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Ívhidat emelnének a Kurcán HUNOR COOP

A rendelõintézet mellé megálmodott új híd látványterve.
2015-nél hamarabb biztosan nem újulhat meg a Kiss
Zsigmond utca és a Sima
Ferenc utcai csomópont – a
tervezett fejlesztés költsége
bõven meghaladja az egymilliárd forintot. A területen házakat bontanának, új
hidat és a hídfõnél közparkot építenének.
Elkészült a Kiss Zsigmond
utca és a Sima Ferenc utcai
csomópont komplex környezetalakítási tanulmányterve.
A képviselõ-testület legutóbbi ülésén úgy határozott, a
terület átépítésének konkrét
terveit 2013 júliusáig kell elkészíteni, hogy a következõ
uniós költségvetési ciklus
elejére, 2014-re pályázatot
nyújthasson be a város. Európai fejlesztési pénzekre

mindenképpen szükség lesz,
hiszen a becsült kivitelezési
költségek a tervezési és elõkészítési kiadásokkal együtt
elérhetik az 1,4 milliárd forintot. A részletes koncepció
felállítását három probléma
indokolja: egyrészt a Kiss
Zsigmond utca szûk, és mint
gyûjtõút egyre kevésbé viseli
el a megnövekedett forgalmat, amelynek áthaladását a
ki- beálló parkoló autók nehezítik. Másrészt gondot
okoz, hogy a Kiss Zsigmond
utcai Kurca-híd nem felel
meg az elvárásoknak, csak
egy irányban lehet rajta gépjármûvel áthaladni. Harmadrészt a Kiss Zsigmond, a
Sima Ferenc és a Batthyányi
utca egymáshoz képest eltolt
két T-keresztezõdése nem

Öntözõmûvet avatott a miniszter

Kevés a
csapadék
Egészen példátlan természeti katasztrófa sújtja a mezõgazdaságot, fogalmazott az agrárminiszter a Fábiánsebestyén
határában nemrégiben elkészült öntözõrendszer átadásán.
Az elmúlt hetek kánikulai szárazsága is bizonyíték, mekkora szükség van vízre. Egyre nõ a lakosság vízigénye, miközben csökken a mennyisége és nõ a szennyezettsége. Fazekas
Sándor szerint a föld alatt elhelyezkedõ vízbázis helyett, a
földfelszíni vizeket kell öntözésre használni.
A Szentes és Térsége Víz- lyos. A leesett csapadék elgazdálkodási Társulat és a oszlása is nagyon változó.
Kinizsi 2000 Mezõgazdasági Míg 2010 májusban 157 milZrt. közös beruházásában liméter esõ esett a térségben,
mintegy 1 milliárd forintból addig idén májusban ennek
felújított öntözõcsatorna és alig harmada. A vízgazdálbeszerzett öntözõ berende- kodási társulat két éve a belzés közel 600 hektáron bizto- vízzel küzdött, idén pedig
sítja a locsolás lehetõségét.
már márciusban öntözõvizet
Ma Magyarországon 80- adott el. Mint Ugrai Bálint
100 ezer hektár mezõgazda- igazgató fogalmazott, csatorsági területet öntöznek, ami náik vannak, de hiányoznak
fele a tíz évvel ezelõttinek. a síkvidéki víztározók. DóEnnek egyik oka a magas nát térségében még közel
beruházási és üzemeltetési 700 hektáron lehetne kialakíköltség, a másik a kedvezõt- tani öntözéses gazdálkodást,
len birtokszerkezet. A sta- megfelelõ támogatások meltisztikai adatok szerint az lett.
utóbbi 100 évnek több mint a
fele volt száraz vagy aszá(folytatás a 3. oldalon)

biztosítja megfelelõen a kelet-nyugati forgalom áthaladását.
A tanulmányterv javaslatai szerint a Kiss Zsigmond
utcát csak úgy lehet szélesíteni, ha ott zárt csapadékcsatornát alakítanak ki, a középfeszültségû elektromos
hálózat és a villanyhálózat és
közvilágítás vezetékeit a föld
alá kell vinni, továbbá 40 ingatlan esetében a házi bekötéseket is földkábelesre célszerû cserélni. Számos egyéb
közmûvet is ki kell majd cserélni a területen. Fontos
megjegyezni, hogy a platánsor megmaradna, sõt kiegészítenék, viszont a Hõsök erdejénél a narancseper-fasort
kivágnák. A déli oldalon a
szûk zöldsávban a meglévõ

gömbakác sor kiegészítésre
kerül.
A város(rész) új látványossága lehet az új ívhíd, amivel
a mostani átkelõt váltanák
ki. A tanulmánytervben arra
is utalnak, hogy olyan szerkezetet kell emelni a Kurca
fölé, hogy alatta csónakkal is
el lehessen haladni. Az elképzelések szerint mindkét
hídfõnél összefüggõ zöld
közterületet alakítanának ki,
a magasabb parton terasz is
épülne. A Kiss Zsigmond, Sima Ferenc és Batthyányi utcák találkozásánál egy négyágú körforgalom segítené az
átmenõ forgalmat Ehhez és a
kerékpárút teljes kiépítéséhez viszont több ingatlan kisajátítására és bontására lesz
szükség.
B.D.

A JÓ SZOMSZÉD
Égett a bálázó
Szerdán az esti órákban egy kigyulladt bálázógéprõl a
tûz átterjedt a búzatarlóra és 15 db szalmabála semmisült
meg. A munkagép kezelõje karján és arcán égési sérüléseket szenvedett, amikor a vontató jármûrõl lekapcsolta az
égõ bálázót.

Lediplomáztak
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól
Nagy Sándor tûzoltó õrnagy, polgári védelmi felügyelõ és
Molnár Robin Imre tûzoltó hadnagy vette át diplomáját Budapesten Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Bleszity János tû.
vezérõrnagy, intézeti igazgatótól.

Szépségverseny a strandon

Vidékrõl is sokan jelentkeztek
Hétvégén rendezi „Strandszépe” Szépségversenyét az
üdülõközpont. Olyan 16 és
32 év között lányok jelentkezését várták, akik szívesen
megmutatják magukat közönség elõtt. Most választják
ki azt a hölgyet is, aki idén a
Szentesi Üdülõközpont arca
lesz. A sok jelentkezõ közül
lapunk három vidéki indulót kérdezett.
Gazdag Boglárka Makóról
jelentkezett, édesanyja hívta
fel figyelmet a Strandszépe
versenyre. A 19 éves hölgy
most érettségizett, õsztõl

Gazdag Boglárka

Gergulics Viktória
gyógypedagógusnak tanul
Szegeden. Rutinos indulónak számít, ez a kilencedik
szépségversenye. Legutóbb
a Tõserdõ szépe választáson
indult. Mint monda már
nem izgul a kifutón, az elsõ
két-három nyilvános szerepléskor volt zavarban. Természetesen szeretne õ lenni a
strandszépe, de elégedett
lenne udvarhölgyi címmel is.
A 18 éves Gergulics Viktória
tavaly is indult a Strandszépe megmérettetésen, azonban akkor nem jutott az elsõ
tíz közé. A szarvasi lány
most azért jelentkezett, hogy

bekerülhessen a legszebbek
közé és ezzel visszajöjjön a
tavaly elvesztett önbizalma.
Nem szokott szépségversenyeken indulni, idén tavaszszal azonban felkérték modellnek egy rendezvényen és
akkor döntötte el indulását a
Strandszépe címért. Fizikailag nincs szüksége felkészülésre, hiszen minden nap tornázik, inkább lelkileg kell
összeszednie magát, hogy a
legjobb formáját mutathassa
meg.
A csongrádi 17 éves Túri
Anikó profi versenyzõnek
számít. Tavaly éppen a
Strandszépe volt az a rendezvény, ahol elõször indult
szépségversenyen. A közelmúltban a Tõserdõ Szépe
választáson ért el második
helyet, elõtte a Szeged Szépe választáson is alig lemaradva a koronáról választották elsõ udvarhölgynek.
Szeretné megnyerni a szentesi versenyt, úgy gondolja
tavaly óta sokat komolyodott és a tapasztalata is több
lett. A jó eredmény elérése
érdekében hetente háromszor jár edzeni, egészségesen táplálkozik, de a ver-

seny elõtt egy héttel külön
is figyel az étkezésére. Modellként két évvel ezelõtt
mutatkozott be a nyilvánosság elõtt a gimnazista lány.
A Strandszépe verseny
szombati elõselejtezõje délután fél 2-kor, a döntõ 4 órakor kezdõdik, az üdülõközpont már délelõtt színes
programokkal várja a fürdõzõket. A szépségversenyre
külön belépõdíj nincs, a
strand vendégei a termálmedence mellett felállított színpadon követhetik figyelemmel az eseményeket.
BG

Túri Anikó
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Mit szól hozzá
Veres-Ravai Réka?
Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal VeresRavai Réka evangélikus lelkészt kérdeztük.
– Jogosulatlanul használták már évek óta, ezért kilakoltattak egy Petõfi utcai önkormányzati bérlakásból egy
volt tûzoltót és családját.
– Ha ilyen híreket hallok,
általában a két természetem
hadakozik bennem: a törvénytisztelõ polgár és az Istenben hívõ ember. Ha az elsõre hallgatok/hallgatnék,
azt mondanám, hogy jogos,
ami történt, hisz mindenkinek fizetnie kell, ha bérlakásban lakik, ez a törvény. De a
másik ember bennem nem a
földi törvényre alapoz. Persze így nem lehetne élni...
vagy mégis? Ha a fõ törvény
a szeretet lenne?
– Learatták a kenyérgabonát. A búza mennyisége elmarad a tavalyitól, de a minõsége jó, viszont az aszály veszélyezteti a kukoricát és
napraforgót.
– Ez egy nagyon jó hír,
amikor én is hallottam a tvben nagyon megörvendtem
ennek. Egy ország számára
nincs fontosabb, mint az, ha
az alapvetõ élelmiszereket
önmaga elõ tudja állítani,
nem szorul importra. Viszont való igaz, hogy hosszú
ideje nem volt már tartós
esõ, ami nagyon kellene a

többi gabonának és növénynek. Reméljük, hogy az idõjárás Ura meghallja a mezõgazdaságban dolgozók fohászait.
– Tûrõképességük végsõ határához értek az Apponyi téri
tízemeletes lakói: az 50 lakásos társasházban egy másfél
szobás ingatlan fûtési költsége ilyenkor is 26 ezer forint.
– Ez nagyon szomorú. Igazából amit mondanék nem
tûrne nyomdafestéket... mi is
tapasztaljuk és szenvedõi vagyunk az irreálisan magas
rezsinek. Csak remélni tudom, hogy sikerül valami
megoldást találniuk a házban lakóknak, talán a cikkben is említett összefogás lehet az.
– Több új terasz nyílt az elmúlt hetekben a városban. A
Kossuth Coffee közéleti beszélgetéseket tervez, a Szent
Korona Cukrászda kovászos
kenyeret árul, a Pano Sport
Pub az olimpiai tévéközvetítésekre készül.
– Bár városi „lány” vagyok, az elmúlt 15 évet falun
töltöttem, ahol, nagyobb volt
a csend és a nyugalom, azért
hiányzott a nyüzsgés, a városi hangok. Nagyon örülök
ezeknek az új teraszoknak,
mi is családostól gyakran
„vendégeskedünk” a Szent
Korona Cukrászdában. Ezek
a helyek jó lehetõségek a beszélgetésre baráti társaságoknak is, láthatjuk ezt tõlünk nyugatabbra lévõ országokban is, ahol nagy kultúrája van a teraszoknak. Én

tehát, a magam részérõl üdvözlöm ezeket az új helységeket.
– Egyre több szálon szövõdik kapcsolat Sepsiszentgyörgy és Szentes között, és
rendszeresen jönnek a Kurca
partjára. A székely Sztojka
Péter szerint csak egy szikra
kellene, hogy testvéri legyen a
kötelék a két város között.
– Amikor elolvastam ezt a
néhány mondatot az fogalmazódott meg bennem,
hogy a mi egyházközségünk
is lehetne esetleg ez a szikra,
hiszen Sepsiszentgyörgyön
van egy élõ evangélikus
gyülekezet, a lelkésze pedig
személyes ismerõsünk.
Egyébként is terveztem egy
testvérgyülekezeti kapcsolat
elindítását, ha pedig az találkozik, a testvérvárosi kapcsolattal az nagyon jó és
gyümölcsözõ is lehetne. Talán ezt érdemes lenne megfontolni!
B. G.
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A kedves
bánásmódért
Szilágyi Imre Fõorvos Úr!
Engedje meg, hogy mielõtt
a személy szerint önnek és
munkatársainak szánt soraimra térnék, elõbb a dr. Bugyi István nevét viselõ kórházunkról, mint egészrõl,
annak a gyógyító munkának
a nagyrabecsülését fejezzem
ki, amelynek 33 éves korom
óta mai 94 éves koromig hálás, élõ élvezõje vagyok.
Ennek elõrebocsátása után
önnek és munkatársainak
szeretnék köszönetet mondani, azért, amit több évtizedes tapasztalataim után a

közelmúltban nyert mûtéti
ellátásom során öntõl, és
osztálya dolgozóitól szereztem. Korábbi megérkezéseim
alkalmával mindig, de most
is jólesett, hogy amikor a kezelõ nyitott ajtaján át megláttak, rám mosolyogtak. Mindig, most is olyan környezetben találtam magam, ahol
nemcsak kötelességszerû, de
õszintén barátságos ellátás
vár a rászorulóra. Amilyen
kedvesen bántak velem a
mûtétre elõkészítés, majd a
mûtéti asztalon elhelyezés
során egyszerûen elfeledtet-

Utcáink, tereink névadói (85.)

Magyari Imre utca
A Berekhát nevû városrészben található; a Vajda
telep új utcáinak egyike.
Ezen a területen volt az
egykori cigányputri, amelyet az 1960-as évek végére
felszámoltak. Új típusházak
épültek, amelyekbõl három
utcát és egy sort alakítottak
ki. Az újonnan létrejött utcákat 1971-ben híres cigányzenészekrõl nevezték
el. Ezek közé tartozott
Magyari Imre nótaszerzõ,
zenekarvezetõ, prímás, aki
Debrecenben született 1894.
szept. 10-én. Apja, id. Magyari Imre szintén neves
prímás volt Debrecenben.
Fia már képzett zenész: he-

gedûtanulmányait a debreceni konzervatóriumban
végezte Füredi Józsefnél.
Tehetségét jelzi, hogy 9 évesen aranyérmet nyert a budapesti prímásversenyen.
1916-ban a fõvárosban telepedett le, és önálló zenekart
alakított. 1920-tól 1940. ápr.
27-én bekövetkezett haláláig a Hungária Étteremben
muzsikált, közben nagy
sikerrel vendégszerepelt
Angliában, Olaszországban
és Hollandiában. Számos
magyar nótát és csárdást
szerzett; játékát sikeres
hanglemezfelvételek õrzik.
Labádi Lajos

150 éve született Tasnády Antal polgármester (I.)

Tisztességtelen küzdelem a hatalomért
Az 1890-es évek elejére a
Csongrád megyei és a Szentes városi vezetés kapcsolata teljesen megromlott,
mondhatni ellenségessé
vált. Az eredményes városfejlesztõ munkát végzõ
Sarkadi Nagy Mihály polgármester a folyamatos támadások miatt 1891 nyarán
lemondásra kényszerült,
amelyet a vármegye nagy
gyõzelemként könyvelt el.
A megyei urak elérkezettnek látták az idõt arra, hogy
a nyomás fokozásával saját
jelöltjükkel töltsék be a város elsõszámú tisztségét.
Ennek érdekében nem riadtak vissza a kétes módszerek alkalmazásától sem.
A közelgõ polgármester
választást nagy érdeklõdés
kísérte. A városi párt arra törekedett, hogy olyan jelöltet
indítsanak, aki élvezi a városi képviselõk és a lakosság
osztatlan bizalmát. Ilyennek
számított Balogh János megyei árvaszéki elnök, aki általános népszerûségén túl,
1878–84 között már bizonyította, hogy alkalmas a város
vezetésére. Balogh kinyilatkozta, hogy kész elfogadni
a jelölést, amennyiben a városi képviselõtestület döntõ
többsége párttekintet nélkül
hívja és támogatja.

A megyei párt jelöltjeként
Tasnády Antal 29 éves fiatal
ügyvédet emlegették, aki addig nem viselt semmiféle
közigazgatási tisztséget, és
nevét is csak szûk körben ismerték. Tudni lehetett róla,
hogy Szentesen született
kézmûves családban 1862.
április 14-én; apja Tasnádi János molnár, aki gazdálkodással is foglalkozott; édesanyja Hajdú Mária. A szülõk
9 gyermeke közül Antal volt
a középsõ. A jó fejû gyerek
az elemi iskola elvégzése

után a helyi
gimnáziumban folytatta
tanulmányait.
Különösen az
irodalom és
a klasszikus
nyelvek iránt
vonzódott.
1880-ban –
hetedikes gimnazistaként –
Homérosz
Iliászából fordított le egy
részt görögbõl magyarra,
amellyel 5
arany pályadíjat nyert. A jogi egyetemen
folytatta tanulmányait;
emellett verseket, regéket, elbeszéléseket írt, amelyeket a
Szentesi Lapban publikált.
1889-ben hazatelepült Szentesre, és ügyvédi irodát nyitott a mai Arany János utcában.
A tehetséges, ambiciózus
ifjúra a megye vezetõi felfigyeltek, és ígéretekkel halmozták el. Ezek közt szerepelt az is, hogy jelölni fogják
a polgármesteri tisztségre,
ha elõtte strómanságot vállal
a városi fõjegyzõi állás betöltésénél. A korabeli elõírások

ték velem azt, hogy operáció
következik.
Hogy a mûtét gyorsan és
sikeresen ment végbe, azt a
szinte nyomtalan, gyógyult
mûtéti heg tökéletesen bizonyítja. Köszönöm, köszönöm.
Befejezésül egyet kívánok:
akik íróasztaluk mellõl intézik kórházunk jelen és jövõbeni sorsát, egyszer mint rászoruló betegek is szerezzenek az enyémhez hasonló
közvetlen és magával ragadó
tapasztalatokat.
Végezetül Isten áldását kérem önre, osztálya és kórházunk minden dolgozójára.
Hálás tisztelettel és baráti
szívvel:
Dr. Imre Ernõ
esperes
Szentes díszpolgára

szerint ugyanis 3 jelöltet kötelezõ volt állítani, többet viszont nem. A megyei többségû jelölõ bizottság úgy taktikázott, hogy a 3 jelöltet kiállította a saját hívei közül, a
városi ellenzék jelöltjét viszont ejtette, mondván: megvan a szükséges 3 jelölt.
Hasonló taktikához folyamodtak a polgármesteri választásnál is. A választást
megelõzõ napokban egyre
szaporodtak a rosszat sejtetõ
jelek. Híre terjedt például,
hogy az alispán – a közbiztonság fenntartására hivatkozva – katonaság kirendelését kérte Szegedrõl. Katonák
ugyan nem jöttek, ellenben
csendõrök igen. 1891. szept.
28-án este 36 fõbõl álló osztag érkezett, másnap pedig
folyamatosan megérkeztek a
környezõ településekrõl berendelt feleslegek is. A
csendõrkülönítmény a polgármester-választás színhelyéül kijelölt ligeti városháza
(ma múzeum) szomszédságában helyezkedett el. A szokatlan eljárásról a Szentesi
Lap „Zsandárvilág Szentesen” címmel tájékoztatta a
város lakosságát. „Szuronyok hegye alá helyezni
Szentes város képviselõtestületét akkor, amikor mozgalma a békesség megteremté-

sére irányul, oly merénylet,
mely méltán kiváltja a felháborodást” – írta a lap, majd
így folytatta: „Fel tehát Szentes város képviselõi! Készüljünk a szavazásra – szuronyok alatt! Most ilyen világ
van Szentesen, de majd lesz
másforma is! Ne feledje el
senki, hogy még a Bach-korszaknak is vége lett egyszer!”
A szeptember 30-án megtartott tisztújító közgyûlés
pattanásig feszült légkörben
vette kezdetét. A napirend
elõtt Fekete Márton ármentesítõ társulati igazgató, a
helybeli Szabadelvû Párt
egyik legtekintélyesebb tagja
szót kért, és nem titkolta azt
a gyanúját, hogy a választási
elnök a fegyveres erõ nyomásával olyan egyént akar
beültetni a polgármesteri
székbe, akit a képviselõtestület többsége megválasztani
nem akar. E szándék ellen
elõre is tiltakozását fejezte
ki, leszögezve, hogy a képviselõtestület csak azt ismeri
és fogadja el polgármesterének, akit annak többsége
szabad akaratából választ
meg. Ezek után az elnöknek
átnyújtott egy aláírási ívet,
amelyben a képviselõtestület
124 tagja – jóval több mint
fele! – kérvényezte Balogh
János kijelölését.

A kandidáló bizottság rövid tanácskozás után Tasnády Antal, Mátéffy Ferenc
és Csató Kálmán kijelölése
mellett döntött, Balogh Jánost pedig – elnöki szavazattal! – ejtették a jelöltek
sorából. Az eredmény bejelentését viharos jelenetek
követték. A képviselõk egymás szavába vágva követelték Balogh kijelölését. Többek óvása ellenére Stammer
Sándor alispán elrendelte a
szavazást, figyelmeztetve a
jelenlévõket, hogy érvényes
szavazatot csak a kijelölt
személyekre lehet adni. A
városi párt mégis úgy határozott, ha érvénytelenül is,
de leszavaz saját jelöltjére.
Ennek az lett az eredménye,
hogy Tasnády Antal 61 szavazatával szemben, a jelöltek közül törölt Balogh János 121 szavazatot kapott.
Az eredmény kihirdetése
után a képviselõk viharos
éljenzésben törtek ki; perceken át Balogh Jánost éltették és Tasnádyt abcúgolták.
Stammer Sándor alispán
azonban nem zavartatta
magát: az érvényes szavazólapok alapján Tasnády
Antalt Szentes város általános szótöbbséggel megválasztott polgármesterének
jelentette ki. Ennek hatására
az éljenzés heves tiltakozásba csapott át.
(Folytatjuk)
Labádi Lajos
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Sör, kakas és boksz
a Szárnyas napokon

Második alkalommal várja a kikapcsolódni és szórakozni vágyókat a Szárnyas
napok elnevezésû rendezvény augusztus 17. és 20.
között a Pusztai László
Sporttelepen és az Ifjúsági
Parkban. A négy napos esemény kínálatában gasztronómiai, sport- és kulturális
programok, házi sörfõzdék
termékei, versenyek, bemutatók, sörkirályválasztás,
csirkeszárnyevõ verseny,
sör kalandtúra, kakasfõzõ
verseny szerepelnek.
A rendezvény kiemelt támogatója a Hungerit Zrt. baromfifeldolgozó cég, amely
egyben saját dolgozóinak
külön kedvezményekkel is
kedveskedik a fesztiválon.
Mint Tóthné Kecskés Mária
kereskedelmi igazgató fogalmazott, családi nap jellegûvé
szeretnék tenni a hungeriteseknek ezeket a napokat.
A Hungerit Kakasfõzõ verseny augusztus 18-án, szombaton délután 14 órakor kezdõdik, melyre már most érkeznek a nevezések – tájékoztatott Bertók Róbert szervezõ. A résztvevõ csapatok,
a nevezési díj ellenében kapnak egy 4-5 kilós felpucolt és
feldarabolt kakast, kenyeret,
mûanyag evõeszközt, sörasztalt paddal, felaprított tû-

zifát és 4 sörbont, amely bármelyik sörfõzdében beváltható. Bográcsot, bográcsállványt, és fûszereket a csapatoknak kell vinniük.
Az idei évben ismét lesz
kalandvetélkedõ, amire 20
évnél idõsebbekbõl álló 3-4
fõs csapatok jelentkezhetnek
és összesen tíz csapat indulhat. A Sör kalandtúra lényege, hogy különféle feladatok
megoldásával kell eljutni
Szentes legszínvonalasabb és
legnépszerûbb sörözõibe,
ahol két feladat fogja várni
az indulókat. Az egyik feladat szerint minden csapattagnak meg kell innia egy
pohár sört, a másik feladata
pedig a részükre adott adatlapon az adott sörözõ szolgáltatásainak pontozása. Nevezési díj nincs, az elsõ 3 csapat értékes Szárnyas napokereklyékkel térhet majd haza. A gyõztes csapat megkapja a Vándor Sörcsapot,
amit háromszori elnyerése
után végleg megtarthat.
A kakas szépségverseny
mellett kutyás bemutatók,
országos kennelshow és kutyaszépségverseny, haditorna bemutató, állatsimogató,
pónilovaglás, gasztronómiai
udvar és sörutca, esténként
pedig különbözõ koncertek
szórakoztatják a közönséget.

Vasárnap este nemzetközi
küzdõsport fesztiválon izgulhatnak a sportág rajongói. Szorítóba lépnek a szentesi Kinizsi bokszolói és
kick-boxosai, köztük Nagy
„Lütyõ” Imre, valamint eljön
Kovács „Vipera” Attila.
A szárnyas napok idején a
helyi horgászegyesület több
napos halfogó versenyt szervez, melynek a Kurca városi
szakaszán rendezendõ utolsó fordulóján választják ki az
év horgászát.
Szûcs Lajos alpolgármester
szerint kellenek különféle
rendezvények, a Szárnyas
napok Szentes színfoltja, ami
illeszkedik a város idegenforgalmába és a helyiek szórakoztatásába. Ezért az önkormányzat is a program
mellé állt támogatóként. A
város augusztus 20-i ünnepi
megemlékezése és mûsora
hétfõn 18 órakor kezdõdik
az Ifjúsági Parkban. Erre az
idõpontra elbontják a rendezvénysátort, hogy ne zavarja a kilátást az esti tûzijátékra.
A II. Szentesi Szárnyas Napok Gasztronómiai és Sörfesztivál kiemelt támogatója
a Hungerit Zrt. és az Agrármarketing Centrum.
Besenyei

Kínai külügyminiszter érkezett
Az elmúlt hétvégén kínai politikusok érkeztek Jilin tartomány fõvárosából, a mintegy 8 milliós Csangcsunból Szentesre. A
vendégeket Csíky László szobrászmûvész
fogadta, akinek alkotásai Csangcsun múzeumában és szoborparkjában is megtalálhatóak. A tartomány kül- és tengerentúli

ügyekért felelõs minisztere, Xu Huaiwu
megnézte a mûvész alkotómûhelyét és találkozott a város jelentõsebb gazdasági szereplõivel is. Információink szerint a látogatásnak köszönhetõen tárgyalások kezdõdtek a Hungerit Zrt. termékeinek kínai export lehetõségérõl.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Damjanich utcai iskola felújított szolgálati lakásába
határozott időre, az épület további hasznosításáig
GONDNOKOT KERESÜNK,
aki ellátná a következő feladatokat:
– fűnyírás, gyomtalanítás,
– az iskola területének őrzés-védelme,
– az épületek állagának ellenőrzése,
– kisebb karbantartási munkák elvégzése.
A lakás 2 szobás, összkomfortos.
A fenti munkák ellátása fejében kedvező bérleti díjat állapítunk meg.
A pályázatot részletes önéletrajzzal 2012. július 24-ig lehet benyújtani,
Szentes Város Önkormányzata Szociális Bizottságának címezve.
A pályázat leadási helye: Szentes Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály 101. sz. iroda.
Érdeklődni telefonon a 63/510-339 telefonszámon lehet.
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Öntözõmûvet avatott a miniszter Dónáton

Kevés a csapadék
(folytatás az 1. oldalról)
A mezõgazdasági miniszter nemzeti ügynek nevezte
az öntözés ügyét, amire
megoldást kell találni. Ehhez
a kormány már elkészítette
a Nemzeti Aszálystratégia
szakmai dokumentumát,
aminek jelenleg a társadalmi
konzultációja zajlik. Fazekas
Sándor hangsúlyozta, hogy a
mezõgazdasági vízszolgáltatások fenntartása érdekében
szükség van a megfelelõ árképzés kidolgozására, mivel
ma sok kézen megy át a víz,
mire a földekre jut. Fontos
a gazdálkodó közösségek
együttmûködése, amire jó
példa a fábiáni fejlesztés is.
A beruházásokhoz stabil
anyagi alapot nyújthatnak a
különbözõ uniós és hazai támogatások. Az öntözött területek nagyságát szeretné
az állam közel kétszeresére
növelni. Ezért az öntözõcsatornák karbantartása, felújítása is része a közmunkaprogramnak valamint egyszerûsíteni szeretnék az engedélyezési eljárásokat és
könnyíteni az úgynevezett
A polgármesteri hivatal
kéri a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot
azon személyekre, kollektívákra, akiket, amelyeket
méltónak tartanak arra, hogy
az idén a „Városért Emlékérmet” odaítélhessék.
Az emlékérem azoknak
a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi,
gazdasági szervezeteknek
vagy intézményeknek ado-

egynyaras engedélyek kiadását.
Farkas Sándor, a Kinizsi
2000 Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a 310
millió forintból elkészült
korszerû öntözõrendszer
vízkímélõ, energiatakarékos
technológia, ami hatékonyan
mûködtethetõ. A gazdaság
által mûvelt közel 3500 hektárból, mintegy 1400 hektáron tudnak öntözni. Ezeken
a területeken csemege és
hibrid kukorica, cukorrépa,
zöldbab, zöldborsó termesztése folyik zömében. A biz-

tonságos termeléshez egyre
inkább elengedhetetlen a víz
megléte. – Emlékezetem szerint 1974 óta nem volt olyan
év, amikor július elején már
nem lehet kukoricatermésrõl
beszélni – fogalmazott a
szakember. Öntözés nélkül
lehetetlen lenne megtermelni
egyes növényfajokat, azonban az 53 forintos köbméter
ár miatt a gazdaságosság
nem megfelelõ. Az átvételi
árakban nem lehet érvényesíteni az öntözés költségét.
Besenyei Gábor

Javaslatot várnak
mányozható, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a
társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési,
kulturális-mûvészeti, sport
és a gazdasági élet bármely
területén, ágazatában kiemelkedõ munkát végeztek,
és ezáltal a város értékeit növelõ, maradandó eredményeket értek el.

Az indoklással ellátott, a
kitüntetésre javasoltak életútját, szakmai munkásságát
bemutató iratokat augusztus
10-ig juttassák el a polgármesteri hivatal jegyzõi irodájához, a Kossuth tér 6. sz.
alá.
2012-ben az önkormányzat
képviselõ-testülete díszpolgári címet nem adományoz.

Messze földön híres
a szentesi strand
Az egyre több új vendég mellett sokan érkeznek városunkba olyanok is, akik évek
óta Szentesen töltik a szabadságukat. Az ország számos pontjáról, de még Hollandiából
és Belgiumból is utaznak ide visszatérõ vendégek.
A Fõvárosi Szabadidõ Sportklub szinkronúszói tizenhárom éve táboroznak a Szentesi Üdülõközpontban. – Elõször egy utazás-kiállításon figyeltünk fel a városra. Egyszerûen megközelíthetõ helyet kerestünk,
ahol a gyerekek is jól érezhetik magukat.
Minden évben felmerül, hogy esetleg új helyet is kereshetnénk, de mindenki ragaszkodik ehhez a városhoz – mondja Varga
Csabáné Ildikó, a tábor szervezõje.
Az Üdülõközpont idén is számos újdonsággal várja vendégeit. Az újonnan beépített
élményelemek mellett a legkisebbeknek új
csúszdákkal, a sportrajongóknak lelátó kiépítésével kedveskedtek. – Igyekszünk minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani úgy, hogy az áraink ne nagyon változzanak. Az egyik ilyen újdonságunk, hogy az
üdülõvendégeinknek a szállás mellé jár reggeli, a költségek azonban változatlanok –
mondja Tofán Brigitta marketing- és programszervezõ. Emellett fakultatív programokkal, és rendezvényekkel is színesítjük a
kikapcsolódást, igyekszünk minden korosztálynak kedvezni, hogy vendégeink jól érezhessék magukat – teszi hozzá.
– Sok helyen jártunk már, de nem találtunk még olyan táborozásra alkalmas helyet, ahol minden ennyire egyben lett volna.
A gyerekeket nyugodtan elengedhetem a
medencékhez, hiszen nincsenek messze a
házak, az úszómesterek pedig nagyon jól

végzik a munkájukat. Ráadásul ki sem kell
mozdulnom a strand területérõl ahhoz,
hogy válogathassak a sportolási lehetõségek
közül – mondja Varga Csaba, a tábor másik
vezetõje. – Emellett pedig itt tényleg megtapasztalhatják, milyen a vidéki élet, a városi
gyerekeknek ez nagyon fontos – teszi hozzá
Ildikó.
Ám az Üdülõközpont nem csak a táborozókat, hanem a családokat, baráti társaságokat is vonzza. – 2007-ben jöttünk elõször, azóta is ide járunk, sokszor nem csak nyáron,
hanem õsszel is. A nyugalom és a megfelelõ
kialakítás az, ami a legvonzóbb számunkra.
Jó, hogy ilyen közel vannak a medencék, ráadásul így tömeg sincs – mondja Albel Ákos,
aki egy kisebb csapattal érkezett
Pilisvörösvárról.
A Szentesi Üdülõközpont híre gyakran
szájhagyomány útján terjed, egyre többen
jelennek meg itt a visszajáró vendégek ismerõsei közül is.
Sok vendég pozitívumként emeli ki a város fejlõdését is. A szinkronúszó csapat azt
mondja: „Szentes minden évben meglep
minket, a több mint egy évtized alatt végignéztük, hogy épül ki és hogy válik egyre
szebbé.”
(X)
A Szentesi Üdülõközpont programja:
július 21., Strandszépe 2012.
Fakultatív programok: Arborétumlátogatás Szarvason, víziszínpadi elõadások, Szarvas, városnézés lovasfogattal,
borkóstolás, városnézés idegenvezetõvel,
kézmûves foglalkozások.
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Elõször ér a balesethez,
és soha nem felejti

Csarnó Csabát kétszer is az Év rendõrének választották.
Nyári sorozatunkban
olyan hétköznapi embereket mutatunk be, akiknek
munkája nélkülözhetetlen a
város életében, hozzáállásukkal és teljesítményükkel pedig példát mutatnak
kollégáiknak és a szentesieknek. Ezúttal egy baleseti
helyszínelõvel ismerkedhetnek meg.
A baleseti helyszínelõként
szolgáló Csarnó Csaba zászlóst 2007-ben és és 2011-ben
is az Év rendõrének választották Szentesen. Napi munkája során igyekszik az ittas
jármûvezetõket a forgalomból kiszûrni, a baleseteket
megelõzni, sokszor viszont õ
ér elsõként a helyszínre.
A 28 éves zászlós pályafutása az egyenruhásoknál a
fõvárosban indult: 2004-ben
szerelt fel a BRFK Közlekedésrendészeti Fõosztályán, s
elõbb járõr volt, majd delegációkat biztosított. Nem

volt eseménytelen a munkája, 2006-ban az uniós vezetõk
találkozóján is biztosított.
Volt, hogy hirtelen döntéssel
el kellett térniük a kijelölt útvonaltól a delegáció kísérésekor, meséli.
Szentesre 2007 márciusában hívta a városi rendõrkapitány, s az eredetileg is idevalósi fiatalember azt mondja, egy másodpercig sem volt
kétséges, hogy elfogadja az
ajánlatot. Így sokkal kényelmesebb volt számára a szolgálat ellátása, és megszûnt a
fárasztó ingázás. A szentesi
kapitányságon is járõrként
kezdett, majd megbízott baleseti helyszínelõ és vizsgáló
lett. Szentes kisváros, nagy
balesetek nem mindennaposak, a kisebb koccanások jellemzõk – mondja a rendõr
zászlós.
A szolgálat 80 százalékát
teszi ki a közterületi tevékenység, a többit az írásos

munka. Ha befut a riasztás a
kapitányságra, a helyszínelõ
kimegy a balesethez, felméri,
mennyi és milyen fokú sérült van és meghallgatja a
balesetnél jelenlévõket. Fontos, hogy mûszaki hibára hivatkoznak-e, ha igen, be kell
vonni szakértõt. A helyszínelõ szemlejegyzõkönyvet ír,
felrajzolja a balesetet, le is
fényképezi, odabent a kapitányságon 1:200 méretben
kell rajzot készítenie. A kórházban tájékozódik a sérült
állapotáról, utána kihallgatja
a baleset részeseit, amit írásban rögzít.
Változó az emberek hozzáállása a rendõrökhöz, de
elfogadják az intézkedéseiket, többségük szánja-bánja
elkövetett tettét. Szinte napi
rendszerességgel fog el ittas
gépjármûvezetõt és motorkerékpárost a fiatal rendõr.
Nem alakult ki azonban benne ellenszenv az alkoholos

Mûszakiak csapatünnepe

Az ügyesség és gyorsaság is döntött a dinnyeevõ versenyen.
Csapatünnepüket hagyományosan családi napként,
kikapcsolódással, szórakozással töltötték a MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred katonái családtagjaik
társaságában a Széchenyi-ligeti strandfürdõben.
Az ünnep aktualitását az
alakulat névadója, II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc elsõ gyõztes csatája adta. A Tiszaújlak és
Tiszabecs közötti tiszai fahíd, jelentõs stratégiai helyet
képviselt, melyet jól felszerelt császári ezred védett. Az
1703. július 14-én lezajlott ütközetben Rákóczi kurucai
fortéllyal és teljes önfeláldo-

zással támadták meg, és
gyõzték le a császár csapatát.
A múlt héten frissen avatott, nyolc hivatásos õrmester erõsíti az ezred személyi
állományát. Közülük hatan
már korábban is az alakulatnál szolgáltak szakaszvezetõként, és most állománykategóriát váltottak, ketten pedig újonnan érkeztek az ezredhez. Részükre a családi
nap pályafutásuk kellemes
kezdetét jelentette.
Nagy sikere volt a lábtenisznek, melyen nem csak a
résztvevõk, hanem a lelkes
szurkolók is jól szórakoztak.
Nagy volt a rivalizálás a
csúszdaversenyen is. A vízbe

csobbanásokat nagy ovációval fogadták a barátok,
családtagok. Lelkesen várták
a jelentkezõk a dinnyeevõ
verseny kezdetét is. Egy kézben fogva kellett minél gyorsabban kifalatozni a finom
falatokat a dinnye héjából.
Kicsik és nagyok közt egyaránt folyt a küzdelem, a
dinnye levével együtt.
Akik csak kedvtelésbõl
akarták összemérni ügyességüket a gladiátorok korában
érezhették magukat és harcolhattak egymással. A gyermekek sem maradhattak ki a
szórakozásból. A horgászat
rejtelmeiben ügyeskedhettek.
Sok sikertelen kísérlet után
csak túljártak a halak
„eszén” és a fa halacskák horogra akadtak. E mellett röplabdáztak, fociztak, csocsóztak a családtagok, és sokan
egyszerûen csak élvezték a
strandolás lehetõségét.
Az év második felében az
ezred elõtt álló mozgalmas
feladatok végrehajtása elõtt
ez a nap kellemes kikapcsolódást, feltöltõdést jelentett a
katonáknak, melyet családtagjaikkal együtt tölthettek el.
Kép és szöveg:
Juhász László százados

befolyásoltság alatt közlekedõkkel szemben. A zászlós
szerint neki is könnyebb egy
bírságolásnál négy lapot kitölteni, mint aztán egy balesetnél ötvenet. De hangsúlyozza, nem csak az õ érdeke, hogy ne legyen baleset. A
visszaesõket viszont - akik
nem kevesen vannak, mintegy 30 százaléka a már bírságolt személyeknek újra ittasan vezet – fokozottabban
figyelik a rend õrei.
A fiatal rendõr nem is titkolja, bizony hosszú idõre
megmarad az emberben egyegy baleset. Fõleg, amikor
kisgyerek az áldozat. Soha
nem fogja elfelejteni a pár
évvel ezelõtti balesetet sem,
amikor a berekháti vasúti átkelõnél egy 9 éves kisfiú halt
meg tragikus körülmények
között, és õ érkezett elsõként
a helyszínre. De a legcsúnyábbak között említi Csaba
azokat baleseteket is, amelyeknek gyalogos vagy kerékpáros az áldozata, hiszen
ezek a közlekedõk a legvédtelenebbek.
Csarnó Csaba kicsit elgondolkozik azon, hogy mit is
szeret ebben a munkában, de
rögtön kész a válasza: – Az
életem a közlekedés és a
helyszínelés. Ezt csak szívvel-lélekkel lehet csinálni. A
helyszínelés a legváltozatosabb része a rendõri munkának, nehéz, de éppen a kihívás a szépsége.
Hétköznapi hõsökrõl szól
a sorozatunk, ám a zászlós
nem tartja magát hõsnek,
szerényen úgy fogalmaz,
hogy csak teszi a dolgát. Egyedül, a társak nélkül
semmire se menne az ember,
mindenki a másikért dolgozik – mondja Csarnó Csaba.
Darók József

Tanyafejlesztési
pályázat
Tanyafejlesztési program címen
1,5 milliárd forint támogatás
igénybevételérõl készült vidékfejlesztési miniszteri rendelet. A pályázatok benyújtására 2012. augusztus 31-ig van lehetõség, az
erre kialakított elektronikus felület
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
(www.nakvi.hu) honlapján elérhetõ.
Támogatás vehetõ igénybe a
tanyák, valamint az alföldi tanyás
térségek megõrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez, továbbá a tanyagazdaságok fejlesztéséhez. A támogatandó célok között szerepel például a piacra jutás segítése, a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztés, a tanyagazdaságok energetikai megújítása és az állatállomány fejlesztése is.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület
Csongrád, Dózsa György tér 18.
szám alatti irodájában, és a 63/
850-954-es telefonszámon, valamint a leader@csongrad.hu email címen.
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Nem lesz
kukorica
Sok helyen szárazak a kukorica levelei, ami ritka jelenség július elején. Az elmúlt idõszakban tapasztalt forró és
száraz idõ több helyütt visszafordíthatatlanul károsította a
kukoricát, áll a Magyar Agárkamara közleményében. A takarmánykukorica termelõi ára jelenleg 54-56 ezer Ft/tonna
között mozog, azonban a következõ két hónapban akár 13
százalékkal is emelkedhet a kukorica világpiaci ára.

Az öntözött kukoricánál is alacsony a megtermékenyült
szemek száma – mutatja Kovács György növénytermesztési igazgató.
Mintegy 80 százalékos terméskiesést jósol az árukukoricánál Kovács György növénytermesztési igazgató.
Mint fogalmaz, már silózni
sem érdemes, mert alkalmatlan takarmánynak a tejelõ
marha számára. Egy részét
megpróbálják megmenteni
és a növendék marhák kiegészítõ takarmányozására
felhasználni, de nagyon
gyenge a tápanyagtartalma,
ezért önmagában nem etethetõ. Az Árpád-Agrár Zrt.
1500 hektáron vetett idén
kukoricát, ebbõl 350 hektárt
tud öntözni. – Júniusban
még öröm volt ránézni a táblákra, jó termés ígérkezett –
mondja Kovács György. Az
öntözés ellenére a hibrid és
csemegekukoricánál is alacsony a csövek termékenyülése, ezért kevesebb termésre
számít. Napraforgót 600
hektáron termesztenek, de
ha nem kap esõt napokon
belül, akkor ennél a növénynél is jelentõs terméskiesésre
kell felkészülni.
– Az elvetett 1600 hektár
kukoricából már csak 250300 hektár él a Pankota Agrár Zrt. földjein – sorolja Farkas László. A növénytermesztési igazgató szerint gazdaságtalan bármit is kezdeni a

leszáradt kukoricával, ráadásul állatállományuk sincs,
amivel esetleg megetethetnék. Száz hektáron van öntözött kukorica, amibõl termés
várható.
Farkas Sándor, a Kinizsi
2000 Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a tavasszal vetett területbõl
mintegy 550 hektáron kénytelenek lesilózni a leszáradt
kukoricát. Most vetnek 200
hektáron rövid tenyészidejû
kukoricát, ami részben pótolhatja az aszály miatt kiesõ
termésmennyiséget és biztonságosabbá teheti az állatállomány takarmányellátását. Az elmúlt kánikulai napokon csak éjszaka öntöztek,
mert napközben szinte megfõtt a növény a hõség és a
víz együttes hatására.
Szentes térségében 6800
hektáron vetettek tavasszal
kukoricát. A falugazdászi
irodán ezen a héten ugrásszerûen nõtt az aszálykár bejelentések száma. Ha lesz
szándék és elég forrás a gazdák kárenyhítésére, akkor is
csak októberben juthatnak
pénzhez, ami biztosan nem
fedezi a terméskiesésbõl
származó veszteségüket.
Besenyei

Véget ért az aratás
Szentes térségében közel 14 ezer hektárról takarították
be a kenyérgabonát. A termésátlag 3,85 tonna hektáronként, ami elmarad a tavalyitól. Az állattenyésztéssel is
foglalkozó gazdaságok minden szalmát bebáláznak, mivel szalmából is kevés van. A termelõk elégedettek a
kenyérgabona minõségével.

Támogatások
Szentes egymillió forint támogatást kapott az Emberi Erõforrások Minisztériuma idei könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázatán. Nem voltak ilyen szerencsések a
kisebbségi önkormányzatok. A Szentesi Romák illetve a
Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat kimaradt az idei
feladatalapú támogatások sorából és egy forintot sem kap a
minisztériumtól.

SZENTESI ÉLET

2012. július 20.

Katasztrófavédõk
lettek a tûzoltókból
Ez év április elsejétõl átalakult a katasztrófavédelem szervezete, és városunk
a megye két régiós központjának egyike lett, amelynek
vezetõjévé Kajtár István
(képünkön) tûzoltó alezredest nevezték ki. Vele beszélgettünk az új munkakörérõl, hobbijáról és a tûzoltók kissé titokzatos világáról.
– Milyen szakmai életutat
futott be, mire ezt a beosztást elnyerte, mennyiben változott meg a munkája a tûzoltó-parancsnoki beosztáshoz képest?
– Jelenlegi beosztásomban
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szentesi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének vagyok
a vezetõje. Ez a szervezet
Szentes, Csongrád és Hódmezõvásárhely illetékességi
területén lát el integrált katasztrófavédelmi feladatokat.
Csongrád megyében a megyei igazgatóság alárendeltségében kettõ ilyen kirendeltség van, az egyik itt
Szentesen, a másik pedig
Szegeden. Tevékenységünk
keretében iparbiztonsággal,
polgári védelemmel és a
klasszikus értelemben vett
tûzvédelemmel foglalkozunk. Civil végzettségem
villamosmérnök. A szentesi
tûzoltó-parancsnokságra
1993 márciusában szereltem
fel, ez az elsõ és ezidáig
egyetlen munkahelyem. Vonulós tûzoltóként kezdtem,
késõbb szolgálatparancsnok,
mentési osztályvezetõ és hat
évig a tûzoltóság parancsnoka voltam. Az új, kirendeltségvezetõi beosztásommal a
feladatköröm is jelentõsen
kibõvült. Tûzoltóparancsnokként alapvetõen tûzoltással, mûszaki mentéssel és
tûzvizsgálattal foglalkoztam,
az új pozíciómban iparbiztonsággal, polgári védelemmel és a klasszikus tûzvédelemmel is kell foglalkoznom.
Összesen 16 település, közel
150 ezer lakos tartozik a kirendeltség felügyelete alá, ez
jelentõs pluszfeladatot jelent
az elõzõekhez képest.
– Ez elég stresszes munkakör, mit alkalmaz stresszoldóként?
– A gyógyszer évek óta
ugyanaz, a futás. 1989-ben
fõiskolára elkerültem Szentesrõl Pécsre, ahol megszerettem a futást, azóta ha csak
idõm engedi, akkor futok. A
táv alkalmanként 10 kilomé-

ter körül van. Ezen kívül van
egy szûk baráti társaság, és
ha tehetjük, akkor átfutunk
Csongrádra a Körös-torokig
és vissza. Versenyekre is elmegyünk, én is kétszer lefutottam már a maratont és az
idén is szeretném megismételni. Van egy fiam és egy lányom, és természetesen a velük és a feleségemmel való
idõtöltés is kikapcsol.

– A hírekben sokszor halljuk, hogy a tûzoltók különbözõ riasztási fokozatok
szerint vonulnak a helyszínre. Ezek alatt mit kell érteni?
– Egytõl ötig kategorizáljuk a riasztás fokozatokat, és
a kiemelt kategória bármelyiknél jelentkezhet, tehát lehet egyes és ötös kiemelt. Ez
annyit jelent, hogy meg van
határozva, milyen fokozathoz mekkora erõ riasztása
szükséges, az is, hogy különbözõ fokozatokban hány tûzoltó, gép, fecskendõ megy a
helyszínre. Például egy családi házban, ha „csak”egy lakószoba ég, akkor egyes kiemelt fokozatban indulunk,
ez nyolc tûzoltót, egy fecskendõt és egy vízszállítót jelent.
– Amikor nincs riasztás,
mit csinálnak a vonulós tûzoltók?
– Akkor sem pihennek a
babérjaikon. Konkrét éves kiképzési terv szerint haladnak a kollégák, minden állománycsoportnál meg van határozva a kiképzési tematika.
Érdekességként, napi szinten
hat és fél óra a kiképzés, ebbõl két órát a szerelési ismeretek tesznek ki. Ezen kívül
valós helyszíneken gyakoroljuk be a tûzoltási technikákat. A szakmai részen túl a
fizikai erõnlét karbantartására is jelentõs hangsúlyt
fektetünk sportfoglalkozás,
kondicionálás keretében.
Kovács Károly

Szép kerteket díjaznak
Az önkormányzat a hagyományokhoz híven az idén is
meghirdeti a „Virágszínvonalasabb“ Környezetszépítõ Versenyt. Ebben az évben is azok jelentkezését várják, akik sokat
tesznek környezetük szépítéséért, ezzel is hozzájárulva az élhetõbb város kialakításához. Nevezni, családi házas, társas
házas és munkahelyi kategóriában lehet. A családi házas kategóriában az ingatlan elõtti zöldterület, illetve az udvar közterületrõl jól látható részének, társas házas kategóriában az
erkélyek és az épület elõtti zöldfelület növényesítését értékeli
a szakmai zsûri. Munkahelyi kategóriában a zsûrizés alapja
az ingatlan elõtti terület, a homlokzat és az udvar növényesítése, virágosítása. Kategóriánként az 1-3. helyezett értékes díjazásban részesül. A pályázati anyagot, a virágosításról készült fényképeket CD-re írott fotók formájában lehet leadni a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán. A CD-re írják rá a
nevezett kategóriát, a pályázó nevét, címét és elérhetõségét.
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Családok, fuvarozók is
rákaptak a hangoskönyvre
Olvasótábora és állománya is évrõl évre bõvül a városi könyvtárnak, amelynek
hangoskönyveire a családok és a fuvarozók is rákaptak. A kölcsönzõk körében
a skandináv krimik, W.E.B.
Griffin háborús regényei,
Fábián Janka és Fejõs Éva
mûvei a legnépszerûbbek,
Wass Albert írásait pedig
egyre kevésbé keresik.
Az elmúlt évek tervszerû
munkájának köszönhetõen
Csongrád megye második
legnagyobb gyûjteményével
rendelkezõ bibliotékájává
nõtte ki magát a Szentesi Városi Könyvtár, amely hétfõtõl augusztus 20-ig zárva
tart, de a következõ három
hétben 8 és 12 óra között az
intézmény egyes szolgáltatásai (internet, folyóirat olvasó) elérhetõek lesznek. A
könyvtárba járó szentesi olvasók száma épp úgy nõtt
tavaly, mint az állománybõvítést szolgáló források öszszege, ugyanakkor a 6,8 millióról 8,6 millió forintra
emelkedett keretbõl a kiadók
árpolitikája miatt 900-zal kevesebb mûvet sikerült beszerezni 2011-ben. Az önkormányzat pályázata 1,3 milliós beszerzési forráshoz jutatta a könyvtárat, a Máraiprogram révén 650 ezer forint jutott hazai szerzõk mûveinek megvásárlására, 100
ezer forint értékben pedig
szakirodalmat vehetett az intézmény. A Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén
60 folyóirat elõfizetése is
megoldottá vált.

Az egyre bõvülõ állomány
már nem fér föl a polcokra,
ezért is javasolják a szakemberek, hogy elsõsorban a
könyvtár honlapján található
online katalógusban keressék a kölcsönözhetõ könyveket a szentesiek, hiszen ott
akár – regisztrációt követõen
– elõ lehet jegyezni mûveket,
illetve a kölcsönzés is meghosszabbítható. Évente több
mint 83 ezer dokumentumot
kölcsönöznek ki a szentesi
könyvtárból, de nem csak
szentesiek, hiszen a környezõ települések lakói is szívesen járnak a volt zsinagógába – tudtuk meg Nagy Enikõtõl. A könyvtár munkatársa
az elsõ félév kapcsán elmondta, a skandináv krimik,
W.E.B. Griffin háborús regényei, Fábián Janka és Fejõs

Éva mûvei, illetve a hazai
klasszikusok a legnépszerûbbek a kölcsönzõk körében, Wass Albert írásait viszont egyre kevésbé keresik.
Érdekes jelenség, hogy a
vámpíros könyveket nem
csak a felnõttek kedvelik, a
gyermekkönyvtárban is egyre többen érdeklõdnek a
rémtörténetek iránt.
Csendben ugyan, de egyre
több embert ér el a hangoskönyv, amit eredetileg
vakok és gyengén látók számára találtak ki. A megváltozott olvasási szokások miatt
már családok is elõszeretettel kölcsönöznek ilyen dokumentumokat: nyári utazások
során a szülõk a gyermekkel
együtt hallgatják meg a kötelezõ olvasmányokat. A
hangoskönyv praktikájára a

fuvarozók is felfigyeltek. Jó
példa erre az a szentesi kamionos, aki rendszeres kölcsönzõje a könyvtárnak, és
úgy válogat a mûvek között,
hogy munka közben is tudjon hódolni az irodalom
iránti szenvedélyének. A
szentesi hangoskönyvtárban
egyébként Rejtõ Jenõ és
Darell mûvei vezetik a népszerûségi listát. Ugyancsak
újdonság, hogy társasjátékozni is lehet a bibliotékában: tanév közben a középiskolások sokszor ezzel töltik
az idõt ebéd után és a buszindulás elõtt, a szülõk pedig
kipróbálhatják, mit is vegyenek gyermeküknek ajándékba.
Bíró Dániel

A gitár és a közösség a kapaszkodó
A tavalyi országos Fivérek-tábor után idén egymástól függetlenül szerveztek
nyári programot a Seres-fiúk tanítványaiknak és más
érdeklõdõknek: Krisztián
és Róbert Szarvason, Antal
pedig Szentesen. Utóbbi a
rákból gyógyuló gyerekek
visszailleszkedését is segíti
alapítványával és gitároktatással.
Gitárok hangolásával indult a múlt héten Seres Antal
könnyûzenei tábora, a zenész minden egyes hangszert maga is kézbe vett. A
Fivérek együttes vezetõje
mintegy félszáz lelkes fiatalnak magyarázta, amit a húrokról, akkordokról tudni
kell. Mindenki a saját gitárján gyakorolt, ki Gyuláról,
mások Bajáról, Szegedrõl
hozták idáig, többüknél szinte nagyobb volt a hangszer.
Ombodi Csilla drámapedagógus ismereteivel színpadi
gyakorlatot, beszédtechnikát
is oktatott a diákoknak, akik
zenei elméleti képzésben is
részesültek. Napi feladat
volt több oldalas fogalmazások írása a tehetségkutatókról, magyar és külföldi elõadókról. Bár délutánonként
várta õket szabadidõs program is, a táborozókat szinte
teljesen lekötötte a zene.
Toncsi szentesi és csongrádi tanítványai is ott voltak a
táborozók soraiban, akiket
kezdõkre és haladókra osztottak fel. S ezzel véget is ért
a megkülönböztetés, hiszen
a táborban egészségesek

mellett olyan gyerekek is
részt vettek, akik legyõzték a
rákot, s már nem kapnak kezelést, de öt évig még kritikus az állapotuk.
Éppen ez Seres Antal táborának a lényege: hogy a
gyógyulófélben lévõ gyerekek együtt lehessenek az
egészséges tanítványokkal, s
a beilleszkedésben segítségükre van a többi diák. De
ez a mindennapokban nem
ilyen egyszerû. Szomorú tapasztalatokról hallottunk
Toncsitól, amikor arról a kislányról beszélt, akinek agy-

daganata volt, s a korábbi
barátai azóta nem állnak vele szóba. – Itt, a táborban viszont kifejezetten pozitív fogadtatásban van része: befogadták õt társaival, ami olykor még simogatásban is
megnyilvánul. Nem is kellett
szállást intézni nekik, hiszen
itteni szülõk önként felajánlották, lakhatnak náluk –
mesélte a zenész. Hogy a
gyerekek ilyen befogadók legyenek, persze, elmagyarázták nekik, mi is a tábor célja,
felkészítették az egészségeseket. Sokat jelentett az ala-

Várják az új dal hatását
A karitatív munka mellett a Fivérek zenekar is aktív: a
hónap elején volt az új daluk tévépremierje. Az M1 Balatoni nyár címû mûsorában hangzott el a Neveddel alszom
el címû Seres Antal-szerzemény, mely egy slágergyanús,
lírai dal. A rádiók még tesztelik a számot, tudtuk meg a
dalszerzõtõl. A tévémûsor szerkesztõje azonban, mint
Antal elárulta, nagyon meghatódott a dal hallatán. Nem
feltétlenül ezért, de tény: a Seres-fiúkkal szeptembertõl
sok televíziós mûsorban találkozhatunk majd, s az új
számot augusztustól a fellépéseiken is elkezdik játszani.

pítványnak, hogy H. Szabó
Réka igazgató felajánlotta a
gimnázium termeit a gyakorlásra a tanév során.
Négyen tudtak most eljönni a betegek, de szeptemberig folyamatos a zenei rehabilitáció az egynapos táborokban, s heti két napos táboraikba is lehet a nyár folyamán jelentkezni.
– A visszaintegrálódáshoz
évek kellenek, mi ezt felgyorsítjuk. Ehhez minden
segítséget megadnak a klinikán, ahol azt mondták: érzik,
mennyire kinyíltak a gyerekek, mióta gitározni tanulnak – magyarázza Csilla,
hozzátéve: – Most látjuk
csak a rákos gyerekekkel való munka szépségét. Olyan
jó látni Török Ricsi hullámos
haját, õ volt az, akivel elõször találkoztunk, akkor
még soványan, kopaszon,
szájmaszkban fogadott bennünket. Most itt van mosolyogva, makkegészségesen.
Gyarmat Noémin sincs már
nyoma annak, hogy 8 hónapot töltött kórházban. A gyönyörû, életvidám, 16 éves
lány már tanult zenélni Gyulán, amikor a számára a
Megasztárból ismerõs Seres
Antal elkezdte tanítani. Mindene a zene. – A betegség
nagyban befolyásolta a mostani életemet, sokat komolyodtam. Nem tartózkodóak
a velem egykorú gyerekek, s
nagyon tisztelem a „tanár
urat”, akiben nem a sztárt látom, hanem azért szeretem,
mert jó ember.
D.J.
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Hazahívják a junior kéziseket A természetjárás
Komoly terveket szövögetnek a Szentesi Párducok
Kézilabda Utánpótlásnevelõ Sportiskola vezetõi a
helyi férfi kézilabda felvirágoztatása érdekében. A
Párducok egy az egyben hazahívnák a tavalyi esztendõben Kunszentmártonban
szereplõ junior együttest, a
fiatalok idén a megyei bajnokságban szerepelnének,
jövõre a cél az NB II.
A Koszta és a Kiss Bálint
iskolákban két éve folyik az
elsõ és második osztályos tanulók képzése, idén arra is
van esély, hogy a Klauzál
iskola is bekapcsolódik a
programba, sõt, a Kiss Bálint
iskolában kézilabdás tagozat
indul szeptembertõl
– De nem csak iskolai, hanem ennél magasabb szinten
is nagy dobásra készülünk, a
következõ idénytõl a Kinizsi
junior csapatát szeretnénk
megnyerni, hogy a Sportiskola neve alatt a megyei elsõ
osztályban szerepeljen –
mondta Czesznak György, a
sportiskola vezetõje. – Ehhez
Kunszentmártonból próbáljuk „hazahozni” az ott játszó
szentesi, 18-19 éves fiatalokat. A lehetõséget a Sportiskola biztosítja számukra a
felnõtt bajnokságban való
induláshoz, bízom benne,
hogy élnek ezzel az eséllyel,
és egy esztendõ múlva magasabb osztályba léphetnek,
immáron a mi városunkat
képviselve.
A szentesi fiatalok azért

verseny és
kikapcsolódás is

játszottak az elõzõ szezonban Kunszentmártonban, az
Unitrade KSK együttesében,
mert az ottani felnõtt gárda
NB II-es indulásának az volt
a feltétele, hogy ifjúsági csapata is legyen a klubnak. Ez
önerõbõl nem ment, így került képbe a Kinizsi juniorcsapata. A szentesi fiatalok
itthon edzettek, hétvégenként pedig átjártak lejátszani
a bajnoki mérkõzéseket az
NB II ifjúsági bajnokságban.
- A többiek nevében is
mondhatom, hogy szívesen
játszanánk itthon, szívesen
jönnénk haza – ezt már Bali
Dávid, a csapat balátlövõje
mesélte lapunknak. – Tizen-

négy szentesi játékosról van
szó, tavaly nyolcadik helyen
végeztünk a bajnokságban,
úgy érzem megyei szinten a
felnõttek között is megálljuk
majd a helyünket. Hasznos
volt az elõzõ idény a fejlõdésünk szempontjából, sok
tapasztalatot gyûjtöttünk,
szeptembertõl viszont új kihívások elé nézünk. Nekem
például kifejezetten jól jönne
ez a lehetõség, hiszen az ifjúsági csapatból kiöregedtem,
a kunszenti felnõtt csapatba
viszont nem biztos, hogy be
tudnék kerülni, itt viszont a
felnõttek között játszhatnék.
A kézisek augusztustól,
csakúgy, mint tavaly mini-

mum heti két edzéssel készülnek a bajnokságra a korábbi edzõk, Jártass Zoltán és
Orosz Tibor irányításával. A
csapathoz két-három rutinos
kézilabdázó is csatlakozhat
majd, velük tovább erõsödne
a gárda.
Információink szerint elképzelhetõ, hogy a junior
korú szentesi játékosok a következõ szezonban is – bizonyos feltételekkel – Kunszentmártonban játszanának,
de ez ügyben még néhány
kört le kell „futnia” a Párducok vezetésének, a kunszenti
egyesületnek és a megyei
szövetségnek.
hv

Focis összefogás kérdõjelekkel
Új alapokra helyeznék a szentesi
labdarúgást a sportág városi irányítói. A
Szentesi Kinizsi labdarúgó szakosztályának, a Szentesi
Farkasok USE-nak
és a HSZATÁK Junior FC Szentesnek az
összeolvadása hónapok óta napirenden van a klub és az
egyesületek vezetõi között. A tárgyalások már hosszú hetek óta tartanak,
megegyezés azonban – egyelõre - nincs,
bár valamennyi fél azt hangsúlyozta,
támogatják az új utánpótlásnevelõegyesület kialakítását.
Janiga László (képen fent), a Szentesi
Farkasok USE elnöke szerint már korábban felmerült, hogy a Farkasok és a
HSZATÁK egyesülni fog, és hozzájuk
csatlakozik a Kinizsi is, de utóbbi klub
késõbb visszalépett a megállapodástól.
A tárgyalások folytatódtak, immár ismét a Kinizsi labdarúgó szakosztályának bevonásával. – Az elsõdleges cél az
lenne, hogy egy közös szentesi utánpótlás sportegyesület alakuljon meg az
óvodás korosztálytól felfelé valamenynyi korosztályt magába ölelve egészen
a serdülõkig – mondja Janiga László. –
Mi és a Kinizsi a serdülõcsapatával, a
HSZATÁK pedig valamennyi korosztályával lépne be az egyesületbe. Közös
név alatt, egy egyesületben dolgoznánk

a Kinizsi ifjúsági és felnõtt gárdája
„alá”. Ez a két csapat különállóan, továbbra is Kinizsi név alatt futballozna,
az utánpótlás sportegyesületbõl kiöregedõ labdarúgókat venné át elõbb az
ificsapat, majd onnan kerülnének tovább a felnõtt korosztályba. Végeredményben egy egyesület keretein belül
dolgoznánk a szentesi labdarúgásért.
Az egyesüléstõl a helyi labdarúgás minõségi javulását várom, és abban is bízom, hogy még több gyermeket sikerül
lecsalnunk a futballpályára.
Janiga szerint bár vannak apróbb nézeteltérések a klub és az egyesületek
szakemberei között, de ezek egyáltalán
nem áthidalhatatlan problémák, de „le
kell ülni és meg kell beszélni a dolgokat”.
Garai Sz. Imre (képünkön), a Szentesi
Kinizsi elnöke lapunknak elmondta,
hogy felajánlották a
két egyesületnek,
hogy lépjenek be, és
a jövõben tartozzanak a labdarúgó
szakosztályukhoz,
ezt azonban sem a
Farkasok, sem pedig a HSZATÁK nem
fogadta el, ellenben azt szerette volna a
két egyesület, hogy a Kinizsi labdarúgó
szakosztálya váljon ki a klubból, és úgy
alkossanak egy önálló labdarúgó klubot. Ebbe viszont a Kinizsi vezetése

nem tudott beleegyezni. Jelenleg a serdülõcsapat körül megy a huzavona,
mert ezt korosztályt a Kinizsi megtartaná magának. Garai Sz. Imre szerint ez
nem lehet probléma, mert két csapatra
való labdarúgó is lenne ebben a korosztályban, így a Kinizsi a megyei bajnokságban is tudna indítani egyet, és az
utánpótlás egyesület is szerepeltethetne
egyet a pontvadászatban. – Ezt a kérdést mindenképpen tisztáznunk kell,
ha ezt megoldottuk, akkor létre jöhet az
egyesülés – fogalmazott az elnök. – Komoly kérdés, hogy a várható TAO-s
pénzeket ki és hogyan használhatja fel?
A Kinizsi labdarúgó szakosztálya a pálya- és kerítés felújításra, az öltözõ
rendbetételére, eszközbeszerzésre fordítaná a pályázott összeget, és mivel
ezek kizárólag az utánpótlásra fordítható összegek, érthetõen számunkra is
fontos, hogy nekünk is megmaradjon a
serdülõ csapatunk. További problémát
vet fel, hogy ha a Farkasok és a HSZATÁK felújítják esetleg a Spartacus és az
amellett található pályát, akkor hol
edzenek majd a mi csapataink?
Információink szerint a felek abban
sem tudtak eddig közös nevezõre jutni,
hogy az új utánpótlás egyesület vezetõségébe milyen arányban kerüljenek be
a mostani szervezetekbõl a képviselõk,
bár állítólag közös jelöltjük már lenne
az egyesület elnöki posztjára.
Hering Viktor

Egyesíteni kellene az erõket
A HSZATÁK Junior FC elnöke, Tomcsányi Ferenc a következõ állásfoglalást juttatta el lapunkhoz:
„A labdarúgás a hazai látványsportágak egyike. A labdarúgás, mint sportági tevékenység Szentesen is komoly hagyományokra tekint vissza. A labdarúgáshoz kapcsolódó sportági képzést több egyesület és szakosztály is végzi. A labdarúgók képzésével foglalkozó szervezetek eltérõ struktúrában
és eltérõ tematika alapján végzik a munkájukat, ezért a sportági képzésben párhuzamosságok jelentek meg, amelyek kedvezõtlenül hatottak a sportági felkészítés folyamatára. A párhuzamosságok kedvezõtlen hatásait jelentõsen felerõsítették
a közelmúltat jellemzõ gazdasági, társadalmi és demográfiai
változások.
Ezek a változások olyan válaszlépéseket követelnek meg a

sportági felkészítést folytató szervezetektõl, amelyek segítségével áthidalhatóak a kedvezõtlen körülményekbõl adódó
fennakadások. A sportág fejlõdésének biztosítására az egyik
legalkalmasabb eszköz a labdarúgásban meglévõ erõforrások koncentrációja, összevonása, és a párhuzamosságok kiiktatása. A HSZATÁK Junior FC a közelmúltban tárgyalásokat
kezdeményezett a többi egyesület vezetésével annak érdekében, hogy a labdarúgás számára - a sportszakmai szempontokat alapul véve – a legjobb feltételeket biztosíthassuk Szentesen. Ezek az egyeztetõ tárgyalások jelenleg is folynak. A
HSZATÁK Junior FC vezetése bízik abban, hogy a tárgyalások eredményeként megvalósulhat a labdarúgásban meglévõ
szellemi és gazdasági erõforrások fúziója, amelynek a legnagyobb nyertese a foci.”

Tájékozódási versenytúrát rendez a Szentesi Spartacus Természetjáró Sk. A
klub Szentes 8 nevû csapata
jelenleg vezeti az országos
bajnokságot, a másik csapat
Szentes 6 néven a 3. helyen
áll hat forduló után.
Az egyesület várja olyan
csoportot jelentkezését, akik
nem akarnak, nem tudnak
vagy nem alkalmasak más
sportnak az ûzésére, de szeretik a természetet, meg
akarnak tanulni a természetben tájékozódni, térképet olvasni, tájolót használni.
Barát László elnök mondta
el, mit is jelent a gyalogos
természetjáró tájékozódási
túraversenyzés.
– Ez olyan verseny, amely
a természetjárás keretein belül lehetõséget ad tájékozódási képességünk fejlesztésére, a fizikai kondíciónk javítására, továbbá arra, hogy a
résztvevõk versenyszerûen
összemérjék szellemi-fizikai
felkészültségüket a szabad
természetben történõ tájékozódásban. A csapatok tájoló
és térkép segítségével egy
természetes környezetben,
erdõben kijelölt versenypályán haladnak végig, közben
a megjelölt ellenõrzõpontokat keresnek meg meghatározott sorrendben, megadott
idõ alatt. Különleges megmérettetést jelentenek az éjszakai versenyek, ahol a versenyzõknek a sötét erdõ rejtelmeivel kell megküzdeniük
– tájékoztatott az elnök.
– Ebben a sportágban minden korosztály megtalálhatja
a számára ideális kategóriát,
ahol korához, felkészültségéhez megfelelõ kategóriában

versenyezhet. Három fõ kategóriát különíthetünk el. A
"C" kategória az alapfokú. A
versenypályán egyszerûbb
tájékozódási feladatokat kell
megoldaniuk a csapatoknak.
A "B"-ben (középfokú) a csapatoknak már jobban kell ismerniük a térképet és nehezebb tájékozódási feladatokat is meg kell oldaniuk. Az
"A" a felsõfokú, a legfelkészültebb csapatok számára.
A bajnokságba benevezett
csapatokat az év végén az elért 5 legjobb eredményük
alapján rangsorolják – magyarázta Barát László. –
Sportágunk a kikapcsolódás
különleges formáját adja a
21. század emberének: sport
közben visszavezeti a természetbe, az egészséges környezetbe, fejleszti a problémamegoldó és döntésképességét, valamint tájékozódási
készségét. A versenyek során
nemcsak a terep, de a környék természeti szépségeinek, földrajzi, kulturális kincseinek felderítésére is alkalom nyílik.
Akinek e rövid bemutatás felkeltette érdeklõdését,
vagy csak egy izgalmas
szombat éjszakára vágyik,
augusztus 4-én kipróbálhatja
magát a Szentesi Spartacus
Sportkör által Ópusztaszeren
megrendezésre kerülõ éjszakai versenyen, ahol a kezdõknek, a gyermekes családoknak, fiataloknak és idõsebbeknek is tûznek ki pályát a rendezõk. A versenyrõl a nevezési feltételekrõl a
http://turaverseny.dmtr.hu/
honlapon lehet információkat beszerezni.
Besenyei

A Mont Blancig nyeregben

Ausztriában járnak
Már Tirolban kerekezik
Baranyi Antal, aki az idei
nyárra a Mont Blanc meghódítását tûzte maga elé célul.
Elhatározása szerint kerékpárral jut Európa legmagasabb hegyéig, ahol ismét
egyéni „rekordot” kíván felállítani, hiszen önmaga kipróbálását is mindig szem
elõtt tartja a fiatalember útjai
során.
Az elmúlt 5 napról kapott
tõle hírt szerkesztõségünk.
Mint megírta, elõbb 80 kilométeres pedálozással jutottak
el társával Bruceig, ahol 30
fokos melegben megmásztak
egy kisebb, 1070 méter magas hágót, melynek magassága 1070 kilométer volt.
Másnap Kammernben táboroztak, s azt tervezték,
hogy a következõ estére el-

érik Liezent. Mint írta: egész
nap kerékpárúton haladtak,
az idõjárás változó volt, néhol esett, néhol sütött a nap,
15 fok volt, 5 fokos vízben
fürödtek, s készültek a hideg
Mont Blancra. A túra 9. napján 100 kilométert tettek
meg, Tomi kerékpárja defektes lett. Öblben töltötték az
éjszakát. A következõ, 107
kilométeres szakaszt esõben
tekerték végig, 13 fok volt.
Az utolsó napon jégesõrõl
szóló hírek is érkeztek. 105
kilométert tettek meg ennek
ellenére, egy 1628 méteres
csúcsot meghódítva. 11 százalékos emelkedõkön kapaszkodtak fel 75 kilogrammos kerékpárjaikkal. A táborhelyet Zell am Zillernél
állították fel.
Cseh-Lakos Ilona
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H O L- M I ?
Július 20—tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város
évszázadai. Legelõk, szántók, vadvizek. Céhek, iparosok, segédek.
Festõk, grafikusok, szobrászok. A
szentesi táj Koszta ecsetjével. Idõszaki kiállítás: A sebesült Görgei.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti
látványraktár keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra között
látogatható a Széchenyi ligeti épületben. Idõszaki kiállítás:
Mesterségünk címere – az SZTE
régészhallgatóinak kiállítása.
Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb alkotásait szeptember 7-ig tekinthetik
meg a látogatók, nyitvatartási idõben.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Esztergomi Art Fotográfiai
Stúdió alkotóinak a képeibõl rendezett kiállítás A „Csendes képek” címû tárlat augusztus 30-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.
Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivárvány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból. Képzõmûvészeti kiállítás látogatható nyitvatartási idõben.
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya és
nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek. Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.
Õze Lajos Filmszínház
Július 19-23.
20 óra Éjsötét árnyék – amerikai
vígjáték,
22 óra Veszélyes vágy – angolfrancia-német-kanadai-svájci
thriller.
Július 26-30.
17.30 és 20 óra Madagaszkár
3. – amerikai animációs film,
22 óra Men in Black – Sötét
zsaruk 3. – amerikai akciófilm.

A nyári színház újabb telt
házas, pontosabban telt udvaros elõadásán a Dumaszínházból Hajdú Balázs
(képünkön) és Hadházi László nevettette a közönséget.
A városunkból származó,
egyébiránt gazdasági informatikus végzettségû, 30 éves
Balázzsal a mûsor elõtt beszélgettünk, amikor még
maga sem tudta, improvizációs készségére is szüksége
lesz az estén. Bizonyította,
egy poén közepén is le lehet
vezényelni a színpadról azt,
hogy egy nézõ alatt kettétörik a szék: szerinte egy állásinterjú az IKEA-ban
úgy kezdõdik, rakj össze
egy széket.
– Nagyobb a félsz benned a
szentesi közönség elõtt?
– Ha õszinte akarok lenni,
nagyobb a félsz, de megpróbálom ezt is egy poénnal elütni: ha itt beégek, lehet, hogy
errõl beszél még hetekig a város, én úgy vagyok vele, hogy
holnap felülök a vonatra, megyek vissza Pestre, õk pedig
itt maradnak, izguljanak õk.
– Két éve Badárral léptetek
fel itthon, nagy sikerrel.
Mennyit lehet tanulni a nagy
elõdöktõl?
– Sokat, a szentesiektõl különösen, mert egészen egyedi
stílusuk van, de egyébként a
társulatban mindenkitõl el lehet csípni ezt-azt. Badár Sanyi
eleve utánozhatatlan, a kis
mesélõkéje, az észjárása miatt, zseniális humoristának
tartom, Kõhalmi Zoli pedig apró dolgokat bont ki olyan mélyen, hogy azok meglepik a
közönséget.
– Mostani fellépõtársaddal, Hadházi Lászlóval milyen a viszonyod?
– Vele is jó a kapcsolatunk,
nála a színészi képességeit
emelném ki, tõle aztán végképp sokat tanulhatok, na-

Poénokkal a félsz ellen
gyon lazán adja elõ, most vacsorázik, de aztán jön engem
megnézni. Attól is függ, kivel
milyen gyakran járunk fellépni. Õ például nem jár focizni.
– Merthogy a dumaszínházasok járnak focizni?
– Volt már egy hivatalos
meccsünk a Viasaton, Lúzerek néven. Azóta õk egy jobb
csapatot alakítottak, a mûsorból már csak a kapus gyerek
maradt. Urbán Flórián válogatott focista is játszott ellenünk
azon a bizonyos meccsen, el
is vertek minket. Abból a csapatból is szoktak járni hozzánk focizni, a mi csapatunkból pedig, akik a leggyakrabban járnak, Tóth Edu, Felméri
Peti, Szöllõssy-Csák Gergõ,
Rekopp Gyuri, Kiss Ádám.
– Fiatalon a sportkarriered
ígéretesen indult, országosan
elismert szinten sakkoztál,
fociztál. Nem sajnálod, hogy
nem ebbe az irányba mentél
tovább?
– A sakkal nehéz pénzt keresni, csak a Lékó-szinten lehet, nagyon sok sakkozó éppen emiatt a pókerrel próbálkozik. Fociban pedig nagyon
sérülékeny voltam, s azt
amúgy is csak egy bizonyos
életkorig lehet folytatni, ezt
pedig akármeddig, gondoljunk csak Sándor Györgyre, aki
még mindig fellép. Úgyhogy,
azt hiszem, szerencsésnek
mondhatom magam, hogy ez
lett a végállomás. Legalábbis
egyelõre, mert ki tudja, mi
lesz.
– Jelenleg fõállású humorista vagy?
– Ebbõl élek, de most elkezdtem intenzívebben állást
is keresni, pénteken is megyek
egyre, mert nem lehet tudni,
kinek a szekere merre halad.

Egy rockoperával foglalkozó
produkciós iroda, mely fõleg
Szörényi Levente mûsorát
próbálja értékesíteni, hirdetett
állást, oda jelentkeztem, ahol
talán az is ér valamit, hogy
közgazdászként értek a számokhoz, s egy kicsit már belelátok a televíziózásba, s a színpadi produkciókba.
– A stílusod mennyit változott? Még mindig te vagy a
leglassabban beszélõ stand
up-os, amit rád aggattak?
– Ezt mondják, de én nem
így érzem, most az interjú során sem, aztán hogy ez kívülrõl hogy jön le, azt nem tudom. Talán magabiztosabb
lettem a színpadon, s jobban
tudok témákat találni, úgy érzem, rutinosabb lettem.
– Mi az, amit szívesen a
szádra vennél, s mi az, amibõl semmiképp sem csinálnál
viccet?
– Általában bármit szívesen
a számra veszek, ha tudom

A Legrand Zrt. elsõ alkalommal rendezett ruhagyûjtést. A dolgozók az általuk
már nem használt, de kifogástalan állapotban lévõ ruhákkal járultak hozzá a jótékonysági akcióhoz. A beérkezett ruhákból börzét
rendeztek „Együtt egymásért” elnevezéssel.
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben a vállalatnak különösen fontos, hogy olyan lehetõséget biztosítson, ahol a dolgozók segíthetnek egymásnak, illetve másoknak. Be is bizonyosodott, hogy egy erõs közösségrõl van
szó, ahol a dolgozók lehetõségükhöz mérten
igyekeznek segítséget nyújtani és hozzájárulni e nemes kezdeményezéshez. 2012. július 10-én a Legrand Zrt. a dolgozói által öszszegyûjtött, kb. 25 zsáknyi ruhát a szentesi
családsegítõ központnak adományozta. A
ruhanemûket a rászoruló családok között
fogják szétosztani, akiknek nagy segítséget
nyújt ez a felajánlás.

A polgármester
lesz a vendég
A Szentesi Bajtársi Klub vendégeként Szirbik Imre polgármester tart tájékoztatót és válaszol a feltett kérdésekre július
20-án, pénteken 15 órától. Az
érdeklõdõket az Ady Endre utcai tiszti klubba várják.
Kilencedik alkalommal rendezik meg a „Szentesiek Szentesért”
Szent Anna-napi jótékony koncertet. A Szent Anna-templomban július 27-én, pénteken 19 órakor
kezdõdõ koncerten közremûködnek Berkes János, Pitti Katalin érdemes mûvészek, Bácskai János
színmûvész, Hegyi Anikó, Gál
Wéber Ildikó operaénekesek, Andor Csilla énekmûvész, Takács
Gabriella fuvolamûvész, a Lajtha
László Alapfokú Mûvészeti Iskola
Rézfúvós Szextettje, Nagy Béla
hegedûmûvész, Nagy János orgona, valamint Lengyel Andrea és
Hegedûs Valér zongoramûvész.

Ödön nõtlen volt, egyedül élt apjával, és a családi vállalkozásban dolgozott.
Amikor megtudta, hogy beteg
édesapjától egy vagyont fog örökölni, úgy döntött, hogy megnõsül, és
feleségével együtt élvezi majd az
életet.
Egy fogadáson pillantotta meg a
legszebb nõt, akit valaha is látott.
Elállt a lélegzete.
– Lehet, hogy átlagos férfinak tûnök
– vallotta be álmai asszonyának –,
de néhány év múlva, amikor apám
meghal, 65 millió euró örököse leszek. A lenyûgözõ hír hallatán a fiatal szépség elkérte névjegyét, és
három nap múlva a mostohaanyja
lett.
Tanulság: a nõk sokkal jobb pénzügyi elemzõk a férfiaknál.
– Asszonyom, önnek gyönyörû,
lángvörös hajú gyermeke született.
– Doktor úr, kérem, segítsen, mert
én fekete vagyok és a férjem is az,
amint meglátja a gyereket azonnal
rájön, hogy megcsaltam – sír az
asszonyka. Az orvos megsajnálja
és megígéri, segít neki. Eljön a nagy
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Hõguta
nap, apuka látni szeretné gyermekét. A doki behívja az orvosi szobába és így fordul hozzá:
– Uram, lenne egy pár kérdésem,
mielõtt látná a gyermekét. Hányszor
szeretkezik ön a feleségével? Naponta?
– Azért annyira nem sûrûn, doktor
úr.
– Hetente?
– Hát, azért annyira sem sûrûn,
doktor úr.
– Akkor mégis, hányszor?
– Hát havonta kétszer – vallja be a
férj.
– Na, akkor kedves apuka, most
bemegy a szülõszobába és megnézi, mit mûvelt azzal a rozsdás szerszámával!
Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba. Kirohan
hozzá az egész család, leengedik a
kötelet és elkezdik felhúzni. Mikor
kibukkan a kútból, elkezd rettentõen
nevetni. Mondja neki az aszszony:
– Ember, mit röhögsz, hisz épp

hogy csak megmentettük az életed!
– Azon röhögök, hogyha elengedném a kötelet, hogy seggre esnétek!
A budapesti turista csoport megindultan szemléli az idilli Hargitát. A
távolból egy juhnyáj közeledik,
pásztoruk János bácsi, akit a turisták könnybe lábadó szemmel csodálnak, minthogy ez valószínûleg
teljes harmóniában él a természettel. Az egyik turista megszólítja az
öreget:
– Aztán adnak-e tejet ezek a juhok?
– A fehérek adnak – feleli János bácsi.
– És a feketék?
– Hát, azok is.
– És gyapjút adnak-e ezek a juhok?
– A fehérek adnak.
– És a feketék?
– Hát, azok is.
– De hát János bácsi, miért tesz
mindig különbséget a fehér és a fekete juhok között?
– Mert a fehérek mind az enyémek.
– És a feketék?
– Hát, azok is.

úgy a számra venni, hogy
nem sértek meg vele senkit.
Most is beszélek a hajléktalanokról, de nem olyan körítésben, hogy azon meg lehessen
sértõdni. Azt mondom, szinte
mindenhez lehet nyúlni. Egy
amerikai humoristától láttam
ezt, aki a fogyatékosokkal viccelõdött, de annyira jól jött ki
belõle, hogy inkább építõ jellege volt. Szerintem a humor
bátran nyúlhat veszélyesebb
témákhoz is, csak vigyázni
kell.
– Édesapádról (Pistata)
többször írtunk maratoni futása kapcsán. A családod
szerepet kaphat a mûsoraidban?
– Lesz pár szó róluk, hiszen
viccesek otthon, csak nehéz
ezt mûsorra vinni, mert a közönség nem ismeri õket. Otthon általában apukám beszél,
most én fogok, ez az elõnye
lesz, hogy nem tud visszavágni.

– A maratoni futáshoz nem
kaptál kedvet?
– Gondolkodom rajta, mert
én is szoktam futni a Margitszigeten vagy a Gellért hegyen, de egyelõre nem motivál az, hogy mindenképp
maratont fussak, csak azért
futok, mert szeretem. Azonban, ha egyszer úgy alakul az
életem, lehet, hogy ráveszem
magam.
– Létezik olyan, hogy szentesi humor?
– Szerintem mi, szentesi
humoristák teljesen mások
vagyunk, s ha az egy fõre esõ
humoristák számát nézzük,
viszonylag sok elõadó származik innen, ennek valami
oka biztosan van. Szentest
különleges városnak tartom,
ahol mindenkinek van valamilyen különleges hóbortja.
– Milyen gyakran tudsz hazalátogatni?
– Ez úgy van, hogy nõvéremék Szegeden élnek, akiknek
kislányuk van, én vagyok a
keresztapja. Eljöttek õk is
megnézni. Hol ide jövök, hol
Szegedre, havonta-két havonta.
– Szentesrõl tudomásod
szerint feltûnt-e újabb jelentkezõ, aki szeretne betörni a
stand up világába?
– Nem tudok jelentkezõrõl,
a Godot Kávéházban mûködõ tehetségkutatót sem látogatom, mióta nekem már
nem kell részt vennem rajta
(mindenki onnan indult, az
alapító tagok kivételével). Ettõl függetlenül lehet, hogy
elõbb-utóbb felbukkan valaki.
– Ennek örülne a „szentesi
humormaffia”?
– Persze, igazából mi egymás versenytársai, de egymás
motiváló erõi is vagyunk. Aki
jó, és megnevetteti a közönséget, annak van hely a piacon.
Darók József

Július 21-27.

HOROSZKÓP
Kos
Az elmúlt hetek nehéz
helyzetéért ugyan elsõsorban ön a felelõs, de most már enyhül
a nyomás, módja nyílik a viták elsimítására. Türelmetlenségével nemcsak a régi kapcsolatát mérgezheti
meg, de elijesztheti azt is, akit most
szeretne meghódítani.
Bika
Kedvez a bolygóállás
azoknak, akik új munkahelyen szeretnének bizonyítani, de azoknak is, akik vezetõi, közéleti ambíciókat dédelgetnek. Kapcsolataik révén nem remélt elõnyhöz
jutnak.
Ikrek
Jól teszi, ha nem tervez
huszonkettedikére fontos
tárgyalásokat, és igyekszik ezt a napot „kiiktatni”. Jó volna, ha a hétvégét kedvesével töltené, és megpróbálná feledtetni vele a keserû perceket, amiket türelmetlenségével, gyorsan lobbanó haragjával okozott.
Rák
Munkahelyén valaki elhúzza ön elõtt a mézesmadzagot. Ne vigye túlzásba a lelkesedést,
a lehetõségek ugyan csábítóak, de
számos csapdát is rejtenek, amelyeket csak akkor vesz észre, amikor
már nyakig benne van a dolgokban.
Oroszlán
Olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik új színt
hoznak az életébe. A tizenkilencedikei újhold igencsak felpörgeti, hajlamos lesz meggondolatlan kijelentésekre, sõt képes
a „játék kedvéért” olyan kalandba
bonyolódni, amirõl elõre tudja, hogy
baj lehet belõle.
Szûz
Ha önállósodni szeretne
vagy egy új állást pályázott meg, biztos lehet benne, hogy
huszadika táján tervei realizálódnak.

Ugyanakkor a hét elsõ felében érdekes megoldásokra bukkan.
Mérleg
A munkahelyén végigsöprõ változások miatt kialakult feszült hangulatot kedvességével, segítõkészségével könnyen fel
tudja oldani, és ezt a fõnökei nagyon
is értékelik majd. Itt az ideje, hogy
békebíró legyen.
Skorpió
A hét elején egy érdekes
találkozás ígér nehezen kibontakozó, de tartós barátságot.
Ugyanakkor ha magányos a szíve,
akkor ebbõl a kapcsolatból akár szerelem is kerekedhet.
Nyilas
Jól halad a munkájában,
és ez másoknak is szemet
szúr. Ha nem áll a sarkára, a kollégái
szép lassan kihasználják, és nevetnek a markukba. Miközben mások
vidáman nyaralnak, ön helyettük is
dolgozhat.
Bak
Különféle szóbeszéd lazíthatja szerelmi kapcsolatát,
de ha belegondol, rá fog
jönni, hogy saját maga teremtett
olyan helyzetet, amiben ez a pletyka
kialakulhatott. Sértõdés helyett próbálja inkább tisztázni a helyzetet.
Vízöntõ
Ha nem elég óvatos, akkor
a hullámok összecsaphatnak a feje fölött, és a túl
sok éjszakázás, idegeskedés kikezdheti az egészségét is. Nem éri veszteség, ha néhány dolgot lemond
vagy átütemezteti a határidõket.
Halak
Az elmúlt hetek munkahelyi vitái végleg elcsitulnak.
Olyan dolgokon veszekednek kedvesével, amin általában. Alighanem
megint túlzott költekezései miatt kap
a fejére a párjától.

Ébresztõ vasrúddal
Több százezer forint értékben loptak el szerszámgépeket ismeretlen elkövetõk a
városunk határában található telephelyekrõl. Nagytõkérõl 250 ezer, Árpádhalom
mellõl 200 ezer forint értékû
berendezések tûntek el, egy
másik telephelyrõl pedig 140
ezer forint értékû gázolajat
vittek el a tettesek.
Bolti lopáson értek egy fiatalembert Szentesen, az elkövetõt a helyszínen elfogták,
majd átadták a kiérkezõ
rendõröknek. A férfi ruházatának átvizsgálásakor egy
fülhallgató is elõkerült. Még
a helyszínen tartózkodtak a
rendõrök, amikor egy hölgy
lépett oda hozzájuk, és jelezte, hogy nem sokkal korábban az õ irodájából tûnt el a
fülhallgató...
Két ismeretlen személyt
engedett be a Rákóczi utcai
háza udvarába egy hölgy az
elmúlt héten. Késõbb, ami-

kor a látogatók egyike elterelte a házigazda figyelmét,
a társa az elõszobából 7500
forintot emelt el. A nyomozók ezúttal is hatékonyan
dolgoztak, nem sokkal a történtek után elfogták az elkövetõket.
Közösen italozott alkalmi
ismerõseivel egy férfi saját
lakásában, ám az ivócimborák meglopták a házigazdát.
A vendégek megvárták, míg
a férfi elalszik, ekkor kutatták át a szobákat, és vittek
magukkal 56 ezer forint értékben készpénzt és kávét. A
három elkövetõ ellen kifosztás miatt indult büntetõeljárás.
Megrongáltak egy parkolóórát a Luther téren. Az elkövetõ összetörte az óra kijelzõjét, 150 ezer forintos
kárt okozva ezzel.
Elfogták azt a fiatalembert,
aki a Tesco áruházból szeretett volna távozni fizetés nél-

kül. A férfi 32 ezer forint értékben lopott volna használati tárgyakat, ha nem bukik
le.
Kedd hajnalban történt,
hogy négy órakor egy férfi
hatolt be egy derekegyházi
házba vasrúddal a kezében,
ahol a vélt sérelme miatt
bántalmazta az ott lakó férfit
és annak feleségét. A házaspár nyolc napon belül
gyógyuló, könnyû sérülésekkel megúszta a korai ébresztést. A behatoló ellen felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés vétsége miatt indult büntetõeljárás.
Hét kerékpárt loptak el
egyetlen hét leforgása alatt
városunkban, ám a hetedik
bringa eltulajdonítását követõen elfogták a rendõrök a
tolvajt. A helybéli fiatalember beismerte tettét, több
kétkerekû elõ is került, a többit még keresik a hatóság
munkatársai.
H.V.

Eltûnt a 16 éves Dávid
Eltûnés miatt keresi a
Szentesi Rendõrkapitányság Kolompár Dávid 16 éves
szentesi lakost, aki 2012. 07.
15-én ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott
életjelet magáról. A fiú 170
cm magas; átlagos testalkatú, rövid, szõke haja van.
Eltûnésekor fehér mintás
pólót, sötét színû rövidnadrágot és farmer tornacipõt
viselt.

Bendegúz és a bakter
Az Indul a bakterház címû, klasszikusnak számító
vígjáték kerül a szentesi közönség elé a nyári színház
július 25-i, szerdai elõadásán, este 9 órától. A vidám
történet szerzõje, Rideg Sándor csikósként dolgozott, néhány elemit végzett csak,
eszébe sem jutott, hogy írjon.
Huszonnégy éves korában
politikai okokból letartóztatták, és amikor az õt vallató
rendõrfõnök maga elé hívatta, Rideg a maga kedélyeskedõ módján beszélgetni kezdett vele. A rendõr ámulva
diktálta a jegyzõkönyvbe,
hogy a kihallgatottnak „remek nyelve és stíluskészsége
van”, akár író is lehetne belõle.
Talán ez a megjegyzés adta
Ridegnek a legelsõ regényéhez, a Népszavában folytatásokban megjelent Indul a

bakterházhoz is a motivációt. A mû sajátos nyelvi világával tûnt ki a kortárs irodalmi alkotások közül. Az
1979-es filmes feldolgozás is
generációk kedvence. Koltai
Róbert és Haumann Péter alakítása felejthetetlen, a klaszszikusokhoz szeretne felzárkózni a Turay Ida Színház
társulata. Az alábbi szereposztást láthatjuk a megyeháza udvarán: Bakter – Mikó
István, Patás, lókupec –
Nemcsák Károly, Banya – Tóth
Judit, Piócások – Szacsvay
László, Cseke Péter, Csámpás
Rozi – Nyírõ Bea, Bendegúz –
Boros Zoltán.
A mûvelõdési központ elõadása – hasonlóan az indító
Nejcserés támadáshoz - telt
házasnak ígérkezik, jegyek
még korlátozott számban
kaphatók.

A rendõrség kéri, hogy aki
bármilyen információval
rendelkezik az eltûnt személlyel kapcsolatban, hívja a
107-es, 112-es segélyhívószámok valamelyikét, illetve
a Szentesi Rendõrkapitányságot az 06/63/561-310-es
telefonszámon, vagy a Telefontanút a 80/555-111-es számon, továbbá személyesen
jelentkezzen a kapitányságon a Szentes, Kossuth u. 43.
szám alatt.
Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén és
ünnepnap 7 órától 7 óráig (24
órás) a Sima Ferenc utca 29–33.
szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon: 62/474–
374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári készenléti ügyelet: július 23-ig Pingvin Patika
(Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 819, szombat 8-13 óráig, vasárnap, ünnepnap zárva. Július 2330-ig Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18,
szombat 8-12-ig, vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti telefon:
70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) július 2122-én Buzás Károly, Tavasz u.
10., telefon: 313-251.

Finiséhez érkezik az
olimpiai visszaszámlálás,
de Cseuz László (képünkön)
már egy héttel a sportesemény megnyitója elõtt,
szombaton kora reggel nyeregbe pattan, s elkerekezik
Londonba. A nyugdíjas
testnevelõ tanár az angol fõvárosban sok magyar sikernek szeretne örülni.
A londoni lesz a hatodik
ötkarikás útja Cseuz Lászlónak, aki 1992-ben Barcelonába még lányával, Cintiával
kerekezett, azóta viszont
egyedül vágott neki a többször is más kontinenseken
rendezett olimpiáknak. A
helyszín közelsége motiválta
ezúttal a 68 éves sportembert, de nagy valószínûséggel az utolsó olimpiai kerékpártúrájára indul, hiszen
négy év múlva Brazília ad
otthont a játékoknak. A felkészülését két baleset hátráltatta, elõször két bordája törött Kanadában, majd nemrég edzés közben belement
oldalról kerékpárjával egy
autóba, a keze sérült, de már
rendbe jött. – Ezzel a balesetek kipipálva – áll optimistán a témához Cseuz László.
Amit eltervezett, sikerült kicsit túlszárnyalnia: januártól
az indulásig 10 ezer kilométert akart teljesíteni, most ötszázzal többet mutat a számláló a kerékpárján. Jót tett a
kondíciójának, hogy nemrég
Kanadában hegyi terepen,
mintegy 700 kilométert is tudott tekerni. Úgy érzi, az eddigi legbiztosabb anyagi háttérrel vághat neki az útnak,
legkomolyabb támogatóként
az IPM nevû cég segíti.
Július 21-én, szombaton fél
7-kor reggelijét a Pano Sport
Pub vendégeként fogyasztja

el, majd 7 órakor a Kossuth
térrõl int búcsút. Azért a korai indulás, mert az elsõ napon 224 kilométert kell tekernie Mórig, ahol az elsõ
szállás várja. Naponta átlagban 180 kilométert tervez
megtenni, de amikor csak teheti, igyekszik többet haladni, hiszen hátráltathatják kisebb balesetek, s a kedvezõtlen idõjárás is. Duna-földvár,
Mór, Gyõr, Bécs, Regensburg, Heidelberg, Köln,
Amszerdam, Rotterdam, Calais, Dover érintésével jut el
Londonba.
Odafelé 16 napig tart az
útja, egy kis hollandiai kitérõvel: Amszterdamban élõ
barátjánál, Lehota András hegedûmûvésznél vendégeskedik két napot. Útja során két
leegyeztett szállása lesz,
egyébként mindig ott alszik,
ahol az este éri. Csak amiatt
van rossz érzése, hogy Solton, ahol õ is keresztülmegy,
pár napja halt meg egy Új-

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Családi események

Heti menü július 23—27.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Gyümölcsleves és
lebbencsleves
A menü:
Pacalpörkölt, köményes
burgonya, saláta
B menü:
Rántott sajt
petrezselymes rizzsel
tartárral, vagy kaprosjuhtúrós puliszka
Vegyes zöldségleves és
Kedd:
brokkoli krémleves
A menü:
Tüzes sertésfalatok,
sült burgonya, saláta
B menü:
Sajtos-csirkés rakott
tészta, saláta
Scsí (orosz sertésraguSzerda:
leves) és jeges
sárgadinnyeleves
A menü:
Sült kolbász, magyaros
babfõzelék, saláta
B menü:
Csirkemell ropogós
bundában,
burgonyapüré, saláta
Csütörtök: Rumford leves
és tojásos leves
A menü:
Rántott karaj,
petrezselymes burgonya,
saláta
B menü:
Töltött cukkini,
zöldséges rizs, saláta
Zöldborsóleves
Péntek:
csirkeaprólékkal és
rumos szilvaleves
A menü:
Sertéscomb Budapest
raguban, burgonyapüré,
saláta
B menü:
Barbeque csirkecomb,
sült burgonya, saláta
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Cseuz László
indul Londonba

Született: Georgiádes Pál
és Tarkó Zsuzsannának (Vecseri u. 38.) Gergõ Benett,
Pusztai Zoltán és Borbás Beátának (Arany J. u. 30.) Noémi, Fekete Gábor és Tomcsányi Mártának (Jókai u.
126.) Gábor Dániel, Kádár
Sándor és Baricsa Eszternek
(Deák F. u. 76.) Orsolya Sarolta, Fodor Krisztián és Paróczai Mónikának (Vadaskert
u. 6.) Patrik, Kádár Gábor
Zoltán és Gágyor Juditnak
(Deák F. u. 63.) Zsombor,
Szappanos Sándor és Bakos
Brigittának (Lavotta u. 9.)
Kincsõ nevû gyermeke.

vidékról az olimpiára tartó
kerékpáros csapat egyik tagja, egy 65 éves testnevelõ tanár kolléga.
Londonban hat napot tölt
Cseuz László, s egy kétcsillagos szállodában lakik majd.
– A magyar csapattól szerintem reálisan öt aranyérem
várható, a kajak-kenu pályán
biztosan lehet sikernek örülni, s szurkolok a vízilabdás
lányoknak is. Jegyem van öttusa-versenyekre is, s talán a
legjobb négy közötti férfi vízilabda mérkõzéseket is meg
tudom nézni – mondta.
Az olimpia augusztus 12én fejezõdik be, másnap hajnalban indul vissza a szentesi sportember, s úgy tervezi,
12 nappal késõbb, 24-én 19
órakor begördül kerékpárjával és sok élménnyel a Kossuth térre.
(Cseuz László útibeszámolóját lapunkban is folyamatosan
nyomon követhetik.)
D. J.

Házasságot kötött: Benedek Tibor (Kiss Zs. u. 1/1.)
és Gulyás Márta (Fábiánsebestyén, Bem u. 6.), Benedek Mihály (Bercsényi u.
125.) és Török Csilla (Futó Z.
u. 6.).
Elhunyt: Bánfi Ferencné
Nagy Erzsébet (Bem u. 17.),
Gábor Miklósné Bartucz Éva
(Bocskai u. 30/A), Bárány
Sándor (Sarkadi N. M. u.
5/A), Csányi László (Alsórét
129.), Mácsai Lajosné Durai
Katalin (Derzsi K. J. u. 38.),
Kádár Károly (Rákóczi F. u.
95.).

Fájó szívvel emlékezem
egyetlen gyermekem
SZEKERES GYÖRGY
(1975-2011) halálának
1. évfordulójára.
Anyu, Laci bácsi
és a családja
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