  mmûûhheellyybbee,,  mmiinntt
hhaa  eeggyy  hheellyyttöörrttéénneettii  mmúú--
zzeeuummbbaann  ttaalláállnnáá  mmaaggáátt..
AA  hhúússzzaass  éévveekkbbeenn  kkéésszzüülltt
eerreeddeettii  vváárroosskköözzppoonntt  ffoo--
ttóókkaatt,,  rrééggii  ccééggttáábblláákkaatt,,  ccíí--
mmeerreekkeett  lláátthhaatt,,  aammeellyyeekkeett
aazz  eellmmúúlltt  hhúússzz  éévv  ffoollyyaa--
mmáánn  ggyyûûjjttöötttt  öösssszzee LLIINN--
DDÁÁKK PPÉÉTTEERR üüvveeggeezzõõ..  

Most már leginkább a
fia, ZZSSOOLLTT (képünkön) vi-
szi a vállalkozást, aki
mint szakmunkás üvege-
zõ, vette át édesapjától a
munkákat. Ám Péter is
besegít neki a mindenna-
pi teendõkbe.

- Gyors, pontos, precíz
munkával, helyszíni ki-
szállással teljesítjük a
megrendeléseket, akár er-
kélyek üvegezésérõl, akár
betört kirakatokról vagy
otthoni ablak, ajtó üvege-
zésérõl van szó. Nagy vá-
lasztékból választhatnak
nálunk (katedrál, hõszi-
getelt... üvegekbõl) - so-
rolja Zsolt, miközben üte-
mesen, gyakorlott moz-
dulatokkal illeszti helyére
a törékeny holmit. Azt is
elmondja, ha baj van,
mert az üveg bizony
betörhet, sürgõs esetben
is hívhatják a 63/311-337,
illetve a 06-30/9787-537-
es telefonszámon. Napon-
ta hétfõtõl - péntekig 8.00-
12.00, délután 13.00-17.00

Húsz éve
üvegeznek

óráig, míg szombaton 8.00
-11.00 óráig találják a mû-
helyt nyitva.

Amíg megbeszélik, mi
a teendõ, a rendhagyó ki-

állításban is elgyönyör-
ködhetnek. Már ezért is
érdemes betérni. 

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  ddmm..

Brillires lecsó
Hozzávalók 5 sze-

mélyre: 20 deka Brillir
füstölt szalonna, 20 deka
bacon szalonna, fél kiló
vöröshagyma, fél kiló pa-
radicsom, másfél kiló le-
csó paprika. Ízlés szerinti
fûszert veszünk, fokhagy-
mát, köménymagot, sót,
borsot, fûszerpaprikát. 40
deka Brillir lecsókolbászt
adunk hozzá. 7 deka csi-
petkével vagy nagy sze-
mû tarhonyával fõzzük
össze. 

Elkészítés: A szalon-
nákat zsírjára sütöm, hoz-
záadom a hagymát és a
többi hozzávalót. Finom
puhára fõzõm és tálalom.
Jó étvágyat hozzá!

JJáárrttaassss  SSáánnddoorrnnéé
SSzzeenntteess,,  BBaalloogghh  JJ..  uu..  

AA  CCssoonnggrrááddii  VVáárrooss--
kkéépp  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  aa
22001111//22001122--eess  éévvaaddbbaann  aa
kköövveettkkeezzõõ  aauuttóóbbuusszzooss
sszzíínnhháázzllááttooggaattáássookkaatt  tteerr--
vveezzii::  

Az évadban nyolc
színházlátogatást iktat-
nak be. Megnézik pl. a
budapesti Belvárosi Szín-
házban Dan Gordon Esõ-
ember c. darabjának szín-
házi változatát. A szerep-
osztásban nem kisebb ne-
veket találunk, mint Kul-
ka János, Garas Dezsõ
vagy Kézdy György. 

A második út az Ope-
rettszínházba Claude -
Michel Schönberg Miss
Saigon c. musicaljének be-
mutatójára szervezõdik,
amelyet Kerényi Miklós
Gábor rendezett, de terve-
zik megnézni  Puccini há-
rom felvonásos operáját a
Magyar Állami Operaház-
ban, a Pillangókisasz-
szonyt. 

A Nemzeti Színház is
úti céljuk között szerepel.
Martin Sperr: Vadászjele-
netek Alsó-Bajorországból
c. egy színmûvet néznek
meg, parádés szereposz-
tással (Molnár Piroska,
Tompos Kátya, Básti Juli,

Sinkó László.) A rendezõ
pedig Alföldi Róbert. 

Majd a Pesti Színház
következik, ahol Galron:
Mikve c. színmûve a kivá-
lasztott darab. Pap Vera e
darabban nyújtott alakítá-
sával elnyerte az év leg-
jobb nõi alakításáért járó
díjat. A Radnóti Színház-
ban a Kripli, a Szolnoki
Szigligetiben az Imádok
Férjhez menni c. zenés
vígjátékot választják Ba-
lázs Péter rendezésében. 

Az évadzáró darab a
Thália bemutatója Sírpik-
nik címmel. Érdeklõdni a
63/483-414-es telefonszá-
mon lehet. 

MMeeggjjeelleenntt  aa  TTaa--
ppoollccáánn  ééllõõ
PPOOSSTTÁÁSS JJÓÓZZSSII

éénneekkeess  ööttööddiikk  nnaaggyylleemmee--
zzee..  GGoonnddoolloomm,,  kköörrnnyyéé--
kküünnkköönn  iiss  mmáárr  ssookkaann  hhaallll--
ggaattttáákk,,  aa  ttéévvééccssaattoorrnnáánn  lláátt--
ttáákk..  VVáárroossuunnkkbbaann  iiss  ttööbbbb--
sszzöörr  ffeellllééppeetttt  mmáárr,,  ééss  nnaaggyy
ssiikkeerrtt  aarraattootttt  ééllõõ  kkoonncceerrtt
mmûûssoorráávvaall..  

Mulattat, kikapcsol,
szórakozat, mégis tele ér-
zelmekkel a vitatott mûfaj,
amit képvisel. Megjelent
lemezeinek száma azon-
ban azt bizonyítja, a kö-
zönség igényli, amit csinál.
Az évek során megvalósí-
totta önmagát ez a kedves,
mosolygós fiatalember. 

--  LLeemmeezzeedd  ccíímmee  SSzzeerreell--
mmeess  lleevveelleekk,,  ddee  aa  ttööbbbbii
ddaallbbóóll  iiss  kkiiccsseenngg  aa  sszzeerree--
lleemm..  MMiinnddiigg  sszzeerreellmmeess
vvaaggyy??  

- Amióta, három éve,
nem találkoztunk, azóta
megtaláltam az igazit, de
azért mindig szerelmes va-
gyok. Minden dalomnak
története van, hiszen foly-
ton kiírom magamból az

érzelmeket. Például a
Lenn a Duna partján címû
dalom azokat a perceket
idézi, amikor a feleségem-
mel a folyó partján megis-
merkedtünk. Sajnos, napo-
kig nem találkozunk, hi-
szen mindketten más
munkát végzünk. Ezért
született a Nem szeretnék
búcsúzkodni kedvesem cí-
mû dal. 

- MMiióóttaa  jjáárroodd  aazz  oorrsszzáá--
ggoott??  

- Lassan hét éve már, és
azt érzem, hogy egyre fon-
tosabbak az emberek szá-
mára az érzelmek. Akkor
is, ha nem akarnak róla be-
szélni. Sokszor kapok
olyan visszajelzést, hogy
magukra ismernek a da-
lom hallgatásakor, vagy
hogy az én dalom szólt,
amikor megismerkedtek,
ma pedig már házasok.
Remélem, hogy az új al-
bum dalai is hasonló érzel-
meket váltanak ki az em-
berekbõl. 

Postás Józsi továbbra is
a postán dolgozik, kézbe-
sítõként járja a körzetét Ta-
polcán. Hétvégén pedig a

közönséget szórakoztatja,
egyszerûen elbûvöli. Józsi
legújabb albumát Szerel-

mes levelek címmel keres-
sék a Postahivatalokban.

((ddöömmii))

Villáminterjú
Postás Józsival

Busszal a színházba
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Friss zöldség-gyümölcs
üzlet

Szentes,Soós u. 8.

Szentes, Farkas A. u. 54.

Burgonya vásár folyamatosan!
Aki ezt a hirdetést üzletünkbe behoz-

za, a teljes árukészletbõl 5%
kedvezményre jogosult.

Nyelezett szerszámok,
ásó, lapát, gereblye,
ágvágó, metszõolló,
szüretelõolló...

Hordótetõ 30 - 220 l-ig,
borkén, borélesztõ,
pektinbontó enzim,
borkénsav, bor-szesz-
cefrefokoló, parafa-
dugó, üvegdemizson.

Lánckenõ olaj, rágcsá-
ló irtó szerek, patkány-
egérfogó.

MMiinntt  mmáárr  bbeesszzáá--
mmoollttuunnkk  rróóllaa,,
aauugguusszzttuuss  eell--

sseejjééttõõll  SSZZÛÛCCSS SSZZAABBOOLLCCSS iirráá--
nnyyííttjjaa  aa  SSzzeenntteessii  ÜÜddüüllõõ--
kköözzppoonntt  NNkkfftt--tt..  UUttáánnaajjáárr--
ttuunnkk,,  vvaajjoonn  aa  kköözzeell  mmáássffééll
hhóónnaapp  aallaatttt  mmiillyyeenn  ttaappaasszz--
ttaallaattookkaatt  sszzeerrzzeetttt,,  mmiinn  kkeellll
vváállttoozzttaattnnii,,  hhooggyy  mmiinnddeenn
jjóóll  mmeennjjeenn  aa  ffüürrddõõbbeenn..  AA
nnaaggyy  sszzaakkttuuddáássúú  üüggyyvveezzee--
ttõõ  iiggaazzggaattóótt  kkéérrddeezzttüükk..  

- Mit látok a szentesi
fürdõben? Azt kell mon-
danom, hogy az elsõ be-
nyomásaim csak megerõ-
södtek. Amikor idejöttem,
rögtön láttam a fürdõ ter-
mészeti adottságait. Olyan
kiugrási lehetõség van itt,
ami a városnak a “vesszõ-
paripája”, jogos elvárása,
hogy a vízilabda sportok
magas szinten szerepelje-
nek, ez mind teljesíthetõ -
vázolta, és így folytatta: 

- Nem titkolt célom az,
hogy a fürdõ önállóan,
“saját lábán” meg tudjon
állni, sõt bevételt termel-
jen, vagyont gyarapítson
és kiszolgálja a sportolók
mellett a lakosságot, a he-
lyi és távolabbról érkezõ
vendégeket. 

Szûcs Szabolcs vélemé-
nye szerint kevés fürdõ
mondhatja el azt, hogy
megvannak a megfelelõ
szolgáltatásai, s azok bõví-
tésére van lehetõség, s
mindez természetes kör-
nyezetben adott. Más für-
dõkben a vendégek pl. va-
dásszák az árnyékot. Itt
Szentesen gyönyörû idõs
fák alatt hihetetlen mikro-
klíma alakul ki a nyári hõ-
ségben. A szentesi fürdõ a
családok fürdõje, ezt a ki-
alakult képet kell megtar-
tani - magyarázta. 

- A fürdõben olyan fej-
lesztésekre van szükség,
amelyek a napi üzemet be-
folyásolják. Vannak napi
problémák, amelyeket
meg kell oldani. Kiugrást
látok abban, hogy a sze-
zont szeptember, október
irányában meghosszabbít-
suk. A szervezett edzõ-, és

diáktáborokat nem szabad
kiengedni a “markunk-
ból”, ez fontos cél, amit
erõsíteni kell - tette hozzá.

--  EEddddiigg  ssookk  pprroobblléémmaa
aaddóóddootttt  aa  vvíízzffeellüülleett  bbeeoosszz--
ttáássáávvaall..  AAzz  eeddzzéésseekk  mmiiaatttt
aalliigg  ttuuddootttt  aa  llaakkoossssáágg  kkeedd--
vvéérree  úússzznnii,,  ffüürrddeennii..  MMii--
llyyeenn  úújj  iinnttéézzkkeeddéésstt  tteerrvveezz,,
hhooggyy  bbéékkéésseenn  eeggyymmááss
mmeelllleetttt  ttuuddjjáákk  kkiihhaasszznnáállnnii
aa  ssppoorrttoollóókk  ééss  aa  ppiihheennõõ
vveennddééggeekk  aa  ssttrraannddoott??  

- Vízilabdázókat,
úszókat így együtt sehol
sem láttam, mint Szente-
sen. Nagyon támogatom a
diáksportot, hiszek abban,
hogy azok a gyerekek,
akik megszeretik a vizet,
azok késõbb is ide járnak
majd vendégként. Azon le-
szek, hogy a vízilabda, az
úszás gördülékenyen
menjen, viszont olyan víz-
felülettel, ami jelenleg van,
csak szervezett keretek kö-
zött lehetséges. A sávbe-
osztás már folyamatban,
várunk még egy-két beér-
kezõ sávigényt, utána
nyilvánosságra hozzuk a
fürdõ bejáratánál. Nem
szabad kiszorítani az úszó
vendégeket, és azokat,
akik nem tartoznak egye-
sületekhez, mindig kell ré-
szükre sávot biztosítani. 

- AA  rreennddeezzvvéénnyyeekk  sszzeerr--
vveezzéésséébbeenn  ssookk  vváállttoozzááss
lleesszz  aa  jjöövvõõbbeenn..  MMoosstt  aazz  eell--
ssõõ  aattttrraakkcciióórraa  kkéésszzüüll  aazz
üüddüüllõõkköözzppoonntt..  MMii  iiss  lleesszz
eezz??  

- Sok rendezvényt ter-
vezünk a jövõben. Hiszek
az olyan rendezvények-
ben, amelyek vendégeket
mozgatnak meg. A szezon
széthúzása végett terve-
zünk elõ-, és utószezon-
ban, ami nem kimondot-
tan a fürdõ szolgáltatás-
hoz kapcsolódó, de az
üdülõ szolgáltatásaihoz
igen, pl. horgászversenyt.
Több száz méteres part-
szakaszunk van, miért ne

használnánk ki ennek a le-
hetõségét. Erre most egy jó
kezdeményezés lesz sszzeepp--
tteemmbbeerr  2233--2244--éénn  az ún. ttöörr--
ppeehhaarrccssaaffooggóó,,  ttöörrppeehhaarrccssaa
ppaapprriikkááss  ffõõzzõõ  vveerrsseennyy..  

A részletekrõl elmond-
ta, hogy elsõ nap 17 órakor
elindulhatnak a nevezett
csapatok, és egész este fo-
lyamatosan foghatják a
törpeharcsát. Másnap reg-
gel mérlegelés, eredmény-
hirdetés, és utána indulhat
a zsákmány megfõzése.
Igen komoly zsûri fogja
kóstolni az elkészült étele-
ket. A verseny neves
szponzora, egy nemzetkö-
zi hírû cég, akinek jóvoltá-
ból nagyon értékes díjakat
osztanak szét a verseny-

zõk között.
- Tíz fõs csapatok je-

lentkezését várjuk a fürdõ-
ben. A nevezés díja 6000 Ft
csapatonként, amely a ren-
dezvény idejére a fürdõ
szolgáltatásainak igénybe-
vételére is feljogosítja a
részvevõket. A szabály az,
hogy négy bottal lehet
horgászni és a csapatból
egyszerre két fõ horgász-
hat. Válthatják egymást a
csapaton belül. Nem titok,
hogy maximálisan 24 csa-
patot tudunk fogadni. 

Szûcs Szabolcs ügyve-
zetõ igazgatónak köszö-
nöm a beszélgetést, és sok
sikert kívánok a munkájá-
hoz.     KKéépp  ééss  sszzöövveegg::

DDöömmssööddii  MMiihháállyy

A szentesi a családok fürdõje

Új vezetõ, új ötletek

Nyárbúcsúztató feszti-
vált és családi sportnapot
szerveztek Csongrádon a
sporttelepen. KKIISSSS IISSTTVVÁÁNN
fõszervezõ, a Csongrádi
Sporttelep vezetõje öröm-
mel nyugtázta, hogy nagy
sikert aratott az elsõ ilyen
rendezvény. 

Köszöni mindenkinek,
hogy nem csak Csongrád-
ról, hanem Szentesrõl és a
környezõ községekbõl is

ellátogattak, és természe-
tesen a szponzoroknak,
így lapunknak is, a segít-
séget. 

A Szentesi Önkor-
mányzat labdarúgó csapa-
ta is beszállt a versenybe,
de sajnos “elvérezek”,
gyõzött Csongrád Önkor-
mányzata. A sárkányhajós
futamot is Csongrád nyer-
te.  A hajóban több önkor-
mányzati képviselõ ült,

Szirbik Imre polgármes-
ter is hajóba szállt. A fá-
radtságot a szentesiek fe-
hér asztal mellett, pörkölt
elfogyasztásával pihenték
ki. 

Készülnek a szeptem-
ber 24-ei “G”átfutásra. 

KKéépp  ééss  sszzöövveegg::  ddmm

Szentesrõl Csongrádon

Vízilabda
A közelmúltban Szerbi-

ában rendeztek nemzetközi
tornát és az U15-ös magyar
válogatottba meghívást ka-
pott a Szentesi VK játékosa,
PPEELLLLEEII FFRRAANNKK is. Nehéz vi-
déki csapatból a válogatott-
ba kerülni és Frenki-n kívül
ez csak az egri Hornyák
Olivérnek sikerült. Büszkék
vagyunk arra, hogy újra
magyar válogatott sporto-
lója van a férfi szakágnak és
különösen jó érzés, hogy
végig a kezdõ csapat tagja
volt a mindig szerény, a
sportágat alázattal gyakorló
ifjú tehetség.

Forrás: BBooccsskkaayy  IIssttvváánn

A St Jupát Sport-
egyesület õszi elsõ
Gördülõ generációk
programját szomba-
ton, sszzeepptteemmbbeerr  1100--
éénn rendezi. Az érdek-
lõdõket - korhatár
nélkül - a Dózsa-ház-
hoz várják 1100  óórráárraa..
Innen indul ugyanis
a kerékpáros rajt. A
kirándulás a térség
valamennyi rövidebb túra-
útvonalát érinti. 

A hagyományos prog-
ramsorozat évente kétszer,
tavasszal és õsszel ismét-
lõdik, és több alkalomból
áll. A szervezõ egyesület
célja, hogy olyan kerékpá-

ros tömegsport rendez-
vényt valósítson meg,
amely a fiatalokon keresz-
tül az idõsebb korosztályt
is képes megszólítani. Kö-
zéppontjában a kerékpáro-
zás áll, olyan távolságok-
kal, amit mindenki erejé-
hez mérten legyen képes

teljesíteni. Azon túl,
hogy “a mozgás
öröme rád is vár”, a
közös élmények, a
természet közelsé-
ge, az összetartozás
erõsítése szem-
pontjából is fontos
kezdeményezés ho-
nosodott meg. 

Olyan tömeg-
sport programról

van szó, amely az egészsé-
ges életmód jegyében is
született. Bekapcsolódni
nem kerül semmibe, a csa-
ládra, egymásra fordított
idõn kívül. A testi és lelki
edzettséget ezzel együtt
tökéletesen szolgálja.   

Újból gördülnek...

Legrand
Focitorna

A Legrand Zrt. 50 éves
évfordulója alkalmából
sszzeepptteemmbbeerr  1177--éénn kerül
sor a Legrand Focitorna
mérkõzéseire. 

Reggel 8.30 és 14 óra
között szentesi csapatok
játszanak a dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnok-
ban. 14 és 16 óra között
kerül sor a gálamérkõzé-
sekre. A torna sztárvendé-
ge a Ferencvárosi Öregfi-
úk csapata. A gála végez-
tével lehetõség lesz au-
togram  kérésre és közös
fotózásra is. 

A focitorna belépõdíj
nélkül látogatható. 

A HSZATÁK- Junior FC
a hagyományteremtés szán-
dékával rendezi meg a
Gravo-Mix Futball Feszti-
vált. A kispályás utánpótlás
labdarúgó tornára sszzeepptteemm--
bbeerr  1100--éénn kerül sor a Pusztai
László Sporttelepen. A szer-
vezõk három korosztályban,
korosztályonként 12 csapat
részvételével számolnak. 

A szombaton reggel 9
órakor kezdõdõ torna célja,
hogy a gyerekeket az egész-
séges életmódra késztesse,
továbbá elõmozdítsa a
sportbarátságokat. Jó alka-

lom a mérkõzés sorozat  a
csapatok felkészülésére, az
utánpótlás-nevelés elõsegí-
tésére.  

A Kovács László által
vezetett versenybizottság az
elsõ három helyezett csapat
részére érmeket és kupát
nyújt át, ám valamennyi
résztvevõ csapat oklevelet
kap. Díjazzák továbbá kü-
löndíjakkal a legjobb játé-
kost, kapust, a gólkirályt, a
legjobb hazai játékost, vala-
mint az összetett legjobb
eredménnyel végzõ klub
vándorkupát vihet haza. 

Gravo-Mix
Futball Fesztivál

Csongrád megye
kincsei

Csongrád megye lap-
zártánkkal egy idõben,
szeptember 9-én mutatko-
zik be a fõvárosi Polgárok
Házában. Az intézmény
küldetése, hogy a Kárpát-
medence népmûvészetét
bemutassa. Az õszi évad
programja a “Dél a vége-
ken” címet kapta. 

A megye bemutatkozó
anyagából készült kiállítást
“Egy pillantás Csongrád
Megye értékeibe” címmel
MMAAGGYYAARR AANNNNAA,, a Csongrád
Megyei Közgyûlés elnöke
ajánlja a közönség figyelmé-

be. Tárlatvezetõ MMÓÓDD
LLÁÁSSZZLLÓÓ néprajzkutató. A
kiállítás anyagát a megye
legkiválóbb népi iparmû-
vész fazekasai hímzõi, fa-
faragó, csipkekészítõ, csu-
héfonó... adta. A kiállítás
megnyitót népzenei mûsor
színesíti dél-alföldi dalla-
mokkal és érzésekkel. 

Városunkat ketten,
KKÁÁDDÁÁRR BBAARRBBAARRAA fazekas, a
Népmûvészet Ifjú Mestere
és az Aranypáva Nagydí-
jas Margaréta Citerazene-
kar képviseli a rendezvé-
nyen. 
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