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Veszélyben a jövõ évi termés is HUNOR COOP

Megkezdték az õszi vetések talajelõkészítését.
A szárazságot jelzi, hogy a gólyák is a friss szántásban keresnek élelmet.
Ha a következõ két hónapban nem esik legalább 60-80
milliméter esõ, akkor hiába vetik el a búzát, nem fog kikelni. A kukoricaföldeken siralmas a helyzet, legalább 70 százalékos a terméskiesés, ezért egekbe szökhet a kukorica
ára, ami magával emeli búza és a hús árát is. Május végén,
június elején még rekordtermést vártak a gazdászok kukoricából.
Nincsenek rózsás kedvükben a gazdák. Hiába a kedvezõ gabonaár, ha nem lesz
kukorica. A térségben voltak
olyan búzatáblák, ahonnan a

kombájntól vitte el a felvásárló a gabonát közel 6 ezer
forintos mázsánkénti áron,
de 5.200 forint alatt nem adták el a termelõk sehol. A

liszt minõségét meghatározó
sikértartalom nem ritkán eléri a kiemelkedõ 38, a fehérje
a 17 százalékot, ami a malmi
minõséget meghaladó javító
minõségnek felel meg. (A
hazai boltokba kerülõ legalsó sikérküszöb 28 százalék.)
Ilyen esetben az ár meghaladja a hatezer forintot és
még tovább emelkedhet a

A traumatológia ügye is
várólistára került
Szûkszavúak az érintettek a szentesi kórház traumatológiai osztályának besorolása kapcsán: csak anynyit árultak el a megkérdezett kormányzati szervek,
hogy az intézmény kérelme
megérkezett az Országos
Tisztifõorvosi Hivatalhoz.
Várkonyi Katalin egyelõre
nem tudja, folytatná-e fõigazgatóként - a pályázatot
már kiírták a tisztségre.
Több mint egy hónap eltelt
azóta, hogy az új egészségügyi rendszer felállításával
1-es progresszivitási szintre
sorolták be a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
traumatológiai osztályát,
ami azt jelenti, hogy az ortopédsebészeti beavatkozásokat nem végezhetnek az intézményben. Az egészségügyi ellátóhelyeket fenntartó
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) június végén azt közölte
a sajtóval, hogy júliusban
még fogadhatnak beteget a
megszüntetendõ
kórházi
osztályok, augusztustól viszont erre már csak az új helyen, a feladat ellátására jogosult intézményben lesz lehetõség. Mindezek és a lapunkban múlt héten közölt
szentesi várólistás adatok csípõ- és térdprotézis mûtét-

re összesen 289-en várakoznak, az átlagos várakozási
idõ közel 600 nap - alapján
felmerül a kérdés, hogyan
tovább, mi lesz a feliratkozott betegekkel, valamint
megkapja-e a helyi traumatológia a vágyott és kért 2-es
progresszivitási besorolást.
Ennek próbáltunk utánajárni, de csak szûkszavú válaszokat kaptunk a döntéshozatalban érintett kormányzati szervektõl.
Elektronikus levelet küldtünk a GYEMSZI-nek, az Országos Tisztifõorvosi Hivatalnak (OTH) és az Emberi
Erõforrások Minisztériumának, amiben konkrétan rákérdeztünk: a szentesi kórház mikor kapja meg ortopédsebészeti beavatkozásokhoz szükséges külön engedélyt, illetve mi lesz azokkal,
akik már szerepelnek a traumatológia várólistáján, és
mûtétükre évek múlva kerülhet sor. Az OTH részérõl
Luif Ibolya kommunikációs
fõosztályvezetõ csak annyit
válaszolt: az érintett szolgáltató fõigazgatója által benyújtott módosítási kérelem,
mely tartalmazza a traumatológiai ellátás progresszivitási szintjének módosítására
vonatkozó kérést is, 2012. július 11-én érkezett meg az
OTH részére. Az ügy intézé-

se a vonatkozó jogszabályi
elõírások szerint folyamatban van. A GYEMSZI-tõl
Kántor Kata szinte szóról szóra ugyanezt a rövid választ
küldte. A minisztérium
egészségügyi szakállamtitkárságáról is vártunk írásos
visszajelzést, de nem érkezett, majd telefonon érdeklõdtünk, de csak annyit közöltek, ezekre a kérdésekre
csak az OTH tud válaszolni,
és tudomásuk szerint a hivatal már felelt megkeresésünkre, a hatósági eljárás folyamatban van.
A témával kapcsolatban
Várkonyi Katalint is megkerestük, de a szentesi kórház
fõigazgatónõje lapzártánkig
nem küldött választ arra,
hogy augusztus elsejétõl végezhetnek-e ortopédsebészeti mûtéteket Szentesen. A
GYEMSZI által a napokban
kiírt fõigazgatói pályázatról
a megyei napilapnak azt nyilatkozta, még nem döntötte
el, benyújtja-e ismét pályamunkáját (legutóbb egyedül
pályázott, mégis eredménytelennek nyilvánították a kiírást). A nyertes kihirdetéséig a jelenlegi vezetõ a helyén
marad, a munkakör várhatóan leghamarabb november
1-jétõl tölthetõ be.
Bíró Dániel

várhatóan rendkívül alacsony kukorica termés miatt.
A térségben a legfõbb hazai
takarmánynövény termésátlaga 1,5 tonna körül alakulhat hektáronként, szemben
az elmúlt évek 6 tonna körüli átlagával. Az aszálykár eléri a 70 százalékot a Szentes
környékén elvetett 7 ezer
hektáron. A kiégett növényt
silózni sem érdemes az alacsony tápanyagtartalma miatt. Egyes helyeken már
megkezdték a szecskázását
és a talajba forgatását, elõkészítve az õszi gabona vetését.
A kukorica ára folyamatosan emelkedik. Az eladási ár
7-8 ezer forint körül mozog,
de néhol a tízezer forintos
mázsánkénti árat is közelíti,
ami magával hozza a búza
drágulását is. Mindez rendkívüli mértékben növeli az
állattenyésztés költségeit,
ahol az összes kiadás több
mint felét teszi ki a takarmányozás. Ráadásul az elmúlt
idõszak kánikulai forrósága
miatt csökkent a sertések és
fõleg baromfiak esetében a
súlygyarapodás valamint a
tehenek is kevesebb tejet adtak. Ezért várhatóan emelkedik a hús ára is a közeljövõben.
(folytatás a 3. oldalon)

A JÓ SZOMSZÉD
Tíz szentesi a NAV
szégyenlistáján
Két szentesi székhelyû gazdasági társaság, illetve nyolc
itteni magánszemély és egyéni vállalkozó szerepel a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal napokban nyilvánosságra
hozott szégyenlistáján. A cégek nem ismertek helyben, a 10
millió forintnál nagyobb adótartozást felhalmozó magánszemélyek annál inkább.

Már szól a rádió

Éjfélkor elsõként Hortobágyi Gyula köszöntötte a hallgatókat
Nyolc hónap csend után megint szól a rádió a 106,1 MHzen - augusztus 3-án 0 órakor megkezdte adását a Rádió 451.
Az új mûsorszolgáltatót mûködtetõ helyi Kultúr-Média Kft.
április 25-én nyerte meg a Médiatanács által kiírt frekvenciapályázatát egy budapesti céggel szemben, a felek június végén kötöttek szerzõdést. A szentesi társaságnak - amely azt
vállalta, hogy 5 és 23 óra között a helyi közélettel foglalkozó
és a helyi mindennapi életet segítõ mûsorszámok aránya
meghaladja majd a 49 százalékot - évi nettó 2 millió forint
médiaszolgáltatási díjat kell fizetni. A jogszabályok szerint
akár október végéig is elhúzhatták volna a Rádió 451 indítását, de õk minél hamarabb be szerettek volna jelentkezni az
éterben.
- Dinamikus, fiatalos, igazi kereskedelmi rádiót szeretnénk,
rengeteg jó zenével és sok helyi információval - mondta lapunknak Domján Ilona, a Kultúr-Média Kft. ügyvezetõje a
mûsorindítás alkalmából rendezett, csütörtök esti ünnepélyes partin, ahol az illusztris vendégeket Hajdú Balázs humorista és Abebe Dániel, a Back II Black zenekar frontembere szórakoztatta. A tervekrõl Zajácz D Zoltán stúdióvezetõ elárulta:
reggelente fél 7-kor indul ébresztõmûsoruk, és egészen este
10-ig élõ adást fognak sugározni minden nap. A nyolcfõs stáb
még nem teljes, de Halupa Eszter, Nánási Attila, Hortobágyi
Gyula, Hortobágyi Éva és Hering Viktor már alig várja, hogy beköszönjön a hallgatóknak.
B.D.

Összesen tíz szentesi adózó szerepel a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) napokban nyilvánosságra hozott szégyenlistáján. A cégek esetében az adóhatóság
azon társaságok nevét teszi
közzé idõközönként, amelyek 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 100
millió forintot meghaladó
adótartozást halmoztak föl.
A mostani névsorban közel
1250 társas vállalkozás szerepel, közülük kettõ szentesi székhelyû, de a cégnyilvántartó adatai alapján egyértelmû, hogy olyan társaságokról van szó, amelyeket
még bedõlésük elõtt "költöztettek" Szentesre, de valós gazdasági tevékenységet
már nem folytattak itt. Az
egyik a Berek tanya 18. alá
bejegyzett Rom-Papír Kft.,
amely a nyilvános adatok
szerint Bereklaposon mûködtetett telephelye, a kft
ügyvezetõ-tulajdonosa pedig egy temesvári lakos.
Májusban a céggel szemben
végrehajtást rendeltek el. A
másik, már felszámolás
alatt álló adós a József Attila
utcai székhellyel bíró Financial Balance Kft.
A magánszemélyek és
egyéni vállalkozók szégyenlistáján összesen 3749 név
szerepel, ebbõl nyolcnak
Szentesen van a bejelentett
lakcíme.
(folytatás a 3. oldalon)
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Mit szól hozzá
Dongó László?
Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Dongó
László (képünkön) ny. középiskolai igazgatót kérdeztük.
– Már üzemszerûen mûködik az a 19 kamera, ami a
város közterületeit pásztázza.
- Régi téma ez a városban,
de messze nem ilyen szinten
gondolták a telepítést. Nagyszerû ötlet, külön örülök,
hogy magáncégek is beszálltak a fejlesztésbe. Úgy gondolom az OTP vagy a K&H
bank is megengedhetné magának, hogy a környezetében lévõ helyre kamerát szereltessen. Nem csak a pénzrõl, hanem az emberek védelmérõl is szól a biztonság,
bár Szentes megúszta eddig
a pénzintézetek elleni támadásokat.
– Molnárné Tóth Györgyi
szerint adminisztrációs baki
miatt nyilvánították eredménytelennek a Boros középiskola igazgatói pályázatát. Pintér Etelka marad a
Zsoldos középiskola élén. A
gimnáziumot Tóth Tamás
vezeti a jövõben.
– Az igazgatóválasztás
mindig felkorbácsolja városszerte a kedélyeket. Senkit nem sértve, de tudni kell,
hogy a tantestületeknek,
szülõi- és diákszervezeteknek, egyes esetekben kamaráknak csak véleményezési
joguk van, s ezt a véleményt
a pályázat kiírójának sosem
kellett és kell figyelembe
vennie. Így megkockáztatom, hogy a pályázatok ilyen

szinten történõ kiírásának
semmi értelme sincs, hiszen
véletlenül sem biztos, hogy a
jobbik nyer. Ugyanakkor a
tantestületek megosztottá
válnak - ez akkor érvényes,
ha egy tantestületbõl többen
is pályáznak - , ami a pedagógiai oktató-nevelõ munka
rovására megy és meghiúsíthatja az érdemi fejlesztéseket. Ilyenkor az újonnan kinevezett igazgató személyiségén múlik, hogy kezet
nyújt a vesztesnek vagy retorziók követik a munkáját.
– Olvasótábora és állománya is évrõl évre bõvül a
városi könyvtárnak.
- Talán a városban is kevesen tudják, hogy a megye
egyik legjobb könyvtára a
szentesi. Pályázatokkal milliós fejlesztésre képes, ami tovább erõsíti helyzetét. Mivel
a könyvek ára emelkedik,
felértékelõdik a könyvtárak
szerepe. Ezért is fontos, hogy
a városban és a térségben
még magasabb színvonalon
tudja kielégíteni a lakosok
igényeit. Sajnos ma már egy
mesekönyv is több ezer forintba kerül, amit nem minden szülõ engedhet meg magának.
– 2015-nél hamarabb biztosan nem újulhat meg a
Kiss Zsigmond utca és a Sima Ferenc utcai csomópont.
- A csomópont fejlesztése
nagyon régi téma. 2010 elõtt
Kálmán János barátom próbált tenni képviselõként az
egynyomvonalas híd kiváltásáért. A jelenlegi fejlesztési
elképzelések messze felülmúlják a korábbiakat. Ha a
terveket sikerül megvalósítani 2015-ben, akkor egy elegáns környezetet teremthe-

tünk a város egyik nagy forgalmú csomópontjában, ami
biztosítéka a balesetmentes
közlekedésnek és a biztonságosabb mentõforgalomnak
is.
– Továbbra sem tud megegyezni a három szentesi
labdarúgó sportegyesület a
klubok összeolvadásáról.
– Kívülállóként nagyon
nehéz állást foglalni ebben a
témában. Mivel én sokat
sportoltam, fociztam, annyit
mondhatok, Szentes többet
érdemelne. Rendkívül dicséretes a Farkasok és a
HSZATÁK munkája, akik
már komoly eredményeket
tudnak felmutatni, de a Kinizsi érveit is meg lehet érteni.
Komoly pályázati forrásért
csak utánpótlás neveléssel
foglalkozó egyesület tud
ringbe szállni. Javaslatom,
hogy merjünk kicsit nagyobbat álmodni. Az utánpótlás
nevelést kellene közös bázisba, egy futballakadémia-szerû rendszerbe terelni, amely
késõbb biztosítéka lehetne a
felnõtt csapat elõbbre lépésének is.
B. G.
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Aiszkhülosz:
„Nincs menekvés a végzetbõl, mit isten ád.“

Dr. Badó Zoltán (1935-1997)
15 éve, hogy 1997. július
21-én elhunyt Badó Zoltán,
a Dr. Bugyi István (korábban Szentesi Városi) Kórház egyik meghatározó
egyénisége, akinek munkásságát, szorgalmát, szakmai elhivatottságát soha
senki nem vonta kétségbe,
akire 15 évvel a halála után
is nemcsak a városban, de
az országban is emlékeznek.
Bugyi István professzor tanítványa volt, mint oly sokan Szentesen, majd idõvel
vezetõként az ország különbözõ kórházaiban, intézményeiben, de "a Bugyi tanítványok" külföldi intézményekben is megállták helyüket,
tovább vitték a mesterüktõl
tanultakat.
A 60-as években az
antituberculoticumok megjelenésével a TBC-s betegek
száma szerencsére drasztikusan lecsökkent, így a kórházunkban lévõ gümõkóros
betegeket kezelõ "csontsebészeti osztály" mûködésére
nem volt szükség. 1966-ban
ezt a helyet foglalta el a sebészeti osztályból kiválva
önállóan mûködõ baleseti
sebészeti osztály, melynek
megszervezõje a sebészeten
dolgozó Dragon Károly alorvos volt. A fiatal sebész kezébõl azonban hamar kiütötte a szikét a hirtelen "villámcsapásként" jövõ betegség,
így az osztályt Badó Zoltán
vezette hamarosan. Hozzá
csatlakozott Tari Gábor és
Hulin István is. A késõbbiekben érkezõ fiatalokkal olyan
kiváló munkacsapatot alakított ki, mely országhatár-

okon túl is hírnevet és elismerést szerzett maguknak és
a szentesi kórháznak.
Badó Zoltán 1935. november 9-én Szolnokon orvos
családban született. 1954-ben
a szentesi Horváth Mihály
Gimnáziumban érettségizett,
majd 1960-ban végezte el a
Szegedi Orvostudományi
Egyetemet és rögtön az
elõbb említett "dr. Bugyi iskola" kezdõ, lelkes és tehetséges tagja lett. 1964-ben általános sebészetbõl, 1969ben baleseti sebészetbõl
szakvizsgázott. 1978-ban si-

Badó Zoltán
keresen védte meg " A koponya traumás eredetû csonthiányának pótlása" címû
kandidátusi
értekezését.
1991-ben az orvostudományok doktori címét szerezte
meg: „Hazai csont és izületpótló endoprotézisek elõállításával és alkalmazásával
szerzett tapasztalatok" címmel. 1985-ben egyetemi docensi címet szerzett. 1975ben hazánkban elsõként ültetett be szánkó típusú térd-

150 éve született dr. Tasnády Antal polgármester (III.)

A városi költségvetés leszavazása
A 1891-es polgármester-választás eredményének megsemmisítéséért indított küzdelem tovább folytatódott. A választás ügyében
benyújtott fellebbezés támogatása érdekében
december elején Törs Kálmán országgyûlési
képviselõ és Sima Ferenc kihallgatást kért
gróf Szapáry miniszterelnök-belügyminisztertõl. A kihallgatás során a miniszterelnök
Stammer alispán választáson elkövetett eljárását „törvényes formába bújtatott méltánytalanságnak" nevezte, és állította, hogy erre
az alispán nem kapott felhatalmazást sem a
kormánytól, sem Zsilinszky fõispántól. Sima
Ferenc ezt kétségbe vonta, kijelentve, hogy õ
Stammer Sándort sokkal gyávább embernek
ismeri annál, mintsem magától elmerte volna követni a szóban forgó választási visszaélést. Egyben tudatta azt is, hogy a szentes
képviselõtestület minden erejével útját fogja
állni a ráerõltetett polgármester mûködésének.
Mivel a hosszúra nyúlt kihallgatás nem
járt eredménnyel, Sima elérte, hogy a polgármester-választás ügye az országgyûlés elé
kerüljön. December 11-én interpelláció hangzott el, felvillantva a Csongrád megyében kialakult állapotokat, a megyei kormányzat
törvénytelenségeit és visszaéléseit. Szapáry
nem tudott nyomban választ adni. Komolyan kérdõre vonta Zsilinszky fõispánt, aki
azzal védekezett, hogy csak így lehetett megtörni a Csongrád megyei ellenzéket. A miniszterelnök ezt a magyarázatot nem fogadta
el. A fõispán új magyarázattal állt elõ. Azt állította, hogy a választások elõtt elsõként Balogh Jánost kérték fel a polgármesterségre,
Balogh azonban kijelentette, hogy nem akar
polgármester lenni. Ekkor nekik gondoskod-

niuk kellett egy másik jelöltrõl, s mikor ezt
Tasnády Antal személyében megtalálták és
megígérték neki, hogy fellépése esetén meg
lesz választva, akkor lépett fel nyilatkozata
ellenére Balogh János. Rájuk nézve ekkor
már becsületbeli kérdés volt Tasnády megválasztása. Akár meg-felelt a valóságnak a fõispán magyarázata, akár nem, a miniszterelnök elfogadta, és ismét védelmébe vette
Csongrád vármegye vezetõit. Ezt azáltal juttatta kifejezésre, hogy a parlamenti támadások ellenére megerõsítette Tasnády Antal
megválasztását. A hírhez a Szentesi Lap
„Megerõsített kinevezés" címû írásában az
alábbi megjegyzéseket fûzte: "Nem tudjuk,
hogy a t. Belügyminiszter úr a jóváhagyással
küldött-e többséget is a papiros-polgármesternek, mert e nélkül ezer belügyminiszteri
jóváhagyással sem egzisztálhat polgármesteri állásában Tasnády úr. Mert a szentesi közönség most még hangosabban kiáltja, hogy
ez az úr nem kell! Nem és nem!"
Tasnády Antal a számára kedvezõ miniszteri döntés után nyomban közgyûlést hívott
össze az 1892. évi költségvetés megvitatására. A dec. 30-án megtartott ülés rendkívül viharos légkörben folyt le. Már a nov. 12-diki
közgyûlés jegyzõkönyvének hitelesítése során heves vita alakult ki. A feszültség tovább
nõtt, amikor felolvasták a polgármesteri választást megerõsítõ BM-határozatot. Sima Ferenc indítványozta, hogy vegyék tudomásul
a döntést, de a jegyzõkönyvben adjanak kifejezést sajnálatuknak. Ezzel szemben Kristó
Nagy István azt kívánta, hogy a közgyûlés
örömmel vegye tudomásul a miniszteri határozatot. Tasnády kijelentette, hogy a határozat semmilyen irányú kommentálását nem

Zsilinszky Mihály fõispán
engedélyezi, azt egyszerûen tudomásul kell
venni. Több képviselõ hozzá akart szólni a
tárgyhoz, de a polgármester megvonta tõlük
a szót. Erre óriási hangzavar közepette követelni kezdték Sima indítványának szavazásra
bocsájtását. Ezt a polgármester kategorikusan megtagadta. Válaszként többen kijelentették, hogy addig semmiféle ügyet nem hajlandóak megtárgyalni, amíg az indítvány
nem kerül szavazásra. Tasnády erre az ülést
fél órára felfüggesztette.
A kényszerszünetben szuronyos csend-

protézist. 11 ipari minta védelme és 10 szabadalom
társszerzõje. Hamar rájött,
hogy a csípõprotéziseket itthon kell elõállítani, ezért a
Hódmezõvásárhelyen élõ
szakemberrel Juhász Imrével
karöltve
létrehozták
a
Protetim Kft.-t, ahol nagy
számban és kiváló minõségben állították elõ és állítják
elõ ma is a csípõizületi protéziseket, sok embernek, sok
családnak megélhetést biztosítva. Ezeket az itthon, Hódmezõvásárhelyeken elõállított protéziseket nagy számban ültették be, visszaadva
sok ember egészségét és sok
ember munkáját.
Tudományos közleményeinek száma: 120, szakmai
elõadást 235 esetben tartott.
Nem volt könnyû élete, a
sors sokszor nem kímélte a
csalódásoktól.
Kitartása,
hozzáértése, szakmai tudása
révén lényegesen többet érdemelt volna, mint amit kapott a "szakmától". Csak bízni tudunk benne, hogy a
nagy elõdök által elkezdett
álom a továbbiakban is folytatódhat és az a kiváló osztály, amit létrehozott és ahol
hasonlóan kiváló és elismert
szakemberek, az elõdökhöz
méltó szakmaisággal dolgoznak megmarad, hirdetve az
egykori „Bugyi iskola" nagyszerûségét. Bízunk benne,
hogy a protetika egyik fellegvára Szentesen tovább él.
Dr. Papp Zoltán

õrök szállták meg a közgyûlési terem folyosóját. Ez csak olaj volt a tûzre. A tárgyalás
folytatása elõtt Sima Ferenc és Szánthó Lajos
képviselõk meginterpellálták a polgármestert a csendõrök felõl, kijelentve, hogy azok
megjelenését õk az alkotmányosan biztosított szólásszabadság megfélemlítéssel történõ elnyomásának tartják. A polgármester közölte, hogy a csendõröket õ rendelte oda,
mert a rend érdekében ezt szükségesnek vélte. Különben - tette hozzá cinikusan
Tasnády - eljárását nem köteles megindokolni, azért egyedül a lelkiismeretének tartozik
felelõsséggel.
Mivel Sima indítványát a polgármester továbbra sem volt hajlandó szavazásra
bocsájtani, a közgyûlés óvását fejezte ki az
elnöki erõszakoskodás miatt. Következett a
városi költségvetés megvitatása. Azaz csak
következett volna, ugyanis Sima Ferenc kijelentette, hogy még általános tárgyalás alapjául sem fogadja el az elõterjesztett költségvetést. „A közgyûlés többségének választási jogán dr. Tasnády Antalnak polgármesterré
választásával oly csorba ejtetett - állapította
meg Sima -, hogy annak kezébe nem hajlandó letenni a város anyagi érdekeinek kormányzatát." Ezért indítványozta, hogy a közgyûlés a „polgármester iránti bizalmának
teljes megtagadása jeléül" általánosságban se
fogadja el tárgyalás alapjául a költségvetési
elõirányzatot. A többség hajlott ennek elfogadására, még azon az áron is, hogy a belügyminiszter feloszlatja a képviselõtestületet, és kor-mánybiztost küld a város nyakára.
A polgármester névszerinti szavazást rendelt
el. Ennek eredményeként Sima Ferenc indítványát 54:38 arányban elfogadták, ezáltal a
polgármesterrel szembeni bizalmatlanság
határozati erõre emelkedett.
(Folytatjuk)
Labádi Lajos
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Veszélyben a jövõ évi termés
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem járnak jobban azok a
gazdák sem, akik vetõmagvagy csemege kukoricát vetettek és lehetõségük volt
öntözésre. Szakemberek véleménye szerint a hõség és
öntözõvíz hatására szinte
megfõtt a növény, rosszul
termékenyültek a szemek,
ami ugyancsak jelentõs terméskieséssel jár. Ilyen esetben ráadásul még a termeltetõvel, vetõmagcéggel vagy
konzervgyárral kötött szerzõdés nem teljesítése is
újabb gondot okoz a gazdának. Nincsenek könnyû
helyzetben a napraforgót termelõk sem. Esetükben az
aszály mellett a termékenyületlen szemek magas száma
miatt kell kevesebb termésre
számítani. Azokon a táblákon jobb a helyzet, amelyek
közelébe méhészek települtek és a méhek segítették a
beporzást. Az elõzetes becslések alapján 1,6-1,8 tonnás
termések várhatóak, szemben a 2,5 tonnás átlaggal a
térségben elvetett ötezer
hektár napraforgóban.
Mentve a menthetõt, aszálykárt jelentenek a termelõk
egyre nagyobb számban. Ebben az esetben némi kártérítésre számíthatnak a kiesõ

Nem lesz könnyû feltölteni a silókat
termésmennyiség függvényében. A káreseményt követõ 15 napon belül kell jelentést tenni a falugazdásznál, aki helyszíni szemle során bizonyosodik meg a kár
mértékérõl. Kártérítésre akkor jogosult a termelõ, ha az
elmúlt három év termésátlagának és az átvételi ár szorzatából számított hozamérték kiesése meghaladja a 30
százalékot. Ebben az esetben

is azonban a kár legfeljebb
felét kaphatja meg a termelõ
a betakarítást követõen, október környékén. A területalapú támogatás elsõ részletének kifizetése is csak október 20. után kezdõdhet. Akkorra azonban már földben
kellene lennie a búzának és
a repcének is. Kérdés, hogy
mibõl tudják fedezni a vetés
és talaj-elõkészítés költségeit
a gazdák és egyáltalán kikel-

Gyártóüzemet telepítenének
a Sopron sorra
A naperõmû létesítésérõl
egyelõre letett azAppeninn
Vagyonkezelõ
Holding
Nyrt., inkább gyártóüzemet
telepítene a tulajdonában
álló Sopron sori korábbi
tüzéptelepre. Ehhez azonban elõbb csarnokot kell
építenie a tõzsdén jegyzett
társaságnak.
Naperõmû
helyett
napelemgyár telepítése is
szóba került a Sopron sori
volt tüzéptelep hasznosításával kapcsolatban. Mint arról
lapunkban beszámoltunk, a
terület tulajdonosa 2011-ben
az Appeninn Vagyonkezelõ
Holding Nyrt. lett. A Budapesti Értéktõzsde A-kategóriájában jegyzett Appeninn
erre az évre 600 milliós beruházást tervezett Szentesre,
de mint megtudtuk, a 0,5
megawatt teljesítményû naperõmû kialakításáról egyelõre letett a társaság. - Sok a bizonytalansági tényezõ: a törvényi szabályozás és pályázati feltételek is megváltoztak az elmúlt esztendõben,
ezért más hasznosítási megoldáson
gondolkozunk.
Napelemek telepítésére maximálisan alkalmas lett volna
a leaszfaltozott terület, de ha
nincs uniós és állami támogatás a beruházás mögött,
nem áll meg a saját lábán a
projekt, hiába alacsonyak a
mûködtetési költségek - nyilatkozta lapunknak a részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke.
Székely Gábor hozzátette,
most egy másik elképzelésen
dolgoznak, ami számos új
munkahelyet jelentene Szen-

tesnek. Felmerült, hogy
napelemgyárat emelnek a 3
hektáros, 2400 négyzetméteres felépítménnyel rendelkezõ Sopron sori telken, ehhez
is felhasználtak volna uniós
támogatást, azonban a kiírás
szerint más magyarországi
régiók nyerhettek erre a célra forrást. - Mindenképpen
gyártóüzemet hoznánk létre
a területen, ehhez azonban

ingatlanfejlesztésre, akár
csarnoképítésre is szükség
lesz. Bízunk benne, hogy hamarosan eredménnyel zárul
a szentesi projektünk, amihez komoly segítséget nyújt
Szirbik Imre polgármester,
akivel folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot, és egyeztetünk
az aktuális fejleményekrõl mondta Székely Gábor.
B.D.

A többségében svájci tulajdonban lévõ Appeninn
B-kategóriás irodaházak, ipari és logisztikai ingatlanok hasznosításával és speciális haszongépjármûvek bérbeadásával foglalkozik. A 2012-es elsõ
negyedévi gyorsjelentése szerint 304 millió forint
árbevétel mellett 191 millió forint üzemi eredményt és 63 millió forint mérleg szerinti nyereséget ért el az év elsõ három hónapjában. A konszolidált éves beszámoló szerint a 2011-es évet 971
millió forint árbevétellel és 240 millió forint mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az elmúlt egy évben a papírok legmagasabb árfolyama 500, a legalacsonyabb 395 forint volt

e majd a növény a jelenleg
még száraz földben. Szakemberek szerint, ha a következõ két hónapban nem esik
legalább 60-81 milliméter
esõ, akkor kérdéses az elvetett mag kelése. Tavaly is érzékelhetõ volt a gyenge kelés, elsõsorban repce esetében a száraz õsz miatt, idén
azonban még aszályosabb
volt eddig az idõjárás.
Besenyei

Javaslatot várnak
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 adományozható, 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.
„Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzeme égetés nélküli lefúvatással járó karbantartási
munkát végez a KardoskútVárosföld DN 400 gázvezeték
rendszeren.
A várható idõpontja: 2012. augusztus 8. 9-15 óra.
A lefúvás a Szentes I. szakaszoló és leágazás melletti lefúvatón
történik, ami erõs hanghatással
jár. Kérjük szíves megértésüket és
türelmüket."
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Elhunyt
Csorba György
Az elmúlt napokban a város egy emblematikus vezetõje 89.
életévében csendben eltávozott közülünk.
Csorba György hosszú ideje már visszavonultan élt szeretett
városában, de véleménye és gondolata mindig volt Szentesrõl.
Annak a generációnak a tagja volt, akik számára a II. világháború borzalma nem csak elmesélt vagy leírt történelem volt,
hanem maga az átélt valóság, fiatalságának meghatározó szerves része.
Még a háború elõtt lett kereskedõsegéd, aki a pult mögött
megtanulta, hogy a vevõt, a kuncsaftot ki kell szolgálni és a
gondolkodásában az õ elégedettsége az elsõdleges szempont.
A háborúba leventeként vitték el, majd a munkaszolgálat és a
hadifogság évei következtek. Amikor évek múlva hazatatért,
újra a pult mögé állt, és a változó világ újabb és újabb feladatokat rótt rá.
Nem Szentesen született, de az élet idehozta, s Keserû Imre
szavaival élte a "gyüttekben nem mentek". Szentest építõk táborát gyarapította és életévé vált ez a város. A kereskedelmi
pályáról elõször a Járási Tanács, majd 1971-tõl 1983-ig a Szentesi Városi Tanács élére választották tanácselnöknek.
Az adott kor egy városvezetõtõl sokféle mérlegelést, sokféle
döntést kíván, amelyet az utókor talán évtizedek távlatából
könnyedén minõsít.
A bizonytalanságok között döntést hozó vezetõ számára
megnyugtató vezérfonalat csak az egyszerû embert ismerõ életét tisztelõ és érte mindig kiálló vezetõnek ad támpontot a történelem. Gyuri bácsi ilyen volt.
Minden egyes döntésénél az egyszerû ember életének javítása volt a célja. Ez nyilvánult meg a lakótelepek építésében,
melynek nyomán több száz szentesi család jutott új otthonhoz.
A fiatalokért tûzbe ment.
Városépítõ munkáját óvodák, iskolák sora mellett az Ifjúsági
Ház, a középiskolai kollégium, a megújuló közmûvek, s közben munkahelyek létrehozása és ezáltal a város stabilitása jelzik.
Annak a generációnak utolsó mohikánjainak egyike voltál,
akik tudtátok, hogy milyen feladat fizikai és erkölcsi romjaiból
újjáépíteni egy országot, az embereknek kenyeret, megélhetést
és jövõt adni, megbecsülni a közösen elért eredményeket. Bár
a történelem változik és az utókor talán sok mindent másképp
lát, de a tisztességet, az emberséget minden kor tiszteli.
Nyugdíjas éveidben bár csendes személõje voltál a város
alakulásának, humánus gondolataidat, emberközpontú meglátásaidat szívesen megosztottad velünk.
Sokan, sokat tanultunk Tõled. Köszönjük Gyuri bácsi! Nyugodj békében.
Szirbik Imre
polgármester

Körséta az
erõtakarmánygyárban
A Szentesi Vendégszeretet Egyesület ismét körsétára invitálja az érdeklõdõket augusztus 11-én, szombaton 15 órakor.
Helyszíni kalauz: Andor Zoltánné és Bugya Sándor raktárvezetõk. A gyárra kíváncsiakat a Téglagyári úti személyi portánál
várják a szervezõk.

Tíz szentesi a NAV
szégyenlistáján
(folytatás az 1. oldalról)
A NAV egyébként azok
adatait hozta megint nyilvánosságra, akiknek 180 napon
keresztül fennálló, 10 millió
forintnál nagyobb adótartozásuk van. Már 2010 óta szerepel az adósok névsorában
egy Szent Imre herceg utcában élõ magánszemély, D.G.
Az utca ugyanazon oldalán
lakik egy nagykereskedelemmel foglalkozó hölgy, aki
mint egyéni vállalkozó került a listára. Egy másik nõ, a
Horváth Mihály utcából,

szintén rajta van, de õ már
egy évvel ezelõtt is szerepelt
az adóhatóság közleményében. Két közismert fuvarozó
mellett egy olyan vállalkozó
is felkerült a szégyenlistára,
aki az elmúlt évtizedben a
szerencsejátékban szerzett
érdekeltségeinek köszönhetõen ingatlanfejlesztésbe is
belevágott Szentesen. Rajtuk
kívül egy Vajda telepen élõ
egyéni vállalkozó és egy Veres Péter utcai lakos is ott
van a szégyenlistán.
B.D

A helyi adókból (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparûzési adó) származó bevétel 2012re tervezett 1 milliárd 281millió 400 ezer forintos elõirányzata 43 százalékra, 552 millióforintra teljesült. Az
elmúlt négy évet vizsgálva a teljesítés forintösszegben
folyamatosan emelkedõ, az idei bevétel arányaiban nem
mutatnagy eltérést a korábbi idõszak adataihoz mérten
- tudtuk meg Tonnesné Kiss Ildikótól. A polgármesteri
hivatal adóirodájának vezetõje hozzátette, a várt építményadó 52, a kommunális adó 64, a helyiiparûzési
adónak pedig 41 százalékát fizették be eddig a szentesi
adózók. Az idegenforgalmi adó esetében a tervezett éves
bevétel 31,5százaléka folyt be az elsõ öt hónapban. Teljesítés aránya az elõzõ éveknek megfelelõ, egy kicsit
magasabb is.
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Hétköznapi hõsök 5. rész

Oda megy, ahonnan menekülnek
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 tûzoltóval ismerkedhetnek meg.
Székely Gábor tûzoltó zászlós, különleges szerkezelõ 24
évvel ezelõtt, 1988. július 1jén kezdte hivatásos tûzoltói
szolgálatát vonulós tûzoltóként. Azok közül nincs már
senki állományban, akikkel
együtt kezdett. Sõt, mint
mondja a 5-6 évvel késõbb
felszerelõk közül is már többen nyugdíjba mentek. Õ
azonban maradt, mert szereti amit csinál és elég erõsnek
érzi magát mentálisan és fizikálisan is a tûzoltó munkához. A jelenlegi jogszabályok
szerint 62 éves koráig lehet
állományban a most 45 éves
tûzoltó.
– Édesanyám biztatására
jelentkeztem a katonaság
után tûzoltónak, aki itt dolgozott titkárnõként. A középiskola elvégzése után az
asztalos ktsz-ben dolgoztam
két hónapig, amikor is behívtak határõrnek. Röszkén
teljesítettem szolgálatot útlevélkezelõként, õrmesterként
szereltem le. Marasztaltak,
azonban nem akartam magukra hagyni szüleimet,
ezért inkább Szentest választottam.
Az évek alatt több tanfolyamot végzett el, folyamatosan képezte és képzi ma is
magát. Vonulós tûzoltó õrmesterbõl lett az évek alatt
különleges szerkezelõ és

Amíg bírja fizikailag és szellemileg, addig tûzoltó marad Székely Gábor
megbízott szolgálat parancsnok helyettes, zászlós rendfokozattal. Feladata a létrás
autó és a vízszállító kezelése.
– Változatos a munka, jók
a munkakörülmények, öszszetartó a csapat, gyakorlatilag ez a második otthonom mondja a három gyermekes
zászlós. – Nem csak tüzet oltunk, ha kell oltás közben
vagy után segítünk az ott lévõ tárgyakat, értékeket kimenteni. Viharok után félig
letört, lógó ágakat vágunk le,
emeleti lakásba segítünk bejutni a rendõröknek, ha az

ott lakó nem tud ajtót nyitni.
Télen árokba csúszott autót
húzunk ki, jégcsapot távolítunk el magas épületekrõl A
feleségem félt természetesen,
de akkor sem hív fel szolgálat közben, ha sokszor hallja
egy nap a szirénánkat. Tudja, este elmondom mi történt
napközben.
– A két lányom középiskolás, a fiam 14 éves, majd eldönti mi szeretne lenni – feleli kérdésemre, a családból
folytatja-e valaki a hivatását.
Nem általános szakma a mienk - fogalmaz. – Stresszes,

Lepényváró fesztiválozók

Fonóverseny is volt az idõseknek.
A szentesi Mosolygósabb
Régióért Egyesület ötödik alkalommal rendezte meg
Lapistón a Lepényváró Fesztivált. A Május 1 Agrár Zrt.
irodaházában és környékén
egész nap több százan érdeklõdtek a programok iránt.
Volt, aki csak a fellépõkre volt
kíváncsi, többen azonban a
gazdaasszony vetélkedõben
is részt vettek, amire a nevezés egy tányér, odahaza sütött
lepény volt. Heves vitát váltott ki Schneider László, a sziromfal és napkályhaházak
projektgazdájának elõadása a
napenergia egy újfajta felhasználásáról. Még fogadást
is kötött a hallgatóságból valaki az elõadóval, hogy az elmélete nem mûködik a gyakorlatban. Kéri György skótdudás nem csak zenélt és bemutatta hangszerét, hanem

tájékoztatót is tartott a skót
hagyományokról.
A délután folyamán táncoltak a Hold Lányai hastáncosai, énekelt Ágoston Anita,
majd Komonyi Zsuzsi, elhangozottak versek, a kicsik rajzolhattak, a felnõttek pedig
megnézhették a Dömsödi Teréz
sajtófotóiból, illetve ügyes
asszonyok kézimunkáiból
összeállított kiállításokat. A
Lapistóra látogatók különbözõ dokumentumokon és korabeli képeken keresztül megismerkedhettek az 1962-ben,
három szövetkezet összevonásából alakult Május 1. Tsz
történetével. A rendezvény
létrejöttében segített Szentes
Város Önkormányzata, Borsos Zsigmond agrárvállalkozó, Sz-Transz Bt., Terra-Coop
Kft. és a gádorosi Varga Pékség.

Fotó: Besenyei

A helyszínrõl
A dónáti Új Élet Tsz, a
nádashalmi területeken
gazdálkodó Kossuth és a
lapistói Vörös Csillag Tsz
összevonásával
alakult
meg 1962. március 1-jén a
Május 1 Mezõgazdasági
Termelõ Szövetkezet. A
mintegy 200 tagot számláló
tsz elnökének Molnár Lajost választották és mintegy 2500 hektáron gazdálkodott a rendszerváltásig.
A szántõföldi termesztésen
felül szõlõ és gyümölcsös,
sertés- és szarvasmarha telep, baromfitartás, bolgárkertészet és lótartás is része volt a gazdálkodásnak.
Lapistó központjában található az 1920-as években
épület Mucsi malom, ami
ma védettség alatt áll.

nagyobb a megterhelés, jobban öli a szervezetet mentálisan és fizikálisan is. Fõleg a
nagyobb tûzesetek, a halálos
közlekedési balesetek mûszaki mentése után van
szükség a család támogatására, de rendelkezésünkre áll
a katasztrófavédelem pszichológusa is, ha igényeljük.
– Mi a szépsége? – kérdez
vissza elgondolkozva.
– Olyan helyekre megyek
be, ahonnan más kimenekül.
Sokszor nem tudjuk, mi fogad bennünket egy-egy lángoló épületben, de jó érzés
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látni a megmentett értékeket
tûzoltás után vagy a kiszabadított sérülteket baleset esetén. Amikor más alszik, mi
képezzük magunkat. Amikor nincs beavatkozás, akkor
tematikai gyakorlataink és
elméleti
foglalkozásaink
vannak. Ismernünk kell a veszélyes anyagokat, tudnunk
kell a személyautók felépítését, hogy egy esetleges mûszaki mentés során hol tudjuk áramtalanítani, hol lehet
szétfeszíteni, – vágni a leggyorsabban, mert akkor
minden perc számít. Folyamatosan gyakoroljuk a felszerelések használatát, szétés összeszerelését.
A megkülönböztetõ jelzést
csak éles helyzetben használják az autókon, gyakorlatokon nem. Azaz, ha az úton
közlekedõ meghallja a tûzoltók szirénáját, akkor engedje
utukra õket. – Fõképp a külföldi autósok húzódnak félre, a hazaiak egy része nem
veszi figyelembe a vonuló
tûzoltók szirénázó autóját mondja komoran. Sõt van
olyan is – fõképp a fiatal sofõrök között –, aki még meg
is elõz, pedig ezt a KRESZ is
tiltja. A tûzoltó szerint a városban kiépült körforgalmak
segítik vonulásukat, kisebb a
balesetveszély és rugalmasabb a közlekedés.
Székely Gábornak 24 évi
szolgálat után még 17 éve
van a nyugdíjazásig, a jelenlegi jogszabályok szerint.
Nem tudja hány éves korig
lehet ezt bírni fizikailag és
szellemileg, de amíg elég
erõt érez magában, addig
marad. Szereti ezt a hivatást
és úgy érzi, a kollégái is szeretik.
B.G.

DUNA-2012
Tervezõi
Konferencia
Szentesen, az MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezrednél rendezték meg a
DUNA-2012
elnevezésû,
szeptember 10-14 között levezetésre kerülõ, cseh-magyar közös hídépítõ kiképzési gyakorlat tervezõi konferenciáját.
A 7 fõs cseh delegáció július 25-én délután érkezett a
szentesi Damjanich laktanyába, ahol Varga István alezredes, a mûszaki ezred megbízott parancsnoka köszöntötte
a vendégeket.
A köszöntõ után Kaszanyi
Sándor alezredes, megbízott
törzsfõnök nyitotta meg a
tervezõi konferenciát, majd a
két alakulat kölcsönös bemutatásával zárult az elsõ nap.
Másnap a kiképzési gyakorlatra vonatkozó technikai
megállapodás, illetve a tervezett foglalkozások megvitatása volt a fõ napirendi pont,
de a vendégeknek lehetõségük nyílt a mûszaki ezred
laktanyájának, csapatmúzeumának, a tervezett gyakorlat
helyszínéül szolgáló, Tiszaparti gyakorlóterének és a
helyõrség, Szentes nevezetességeinek megismerésére
is.
A konferencián részt vettek a Honvéd Vezérkar, valamint az Összhaderõnemi Parancsnokság képviselõi is
Komjáthy Lajos alezredes és
Tábi Levente mk. alezredes
vezetésével.

A szoptató anyákat köszöntötték
Az Anyatejes világnap alkalmából már nyolcadik éve
rendez ünnepséget a Védõnõi szolgálat, amelyen azokat az anyukákat köszöntik,
akik legalább fél éves korig
anyatejjel táplálták babájukat
vagy anyatej adományozásával segítettek más családoknak. Az idei ünnepségre 82
helybeli és közel húsz térségbeli anyát hívtak meg a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központba, akik virágot és emléklapot vehettek
át a polgármestertõl. Erre az
alkalomra térítésmentesen
biztosítja a helyet a szervezõk részére az önkormányzat. A rendezvényen Andor
Csilla énekmûvész, Nagy János orgonamûvész és Szalay
Róbert versmondó adott ünnepi mûsor. Szirbik Imre köszöntõjében elmondta, hogy
a babák jelentik a reményt és
a jövõt. A nõk számára életre
szóló pillanat a szülés és a
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szoptatás, ami férfi fejjel nehezen érthetõ kapcsolatot
alakít ki anya és gyermeke
között. Piti Gabriella kistérségi vezetõ védõnõ a szoptatás
jelentõségére hívta fel a figyelmet, amit minden kultúrában ismernek, és mint
mondta, a magyar védõnõi
hálózat egyedülálló Európában. Az anyatej a legjobb
összetételû táplálék és védi a
babát a fertõzésektõl, mert
minden olyan betegség ellenanyagát
tartalmazza,
amin az anya valamikor is
átesett.
Horváthné Gál Terézia védõnõ, az ünnepség szervezõje
beszélt lapunknak az anyatej
és a szoptatás fontosságáról.
- A védõnõi szolgálatnál azt
tapasztaljuk, hogy egyre
több anyuka akarja szoptatni
babáját. A mi feladatunk
hogy átsegítsük õket a kezdeti holtponton és legyenek
kitartóak. A baba féléves ko-

ra után már csak az anyukák
fele szoptatja gyermekét. Bizonyos esetekben betegség
vagy gyógyszerszedés miatt
nem adhat saját anyatejet az
anyuka gyermekének, ilyenkor a háziorvos írhatja fel támogatásra. Napi 750 milliliter anyatejet kaphat térítésmentesen a szülõ, a baba
nyolc hónapos koráig. A
szentesi anyatejgyûjtõ állomásra 4-5 liter tejet adnak le
naponta, amiért 1800 forintot
tudnak fizetni literenként.
Amióta a védõnõi szolgálat
saját autójával házhoz is
megy, több anyatejet gyûjtünk be.
Szentesen 13 területi védõnõ dolgozik a tizenöt körzetben, ezen kívül az általános
és középiskolákban valamint
a kistérségben mûködik a
védõnõi szolgálat.
Besenyei
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Fülbemászó dalok Harmadik klarinétosból iskolaigazgató
Két ismert arc, két ismert
hang, sok ismert dallam – a
musical hazai sztárjai közül
ketten, Miller Zoltán és
Mahó Andrea lépnek fel a
nyári színház soron következõ elõadásán.
A szentesi publikum két
tehetséges, és eMeRton-díjjal
elismert mûvész mûsorát láthatja-hallhatja a volt megyeháza udvarán augusztus 7én, kedden 21 órától (esõnap: augusztus 8.). Az est folyamán elhangzanak musical-betétdalok, többek között
az Operaház fantomját, a
Made in Hungáriát is ide varázsolják Miller Zoltánék, de
Máté Péter örökzöldjeit, valamint az Emberek együttes
kedvelt dalait, sõt rock and
roll slágereket is hallhatunk
tõlük. Mielõtt a Zene az Kell!
címû közös produkciójukkal
szórakoztatni kezdték a közönséget, Miller Zoltán és
Mahó Andrea is befutott már
komoly karriert a magyar
musicalszínpadokon.
Az Emberek neve nem véletlenül merült fel, és kerültek a programba slágereik,
hiszen Zoltán az együttes

énekeseként is jól ismert.
Berkes Gáborral alkotott duójuk három nagylemezt jegyez, kettõ aranylemez lett.
Miller Zoltán prózai-és musicalszínészként is jeleskedik, egy évet Duisburgban is
töltött, ahol a Nyomorultakban Enroljas szerepét énekelte sikerrel. 2008-ban szólókarierrbe kezdett.
Az est sztárvendége, Mahó
Andrea szintén Gór Nagy
Mária növendéke volt, 2001ben végzett. Azóta a Gyõri
Nemzeti Színházban, az
Operettszínházban, a Madách Színházban és a székesfehérvári Vörösmarty Színházban játszik. Mahó Andrea
férfipartneréhez hasonlóan
2008-ban jelentetett meg egy
szólõalbumot, Jó reggelt
napfény címmel. Az énekesnõ néhány éve fellépett városunkban az augusztus 20-i
ünnepi mûsorban. A Zene az
Kell! címû produkcióval idén
már Erdélyben is turnéztak.
D. J.

A humor több nézõt vonzott
A Szentesi Nyári Szabadtéri Színház idei szezonja félidejéhez érkezett, s a mûvelõdési központtól kapott információk alapján három elõadás is telt házzal ment: a
Nejcserés támadás, a Dumaszínház és az Indul a bakterház. A Bohemian Betyars miskolci ethno-punk zenekar
koncertje jóval kevesebb érdeklõdõt vonzott, elõssorban
fiatalokat, akik viszont ott voltak, jól érezték magukat. A
múlt hétvégi Tánc és Zene Nemzetközi Fesztiválon öt
együttes lépett fel színvonalas kultúr-kavalkádot nyújtva, mûsorukat kevesebb mint 200 nézõ figyelte. Egy rendelet miatt maximálisan 406 széket helyezhetnek el az
udvaron, ez pedig, talán mondani sem kell, kissé kevésnek bizonyult a legnépszerûbb elõadások esetén. Legalább 50-100 székre, illetve a Dumaszínház estéjén akár
150 ülõhelyre lett volna igény. Esõnapot viszont nem kellett igénybe venni, az idõjárás eddig kegyes volt a szervezõkhöz és a közönséghez.

Eddigi legnagyobb „zenekarát" vezényelheti ezentúl
Várkonyiné Mihály Erna. A
Lajtha László alapfokú mûvészeti iskola élén édesapját, Mihály Bélát váltja. Az
ifjúsági zenekar karnagyának és egy szegvári mûvészeti iskola vezetõjének
nem lesz idegen az igazgatói feladatkör, amit augusztus 16-tõl tölt be a zeneiskolában.
- Egészen kiskoromban eldõlt, hogy zenész leszek,
minthogy édesapám zenetanár, édesanyám pedig eredetileg óvónõ, a családban a
zene vett körbe - fogalmazott Várkonyiné Mihály Erna.
Zeneiskolába járt, s fuvola
tanulmányok után - bár Mihály Béla az oboára, fuvolára
irányította volna - Erna a
klarinéthoz, apja hangszeréhez ragaszkodott. Szegeden, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán végzett
2000-ben klarinét tanárként.
Már a fõiskolai évek alatt elkezdett tanítani, az apja által
alapított mûvészeti iskolában, Szegváron. Egy évre rá,
1997-ben pedig már a szentesi zeneiskolában is oktatta
a növendékeket.
Az ifjúsági fúvószenekar
karnagyaként került elõször
a vezetõi feladatok közelébe,
ami némileg más feladatot
jelentett, mint a tanítás. – Itt
már nem egyenként találkozom velük, mint egyébként a
fõtárgy-órákon. Azzal is meg
kell birkózni, hogyan lehet
egy csapatot összetartani, fegyelmezni. Azonban úgy
gondolom, amennyire ne-

Keleti Andreát szentesinek nézik

Fotó: Vidovics
Tenisz - és úszóleckék, vízilabdameccs, bográcsozás,
jelmezes mókázás és rengeteg nevetés kísérte Keleti
Andrea nem szokványos
nyári tánctáborát, melyet
évek óta Szentesen tart.
Emlékei szerint legalább
18 éve jár Szentesre Keleti
Andrea magyar bajnok táncos, akit a Szombat esti láz
gyõzteseként,majd televíziós
mûsorvezetõként is megismerhettünk. Városunkhoz is
a tánc köti, kezdetben a frissen alakult Szilver táncegyesület fiatal tehetségeinek kibontakozását segítette. Úgy
megszerette közben Szentest, hogy családjával azóta
is itt nyaral, sõt évrõl-évre elhozza saját klubjának tagjait
is egy szórakoztató nyári táborba. – Egy évben kétszer
egy hetet biztosan itt töltünk. Mindkét gyerekem itt

tanult meg úszni, most eljött
az ideje a teniszleckéknek,
amit én régóta szeretek, úgyhogy minden reggelt Bakos
Laci bácsinál kezdtünk mondta lelkesen Andrea az
üdülõközpontban. Ahol, de
szinte az egész városban is
azt tapasztalta, sokan ráköszönnek, mintha a szomszédjuk lenne, aztán gyorsan
bocsánatot
kérnek, ám
neki egyáltalán nincs
ellenére.
A felnõtt
hobbitáncos csapatát hozta
most magával, akik többen is
40-50-60 éves korukban
kezdtek táncolni. – Egy lelkes csapat jött össze, akikkel
igen aktív életet élünk, s
nagyjából hatvanan va-

gyunk, a fiatal párok hozták
pici gyereküket is, akikre
tündéri helyi lányok vigyáznak, míg a szülõk táncolnak
- bizonygatta a táncos. Azért
mégsem áll annyira távol a
versengés tõlük, boldogan
belevetették magukat az
Andrea által hirdetett versenybe: egész héten pontokat gyûjtöttek játékos feladatok során. A zárónapon vidám formában persze elõkerült a tánc is, három világhírû tánccsoportot is hívtunk,
akik természetesen, nem jöttek el, de jelmezeiket elküldték. Ezeket kellett aztán tartalommal megtölteni a csapatoknak, vagyis country,
bajor és latin tánclépésekkel
a Kiss Bálint-iskolában árulta el Andrea.
Fõzõversennyel
zárták
szórakoztató nyaralásukat.
(darók)

héz, annyira szép feladat is a
zenekar-vezetés, kitölti az
életem a tanítással együtt.
A zenetanár elmesélte, milyen út vezetett a karnagyi
posztig. – Ötéves koromban
kezdtem klarinétozni, s az
azt követõ nyáron édesapám
szavára beültem a zenekarba, hogy kezdjem tanulgatni
a zenekari muzsikálást, a zenekari életet. Ahogyan minden gyerek, én is harmadik
klarinétosként kezdetem, s
évrõl-évre meg kellett küzdenem azért, hogy az elsõ
klarinétig eljussak. A zeneiskolában, azon túl, hogy megtanítjuk a gyerekeket, a
hangszerükön maximálisat
tudjanak nyújtani, fontos,
hogy zenekarban is játsszanak, az együtt zenélés örömét is megtapasztalják.
Az ifjúsági zenekart hat
évvel ezelõtt kapta meg.
– Apám mondta, átadná
valakinek a zenekart, s én
vállaltam önként és dalolva -

mosolygott Erna.
– Nem volt egyszerû az elsõ év,
ezt is meg kellett
tanulnom, hiszen
teljesen más feladat volt partitúrát olvasni, vezényelni, de megszerettem a fiatalokat, s ez kölcsönössé vált. Próbálok arra is figyelni, hogy ne csak a
hétköznapokon
találkozzam velük, ezért szoktam tanévalapozó
táborokat is szervezni, most szeptemberben is megyünk Szigligetre.
Zenekarvezetõként legszebb élményei voltak, hogy
kétszer is díjazták õket országos versenyen, elõször
2009-ben aranyminõsítést
kaptak, s elsõ helyet szereztek, amit álmában sem gondolt volna. Tavaly pedig második helyezést értek el
nagyvárosi zenekarok mellett, s az ekkor kapott tanári
különdíját a növendékei felállva tapsolták meg, emlékezett vissza Mihály Erna a
megható eseményre. Cserélõdnek is a gyerekek, állandó a mozgás, ezt is meg kell
oldania úgy, hogy feladat legyen annak is, aki újonnan
ül be a zenekarba, de annak
is, aki már öt éve ott zenél.
Feladatköre bõvül augusztus közepétõl is, hiszen Mihály Erna egyetlen pályázóként indulva elnyerte a
Lajtha-mûvészeti
iskola
igazgatói posztját.

– Nem új számomra a vezetõi feladatkör, hiszen édesapámtól 2001-ben átvettem a
szegvári mûvészeti iskolát,
amit 2009-ig vezettem, szerettem csinálni azt is. Ezt láttam a szüleimtõl, benne volt
a mindennapjaimban, éreztem hozzá kellõ indíttatást mondta Mihály Erna. Amikor édesapám úgy döntött,
nem pályázik újra az igazgatói székért, arra biztatott,
próbáljam meg, mint fiatal
erõ, õ pedig marad tanárként, és majd segít, amiben
tud.
Az apjával nem versenyzett volna, ha mégis indul, s
kardinális változásokat sem
tervez az intézményben.
– Azt gondolom, az iskola
jól mûködik, mutatják az
eredmények, jönnek hozzánk a gyerekek, most 460470 fõvel indulhatunk a
négy tanszakon, illetve sok
versenyre eljutnak. Ezt szeretném tovább vinni. Tényleg csak kisebb dolgokban
tervezek változtatást, amit
talán nõi szemmel és fiatalként másként látok, például
tanulósarkot szeretnék kialakítani, s a hangverseny-látogatást bõvíteni. Az erõt érzem magamban. Augusztus
16-tól szól a megbízásom, de
már most intéznem kell a beadandó pályázatokat. Még
elmegyek nyaralni, kicsit rápihenni az elõttem álló feladatokra, azután belevetem
magam a munkába.
Darók József
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Cseuz Hollandiában jár
Londonba, a hatodik
olimpiájára kerekezõ Cseuz
László úti beszámolót ír lapunknak, legutóbbi levelét
Hollandiából küldte.
"6. napja vagyok úton.
Regensburg után volt néhány nehezen leküzdhetõ
emelkedõ, jó lett volna egy
kicsit tolni a bicajt, de azt
nem tudtam volna elszámolni a lelkiismeretemmel. Szerettem volna elfogadni Török
Mariann - volt tanítványom meghívását, de kerülõt kellett volna tennem. Ez nem
lett volna gond, de az autópályán kívül nem találtunk
megfelelõ utat, lehet, hogy a
kacskaringós mellékutakkal
100 km-es pluszt kellett volna vállalnom. Nem szeretnék késõbb megérkezni Londonba. Most a Nürnberg feletti Erlangenben vagyok
unokabátyáméknál. Jelenleg
a kilométer órám 1070-et
mutat. Az egészségemmel és
a kerékpárral eddig semmi
gond nem volt. Kicsit kellemetlen, hogy a bal kézfejem
állandóan zsibbadt. Mindkettõ szokott kormányzás
közben is zsibbadni, de a
kormány elengedése után
azonnal megszûnik. Így a
bal kezemet nem tudom
mindig úgy használni,
ahogy szeretném. Ezt is el
kell fogadnom, mert nem jó,
ha minden tökéletes. Szerintem fogytam már néhány kilót, de ezzel is könnyebb a
bicikli.

Szeretném megköszönni a
hajnali búcsúztatást a jelenlévõknek, de tudom, hogy
többen is lettek volna az ígéretek szerint, ha nem ilyen
korán indulok el. Az aznapi
229 km vállalása miatt így
kellett tennem. Szeretettel
üdvözlök mindenkit, aki figyelemmel kíséri az utamat.
Erlangent elhagyva hullámzó utakon haladtam

Würzburg felé. Rendõrségi
segítséggel tudtam meg a
városból kivezetõ utat.
Hochbergben találtam szállást 164 km után. Frankfurtban újra a rendõrök segítségét kértem, mert nem tudtam, hogy merre érdemes elindulni Köln irányába. Többször eltévedtem és szintén
164 km után egy panzióban
kaptam helyet. A Majna

Láng az olimpiai tölgynél

partján haladtam a torkolatig a Rajnához. Ez a nap volt
az eddigi legemlékezetesebb
kerékpáros utam. Nagy élmény volt a csodálatos parton kerékpárúton haladni.
Rengeteg kerékpárossal találkoztam. Barátságos, kis
városokon kerekeztem át.
Továbbra is a folyó mellett
haladtam, csak Düsseldorf
után hagytam el a folyót
Monchengladbach irányába.
Itt aludtam, majd elindultam
Hollandiába, hogy meglátogassam unokahúgomat (Soós
Berta), aki nagy szeretettel
fogadott, ellátott minden földi jóval, és még egy kicsivel.
A 10 napot 1875 km-rel fejeztem be. Eddig csak 3 nehéz napom volt a meleg miatt. A kerékpárral minden
rendben, az egészségem tökéletes, csak a bal kezem
zsibbadása nem szûnik. Úgy
érzem, hogy az elsõ négy
nap egy kissé megviselt, de
most már újra erõre kaptam,
persze London viszonylagos
közelsége is hozzájárul ehhez.
Ma este sajnos mindkét
combomban görcsöt kaptam
(az átküldött fotón éppen pihenek).
Holnap már a hegedûmûvész barátom (Lehota András)
vendége leszek Amszterdamban, ahonnan két napig
nem enged el. Valószínû,
hogy így is egy nappal korábban (augusztus 6.) érkezem meg Londonba."
Fogatversenyt rendeznek
Lapistón augusztus 11-én,
szombaton. A helyi italbolt
mellett 9 órakor akadályhajtással kezdenek a hajtók,
majd póni 2-es fogatok, 1-es
és 2-es fogatok versenyeznek. Ebéd után, 13 órától hibaidõs akadályhajtás lesz,
póni 2-es fogatok, 1-es, 2-es
fogatok és gumiskocsik
"mérkõznek". A verseny végén meglepetés versenyszám. 20 órától lovasbál, a
talpalávalót Luigi szolgáltatja. Vacsorajegyek elõvételben
a 20/344-9296-os számon
rendelhetõ.
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Vizilabda

Meccsdömping lesz
az uszodában
Nyolc ország 44 utánpótlás
vízilabda csapata száll vízbe
hétvégén a ligeti uszodában.
A már komoly hagyományokkal bíró augusztusi
nemzetközi felkészülési tornán négy korosztály méri
össze erejét: a legkisebbek a
2001-es születésûek, a legidõsebbek pedig az 1996/97es születésû serdülõk lesznek. Érkeznek együttesek Izraelbõl, Oroszországból, Németországból, Litvániából,
Dániából, Lengyelországból
és Bulgáriából, a hazai pólót
pedig Csongrád megyei, budapesti, békéscsabai és sátoraljaújhelyi csapatok képviselik. A négy fiú korosztály és
a lányok összesen 9 csoportban mérkõznek meg egymással, a házigazda Szentesi
VK három fiú és két lány
csapatot szerepeltet a Turbo
Kupán. A mérkõzéseket pénteken reggel 8 órától, szombaton és vasárnap 7 órától
rendezik az 50-es és 33-as
medencében.
A budapesti KSI két gárdája
már hetek óta itt edzõtáboro-

Vb-re készülnek
Hollandia mögött a másodikként zárta a Dunaújvárosban rendezett Olimpiai Reménységek Tornáját a 94-es születésû lányok
utánpótlás vízilabda válogatottja, amelynek három szentesi játékos, Miskolczi Kitti, Rácz Daniella és Gémes Alexa is tagja. A decemberi korosztályos világbajnokságra készülõ együttesbõl többen,
így Kitti és Alexa is bekerült az idõsebb U19-es válogatott keretbe, amely szeptember elején Európa-bajnokságon vesz részt
Oroszországban.

Szenior futóbajnok
Korosztályában bajnoki címet szerzett 5000 méteres síkfutásban Lõrincz Gábor. A Honvéd Rákóczi SE elnöke a szabadtéri szenior atlétikai országos bajnokságon állt rajthoz az elmúlt hétvégén Budapesten. A 63 éves sportoló legközelebb a
tájfutók legnagyobb hazai versenyén indul. Lõrincz Gábor
célja az elsõ tízbe kerülni a sárospataki 37. Hungária Kupa 5
napos nemzetközi tájékozódási futóversenyen.

Vasemberek
Pár órával korábban,
hogy Londonban a 30. nyári
ötkarikás játékok tiszteletére felgyúlt a láng, Szentesen
is fáklyát gyújtottak az
olimpiai tölgynél.
Városunkban terebélyesedik ugyanis az országban ismeretink szerint - egyetlen
élõ fa, azok közül melyeket
az 1936-os berlini játékokon
kaptak a gyõztesek. A Petõfiiskola, az akkori polgári leányiskola elõtt Lõrincz Márton birkózó olimpia bajnok
fáját ültették el 1937-ben,

mert a sportoló Szentesen
készült fel az olimpiára, s
Korondon nem kerülhetett a
szülõföldjébe a facsemete.
Erre emlékezett a Nemzet
Sportvárosában az önkormányzat, a Birkózók Baráti
Köre és a Honvéd Rákóczi
SE a hatalmasra nõtt tölgy
árnyékában, ahonnan július
27-én, pénteken este elindult
egy futóváltó, s egy kört téve
a városháza elõtt, érkezett
vissza a jelképes olimpiai
lánggal a játékok eszméjének
hirdetésével. A Honvéd Rá-

kóczi SE triatlon-szakosztályának versenyzõi, Dósai
Molnár Szilvia, Szaszkó Dominik, Horváth Csaba hozták a
lángot, melyet az egyesület
elnöke, Lõrincz Gábor gyújtott meg. Szirbik Imre polgármester a világ ifjúságának
üzent: az olimpia eszméje, a
béke, a tiszta küzdelem élhessen a világban, s a Himnusz minél többször csendüljön fel a magyar sportolók tiszteletére.
D.J.
Fotó: Vidovics

Ünnepi labdarúgótorna
Az új kenyér ünnepe alkalmából ismét megrendezi az Árpád Szabadidõs
SK hagyományos labdarúgó tornáját augusztus 19én, a Spartacus-pályán. A

tornára augusztus 8-ig,
szerdáig lehet jelentkezni
(12 fõs csapatok, igazolt
játékosok megyei I. osztályig) a klub Kiss Bálint u.
3. sz. alatti helyiségében,

személyesen. A szerdai,
17 órakor kezdõdõ technikai értekezleten a csapatok képviselõinek kötelezõ a megjelenés.

Az eddigi legnagyobb
létszámban indultak szentesi sportolók a Nagyatádon rendezett hosszútávú
triatlon országos bajnokságon. A Honvéd Rákóczi SE
versenyzõi közül heten álltak rajthoz. A 3800 m
úszás, 180 km kerékpározás és 42,2 km futásból álló
ironman elnevezésû versenyen senki nem lehet biztos a célba érésben. Idén
közel százan adták fel a
versenyt, az elsõ és az utolsó befutó között közel kilenc óra volt a különbség, a
gyõztes ideje 8 óra 47 perc
volt.
Vakhal György eddig hétszer teljesítette a távot,
most azonban nem tudta
befejezni a versenyt. Vakhal
Norbert (képünkün), a Four
Diamond SE sportolója aki idén már teljesítette a
dupla ironman versenyt - ,
a vártnál gyengébb idõvel,
11 óra 3 perc alatt ért célba.

zik, szerdán és csütörtökön
megérkezett az izraeli és az
orosz különítmény. Utóbbiak
két korosztállyal jönnek és
egészen augusztus 22-ig
Szentesen maradnak - tudtuk meg Kádár Józseftõl, a fõszervezõ Csongrád Megyei
Vízilabda Szövetség vezetõjétõl. A torna lebonyolítását a
Szentesi VK is támogatja. A
több száz résztvevõt a kollégiumban szállásolják el, de
például a budapesti Honvéd
lánycsapatai az Arany Szállóban fognak aludni. A megmérettetés az üdülõközpont
számára is jelentõs bevétel: a
nem szentesi játékosoknak
naponta 590 forintos jegyet
kell váltaniuk. Egy különleges gálamérkõzés is szerepel
a Turbo Kupa programjában:
25 éve nyert országos serdülõ bajnokságot a Szentesi VK
1971-es születésû fiú csapata.
A jubileum apropóján szombaton 17 óra 30-tól újból vízbe száll a 33-as medencében
az egykori bajnok együttes.
B.D.

Õze László és Vidovics Zoltán szinte egymás ellen
küzdött és alig másfél perc
különbséggel,12 óra 32
perc körüli idõvel értek célba. Csendes Zoltán 13.31,
Csala Dávid 14.18-as, a
nagymágocsi Lenti Péter
14.15-ös idõvel fejezte be a
versenyt. Héjja Imre eredetileg váltóban indult volna,
végül egyedül teljesítette a
távot 13 óra 39 perc alatt.

Nagyon sok múlik a segítõkön, akik a verseny egész
ideje alatt a sportolók mellett vannak. A szentesiek
segítõi Héjjáné Koncz Zsuzsa, Õzéné Bimbó Zsuzsanna,
Szaszkó Norbert voltak.
A Honvéd Rákóczi SE
sportolói legközelebb augusztus 11-én a FaddDomborin
rendezendõ
triatlon sprint országos bajnokságon indulnak, ahol a
teljesítendõ táv 750 méter
úszás, 20 kilométer kerékpározás és 5 kilométer futás.

SZENTESI ÉLET
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H O L- M I ?
Augusztus 3—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 913, szombaton 13-17 óra között látogatható a Széchenyi ligeti épületben. Idõszaki kiállítás:
Mesterségünk címere - az SZTE
régészhallgatóinak kiállítása.
Fától az erdõt - természettudományi tárlat
Városi könyvtár
Augusztus 20-ig zárva tart, de a
következõ héten 8 és 12 óra között
az intézmény egyes szolgáltatásai
(internet, folyóirat olvasó) elérhetõek.
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
AUGUSZTUS 2-6.
20 óra Mindörökké rock - amerikai zenés film,
22 óra Csatahajó - amerikai scifi akciófilm.
AUGUSZTUS 9-13.
20 óra Prometheus - amerikai
sci-fi,
22 óra A titánok haragja - amerikai akciófilm.

Rövid megszakításokkal
két esztendõt töltött Olaszországban, Noémi lányánál
Tóth Gyula, aki idén nyáron
már nem is megy vissza a
Nápoly melletti Santa
Maria Capua Vetere-re. A
megannyi szentesi vízilabda-siker kovácsa elmondta,
hogy komolyabban már
nem szeretne bekapcsolódni a Szentesi Vízilabda
Klub munkájába, annál
több idõt szeretne szentelni
ellenben a pihenésnek, a kikapcsolódásnak, és nem
utolsó sorban az unokáinak.
– Csaknem két esztendõt
töltött Olaszországban, de
talán kevesen tudják, hogy
miért is élt kint ennyi ideig?
– Szerettem volna hozzájárulni két vízilabdázó unokám, a most 11 esztendõs ikrek, Emmanuel és Gabriel
sportági fejlõdéséhez. Noémi
lányom kis uszodájában
edzettünk, gyakoroltunk. Ha
már ott voltam, felkértek,
hogy két korcsoporttal is
foglalkozzam, a 15 és a 13
évesekkel. Tudni kell, hogy
ez egy kisváros, így sajnos az
egyes korosztályokban alig,
vagy egyáltalán nem jött
össze az évfolyamnak megfelelõ korú játékosokból egy
csapatra való. Így fordulhatott elõ, hogy a 13 évesek között mindössze három, a korának megfelelõ volt, a legtöbbje még tíz is alig múlt.
Ennek ellenére a kicsiknél a
15 csapatból a negyedikek
lettünk, ami hatalmas sikernek számított itt Cazertában.
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A legenda hazatért

A legifjabb Tóth Gyula a legidõsebbel – mindenük a vízilabda.
Az ottani olimpiai bizottság
alelnökétõl díszoklevelet vehettem át, amirõl azt mondták, hogy nem minden nap
részesítenek külföldit ilyen
elismerésben. Összességében
azt mondhatom, hogy nem
is ez, hanem az ikrek fejlõdése volt a legfontosabb számomra. A srácok labdatechnikailag is szenzációs fejlõdést produkáltak, olyan gólokat szereztek, pöckölve és
svéd csavarral is, amit a többiek nem tudtak megismételni, utánozni. A sok gyakorlás mellett ez persze
adottság kérdése is.

– Mennyire követte figyelemmel a szentesi vízilabda
történéseit?
– Az internet segítségével
minden mérkõzést figyelemmel kísértem, és a klubban
történt változásokkal is tisztában vagyok. Már öt éve
kértem Magyar Józsefet, hogy
vállaljon szerepet az egyesület vezetésében, így nagyon
örültem mostani döntésének. Több mint húsz éve ismerjük egymást Magyar úrral, úgy gondolom, hogy azt
a fajta korrektséget, precizitást, amit ez idõ alatt a részérõl tapasztaltam, a klub ve-

zetésébe, irányításába is be
tudja majd vinni. Kell még
fél év, mire az új vezetés beleássa magát a munkába, de
jó irányba fognak haladni a
dolgok, az biztos.
– Szerepet vállal-e a klub
vezetésében vagy esetleg
edzõi feladatokat lát majd
el?
– Olaszországban jól éreztem magam, de nagyon kötöttek voltak a napjaim, amit
már nem szerettem volna.
Ha a lányomék hívnak, megyek, segítek, de ilyen hoszszú idõre már nem tervezem, hogy kint maradok. Itt-

hon, ha kíváncsiak a véleményemre, a meglátásaimra, ha
szeretnének tanácsot kérni
tõlem a klub vezetõi vagy az
edzõkollégák, természetesen
állok rendelkezésükre, de
ennél mélyebben már nem
szeretnék belefolyni az irányításba. Annál többet szeretnék utazni, pihenni, és az
itteni unokáimmal foglalkozni. Rövidesen Görögországba utazunk a feleségemmel, igazi kikapcsolódás lesz
számunkra, amire már nagyon vártunk.
– Kihagyhatatlan a kérdés, hiszen javában zajlik az
olimpia, hogy mire lehetnek
képesek vízilabdázóink Londonban?
– A férfiak az utolsó négy
esztendõben nem nyertek
semmit, talán éppen ez lehet
az, ami olyan motivációt adhat ezeknek a ragyogó sportembereknek, amely újabb
aranyérmet eredményezhet.
Ugyanis mi sem vagyunk
rosszabbak, mint nagy riválisaink. A hölgyeknél négy-öt
jó gárda küzd az aranyért,
közöttük nüanszok dönthetnek egy-egy mérkõzés kimenetelét illetõen. Szerintem az
elsõ háromban ott lehetünk,
bár természetesen az aranyéremnek örülnék a legjobban.
Hering Viktor
Fotó: Bíró Dániel

Aranyos fúvósok
Cserkeszõlõn július 22-én a Cserke-Vitéz Fesztiválon megrendezett Fúvószenekari Versenyen Arany fokozatot nyert
Szentes Város Fúvószenekara Mihály Béla karmester vezetésével.

Augusztus 4 - augusztus 10.

HOROSZKÓP

Apponyi téri otthonában 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Beck Józsefnét
Szirbik Imre polgármester.

Retró véradás
Augusztus 16-án, csütörtökön 14-17 óráig a Dr. Bugyi
István Kórház vérellátó osztályán virslivel és sörrel várják a
kedves véradókat. A rendezvényt a HUNOR COOP Zrt.
támogatja.

Fórum
Fórumot tart a Gazdakörök
Csongrád megyei Szövetsége
és a Szentes és Térsége Gazdakör augusztus 10-én, pénteken 17 órakor az Aranykalász
Vendéglõben. A rendezvény
elõadói: Budai Gyula államtitkár, Jakab István a MAGOSZ
elnöke, Farkas Sándor országgyûlési képviselõ és Sebestyén
Róbert a Nemzeti Földalap elnöke. A rendezvényre minden
érdeklõdõt várnak.

Megérkezik a pizza:
- Mennyi borravalót szokott
kapni? - kérdezi az ember a
pizzafutártól.
- Nem tudom, ez az elsõ fuvarom. Egyetemista vagyok,
csak besegítek a nyáron. De a
többiek azt mondták, maga
elég fukar egy alak. Örülhetek,
ha húsz forintot kapok magától.
A hapsi bedühödik.
- Micsoda? Na, itt van még
ötszáz forint, és mondja meg
nekik is, mennyit kapott!
Egyébként mit tanul az egyetemen?
- Alkalmazott pszichológiát.
Riporter kérdezi az agg milliomost, hogy hogyan gazdagodott meg.
- Mikor 20 éves voltam, a legnagyobb gazdasági válság közepén, az utolsó dolláromon
almákat vettem. Kifényesítettem mindet, és két dollárért eladtam õket. Másnap a két dolláron megint almákat vettem.

Hõguta
- És ezt addig csinálta, amíg
milliomos nem lett?
- Nem, csak három napig. Aztán a feleségem apja meghalt,
és ránk hagyott kétmillió dollárt.
- Hányan dolgoznak ebben az
irodában?
- A fõnökkel együtt 11-en.
- Tehát a fõnök nélkül 10-en?
- Nem, mert ha a fõnök nincs
itt, akkor senki sem dolgozik.
- Az én anyósom olyan, mint
egy jó újság.
- Hogyhogy?
- Naponta megjelenik, és minden pletykát közöl.
- Hallom, a lányod hegedülni
tanul. Na és, hogy halad?
- Nagyon jól. Neki köszönhetem, hogy megvehettem a
szomszéd házat fél áron.

A fõnök benyit az egyik irodába:
- Kovács úr! Már megint el
van maradva a munkával?
- Miért?
- 3 hete küldtem egy e-mailt,
hogy ki van rúgva!
Filozofikus. Ha lenne pálinkám, már nem lenne..
Infláció. Az infláció nem más,
mint úgy elfelezni a pénzt,
hogy
közben a papír ne sérüljön
meg.
Mérnök. Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint egy disznóval hemperegni a sárban. Két
óra elteltével rájössz, hogy õ
ezt élvezi.
Oda-vissza. A férfiak nõznek,
a nõk hímeznek.
Az esõ. A májusi esõ aranyat
ér! - mondta a falusi, és kiúszott a veteményesbõl.

Kos
Sok érdekességet,
fordulatot rejtenek a következõ
napok, fõleg arra lesz lehetõsége, hogy ismereteit szélesítse,
új emberekkel találja meg a közös hangot.
Bika
Úgy érezheti, nehezen
indul el a hét, még a rutinfeladatokban is hibázik alkalmanként, pedig ez nem jellemzõ.
Minden rendezõdik, lelkivilága
is lenyugszik.
Ikrek
Szeretne a végére járni pár függõben lévõ ügynek,
most egyáltalán ne a gyorsaságra, hanem kizárólag az alaposságra hajtson. Gondolja át
döntéseit.
Rák
Mostanában nem feltétlenül alakultak úgy az ügyei,
ahogy azt eltervezte. Ne hagyja
magát sodortatni az árral, álljon a sarkára mihamarabb!
Oroszlán
Kiváló kilátások, energikus napok követik egymást,
sikeres és eredményes lehet a
munkában és magánéleti téren
is. Mindent elérhet, amit eltervezett.
Szûz
Kerüljön minden konfrontációt, különösen a törvénnyel, egyéb hatóságokkal való
összeütközést, ne keresse a
bajt. Ne bonyolódjon feleslegesen vitákba.

Mérleg
Kreativitása, aktivitása, elképesztõ kitartása minden
aktuális gondon könnyedén átlendíti. Ha valamivel nem boldogul, kérjen külsõ segítséget.
Skorpió
Legyen kitartása véghezvinni nagyszerû elképzeléseit és vágyait, most minden
esélye megvan arra, hogy bezsebelje a babérokat. Igenis
van önben képesség.
Nyilas
Meglehetõsen változékony jöhetnek, karrierje, vállalkozása terén tud most komoly
dolgokat létrehozni. Új, érdekes
emberekkel hozhatja össze a
sors.
Bak
Energikus napok állnak ön elõtt lényeges feladatokat ad a sors, komoly kihívásoknak kell megfelelnie. Pénzügyek terén muszáj megfontoltnak lennie.
Vízöntõ
Mozgalmas napok követik egymást, erõt és energiát
nem kímélve kell belevetnie
magát a dolgos mindennapokba. Minden esély megvan a kiemelkedõ sikerekre.
Halak
Könnyen megeshet,
hogy a komoly megterheléseket nem viseli jól, sõt, akár vitába is száll az igazáért. Néhány régebb óta húzódó ügye
is újra terítékre kerül.

Lopott biciklik a víz alatt
Garázdaság miatt indult
eljárás három férfi ellen, akik
egy szórakozóhelyen összeszólalkoztak. Az ügy tettlegességig fajult, ezért hármójuk ellen csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult
nyomozás, ami akár három
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntethetõ.
Elfogták azt az elkövetõt,
aki elmúlt hetekben több
szórakozóhelyre és lakásba
történt betöréses lopással
gyanúsítható. A házkutatás
során lopott kerékpár, lõszer
és kábítószer is elõkerült,
ezért ellene õrizetbe vétele
mellett folyik eljárás és a
rendõrség indítványozta elõzetes letartóztatását. A tettes-

re akár hét és fél év börtönt
is kiszabhat a bíróság.
A kapitányság újraindítja a
nyomozást több betörés és
gázolajlopás ügyében. A
nyomozók olyan betörõi
kört fogtak el a napokban,
akik alaposan gyanúsíthatóak a gázolajlopással kapcsolatban. A három elkövetõ
más ügy kapcsán jelenleg is
elõzetes
letartóztatásban
van. Az eddigi adatok szerint további nyolc ügyben
látszik bizonyítottnak, hogy
õk követték el azokat is. Tettükért nyolc év börtön is adható.
Lapunk múlt héten számolt be a Kurca városi szakaszának átvizsgálásáról,

Gasztronómia és
szórakozás
Az augusztus 17 és 20. között a Szárnyas napokon a
Pusztai László Sporttelepen
és az ifjúsági parkban a kicsik a Tücsök zenekar elõadásában ismert gyerekdalokat hallhatnak és részt vehetnek különbözõ gasztronómiai jellegû játékokban. A Hunyadiak Örökében Hagyományõrzõ Egyesület táborában a vállalkozó szellemûek
kipróbálhatják a sárkánytojás törést, patkó dobást, vívást, íjászkodást és tanulhatnak középkori táncokat is. A
helyi horgászegyesület három féle halfogó versenyt
szervez, a Kurca városi és
felsõ szakaszán, illetve a
Gerecz tavon.
A Hungerit Zrt. saját dol-

gozóinak családi napként is
szervezi a rendezvényt, a
cégtõl mintegy ötven csapat
jelezte részvételét a szombati
kakasfõzõ versenyen.
A négy nap során gasztronómiai udvar és sörutca, esténként koncertek szórakoztatják a közönséget. A vasárnap esti nemzetközi küzdõsport fesztiválon szorítóba
lépnek a Kinizsi bokszolói
és kick-boxosai. Itt tér vissza
a kötelek közé Kovács Vipera
Attila, akinek Balzsay Károly
is eljön szurkolni.
A II. Szentesi Szárnyas Napok Gasztronómiai és Sörfesztivál kiemelt támogatója
a Hungerit Zrt. és az Agrármarketing Centrum.
Besenyei

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 Szeged: 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: Augusztus 6-ig Szent Damján
Gyógyszertár (Sima Ferenc u. 38.) Augusztus 6-20-ig (két hét) Dr. Bugyi
István Kórház (Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is)
8-20 óráig. Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. 44-58.) hétfõpéntek 8-17-ig, szombat-vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti telefon:
70/563-5139
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus 4-5én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-0830.

Családi események
Született: Farkas Mihály
és Faur Lizának (Lavotta u.
3.) Larissza, Csernus Áron és
Turza Hajnalkának (Bercsényi u. 134.) Csillag, Kozák
Gábor és Bodnár Bernadettnek (Szent I. h. u. 3.) Borka,
Bihari István és Holozsai

Szilviának (Kiss Zs. u. 42.)
Hanna Lili nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Balogh
Tamás és Varga Edina (Honvéd u. 22.).
Elhunyt: Kelemen Béla
(Kossuth u. 19.).

ami során több kerékpárt is
találtak. A rendõrség nem
véletlenül kérte a honvédség
búvárainak segítségét a kutatásban, ugyanis elfogtak
egy kerékpártolvajt, aki a városban hat biciklit is ellopott
és azokat egyben vagy szétszerelve a Kurcába dobni. A
fiatalember négy év szabadságvesztést kaphat a lopásért.
Megtörtént a gyanúsítotti
felelõsségre vonás a nagytõkei polgármesteri hivatalban
történt betöréses lopás ügyében, ahonnan fûnyírót és
motoros fûkaszát vittek el.
hv

HunRoCoop Expo
Újszentessel

„Álmaim“
címmel augusztus 6-án,
hétfõn 18 órakor a Galéria
Kávéház és Étteremben Albert Béla kiskunfélegyházi fotós önálló kiállítását rendezzük meg. A fotós 2002-tõl nagyon aktív tagja a Szentesi
Fotókörnek és 2007-tõl Kiskunfélegyházán a Wesel Hugó Fotókörnek is. Nagyon
sok országos fotópályázaton
szerepelt már a képeivel és
több díjat is elnyert.
Szentesi Fotókör
Helyesbítés: A szentesi önkormányzat könyvtári érdekeltségnövelõ pályázaton 1
millió 127 ezer forintot, a helyi önkormányzatok közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
pályázatán pedig 1 millió 7
ezer forintot nyert a Szentesi
Mûvelõdési Központ és a
Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont berendezéseinek, technikai eszközeinek
bõvítésére.

A Szárnyas Napokkal egy
idõben, augusztus 17-18-án
rendezi meg Szentes és a romániai Dumbravita, Újszentes a HunRoCoop Expo-t. A
két településen és vonzáskörzetében mûködõ nagyobb cégek, kis- és közepes
vállalkozások, vállalkozók
közül negyvenen kapnak ingyenes bemutatkozási lehetõséget az ifjúsági házban. A
két nap során a cégek megismerhetik egymás gazdasági
környezetét és kölcsönös
együttmûködést alakíthatnak ki, valamint lehetõség
lesz a kiállító vállalkozások
üzemeinek megtekintésére.

Viktor Malac, Újszentes
most megválasztott polgármestere örül a kiállítás nyújtotta bemutatkozási lehetõségnek. Mint mondta, alpolgármesterként sokszor járt a
városban és mindig örömmel jön. A mostani együttmûködés újabb gazdasági
kapcsolat létrehozását jelenti, új partnereket találhatnak
a helyi vállalkozások ami során a két ország üzleti élete
is szorosabbá válik. Szirbik
Imre polgármester példaértékûnek nevezte a korábbi
újszentesi polgármesterrel
kötött együttmûködés folytatását. Ez is mutatja, hogy

lehet korrektül váltani a település élén és továbbvinni az
eddigi folyamatokat. A volt
polgármester, Szilágyi Géza a
projekt vezetõjeként folytathatja a megkezdett munkát. A két település közötti
együttmûködés feladata a
legmagasabb szintre emelni
és megerõsíteni a gazdaságot annak érdekében, hogy
biztos alapot adjon a két ország vállalkozásainak mondta Szirbik Imre. A kiállítás mellett szervezett konferencia pedig lehetõséget
nyújt a piaci sikerekhez
szükséges információk megszerzésére.
Besenyei

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü augusztus 6. — 10.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Jeges sárgadinnye leves
és zöldborsóleves
csirkeaprólékkal
A menü:
Pásztortarhonya
B menü:
Spagetti Carbonara
Nyári zöldborsóleves és
Kedd:
cukkini krémleves
A menü:
Sertéspörkölt, tészta,
saláta
B menü:
Gyros, sült burgonya, saláta
Sárgaborsóleves füstölt
Szerda:
ízekkel és tárkonyos
burgonyaleves
A menü:
Rántott karaj
tökfõzelékkel v.
petrezselymes rizzsel és
salátával
B menü:
Zúzsapörkölt, nokedli,
saláta
Csütörtök: Orjaleves és lencseleves
virsilvel
A menü:
Görög rakott tészta
B menü:
Dónáti csirkemell,
párolt rizs
Péntek:
Aratógulyás és
gyömölcsleves
A menü:
Bácskai rizseshús
B menü:
Sült csirkecomb, fõtt
burgonya, kapórszósz
www.galeriakavehaz.hu
(X)
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