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Lenne még csiszolnivaló a gimiben HUNOR COOP

Archív fotó: Vidovics
Az új igazgató szerint a drámaisok összetartása példaértékû – de bemutatóik nem mindig.
A Horváth Mihály Gimnázium új igazgatója szerint a drámaisok által kiválasztott mûvek bemutatásánál idõnként lenne még csiszolnivaló. Tóth Tamás lapunknak úgy nyilatkozott,
nem lenne ellenére az egyházi fenntartás, de ennek
nincs realitása.
– Eddig nem volt rend a
gimnáziumban?
– Alapjában az egész gimnázium kicsit elmozdult a
rend irányába, csak úgy gondolom, hogy még sok tennivalónk van.
– Azért kezdtem ezzel,
mert a vezetõi pályázatában
úgy fogalmaz: „vigyük az iskolát abba az irányba, hogy
a dolgok rendben menjenek.”

– Olyan belsõ rendnek kell
lenni az intézményben, aminek külsõ látszata is van, és
aminek az értelmét látják a
diákok is. Nekünk, pedagógusoknak is példát kell mutatnunk, például a dohányzás esetében, mert ez a probléma – bár már sokat javult a
helyzet – kedvezõtlen képet
fest az iskoláról. Oda kell figyelni erre, mert az nem jó,
hogy idejön egy gyermek, és
rossz példákkal találkozik,
hiszen így alakulnak ki káros magatartási formák. Tudom, hogy nagyon nehéz
dolog, hiszen mindannyian
emberek vagyunk és hibázunk, de elõször saját magunkat kell jó irányba terelni. Ohm törvényét szoktam

emlegetni: a diák olyan, mint
az áram, arra megy, ahol kisebb az ellenállás. Ezért tudatos megelõzõ munkát fogunk végezni a tisztiorvosi
szolgálat segítségével.
– Milyen sorsot szán a
sportosztálynak, amely kapcsán a pályázatában is kiemelte, sok a konfliktus és
az önértékelési zavar ezekben a közösségekben?
– Nem tartom magam
sorsosztogatónak. Egész
egyszerûen a sportosztálynál
akut magatartási problémák
adódtak. A probléma velejét
abban látom, hogy közel 30ról 18-ra fogyott le az osztálylétszám. Az idejáró gyerekek sokszor nem értik
meg, hogy valamit tanulni

kellene. Jó dolog a sportosztály, de az eredeti tervek
még úgy szóltak a tagozat
indulásakor, hogy országos
beiskolázású lesz. Valamiért
nem így alakult, pedig ha
visszatérnénk a nagyobb
merítési lehetõséghez, lehetne válogatni. A jelenlegi állapoton javítani kell. A konfliktuskezelés, a gondok kibeszélése segíthet ezen. Az
egyik fõ gondolata volt a pályázatomnak, hogy az életminõségünk olyan, mint az
emberi kapcsolataink. Márpedig az utóbbiak fogyasztási cikké váltak a többségi társadalomban. Egyre gyakrabban erkölcsi válságot is emlegetnek a gazdasági válság
kapcsán. Ahhoz, hogy ebbõl
kilábaljunk, értékteremtõ,
közösségi szemléletet kell kialakítani, legelõször a fiatalokban. Az elõrelépéshez
szüksége van a diákoknak
olyan felemelõ, közösségi élményekre, mint annak idején
a gimis vízitúrák voltak. Éppen ezért most pályázunk
olyan támogatás elnyerésére,
ami többek között iskolán kívüli sportprogramok szervezését teszi lehetõvé. Egyelõre
nincs pénzügyi keret arra,
hogy tartalmas közösségi
programokat szervezzünk,
az elnyerhetõ források viszont megoldást jelenthetnek. Ugyancsak e célt szolgálja például a Muzsikás
együttes rendhagyó énekórája, ami szeptember 14-én
lesz nálunk, a Bácskai-udvarban.
(folytatás a 3. oldalon)

Többre és értelmesebbre számítottam
Szirbik Imre szerint felelõtlenség volt a döntéshozók részérõl, hogy nem neveztek ki vezetõket két
szentesi intézmény, a kórház és a Boros középiskola
élére. Az elszelelt befektetõkrõl, félmilliárdos bevételkiesésrõl és a kormányzat jó irányba mutató intézkedéseirõl is beszélt lapunknak adott interjújában Szentes polgármestere.
– Van-e friss hír a traumatológia ügyében?
– Semmi. Egy semmitmondó elektronikus levelet
kaptam az egészségügyi államtitkárságról, hogy a
kórháznak megküldték az
adatlapot, és megkezdõdött a felülvizsgálat. De a
kórháznak nincs kinevezett
vezetése, innentõl fogva
nem tudom, mi történik.
– A kórház mellett egy
másik intézménynél sem
döntöttek az igazgató személyérõl, a gimnáziumnak

pedig új irányítója lett. Mi
a véleménye a vezetõi pályázatok végeredményérõl?
– Aki ismeri kicsit is a
politika belsõ mûködését,
az tudhatja, hogy ilyen
döntések a területi politikai
szervezet jóváhagyása nélkül nem szoktak megszületni. Arról, hogy egy-egy
térségben milyen intézményvezetõi kinevezés történt, – a Fidesz szabályait
ismerve és tudomásom szerint eddig – a párt helyi
szervezetének kikérték a
véleményét. Engem meglepett, hogy ott, ahol egy jelölt volt, és eddig is vezette
az iskolát, a döntéshozók
pedig nem emeltek kifogást
a munkája ellen, a jelenlegi igazgatót nem nevezték
ki. A gimnáziumban, látva
az elõzményeket, várható
volt, hogy a politika nem
fogja felvállalni – ha már a
köztársasági elnök belebukott a plágiumba –, hogy
ezt kisebb szinten megis-

mételje. Úgy vélem, hogy
aki megbízást kapott, egy
hendikeppel indul, mert
mindenki úgy tekinti, mint
politikai megbízottat. Az õ
egyénisége, munkája fogja
eldönteni, hogy ezt a hátrányt le tudja-e majd dolgozni. A gimnáziumra nagyon ráférne egy erõskezû,
teljes mértékben szabad
gondolkodású vezetés. Remélem, nem politikai küldetést hajtanak végre, hanem az intézményt próbálják magasabb szintre hozni. A másik két intézménynek a demoralizálódása
várható, hiszen úgy dolgozni hosszú idõn át, hogy
nincs olyan vezetõ, aki felelõsséggel dönthet bizonyos helyzetekben, nagyon
nehéz lesz. A szituációt bonyolítja, hogy átmeneti periódusban vannak az intézmények, ilyenkor pedig
sok múlhat azon, van-e az
intézmény jövõje mellett elkötelezett vezetõ felelõs

pozícióban. Mindkét esetben a meg nem bízás az
egy felelõtlen döntés volt,
és a szentesi intézményeket
a jövõjük megalapozásáért
vívott versenyben hátrányba sodorta a rivális intézményekkel szemben. Különösen veszélyes helyzet teremtõdött a kórház esetében. Ennek felelõsségét
nyilván azoknak kell vállalniuk, akik a döntési folyamatban így vagy úgy, de
részt vettek.
– A járási hivatal felállításáról érkeztek-e újabb
információk?
– A múlt héten tárgyaltam a kormánymegbízottal,
és annyit mondott, napokon belül megjelenik az a
belsõ utasítás, amely tisztázza a hatásköröket. Ebbõl
lehet aztán mindent kiszámolni, egyelõre a létszámokra vonatkozóan. A
pénzügyi feltételekrõl még
semmit nem tudunk.
(folytatás a 4. oldalon)

A JÓ SZOMSZÉD

Kitûzték a
nyomvonalat
A héten elkezdõdött az
Ipartelepi úti kerékpárút
megvalósítása a nyomvonal
kitûzésével. A városrész lakóinak, és az ipari parkban
mûködõ üzemek dolgozóinak régi vágya teljesül, hiszen jövõ nyáron már biztonságos körülmények között juthatnak el biciklivel is
úticéljukhoz. Az Attila út –Vásárhelyi út közötti szakaszon a meglévõ kerékpárutat
570 m hosszúságban felújítják, valamint ennek folytatá-

saként 2240 m hosszon új kerékpárút épül a Vásárhelyi
útig. A Gerecz horgászó mellett létesül egy kerékpáros
parkoló, a kerékpárút mellett
végig fákat ültetnek.
A beruházás megvalósításához 118 millió forintot, a
teljes költség 90 százalékát
nyerte el a város. A munkát
2013 nyarára kell befejeznie,
a közbeszerzési eljáráson
nyertes nagykarácsonyi
ALAP-ÉP Kft.-nek.
(folytatás a 3. oldalon)

Jubilálnak a férfi pólósok

Negyven éve
az élmezõnyben
Negyven éve nyerte meg a másodosztályú pontvadászatot, és került föl az OB I-es bajnokságba a szentesi férfi vízilabdacsapat. Azóta mindössze egyszer estek ki a legjobbak közül egy megbundázott meccs miatt, de a következõ
szezonban vissza is jutottak az elsõ osztályba. Az akkori
gárda három ásza, Pengõ László, Dongó László és
Szénászky János elevenítette fel a történteket.
- A hatvanas évek közepén Rébeli Szabó József kezdett el
foglalkozni velünk, fiatal játékosokkal – meséli Pengõ László.
– 1968-ban a legjobb vidéki csapatként, a Miskolcot megelõzve kerültünk fel az OB II-be. Akkoriban a másodosztály és az
OB I is 10-10 csapatos volt, és nagyon jó gárdák szerepeltek
benne. Fokozatosan lépegettünk elõre, ’69-ben a hetedik, ’70ben az ötödik, egy évvel késõbb pedig a második helyen végeztünk, 1972-ben az Elektromossal szemben kivívtuk a jogot
az OB I-ben való szereplésre.
A bajnokságot nyerõ vízilabdázókat nem akármilyen fogadtatásban részesítették, a szurkolósereg a liget sarkánál
várta a fiúkat. – Lakatos Béla és zenekara fiakerekkel várt minket, majd bevonultunk a strandvendéglõbe, ahol folytatódott
az ünneplés. Óriási diadal volt ez, hiszen régóta vágytunk az
OB I-be – emlékezett vissza Dongó László, a csapat egykori
kapusa, aki az idõsebb generációt képviselte a játékosok között.
(folytatás a 6. oldalon)
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Mit szól hozzá
Sándor Imréné?
Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Sándor
Imrénét (képünkön), a Piramis Üzletház tulajdonosát,
üzletvezetõjét kérdeztük.
– Két szentesi székhelyû
gazdasági társaság, illetve
nyolc itteni magánszemély
és egyéni vállalkozó szerepel
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal napokban nyilvánosságra hozott szégyenlistáján.
– Sajnos hazai törvényeink
lehetõségeket teremtenek az
ilyen cselekedeteknek, legyen szó magánszemélyekrõl vagy társaságokról, akik
sok-sok millió tartozásukkal
teszik tönkre embertársaikat
és az államot.
– Ha a következõ két hónapban nem esik legalább
60-80 milliméter esõ, akkor
hiába vetik el a búzát, nem
fog kikelni. A kukoricaföldeken legalább 70 százalékos a
terméskiesés, ezért egekbe
szökhet a kukorica ára, ami
magával emeli búza és a hús
árát is.

– A mezõgazdaság helyzete sajnos valamennyiõnket
érinti, de ez az a helyzet, ami
ellen nem tudunk mit tenni.
A kenyeret, húst úgyis meg
kell venni.
– Bort ajánlott fel egy
szentesi sörözõ pultosa egy
hajléktalan vendégnek, ha
kamerája elõtt becsinál a gatyájába. A felvételt feltöltötte egy internetes videómegosztó portálra.
– A vendéglõ pultosának
tettéhez nem tudok mit hozzászólni, ez önmagát minõsíti.
– 35 fõs varrodát létesíthet
a Szegedi Szefo Zrt. Szentesen egy olasz társasággal
kötött megállapodásnak köszönhetõen. Az állami cég a
Legranddal is szerzõdött,
ami még több megváltozott
munkaképességû szentesi
számára jelenthet biztos
megélhetést.
– A 35 fõs varrodának nagyon örülök, mert legalább
ennyi munkás és háztartás
jut némi jövedelemhez. Csak
még azt remélem, hogy ez a
cég még sokáig fogja is foglalkoztatni õket! Nem úgy
mint „elõdei“!

Lovasnapok
Tízezer látogatót várnak a
Duna-Alpesi Kupa fogathajtó versenyre a Kinizsi Parkba. Eddig Európa 7 országának mintegy ötven hajtója
nevezett az augusztus 22-25.
közötti fábiánsebestyéni
megmérettetésre, ami egyben magyar bajnokság is. A

településen harminc évvel
ezelõtt rendezték az elsõ lovasversenyt, a mostani a tizedik nagy, nemzetközi fogathajtó verseny. A rendezvényre több tízmillió forintból újul meg a Kinizsi 2000
Zrt. lovasbázisa, ami teljes
mértékben megfelel a nem-

– Heteken belül megkezdõdik Szentes legöregebb átkelõjének felújítása és bõvítése. A 73 milliós fejlesztés kivitelezõje a Szeged Beton
Kft. lesz.
– Minden, ami városunkat
építi, szépíti, annak nagyon
tudok örülni. Kereskedõ révén sok távolról érkezõ üzletkötõ, sõt még vevõ is, rengeteget dícséri gyönyörû kis
városunkat. Ez a létesítmény
ismét Szentes színvonalát
fogja emelni. Az Eszperantóhíd is egy gyöngyszeme a
Kurcának és a ligetnek.
B. G.
zetközi elõírásoknak. A szervezõk célja többek között a
lovas sportágak megismertetése és megszerettetése.
Ezért nem nem csak a kettes
fogathajtók versenyét láthatja a közönség, hanem bemutatkoznak a nyerges szakágak is, díjlovagás, lovastorna és military derbi is szórakoztatja a nézõket. A lovassport népszerûsítését se-

2012. augusztus 17.

Utcáink, tereink
névadói (88.)

Mecs
Balogh
utca
A felsõpárti városrészben
található; a Bocskai, Klauzál
és a Rákóczi Ferenc utcákat
köti össze. Mivel a régi Vásártérre (ma Apponyi tér) vezetett, a dokumentumok 1828tól Vásár utcaként említik. Az
1906. évi utcarendezéskor
Mecs Balogh István nevét vette fel, aki több alkalommal a
város fõbírája volt, így: 1776ban, 1803 és 1805, továbbá
1809 és 1810 között, ill. 1812ben. Két ízben betöltötte a református egyház fõgondnoki
tisztségét is: 1802-ben és 1815ben.
Labádi Lajos
László Csaba bekapcsolódik a szövetség munkájába.
Az elmúlt hét végén Zánkán,
a Magyar Táncsport Szövetség fórumán megjelent sportolók megválasztották a szövetség Sportolói Bizottsága
versenytánc szakágból delegált két tagját: Vozár Boglárkát és a szentesi László Csabát, akinek megválasztását a
szavazók 54,8 százaléka támogatta.
gíti, hogy belépõdíjat csak a
szombati és vasárnapi programokra kell fizetni, az elsõ
három napon ingyenesen tekinthetõ meg a rendezvény.
A szervezõk remélik, hogy a
külföldi versenyzõk és a
vendégek, látogatók hírét viszik a magyar vendégszeretetnek és lovas hagyományoknak.
BG

In memoriam

dr. Gilicze Lajos
(1925-2012)
A közelmúltban csendesen, búcsú nélkül, végleg elment városunk egyik köztiszteletnek örvendõ vezetõje, akire sokan
szeretettel emlékeznek.
Amikor kezdõ jogászként Szentesre kerültem, akkor a Szentes Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára volt, az elsõ
fõnököm. Leírtam a pontos titulusát, hiszen azóta nagyot fordult a világ, azt, hogy VB-titkár volt, már sokan nem értenék.
Szívesen jogászkodnék egy kicsit, hogy mit jelentett a beosztás,
miben különbözött a mai jegyzõségtõl. Azt hiszem, ez tetszene
neki, hiszen igazi hivatalnok volt, a szó szebbik értelmében. A
jogi egyetem elvégzése után végigjárta a hivatal ranglétráját,
volt segédjegyzõ és vezetõjegyzõ, dolgozott az Alispáni Hivatalban és a Járási Tanácsnál. Gondolom, érdeklõdéssel figyelte
a közigazgatás jelenlegi átszervezését a régi-új rendszerre.
Hosszú pályafutása során — nyolcévi kitérõvel, amikor
ügyész volt — végig a helyi igazgatásban dolgozott. Nem tudom, hogy milyen ügyész volt, hiszen akkor még nem ismertem és nem is éltem Szentesen. Tizenhét évig töltötte be a VB
titkári pozíciót, és ebbõl hét évig dolgoztunk együtt. Jó és tapasztalt jogász volt, aki munkáját nagyon pontosan, megbízhatóan végezte. Ma már rohanó, rendkívül gyorsan változó világunkban, sajnos, elképzelhetetlen az az aprólékosság, az a kimunkáltság, ami rá és az általa készített iratokra jellemzõ volt.
Néha, ha a kezünkbe akad egy-egy munkája, örömmel ismerjük fel stílusát, elegáns, jellegzetes írását.
Úgy gondolom, hogy elõbbre lennénk, jobb lenne a világ,
ha mindenki a saját helyén rendesen, jól és örömmel végezné
a dolgát. Legyen kertész, pék, orvos vagy hivatalnok. Gilicze
Lajos jó hivatalnok volt és nekem való fõnök. Kezdõként önálló feladatokat adott és bízott bennem, hagyott dolgozni. Ha tévedtem, ha rontottam, elnézõ modorban helyre tette a dolgokat, és engem is, de soha nem bántott. Ez önbizalmat adott és
tanulásra sarkallt, hiszen azt éreztem, hogy számítanak rám.
Hálás vagyok, hogy otthon érezhettem magam a városházán és
Szentesen, hiszen én csak 1977-ben kerültem ide.
Gilicze Lajos azonban tõsgyökeres szentesi volt, itt született,
itt járt iskolába, Szentesen és a járásban dolgozott mindvégig.
Pontosságának és megbízhatóságának köszönhetõen sok ? ma
azt mondanánk ? civil szervezetben dolgozott, büszkeséggel
töltötte el a város úszó- és vízilabdasportjáért végzett tevékenysége. Volt sok címe és rangja, kapott sok kitüntetést is, amelyet
hivatalos megemlékezés felsorolhatna, de ez csak egy magándolgozat, amellyel egy ízig-vérig szentesi emberre szeretnék
emlékezni, akinek egész élete, munkája a városban és a városért zajlott, aki egy emberöltõvel ezelõtt nyugdíjba ment, viszszavonult. A most dolgozó kollégák, az ifjabb városlakók nem
ismerték, nem ismerhették, de mi megõrizzük emlékét.
Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyzõ

150 éve született Tasnády Antal polgármester (V.)

A megvetett vezetõ tisztviselõ bukása
A közhangulatra való tekintettel Tasnády
polgármester ameddig tehette, halogatta a
képviselõtestület összehívását. 1892. okt.
31-én azonban kénytelen volt közgyûlést
tartani, mivel sürgõsen intézkedni kellett
az új fõispán ünnepélyes fogadtatásáról. Az
történt, amire számíthatott. A közgyûlésen
indítvány hangzott el arra nézve, hogy a fogadási ünnepségen a várost – mint arra teljesen méltatlan – ne a polgármester képviselje. A kibontakozó vitát Tasnády a tõle
megszokott stílusban berekesztette, kijelentve, hogy mivel az alispán rendeletileg
õt kérte fel a fõispán üdvözlésére, további
vitának nincs helye.
A polgármester újabb önkényeskedése felgyorsította a megbuktatására irányuló akciókat. 1892. nov. 8-án Sima Ferenc és 60 képviselõ írásos indítványt terjesztett be a városi
képviselõtestülethez, amelyben indítványozták, hogy Tasnády Antal polgármester ellen
súlyos beszámítás alá esõ kötelességsértés
címén – a hivatalától való felfüggesztés kimondása mellett – indítson fegyelmi eljárást.
A következõ közgyûlésen Sima élõszóban is
megerõsítette a beadványban foglaltakat.
Ezek kapcsán leszögezte: „Mióta Tasnády
polgármestert reánk erõszakolta a törvény
rideg betûjére támaszkodó hatalmaskodás,
azóta Szentes város közgyûlési termében állandó tanyát ütött a Tasnády úr által kultivált elnöki önkényeskedés, mert ennek az
úrnak a kezében csak arra való a törvény,
hogy annak segélyével törvénytelenségeket
kövessen el, s arra való a hatalom, hogy azzal minduntalan visszaéljen, s a képviselõtestület alkotmányos jogait lépten-nyomon
rendre elkobozza. E helyzet immár tûrhetet-

lenné vált – folytatta Sima –, s a képviselõtestületnek nem csak a saját méltósága, hanem
a közbéke és a közügy érdekében is elodázhatatlan erkölcsi kötelességévé vált, hogy
Szentes város polgármesteri székébõl eltávolítsa azt az embert, akinek minden tettében
kihívás, engedetlenség és törvénytelenség
képezik az alkotóelemet.” A nagy többség
egyetértésével találkozó beszéd után az elnöklõ helyettes polgármester névszerinti
szavazást rendelt el. A képviselõk 79:29
arányban az indítványt elfogadták: Tasnády
polgármestert a fegyelmi eljárás megindítása
mellett állásából felfüggesztették. Helyettes
polgármesterré ismét Burián Lajost választották meg.
A békesség helyreállításának programjával
érkezõ fõispánnak csakhamar be kellett látnia, hogy addig nem lesz nyugalom Szentesen, amíg Tasnády Antal marad a polgármester. Ez a felismerés arra késztette, hogy a
tisztességes visszavonulás lehetõségének
biztosításával lemondásra bírja a fegyelmi
vizsgálatokkal szorongatott polgármestert.
Tasnády a fõispáni nyomás hatására késznek
mutatkozott a lemondásra, de azt kérte,
hogy az ellene folyó vizsgálatok befejezõdéséig a helyén maradhasson. A haladékot
megkapta, utóbb mégis vonakodott a lemondástól. Ettõl a ponttól kezdve az ügy szálai
összekuszálódtak.
Az 1893. ápr. 12-diki közgyûlésen felolvasták Csató Zsigmond alispán levelét, amelyben arról értesítette a város közönségét, hogy
Tasnády Antal polgármester õelõtte és
Tallián fõispán elõtt hivatalosan bejelentette
lemondását. A képviselõk örömmel fogadták
a hírt, s bár tudomásuk volt arról, hogy

Burián Lajos
Tasnády idõközben visszavonta lemondását,
sõt azt állította, hogy õ nem mondott le, ellene erõszakot követtek el, mégis egyhangúan
hozott határozattal elfogadták Tasnády polgármester lemondását.
Szinte biztosra vehetõ, hogy Tasnády állítása megfelelt a valóságnak. Nagyon valószínû, hogy a fõispánt felbosszantotta Tasnády
visszatáncolása ígéretének beváltása elõl, s
mivel ezáltal az õ személyes presztízse is veszélybe került, úgy döntött, ha kell, erõszakkal is rákényszeríti Tasnádyt adott szavának

betartására. Ehhez megnyerte Csató alispán
támogatását, így a bizonytalan helyzetû polgármester a megye két legnagyobb beosztású személyével találta szembe magát.
Tasnády panaszra ment a belügyminiszterhez, de elutasításra talált. Tehetetlen dühében fellármázta a fõvárosi újságokat, éles
hangú kirohanásokat intézve Tallián fõispán
ellen. De nem érte be ennyivel. Bûnvádi perek sorozatával támadt mindazokra, akik valamilyen formában hozzájárultak megbuktatásához. Emellett fellebbezést nyújtott be a
megyegyûléshez a lemondását elfogadó közgyûlési határozat megsemmisítése érdekében.
Erõfeszítései minden téren kudarcot vallottak. Az õt hatalomra segítõ gépezet most
is mûködött, csak fordított elõjellel. A megyegyûlés egyhangúlag elutasította fellebbezését, érvényesnek mondva ki a lemondását
elfogadó közgyûlési határozatot. A perei is
sorra zsákutcába jutottak, mivel a Szegedi
Kir. Törvényszék valamennyi feljelentését elutasította. Kétségbeesett erõfeszítéseire
Hieronymi Károly belügyminiszter 1893. júl.
7-én kelt végzése tette ki a pontot, amely
megerõsítette a városi közgyûlés Tasnády lemondását elfogadó határozatát. Ezzel eldõlt
az a közel két éves küzdelem, melyet a városi párt vívott az erõszakkal megválasztott
polgármester ellen. Szeptember folyamán
Burián Lajos ügyészt közfelkiáltással a város
polgármesterévé választották. A Szentesi
Lap az eseményt egy új korszak beköszöntéseként értékelte. „A törvényesség és a jogrend – írta a lap –, melyet két évvel ezelõtt
számûzött a közgyûlési terembõl a szuronyokra támaszkodó önkény és erõszak, most
tért vissza teljes mértékben, midõn az új polgármester személyében az a férfiú került
végérvényesen a város élére, akit az osztatlan közbizalom arra méltónak ítélt.” (Folytatjuk)
Labádi Lajos
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Lenne még csiszolnivaló a gimiben
(folytatás az 1. oldalról)
– A drámaisokról azt írta,
hogy közösségük összetartása példaértékû. Az általuk
színpadra állított darabok is
azok? Megmarad a tagozat
alkotói szabadsága?
– Én a kollégák munkájába
tételesen nem kívánok beleszólni, hiszen kitûnõ szakemberek, akik szédületes
profizmussal képesek rendezni. Viszont úgy gondolom, hogy a drámaisok által
kiválasztott mûvek bemutatásánál idõnként lenne még
csiszolnivaló, maradjunk
ennyiben. Mert bizonyos rétegszínház közönségének
tetszhet egy-egy megbotránkoztató jelenet, de egyáltalán
nem biztos, hogy ez tizenéves gyerekeknek való. Ha
kérdõjeles dolgok adódnak,
természetesen nem erõszakkal, hanem párbeszéddel
szeretném megoldani a helyzetet. Az alkotói szabadságról pedig annyit, hogy „minden szabad, de nem minden
használ”.
– Közel 10 fõs létszámbõvítést szeretne a nevelést-oktatást segítõk körében. Menni fog?

Tóth Tamás
– Az új köznevelési törvény 2013. szeptember elsejétõl írja elõ azokat a személyi feltételeket, amirõl írtam
a pályázatomban. Hogy
meglesz-e ennek a financiális
háttere, azt egyelõre nem tudom, azonban a törvény szerint ez jár az iskolának. Ha
nem sikerül elérni, pályázatíró munkatársakra akkor is
szükségünk lesz. Egyebek
mellett azért is, mert a gimnáziumi épülete is komoly
felújításra szorul, és bár akut
problémák kezelése megoldható, teljes egészében csak

egy jelentõs pályázati forrásból tudna a kor igényeiknek
megfelelõen megújulni az
épület. Most egy 20 pontos
listát írtam a fenntartó képviselõjének a legégetõbb
problémákról.
– Hogyan tud majd együttmûködni az elõdjével?
– Nagyon remélem, õ is
úgy gondolja, hogy az iskola
érdekében nekünk a jövõben
is együtt kell mûködnünk.
Bár volt néhány pengeváltásunk – és nyilván azért pályáztam az igazgatói székre,
mert bizonyos elképzelései-

Csoda, hogy volt mit aratni
Az év eleje óta megyeszerte 270 milliméter csapadék hullott, ez 150 milliméterrel marad el az idõarányos átlagtól – kezdte beszámolóját Futó Tamás, a
Csongrád megyei kormányhivatal földmûvelésügyi
igazgatóságának vezetõ
munkatársa a Szentes és
Térsége Gazdakör Aranykalász étteremben rendezett
fórumán.

fiatal gazdák augusztus 16ig igényelhetnek támogatást,
a terület alapú támogatások
elõlegének kifizetése pedig
október második felében
kezdõdik el. Farkas Sándor, a
szentesi kistérség országgyûlési képviselõje bejelentette, a kertészeknek jó hír,
hogy még ebben az évben
döntenek a termálvíz hasznosításának 2015 utáni feladatairól, lehetõségeirõl.

teljes körét tömörítõ köztestület jön létre – közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. A gazda, a kereskedõ és a feldolgozó egyaránt a kamara tagja lesz, és
a köztük felmerülõ jogvitákat is a köztestület választott
bírósága rendezheti majd –
tette hozzá. A parlament által õsszel tárgyalandó földtörvény kapcsán a politikus

A szakember hozzátette,
kész csoda, hogy a kalászosok elérték a tavalyi termésátlagot. 60 ezer hektáron vetettek kukoricát a megyében,
a termés alig éri a hektáronkénti 3 tonnát, ami a tavalyi
eredmény fele. A napraforgó
ennél is kevesebbet, hektáronként 2 tonnát hozott. Az
aszálykárok miatt siralmas a
helyzet nálunk is – egészítette ki az elhangzottakat Szõke
József, a szentesi gazdakör elnöke.
Pinjung Emil, az MVH
Csongrád megyei kirendeltségének vezetõje felhívta a
résztvevõk figyelmét, hogy a

A magyar mezõgazdasági
termelõk versenyképessé tételéhez professzionális szolgáltatást és tanácsadást nyújtó kamarai szervezetre van
szükség, ezért fogadta el a
parlament a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló törvényt – jelentette ki
az Országgyûlés alelnöki
posztját is betöltõ Jakab István. A korábbi, 10 ezer tagot
számláló Agrárkamara helyett 400 ezres tagságú, a kor
kihívásaihoz igazodó, az agrárgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vidékfejlesztésben érdekelt szereplõk

kifejtette, a cél az, hogy a
Magyarországon regisztrált,
szakképzett, a mezõgazdasági tevékenységet élethivatásszerûen ûzõ, lehetõleg helyben lakó magánszemélyek
vásárolhassanak földet. A jogi személyek esetében továbbra is fenn kell tartani a
kategorikus tilalmat, hiszen
ennek hiányában követhetetlenné válna a föld sorsa.
A fórum résztvevõi közül
többen – a gördülékenyebb
ügyintézés reményében –
kritikával illették a polgármesteri hivatal okmányirodáját.
Munkatársunktól

vel, döntéseivel nem értettem egyet –, de továbbra is
együtt fogunk dolgozni. Ez
is egy megoldandó konfliktus, amit kezelni kell. Bízom
benne, hogy partner lesz ebben.
– A gimnáziumot egykoron
a református egyház alapította, amelyhez önnek is
szoros kötõdése van. Kinevezése kapcsán sokakban felmerült, hogy egyházi fenntartásba kerülhet majd az
intézmény. Van-e ennek realitása?
Szóba sem került. Nekem
egyébként nem lenne ellenemre az egyházi fenntartás,
mert sokkal stabilabbnak látom az egyházi intézmények
mûködését. Iskoláik sok
mindennel fel vannak szerelve, az egyházaknak ugyanis
hosszú távú oktatási koncepciójuk van. De a fenntartóváltásról nem esett szó. Ennek egyébként is rendje van:
sok egyéb feltétel mellett
például az is szükséges,
hogy a szülõk többsége támogassa a – jelen esetben
csupán pletykák szintjén létezõ – kezdeményezést.
Bíró Dániel

Zenés
jótékonysági
lecsó
A londoni olimpia sikeremberei közül is várnak vendéget a 11. lecsófesztiválra a
szervezõk. A házigazda Hunor Copp Zrt. tagja az olimpiai csapatot támogató Coop
láncnak, ezért jó eséllyel számít ismert sportolókra Mészáros Zoltán. A tavalyi évhez
hasonló számú, kétszáz feletti nevezést várnak – tájékoztatta a sajtó képviselõit a cég
vezérigazgatója. A rendezvény túlnyúlik az ország határain, jönnek csapatok Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl, Vajdaságból, de várnak
vendégeket Cseh- és Németországból, Ausztriából és
Morvaországból is. Idén is
pénteken este kezdõdik a
programsorozat szalonnasütéssel és koncertekkel. Aznap
„A magyar paprika napja”
elnevezéssel rendez egész
napos konferenciát a DélKerTész a volt megyeházán.
A szakmai elõadások és bemutatók elsõsorban a szakembereknek szólnak, de természetesen fogadnak minden érdeklõdõt. A szombat
délutáni bográcsos lecsófõzõre kóstolójegyet lehet vásárolni, ami az elkészült ételekbõl való fogyasztásra jogosít,
egyben az ebbõl származó
bevételt a helyi mentõalapítvány és a Hunor mentõszervezetnek ajánl fel a Hunor
Coop Zrt.

Álláspályázat
Szentes Város Önkormányzata Bölcsõdéje intézményvezetõi állására 2012.
augusztus 30-ig lehet pályázatot benyújtani.
A pályázati feltételek a
www.kozigallas.gov.hu valamint a www.szentes.hu honlapon találhatóak. Bõvebb információ a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán kérhetõ a 63/510-323-as
telefonszámon.
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Kitûzték a
nyomvonalat
(folytatás az 1. oldalról)
Szûcs Lajos alpolgármester,
a városrész önkormányzati
képviselõje szerint végre sikerül biztonságossá tenni a
bevásárolni és dolgozni járók, nem beszélve az ott lakók közlekedését. Lapunknak elmondta, hogy jelenleg
a kerékpárút nyomvonalát
jelöli ki a kivitelezõ. Néhány
helyen módosítani kell az
eredeti terven, mivel tûzcsap, villanyoszlop vagy éppen nem megfelelõ bejárat
akadályozza az építkezést,
de õsszel mindenképp elkezdõdik a munka. Szûcs Lajos
szeretné, ha Szentes és Szegvár között is épülne kerékpárút. Ez ügyben egyeztetett

a nagyközség polgármesterével, aki támogatja az elképzelést. – Egy olyan biciklis
úthálózatot kellene kiépíteni,
amely összekötné a településeket a már meglévõ, illetve
most megépülõ Szarvasi úti,
Csongrádi úti és Ipartelepi
úti kerékpársávok összekapcsolásával, ami új turisztikai
vonzerõt jelentene a városnak. Kiegészítõ szolgáltatásként pedig a volt berekháti
iskolában egy kerékpárkölcsönzõ mûködhetne, ami a
városba látogató turisták
számára biztosítana lehetõséget az egészséges kikapcsolódásra és a térség biciklivel történõ megismerésére.
Besenyei

Tervezés alatt a
451-es út megerõsítése
Megindította a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. a 451. számú fõút
korszerûsítését, ugyanis az
azt megelõzõ elõkészítõ feladatok részeként eredményt
hirdetett a szakasz tervezõi
közbeszerzésén. Az elképzelések szerint magas teherbírású, korszerû úttá fejlesztik a 451. számú fõutat az
M5-ös autópálya és a szentesi elkerülõ út körforgalmi
csomópontja közötti szakaszon. A beruházás részeként
párhuzamos kerékpárút is
épül, ami biztosítja a nemzetközi hálózathoz csatlakozást és a biztonságos biciklis közlekedést.
A nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes RODEN Mérnöki Iroda Kft. készíti el a
megvalósíthatósági tanulmányt, az engedélyezési-,
kiviteli terveket valamint elvégzi az engedélyeztetést a
fõút 34,5 kilométeres szaka-

szán, 11,5 tonnás burkolatmegerõsítésre és a párhuzamos kerékpárút építésére. A
terv tartalmaz egy kilométer hosszban, 50 km/h tervezési sebességû belterületi
szakaszt, valamint közel 30
kilométer, 90 km/h tervezési sebességû külterületi szakaszt. Emellett a munka része 5 híd mûtárgy, 7 útcsatlakozás, 2 körforgalom, 4
szintbeni vasúti átjáró felülvizsgálata. A szerzõdéses
összeg nettó 36,3 millió forint, a tervezési feladatok
várhatóan 2013 végére készülnek el. Szirbik Imre polgármester még 2010-ben jelentette be a beruházás terveit és azt, hogy Szentes és
Csongrád önkormányzata
vállalta a kerékpárút terveinek elkészíttetését és azok
átadását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. részére.
B.G.
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Hétköznapi hõsök 7. rész

A gyepmester, aki örökbe fogadja a kutyákat
Nyári sorozatunkban
olyan hétköznapi embereket mutatunk be, akiknek
munkája nélkülözhetetlen a
város életében, hozzáállásukkal és teljesítményükkel pedig példát mutatnak
kollégáiknak és a szentesieknek. Ezúttal a gyepmesterrel ismerkedhetnek meg.
Kisebb, de annál hangosabb kutyafalka kísér ugatással be és ki, érkezéskor és
távozáskor a Nagynyomáson lévõ gyepmestertelepen.
A blökik csaholása Szappanos
Sándor (képünkön) gyepmestert nem zavarja. Saját kutyákat is tart, szám szerint
hetet az itt a telepen is élõ
férfi, és szüksége is van a
házõrzõkre: régebben volt rá
példa, hogy betörtek, s elvittek néhányat a tyúkjai közül.
Sándor 2001 februárja óta
dolgozik a telepen, s elmondása szerint már azelõtt is
kijárt ide, mindig szeretett a
kutyák közelében lenni.
Amikor értesült arról, hogy
felvétel van, s nem tolonganak a munkavállalók, rögtön
jelentkezett, s csak az erköl-

csi bizonyítványt és az alkalmassági vizsgálatot kellett
intéznie. Más körülmények
voltak még akkor, mondja a
férfi, aki kezdetben segéd
lett. – Kéthetente oltották el
a kutyákat, de az akkori
gyepmester távoztával ez
megszûnt, ennek én nagyon örültem – bizonygatja
Sándor. Nagyon kedveli az

ebeket, azok is õt. Tíz kutyát
örökbe is fogadott. Van a
házõrzõi között kuvasz, kaukázusi, foxi és korcs is, némelyiket cumival nevelte fel.
Egyébként a sajátjain kívül
jelenleg tizenegynéhány
négylábú tartózkodik a kennelekben, nem sokkal azelõtt
vittek el 13-at. Egyelõre a kutyamenhelyre kerülnek ezek

az ebek, majd Németországba, oltás és chipbeültetés
után. Ezek alapvetõ követelmények ma már. 25 kennelben tudnak kutyákat elhelyezni, ebbõl hat elkülönített.
Sándor odafigyel, hogy mindig legyen 2-3 üres kennel,
hiszen bármikor lehet rá
szükség.
Az is változás ma már

a gyepmester munkájában,
hogy házhoz nem mehet ki,
se élõ állatért, se tetemért.
Kizárólag az utcán talált kóbor és döglött ebeket szállíthatja el, nagy ritkán tesz
csak kivételt, ha esetleg idõs
embernél hullik el az állat.
Egyértelmûen az a rossz a
munkájában, s nehezen is viseli, amikor felpüffedt tetemet talál, de mint mondja, a
legrosszabb a vízi hulla.
Az utcán parízerrel csalja
oda magához a kóbor ebeket, s nyugtatóval kevert
étellel is csökkenti az állat
agresszivitását. Meséli, volt,
hogy egész tubussal be kellett adnia a kutyának, ami
szinte tíz állat adagja, mégis
úgy elszaladt, mint a golyó.
Megesik, hogy 2-3 órába,
vagy még több idõbe is beletelik egy kutya befogása.
Olykor azonban az emberekkel is konfliktushelyzetbe
kerül a gyepmester. Sokszor
kap bejelentést, hogy a
szomszédot zavarja a kutyaugatás, ezért kihívják õt,
hogy szállítsa el az ebet. Ezt
persze nem teheti meg, ilyen

esetben a közterület-felügyelethez irányítja a panaszost.
Ha valahol rossz körülmények között tartanak kutyát,
ott sem jogosult közbelépni,
csak hatósággal együtt, hiszen magánlaksértést nem
követhet el. Sokan válnak
meg úgy a megunt házõrzõjüktõl, hogy ott hagyják az
út szélén, de Sándor talált
már ebet dobozban a telep
kapujánál is.
Munkája megítélésérõl is
kérdezzük a gyepmestert.
Nem tudja, hogy az emberek
szemében milyen benyomást
hagyott az elõdje, de õ mindenkinek elmagyarázza, ma
már nem úgy mûködnek a
dolgok, mint régen. Akkoriban mások voltak a követelmények, például hordókban
tartották a kutyákat. Ma rendesen el vannak látva, a Városellátó Intézmény fejlesztéseinek köszönhetõen, így
látja a gyepmester. Nem véletlen, hogy ide hozzák az
ebeket, nem a túlzsúfolt
menhelyre, melynek vezetõivel jó kapcsolatot igyekeznek tartani.
D.J.

Többre és értelmesebbre számítottam
(folytatás az 1. oldalról)
- Két év eltelt a ciklusból.
A kormányzati politika részérõl erre számított?
- Õszintén szólva, többre
és értelmesebbre számítottam. A Fidesz a választások
elõtt végig azt a látszatot
keltette, hogy fölkészült a
kormányzásra. Mindennek
nekiment, amit akár a
Gyurcsány-, akár a Bajnaikormány próbált megújítani,
hogy õ majd még jobban
megoldja a problémát.
Mindebbõl számomra az elmúlt két esztendõben három
dolog derült ki: ez politikai
szemfényvesztés volt, ami
valójában a hatalom mindenáron való megszerzésérõl szólt. Ez megtörtént.
Nincs fölkészült stáb, csak
rakás sértett ember van a
kormány mögött, akik most
úgy érzik, bosszút kell állniuk a 8 év sértettségéért. És
ott, ahol szakma van, csak
rombolás történt, építkezés
nem. Ebbe nem csak a közigazgatást értem. Az országnak ilyen rossz megítélése
Európában még nem volt, és
nem csupán a politikusok,
hanem a befektetõk körében
is. Ezt nap mint nap tapasztalom, amikor munkahelyteremtések érdekében befektetõkkel tárgyalok. Úgy érzem,
az igazán nagy csalódás az
emberekben van, akiknek az
élete ma sokkal rosszabb,
mint néhány évvel ezelõtt.
– És pozitívumokat lát?
Olyan lépéseket, amiknek
eredménye késõbb lesz, de
legalább jó irányba mutatnak?
– A felsõoktatásban érzékeli a kormányzat, hogy változtatni kell. Nem vagyok
bennfentes, nem tudom,
hogy a megoldások mennyire jók, de azt tudomásul kell
venni, hogy amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor nem
csak annyi történt, hogy útlevél nélkül átléphetjük a határt, hanem összevethetjük a
hazai lehetõségeket a kintiekkel. Ebbõl adódik a fiata-

lok kivándorlása. De úgy
gondolom, ha valaki az adófizetõk pénzébõl diplomát
szerez, akkor tartozik azoknak annyival, hogy ezt megszolgálja. Tehát a gondolat
azon részét, hogy a fiatalok
befektetésnek tekintsék a továbbtanulást, jó iránynak
tartom. Ugyanakkor fontos
lenne, hogy ne vegyük el az
esélyt senkitõl sem, de a
megszületett döntések nem
erre mutatnak. A másik terület az egészségügy, aminek
az átalakítását nem lehetett
megúszni. Egy általa kierõszakolt népszavazással saját
maga foglyává vált a Fidesz:
bizonyos lépéseket nem tehet meg, ami akkor logikus
volt, és ma is logikus volna,
és kevesebb fájdalom lenne.
Ezért belekényszerült azokba a csapdákba, amikbõl
most nem tud kijönni. Még
azt is a pozitív oldalra írom,
hogy az oktatásban lennie
kell egy nemzeti minimumnak, egy olyan követelményrendszernek, amit a budapesti elitiskolában és a falusi
kisiskolában is minden gyermeknek meg kell kapnia. Az
ezt összehangoló és ellenõrzõ tanfelügyelõi rendszer
visszaállítása is szükséges.
Azon lehet vitatkozni, hogy
tartalmában ez a nemzeti tudástömeg mi legyen. Én a
természettudományok és a
mûszaki ismeretek pártján
állok, mert szerintem errõl
szól a jövõ. Természetesen a
mûvészeteknek is van ebben
helye, de tudni kell mérlegelni. Az érdemekbõl viszont elvesz, hogy a Fidesz
egy óriási esélyt szalasztott
el azzal, hogy nem hozott
létre egy nemzeti kerekasztalt, ahol bizonyos alapkérdésekben a nemzeti minimumban meg lehetett volna
állapodni.
– A munkahelyteremtés
elõsegítésében történt-e elõrelépés az utóbbi idõszakban?
– Ha a munkaügyi mutatókat nézem, akkor matematikailag nincs jelentõsebb

Szirbik Imre polgármester szerint a kiszámíthatatlan kormányzati döntések miatt szeleltek el
Szentesrõl a befektetõjelöltek.
változás, de ennek az az ára,
hogy egy olyan közmunkarendszer került bevezetésre,
amely csak statisztikai kozmetikázásra jó. Valódi munkahelyteremtésrõl alig lehet
beszélni. A kiszámítható feltételek hiányoznak. 2010
õszén több német befektetõvel tárgyaltam, akkor még
volt bizalom, de fél évvel késõbb, amikorra több visszamenõleges pénzügyi döntést
hozott a kormány, már azt
mondták a partnerek, ha
most tõletek így vették el a
pénzt, késõbb tõlünk is elvehetik, ezért attól fogva nem
arról kérdeztek, hogyan és
hol lehetne befektetni, hanem hogy hogyan tudnák kimenekíteni a pénzüket. Ami
a szentesi helyzetet illeti, decemberre elkészül az új csarnok az Ipartelepi úton, sokáig megvoltak a betelepülésre
kész partnerek, de mostanra
mindenki elszelelt.
– Körvonalazódott-e már,
hogy a város költségvetése
mekkora veszteséget fog elszenvedni az önkormányzatok finanszírozási rendszeré-

nek átalakításával?
– A most ismert információk alapján 4-500 milliós
egyensúlyromlásra számítunk. Mintegy 1 milliárd forinttal csökken a város bevétele 2013-tól. A kiadási oldalon félmilliárdos megtakarítással számolunk, hiszen az
önkormányzat helyett az állam fogja fizetni a pedagógusbéreket, a pedagógiai
szakszolgálat mûködését,
nagy valószínûséggel a középiskolai kollégium fenntartása is átkerül, illetve nem
tudni, hogy a zeneiskolával
mi lesz. A gyámhivatal és az
okmányiroda pedig a járási
hivatal alá tartozik majd.
– Az önkormányzat nem
kötelezõ feladatai közül látszanak-e már azok, amik ezt
a forráscsökkenést meg fogják szenvedni?
– Ezt egyelõre azért nem
tudom megmondani, mert
vannak elõttünk új feladatok
is. Ilyen például a múzeum
fenntartása. A nem kötelezõ
feladatok közé tartozik a
sportfinanszírozás, a lakhatási támogatás és a szociális

malacprogram, az idõsek
otthona üzemeltetése, a közmûvelõdés nagyobb része, a
parkfenntartás, a köztisztaság vagy a közvilágítás ilyen
szintû megvalósítása. 2013tól nem lehet forráshiányos
költségvetése a városnak,
vagyis vagy növeljük a bevételeket, vagy csökkentjük
a kiadásokat. Elõbbit csak
úgy lehet elérni, ha megemeljük a lakosság terheit,
de szerintem ezzel érdemben nem szabad foglalkozni,
mert az emberek úgysem
tudnának többet fizetni a
városi kasszába, hiszen nincsen mibõl. A kiadáscsökkentés az intézményi kör és
a háttér karcsúsításával érhetõ el: akár a városháza
személyi
állományában,
akár a háttérintézményekben jelentõs csökkenéssel
kell számolni. Úgy kell majd
takarékoskodni, hogy minél
kevesebb területen legyen
szükség visszavonulásra. Ha
már olimpia, jó példa erre a
sport. Mondhatják sokan,
hogy ne legyen a városban
minõségi vízilabda, amit az

önkormányzat hosszú ideje
sok pénzzel támogat. Igen
ám, de azt tudni kell, hogy
ha nincs minõségi sport, akkor utánpótlás sincs. Ha a
gyermek sportol, megõrzi az
egészségét, edzésekre jár,
ahol elfárad, akkor nem törzúz a közterületen, és olyan
alapokat kap, amire felnõttként is építhet. Óriási dilemmák elõtt áll a képviselõ-testület, és ezekben az ügyekben mielõbb döntést kell
hoznunk.
– Hol tart a városközpont
rehabilitációs program és a
többi tervezett fejlesztés
megvalósítása?
– Jelenleg a közbeszerzés
tart, ezért az újság hasábjain
keresztül is felhívom a kivitelezõk figyelmét, hogy az
ajánlatbeadások ideje van.
Ha csak nem lesz jogi
csûrés-csavarás, várhatóan
szeptember közepére lezárul
a versenyeztetés, így azt követõen megkezdõdhet a fehér ház egyes szintjeinek
felújítása. Az evangélikus
templom környékén és az
úgynevezett közgé kertben,
az Ady Endre utcán szintén
megkezdõdhet õsszel a zöldfelületi fejlesztések elõkészítése. A nagy közlekedési átalakítások a Petõfi és az Ady
Endre utcán tavasszal startolhatnak. A fedett uszoda
építését támogatja a vízilabda szövetség, a pályázati hiánypótlást teljesítettük, vagyis már csak kormányzati
jóváhagyás szükséges.
– A Petõfi Szálló ügyében
kikristályosodott-e már valami?
– Ütemterv szerint dolgozik a beruházó csoport. Az
elmúlt egy hónapban felgyorsultak a mûszaki elõkészítések, illetve a pénzügyi
kérdésekben is történtek
olyan lépések, amik megalapozzák a 2014 végéig terjedõ
idõszak elképzeléseit. Természetesen mindenki arra
vár, hogy felállványozzák az
épületet, de még sok háttérmunka van elõttünk.
Bíró Dániel
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A Kormorán szárnyalása Szentesiek Szentesen
36 év az emberéletben
számos korszakváltással
tarkított, amelyek során számos sorsfordító döntést kell
meghoznunk. A zenekarok
túlnyomó többsége meg
sem éli ezt a kort. Hiszi-e
vagy sem a kedves olvasó,
a Kormoránt, amelyet augusztus 20-án 20.30-kor üdvözölhetünk az ifjúsági ház
szabadtéri színpadán, 1976ban alapította Koltay Gergõ!
Elsõ nagylemezükre nyolc
évet kellett várnunk, de micsoda lemez lett! A Folk&
roll máig a magyar folkrock
egyik alapvetése. A következõ albumuk – jellemzõ módon – Hollandiában készült,
élõ felvételekbõl. Két érdekessége van: olyan dal is
hallható rajta (Szóljon aki
látta), amelyet itthon az ún.
rendszerváltás után rögzíthettek csak, a másik pedig:
1999-ben alkalmasnak találták a hollandok CD-n is kiadni az anyagot. A következõ évek a Kormorán – máig
tartó – sokoldalúságát, nyitottságát igazolták, lemezek
által dokumentáltan. A megzenésített versek között épp
olyan otthonosan mozognak,
mint a rockoperák világában. Az igazi áttörést mégis
a film(zene) hozta meg szá-

mukra: konkrétan a Honfoglalás szívbe markoló melódiái.
Az idõk során természetesen, számos tagcserén esett
át a csapat. (A zeneszerzõ,
fúvóshangszer-specialista
Koltay Gergõ maradt csupán
az „alapító atyák” közül.)
Mindez színvonalbéli viszszaesést sosem jelentett, legfeljebb a zenei hangsúlyok
tolódtak el olykor valamelyest. Nemrég jelentõs átszervezést követõen zökkent
vissza a Kormorán a régi kerékvágásba. A változás elsõsorban az ének-szekciót érintette. Fehér Nórát a Vajdaságból „importálták”. A férfihang immár a révkomáromi
születésû Vadkerti Imréé. (Imrét a Társulat címû tévés
mûsorsorozatban ismerhette
meg az ország.) A dobok
mögé régi (V-)motoros ült:
Herpai Sándor. Az egykori zenekarhalmozó basszusgitáros, Zsoldos Tamás továbbra
is a banda tagja maradt, így
összeállt a legendás Barbaro
„ütõs” ritmusszekciója.
Megkerülhetetlen kérdéskör a zenei divatok hatása a
Kormorán pályájára. A zenekar a folk-rock úttörõ Kolinda elsõ, Franciaországban
publikált lemeze kiadásának

MÉG NEM DÖNTÖTT A FENNTARTÓ
Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai Fõhatósága, hogy Nemes Éva után ki vezeti majd szeptember elsejétõl a szentesi Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskolát és Óvodát – tudtuk meg
Bartucz Katalintól, az egyházmegye sajtóreferensétõl, miután szerkesztõségünket több

idején alakult. Gondoljunk
bele: négy évvel a táncházmozgalom elindulása után
itthon – enyhén szólva - nem
támogatták a lemezgyárban
a népzene és a rock fúziójával való kísérletezést. Nagy
erõre és óriási kitartásra volt
hát szükség, hogy kivárja
a gárda a lehetõséget elsõ
albumuk megszületéséhez.
Aztán – szerencsére – többé
nem volt megállás. Termékeny évek jöttek, amelyek
mindmáig tartanak. A magyarságtudat erõsödése újra
népszerûvé tette az együttest. (Az ezredforduló környékén járhattunk, amikor
egy budapesti pinceklubban
mindössze 16-ig kellett eljutnom a közönség számbavételezéskor. Ennek ellenére a
csapat nem kente el a bulit,
sõt. Beleadott apait, anyait,
mintha legalább 1600 ember
elõtt játszottak volna! Ilyesmire alighanem csak a legnagyobbak képesek.)
Átalakult, de továbbra is
ereje teljében lévõ Kormoránt köszönthetünk hát
Szentesen, belépõdíj fizetése
nélkül. Számomra ez a nyár
egyik legkellemesebb meglepetése.
Olasz Sándor

szülõ is megkereste, hogy vezetõi pályázat
eredményérõl érdeklõdjön. Arról, hogy
pontosan mikor születik határozat az ügyben, illetve mennyien jelentkeztek az igazgatói tisztségre, nem kívántak nyilatkozni
az egyházmegye részérõl. Lapunk értesülései szerint a tantestületbõl ketten nyújtottak
be pályázatot.

A kistestvér középkori temploma.
Az elmúlt hét végén egy
tizenkét fõs szentesi társaság a szlovákiai Szentes
(szlovákul Svatuse) polgármesterének meghívására
közel három napot töltött a
kilencszáz lelkes felvidéki
településen.
A sátoraljaújhelyi volt határátkelõtõl mintegy 30 kilométernyire fekszik az a település, amely kilencszáz lakosából csak kettõ nem magyar nemzetiségû. Az elmúlt
hét végén tartották meg a
szentesi falunapokat, ahová
meghívták a magyarországi
Szentes néhány lakosát is.
A társaságot pénteken a
falu kultúrházánál a polgármester és a képviselõtestület
tagjai fogadták, majd a helyi
és környékbeli amatõr színészekbõl álló színtársulat egy

fergeteges vígjátékkal alapozta meg a hétvége hangulatát. Másnap reggel a szálláson autóbusz várta a vendégeket, akik a falu focipályáján zajló gulyásfesztiválon
találták magukat. A helyiek
minden üstnél szívesen fogadták a vendégeket. Rotyogott a gulyás, tárcsában sült
a hal, a csirkemáj és a lapcsánka. A jó hangulatról
az elfogyasztott pálinka,
gyermekmûsorok, rendõrségi bemutató, a jó zene és a
helyiek szívélyessége gondoskodott.
Ebéd után a vendégek
buszra szálltak és megnézték
a néhány kilométerre fekvõ
Borsi-ban található kastélyt
és benne a szülõszobát, ahol
II. Rákóczi Ferenc született.
Ezután ismét az autóbusz, és

egy kirándulás a szintén
a közelben lévõ Királyhelmecre, ahol egy várrom alatt
felújított pince és házigazdájának vendégei lehettek. Innen ismét Szentes, ahol késõ
éjszakáig tartott a zenés mulatság. Vasárnap a helyi kõbányában tett látogatás, és
az ebéd utáni pincelátogatás
nyújtott felejthetetlen élményt.
Bõ két hét múlva, a lecsófesztiválon mi láthatjuk vendégül a település vezetõit,
ezzel is mélyítve a kialakult
barátságokat nemcsak az
emberek, hanem a települések között. Reméljük ugyanolyan jól érzik majd magukat nálunk, mint ahogy mi
éreztük magunkat az õ vendégeikként.
Kovács Károly
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Edzenek a kosaras gyerekek

Aleksandar Preskar közel
négy éve kezdte a munkát a
fiatalokkal, akik mára 14
évesek. Minden korosztályból legalább öt gyerek kellene. Ehhez képest a 98-as
születésûek közül 8-9, míg
a 99-esnél egy gyerek jár
kosárlabdázni.
Elkezdték az edzéseket a
klub utánpótlás csapatai, jelenleg 30-40 fõvel, de a
szeptemberi kosársuli beindulásával a létszám várhatóan meghaladja a 80 fõt.
Aleksandar Preskar utánpótlás edzõ elmondta, hogy
elõször vettek részt a magyar bajnokság serdülõ korcsoportjában az 1998-ban
született fiúk. Az 54 csapat
közül a legjobb 16 közé jutottak, mivel azonban a fõvárosiak nem engedték,
hogy hazai pályán játszanak, ezért nem folytatták a
bajnokságot. Idén a fiú
kadett magyar bajnokságban indulnak a 97-98-as
gyerekek, míg a 99-2000ben születettek a serdülõ
bajnokságban játszanak. A
2002-es születésûek valószí-

nûleg a Kenguru Kupa elnevezésû bajnokságban indulnak
A Szentesi KK volt az elsõ nem szerb kosárlabda
klub, amely hivatalos vajdasági bajnokságban vett
részt. A fiú korosztályban
13 csapat indult, a szentesiek csoportjukból továbbjutottak legjobb nyolc közé és
végül az ötödik helyen végeztek. Jobb eredményt is
elérhettek volna, azonban
az utolsó két mérkõzésen
betegség miatt nem játszott
a legjobb játékos, Halász
Ákos. A tehetséges irányító
most a korosztályos válogatottal edz egy szlovéniai
tornára.
A magyar bajnokság mellett kiegészítõ meccseket jelentének a külföldi mérkõzések a gyerekek eredményesebb fejlõdése érdekében. Idén ezért a vajdasági
bajnokság helyett, egy
magyar-szerb-román bajnokságot szeretne indítani
két korosztályban a szentesi
klub. A torna rendszerben
bonyolítandó mérkõzéseken

Sprint triatlon OB
Fadd-Domboriban rendezték hétvégén a sprint triatlon
országos bajnokságot. A
szervezõk tájékoztatása szerint összesen 973-an álltak
rajthoz a versenyen, közöttük hat szentesi. Hazánk
egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ versenyén a mezõny 750 métert
úszott, 20 kilométert kerékpározott és 5 kilométert futott. Ideális idõben a várakozáshoz közeli eredményt érték el a Honvéd Rákóczi SE
versenyzõi. Lõrincz Gábor a
vártnál rosszabb, 1 óra 27

perces eredményével korosztályában az 5. helyet érte el.
Kategóriájában Héjja Imre
1.21-es idõvel szintén 5., Farkas István 1.16-os idõvel 16.,
Tarr András 1 óra 9 perccel 8.
lett. Az ugyancsak szentesi
Szaszkó Norbert 1.23-as idejével 39., míg a szegedi színekben versenyzõ 15 éves Szaszkó Dominik 5. lett a serdülõk között, alig egy perccel
elmaradva a gyõztestõl. Az
ifjú sportolónak 500 méter
úszás, 12 kilométer kerékpározás és 3 kilométer futás
volt a versenytávja.

Focitorna és
kenyérszegés
Az új kenyér ünnepe alkalmából ismét megrendezi az
Árpád Szabadidõs SK hagyományos labdarúgótornáját augusztus 19-én, vasárnap a Spartacus-pályán. A
torna kezdete elõtt 20 órakor
ünnepi megemlékezést tart
Szirbik Imre polgármester,
majd sor kerül az új kenyér
megáldására és megszegésére is. A csapatok nemzeti színû szalaggal átkötött kenye-

ret és bort, valamint vacsoracsomagot kapnak a szervezõktõl. A meccs kezdete elõtt
(20.30 óra) rövid tájékoztatót
tartanak a torna rendjérõl. A
verseny végén az 1. helyezett
csapat serleget és oklevelet
(polgármester felajánlása), a
2-3. helyezett és a többi
résztvevõ csapat oklevelet
kap, a legjobb góllövõ tárgyjutalomban részesül.

mindegyik ország 2-2 csapata venne részt.
Az 1998-as lányok a regionális bajnokságban indultak
serdülõ korosztályban.
Sajnos, csak 4 csapat nevezett, azonban így is alkalmuk volt játszani, versenyezni és fejlõdni.
Mint Szále elmondta, idén
nem várnak kiemelkedõ
eredményeket a korosztályos sajátságok miatt. A
klub szeretné, ha a gyerekek
az év során megtanulnák az
önálló munkát, és fontosnak
tartsák saját maguk fejlesztését. Négy év után ez az elsõ szezon, amikor a korosztályoknak megfelelõ teljes
edzésszám megvalósulhat.
A Klauzál-iskolában, a sportcsarnokban, míg a kosársulisok a Kiss Bálint és Szent
Erzsébet- iskolában tréningeznek Preskar mellett
Hankó Emánuel irányításával. Hetente 5-7 edzést tartanak az idõsebb korosztálynak, négyet a középkorosztálynak, a kosársuliban pedig három edzés szerepel.
B. G.

Dobogóra
hajt a
Kinizsi
Az Újszegedi TC ellen kezdi meg szombaton, 17 óra 30
perckor Szegeden a 20122013-as szezont a Szentesi
Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgócsapata. Bozóki
Zoltántól, a gárda vezetõedzõjétõl megtudtuk, hogy
ezen a héten már kizárólag a
hétvégi bajnokinak rendelték
alá a felkészülést, céljuk az,
hogy Szegedrõl is ponttal
térjenek haza. A Kinizsi az elmúlt héten Nagymágocson
játszott felkészülési mérkõzést, ezen a találkozón 4-1-re
nyertek Bordácsék, majd
szombaton Fábiánsebestyénben vett részt villámtornán a Szentes, ahol a Nagymágoccsal szemben 1-1-re
végzett a gárda, a házigazdáktól viszont 2-0-s vereséget szenvedtünk. Szegeden a
legerõsebb összeállításában
léphet pályára a Szentes,
egyedül Kovács Norbert játéka
kérdéses, az egykori kiskunfélegyházi labdarúgót még
az elmúlt szezon végén tiltották el egy találkozótól, az
egyelõre nem világos, hogy
a Bács megyében hozott
döntés, érvényes-e az itteni
bajnokságra? – Jó csapat az
ÚTC, annak ellenére, hogy
tavaly õk búcsúztak az elsõ
osztálytól – mondta Bozóki
Zoltán. – Az újszegediek célja, hogy azonnal visszajussanak a megye egybe, éppen
ezért nem vár ránk könnyû
mérkõzés. Ugyanakkor mi is
szeretnénk a dobogó közelében vagy akár a dobogón végezni, ezért bízom a pontszerzésben.
H.V.
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Kiszurkolta az aranyakat
Londonba, a 6. olimpiájára kerekezõ Cseuz László
úti beszámolót ír lapunknak, legutóbbi levelét a hazaindulás elõtt küldte.
„A negyedik napomat töltöm Londonban. A nagy távolságok miatt nem sok szabadidõm van, de metróval
minden elérhetõ. Eddig 3
kajakos gyõzelemnek lehettem részese. Sajnos a vízilabdás lányok mindkét
meccsüket elvesztették a je-

majd találok valami munkát
és keresetemmel pótolni tudom a váratlan kiadásaimat.
Ezekben a napokban igyekszem rendesen étkezni, még
ha sokkal drágább is, mint
otthon, hiszen fel kell töltõdnöm. A Pegazus központban és a kajak versenyeken több kint élõ magyar
fiatallal találkoztam. Remélem, hogy ma volt tanítványaimmal is sikerül egy találkozást összehozni.

A kétszeres aranyérmes Kozák Danutával.
lenlétemben. Örülök, hogy
A sportesemény nélküli
otthon láthatták a Szentes pénteki napom nagyon jól sifeliratú magyar zászlómat. került. Találtam kerékpárAbban reménykedtem, hogy szervizt, ahol kicseréltem az
a kerékpározás nélküli na- eltört klipszet, felfújták a gupok a kezeim zsibbadását mikat, olajoztak és beállítotcsökkentik, sajnos ez nem ták a fékeket. A járdatakaríkövetkezett be. Én viszont tók magasnyomású mosóval
annak is örülök, hogy nem megmosták a bicajt, délután
rosszabbodott. Ma rendbe pedig kínai masszásszalont
teszem a kerékpáromat, vettem igénybe. A kezeim
hogy a hétfõi hajnali indu- nem javulnak, de rosszabb
lásra rajtra készen legyen. A sem lett. Este találkoztam
szállodai szobám egyszerû, Kozák Danutával és a kajakos
de nekem ez is luxus. Vi- fiúkkal. Szombaton jó volt
szont félek, hogy a kezeim látni az öttusázó Marosi
miatt drága lesz a szállás ha- Ádám bronzérmes szereplézafelé, mert nem leszek ké- sét.“
pes a sátramat felállítani, így
Cseuz László hétfõn elintöbbször kell szállodában dult hazafelé, s tervei szerint
tölteni az éjszakát. Abban augusztus 24-én, 19 órakor
reménykedem, hogy otthon gördül be Szentesre.

Negyven éve az élmezõnyben a pólósok
(folytatás az 1. oldalról)
Annak ellenére, hogy az
elsõ két esztendõben a Vízmû az utolsó helyen végzett,
nem esett ki az élvonalból,
hiszen osztályozós mérkõzéseken mindig sikerült meghosszabbítaniuk a tagságot.
Pengõ elmondása szerint
nem játszottak alárendelt
szerepet egyik mérkõzésen
sem, noha volt, hogy 18-ból
12-t elvesztettek, de mindig
csak egyetlen góllal. – Kevés
tapasztalatunk volt az OB Ies csapatokkal szemben, hiszen egyedül a Szolnok járt
ide hozzánk edzõmérkõzéseket vívni- mondta Szénászky
János. – Késõbb megerõsödött a csapatunk, összeért a
gárda, ekkor azokat a mecscseket, melyeket korábban
egy-egy góllal elbuktunk,
hozni tudtuk.
Szénászky „Zsiga” szerint
szenzációs közönség elõtt
játszhattak, olyan publikum
elõtt, amely szinte „együtt
lélegzett a csapattal”: – 4-500
nézõ állta körbe az 50 méteres medencét az OB II-es
meccseken, majd 1000-1200
nézte az elsõ osztályú derbiket a 33-as körül. Felejthetetlen emlékek ezek…
Dongó László szerint a
Tungsgrammal vívott mecscseik a legnagyobb ütközetek közé tartoztak, a jéghi-

Pengõ László, Dongó László és Szénászky János
deg pesti medencében õk, jén szépen lassan elkezdõitthon viszont rendre mi dött a generációváltás a csanyertünk. – Szentesen egy patban, a fiatal Horváth Csacsapat sem mehetett biztos- ba, Pellei Csaba, Sprock Tibor
ra, a legjobbakat is megszo- ekkor kerültek a felnõttek
rongattuk.
közé. A megfiatalított SzenA csapat magja évekig tes ’82-ben kiesett az élvoegyütt maradt, rutinossá vált nalból, de egy év múlva már
a társaság, ennek köszönhe- újra a legjobbak között szetõen érték el a szentesi férfi repeltünk. – Egy Eger- Volán
vízilabda máig legnagyobb meccsel bundáztak ki minsikerét, az 1980-as Magyar ket az OB I-bõl, de azonnal
Népköztársasági Kupa gyõ- visszajutottunk. Az a csapazelmet. Ami külön öröm tunk olyan erõs volt, hogy
volt, hogy a nagy megyei ri- még abban az esztendõben is
vális, a Szeged ellen sikerült harmadik helyen végeztünk
a döntõben diadalmaskodni. az MNK-ban – mondta PenA Vízmû a Kupagyõztesek gõ László, aki 1981-ben váloEurópa Kupájában is kiváló- gatott játékosként is hallgatan szerepelt, a legjobb négy hatta a himnuszt. Pengõ és
közé jutott. Dongó László Komlósi János játszottak leghelyét ekkorra már Horváth tovább a „nagy generációGyörgy vette át a kapuban, ból”, de 1987-es visszavonumajd a nyolcvanas évek ele- lásukat követõen sem sza-

kadtak el a vízilabdától. A
csapat tagjai – sajnos Ikládi
András, Soós László és Bódi
Ferenc, valamint egykori
mesterük már nincsenek közöttünk – a mai napig tartják
a kapcsolatot egymással, arról nem is beszélve, hogy a
szenior világbajnokságon
háromszor aranyérmet, kétszer pedig ezüstöt szerzett
válogatott gerincét is a szentesi mag alkotta. Dongó
László szerint a szentesi vízilabda erõssége az utánpótlás-nevelésben rejlik, noha a
legtehetségesebbeket gyorsan „elhappolják” innen a
pénzes klubok. Szénászky
János véleménye az, hogy a
szakmai munka, ami már tavaly is elkezdõdött a klubnál, garancia lehet arra, hogy
továbbra is az elsõ osztályban szerepeljen a Szentes.
Pengõ László úgy véli, erõn
felül teljesít a klub, hiszen
férfi és nõi vonalon egyaránt
az ország egyik legnagyobb
bázisát mûködtetik itt Szentesen. A legnagyobb problémának õ is azt látja, hogy a
hosszú évek alatt kinevelt
szentesi tehetségek 14-15
évesen elhagyják a klubot,
így egy-egy generációból
mindig hiányoznak a legjobbak, akiket nagyon nehezen
lehet pótolni.
hv
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H O L- M I ?
Augusztus 17-tõl
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.
Fától az erdõt – természettudományi tárlat.
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.
Galéria Kávéház és Étterem
„Álmaim” címmel a kiskunfélegyházi Albert Béla fotós kiállítása
tekinthetõ meg szeptember 3-ig
nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Augusztus 16-20.
20 óra Mocsokváros utcáin –
amerikai filmdráma,
22 óra Amerikai pite: A találkozó – amerikai romantikus vígjáték.
Augusztus 23-27.
20 óra A diktátor – amerikai vígjáték,
22 óra Felültetve – amerikai akciófilm.

Aratóék huszadszorra vendégek voltak a Szigeten
Feljutott a Sziget nagyszínpadára is Arató Mátyás és felesége, Anita a
20. fesztiválon. Az „õs-szigetelõk” rengeteg más élménnyel is gazdagodtak a
korábbi 19 eseményen, s
mivel bizonyítani tudták,
hogy nélkülük nem volt
Sziget, a jubileumi fesztiválra ingyenes belépõvel
mehettek be a szervezõk
jóvoltából.
Összesen tíz napot töltött
az Arató-házaspár a vasárnap zárult a Sziget Fesztiválon. A helyi zenei életben
koncertszervezõként és üzletvezetõként is közismert
Mátyás 1993 tavaszán az ifjúsági házban hozott tetõ alá
egy Sziámi-koncertet, aminek alkalmával a zenekar akkori szervezõje, Gerendai Károly megkérte õt, Szentesen
is reklámozza a közelgõ táborukat. Kiderült, a tervezett
rendezvényen olyan együttesek lépnek fel, akiknek stílusát nagyon kedvelik feleségével. Az alternatív rockos
vonalat így aztán már az elsõ Szigeten (akkori nevén a
Diákszigeten) is élvezhették.
A következõ évben zenekart
is vittek volna, de az Ellenzéki Kerekasztal nevû formáció addigra feloszlott.
– Már akkor is elég nagy
volt a Sziget – idézi fel elsõ
emlékeit a fesztiválról Mátyás. – 8-9 ezer emberre számítottak, de 40 ezren voltak.
A Sziget annyit változott,
amennyit maga a világ is:
két színpad volt, s fõleg magyar zenekarok léptek fel,
zömében magyar közönség

elõtt. Akkoriban a fõ irányvonal az volt, amit a másik
alapító, Müller Péter Sziámi
kitalált, s a rendezvény szlogenje lett: „Kell egy hét
együttlét.” Most viszont egy
profi szórakoztatóipari gépezet, nem a negatív értelemben, hiszen hatalmas kultúrmissziót is hordoz.
Mátyásék 2000-tõl nyolc
éven át üzletük portékáját is
árulták a Szigeten, azóta már
csak kikapcsolódni jártak az
óbudai Hajógyári-szigetre.
Nekik a hangulat mellett a
zene is fontos. Idén fõleg a
világzenei koncerteket látogatták. – Azt is szeretjük a
Szigetben, hogy nagyon színes a kínálata, voltunk például tuareg-táborban, ahol

Gospel
A Magyar Continental
Singer, a modern keresztény
gospel zenét játszó együttes
ismét nagyszerû zenei programmal készül. A lelkes fiatalok városunkba is megérkeznek az Evangélikus Egyházközség meghívására; augusztus 21-én, 19 órára a Mûvelõdési és Ifjúsági Házba.
Az együttes célja: bemutatni az evangéliumot, hirdetni
Isten üzenetét, bátorítani az
embereket, választ adni a
Biblia szavain keresztül az
élet égetõ kérdéseire. Mindezt modern zene, színpadi
tánc, prózák, jelenetek, fények és koncert keretében teszik. A koncertre a belépés ingyenes.

ez az Észak-Afrikában élõ
kis nép mutatkozott be.
Francia utcaszínházba se fut
bele az ember mindenhol.
Grecsó Krisztián új könyvét
elrejtették a Szigeten, mi voltunk az elsõk, akik megtaláltuk – újságolja Mátyás.
A fesztivál ma már az európai fiatalokra van kihegyezve, ezt tapasztalták Aratóék, akik régebben nagy
fesztiváljárók voltak, csak a
VOLT-ra nem jutottak el a
nagy távolság miatt. Azonban a kezdeti barátságos
árak az évek során a külföldiekhez igazodtak, s a költségek miatt egyre nehezebben ment a fesztivállátogatás. Hármuknak most a Szigeten 100 ezer forint fölött

Hatvanan katonák lennének
A héten két toborzótiszt érkezett Szegedrõl a szentesi
laktanyába, munkalehetõséget ajánlottak százötven civil
fiú és lány számára, akiket fõként a helyi munkaügyi központ közvetített ki, de akadtak közöttük olyanok is, akik
a városban kifüggesztett hirdetést olvasva jöttek el.
Valamivel több mint hatvan ember érezte magát alkalmasnak arra, hogy a jövõben – elsõsorban a hódmezõvásárhelyi 5. Bocskai István
Lövészdandárnál – katonai
szolgálatot teljesítsen.
Sipos Katalin

Nyílt nap a
repülõknél
Motoros és vitorlázó géppel
is lehetõsége nyílik sétarepülésre annak, aki kilátogat augusztus 20-án a Szentesi Repülõ Klub családi napjára. A
Vásárhelyi út melletti repülõtéren hétfõn reggel 9 órától fogadják a látogatókat repülõgépek statikus, földi bemutatójával, teljesítmény vitorlázógépek légi bemutatójával, a
gyerekeket ugrálóvárral, hagyományõrzõk bemutatójával, étkezési és sétakocsizási
lehetõséggel. A program napnyugtakor zárul.
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Ne szidd a bacilusokat: sok emberben csak õk képviselik a kultúrát.

Hõguta

Google. A google olyan, mint a
nõk... Be sem fejezted a mondatot,
már találgat.

kérdést:
– Valld be, de õszintén, hányszor
csaltál meg, míg távol voltam?
Kovács izzad, és halkan azt mondja:
– Összesen csak kétszer. A sarki
élelmiszerbolt pénztárosnõjével, és
egy kolléganõmmel... Na, és te?
– Milyen véletlen, én is csak kétszer. Egyszer a szálloda személyzetével, és egyszer a városban
edzést tartó vízipólócsapattal.

Egyenlõség. Ha egy nõ egyenlõ
akar lenni a férfiakkal, akkor nincs
benne semmi ambíció.
Esély. Az egyetlen, amit kérek, egy
esély, hogy megbizonyosodhassak
arról: a pénz nem boldogít.
Jó érzés. Nem tudom, mit kezdenék a feleségem nélkül. De akkor is
olyan jó rágondolni.
A szépasszony összeverve, a szeme alatt hatalmas monoklival keresi fel háziorvosát.
– Hát magával mi történt? – néz rá
az orvos.
– Alaposan elvert a férjem.
– De hát úgy tudom, õ elutazott.
– Na látja doktor úr, én is úgy tudtam.
Kovácsné hazajön a balatoni nyaralásból, és a férjének szegezi a

A férj forgatja a feleségének járó divatlapot, és rámered egy bikiniben
pompázó hölgy fotójára.
Felesége odapillant, és epésen
megjegyzi:
– Ha ilyen volnék, ki sem lépnék a
házból!
A férj epekedve felsóhajt:
– Ha valóban ilyen volnál, én se...
Egy nap az öreg székely bácsi viszi
be a szénát a csûrjébe. Azonban
látja, hogy valamilyen nagy urak
közelednek, akik megkérdezik tõle:
– Beleegyezne-e abba, hogy a

csûrjén át síneket építsünk?
Mire a székely bácsi:
– Jöjjenek vissza holnap, addigra
meggondolom.
Másnap jönnek ismét, és megkérdik:
– Nos, hogy döntött?
– Nem.
– De miért?
– Mert nem fogom nyitogatni a
csûrkaput mindig, amikor jön a vonat!
Hatalmas ládát cipel verejtékezve
négy katona. Arra megy egy öregúr, és megkérdi tõlük:
– Mit cipeltek, fiúk?
– Az hadititok!
– És ennyire nehéz a láda?
– Hát, hogy a fenébe ne lenne az,
amikor tele van rakétával!
A rendõr már fél órája dobálja be a
pénzt az italautomatába, és issza
az italokat. Mögötte már áll a sor,
hogy õk is inni akarnak. Az egyik
megszólal:
– Hé álljon arrébb, mi is inni akarunk!
– Csönd! Amíg nyerek, addig játszom!!!

lett volna a kiadás. Merthogy a 20 éves Sára lányuk is
ott volt velük már kicsi korától, összesen 15-ször, idén viszont máshol nyaralt. Mátyásék is kihagyták volna a
jubileumi Szigetet, ha nem
hirdetnek meg a szervezõk
egy felhívást azok számára,
akik az elmúlt 19 évben hûségesen mindig ott voltak
fesztiválon.
Karszalaggal, belépõvel lehetett leginkább bizonyítani
a 19-szeres részvételt, vagy
valamilyen emléktárggyal,
netán egy-egy sztorival, amit
csak az ismerhet, aki biztosan ott volt akkor a fesztiválon. A bérletet összesen húszan vehették át, mellyel a
20. Sziget összes rendezvé-

nyét díjtalanul látogathatták,
s a VIP-jegyekkel, Szigetkönyvvel együtt Gerendai
Károly adta át a nagyszínpadon, ott lenni már önmagában óriási élményt jelentett
számukra. – Pár év után
megszakadt Gerendaival a
kapcsolatunk, s már olyan
szerteágazó kapcsolatrendszere van, hogy nyilván nagyon elfoglalt, és sok emberrel találkozik. Ránk mégis
szinte egybõl emlékezett –
mondja Mátyás.
A Sziget szerinte olyan,
mint egy város, és egyáltalán
nem olyan borzasztó, mint
sokan hiszik. – Aki azt kérdezi, van-e ott erõszak, kábítószer, azt mondhatom, anynyi, mint bárhol. Tavaly láttuk, hogy kommandósok
csaptak le drogárusokra, de
nem ez a jellemzõ. Sokan a
féktelen bulizás közben kelnek-fekszenek, s láttam, még
bekötött kézzel is jól érzik
magukat. Voltak régebben
tragédiák, amiket felkapott a
média, de én elengedném
egyedül a lányomat.
Aratóék más szentesiekkel
ma már jóval ritkábban futnak össze a Szigeten, mint
mondjuk 15 éve. Sõt, már
magyarokkal se, õket is sokszor angolul szólítják meg. –
Azért is találkozunk kevesebb ismerõssel, mert nem a
mi korosztályunknak szól
már a Sziget, hiszen én is
már 49 éves vagyok. Afféle
utolsó bölények vagyunk –
mosolyog Mátyás. – Azért,
ha rajtunk múlik, mennénk
még a Szigetre.
D. J.

Augusztus 18-24.

HOROSZKÓP
Kos
Valaki arra a hálátlan
szerepre nézte ki, hogy
elvigye a balhét, vagyis önre akarja
hárítani a felelõsséget. Persze ezt
nehezen tûri. Nyugodtan vegye fel
a kesztyût, és ne hagyja magát.
Bika
Ami nem megy, azt nem
kell erõltetni. Ha szem
elõtt tartja ezt az igazságot, akkor
egy pillanatig sem kell idegeskednie, és nem kerül kínos helyzetekbe. Most vegyen mindent sokkal
lazábban!
Ikrek
Tele van szellemi energiával. Mivel a suli most
még nem igényel nagyobb erõbedobást, ezért használja ki ezt az
idõszakot arra, hogy minél több
könyvet elolvasson. Nagy hasznát
veheti majd!
Rák
Megismerkedhet valakivel, akivel tûz és víz. Az
ellentétek valóban vonzzák egymást? Most kiderül, hogy jól kiegészítik egymást, vagy állandó összeütközést okoznak a különbségek.
Oroszlán
Itt az ideje, hogy felvegye
a kapcsolatot azokkal az
ismerõseivel, akikkel régóta nem
találkozott. Higgye el, nagyon fognak örülni a felbukkanásának! Egy
telefonhívás felboríthatja a hétvégi
programját.
Szûz
Hagyja abba a csatározást. Bár joggal lehet dühös, hogy az illetõt jó szándék vezérelte, amikor önt megbántotta.
Egy beszélgetés lehet, hogy új
megvilágításba helyezi a történteket.

Mérleg
Teljesen kimerült az elmúlt hetekben, szinte
semmihez sincs kedve. Szedje
össze magát, mert még nincs vége
a nyárnak, és még nagyon sok kaland vár önre. Egyedül nem megy?
Hívja fel egy barátját, õ majd segít.
Skorpió
Ezen a héten ne fogja
vissza magát! Akár bulizásról, akár flörtölésrõl, akár egy
jövõbeli cél elérésérõl van szó,
most nyugodtan dobja be magát,
mert minden téren sikerei lesznek!
Nyilas
A nagy nyári szerelem hirtelen véget ért? Ne búslakodjon! Ahelyett, hogy bezárkózna a
szobába, menjen el a barátaival bulizni, hiszen nyár végéig még annyi
emberrel megismerkedhet!
Bak
Ne ragaszkodjon az események olyan menetéhez, amit elképzelt. A dolgok sohasem akarnak úgy mûködni, ahogyan szeretnénk. Személy esetén
egy nagy csalódással végzõdik az
elképzelése.
Vízöntõ
Minden a tervei szerint
alakul, de most meg épp
az a problémája, hogy minden
olyan kiszámítható, nincs semmi
izgalom. Nyugi, nem kell mindig
pörögnie, vegyen vissza kicsit a
tempóból!
Halak
Ne aggódjon, ha a kedvese ön nélkül megy nyaralni. Ha nyaggatja a féltékenységével, akkor azzal csak lökést adhat neki. Ha kedvesen búcsúzik el,
alig várja majd, hogy hazatérjen
önhöz!

Lopás a diszkóban
Rendõrségi szempontból –
milyen jó ezt leírni - csendesen telt az elmúlt hét városunkban. Azért néhány bûnözõ most sem tétlenkedett,
így az az elkövetõ sem, aki
július 2-a és 7-e között az
egyik Sáfrán Mihály utcai
ház udvarában található
melléképületbe hatolt be, és
onnan 160 ezer forint értékben vitt el egy kisgépet.
10 ezer forintot ért az a kerékpár, amelyet az egyik
Kossuth utcai ház elõl vitt el

ismeretlen elkövetõ. A bringa természetesen le volt zárva, de ez sem jelentett akadályt a tolvajnak.
Egy fiatal hölgy szórakozott ismerõseivel az egyik
helyi diszkóban az elmúlt
hétvégén, és hogy ne zavarja
tánc közben, a táskáját letette
a táncparkett szélére. Mondanunk sem kell, hogy a táskát, benne mobiltelefonnal
és okiratokkal, ellopta valaki…
Augusztus 12-re virradóra

hatoltak be ismeretlenek az
egyik nagynyomási fóliasátorba, ahonnan két darab
szivattyút loptak összesen
120 ezer forint értékben.
Végül pedig arról, hogy a
hétvégén a rendõrség is fokozottan ügyel az ünnepi
programok zavartalan lebonyolítására. A gépjármûvezetõknek a hosszú hétvégén
számolniuk kell a forgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal is.
hv

4808 méteres csúcsot hódított meg Baranyi Antal

A hétvégén érkezik haza

Elsõ Magyar Cafeteria beváltóhely
Szeptember elején kezdõdik az új tanév. Ez
sokszor nem kis anyagi terhet ró a családokra, ezért érdemes megfontolni, melyik üzletben vásárolunk az iskolakezdésre. Ha kedvezményesen akarunk vásárolni kiváló minõségû iskolaszereket, akkor az Iroda-Profil
Kft. üzletét kell felkeresni. Hogy miért is? Soroljuk: a szakbolt szakképzett eladókkal, légkondicionált eladótérrel és ingyenes parkolással várja vásárlóit. Ezen felül iskolaszezonos árengedményt kínálnak több termékre is,
valamint a 15 %-os tanszerkártyával – mely
többször felhasználható – még több marad a
pénztárcánkban.
Ízelítõ a kínálatból: balkezeseknek író- és

rajzeszközök széles választéka, Maped háromszög fogású ceruzák 58,- Ft/db-tól, Lyra
színes ceruza háromszög fogású 12 színû
575,- Ft/db-tól, A/5-ös füzetek 29,- Ft/dbtól, írólapok 58 Ft/csm-tól, Zebra toll 193
Ft/db-tól.
TICKET, SODEXCO, ÉDEN REND, MAGYAR POSTA utalvány és EMC-kártya beváltóhely. Bankártyás fizetési lehetõség!
Irodaprofil Kft., József A. u. 18.
Nyitva: h-p 8-17, szo: 9-12-ig
Tel/Fax: 63/444-110 Mobil: 70/314-5901
www.ipszentes.hu
Minõség irodaszerekben és reklámtárgyakban!
(X)

A tûz szépsége
Kellemes, nyáresti családi foglalkozásokon
szórakozhatnak és szerezhetnek ismereteket
kicsik és nagyok augusztusban, csütörtök esténként a Koszta József Múzeum ligeti épületében nyílt Fától az erdõt címû természettudományos kiállításhoz kapcsolódva. A héten a
tûz történetét és szépségét járták körbe sok ne-

vetéssel, Fekete Zoltán biológia-technika tanár
vezetésével. Máglyát is gyújtottak az épület
elõtt, melyhez a tûzrevalót a gyerekek hasították. Kovakõvel is próbálkoztak, végül a „jó
öreg találmány“, a gyufa bizonyult gyorsabbnak. Jövõ csütörtökön este 7 órától a liget fáiról szól a program.

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 20-ig Dr. Bugyi István Kórház (Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is) 8-20 óráig. Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F.
44-58.) hétfõ-péntek 8-17-ig, szombat-vasárnap-ünnepnap zárva.
Augusztus 20-27. Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek
7.30-18, szombat 8-12 óráig, vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti
telefon: 70/563-5139
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) augusztus 18-19-én Molnár Sándor Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00,
augusztus 20-án Petz János Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07.

Családi
Született: Boldizsár Balázs Tamás
és Valkai Edinának (Kiss E. u. 51.)
Petra, Abonyi-Tóth Sándor és Csákó
Sárának (Bocskai u. 8.) Gergõ Sándor nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Majoros Gábor
és Piti Éva (Kossuth u. 23/1.), Lupsa
Gergely Tamás és Kecskeméti Erika
(Nagymágocs, Szentesi út 14.),
Hlbocsányi Géza (Bocskai u. 1.) és
Petrik Tímea (József A. u. 2.), Dér Ferenc (Nagykõrös, Balla G. u. 88.) és
Rúzs-Molnár Zsófia (Szeged, Hunyadi
tér 4/B).
Elhunyt: Gál Sándor (Jókai u. 28.),
Hossó László (Nyíri u. 26.), Labádi
Imréné Csernák Erzsébet (Dr. Berényi
u. 73.), Bolla Sándor (Kossuth tér 4.).

Várhatóan augusztus 18án, szombaton délután 5
órakor érkezik haza Baranyi Antal, akivel a több ezer
kilométeres táv teljesítése
és a Mont Blanc legyõzése
után elõször a Kossuth téren találkozhatnak a helybeliek. A kerékpáros már
Magyarországon jár, a túra
42. napján már az országban
kerekezett, és saját beszámolója szerint azóta is jól
haladt.
Baranyi Antal az elmúlt
hetek szinte mindegyik napján jelentkezett. Kicsivel több
mint 3 hét után ért a franciaországi Chamonixba, miután
az egyik legkedvesebb élményeként a Genfi-tónál is
strandolt és napozott egy kicsit a 33 fokos melegben. Ezután 47 kilométert tekertek
1300 méteres szintemelkedéssel, 12 százalékos emelkedõkön, 75 kilogrammos

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü augusztus 20—24.
A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Menü nincs, az a'la carte
étterem vasárnapi nyitva
tartással üzemel
Korhelyleves és
Kedd:
zöldségleves
A menü:
Csikós tokány, tészta,
saláta
B menü:
Gyümölcsrizs v. rántott
sajt petrezselymes rizzsel
és tartárral
Frankfurtileves és
Szerda:
gyümölcsleves
A menü:
Pásztortarhonya, saláta
B menü:
Wildenburgi csirkemell,
burgonyapüré, saláta
Csütörtök: Scsí (orosz sertésragu
leves) és májgaluskaleves
A menü:
Töltött paprika,
paradicsomszós és sós
burgonya
B menü:
Csirkemell falatok
tejszínes-kapros
mártásban, párolt rizs
Sárgaborsóleves füstölt
Péntek:
ízekkel és csirke
becsináltleves
A menü:
Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
B menü:
Rakott túrós puliszka v.
vaníliapudingos
palacsinta karamell
öntettel
www.galeriakavehaz.hu

(X)

kerékpárral. A túra 25. napján a 2768 méter magasan lévõ Les Houches menedékházban voltak, miután reggel elindultak a Mont Blanc
csúcs meghódítására. A 26.
napon 3865 méter magasan
voltak a Goutter tábornál,
ahol +3 fok volt és hó fedte a
területet. Mint szerkesztõségünknek írta, másnap hajnal
2 órakor keltek és indultak a
4808 méter magas csúcs
meghódításra, melyet sikeresen teljesítettek. Majd visszaereszkedtek a 2765 méteren
lévõ elsõ táborhelyükre (Les
Rognes). „20 kilogrammos
hátizsákokat vittünk fel 3800
méterig. Ma 16 órát másztunk, kevés oxigén volt, de
sikerült! Köszönöm a Szentesi Hitelszövetkezet támogatását, a zászlójukat fel vittem
a csúcsra. Sikerült, amiért
ennyit pedáloztam. Fantasztikus volt, 14 év alatt ez volt

a legjobb!“ – adta hírül Toncsi.
A következõ, pihenõ nap
után kettéváltak útjaik. Addigi útitársa, Tomi Párizsba
ment, Toncsi pedig egyedül
indult Németországba, ahol
elõbb elkerékpározott a Duna eredetéhez, majd kerékpárútra kapcsolódott.
Neustadt és Passau következett, amely településeknél
talán minden Németországot átszelõ autós és kerékpáros megáll. A 42. napon adta
hírül Baranyi Antal, hogy az
aznapi 182 kilométeres tekeréssel – a megelõzõ napokban 110-130 kilométeres szakaszokat küzdött le – Magyarországra érkezett, Gyõrtõl 40 kilométerre állt meg,
majd a 43. napon, melyen
utoljára üzent szerkesztõségünknek, 120 kilométert biciklizett.
Cseh-Lakos

Hogyan kaphatok
vállalkozói kölcsönt?
Tisztelt Vállalkozások,
Vállalkozók, Õstermelõk!
Minden vállalkozás életében
elérkezik az a pillanat, amikor
pénzre van szükség a fejlesztéshez, a piacszerzéshez, a létszámfejlesztéshez. Honnan
és mennyit?
Napjaink gazdasági környezetében nagyon
nehéz hitelhez jutni, és ha sikerül, akkor kamatot kell utána fizetni. Vajon létezik még
kamatmentes kölcsön?
Igen, van egy lehetõség, amely az Ön számára is rendelkezésre áll!
Szentes Város Önkormányzata partnerséget ajánl a fejlesztéshez.
Pályázati rendszerén keresztül alkalmat ad a
vállalkozások, õstermelõk számára, hogy kamatmentesen fejleszthessék a vállalkozást,
vásároljanak termõföldet, bõvítsék piacukat.
A pályázat letölthetõ
a www.szentesinvest.hu honlapról.
Kérjük, hogy töltsék le, figyelmesen olvassák el, és készítsék el pályázatukat.
Ha kérdése van, ezt a számot hívja: 0630/235-4274
Beadási határidõ: 2012. szeptember 3.
Már csak 2 hét!
Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Iroda
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