
A forró augusztus vendég-
forgalma feledtette a júliusi
kiesést a ligeti strandon –
tudtuk meg a Szentesi Üdü-
lõközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetõjétõl. Szûcs Sza-
bolcs lapunknak elmondta, a
csúcsot augusztus elsõ va-
sárnapja jelentette, amikor
2800 látogatója volt a létesít-
ménynek. Viszont hiába volt
jó idõ szeptemberben, ahogy
iskolakezdéskor lenni szo-
kott,  megfogyatkozott a
strandolók száma. Annak ér-
dekében, hogy a szezont
megnyújtsák és a forgalmat
10 százalékkal növeljék jövõ-
re, újításokat tervez az üdü-
lõközpont vezetõje.

A hûvös õsz beköszönté-
ig több kisebb fejlesztést
hajtanak végre az uszodá-
ban – errõl keddi ülésén
döntött a szentesi képvise-
lõ- tes tüle t .  Így  pé ldául
megszüntetik a termálme-
dencék vizének hõmérsék-
leti ingadozását, illetve
helyreállítják a megsüly-
lyedt járófelületeket. A téli
üzem zavartalansága érde-
kében kicserélik a már
rossz állapotban lévõ me-
legvíz fogadó tartályt. A
fürdõzõk kényelmét szol-
gálja, hogy áttetszõ, abla-
kos ponyvával fedik le a
termálmedencékhez veze-
tõ, padlófûtéssel rendelke-

zõ nyitott folyosót. A szau-
nában infrakabint és zu-
hanydézsát helyeznek el,
a késõbbiekben pedig az
épület napozóteraszán kül-
téri szaunát alakítanának
ki. A tervek szerint október
17-tõl mûködik majd sátor
alatt a 33-as és a tanmeden-
ce, addig üzemelni fog az
50 méteres medence is.
A Szentesi Üdülõközpont
Nonprofit Kft. pályázatot
nyújtott be, hogy félmillió
forintos támogatást nyerjen
7 új vécé kialakítására, ed-
dig ugyanis csupán 10 mel-
lékhelyiség állt a vendégek
rendelkezésére. Az új il-
lemhelyek a büfék melletti
épületbe kerülnének, illet-
ve nemenként egy-egy téli-
esített zuhanyállást is épí-
tenének oda.

(folytatás a 3. oldalon)
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Június 26-28. között ren-
dezték meg a 13. Kalmár
László Országos Matemati-
kaversenyt, melynek hagyo-
mányosan  Nyíregyháza
adott otthont a 3-4. évfolya-
mosok részére. Az országos
döntõbe mindkét évfolyam-
ról a megyei fordulók 1-2.
helyezettjei jutottak be, s
képviselték megyéjüket a
rangos versenyen. 

A Koszta József iskolából –
megyei 1. helyezettként –
Szilágyi Anna Sára (képünkön)
negyedik osztályos diák vett
részt a kétfordulós döntõn és
az elõkelõ 6. helyen végzett.
Felkészítõje Olaszné Vincze
Gabriella.

Még a
nyáron is
matekozott

Kertészeti Nagydíjat ka-
pott a DélKertész a 75. Or-
szágos Mezõgazdasági és
Élelmiszer-ipari Kiállításon,
amely hazánkban a legna-
gyobb és legismertebb agrár-
gazdasági rendezvény. Az el-
ismerést Ledó Ferenc, a szö-
vetkezet elnöke vette át szer-
dán Budapesten. A szervezet
a friss fogyasztásra szánt ét-
kezési paprikával nyerte el a
díjat. 

– Én úgy érzem, amit el-
kezdtünk, amikor megala-
kultunk 2002-2003-ban, azt a
következetes szakmai mun-
kát ismerték el ezzel a díjjal.
Ez nem pusztán a szövetke-
zet vezetésének az elismeré-
se, hanem elsõsorban a ta-
goknak és azoknak az alkal-
mazottaknak a díja, akik a
DélKertészt olyan szintre
emelték, hogy országos ki-
tüntetésben részesült – nyi-
latkozta lapunknak Ledó Fe-
renc.

A bírálati szempontok kö-
zé tartozott, hogy az adott
termék, termékcsoport meny-
nyiben újszerû, mekkora új-
donságtartalommal bír, ezál-
tal mennyiben segíti a nö-
vénytermesztésben dolgozók
munkáját, növeli a jövedel-
mezõségét.

Kertészeti
Nagydíj

A termálvíz visszasajtolási
moratóriumot – ami 2012.
december 31-ével járna le –
egyelõre meghosszabbítja a
kormányzat, de a végleges
megoldást még keresik erre a
problémára – jelentette be
csütörtökön Czerván György.
Az agrárgazdaságért felelõs
államtitkár errõl az Országos
Mezõgazdasági és Élelmi-
szeripari Kiállításon megren-
dezett, a hazai zöldség- és
gyümölcságazat helyzetérõl
szóló konferencián beszélt.
Két hete a megyei napilap-
nak Farkas Sándor, Szentes
és térségének országgyûlési

képviselõje azt nyilatkozta, a
visszasajtolási kötelezettsé-
get 3–5 évre elhalaszthatják,
a termálvíz felhasználását és
a környezetvédelmi elõíráso-
kat azonban szigorúan ellen-
õrzik. Hozzátette, a kommu-
nális felhasználású termálvíz
ügyében illetékes államtitkár
azt ígérte, további egyezteté-
sek lesznek még ebben az
ügyben. Úgy néz ki, hogy
ahol nagy a termálvíz-fel-
használás, mint például
Szentesen, szintén kitolódhat
a visszasajtolási kötelezett-
ség.

B.D.

A visszasajtolásról

Gál Antal igazgató ki-
hangsúlyozta, rendkívül
korszerû és barátságos épü-
letet vehettek birtokba. A li-
geti helyiséget már kinõt-
ték, ám az eltelt években is
a helyi igényeknek kívántak
megfelelni. Reményét fejez-
te ki az iránt, hogy ezzel
megtalálták tényleges he-
lyüket.

– De ünnepelhetünk mást
is: a családsegítõ központ
ezekben a napokban lett 18
éves, az intézmény ’93 au-
gusztus 1-jén alakult meg.
Egyben egyidõs magával a
szociális törvénnyel, amely
alapvetõen helyi szükségle-

tekre alapozva rendkívül sok
szolgáltatást teremtett meg,
illetve adta annak a lehetõsé-
gét. Ez az épület erre az al-
kalomra szép ajándék. Ma 43
fõnek ad munkát. A fejlesz-
téseket minden esetben a
szükségletek, a pályázati for-
rások és a képviselõ-testület
szociális érzékenysége irá-
nyították és befolyásolták. A
szakmai munka területén el-
sõdleges szempont volt a
partnerség építése, kialakítá-
sa és fenntartása. Számomra
a családsegítõ központ az
összefogást és az együtt se-
gítést szimbolizálja – mond-
ta Gál Antal, majd még hoz-

záfûzte: a pályázat három
szolgáltatás fejlesztését irá-
nyozta elõ, ezért a városban
újdonságként létrehozták az
egyelõre még csak napi 10
adaggal mûködõ népkony-

hát. A jövõben további fej-
lesztéseket is szeretnének
megvalósítani, így például
garázs és kerékpártároló ki-
építését, az emeleten egy
nagy terem kialakítását.

A ligeti épületet a tervek
szerint a továbbiakban tu-
risztikai célokra használná
az önkormányzat.

Lovas József

Megújult épület várja a rászorulókat

Tetemes veszteséget termel a gyógyfürdõ

Kistestvért kapna a strand
Ponyvával fedik le a termálmedencékhez vezetõ nyitott

folyosót a strandon, ahol emellett több kisebb fejlesztést is
végrehajtanak október közepéig. A város átvenné a kórház-
tól a gyógyfürdõ üzemeltetését, amely jelentõs veszteséget
termelt az egészségügyi intézménynek.

(Fotó: Bíró Dániel)

Uniós támogatással, összesen 91,5 millió forintos ráfordí-
tással újult meg a Szentesi Családsegítõ Központ Ady End-
re utcai épülete. A szeptember 27-i ünnepélyes átadáson el-
hangzott, a felújítás kétfordulós DAPOP pályázattal jöhe-
tett létre. Szirbik Imre polgármester emlékeztette a jelenlé-
võket: a város mindig felvállalta, hogy segíti a rászoruló
embereket. Ezért épült fel az új központ, hogy azok a csalá-
dok, akiknek bármilyen segítségre van szükségük, azt
megkaphassák. Olyan környezetben, amely önmagában is
erõt ad arra, hogy a kialakult problémás helyzetekbõl ki-
utat találjanak, elsõsorban önálló erõfeszítésekkel haladja-
nak tovább.

Ebben a környezetben fogadja az intézmény a segítségre szorulókat. (Fotó: Vidovics)

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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A tanyai iskolák fenntartá-
sa jelentõsen megterhelte a
város költségvetését, ezért
1907 tavaszán kérelemmel
fordult a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez, hogy
vegye át az állam a külterü-
leti iskolák mûködtetését.
Az ügyet támogatta dr. Kele-
men Béla fõispán és dr. Mol-
nár Jenõ országgyûlési kép-
viselõ is. Az illetékesek nem
zárkóztak el a kérés teljesíté-
sétõl, és már június elején
megérkeztek a fõvárosból az
államosítást elõkészítõ ira-
tok. A téma komolyságára
tekintettel dr. Mátéffy Ferenc
polgármester július 22-re
rendkívüli közgyûlést hívott
össze. Ennek elõkészítésére
Bugyi Antal fõjegyzõ részle-
tes jelentést készített a ta-
nyai iskolákról, ill. a tovább-
ra is fennálló beiskolázási
nehézségekrõl. Ebbõl kitû-
nik, hogy 1907-ben a külte-
rületen összesen 2207 tankö-
teles gyermek volt. Ezek kö-
zül beiratkozott 1034, tehát

közel 1200 gyermek egyálta-
lában nem részesült iskoláz-
tatásban. Ez a szám a való-
ságban még több lehetett,
mert a beiratkozottak közül
is sokan lemaradoztak. Ezt
jelzi, hogy 1907-ben a 9 ta-
nyai iskolában ténylegesen
mindössze 660 iskolaköteles
gyermek járt, vagyis a leg-
jobb esetben is legalább 1400
tanuló maradt iskolázatlan.
Az állam ereje talán változ-
tathat ezen a helyzeten, vél-
te a fõjegyzõ. 

Bugyi Antal elõkészítõ
anyagából kiderül, hogy az
állammal megkötendõ szer-
zõdés értelmében a város
köteles lesz ugyan 8 új isko-
lát építeni, és az iskolák
fenntartásához évi 6810 ko-
ronát fizetni, de ez még min-
dig kevesebb költséget je-
lent, mintha teljesen önerõ-
bõl kellene az összes iskolát
fenntartani. A rendkívüli
közgyûlés elnapolta a dön-
tést; egy bizottságot állított
fel a szerzõdés-tervezet ta-

nulmányozására. Az államo-
sítás ügye átnyúlt a követke-
zõ év elejére, de az idõvesz-
teség megérte, mert a város
további engedményeket ka-
pott az építendõ új iskolák
anyagi fedezetére nézve. Az
államosítási szerzõdést a
képviselõ-testület 1908. feb-
ruár elején névszerinti sza-
vazással elfogadta. Utasítot-
ták a tanácsot, hogy intéz-
kedjen az új iskolák helyé-
nek mielõbbi kijelölésérõl.
Egyhangú szavazással ki-
mondták, hogy a tanyai is-
koláknál alkalmazandó 16
tanító közül 8 református, 8
római katolikus vallású le-
gyen.

Az építendõ új iskolák he-
lyét 1908. február végén kije-
lölték. Az érintett határré-
szek a következõk voltak:
Mucsihát, Veresegyház, Ve-
kerhát, Kistõke, Hékéd és
Külsõdónát. Új iskola épült
Zalotán és a Berekben is.

Csak két-három év telt el a
tanyai iskolák államosítása

óta, de máris kitûnt, hogy
nem volt túl jó ötlet. Erre
utal az Alföldi Ellenzék 1912
novemberében közzétett cik-
ke, amelynek címe: Fagyos-
kodó iskolás gyerekek –
Sztrájkra készülnek a szü-
lõk: „Államosították a szen-
tesi külterületi iskolákat, de
nem sok köszönet van ben-
ne. A város megépítette az
iskolaépületeket, de az ál-
lam nem gondoskodik azok
tisztességes fenntartásáról,
és egyébként is, az iskolák
legszükségesebb kiadásaira
vagy egyáltalában nem ad
pénzt, vagy a legszûkmar-
kúbban gondoskodik azok-
ról…” – kezdõdik a közle-
mény. Megtudjuk, hogy leg-
újabban a veresegyházi és
mucsiháti szülõk fordultak
panasszal a sajtóhoz, akik el-
mondták, hogy az állam a
legszigorúbban megköveteli
a gyermekek iskolába járá-
sát, gyakran bírsággal sújtva
a szülõket iskolamulasztás
címén, „de arról nem törté-
nik gondoskodás, hogy ha a
gyermekek ebben a hideg,
szeles idõben több kilométer
távolságból befáradnak az
iskolába, hát legalább az
egészségét ne veszélyeztes-
sék a kisiskolásoknak. A ve-
resegyházi és mucsiháti álla-
mi iskolákban nem fûtenek,
és a gyermekek annyira fáz-
nak, hogy nem képesek a
kezükben tartani a palavesz-
szõt.” Elmondták még, hogy
az iskolák kútjának vize
ivásra nem alkalmas, ezért
ha egészséges vizet akarnak
inni a tanulók, akkor „nap-
ról-napra magukkal cipel-
nek 6–7 éves gyermekek ki-
lométer távolságra hazulról
ivóvizet a magyar közokta-
tásügy nagyobb dicsõségé-
re”. Levelük végén a szülõk
kijelentették, hogyha az is-
kolákat tisztességesen nem
fûtik és ivóvízrõl nem gon-
doskodnak, akkor nem en-
gedik a gyermekeket iskolá-
ba járni. „Végre is bírság ter-
he alatt betegséget szerezni
gyermekei számára még
sincs kedve egyik szülõnek
sem.” Bíznak benne, hogy a
tanfelügyelõ mielõbb orvo-
solja a jogos panaszokat.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos 

Az önkormányzat városellátó intézménye la-
kossági lomtalanítást tart októberben. A lomtala-
nítás keretében az érintett városrészben a kijelölt
napokon reggel 7 órától helyezhetik ki a lakosok
a háztartásban keletkezett lomot, a feleslegessé
vált használati tárgyakat, bútorokat és háztartási
eszközöket az ingatlan elõtti közút mellé, a for-
galmat nem akadályozó módon. Nem tartozik a
lomtalanítás körébe és nem szállítják el a földet,
a törmeléket, a salakot, a trágyát, a szalmát, a fó-
liát, a veszélyes hulladékokat, a gumiabroncsot,
a heti szemétszállításba tartozó háztartási sze-
metet és az elektronikai készülékeket. A kisebb
méretû anyagokat – például a rongyot, a papírt,
a mûanyagot – a hatékonyabb elszállítás és a

szétszóródás megakadályozása érdekében kizá-
rólag bezsákolva, kötegelve viszik el. A lom el-
szállítását a kijelölt napon, fennakadás esetén a
következõ napon végzik el. A szolgáltató egy
helyrõl csak egyszer viszi el a lomot. A lomtala-
nítás alatt a rendszeres zöldhulladék-gyûjtésben
elmaradások várhatók.

A lomtalanítás október 10. és 14. között a vá-
ros belterületén, 20-án Nagytõkén, Magyartésen,
21-én, Lapistón, Kajánújfalun és Dónáton lesz.

Akik nem helyezik ki ingatlanuk elé a hulla-
dékukat, azoknak lehetõségük lesz arra, hogy
október 15-én, szombaton 8–15 óra között díj-
mentesen leadhatják azt a berki hulladéklerakó
telepen.

Lakossági lomtalanítás

A felsõpárti városrészben
található; a Damjanich János
és a Kolozsvár utcákat köti
össze. 1838-tól a Bercsényi
utcával együtt Szélsõ két ut-
cának hívták, mivel ekkori-
ban ezek voltak a keleti vá-
rosrész legszélsõ utcái. 1857-
tõl továbbra is Szélsõ sor,
majd utca. (A Bercsényi utcát
ettõl kezdve Hajnal utcának
nevezték.) 1906-ban vette fel
Jókai Mór regényíró, a ma-
gyar romantikus próza legki-
emelkedõbb képviselõjének
nevét, aki Komáromban szü-
letett 1825. február 18-án. Is-
koláit Pozsonyban, Komá-
romban és Pápán végezte;
1841–43 között Kecskeméten
élt. 1843 telén egy éjszakát
Szentesen töltött a kaszinó
báljában. 1845-ben fejezte be
jogi tanulmányait, majd jurá-

tus Pesten. A jogi pálya he-
lyett az írást választotta;
1846-tól az Életképek, majd a
Jelenkor belsõ munkatársa.
1848 márciusában Petõfivel

együtt a pesti ifjúság vezére.
Kossuth alföldi toborzó kör-
út ja  során Vasvári  Pál la l
együtt megfordult Szente-
sen. A szabadságharc leveré-
se után bujkált; 1850-tõl Pes-
ten élt és alkotott. 1860-tól
bekapcsolódott a politikai
életbe. 1872-ben és 1875-ben
kormánypárti programmal
képviselõjelölt volt Szente-
sen, de mindkétszer alulma-
radt a függetlenségi 48-as je-
löltekkel szemben. 1858-tól a
Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, 1878-tól a Petõfi
Társasság alapító elnöke,
1897-tõl örökös fõrendiházi
tag. Minden idõk legtermé-
kenyebb és legnépszerûbb
magyar írója. Budapesten
hunyt el 1904. május 5-én.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (58.)

Jókai Mór utca

Október 1–31-e között nép-
és lakásszámlálásra, majd az
ebbõl kimaradtak november
8-ig történõ pótösszeírására
kerül sor.

A bûnözõk ebben az idõ-
szakban sem pihennek, min-
den lehetõséget megragad-
nak, hogy pénzhez, értékhez
jussanak. Módszerük leg-
fõbb jellemzõje lehet példá-
ul, hogy magukat számláló-
biztosnak kiadva kihasznál-
ják az emberek jóhiszemû-
ségét, gyanakvásának hiá-
nyát, és figyelmüket elterel-
ve otthonaikba könnyûszer-
rel bejutva tõlük különbözõ
értékeket tulajdonítsanak el.
Hogy ez ne következhessen
be, az alábbiakban néhány
fontos tudnivalóra szeret-
nénk felhívni a lakosság fi-
gyelmét.

Mirõ l  i smerhetõ  fe l  a
számlálóbiztos? Magyaror-
szág területén szeptember
27. és 30. között a számláló-
biztosok minden egyes la-
kott épületbe (lakás, családi
ház) eljuttatnak egy adatfel-
vételi csomagot. Ezen szere-
pel az összeíró személy ne-
ve, azonosítója és telefonszá-
ma. 

Az összeíró magát számlá-

lóbiztosi igazolvánnyal iga-
zolja, amelyen szerepel a ne-
ve és aláírása, azonosítószá-
ma, valamint a kártya hátol-
dalán a település jegyzõjének
az aláírása. 

Az igazolvány kizárólag a
számlálóbiztos személyazo-
nosságát igazoló fényképes
igazolvánnyal (személyi iga-
zolvány, jogosítvány, útlevél)
együtt érvényes. A számláló-
biztosok személyét a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal in-
gyenesen hívható, zöldszá-
main ellenõrizhetik le: 06-80-
200-014; 06-80-200-224.

A népszámlálás során a
személyes okiratainkat a
számlálóbiztosok nem kér-
hetik el, õk viszont hitelt
érdemlõen, okmányaikkal
tudják magukat igazolni.
Amennyiben idegent enged-
nek be otthonukba, soha ne
hagyják felügyelet nélkül! 

Ha bármely okból kétsége
merülne fel, vagy bûncselek-
mény áldozatává válna, érte-
sítse a rendõrséget az ingye-
nesen hívható 107-es illetve
112-es számokon.

M. Toronykõy Márta
r. õrnagy 

CSMRFK BMO vezetõje

A számlálóbiztosoknak fényké-
pes igazolványuk van

Megjelenhetnek
a bûnözõk 

Az elemi népiskolák története Szentesen (XIV.)

A külterületi iskolai hálózat kialakulása

Édesapám egyik hasznos taná-
csa az volt, hogy férfiember ne
játsszék a szavával. Nagy nyilvá-
nosság elõtt különösen vigyázzon,
mit mond és mit érthetnek rajta
azok, akik hallják. Fontos ember
csak fontos dolgokat mondjon. Te
is jól gondold meg, mit gondolsz
magadban, és mit mondasz ki
mások elõtt. 

Ajánlok neked egy érdekes fel-
adatot: írd le egymás után azok-
nak a nevét, akik, ha mondjuk,
házat építenél, kalákába állva
segítenének neked. Ugyan, hány
nevet  tudnál felírni? Akinek a
nevét felírtad, becsüld nagyra és
adandó alkalommal te is segíts
neki.

A házasság intézménye komoly
válságban  van. Aki „csak úgy”
összeáll valakivel, mit várhat tõ-
le, ha õ nem hajlandó esküvel is
elkötelezni magát  egy életen át
tartó házasságra? Várhat tõle
például hûséget, áldozatot, le-
mondást, nehéz helyzetben ra-
gaszkodást? Milyen alapon?

A házasságot lehet ellenezni,
lehet viccelõdni vele, de jobbat

nem lehet találni. Boldognak is
érezheti magát  az ember, de
olyan boldogságot, mint amilyet
egy jó házasság ad, senki és sem-
mi más nem adhat  Most, ami-
kor ezt olvasod, szeretném látni
az arcodat.  De az is igaz, hogy
nincs boldogtalanabb ember an-
nál, aki egy rossz házasságban
õrlõdik, vagy magára marad.

A napokban összeszámláltam
azokat a pedagógusokat, akikre
hálásan emlékezem: Az elsõ
Csószó tanító úr volt, akinek az
elegáns öltözködése máig elõttem
van, olyan felnõtt akartam len-
ni, amilyen õ volt. Szira Béla ta-
nár úrnak pedig a heti 6 latin
órát köszönöm, amit annak ide-
jén sem sokalltam, Sebestyén Je-
nõ professzor úr nevét pedig
amíg élek, áldom, mert neki kö-
szönhettem a holland ösztöndíja-
mat. Nélkülük félember lett vol-
na belõlem. Tudnék még neveket
felidézni, de úgy illik, hogy átad-
jam neked a szót. Elevenítsd meg
magadban te is a kedves nevelõi-
det!

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

A topolyai és a szentesi ze-
neiskola tanárainak közös
hangversenyére várják az ér-
deklõdõket október 7-én,
pénteken 18 órakor a Lajtha
László zeneiskolába. A belé-
pés díjtalan!

Közös
koncert

Zalotai népiskola (1908)

A tanyai iskolai hálózat bõvítése a dua-
lizmus idõszakában tovább folytatódott:
1883-ban a derekegyház-oldali, 1885-ben a
tõkei, 1891-ben az eperjes-széli határrész-
ben, 1905-ben pedig a berki szõlõkben nyílt
iskola. A kistõkei lakosok régóta kérték,
hogy a város az ún. „Zalota” környékén is
állítson föl tanyai iskolát. Azért tartották
szükségesnek, mert e tájékon nincs iskola,

s évenként 100 gyerek marad iskolázás nél-
kül. A kérelem meghallgatásra talált: a
zalotai iskola 1906 szeptemberében meg-
nyitotta kapuit. Elsõ tanítója Lakos József
lett, aki 20 pályázó közül nyerte el az állást.
Az iskolák száma tehát egyre szaporodott,
de még mindig nagy volt a be nem iratko-
zott tanköteles növendékek száma. 
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Kedden lerakták az alap-
kövét annak a takarmányke-
verõ üzemnek, amit az Ipar-
telepi úton épít a Hungerit-
csoporthoz tartozó MA-KA
Befektetési és Szolgáltató
Kft. Az 1,8 milliárd forintos
fejlesztés 22,64 százalékát
támogatásból fedezik, az
üzem egy év múlva kezdi
meg a termelést, és 35 fõnek
ad majd munkát.

Tíz éve szeretne saját takar-
mánykeverõ üzemet a Hun-
gerit-csoport – errõl a keddi
alapkõletételnél beszélt Ma-
gyar József, az ország legna-
gyobb baromfifeldolgozó vál-
lalatának vezérigazgatója. A
társaságot élõ állattal ellátó
gazdaságok az elmúlt idõ-
szakban 6-7 beszállítótól vá-
sároltak különbözõ minõségû
takarmányt, a termelésbiz-
tonság és a visszaellenõriz-
hetõség érdekében viszont
olyan beszerzési forrásra volt

szükség, ami ezt a szétap-
rózottságot kiküszöböli. A
Hungerit tulajdonosi köréhez
köthetõ MA-KA Befektetési
és Szolgáltató Kft. három éve
nyert támogatást a beruházás
megvalósítására a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hi-
vataltól, a gazdasági válság
azonban megnehezítette az
1,8 milliárd forintos projekt
finanszírozását. Ezért szak-
mai partnert keresett a szen-
tesi cég. Végül az évi 60 milli-
árd forintos forgalmat bonyo-
lító UB Merchants Kft. szállt
be az üzletbe: a takarmányo-
zási célokra használható ter-
mékek kereskedelmével fog-
lalkozó társaság 50 százalé-
kos tulajdonrészt szerzett a
MA-KA Kft-ben.

A kivitelezési munkákkal a
kecskeméti Abrazív Kft.-t bíz-
ta meg az építtetõ. Az egy év
múlva beinduló üzem évi 130
ezer tonna takarmány elõál-

lítására lesz képes, ebbõl
90 ezer tonnára a Hungerit
ez tartó baromfinevelõ tele-
pek tartanak igényt. Lapunk
megtudta, 35 fõnek ad majd
munkát a takarmánykeverõ –
a munkahelyek többségét
várhatóan jövõ májusban hir-
detik meg. 

– Minden munkahelyre
égetõ szükség van ma Ma-
gyarországon. Éppen ezért a
legtöbb figyelmet azok érde-
melik, akik itt dolgoznak, és
itt szeretnének beruházni –
fogalmazott az eseményen
Szirbik Imre polgármester, aki
a Hungerit Zrt. eddigi telje-
sítményét és törekvéseit is
méltatta. A város számára
egyébként már eddig is jelen-
tõs bevételt jelentett a beru-
házás: a MA-KA Kft. közel 60
millió forintot fizetett az ön-
kormányzatnak az Ipartelepi
úti területért.

B.D.

Napirend elõtti hozzászólások körében is-
mét szóba került a Pendola Szentes Kft. Buj-
dosó Tamás Károly képviselõ hiányolta a gaz-
dasági társaság anyagát az elõterjesztések
között, mivel a jogi bizottság elnöke az elõzõ
testületi ülésen kérte azt. Szirbik Imre polgár-
mester elmondta: a tájékoztatást kérõ levelet
elküldte a kft. ügyvezetõjének, válasz azon-
ban még nem érkezett, tehát nincs mit elõter-
jesztenie. Bujdosó Tamás Károly a továbbiak-
ban az iránt érdeklõdött: ki a felelõs azért,
hogy a 33-as medence felújításánál úgy vet-
ték át a kivitelezõtõl a munkát, hogy két ol-
dalt kifolyik a víz, és most azon kell gondol-
kodni, hogy ezt elhárítsák. Bayer Károly mû-
szaki ellenõr elmondta, ami eddig elkészült,
az egy részleges felújítás. Arról szólt, hogy a
medencének a vízgépészeti részét tegyék
rendbe, illetve végezzék el az ehhez közvet-
len csatlakozó építészeti felújítást. Ez a me-
dence közvetlen környékének kialakítását je-
lenti. A medence környezetének a felújítása
második lépésben valósul meg. Ide tartozik a
medence környezetében lévõ töredezett,
süllyedt járda, padlófûtése, és az ehhez csat-
lakozóan a medence hosszanti oldalának a
peremkiemelése. A jelenlegi 5 centimétert
még plusz 10 centivel megemelik, kiszélesí-
tik. Amennyi pénz volt a felújításra, annyit
oldottak meg a feladatból – válaszolta a mû-
szaki ellenõr.

Szabó Zoltán hivatalos megkeresést kapott
dr. Béres Máriától, a Koszta József Múzeum
vezetõjétõl. A felolvasott levélben az igazga-
tónõ a múzeumpedagógiai foglalkoztatás tá-
mogatását kérte. Mint elhangzott, az intéz-
mény 2007 óta folytat múzeumpedagógiai
foglalkozásokat, melynek keretében múzeu-
mi órákon tematikus foglalkozásokon, szak-
körökön, táborokon vehetnek részt a látoga-
tó diákcsoportok. Az elmúlt évben 12 ezer
diákot fogadtak a múzeum öt kiállítóhelyén
helytörténettel, néprajzzal, régészettel és
képzõmûvészettel kapcsolatos témákban.
Népszerûek az elméleti foglalkozások kéz-
mûvességgel kombinált formái, azonban fi-
nanszírozását a múzeum saját költségébõl
nem tudja megoldani, sok diák sem tudja ki-
fizetni a foglalkozások után járó összeget.
Évek óta 300 Ft/fõ. Ismeretes, a fenntartott
iskolák számára múzeumi bérletet vásárol az
önkormányzat, ez az összeg azonban a fog-
lalkozások költségét nem fedezi. A kérés: 160
ezer forintos múzeumpedagógiai kerettel te-
gye lehetõvé 1600 szentesi diák számára,

hogy részt vehessenek a foglalkozásokon.
Szabó Zoltán bejelentette: jelképesen magá-
val hozta a 10 ezer 600 forintot, ami 15 képvi-
selõre elosztva egy fõre jut, kérte képviselõ-
társait, hogy tiszteletdíjukból adják össze a
160 ezer forintot.

Hatan nyújtották be pályázatukat a Hajlék-
talan Segítõ Központ intézményvezetõi állá-
sára. A szakértõi bizottság három pályázót
jelölt ki és hallgatott meg a szeptember 27-i
ülésen. Halmai István az ad hoc bizottság
munkájával kapcsolatban megjegyezte: nem
érti, hogyan értékeltek, amikor olyan jelöltek
kerültek be a sorba, akik nem felelnek meg a
pályázatban kiírtaknak. Szabó Zoltán képvi-
selõ azzal a kitétellel, hogy a jelöltek közül
senki sem felel meg a feltételül szabott ösz-
szes kritériumnak, egy évben korlátozta vol-
na az állás betöltését. A javaslatát nem támo-
gatták, a képviselõk Tedás Zoltán szociális
szervezõt bízták meg 5 évre a központ
vezetésével. Felülvizsgálta a testület a szoci-
ális rendeletet és dr. Chomiak Waldemar képvi-
selõ javaslatára októbertõl bõvülhet a
közgyógyellátásra jogosultak köre. Záró na-
pirendi pontként ismét szóba került a felsõ-
oktatás városi lehetõsége. Ezzel kapcsolatban
Szûcs Lajos alpolgármester kijelentette: a ta-
nulói létszám országos szinten csökken, az
intézmények átszervezés elõtt állnak, így a
kérdés egyelõre Szentesen sem aktuális.

Lovas József

(folytatás az 1. oldalról)
Borsosabb beruházás lesz

az 50 méteres medence fel-
újítása, ami elodázhatatlan-
ná vált, hiszen jelenlegi álla-
potában várhatóan nem fog
üzemelési engedélyt kapni
jövõ tavasszal a szakható-
ságtól. A korszerûsítést –
amit statikai vizsgálat elõz
meg – három ütemben hajta-
nák végre.

Sekélyebb lenne
az 50-es

Elsõként – a hatékonyabb
vízforgatás érdekében – alul-
ról becsöveznék a medencét,
ezt vízzáró betonnal fednék
le, majd lefestenék. Ezzel
350-rõl 210 centiméterre
csökkenne a legnagyobb víz-
mélység. Mindez bruttó 37
millió forintba kerül. A má-
sodik ütemben – ez már ke-
vésbé sürgetõ – kiépítenék a
feszített víztükörhöz szüksé-
ges vályúrendszert a meden-
ce oldalán, új rajtköveket
szerelnének fel, a hõcserélõt
pedig a medenceszint alá
süllyesztenék. A harmadik
ütemben csempével burkol-
nák a medencét, és kicserél-
nék a korlátokat és a gépé-
szeti berendezéseket. Az is
az elképzelések között szere-
pel, hogy jövõ nyárra szpon-

zori támogatással három kis
csúszdát helyeznek el a
gyermekmedencéknél, illet-
ve élményelemet építenek be
a tanmedence nyugati olda-
lán.

Az üdülõközponttal kap-
csolatos hír, hogy 2012-tõl az
önkormányzat átvenné az
Ady Endre utcai gyógyfürdõ
üzemeltetését a kórháztól –
errõl Szirbik Imre nyilatko-
zott a Rádió Szentesnek.
Nem volt ez korábban sem
titok, hiszen a már elfoga-
dott szentesi ciklustervben is
szerepel, hogy a jövõre 50
éves fürdõt a város szeretné
hasznosítani. A polgármester
elmondta, már folytatott
egyeztetést az átvételrõl a
megyei önkormányzat ve-
zetésével. Szentes a ligeti
stranddal összekapcsolva
mûködtetné a fürdõt, amit
most pályázati források ki-
aknázásával fejleszteni sze-
retne. Erre a célra 50-60 mil-
lió forintot fordítana az ön-
kormányzat, mégpedig az
uszodafejlesztésre elkülöní-
tett hitelkeret terhére.

39 milliós bukta

Modernizációra és a szol-
gáltatások bõvítésére szük-
ség is lenne, a gyógyfürdõ
ugyanis nem igazán jövedel-
mezõ a kórház számára: az
elmúlt esztendõben több
mint 39 millió forint veszte-
séget termelt. Ha a tavalyi
látogatottságot alapul véve
megnégyszereznék a belé-
põk árát, az a bevétel sem fe-
dezné a kiadásokat. A gaz-
daságosabb üzemeltetéshez
elengedhetetlenül szükséges
az épület energetikai rend-
szerének korszerûsítése. A
nyílászárók cseréje az el-
vesztett hõenergiát harma-
dára csökkentené, tekintet-
tel arra, hogy mintegy 210
négyzetméteres az épület
egy rétegû ablakfelülete. Ez
mai árakon 5-7 millió forint-
ba kerülne. Növeli a veszte-
séget az udvari medence téli
lefedése is, hiszen amellett,
hogy sok pénzbe kerül, be-
vételkiesést is jelent, hiszen a
fürdõzõk közül sokan a kül-
téri nyitott medencehaszná-
latot igényelnék télen is.

Ezekrõl a tapasztalatokról
Várkonyi Katalin számolt be
lapunknak, akinek néhány
kérdést tettünk fel a gyógy-
fürdõrõl. Arra a kérdésünk-
re, hogy az intézmény tervbe
vette-e a gyógyfürdõben

mûködõ ellátások a kórház
kerítésén belülre telepítését,
a fõigazgatónõ azt válaszol-
ta, hogy ilyen jóváhagyott
intézményi terv nincs. Jelen-
leg nincs is lehetõségük, he-
lyük ezeknek a szolgáltatá-

soknak a befogadására. Azt
is megtudtuk tõle, hogy a
szentesi önkormányzat ter-
vérõl nem tárgyalt a fenntar-
tó megyei önkormányzat és
a kórház vezetése. Hogy
születik-e még idén megálla-
podás a mûködtetés átvéte-
lérõl, az kizárólag a fenntar-
tón múlik.

Kép és szöveg:
Bíró Dániel

Tetemes veszteséget termel a gyógyfürdõ

K is testvér t  kapna a strand

A szülõszobai ellátás kategóriában 3. he-
lyen végzett a Dr. Bugyi István Kórház , ösz-
szesített 42. helyezése mellett az Év szülésze-
te 2011 országos versenyben. A kiírásnak

megfelelõen három kategóriában lehetett
május 2-tól július végéig értékelni a szülésze-
teket: szülõszobai ellátás, gyermekágyi és új-
szülött ellátás, felszereltség és környezet.

Harmadik a szülõszoba

Takarmánykeverõ épül

Bõvülhet a közgyógy-
ellátásra jogosultak köre

Magyar József (középen) tíz éves álma vált valóra. (Fotó: Vidovics)

Tedás Zoltán vezetõi megbízást kapott.

Ha a gyógyfürdõben megnégyszereznék a belépõk árát, az sem fedezné a kiadásokat.
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Családi sportnapot rendez-
tek az elmúlt hét végén a  Rá-
kóczi utcai óvodában, ame-
lyen több mint háromszázan
vettek részt. Geréné Dunaháti-
Vas Márta intézményvezetõ
köszöntõje után a Hestia cso-
port látványos bemutatóját
láthatta a nagyérdemû, majd
a Kiss Bálint Református Ál-

talános Iskola ugrókötél cso-
portjának tagjai mutatták be
tudásukat. Ezek után az óvo-
da Szivárvány csoportjának
szalag tánca (képünkön)
után kezdõdött a tíz állomás-
ból álló nyomdavadászat. Az
állomások többsége sporto-
lásra, mozgásra hívta a gyer-
mekeket és szüleiket. A szí-

nes programok mellett egész
nap elõadásokkal és kósto-
lókkal hívták fel a figyelmet
a szakemberek az egészséges
táplálkozásra. Mivel az okta-
tási intézmény vöröskeresz-
tes bázisóvoda, így ezen a
napon véradást is szerveztek,
ahol ötvenhatan nyújtották
karjukat.

Termálvízbõl villamos
energiát állítana elõ Szentes
– errõl Szirbik Imre polgár-
mester beszélt a Rádió Szen-
tesnek. Az elképzelés meg-
valósítása érdekében a város
elsõ embere segítséget kért
Bécsben az izlandi nagykö-
vettõl, aki összehozott egy
találkozót egy szakavatott
céggel. A termálenergia kö-
zületi hasznosítását már
megvalósította Szentes: az
elmúlt évek fejlesztései ré-
vén szinte gázfüggetlenné
vált a helyi távhõrendszer,
amihez tíz közintézmény
csatlakozhatott tavaly. Az út-
törõ fejlesztés pénzügyi fe-
dezetét jó részt a jövõre in-
duló Norvég II. program je-
lentené. 

– Tudomásom szerint már

folytak ilyen kísérletek Ma-
gyarországon. Zala megyé-
ben a Mol kezdett bele egy
hasonló projektbe – mondta
lapunknak Döbrõssy Iván, a
Szentes Városi Szolgáltató
Kft. ügyvezetõje, aki elkísér-
te az osztrák fõvárosba
Szirbik Imrét. Az ügyvezetõ
szerint a szentesi termál-
kutak közül többnek a vize
is alkalmas lehet arra, hogy
villamos energiát állítsanak
elõ belõle. Hozzátette, a vá-
ros számára az lenne a leg-
kedvezõbb, ha olyan techno-
lógiát találnának, amely ké-
pes 50 fokos víz hasznosítá-
sával villanyáramot termel-
ni, az ilyen hõmérsékletû
vízbõl ugyanis rengeteg áll
rendelkezésre. Az õszi és téli
hónapokban rendszeresen

egyeztetni fognak szakembe-
rekkel az elképzelés megva-
lósíthatóságáról, hogy mire
kiírják az új norvég pályáza-
tokat, Szentes kész anyagot
nyújthasson be. 

– Magyarországon ez még
járatlan út, számos gazdasá-
gossági kérdést felvet ez az
ötlet – fogalmazott lapunk-
nak a szentesi gondolat kap-
csán Szita Gábor. A Magyar
Geotermális Egyesület elnö-
ke szerint Ausztriában mû-
ködik ilyen erõmû, de az 100
fok feletti termálvizet hasz-
nál föl. Arra, hogy a forrás-
pont alatti hõmérsékletû ter-
málvízbõl villamos energiát
állítsanak elõ, nem tudott
európai példát mondani a
szakember.

B.D. 

Termálvízbõl villanyáram:
járatlan út

Az Unibau-Épszer Kft. köthet kivitelezési szer-
zõdést a Klauzál utcai óvoda felújításáról és bõ-
vítésérõl a szentesi önkormányzattal, miután a
Közbeszerzési Döntõbizottság hétfõi határozatá-
ban elutasította az Integrál Zrt. és a Bodrogi Bau
Kft. jogorvoslati kérelmét. Mint arról múlt héten
beszámoltunk, két építõipari vállalkozás is meg-
támadta az önkormányzat közbeszerzési bizott-
ságának döntését, amely szerint az Unibau-
Épszer Kft. adta a legkedvezõbb ajánlatot az épí-
tési munkákra. A feladatra elõzetes közbeszerzé-
si eljárásban kerestek kivitelezõt. A sietség azért
volt indokolt, mert a város azt szerette volna,
hogy a következõ tanévet már a megújult és ki-
bõvített intézményben kezdhessék az óvodások.
Egyelõre a támogatási szerzõdést sem írta alá
Szentes. A nyertes társaság 12 hónapra vállalta a
megbízás teljesítését, vagyis – ha nem történik
valamilyen csoda – jövõ szeptemberre feltehetõ-
en nem fejezõdik be a 265 milliós fejlesztés. 

B.D.

Kezdõdhet az
óvodabõvítés Szentesi állomásához érkezett a Moz-

dulj rá! aerobik road show, mely azért
kivételes alkalom, mert a sportprogra-
mon részt venni eddig csupán Magyar-
ország nagyvárosaiban volt lehetõség.
Eddig!

Czanik Balázsék szervezésében azon-
ban mindenkinek lehetõsége nyílik arra,
hogy október 2-án, vasárnap a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnokban részt ve-
gyen egy 6 órás aerobik maratonon, ahol
megismerkedhet a mozgás legkülönbö-
zõbb formáival. A road show lehetõséget
teremt arra is, hogy élõzenére sportolja-
nak a vállalkozó kedvûek a 6 órás
maraton során.

S hogy kitõl az ötlet? Attól a Czanik
Balázstól, aki a capoeira aerobik megál-
modója, s aki Gáspárné Edina aerobik
edzõ hívására érkezik hozzánk, hogy
egy kellemes délelõtti-délutáni aktív ki-
kapcsolódást biztosítson számunkra az
ország különbözõ településeirõl érkezõ
társaival együtt. 

Aerobik 

Több mint 50 ezer forintot spórolhatnak
azok a szentesi családok, akiknél 1998-ban
született lánygyermek, és a tinédzser részt
vesz az önkormányzat által finanszírozott
ingyenes HPV-oltás programban.

A felhívást a polgármesteri hivatal eljutatta
a 138 érintetthez, de lapzártánkig csak 70 kis-
lány jelentkezett az oltásra, 7 család nemle-
ges választ adott. A téma azon a konferenci-
án is terítékre került, amit múlt pénteken
rendeztek a megyeházán. Ott Szûcs Lajos al-
polgármester bevezetõjében úgy fogalma-
zott, többet kellene figyelnünk magunkra.
Hangsúlyozta, az októberben induló ingye-

nes városi szûrõprogram és a HPV-oltás is le-
hetõséget kínál erre. A konferencián az ön-
kormányzati képviselõk, egészségügyi szak-
emberek, oktatási intézmények vezetõi elõtt
a program kezdeményezõi, megvalósítói is-
mertették az elképzeléseiket, a lebonyolítás
menetrendjét. A HPV-oltás kapcsán elhang-
zott, nem csak a méhnyakrák, hanem egyéb
daganatos megbetegedések megelõzésére is
szolgál az oltóanyag, ezért érdemes fiúkat is
beoltani. A HPV elleni védõoltás Szentesen,
csak a szentesi, 1998-ban született lányoknak
ingyenes.

* * *
Egészség a célkeresztben – SZENTtESt

egészségmegõrzõ program részeként októ-
ber 5-én, szerdán 17 órakor a Közösségi térbe
(Dózsa-ház) várják az érdeklõdõket a szerve-
zõk, ahol a szûrõprogram október 8-i aktuá-
lis szûrések részleteirõl és fontosságáról kap-
nak felvilágosítást dr. Balázs Éva reumatoló-
gustól, dr. Gyenes Ágota szemésztõl, dr. Ha-
lász Oszkár szülész-nõgyógyásztól és dr.
Kispál Mihály onkológustól.

Október 8-án, szombaton a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház Rendelõintézetében és a Dr. Bu-
gyi István Kórház Gyógyfürdõ és Nappali
Kórházában 10 és 17 óra között lesz méh-
nyakrák és szemészeti szûrés, mellvizsgálat,
csontsûrûség-mérés, mammográfiás vizsgá-
lat, gyógytorna, és az 1998-ban született
helybeli lányoknak ekkor adják be térítés-
mentesen az elsõ HPV-oltásokat.

A szervezõk az Ön megjelenésére is feltét-
lenül számítanak!

Miután az utánpótlás korú
Hegyes-Kis páros sporttörté-
nelmet írva döntõt táncolt az
ifjúsági Eb-n, ahogyan arról
lapunk is beszámolt, a „na-
gyok”, sem tétlenkedtek, vi-
lágraszóló eredményt értek
el. A Szilver TSE többszörös
magyar bajnok párosa, Lász-
ló Csaba és Mikes Anna a
Táncsport Világszövetség
(WDSF) által elsõ ízben meg-
rendezett freestyle, azaz sza-
bad fordításban a kûr világ-
bajnokságon standard tán-
cokban bejutott a döntõbe, s
a dicséretes 6. helyen vég-
zett. 

A Pekingben lezajlott ese-
ményre a világranglistás pá-
rok kaptak meghívást. Csaba

és Anna tavasszal egy kana-
dai versenyen próbálták ki
elsõ alkalommal a standard
táncoknak ezt a mûfaját. El-
lentétben a hagyományos
versenyekkel, a kûr világbaj-
nokságra 3-4 perces, szaba-
don választott zenére meg-
koreografált kûrrel lehetett
nevezni, hasonlóan a jég-
tánc-versenyekhez. A Szilver
táncosai a revük világát
megidézõ Díva (eredetileg
Burlesque) címû Christina
Aguilera-film betétdalaiból
összeállított programmal ké-
szültek. Itt lehetõségük volt
látványos mozdulatokra,
például emelésekre, amiket
egyébként nem enged a stan-
dard táncok szabályzata. A

duó hölgytagja erre az ese-
ményre tervezett kûrruhá-
ban, kalapban, neccharis-
nyában lépett a közönség
elé, eltávolodva kicsit az ele-
gánsabb világtól, s erotikát
csempészve a táncokba.

A verseny pénzdíjas volt,
így a döntõben megszerzett
6. helyüknek köszönhetõen a
táncosok költségei megtérül-
tek.

A sporttörténelmi pont-
szerzéssel Magyarország eb-
ben a mûfajban is eredmé-
nyesen mutatkozott be, s a
bajnokpáros újabb utat tapo-
sott ki a fiatal követõik szá-
mára, bár maguk sem zár-
kóznak el a folytatástól.

D. J.

Vb-döntõt ért Csabáék kûrje

Uniós támogatásból egy új
Bobcat E16 minikotró gép-
hez jutott egy helybeli vállal-
kozás. A Csõszer-Komplett
Kft. 3,6 millió forint uniós tá-
mogatást nyert a GOP „Mik-
ro-, kis- és középvállalkozá-
sok technológiafejlesztése”
címû pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A
nettó 9 millió forintos össz-
költségvetést meghaladó be-
ruházásból nem csak egy
minikotrót vásároltak, ha-
nem új munkahelyet is te-
remtenek.

A szentes i  te lephelyû
2002-ben alakult Csõszer-
Komplett Kft. víz-, gáz-, fû-
tés-, légkondícionáló-szere-
léssel foglalkozik. Szolgálta-
tásuk annyira keresett, hogy
a jelenleginél jóval több sze-
relést, kivitelezést is tudná-
nak teljesíteni a piacon, de
nem volt megfelelõ kotró, ra-
kodó, tereprendezõ gépük.
Most, uniós támogatással le-
hetõségük nyílt egy Bobcat

minikotró gép vásárlására,
így ennek köszönhetõen egy
új, saját tulajdonú erõgépet
kapcsolhatnak be a kivitele-
zésekbe. 

Nemcsak egy minikotró
gépet vásárolhattak, hanem
egy alkalmazott gépkezelõ
felkészítése is megvalósul. A
beszerzett korszerû kotró-
géppel megkezdhetik a so-
kak által igényelt, a kivitele-

zésnél szükséges földmun-
kát, betonfelület törést, a ke-
letkezett snitt szállító jármû-
re való rakodását. 

A rövidebb határidõ válla-
lása növeli a versenyképes-
séget, stabil munkát biztosít
a vállalkozásnak. A beruhá-
zással nyolc munkahelyet
tudnak megtartani, és egy
újat létrehozni.

(X)

A Dr. Bugyi István Emlék-
év nyári szünet utáni elsõ
konferenciájának ismét a
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ adott he-
lyet. A Dr. Bugyi István Kór-
ház és a Fresenius Medical
Care szervezésében a vese-
elégtelenség diétás kezelésé-
rõl, a gyógyszerek hatásáról,

a dialízisrõl, a vesetransz-
plantációról és a veseelégte-
lenséggel kapcsolatos szem-
fenéki elváltozásokról egy-
aránt szó esett. Az is kide-
rült, hogy a szentesi dialízis-
központnak van olyan bete-
ge, aki már évtizedek óta jár
kezelésre, köszönhetõen az
ott dolgozó szakemberek ál-

dozatos munkájának és an-
nak, hogy a Fersenius helyi
központjában is világszínvo-
nalú eszközök, felszerelések
állnak a betegek rendelkezé-
sére. A központban jelenleg
52 beteget kezelnek folyama-
tosan, s már az idei év elsõ 8
hónapjában 6073 dialízis ke-
zelést végeztek.

Több ezer kezelés

Stabil munka új géppel

Érdemes oltatni is

OOOOvvvviiiissssooookkkk
ssssppppoooorrrrttttnnnnaaaappppjjjjaaaa    

Dr. Józsa Géza is elõadást tartott.
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Kettõs kiállítás helyszíne
lesz a szegedi Móra Ferenc
és az itteni Koszta-múzeum
október 14-tõl. A Pécsi Csont-
váry Múzeum és a Magyar
Nemzeti Galéria összesen 40
képet ad kölcsön a Csongrád
megyei kiállítóhelyeknek,
mivel a mûvész élete mind-
két városhoz kapcsolódik. 

A szentesi múzeumban
a tárlat bevezetéseképpen
fontosnak tartják a festõ it-
teni kötõdését, hiszen a be-
mutatandó 14 kép a fiatalon
városunkban élt késõbbi
nagy formátumú mûvész
korai alkotása. Sõt, az is va-
lószínûsíthetõ, hogy igen
közel álltak a szívéhez a
nemsokára itt látható mû-
vei, mert lakásai falát ezek a
képek is díszítették, tehát
közöttük élt.

Gyógyszertárban
érte az elhivatottság

Csontváry a mûvészneve,
patikusi idõszakában még
Kosztka Tivadarként ismer-
ték. A Kisszebenben 1853-
ban született Kosztka Mihály
Tivadar édesapját követte a
polgári foglalkozásában, s
kezdetben az õ patikájában
segédkezett. 

1879-ben a szegedi árvíz
idején élen járt a mentésben,

s ez a megrázó élmény  visz-
szaköszön számos mûvén.
Ezt követõen visszatért
gyógyszerészi foglalkozásá-
hoz, s 1880-ban következett
be a rejtélyes megvilágoso-
dás, az elhivatás-élmény: a
patikában egy tinós szekeret
vetett papírra, amikor fõnö-
ke, háta mögött figyelve az
alkotást, kijelentette, Kosztka
szerinte festõnek született. A
fiatalember késõbbi írásában
úgy emlékszik vissza, ezután
kinyilatkoztatásként értel-
mezett hangot hallott fentrõl,
mely szerint „a világ legna-
gyobb napút festõje” lesz.
Azonban tudta: az anyagi
alapot meg kell teremtenie
hozzá.

Szentesi kötõdését meg-
említi önéletírásában is
Csontváry Kosztka Tivadar:
1882-ben jött ide, a Megváltó
patikában dolgozott. Errõl
sajnos, szinte alig maradt
fenn konkrétum. Annyi
azonban tudható, a mûvészi
képzéséhez szükséges anya-
gi kondíciójának erõsítése
végett dolgozott patikus-
ként. Alapvetõen e célból
tartózkodott városunkban is,
az akkor Farkas Sándor által
üzemeltetett patikában (a
mai Babilon könyvesbolt
épülete) dolgozott. Ismert

egy dokumentum, mely alá-
támasztja ezt: Budapest fõ-
polgármesterének levele,
melyben azt tudatja Szentes
v á ro s  t a n á c s á v a l ,  h o g y
K o s z t k a  Ti v a d a r  o t t a n i
gyógyszerész díjnoki alkal-
maztatásáról bizonyítvá-
nyért folyamodott hozzá, de
az egy forintos illetékbélye-
get nem csatolta kérvényé-
hez.

A szentesi Kosztkák
Ez a kis mellékszál Rózsa

Gábor kutatásából maradt
ránk, a muzeológus azonban
közreadott egy másik levél-
részletet is, melyben a pati-
kus itt élõ nagybácsiját látta
el receptekkel. Kosztka Károly
mérnök-feltalálóról van szó,
aki Szentesen telepedett le.
Arról híresült el, hogy öccsé-
vel kidolgozta szabadal-
maztatott „csodafegyverét”,
amelynek fából készült ma-
kettje a múzeum gyûjtemé-
nyét gyarapítja. Golyószóró-
juk azonban sohasem ké-
szült el, mert idõközben fel-
találták az övékénél hatéko-
nyabb úgynevezett töltény-
hüvelyes megoldást.

A nagybácsi 1887-ben
meghalt, Kosztka nevû le-
származottja nem él a város-
ban. Ifjabb Kosztka Károly is
csak az édesapjára vonatko-
zó emlékeket adta át a Törté-
neti és Régészeti Társulat-
nak. Arról sejtelme sem lehe-
tett, hogy gyerekkori játszó-
pajtása, Tivadar egyszer vi-
lághírû festõ lesz.

D. J.

Amikor  a  nyolcvanas
évek végén családjával Er-
délybõl Szentesre jött, s
vasutasnak állt, munkahe-
lyén csodálkoztak, hogy
több nyelven beszél, idézi
fel Katona György (képün-
kön). A mozdonyvezetõ az
anyanyelvével együtt hét
nyelvet ismer, köztük a ja-
pánt, és kínaiul is elkezdett
tanulni.

Ahol nyelvtudást várnak
el, majdnem mindenhol
nyelvpótlék jár a dolgozók-
nak, viszont a mozdonyve-
zetõk nem tartoznak ebbe
a kategóriába, mondván,
nyelvtudásukat úgysem
használják, vázolja fel Kato-
na György. A helyzet fonák:
ha külföldi vonat érkezik ha-
zánkba, csak az eredeti sze-
mélyzet vezetheti, idehaza
viszont kizárólag magyar
szakember irányíthatja a sze-
relvényeket. Ilyen esetekben
felkérik pilótának az adott
nyelvet beszélõ mozdonyve-
zetõt, aki felel minden for-
galmi ténykedésért.

Katona György esetében a
nyelvek voltak hamarabb.
Az 1. osztály elsõ óráján
megismerkedett az elsõ ro-
mán szóval – mivelhogy Szé-
kelyföldrõl származik csa-
ládjával, s ott azt hivatalos
nyelvként tanítják. Ötödik-
ben jött hozzá az orosz, majd
középiskolásként az angol.
Németül önszorgalomból, de
kényszerbõl is álltak neki fe-
leségével tanulni: abban bíz-
tak, sikerülhet kijutniuk
nyugatra. Végül azonban,
’88-ban átszökve Magyaror-
szágra, úgy döntöttek, itt
akarnak letelepedni, hiszen
az anyanyelvükön beszélhet-
nek. Legyen egy kályha,
ahonnan az ember elindul,
vagyis elõbb az anyanyelvé-
vel legyen tisztában minden-
ki, aztán jöhet a többi nyelv,
hangsúlyozza a férfi.

Mozdonyvezetõ már Szen-
tesen lett belõle, s a vasútnál
tudtak arról, hogy több nyel-
vet ismer. Ez akkor ott min-

denki számára hihetetlennek
tûnt. Román tolmácsolásra
kérték fel, jól ismerte a szak-
szavakat.

1991-ben került a kezébe
egy angol nyelvû vasutas
magazin. Megírta a fõszer-
kesztõnek, hogy japán moz-
donyvezetõvel szeretne leve-
lezni. A következõ hónapban
a lap japán tudósítója írt ne-
ki, akinek volt egy mozdony-
vezetõ barátja. A tudósítóval,
egy idõs gépészmérnökkel
annak haláláig, 2007 augusz-
tusáig tartotta a kapcsolatot
Katona György, s nagyra be-
csülte: az igazi bushidót, a
szamurájszellemet ismerõ
ember volt. Tõle kapta a tan-
könyveket, melyekhez elen-
gedhetetlen volt az angol
nyelv ismerete. Az általa
ajánlott masinisztával pedig
eleinte, csekély japán tudása
miatt, németül volt kénytelen
levelezni a szentesi moz-
donyvezetõ. Azóta viszont ti-
zenvalahány alkalommal járt
már itt kollégája, s egyszer õ
is viszonozta a látogatást.
Eleinte lehetetlennek tûnt
számára megtanulni a távol-
keleti nyelvet. Nem is csoda:
mint rögtönzött „nyelvtanfo-
lyamából” megtudtam, a ja-
pánok a régi írásmód szerint
függõlegesen, máskor víz-
szintesen írnak, akár egy új-
ságoldalon belül is vegyesen.
Mutat egy képes tankönyvet,
amely visszafelé halad: a há-

tuljánál kezdõdik, s az elsõ
oldallal fejezõdik be. Azt
mondja, a kiejtést is könyv-
bõl tanulta, s akkoriban még
nem voltak segítségére az
internet nyújtotta lehetõsé-
gek sem.

Mindenesetre mostanában
a kínai nyelvhez is kedvet
kapott, méghozzá Nagaszaki
egyik templomában - melyet
kínai szerzetesek építettek
600 éve, s ahol a miénkhez
döbbenetesen hasonló bútor-
formákat, díszítéseket vett
észre.

Sok örömet szerez neki a
nyelvtanulás mind a mai na-
pig, mely arra hívta fel a fi-
gyelmét, hogy a különbözõ
nyelvekben visszaköszönnek
a közös gyökerek. Szenvedé-
lyesen fejtette ki, hogy van-
nak értékeink, s hogy meny-
nyire fontos azokat átadni a
fiataloknak. A házuk elõtti,
saját kezûleg faragott bámu-
latos székelykapu is a gyöke-
reikrõl árulkodik.

Büszkén említi, hogy lá-
nyának õ tanította meg az
alapokat japánból, s az angol
nyelvvizsgájára is segített
felkészülni, ahogyan na-
gyobbik fiának is. Katona Ág-
nes azóta elvégezte az ELTE
japán szakát, tavasszal la-
punkban is írtunk a Boros
szakközépiskolában elindí-
tott, s népszerûségnek ör-
vendõ japán szakkörérõl.

Darók József

23 millió forint támoga-
tást nyert CNC esztergapad
beszerzésére  a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal (MVH) mikrovállal-
kozásokat segítõ pályázatán
Szécsényi Péter egyéni vál-
lalkozó. A fejlesztésnek kö-
szönhetõen 3 új munkahely
jön létre a szentesi vállalko-
zásnál.

Szécsényi Péter 1990 óta
foglalkozik mezõgazdasági
gépek alkatrészeinek gyártá-
sával és forgalmazásával. Az
elmúlt években, fõleg a gaz-
dasági válság 2008-as bekö-
szöntével megnõtt a keres-
let a mezõgazdasági gépek
utángyártott alkatrészei
iránt, mivel jóval olcsóbban
lehetett beszerezni, mint az
eredeti, gyári elemeket. A
megszaporodott megrende-
lõi igények fejlesztésre sar-
kallták a szentesi vállalkozót,
aki arra is figyelemmel volt,
hogy olyan technológiát al-
kalmazzon a jövõben, ami
megfelel korunk elvárásai-
nak. Manapság ugyanis ter-
vezõprogramok segítségével
nagyon bonyolult és össze-
tett alkatrészeket állítanak
elõ a gépgyártók, s ezeket
nagyon nehéz hagyományos
gépekkel utángyártani. Az
ilyen elemek elõállításához
elengedhetetlenné vált egy
számítógép vezérlésû komp-
lex szerszámgép. 

– 2009 õszén kedvezõ felté-

telekkel pályázatot írt ki a
Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal. Ideális lehe-
tõséget kínált vállalkozásom
fejlesztésére – mondta Szé-
csényi Péter. A szentesi vál-
lalkozó végül egy Takisawa
EX-510 ellenorsós, hajtott
szerszámos CNC eszterga-
pad megmunkáló-központ
beszerzésére, valamint az
ISO-9001-es minõségbiztosí-
tási rendszer bevezetésére,
weblapkészítésre és tevé-
kenységének reklámozására
nyújtott be pályázatot. Azért
ezt a szerszámgépet válasz-
totta, mert erõs alkatrészek
legyártására is alkalmas,
és nagyobb munkadarabok
megmunkálására is képes. A

2009-es fejlesztésû gép egy
felfogatással és egy progra-
mozással képes bármilyen al-
katrész legyártására, és ter-
melékenysége húszszorosa
egy hagyományos szerszám-
gépnek. Mindemellett kör-
nyezetbarát, fékezéskor pél-
dául villamosenergiát termel
vissza a hálózatba. Kis- és
középsorozatok gyártását pi-
acképes áron lehet vele vé-
gezni, ugyanakkor egyedi al-
katrészeket is rövid idõ alatt
el tud készíteni. Akár ezer
program lefuttatására is ké-
pes, ezeket tárolni tudja, így
bármikor ismételhetõ a gyár-
tás. Az is szempont volt ki-
választásakor, hogy javul
a gyártmányok minõsége,

szebb felületek elõállítására
képes.

Tevékenységét kiajánló
weboldalra azért volt szüksé-
ge Szécsényi Péternek, hogy
könnyebb elérhetõséget biz-
tosítson leendõ megrendelõi-
nek, akik közül egyre többen
jelentkeznek határainkon túl-
ról. A környezõ országokon
kívül Németországból és
Hollandiából is kapott már
megbízást a szentesi vállal-
kozó, aki szerint az MVH pá-
lyázata nélkül képtelen lett
volna a megfelelõ fejlesztést
megvalósítani. Pályázata si-
keres lett, 23 millió forint tá-
mogatást nyert, ami a teljes
fejlesztés összköltségét te-
kintve 60 százalékos támoga-
tási arányt jelent. A projekt
finanszírozásában lízingcég
segített, de emellett az is
nagy könnyebbséget jelent a
vállalkozónak, hogy ettõl az
évtõl folyamatosan be lehet
nyújtani a számlákat az
MVH-nak, így nem okozott
pénzügyi nehézséget a fej-
lesztés lebonyolítása. Külön
öröm Szécsényi Péter számá-
ra, hogy a beruházásnak kö-
szönhetõen három új munka-
helyet teremt Szentesen – az
új munkatársak betanítását
már megkezdte a szerszám-
gép forgalmazója.

(X)

Sikeres MVH-s pályázat

A múzeumi tárlat elé

Csontváry visszatér
Hét nyelven beszélõ mozdonyvezetõ

„Beszéljünk egymással, ta-
nuljunk egymástól” címmel
egy hétig (október 3–9.) tartó
programokra várják az ér-
deklõdõket a városi könyv-
tárban.

Október 3-án, hétfõn 18
órakor Ruszttól Alsólend-
váig: Kalandozás a történel-
mi Magyarország borvidéke-
in címmel dr. Mód László nép-
rajzkutató tart elõadást.

Október 4-én, kedden 18
órakor Évfordulók nyomá-
ban: Liszt I.: A zongoravirtu-
óz címmel Nagy János ny.
igazgatót hallhatják.

Október 6-án, csütörtökön
10–18 óra között Most utoljá-
ra: Megbocsátás napja! En-
nek keretében a lejárt doku-
mentumok késedelmi díját
elengedik.

Október 6-án, csütörtökön
18 órakor Megemlékezés az
aradi vértanúkról. Elõadó
Bucsány György ny. középis-
kolai tanár.

Október 9-én, vasárnap
9–17 óra között könyves va-
sárnap; 9–13 óra Régi idõk
játékai – Földes András; Pró-
bálja ki! 1. – kézmûves tech-
nikák a Szentesi Díszítõszak-
kör tagjaival; 10–13 óra írás-
elemzés – K. Horváthné Szabó
Edit; 14–17 óra Próbálja ki! 2.
– dísztárgy készítés a Kurca-
parti Foltvarró Kör tagjaival,
9–17 óra kézmûves foglalko-
zások.

A korábbi évekhez hason-
lóan október 3–9-ig térítés-
mentes beiratkozásra és
internethasználatra (napi 1
óra) is lesz lehetõség.

Könyvtári napok

Október 1-jén, szombaton
két kiállításon mutatkoznak
be a városunkban az Aradi
Fotóklub tagjai.

16 órakor nyílik a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Házban a
klub bemutatkozó kiállítása.
Egy fekete-fehér képekbõl ál-
ló kollekciót állítottak össze
a tagok, 15 szerzõ vegyes ké-
pei láthatók. Szép és látvá-
nyos tájképeket, aktfotókat,
emberábrázolásokat, érdekes
formákat tartalmazó képeket
nézhetünk meg a bemutat-
kozó tárlaton.

17 órakor a Galéria Kávé-

házban nyílik az Aradi Fotó-
klub másik kiállítása. Erre az
Aradról készített képanya-
gukból hoztak egy váloga-
tást, és bemutatják városuk
nappali és éjszakai arcát, te-
reket és szép épületeket.

Az Aradi Fotóklub néhány
tagja is itt lesz a kiállításaik
megnyitóján, de közös vá-
rosnézésre és fotósétára is
sor kerül a Szentesi Fotókör
tagjaival, így az egész napot
városunkban töltik el.

A fotókiállításokra min-
denkit szeretettel vár a Szen-
tesi Fotókör.

Aradi Fotóklub
kiállításai

KOZÁK LIZA FESTMÉ-
NYEIBÕL nyílik kiállítás ok-
tóber 1-jén, szombaton 15
órakor a városi könyvtárban.
A tárlatot megnyitja: dr.

Gyovai Gabriella.
A tárlat megtekinthetõ az

intézmény nyitva tartási ide-
jében október 20-ig.

Nagy jelentõségû képzõmûvészeti kiállítás nyílik októ-
berben a Koszta József Múzeumban, melyre nem volt még
példa, s talán egyhamar nem is lesz: Csontváry Kosztka Ti-
vadar alkotásaiból látható válogatás december közepéig.
Ráadásul a Munkácsy Mihály után a legjelentõsebbnek tar-
tott magyar festõnek szentesi kötõdése is van, igaz, váro-
sunkban nem színeket, hanem gyógyszereket kevert. 
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Négyéves korában édesap-
ja, Haraszti Ervin, akinek a
100. születésnapját az idén
ünnepelte a család, kézen
fogva vitte le az uszodába,
az akkori 50 m-es medencé-
be, és otthagyta a lépcsõnél
a sekély vízben. Majd elment
intézni a vízilabdázók ügyes-
bajos dolgait, hiszen õ volt a
csapat mindenese.

A kisfiú azonban kíváncsi
volt, és átment a mélyebb
részhez, ott belecsúszott a
vízbe. Kapálózni kezdett, és
így fel tudott jönni a felszín-
re, majd kievickélt a lépcsõ-
höz. Szuszogott egy kicsit,
majd újra belevetette magát
a vízbe és megint – ösztönö-
sen mozgatva a lábait és a
kezeit – kiúszott. Amikor es-
te az édesapja „elõkerült”,
büszkén mutatta meg neki,
hogy tud úszni. Az édesapja
nemhogy bántotta, inkább
büszkén mutogatta az akkori
vízilabda „sztároknak”. Kö-
kény Jóska, Nemes „Coca”,
Magony Géza, (Ló), amikor
nem volt edzés a strandon
„csajoztak”, és amikor unat-
koztak vagy szórakozni
akartak, akkor elkapták a

kisfiút és bedobták a meden-
cébe. Nevettek, ahogy Tegze
kikapálózott a lépcsõhöz, hi-
szen oldalt nem érte el a kor-
látot.

13 éves kora körül aztán
már rendesen tudott úszni,
és azok közé a kevesek közé
tartozott, akik versenyszerû-
en hamarabb kezdtek vízi-
labdázni, mint úszni. Itt is
rögtön a mély vízbe került,
hiszen a hatalmas termetû
Hasznos István vezérletével a
Szolnok Szentesen játszott.
Abban az idõben elég nehéz
volt 7 olyan embert össze-
szedni helyben, aki úszni is
tudott és még a labdát is el
tudta kapni. Horváth „Rozo-
ga” volt akkor az edzõ, és a
második félidõre (ekkor még
két félidõ volt) mindig lesé-
rült valaki a csapatból, de
nem volt csere. Rozoga ki-
szólt, hogy „Tegze, gyere
be!”, és pont Hasznossal ke-
rült párba, aki bevitte a kapu
elé. Sok-sok kiló izom kü-
lönbség volt a szolnoki, válo-
gatott játékos javára, akivel
szemben nem sok esélye
volt. Tegze azonban a két ke-
zével rákapaszkodott a cen-

ter jobb kezére, hogy ne tud-
jon lõni. Hasznos pedig rek-
lamált, hogy szabálytalanul
fogják, közben a jobb kezé-
vel a vékonyka Tegzét ide-
oda lengette. A játékvezetõk
ezt látva, kiállították Hasz-
nost. Így maradt Haraszti a
csapatban 17 éves koráig, ak-
kor került a Fradihoz, majd
az Újpesthez. Addigra meg-
e r õ s ö d ö t t  é s  úszásban is
rengeteget fejlõdött. Õ volt a
leggyorsabb vízilabdás az
országban, így az úszók is
szemet vetettek rá, s mind a
két sportágban válogatott
lett.

Az akkori zavaros helyzet-
ben aztán Németországba,
majd az USA-ba került. Ko-
moly sérülés után újrakezdte
a sportolást, és ez olyan jól
sikerült, hogy az ezután elért
eredményeire lehet a leg-
büszkébb. Houstonban egy
amerikai edzõ keze alatt ha-
talmasat javult. Mivel nem
volt állampolgársága, így
nem lehetett amerikai válo-
gatott, de 54.3 mp-el 100 m
gyorson megverte az olimpi-
áról hazatérõ Jim Montgo-
mery-t. A nüncheni olimpia
elõtt volt egy válogatóver-
seny, ahol a késõbbi 7-szeres
bajnok Mark Spitzet verte
meg fél testhosszal 50 m-es
gyorsúszásban, ami akkor
nem volt olimpiai verseny-
szám. Aztán a hosszú távú,
nyílt vízi versenyekre állt rá,
és többször is elnyerte a vi-
lágbajnoki címet. 54 évesen
még megnyerte a 2 mérföl-
des óceánúszó bajnokságot
sok-sok fiatal elõtt.

Haraszti Tegze sokoldalú
ember, de állítása szerint so-
ha nem lett volna belõle tu-
dós, feltaláló, ha nem ilyen
intenzíven sportol. Hiszen a
sport sok mindenre megta-
nítja az embert, az egészsé-
ges életmóddal együtt renge-
teg oxigént szállít az agyba,
ami feltétlenül szükséges a
gondolatok megszületésé-
hez.

Garai Sz. Imre

Aki legyõzte Mark Spitzet is

A Szabadidõs Sportklub
szeptember 24-én a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban ez évben is megrendezte
a Gágyor János Amatõr Te-
remlabdarúgó Tornát.

Eredmények: 1. Dream-
Team, 2. Favorit, 3.Old Boys.
Legjobb góllövõ: Mihály Ta-

más (15), legtöbb gólt lövõ
csapat: Dream-Team (32 gól).

Kedden Szentesen rajtolt
a honi vízilabda-bajnokság
2011/2012-es idénye. A me-
dencében új játékosokkal, új
edzõvel és névadó szponzor-
ral erõsödõ Szentesi CS&K
Szentesi VK férfi együttese a

nyáron közel egymillió eurót
a csapatra költõ, és dobogós
álmokat szövögetõ Szolnok-
kal mérkõzött a nyitómérkõ-
zésen. A Szentes tisztes, 9–7
arányú vereséget szenvedett
riválisától, amelyik Bálint,

Józsa, Weszelovszky, Araczki,
Németh, Lázár, Szõke hetessel
kezdte az idényt, nem is akár-
hogyan. Két negyedet követõ-
en mindössze két góllal veze-
tett a  román és magyar válo-
gatott játékosokat felvonulta-

tó Szolnok. A bajnokság elsõ
hazai gólját Lázár Zsolt szerez-
te, késõbb Tóth Péter, Németh
Dániel, Weszelovszky László is
feliratkozott a gólszerzõk kö-
zé, a legeredményesebbnek
mégis Szabó Zoltán bizonyult,
aki egymaga háromszor vette
be az ellenfél kapuját. A har-
madik negyedben kisebb hul-
lámvölgybe kerültek a mie-
ink, ekkor úgy tûnt, erõnlét-
ben és mentálisan is felõrli
a csapatot a Szolnok, ám
Negrean négy perces kiállítása
visszahozta a meccsbe Lukács
Dénes együttesét. Sajnos két
gólnál jobban nem sikerült
megközelíteni a Szolnokot, 

– Nagyon büszke vagyok a
csapatomra, hiszen meg tud-
tuk valósítani elképzelésein-
ket, fegyelmezetten játszot-
tunk – nyilatkozta a mérkõ-
zést követõen Lukács Dénes,
edzõ. – Két és fél negyeden
keresztül nem tudott akció-
gólt szerezni a Szolnok, ez
mindenképpen biztató a jövõ-
re nézve. Fiatal csapatom az
utolsó pillanatig küzdött, saj-
nos rövidebb kispadunk volt,
mint ellenfelünknek, de emelt
fõvel mászhattunk ki a me-
dencébõl. 

Legközelebb október 8-án
az újonc Kaposvár látogat a
ligeti uszodába. H.V.

Jó lesz ez a csapat!

Újabb fontos három pont-
tal gazdagodott az elmúlt
szombaton a Szentesi Kini-
zsi megyei másodosztályú
labdarúgó csapata. A mie-
ink az Universitas együtte-
sét verték 4-0-ra, és ezzel a
gyõzelemmel már a hetedik
helyen állnak a tabellán.

– Megérdemelt gyõzelmet
arattunk – mondta Bozóki
Zoltán, a Kinizsi vezetõedzõ-
je a mérkõzést követõen. –
Rég volt, hogy gyõzelemnek
örülhettünk a Tanárképzõ el-
len, külön öröm, hogy ezút-
tal négy gólt tudtunk rúgni
nekik. Fegyelmezetten ját-
szottunk, ezúttal a kialakított
helyzeteket is sikerült érté-
kesítenünk, így végül maga-

biztosan gyûjtöttük be a baj-
noki pontokat.

Az elsõ negyedóra végén
Németh Arnold révén szerzett
vezetést a Poszler – Németh,
Halmos (Kánvási), Bordács,
Vincze, Tihanyi (Debreczeni),
Szabó (Polyák Cs.),  Hidas
(Pengõ), Nagy, Polyák A.,
Gránicz (Vadász) összeállítás-
ban pályára lépõ Szentes,
majd a félidõ közepén Tiha-
nyi duplázta meg az elõnyt.
A szünet után, szegedi lehe-
tõségeket követõen, ismét a
mieink örülhettek, elõbb Hi-
das, majd a lefújás elõtt pár
perccel Gránicz vette be az
egyetemisták kapuját. 

A Kinizsi a hétvégén a
Szõreg otthonába látogat. A

szõregiek a táblázaton a ne-
gyedik helyen állnak, a leg-
utóbbi fordulóban idegen-
ben lõttek hat gólt a Földeák-
nak, igazi erõpróba elõtt áll
tehát Bozóki Zoltán legény-
sége. A mieinknél sem eltil-
tott, sem sérült játékos nincs,
így akár a legjobb összeállí-
tásában veheti fel a harcot a
Kinizsi a dobogóra pályázó
Szõreggel.

–  N e m  ü n n e p e l ü n k  a
négygólos sikert követõen,
hanem készülünk a hétvégi
bajnokira. Jó csapat vendégei
leszünk, szikrázóan kemény
összecsapásra számítok- zár-
ta mondandóját Bozóki Zol-
tán.

H.V.

Emléktorna

A szegvári születésû olim-
pikon, sokszoros magyar vá-
logatott, és magyar bajnok
diszkoszvetõ Tégla Ferenc 20
éve jár a World Police & Fire
Games rendezvénysorozatra.
Ez a rendõrök és a tûzoltók
világjátéka, egyfajta olimpia,
ahol közel 6000 versenyzõ
versenyzett augusztus 26. és
szeptember  5. között, szám-
talan sportágban.

A világjátéknak az a neve-
zetessége, hogy a klasszikus
(atlétika, labdajátékok, vizes)
sportágak mellett speciális
versenyszámok is szerepel-
nek, melyek a különbözõ
szolgálati ágakhoz – tûzoltó
akadálypálya, vagy éppen
a patkódobás – kötõdnek. A
világjátékokat mindig más
helyszínen tartják, az idén
New York volt a vendéglátó. 

Sajnos két napig az Irene

hurrikán miatt
a játékokat fel
kellett függesz-
teni, olyanok
voltak a körül-
mények, hogy
még a szállo-
dát sem hagy-
hatták el, de
aztán rendben
zajlottak a ver-
senyek.

Magyaror-
szágról 13 ver-
senyzõ vehe-
tett részt a ren-
d e z v é n y e n .
Tégla Ferenc,
a nyugállomá-
nyú tûzoltó al-
ezredes, a „sa-
ját” sportágá-
ban ,  a  d isz -
koszvetésben,
és kalapácsve-

tésben nem talált legyõzõre,
míg súlylökésben 1 cm-rel
szorult a második helyre. El-
árulta, nagyon szeretett volna
három aranyérmet nyerni, hi-
szen a három unokájának ezt
megígérte. A csapatba elég
nehéz belekerülni, mert az
még kevés, hogy valaki jó
eredményekkel rendelkezik,
szükséges olyan támogatókat
is találni, akik segítenek a ver-
senyre történõ kiutazásban, és
az ott tartózkodás vagy a fel-
készülés költségeibe.

A mai fiataloknak azt üze-
ni, hogy a sportolás és az
egészség nagyon fontos do-
log. Ne csak a számítógép, az
internet mellett üljenek, kezd-
jenek el minél többen rend-
szeresen sportolni, hiszen ez
az ember alapvetõ igénye
kell, hogy legyen.

G. Sz. I.

Harcos meccs elõtt a Kinizsi

Tégla Ferenc
újra bajnok

A Los Angeles közelében élõ tudós, feltaláló, aki az ame-
rikai ûrhajózásnak, légierõnek és a hadiiparnak (is) dolgo-
zik, Európában és Amerikában is elismert professzor, Ha-
raszti Tegze Szentes díszpolgára, a nyári szabadságát is-
mét Szentesen töltötte. Állítása szerint az integrált áramlás
megalkotására a szentesi uszoda két kifolyója ihlette, de ar-
ról, hogyan kezdõdött az uszodával való kapcsolata, csak
most beszélt.

A szentesi gárda megvalósította Lukács Dénes elképzeléseit. (Fotó: Vidovics)



A friss füge hazánkban be-
szerezhetõ a piacon vagy
zöldségesnél, de nem kizárt,
hogy valakinek a saját kertjé-
ben is megterem és talán
nem is tudja, hogy mit kezd-
jen vele. Két gyors és egysze-
rû füge receptet ajánlunk.

A füge felhasználásra kész
állapotban van ha puha, az
érett gyümölcs héjának színe
lehet zöld vagy sötétlila is,
belül ennek megfelelõen vi-
lágos vagy sötét pirosas-bor-
dó színû és édes. Alakja jel-
legzetesen szív formájú, mé-
rete akár dió nagyságú is le-
het – fõként az itthon termõ
–, de általában ennél valami-
vel nagyobb. Felhasználás
elõtt óvatosan mossuk meg
vagy nedves papírtörlõvel
töröljük át a fügét, szárát kis-
sé vágjuk le. Ügyeljünk arra,

hogy ép gyümölcsöt ve-
gyünk.

Füge befõtt

Megmossuk és megszur-
káljuk a nem túl érett, de
nem is éretlen fügéket. Ece-
tes vízbe helyezzük, és eb-
ben fõzzük addig, míg kellõ-
en puha nem lesz. Ezután le-
hûtjük, és üvegbe tesszük a
fügéket. Szirupot készítünk
rá (minden liter vízhez 75
dkg cukrot adunk) és ezzel
öntjük le. Lezárjuk az üvege-
ket és gõzöljük 20 percig.

Fügebor

1 kiló szárított fügét véko-
nyan felszeletelünk. Közben
3,5 liter vizet 1 kiló cukorral
felforralunk, és kihûtjük. A
fügét kb. 6 literes üvegekbe,
vagy fazékba rakjuk, 1 deka

élesztõt rámorzsolunk, 1 de-
ka borkõsavat rászórunk, és
ráöntjük a kihûlt szirupot. 

Tányérral lefedjük, egy-
szer-egyszer megkevergetve
két hétig állni hagyjuk. Ak-
kor a levét egy másik edény-
be átöntjük, ebben, tároljuk.
Az eredeti fügéhez – az ún.
fügeágyra – újból minden
hozzávalót vizet, cukrot,
élesztõt, borkõsavat hozzá-
adunk, és ezt két hét után
harmadszor is megismétel-
jük, csak most már három
hétig hagyjuk érni. A végén
a háromféle levet összeönt-
jük, többször is leszûrjük,
majd üvegekbe töltjük. Mie-
lõtt véglegesen ledugaszol-
juk, borsónyi tartósítót szó-
runk minden üveg tetejére.
Finom, erõs desszertbort ka-
punk.

A SZENTESI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT Magányosok
klubjának tagjai szüreti bált rendeznek október 1-jén,
szombaton hajnali 1 óráig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban.

* * *
A TOKÁCSLI GALÉRIÁBAN Stekly Zsuzsa tûzzománc

kiállítását október 6-án, csütörtökön 17 órakor Kubanek
Miklós tanár, újságíró ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe. A
kiállítás megtekinthetõ október 26-ig, keddtõl péntekig 10-13
és 15-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.

22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  3300.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Kos (03.21.-04.20.)
Úgy érzi, létfontosságú,
hogy mindenkit meg-

gyõzzön a saját igazáról, és minél
több embert maga mellé állítson
egy vitában. Többre megy, ha en-
gedékenyebb. 

Bika (04.21.-05.20.)
Valaki próbára teszi a tü-
relmét, és talán olyat

tesz, amit még sohasem. Lehet,
hogy valaki visszaél a bizalmával –
legyen résen, mondjon idejében
nemet.

Ikrek (05.21.-06.20.)
Az utóbbi idõ és a sok
munka talán leszívta

minden energiáját, emiatt rosszabb
színben látja a világot, mint ami-
lyen valójában. Ne hallgasson
ezekre a pesszimista gondolatokra.

Rák (06.21.-07.20.)
Nagy lendülettel veti ma-
gát a munkába, és szép

eredményeket ér el, melyekkel fe-
lettesei elismerését is kivívhatja.
Ám szerettei eközben hanyagolva
érezhetik magukat. 

Oroszlán
(07.21.- 08.20.)
Úgy érezheti a héten,

senki nem érti meg, és kiforgatják
a szavait. A héten egy kicsit érde-
mes elengednie az irányítási vá-
gyát, és csak elfogadni, ami jön. 

Szûz (08.21.-09.20.)
Feszü l t  hé t  e l é  néz ,
pluszmunkák várnak ön-

re, és úgy érzi, erõfeszítései nem
térülnek meg. Környezete nem érti
meg, csak elvárásokat táplálhat
iránta. 

Mérleg (09.21.-10.20.)
Vágyai megvalósításának
és elégedettségének útjá-

ba akadályok gördülnek. Ettõl
frusztráltnak érezheti magát, és ar-
ra gondolhat, nem fogadják el.

Skorpió (10.21.-11.20.)
Nagy a kísértés, hogy a
munkába vagy a ház kö-

rüli teendõkbe temetkezzen. A hé-
ten mégis érdemes többet embe-
rek közé mennie, mert új lehetõsé-
gek nyílhatnak meg ön elõtt. 

Nyilas (11.21.-12.20.)
A kákán is csomót ke-
res, és ez megakadá-

lyozza abban, hogy élvezze a jó
pillanatokat. Pedig máskor tud
örülni az apró dolgoknak is, de
most csak a rosszat veszi észre. 

Bak (12.21.-01.20.)
Szakmai sikerek várnak
önre, nem kizárt, hogy

elõmenetelre számíthat vagy egy új
pozíciót ajánlanak. A családi életet
vagy párkapcsolatát viszont konf-
liktusok nehezítik. 

Vízöntõ (01.21.-02.20.)
Nehéz napok várhatnak
önre a szerelemben.

Visszatérhet egy probléma, melyrõl
azt hitte, megoldotta. Maradjon
gyakorlatias, ne hagyja, hogy ma-
nipulálják. 

Halak (02.21.-03.20.)
Most learathatja az el-
múlt idõszak munkájának

gyümölcsét. Amire gondol, az ha-
mar megvalósul, ezért legyen kö-
rültekintõ. Váratlanul kisebb pénz-
összeg érkezik önhöz.

Szeptember 30–október 7.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Koszta József Múzeum 
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai, Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Grafikusok, festõk, szobrá-
szok. Alsópárttól-Felsõpártig. A
szentesi táj Koszta ecsetjével.
„SUSANNA”– a zenegépek törté-
nete.

Idõszaki kiállítás: Paál István
szobrászmûvész – Kõbe vésett
élet címû tárlata látható a megye-
házán.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–15,
szombaton 10–16 óra.

Péter Pál Polgárház, Fridrich
János fényírdája elõzetes beje-
lentkezés alapján látogatható,
tel.: 313–352.

Tokácsli Galéra
Sáska Tibor és Kálmán Éva

festõmûvészek munkáiból látható
tárlat a galéria nyitva tartási idejé-
ben. 

Városi könyvtár
Október 1-jén, szombaton 15

órakor Kozák Liza festményeibõl
nyílik kiállítás. A tárlatot megnyit-
ja dr. Gyovai Gabriella. A tárlat
október 20-ig tekinthetõ meg a
könyvtár nyitva tartási ideje alatt.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 1-jétõl az aradi fotó-

klub 15 szerzõjének vegyes ké-
peibõl láthatnak kiállítást az ér-
deklõdõk az intézmény nyitva tar-
tási ideje alatt.

Galéria Kávéház
Az aradi fotóklub másik kiállí-

tása a kávéházban látható. A klub
tagjai az Aradról készített kép-
anyagokból válogattak. A tárlat
november 1-jéig tekinthetõ meg.

Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketeke-

rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 29-október 3.
17.30 óra Förtelmes fõnökök

– amerikai vígjáték,
20 óra Cowboyok és ûrlények

– amerikai sci-fi.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 30-tól

A Szentesi Mûvelõdési Központ is-
mét indítja Pódium bérleti elõadásait a
2011/2012-es évadra. A bérlet öt elõ-
adást tartalmaz, ára 6.900 forint. Kap-
ható a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban,
pénztári órák: hétköznapokon 8-16
óráig. Október 24-én az elsõ elõadást
láthatják a nézõk a megyeháza díszter-
mében. A nagysikerû zenés darab, me-
lyet Pozsgai Zsolt írt és rendezett, be-
járta az országot és maradandó él-
ményt szerzett mindazoknak, akik
mind a mai napig szeretik Szécsi Pált
és dalait! A PALIKA c. elõadásban is-
mét felcsendülnek a nagy slágerek:
Csak egy tánc volt, Violák, Távollét,
Én édes Katinkám… miközben sok
személyes visszaemlékezés, dokumen-
tum, filmbejátszás és egyéb más érde-
kesség is látható, hallható. 

Beküldendõ a vízszintes 3. és függõ-
leges 1. számú sorok megfejtése októ-
ber 11-ig szerkesztõségünk (Kossuth
tér 5.) címére levelezõlapon, e-mailen
szenelet@szentes.hu, telefonon 63/311-
563. A megfejtõk között 2 db belépõje-
gyet sorsolunk ki az elõadásra.

A szeptember 16-i rejtvény megfejté-
se: Legendás, közismert sztárok az
évadnyitó koncerten. A komoly férfiak
koncertre 2 db belépõjegyet Rácz
Lajosné (Kossuth u. 32.) olvasónk nyer-
te. A jegyeket szerkesztõségünkben vet-
te át.

Vízszintes: 1. Kétharmad BIT. 3. A fia-
talon elhunyt énekest alakító színész ebben
a darabban több mint 120-szor énekelte el a

tragikus sorsú énekes mára már örökzölddé
vált dalait! (Zárt betûk: R, Y, R). 8. Híres,
ismert. 10. Mint, vagy. 11. Eljárás, szo-
kás. 12. Spanyol város a Tajo folyó part-
ján. 14. Joy Adamson oroszlánja. 16.
Hungary a végén. 17. Tibetben van. 18.
Magyarország – röviden. 19. Amatõr
énekesek mûsora, akik népszerû dalo-
kat adnak elõ rögzített kísérõzenére. 22.
Dohog, morog. 24. Mesteremberek, kéz-
mûvesek. 29. Spanyol gépkocsik nem-
zetközi jelzése. 30. Elmélet, elképzelés.
32. …a = ausztráliai tûlevelû növény.
35. Tehergépkocsik rakfelülete. 36. Ver-
selõ. 36. Szintén. 38. Argon vegyjele. 40.
Rangjelzõ. 41. Fejdísz. 43. Mintaképei,
ideáljai. 46. Vég nélkül piál. 47. Kever-
ve: kádé. 48. Játszma, de lehet összejö-
vetel is.50. Fáradó, fonnyadó. 51. Indí-
ték.

Függõleges: 1. A nagysikerû zenés darab
címe (zárt betûk: R, É). 2. Hittudomány.
3. Germánium vegyjele. 4. Napnyugta.
5. Galyatetõn lakik. 6. Szántóeszköz. 7.
Kis rekesz, kazetta. 9. Vaduzi egynemû
hangzói. 13. Szaglószerv. 15. Névelõvel:
sógor. 20. Kevert szagú! 21. Zenedráma.
23. Harap. 25. Opel – keverve. 26. Visz-
szafelé: vízilabdás. 27. Idõmérõ eszköz.
28. Kiképezõ, kimûvelõ. 31. Fõütõereik.
33. Névelõvel: Szenteshez is kötõdõ
énekesnõ. 34. Leszármazott. 37. Len-
tebbre. 42. Páros Gáspár. 44. Lekenõ
egynemû hangzói. 45. Olasz, portugál
és német gépkocsik nemzetközi jelzése.
49. Alsóhatárok. 

PA L I K A  N AGY  S L ÁG E R E I

„„OOkkooss  aazz,,  aakkii  ccssaakk  aa  ffeelléétt  hhiisszzii  eell  aannnnaakk,,  aammiitt  hhaallll..
ZZsseennii  aazz,,  aakkii  ttuuddjjaa  iiss,,  hhooggyy  mmeellyyiikk  ffeelléétt..““  ((RRoobbeerrtt  OOrrbbeenn))

KIS KUKTA

Székely bácsit egyszer ráveszik az
unokái, hogy menjen már el a mo-
ziba, egy filmet megnézni, mert
még életében nem volt ilyen he-
lyen...
El is megy az öreg Brassóba, a
moziba és megnézi a Star Wars III-
at.
Mikor vége a filmnek hazaindul, és
otthon a hambiton rágyújt egy cigi-
re és értetlenül néz maga elé. Néha
még a fejét is megrázza.
Az unokák odagyûlnek köré és kér-
dezik tõle:
– Na, papa! Milyen vót a mozi?
Az öreg komolyan mondja a sarjai-
nak:
– Hát, látványos vót, az hétszent-
ség... azok a szeparatusta draidek,
meg a klónzottak ott csatáztak...
izgalmas is vót... de Isten ücse,
gyerekek! Én ezt nem hiszem el!!!

A rendõrt nyaggatja a felesége,
hogy neki kell egy krokodilbõr pa-
pucs. A rendõrök elmennek Afriká-
ba, veszettül lövik a krokodilokat,
aztán ezt mondja az egyik:
– Még egyet lelövünk, ha nincs raj-

ta papucs, akkor hazamegyünk!

Két bolond talál egy autókormányt.
Megfogják, majd elmennek vele
egy benzinkúthoz.
– 95-ös benzint kérünk, amennyi
belefér – mondja egyikük.
– Na, maguknak sincs ki a négy
kerekük – mormolja a benzinkutas.
Látod? – mondja az egyik bolond –
Alig kapod meg az autót, máris
szerelni kell!

Biológia vizsgán az egyk diáknak
az volt a tétele, hogy a madarakat a
lábuk alapján kellett felismernie.
Persze megbukott. Már kint volt a
terembõl, viszi magával az indexét
(amibe még nem volt beírva az
egyes). Erre a tanár:
– Hogy is hívták magát?
Erre a diák a folyosóról bedugta a
lábát az ajtónál és ezt monda:
– Találja ki!

Elferdített
mondások

Ajándék szesznek ne nézd a fokát!  
Kétféle vélemény van: az enyém és
a helytelen. 
Bármi, amiben egy csöpp élvezet
is van, az vagy erkölcstelen, vagy
törvénysértõ, vagy hízlal. 
Az emberek törvényt mondanak,
de vagyonra gondolnak. 
Nincs annál jobb vicc, mint amit az
ember a beosztottjainak mesél. 
Jobb ma egy szemüveg, mint hol-
nap egy üvegszem. 
Aki utoljára nevet, az valószínûleg
nem értette a viccet. 
Az ígéret szép szó, de a Land-
wirtschaftsausstellung még szebb!
A hülyeségnek nincs határa, élet-
célom azt mégis átlépni.
– Nem bírom nézni, ha szenvednek
az emberek. De valamibõl nekem
is élnem kell – mondta az inkvizí-
tor.
Nem a világ lett rosszabb, a hír-
szolgáltatás lett jobb.

Hõguta



A Szentesi Kosárlabda
Klub idei legfontosabb pillé-
re a serdülõ fiúcsapat lesz,
mivel most elõször országos
bajnokságban indulnak. A
lányok a Vásárhelyi KK csa-
patát erõsítik. A kosársuli-
sok október végén, ahogy
tavaly, megkezdik a saját
szervezésû bajnokságot.

Az augusztusi felkészülés
során a '98-as csapat mind a
négy mérkõzését megnyer-
t e ,  b e l e é r t v e  a  S z e g e d i
Szedeák és a szerb csapat el-
leni meccseket. Lengyel test-
vérvárosunkból, Skiernie-
wicébõl a '98-as és 2000-es
csapatuk a legnagyobb ser-
leggel és különdíjakkal tér-
hetett haza. Szanyi Ádámot
és Keller Mátét választották a
legjobb játékosoknak.

Alig értek haza, utaztak
Békéscsabára a bajnokság
elsõ fordulójára. A két ösz-
szecsapást  a  szentes iek
nyerték, a Viharsarki Farka-
sok I. csapatát 76-59-re, a II-
es számút 71-13-ra verve.

Ha minden a terveik sze-
rint alakul, a '98-as csapat a
hivatalos vajdasági bajnok-
ságban is részt vesz, ami
újabb elõrelépést jelentene a
két ország kosárlabda kap-
csolatában. Ezen kívül a 3

évvel ezelõtt megszûnt fel-
nõtt csapatuknak is keresik
a lehetõséget, hogy újra lát-
hasson Szentesen a közön-
ség szenior kosárlabda-mér-
kõzéseket, számolt be la-
punknak Aleksandar Preskar
a kosárlabda klub vezetõje.

Remek felkészülés
után a kosarasok

Szeptember 25-én, va-
sárnap az NB I-es magyar
rögbibajnokság õszi sze-
zonjának elsõ mérkõzésén
a Szentesi ’91-esek Rugby
Club csapata azokat a Pé-
csi Indiánokat fogadta,
akiktõl egy évvel koráb-
ban vereséget szenvedett. 

A mérkõzés elsõ félidejé-
ben a hazaiak koncentrál-
tak jobban és a 25. percben
Döme Zsolt megszerezte a
vezetést. Az U 20-as Eb-rõl
hajnalban hazatérõ Rónyai

D á n i e l n e k  j ó t  t e t t  a  s ó s
levegõ, a 38. percben célt
szerzett, a csapat a juta-
lomrúgást is érvényesítet-
te, így a félidõ pihenõjére
10-0-s vezetéssel mehetett
a Szentes.

A második félidõben a
szentesi alakulat nem ült
r á  a z  e re d m é n y re ,  e g y
g y o r s  t á m a d á s  h i b á j á t
azonban a pécsi csapat ki-
használta és pontot szer-
zett. Míg a 91-esek játékát
bátor, kreatív, sok cselre,
figurára épülõ gyors csa-
tárjáték jellemezte, addig
az Indiánok inkább a nehe-
zebb játékosaival próbálta
áttörni a szentesi védõfa-
lat. A pécsiek nem tudták
semlegesíteni az ellenfél

futójátékosainak akcióit,
így egyre nagyobb lett a
két csapat közti különbség.
A hazaiak mellett szólt az
is, hogy míg õk 8 cserejáté-
kossal tudtak állandóan
friss lendületet vinni a já-
tékba, addig a Pécs mind-
ö s s z e  k é t  c s e r é t  t u d o t t
harcba küldeni. 

A hazai csapatban a ju-
nior és felnõtt korosztály
egyaránt helyet kapott, a
fiatalos lendület és a rutin
ezúttal olyan harmonikus
egységet alkotott a csapat-
ban, amely parádés gyõze-
lemben mutatkozott meg,
a  végeredmény  31 -14  a
szentesiek  javára.

A szentesi csapat össze-
állítása: Csepregi Krisz-
tián, Mácsai Csaba, Kiss
Szabolcs, Vida-Szûcs Sán-
dor, Rákóczi Zoltán, Fara-
gó Róbert, Pipis Róbert,
Orovecz Csaba, Orovecz
Ádám, Papp Zoltán, Bélte-
ki Zsolt, Tímár Ferenc, Zsi-
gár Ferenc, Tímár Zsolt,
Farkas Zsolt, Döme Zsolt
(16 pont), Kiss István, Ko-
csis József, Czakó Balázs,
Rónyai Dániel (15 pont),
Kérdõ Szabolcs,Dobos At-
tila, Tóth Dávid.

Baranyi László

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Menü október 3—7.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Zöldségleves és

hagymakrémleves
A menü: Pacalpörkölt vagy

debreceni tokány,
köményes burgonya,
saláta

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában,
Batthyány-rizs, saláta

Kedd: Tárkonyos
pityókaleves és
zöldbableves

A menü: Császár roston,
magyaros szaftban,
sült burgonya, saláta

B menü: Csirkepaprikás,
nokedli, saláta

Szerda: Becsináltleves
sertésbõl és
gyümölcsleves

A menü: Székelykáposzta
vagy Piedone-féle
húsos bab

B menü: Csibemáj bundázva,
törtburgonya és õszi
gyümölcsszósz

Csütörtök: Csontleves és
csirkeraguleves

A menü: Sült oldalas
(kicsontozva),
burgonyapüré,
párolt káposzta

B menü: Õszi zöldségek
bundázva (gomba,
karfiol, cukkini,
padlizsán, brokkoli),
kukoricás rizs

Péntek: Aratógulyás és
halászlé

A menü: Miccs (csevapcsicsa),
sült burgonya, saláta

B menü: Túrós csusza vagy
mákos-mézes metélt

www.galeriakavehaz.hu (X)

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
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Apró

Egy kerékpár kosarából lo-
pott el 69 ezer forintot egy is-
meretlen férfi a Kossuth ut-
cán, tudtuk meg a Szentesi
Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztályától. Az eset még
szeptember 20-án történt,
amikor a kerékpárját toló
hölgyhöz odalépett egy vele
szembejövõ férfi, majd be-
nyúlt a kosárba, ahonnan ki-
emelte a pénzt.

20 ezer forint értékû szer-
számokat és gépeket loptak a
Csónakos-közbõl, egy beke-
rítetlen, külterületi udvarról
pedig a nortonkút fejrészét

vitték magukkal a tolvajok.
Nyitott személygépkocsik-

ból több mint 200 ezer forint
készpénzt loptak el a  az el-
múlt napokban. Az egyik jár-
mû az Erzsébet téren, a má-
sik a Kolozsvári utcában par-
kolt, lezáratlanul.

Szóváltás alakult ki két fia-
tal között a Csongrádi úti
ABC elõtt szeptember 24-én,
az éjszakai órákban. A „be-
szélgetés” végül orrba verés-
sel és övcsattal történõ ütle-
geléssel zárult. A rendõrök
késõbb elfogták a gyanúsítot-
tat.

Verekedés volt a József At-
tila utcában, 25-ére virradó
éjszaka. Az egyik férfi a tar-
tozását szerette volna vissza-
kapni ismerõsétõl, aki azon-
ban nem tudott, vagy nem
akart fizetni. A kölcsönt adó
férfi ezen úgy bedühödött,
hogy megütötte vitapartnere
arcát, aki állkapocscsont-tö-
rést szenvedett. Az 5000 fo-
rintot nem kapta vissza ezt
követõen sem, az eljárás vi-
szont megindul majd az ütle-
gelõ ellen önbíráskodás és
súlyos testi sértés miatt.

H.V..

Pofonok az éjszakában

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Született:
Torday Árpád Gábor és

Sinka Henriettának (Köztár-
saság u. 23.) Zétény, Horváth
Tibor és Gorcsa Magdolná-
nak (Vásárhelyi út 143.),
Titanilla Jázmin, dr. Rotár Gá-
bor Szabolcs és Geszti Anitá-
nak (Klauzál u. 2.) Balázs,
Hlbocsányi Szabolcs és Csa-
tordai Juditnak (Jókai u. 115.)
Szabolcs, Tausz Pál és Ócsai

Hajnalkának (Dózsa Gy. u.
65.) Lotti nevû gyermeke.

Házasságot kötött:
Antal András és Juhász

Andrea (Apponyi tér 18.).
Elhunyt:
Patai Antalné Lakos Emília

(Csallány G. part 10.), Mal-
kócs Ernõ (Nyíri-köz 4.), Ma-
gyar János (Somogyi B. u.
21.), Kiss Józsefné Kollár
Eszter (Köztársaság u. 7/6.).

Családi események

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) tarta-
nak ügyeletet. Telefon: 62/474–
374.

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn
kívül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszer tár i  készenlét i
ügyelet minden nap 20 órától,

másnap reggel 7.30-ig tart. Mun-
kaszüneti nap 20 órától másnap
7.30-ig. Szeptember 19-október
3. dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap (hét-
végén és ünnepnapokon is!) 8-20
óráig. Október 310. Eszes Gyógy-
szertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-pén-
tek 7.30-18, szombat 8-12, va-
sárnap, ünnepnap zárva. Készen-
léti telefon: 70/563-3519.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) október
1-2-án dr. Hobot Gábor Szentes,
Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-
8326.

Búcsújáróhelyek

Magyarországon

címmel vetítéssel egybekö-
tött elõadást tart dr. Barna Gá-

bor, a Szegedi Egyetem Nép-
rajzi Tanszékének vezetõje
október 7-én, pénteken 18
órakor a megyeházán. A ren-
dezvényt a Szentesi Keresz-
tény Pedagógus Társaság
szervezi.

Indiánokat
vertek

A Szívügy Klub

legközelebbi összejövetele
október 5-én, szerdán 17 óra-
kor lesz az ifjúsági házban. A
résztvevõk megemlékeznek
az 1849. október 6-i esemé-
nyekrõl. Elõadást tart Bu-
csány György ny. középiskolai
tanár.


