
Az állásra újabb pályáza-
tot írtak ki, amelyre ketten
adták be igényüket: Gurdon-
né Kovács Helga (hallássérül-
tek szakos gyógypedagógiai
tanár és pszichopedagógia
szakos gyógypedagógiai
tanár,  psz ichológus)  és
Halász-Szabó Gabriella (ma-
gyar nyelv és irodalom sza-
kos tanár és mûvelõdésszer-
vezõ, gyógypedagógus, ta-
nulásban akadályozottak pe-
dagógiája szakos tanár, logo-
pédia szakos tanár, közokta-
tási vezetõ).

Mind a nevelõtestület,
mind az alkalmazotti közös-
ség által nyilvánított titkos
szavazáson szoros eredmény
született, és már-már úgy
tûnt, hogy a képviselõ-testü-
let sem tud dönteni. Többen
is azon a véleményen voltak,
hogy mindkét pályázó egy-
aránt megüti azt a mértéket,
amellyel megbízhatnák az
igazgatói teendõk ellátásá-
val. Végül is Gurdonné Ko-
vács Helga mellett tették le

voksukat. Megbízatása no-
vember 1-jétõl 2016. július 1-
ig szól. 

A képviselõk arról is dön-
töttek, hogy a Szentes Váro-
sért Közalapítvány kuratóri-
umi tagjának a közelmúltban
elhunyt Tabajdi György helyé-
re Vágvölgyi Zoltán kerül.

A lakhatás megvalósítását
segítõ támogatásokról szóló
helyi rendelet sok módosí-
tással ugyan, de hosszú ide-
ig alkalmazható volt. Segít-
ségével több száz család ka-
pott több-kevesebb támoga-
tást új vagy régebbi építésû
lakás, ingatlan vásárlásához,
ingatlanuk korszerûsítésé-
hez, felújításához, nem rit-
kán az ingatlan megtartásá-
hoz, életveszély elhárításá-
hoz.

Az eltelt tizenöt évben
azonban jelentõsen megvál-
toztak a társadalmi-gazdasá-
gi körülmények. A változás
érintette az építési szabályo-
kat, az árakat, az építkezés-
hez adható-kapható kölcsö-

nök feltételeit és nagyon je-
lentõsen módosult a támoga-
tást igénylõ lakosok anyagi
helyzete is. Az idõ elszaladt
a helyi rendelet szabályai fe-
lett.

A megváltozott körülmé-
nyek között azonban még in-
kább szükség van arra, hogy
az önkormányzat lehetõsé-
geihez mérten segítse a
Szentesen lakó, vagy itt lete-
lepedni kívánó embereket
lakhatási gondjaik megoldá-
sában, fogalmazott az októ-
ber végi ülésen Csányiné dr.
Bakró-Nagy Vera aljegyzõ. A
téma elõadója elmondta, sze-
retnének egy korszerû, a mai
igényeknek megfelelõ, köny-
nyen alkalmazható helyi ren-
deletet megalkotni. A terve-
zetet elsõ olvasatban terjesz-
tette a képviselõ-testület elé.

A vitában Ollai Istvénné így
vélekedett:

– Érdemes volna megfon-
tolni, hogy azok a bérlõk,
akik – mint nemrég a Bocs-
kai utcában – eladják az ön-
kormányzati lakás berende-
zési tárgyait, vagy készakar-
va rongálják, többé ne része-
sülhessenek a város segítsé-
gében.

Lovas József
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Szigorúbb lesz a lakhatásról
szóló helyi rendelet

Augusztus végén két na-
pon keresztül ömlött a tisztí-
tott szennyvíz a Kurcába,
mert a Tiszába nem enged-
hették, a szennyvíztelepen
ugyanis az egyik átemelõ ak-
nájában kilyukadt egy vas-
csõ. Mivel a bejövõ szenny-

vizet nem lehet leállítani,
kénytelenek voltak a tisztítá-
son átesett lét a csatornába
vezetni – a szennyezés hal-
pusztulást okozott a Kurca
alsó szakaszán. A megfelelõ
vízminõség helyreállítása ér-
dekében 200 ezer köbméter

öblítõvizet engedtek a Kurca
érintett szakaszára, az utóla-
gos beavatkozás mintegy 1,5
millió forint kiadást jelentett
a szennyvíztisztítót mûköd-
tetõ Szentes-Víz Kft-nek. Ko-
csis László, a cég ügyvezetõje
azt is leírta az esetet feltáró
levelében, hogy amíg a mos-
tani rendszer üzemel Szen-
tesen, addig havária ese-
tén ugyanez az eljárás. Az új
szennyvíztelepen – ami leg-
hamarabb 2013 közepére
épülhet meg – tartalék kapa-
citásokat kell kiépíteni, kü-
lönben engedélyt sem fog
kapni a tisztítómû.

Közel 800 kilogramm hal
pusztult el azokon a nyári
napokon, ezért 594 ezer fo-
rint kártérítéshez juthat ha-
marosan a horgászegyesület
a városi társaság biztosítóján
keresztül. – Amint megkap-
juk a pénzt, haltelepítésre
fordítjuk a berki szakaszon –
mondta lapunknak Kalamusz
Endre. A horgászegyesület el-
nöke hozzátette, idén 10 mil-
lió forintot költöttek a halál-
lomány növelésére, a Kur-
cába compó, csuka és arany-
kárász került.

(folytatás a 3. oldalon)

Komoly veszélyforrássá vált az elburjánzott kagylótutaj

Viszi a pénzt a Kurca

Utolsó nyilvános szereplé-
sén, idén februárban az ECO
Szentes konferencián 2012
tavaszára ígérte Zsohár Ár-
pád a Petõfi Szálló felújítási
munkálatainak befejezését,
de az elmúlt évek tükrében
az is csoda lenne, ha pár hó-
nap múlva végre elkezdõd-

hetne a 2007-ben megálmo-
dott milliárdos beruházás. A
távhõvezeték év eleji kiváltá-
sa és a csövek homlokzatra
szerelése óta egy lépést sem
haladt elõre a fejlesztés.
Hogy az elmúlt hónapokban
mivel töltötte az idõt a beru-
házó Pendola és a választott

kivitelezõ, a Demján Sándor
érdekeltségéhez tartozó Ar-
cadom Zrt., egészen addig
nem lehetett tudni, míg ok-
tóber végén meg nem jelent
az Index hírportálon az ügy-
let körüli jogi huzavonát be-
mutató írás. 

Peres útvesztõ

Az internetes újság cikke
szerint a viták forrása éppen
a kivitelezõ cég sikeres ki-
közvetítésének jutaléka, illet-
ve a projekt mûszaki elõké-

szítésének munkadíja lett,
amelyért a Lama Plus nyúj-
totta be a számlát. A 280 mil-
liós pénzügyi tranzakció el-
húzódott, a felek között pe-
dig elmérgesedett a helyzet.
A Lama Plus azzal vádolta
meg az Arcadomot, hogy
nem akarja kifizetni jogos
követelését, a Demján-cég
viszont sokallni kezdte a ju-
talék nagyságát. Az Arca-
dom tavasszal polgári pert
indított feltûnõ értékarányta-
lanság címén a Lama Plus el-
len, majd a másik félnek, a
Pendola-Szentes projektcég-
nek is nekiment, és felszá-
molási eljárást indított elle-
ne, mivel a – Pendola-Szen-
tesnél fiktívnek vélt – szám-
lákat nem fizették ki. De mi-
vel a Lama Plus nem kapta
meg a szerzõdésében garan-
tált pénzösszeget, az Arca-
dom sem úszta meg felszá-
molási eljárás nélkül, sõt a
Lama rendõrségi feljelentést
is tett a Demján-cég elszá-
molási megoldása miatt. A
Lama szerint ugyanis – írta
az Index – a Demján-cég ille-
tékesei a felszámolási eljárás
megszüntetése érdekében
hamis bizonyítékokat mutat-
tak be a bíróságon. Tovább
súlyosbította a helyzetet,
hogy a Pendola fiktív szám-
lázás gyanújával az adóható-
ságnál jelentette fel az Ar-
cadomot.

(folytatás a 3. oldalon)

Új helyre költözött no-
vember 4-tõl a Dr. Bugyi
István Kórház Ápolási Osz-
tálya. A jövõben az érintet-
tek a korábbi Belgyógyá-
szat B Osztály helyén (Bal-
esetsebészet i  Osztál lyal
megegyezõ emeleten) láto-
gathatják meg hozzátarto-
zóikat. Az osztály megkö-

zelíthetõ a Diagnosztikai
Tömb átjáró folyosóján ke-
resztül, lifttel vagy lépcsõn
is. Az átköltözés módosu-
lást jelent az Ápolási Osz-
tály telefonos elérhetõségé-
ben. Folyosó: 63/313-244/
153, nõvérszoba: 63/313-
244/216, osztályvezetõ: 63/
313-244/219.

Új helyen az ápolási

Szentesi Élet
Petõfi Szálló: feloldott titkok

Jó lenne tudni, lesz-e az egészbõl valami. (Fotó: Bíró Dániel)

Kagylótutaj - a szapora betolakodó.

A városvezetés már másfelé kacsingat, de Zsohár Árpád
továbbra is eltökélt abban, hogy felújítja a Petõfi Szállót.
Megkerestük az önkormányzattal titokban egyeztetõ cég
képviselõjét is, hogy õk mikor döntenek szándékuk végle-
gesítésérõl, de választ nem kaptunk.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény-vezetõ-
jének megbízása az októberi ülésen sem volt sallangmen-
tes. Ismeretes, hogy a város képviselõ-testülete június 24-i
ülésén az intézményvezetõi pályázatot eredménytelennek
nyilvánította és a vezetõi teendõk ellátására Szalva Kata-
lint július 5-tõl a pályázati eljárás eredményes befejezéséig,
de legfeljebb 2012. július 1-jéig bízta meg.

Közel 600 ezer forint kártérítést kap a szentesi hor-
gászegyesület a Szentes-Víz Kft. biztosítóján keresz-
tül az augusztusi berki halpusztulás miatt. A pénzt
haltelepítésre fordítják a pecások, akik aggódnak a
Kurcán elszaporodott vízi növény, a kagylótutaj mi-
att, mert félõ, hogy nem pusztul ki a télen. Aggodal-
mukat osztják a vízügyesek is. 

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



A szomszédos Hódmezõ-
vásárhelyen született iparos
családban 1835. június 29-
én; apja és nagyapja is sza-
bómester volt. Édesapja – ifj.
Szathmáry Sámuel (1796–
1876) – Szentesrõl nõsült, fe-
leségül véve Soós János jó-
módú gazdálkodó lányát,
Erzsébetet. A házasságuk-
ból, amelyet 1823-ban kötöt-
tek Szentesen, hét gyerme-
kük született. Eduárd ötö-
dikként jött a világra. Elemi
és középiskoláit szülõváro-

sában végez-
te, jogi diplo-
máját a pesti
e g y e t e m e n
szerezte 1862-
ben. 

Szentesi ro-
konlátogatá-
sai során ke-
rülhetett kö-
zelebbi kap-
csolatba Beli-
czay Pál (1803–
1866) várme-
gyei esküdt,
volt 48-as lo-
vaskapitány
17 éves Ilona
nevû leányá-
v a l ,  a k i n e k
é d e s a n y j a
Szathmáry An-
na volt (egy
távoli rokon a

katolikus ágból). Az ismeret-
ségbõl 1859-ben házasság
let t ;  1860  nyarán pedig
Nagyváradon megszületett
elsõ gyermekük is, Erzsébet.
Õt még további négy gyer-
mek követte: Mária, Ernõ,
Mihály és Dezsõ.

Az 1860. évi Októberi Dip-
loma megjelenését követõ
rövid alkotmányosság ide-
jén Szathmáry Ede ügyvéd
gyakornokként megpályázta
és 1861 januárjában elnyerte
Szentes város fõjegyzõi tiszt-

ségét. Ebben a minõségében
Oroszi Miklós polgármester
társaságában küldöttségben
járt Bécsben gróf Forgách
Antal fõkancellárnál és a
pénzügyminiszternél azzal a
céllal, hogy elérjék a 600 fõs
adóbehajtó császári katona-
ság kivonását Szentesrõl.
Útjuk eredménnyel járt, az
erõszakos katonai egzekúci-
ót augusztus közepén fel-
függesztették. Az újraéledt
önkényuralmi módszerek el-
leni tiltakozásként az alkot-
mányosan megválasztott vá-
rosi tisztikar és képviselõ-
testület 1861. november 5-én
lemondott. A császári fõha-
tóságok fenyegetései ellené-
re Szathmáry Ede azon tiszt-
viselõk közé tartozott, akik
kategorikusan megtagadták
a további hivatalviselést. A
lakosság ezt szimpátiával fo-
gadta. Az elkövetkezõ évek-
ben gyakorló ügyvédként
tartotta el családját.

Az 1867. évi kiegyezést
követõen továbbra is ügy-
védkedett, majd 1872 tava-
szán megpályázta a városi
ügyészi állást. Népszerûség-
ét jelzi, hogy nagy fölénnyel
elnyerte a tisztséget. Utóbb
azonban kiderült, hogy az új
városi szabályrendelet értel-
mében fel kellett volna
hagynia az ügyvédi gyakor-
lattal, ezért lemondott ügyé-
szi állásáról. A közélettõl
azonban nem szakadt el,
hisz folyamatosan tagja volt
a városi és a vármegyei kép-
viselõ-testületnek, valamint
a református egyház presbi-
tériumának. Emellett évtize-
deken át ellátta a Szentes–
Vidéki Takarékpénztár, vala-
mint a Körös–Tisza–Maros
Ármentesítõ Társulat ügyé-
szi teendõit, továbbá kine-
vezték Csongrád vármegye
tiszteletbeli fõügyészévé is. 

Ismert, hogy az ún. dara-
bont kormány kinevezése
miatt 1905 nyarán alkotmá-
nyos válság robbant ki Ma-
gyarországon. Az ellenzéki
koalíció meghirdette a nem-
zeti ellenállást, felszólítva a
megyéket az adófizetés és az
újoncállítás megtagadására.
Fejérváry Géza miniszterel-
nök „Intõ szózatban” szólí-
totta fel a megyéket, hogy
hagyják abba a nemzeti el-
lenállást. Ezt követõen Szen-

tesen tiltakozó nagygyûlést
tartottak, amelyen elítélték a
„darabont kormány” alkot-
mánytiprását, s felkérték a
szövetkezett ellenzék vezér-
lõ bizottságát, hogy az alkot-
mányos jogok biztosításáért
folytatott küzdelmükben
tántoríthatatlanul tartsanak
ki. Csongrád vármegye csat-
lakozott a nemzeti ellenál-
láshoz, amelynek helyi irá-
nyítására 36 fõs Alkotmány-
védõ Bizottságot alakítottak,
benne 18 szentesivel. Az ala-
kuló ülésen a bizottság elnö-
kévé dr. Kelemen Béla or-
szággyûlési képviselõt, alel-
nökökké pedig Szathmáry
Ede szentesi ügyvédet és
Futó Zoltán református lel-
készt választották meg.
Ameddig lehetett, a bizott-
ság megmaradt az ellenállás
terén, de mûködését utóbb
erõszakkal betiltották.

Néhány évvel késõbb a
helyi lapok Szathmáry Ede
halálhírérõl tudósítottak.
Már 77. életévében járt, ami-
kor agyvérzést kapott, és né-
hány nappal késõbb, 1911.
szeptember 15-én elhunyt. A
belváros középületein meg-
jelentek a gyászlobogók. A
kortárs újságíró a követke-
zõkép jellemezte az eltávo-
zót: „Szathmáry Ede életé-
nek folyása a legteljesebb
harmóniában volt  külsõ
megjelenésével. Ahogy eb-
ben mindig kiváló szépér-
zék, csín és elegancia jelle-
mezte, épp úgy bármi köz-
életi vagy társadalmi állásba
emelte is csaknem félszáza-
dos közéleti szereplése alatt
polgártársai bizalma vagy a
sors kegye: mindig és min-
denütt ernyedetlen szorga-
lommal, munkássággal, lel-
kiismeretességgel felelt meg
a reá bízott tisztnek. Egyéni-
ségének varázsa mindig és
mindenütt érvényesült ab-
ban, hogy a tisztelet és sze-
retet erõs kötelékével fûzte
magához a vele érintkezõ-
ket.” A szentesi református
középtemetõben lévõ csalá-
di sírboltban helyezték örök
nyugalomra. Böszörményi
Jenõ református lelkész a
nagyapját, Böszörményi Ede
hitoktató-lelkész pedig déd-
apját veszítette el benne.

Labádi Lajos
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100 évvel ezelõtt hunyt el Szathmáry Ede ügyvéd

Az alkotmányos jogok védelmezõjeNovember 4-tõl 13-ig.
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ

Otthon: Szentmise: pénteken
15 óra.

Evangelikus templom: Is-
tentisztelet: vasárnap 9 óra.

Jézus Szíve Templom:
Szentmisék: szerda, péntek
és vasárnap 8 óra.

Kórházkápolna: Szentmi-
sék: vasárnap 17 óra. Szom-
baton, 12-én 16 óra: Gyer-
mekistentisztelet.

Református Imaház: Gyer-
mekistentisztelet: vasárnap
10 óra.

Református Nagytemp-
lom: Istentisztelet: vasárnap
10 óra.

Szent Anna Templom:
Szentmisék: hétfõtõl szom-
batig 17 óra, vasárnap 10

óra, 6-án, vasárnap Diákmi-
se.

Egyéb rendezvények: 7-én
hétfõn 17.30: Bibliaóra a
Szent Anna Plébánián; 8-án
kedden 9 óra: Baba-mama
klub a Szent Anna plébáni-
án; 12-én szombaton a Szent
Anna templomban „Mustár-
mag” címmel elõadás Wass
Albert mûveibõl. Elõadja Kul-
csár Székely Attila, a Szé-
kelyudvarhelyi Színház szín-
mûvésze.

Szent Miklós görögkeleti
templom: Szent Liturgia no-
vember 20-án, vasárnap.

Szentesi Református Idõ-
sek Otthona: Vasárnap 8.30
óra: ref. Istentisztelet; kedd
16 óra: r. kat. Szentmise;
szerda 16 óra: Bibliaóra.

Istentiszteletek

A Szentesi Zenebarátok
Egyesülete ezúton köszöni
mindazoknak, akik a 2010. évi
személyi jövedelemadójuk
egy százalékával az egyesüle-
tet támogatták. Az így befolyt
353.689 forintot a fúvószene-
kar és a vegyes kar utaztatá-
sára fordítottuk.

* * *
A Szentesi Szent Anna

Templom Orgonáért Alapít-
vány kuratóriuma ezúton kö-
szöni nagylelkû támogatói-
nak a 2010. évi személyi jöve-
delemadójuk egy százaléká-
nak felajánlását az alapítvány
javára. A 193.521 forintot az
alapítványi célnak megfelelõ-
en az alaptõke növelésére, a
majdani orgona felújítás tá-
mogatására fordítottuk.

Egy százalékok

Halottak napja után kerül-
nek eléd ezek az érzések, kedves
Olvasó: Jó, hogy van az évnek
ez a napja, mert ezen minden-
kinek a szíve a kedves halottak
sírja felé fordul és emlékezik.
Én is azt teszem. Felidézem
édesanyám arcát, szép ének-
hangját, édesapám egy-egy élet-
re szóló gondolatát, jó tanítóim
alakját, annak a professzorom-
nak a tekintetét, akinek 

a hollandiai továbbképzése-
met köszönhetem, a barátok,
rokonok és a jó szomszédok sze-
retetének az élményeit és hálát
adok értük Istennek. Abban a
hitben teszem ezt, hogy miköz-
ben holt testük a sírjukban pi-
hen, a közben élõ lelkük Oda-
fent boldog...

A temetõi virágtolvajok
ugyanazt a megvetést érdemlik,
mint az uzsorások, mert a leg-
védtelenebbeknek ártanak.

Az egyik keresztrejtvényem-
ben ez a megfejtés hiányzott:
„aratóénekek". Elgondolkozva
megfájdult szívem. Népi kultú-

ránk egyik kedves színfoltja
vált visszahozhatatlan emlékké,
de bevallom, hogy miközben
meglehetõsen régen megszület-
tem, én már csak egy aratót is-
mertem, aki zárt tetõs kom-
bájnban ült és sohasem énekelt,
a gépe intézte az aratást...

Megkérdezlek: játszottál va-
laha is „nyerõgépen"? Ha nem,
akkor szerencsésnek mondhatod
magadat, mert sokan lettek
gyógyíthatatlan /?/ szenvedély-
betegekké. Hála Istennek, a hí-
rek szerint eltûnõben vannak a
félkarú rablók. Én magam me-
sze elkerültem azokat, mert el-
vem, hogy igazi örömöt csak a
jó munkámért megítélt munka-
díj szerezhet. Bibliai igét idé-
zek:  "Méltó a munkás a maga
bérére."

A Munka törvénykönyve
hasznos és szükséges alkotás, de
egyszer szeretnék egy olyan ki-
adványt is látni, amelyikben
munkaadó vállalkozók kínál-
nak elhelyezkedést munkát ke-
resõknek.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

Az Alsópárt nevû város-
részben található; a Mátyás
király és a Villogó utcákat
köti össze. A folytatását ké-
pezõ Alkotmány utcával
együtt 1857-ben még Kép ut-
caként említik a források,
mivel az utcában valaha egy
szentkép volt látható. Az
1906. évi városrendezéskor
kapta a Kátai utca nevet, fel-
tehetõen a Kátai-Pál régi
szentesi nemesi família vala-
melyik tagjáról. Ez a személy
lehetett Kátai-Pál József, aki
1822-tõl viselt különbözõ
tisztségeket Szentesen, és
Boros Sámuellel együtt sokat
fáradozott az 1836. évi örök-
váltsági szerzõdés megköté-
séért. De talán valószínûbb,
hogy a névadó az utcában la-
kó Kátai-Pál János (1839–
1914) gazdálkodó, városi és
megyei képviselõ, a Szentesi

I. Függetlenségi és 48-as
Népkör egykori elnöke, a
helybeli Köztársasági Párt,
majd Kossuth Lajos Pártkör
alapító-elnöke (képünkön)
volt, aki 1914. július 3-án
hunyt el Szentesen.

Labádi Lajos

A Szentes Városáért Civil
Fórumhoz csatlakozott tár-
sult szervezetek idén is meg-
rendezik a „Szeretetakció a
szegények karácsonyáért”
gyûjtõakciójukat. November
1. és december 20. között 100
forintos áron tombolajegyet
lehet vásárolni az oktatási
intézményekben, munkahe-
lyeken és a rendezvények
helyszínén, amelyet gálamû-
sor keretében december 16-
án húznak ki a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.
Gyermekjátékokat, tartós
élelmiszert, kisebb pénzado-
mányt és tombolatárgyat de-
cember 1-tõl 15-ig szerdán-
ként 15 és 17 óra között lehet
leadni a Szabadidõs Sport-
klubban (Tóth J. u. 28/A).

A nagyobb összegeket a Ke-
reskedelmi és Hitelbank
szentesi fiókja 10402836-
28351687-0000000 számla-
számra utalhatják „Szeretet-
akció” megjegyzéssel.

A kezdeményezéshez kap-
csolódik november 17-én,
csütörtökön fél 3-tól a kultu-
rális fesztivál (adománygyûj-
tés). Légfegyveres lõverseny
november 19-én, szombaton
9 órától a Kontavill lõ-
csarnokban. Amatõr terem-
labdarúgó torna november
24-én, csütörtökön 8 órától
(nevezni november 14-ig 17
óráig lehet) és a nõi kézilab-
da bajnoki forduló november
24-én, szombaton 14 órakor
a sportcsarnokban.

Szeretetakció

Az ÖPV Hagyományõrzõ
Nemzetõr Szekció egyre
gyakrabban hallat magáról.
A Szentesen is erõsödõ cso-
port aktív kulturális tevé-
kenységet fejt ki.

Jelen sorok írója nemrégi-
ben jelentette meg „Helytör-
téneti tanulmányok és iro-
dalmi próbálkozások” címû
kötetét (bõséges 1956-os
anyaggal). Ez a kötet a szen-
tesi könyvtárban megtalálha-
tó. Mindszent város egyesü-
leti nemzetõr parancsnoka
Vitéz Bereczky Sándor nemzet-
õr ezredes „A sors akaratá-
ból” címmel adta ki a hazafi-
as elkötelezettséget népsze-
rûsítõ életrajzi kötetét.

Kõrösi Árpád nyugállomá-
nyú honvédtiszt és Mihály
József zenetanár, szentesi ha-
gyományõrzõ nemzetõrök
50 általános iskolai tanköny-
vet gyûjtöttek össze Kárpát-
aljai magyar anyanyelvû kis-
gyermekek számára.

Ez év október 23-án a baj-
társias helytállás elismerése-
ként csokrot helyeztünk el a
Fiumei úti temetõben Magya-
rosi Árpád sírjánál: Árpádnak
Szeretettel és Tisztelettel 1848-
1956-” felirattal. Magyarosi
Árpád anyukája a Facebook
segítségével köszönte meg el-
ismerésünket. A csokor elhe-
lyezésénél rajtam kívül jelen
volt Juhász B. Levente nemzet-

õr altábornagy, egyesületünk
református tábori lelkésze és
imát mondott. Magyarosi Ár-
pád egyesületünk részérõl
posztumusz nemzetõr dan-
dártábornoki kinevezésben
részesült.

Sok kritika éri a nemzetõri
rendfokozatokat. Valóban
mosolyra késztetnek olyan
személyek esetében, akik so-
ha nem voltak fegyveres tes-
tület tagjai, vagy nem vettek
részt 1956 harci cselekmé-
nyeiben. Ugyanakkor ellen-
példaként említem Kovács Já-
nos nyugállományú honvéd
alezredes példáját, aki az
1956-os szervezetnek és a mi
egyesületünknek is római
katolikus tábori lelkésze. A
teológiai tanulmányok mel-
lett mûszaki fõiskolát is vég-
zett. Az ógörög és latin nyel-
vek mellett angolul vagy né-
metül sem lehet „eladni”.
Mint lelkipásztor Okucani-
ban, az 56-os kápolnában és
Chicago-ban is teljesített és
teljesít küldetést. Egyesületi
rendfokozata nemzetõr ve-
zérõrnagy. Úgy vélem, hogy
a Csongrád megyei szerve-
zet által elismert rendfoko-
zatok érnek annyit, mint az
egykori, jó nyugdíjas állást
biztosító politikai tiszti rend-
fokozatok.

Dr. Mészáros Imre
hagyományõrzõ nemzetõr

Szathmáry Ede

Az elmúlt években többször megemlékeztünk olyan je-
les személyekrõl, akik nem Szentesen születtek ugyan, de
városunkban eresztettek gyökeret, itt élték le életüket, itt
kamatoztatták tehetségüket, s munkásságukkal városunk
hírnevét növelték. Gondoljunk csak Boros Sámuelre, Kiss
Bálintra, ifj. Bartha Jánosra, Zolnay Károlyra, Sima Ferenc-
re, Joó Károlyra, Koszta Józsefre… és még hosszan folytat-
hatnám a sort. Ezek közé tartozott Szathmáry Ede is, akit
korában a legismertebb helyi polgárok, közéleti férfiak kö-
zött tartottak számon, de ma már csak talán a leszármazot-
tai közül emlékeznek néhányan a nevére.

Szentes utcáinak, tereinek névadói (62.)

Kátai utca

Olvasónk írja

Nemzetõrök



(folytatás az 1. oldalról)
A Pendola álláspontja sze-

rint a generálkivitelezéssel
megbízott Demján-cégnek
meghatározott ütemterv
alapján kellett volna végez-
nie a munkálatokat, de a da-
rabonként is több százmilli-
ós számlákat teljesítés nélkül
nyújtották be. Dosek Rita, a
Lama Plus ügyvezetõje sze-
rint viszont a 2010-es pályáz-
tatás idején az Arcadom
vezetõi megtévesztették a
szentesi projekttulajdonost
azért, hogy elnyerjék az elsõ
helyet. A szerzõdésben vál-
laltakkal ellentétben több-
szöri felszólításra vonultak
fel a területre, és munkát
sem végeztek, közben pedig
különféle eljárások kezde-
ményezésével lassítják a jo-
gos követelések kifizetését.

Elszámoltatás

Minderrõl érdemi infor-
mációt nem kapott az önkor-
mányzat. A képviselõk kér-
dezték volna a Pendola-
Szentes Kft. ügyvezetõjét, és
magát Zsohár Árpádot is, de
egyikõjük sem vett részt a
testület májusi ülésén, ahol a
társaság 2010. évi tevékeny-
ségérõl készült beszámolót
tárgyalták és végül nem fo-
gadták el a városházi dön-
téshozók. Ennek tükrében
nem véletlen, hogy az önkor-
mányzat múlt pénteki ülésén
Demeter Attila úgy fogalma-
zott, elszámoltatás kell az
idei évrõl. A városvezetés-
nek meg kell tudni, milyen
okok vezettek oda, hogy
nem teljesültek a szindikátu-
si szerzõdésben foglaltak. A
tanácskozáson elhangzott,
november 7-ig választ vár-
nak a Pendolától. 

Az Index cikke kapcsán a
testület elõtt Szirbik Imre
megjegyezte, túl sok érdek
kezd kibontakozni a szálló-
felújítás körül, és ez nem
kedvez Szentesnek. A pol-
gármester a Rádió Szentes-
nek adott nyilatkozatában
hozzátette, mivel nem né-
hány hetes pereskedés vár a
történetben szereplõ cégekre,
a jogi huzavona miatt a
Pendola jó ideig teljesítés-
képtelen lesz. – Nem tettünk
le arról, hogy véghezvigyük
az elképzelésünket – szögez-
te le lapunknak Zsohár Ár-

pád. – Számunkra nem volt
befejezési határidõ kitûzve a
szindikátusi szerzõdésben,
ezért nem értem, mirõl is kel-
lene elszámolnom az önkor-
mányzat elõtt. Semmilyen hi-
vatalos megkeresést nem
kaptunk tõlük, hogy tájékoz-
tatási kötelezettségünk len-
ne. Egy valamit fontos tisz-
tázni: az elmúlt évtizedben
csak én végeztem értéknöve-
lõ tevékenységet a Petõfi
Szállónál. Amire több száz
millió forintot költöttem, azt
másnak is ki kellett volna fi-
zetnie, ha fel akarta volna
újítani a szállodát. Hogy mi-
ért nem kezdõdött meg a ki-
vitelezés tavasszal? Mert az
Arcadom Zrt. nem vonult fel
a munkaterületre. Idén már-
ciusban módosítani kellett a
terveket, mert közel 500 mil-
lió forintra árazták be az
épület aláalapozását. Az át-
tervezés során funkcióváltás
történt egyes helyiségekben.
Így például kikerült a pincé-
bõl a wellness részleg, a cuk-
rászda és a hidegkonyha.
Május végén felmondtuk a
szerzõdés az Arcadommal,
mert két részletben közel 800
millió forintos számlát állí-
tott ki nekünk, holott nem
volt teljesítés. Demján Sándor
cégénél a menedzsment le-
cserélésével ismerték el,
hogy hibáztak. Ez után fel-
vettük a kapcsolatot a kivite-
lezésre kiírt pályázat máso-
dik helyezettjével, a Market
Zrt.-vel. Mire sikerült velük
megállapodni a pénzügyi
kérdésekrõl, lejárt a projekt-
hez hitelt nyújtó bank ajánla-
ta. Augusztus óta jogerõs
építési engedély van a birto-

kunkban. A változtatások ré-
vén 76 millió forintra sikerült
leszorítani az aláalapozás
költségét. Most ott tartunk,
hogy hamarosan benyújtjuk
az aktualizált hitelkérelmün-
ket a finanszírozó pénzinté-
zetnek. A jövõ év elején
pénzhez juthatunk, és utána
megkezdõdhet a kivitelezés.
A várostól kapott 20 milliós
tagi kölcsönt és kamatait
azonnal visszafizetjük, amint
folyósítják számunkra a hi-
telt – mondta Zsohár Árpád.

Nem látszik
az alagút vége

A vállalkozó töretlen lelke-
sedésének gátat szabhat,
hogy az ingatlant tulajdonló
önkormányzat új beruházó-
jelölttel tárgyal az épület
hasznosításáról. Ezzel kap-
csolatban a polgármester
pénteken annyit árult el,
hogy egyre közelebb kerül a
megállapodás a nem magyar
befektetõi csoporttal, akikkel
– szigorú titoktartás mellett
– képviselõ-testület hét tagja
egyeztet rendszeresen. E
mellékszál kapcsán megkér-
deztük Zsohár Árpádot,
hogy helyesek-e az informá-
cióink, miszerint több mint
800 millió forintot kérne a le-
lépésért, de õ kérdéssel vála-
szolt: van olyan cég, ami
ezért adna pénzt?

Utóbbira lapunk sem tudja
a választ, de azt kiderítettük,
kivel is tárgyal titokban a vá-
rosvezetés. A társaságnak a
képviselõ-testület által szep-
tember végén tárgyalt, az
önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült be-
s z á m o l ó  m e l l é k l e t é n e k

legutolsó oldalán bukkan-
tunk nyomára. Ott az szere-
pel, hogy a Petõfi Szálló
ügyében az International
Project Managements Kft.-
vel kötendõ megállapodás
véglegesítése folyamatban
van, az elõzmények pedig
egy augusztusi zárt ülésig
nyúlnak vissza. Az inter-
netes cégjegyzék szerint az
említett céget idén február-
ban alapították félmillió fo-
rintos jegyzett tõkével. A
dusnoki székhelyû kft tulaj-
donosa a Szerbiában élõ
Katos János. Az ügyvezetõ
Katos Zsoltot az interneten
fellelhetõ telefonszámon ke-
restük, hogy megtudjuk, az
általa képviselt befektetõi
kör mikor hoz végleges, ér-
demi döntést arról, hogy
részt vesznek-e a Petõfi Szál-
ló felújításában és hasznosí-
tásában. Az ügyvezetõ kö-
zölte, nem kívánja kommen-
tálni értesüléseinket.

A munkakezdés idõpontja
nem csak azért fontos, mert
a szentesiek alig várják az el-
sõ kapavágást, hanem amiatt
is, hogy jövõre megkezdõdik
a városközpont rehabilitáció-
ja, amihez jelentõs uniós tá-
mogatást nyert az önkor-
mányzat és partnerei.  A
program – aminek végrehaj-
tásához a kezdéstõl számí-
tott 24 hónap áll rendelke-
zésre – egyik eleme a Petõfi
utca átépítése. Annak egy
szakaszát is érintené a szál-
lodaprojekt fundamentuma,
a 8 méter szélesre és 5 méter
mélyre tervezett közmûalag-
út, ami közterület alatt ve-
zetne, és amit a hotelfelújítás
kezdetén kellene megépíteni.

Bíró Dániel
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November elején folytatódik Az egészség a
célkeresztben, a szentesi lakosság egészségi
állapotának javítását célzó program. 

November 9-én, szerdán 17 órától a Me-
gyeháza Konferencia és Kulturális Központ-
ban elõadásokat hallgathatnak meg az érdek-
lõdõk a cukorbetegség, valamint a szív- és
érrendszeri megbetegedések megelõzése té-
makörben. November 12-én, szombaton a
háziorvosi rendelõk adnak helyet 10 és
17 óra között a következõ egészségügyi
szûrésnek. Szombaton sor kerül vércukor,
vérnyomás és koleszterin mérésre, a
testömegindex és testzsírindex, szív- és ér-
rendszeri rizikó mérésére, illetve a megjelen-
tek kitölthetik a Findrisk-tesztet.

A szív- és érrendszeri betegségek és meg-
elõzésük azért került célkeresztbe, mert
Magyarországon napjainkban az össz-
halálozás több mint 50 százalékáért ezek a
betegségek felelnek. Fontos a tünetek és a be-
tegségek kialakulását elõsegítõ rizikófakto-
rok megismerése, hogy tudjunk védekezni
ellenük, vagy idõben történõ felismerés ese-
tén korai kezelésük is megkezdhetõ legyen.
Ebben kiemelt helyet foglalnak el a szûrõ-

vizsgálatok, amelyek között vérnyomás, vér-
cukor, vérzsírok és testsúlymérés alapján
életmódbeli tanácsokat, vagy orvosi segítsé-
get kaphatnak.

dr. Tarajossy Zsuzsanna fõorvos

* * *
A korunk népbetegségének számító 2-es

típusú cukorbetegség a helyes életmóddal, a
korszerû táplálkozással, a rendszeres moz-
gással megelõzhetõ lenne, mégis egyre több -
már fiatalabb korban is elõforduló - cukorbe-
teg emberrel találkoznak az orvosok. Sok-
szor egyéb betegség kezelése kapcsán, vélet-
len laborvizsgálat során derül fény a maga-
sabb vércukorra. Fontos tudni, hogy az eny-
he éhgyomri vércukor emelkedés után is elõ-
fordulhat étkezés után 1,5-2 órával jelentõ-
sebb vércukoremel-kedés. 

Az elõadás során ismertetik azokat az élet-
helyzeteket és állapotokat, amelynek során
fokozottabb a kockázat a cukorbetegség ki-
alakulására, valamint életmód-tanácsok
hangzanak el a betegség megelõzésére vo-
natkozóan.

dr. Földesi Irén fõorvos

Szív és érrendszeri betegségek, diabétesz

Folytatódik a szûrõprogram

(folytatás az 1. oldalról)
A horgászoknak nem kel-

lett részt venniük a Kurca
városi szakaszát nyár végére
ellepõ trópusi dísznövény, a
kagylótutaj eltávolításában,
mert a csatornát kezelõ Ati-
kövizig szakemberei rend-
szeresen legereblyézték a
vízfelszínt. Foltokban így is
maradt a rendkívül szapora
növénybõl, aminek jelenléte
egyre inkább aggasztja a
pecásokat.

– Attól tartunk, hogy ez a
meleget kedvelõ kagylótutaj
nem fagy ki a télen, mert a
termálvízbefolyások miatt a
városban és alatta nem fagy
be a Kurca, akármilyen hide-
get is mérnek – figyelmezte-
tett az elnök.

Közel 9 kilométer hosszan
burjánzott el a kagylótutaj a
Kurcán – tudtuk meg az
Atikövizig szentesi szakasz-
mérnökségén. A vízügy ed-
dig mintegy 3 millió forintot

költött a vízi növény lesze-
désére és elszállítására – a
közmunka program keretein
belül továbbra is megtisztít-
ják az érintett területet. A
szakemberek szerint is el-
képzelhetõ, hogy a Kurcát
terhelõ termálvizek miatt
nem fagynak el a még meg-
maradt hajtások. Ha a nö-
vény magot hozott a lesze-
dés elõtt, vagy a munkálatok
ideje alatt, akkor az lesüly-
lyedhet az iszapba. Ott a ma-
gasabb vízhõmérséklet miatt
a növény túlélheti a telet. Ez
azért aggasztó, mert a vízfel-
szín gereblyézésén kívül
nem ismert olyan eljárás,
amivel meg lehetne gátolni a
kagylótutaj elszaporodását.
Ez a növényfaj ugyanis a tró-
pusokon honos ormányos
bogár tápláléka, amely ha-
zánkban kizárólag néhány
növényházban, füvészkert-
ben található meg.

B. D.

Komoly veszélyforrássá vált az
elburjánzott kagylótutaj

Viszi a pénzt a Kurca

A Magyar
Köztársaság
honvédelmi
minisztere a
Honvédelem-
ért Kitüntetõ
C í m e t  a d o -
mányozta ok-

tóber 23-a alkalmából Léhi
Gábor nyugállományú alez-
redesnek.  A Szabadidõs
Sportklub elnöke a honvéde-

lem ügye érdekében huza-
mos idõn át végzett kiemel-
kedõ tevékenysége elismeré-
séül vette át a díjat Budapes-
ten a Stefánia Palotában
Simicskó István honvédelmi
államtitkártól és Benkõ Tibor
vezérkari fõnöktõl. A Sza-
badidõs Sportklub 1988 óta
foglalkozik hagyományõr-
zéssel  és  a  honvédelem
ügyének népszerûsítésével.

Miniszteri elismerés
Léhi Gábornak

198 szentesi egyetemista és
fõiskolai hallgató részesült
városi ösztöndíjban – közöt-
tük 5 millió 380 ezer forintot
osztottak szét. A szociális
alapon megítélt összeget
szombaton vehették a diá-
kok a volt megyeházán. A
polgármesteri hivatal részé-
rõl Lencséné Szalontai Mária
elmondta, minden eddiginél
többen, 208-an pályáztak az
önkormányzat felsõoktatási
támogatására, és csak azokat
nem tudták támogatni, akik
nem az elsõ diplomájukat
próbálják megszerezni. Átla-
gosan több mint 27 ezer fo-
rintot vihettek haza a hallga-
tók, akik rászorultságtól füg-
gõen 15 ezer és 50 ezer forint
közötti összeget vehettek föl,
és ezt bármire fordíthatják. 

– A család terheit valame-
lyest könnyítheti az a kis
anyagi segítség, amit lehetõ-
ségeihez mérten nyújt a vá-
ros. Az lenne a jó, ha minél
többen térnétek ide vissza
dolgozni, mikor megszerez-
tétek a diplomát – fogalma-

zott az egybegyûlteknek
Szirbik Imre polgármester,
s kiemelte, fenyegetõzéssel
nem lehet itthon tartani a
magasan képzett fiatalokat, a
tisztességes keresetet biztosí-
tó munkahelyekkel viszont
annál inkább. 

– Tankönyveket fogok vá-
sárolni. Nagyon drágák a
jegyzetek, de mivel ezekre a
kiadványokra a késõbbiek-
ben is szükségem lesz, így
legalább be tudom szerezni
õket – árulta el lapunknak
Gajda Amanda, amikor arról
kérdeztük, mire fogja fordí-
tani a városi ösztöndíjat.
A szegedi egyetem végzõs
gyógyszerész hallgatója el-
mondta, fontos támaszt je-
lent számára az önkormány-
zati támogatás, amire harma-
dik éve sikerrel pályázik. A
közeljövõrõl annyit még el-
mondott a hölgy, az állam-
vizsga után valószínûleg
Szegeden helyezkedik majd
e l ,  a  g y a k o r l a t i  h e l y é n
ugyanis állást ajánlottak szá-
mára. B.D.

Városi támogatás
198 hallgatónak

Petõfi Szálló: feloldott titkok

Pusztulást hozhat
A kagylótutaj az Európai és Mediterrán Növényvédel-

mi Szervezet (European and Mediterranean Plant
Protection Organization) szerint növény egészségügyi
szempontból potenciálisan veszélyt jelentõ fajnak szá-
mít. A faj lebegõ hínárként a víz felszínén úszik, tömeges
elszaporodása esetén teljesen megakadályozza, hogy a
fény a víztestbe jusson. Így kiszoríthatja a fotoszin-
tetizáló szervezeteket, valamint korlátozza a víz és a lég-
kör közötti gázcserét. Ennek hatására olyan kémiai folya-
matok indulnak el, amelyek az oldott oxigén tartalom
drasztikus csökkenéséhez, ezáltal a vízminõség nagymér-
tékû romlásához vezetnek.

A VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZÕ

KÖZPONT
biztonsági õr,

testõr,
vagyonõr

intenzív,
OKJ-s szakmunkás

képzést indít,
a szakmai szakszervezetek és

az ORFK-RSZKK ajánlásával
november 12-én

SZENTESEN ÉS
CSONGRÁDON

+36-30/981-19-83
Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
NE HIGGY az átverõknek,

ÓVAKODJ az olcsó
tanfolyamoktól!

12. Kiss István
emlékverseny

A szervezõ egyesületek,
köztük a szentesi horgász-
egyesület 12 éve elhunyt ver-
senyzõtársuk emlékére ren-
dez versenyt.

A Kurca városi szakaszán,
november 12-én szombaton
három szektor versenyzõi,
amatõr, nõi, 18 éves korig ifjú-
sági és 14 éves korig gyermek
kategóriában indulhatnak.

Reggel 8 órakor megnyitó,
sorsolás, horgászhelyek elfog-
lalása; 9.30-kor verseny kez-
dete; 12.30-kor verseny vége,
mérlegelés a horgászhelye-
ken; 13.45-kor eredményhir-
detés.

Zsohár Árpád
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Tudományos üléssel ünne-
pelték a Dr. Bugyi István Kór-
ház onkológiai osztályának
20 éves fennállását a múlt hé-
ten. A rendezvényen a szakte-
rület képviselõi többek között
az országos és a megyei szak-
tekintélyek voltak. Az osztály
kiemelt szerepet tölt be az on-
kológiai ellátásban, hiszen
számos kezelési formát elsõ-
ként indítottak el a helyi
egészségügyi intézményben,
és mindig a legmagasabb be-
sorolású szakmai helyek kö-
zött említették. 

Dr. Várkonyi Katalin fõ-
igazgató a konferencián elõbb
felelevenítette az onkológia

kialakulásának történetét, be-
szélt arról, hogy a rák felisme-
résében és kezelésében sokkal
jobbak a lehetõségek, mint ré-
gen. Kiemelte, hogy akár a se-
bészi út, a kemoterápia, a su-
gárterápia vagy az immunte-
rápia jelentsen gyógyulási
esélyt, az azonban minden
esetben azonos, hogy akkor
van esély, ha a beteg hisz
gyógyulásának lehetõségé-
ben. – Az orvosoknak fel kell
mutatniuk, hogy van esély, a
cél elérésében pedig fontos az
akarat. A siker az egész em-
ber kezelésében rejlik, tehát
az orvosoknak és a kezelés-
ben részt vevõ szakdolgozók-

nak lelki támaszt is nyújtani-
uk kell – hangsúlyozta dr.
Várkonyi Katalin, majd el-
mondta, hogy az osztály ellá-
tási körzetébe 124 ezer ember
tartozik. Az országos szinten
számon tartott onkológiai in-
tézmények, centrumok és
osztályok közül a helyi onko-
lógiai centrum a vidéki kór-
házak közül hazánkban elsõ
volt a kemoterápia alkalma-
zásában. A Dr. Bugyi István
Kórházban sok különbözõ tí-
pusú daganatot kezelnek, az
emlõrák és a vastagbéldaga-
nat, illetve a GIST-tumor ke-
zelésében ugyanazokat a ke-
zeléseket adhatják, mint a kli-
nikai centrumok – az ország-
ban összesen 18 helyen. Szen-
tesen évente 11–12 ezer kemo-
terápiás ciklust adnak le, ami
azt jelenti, hogy 1000–1200
onkológiai beteget kezelnek.
Fejlesztést jelentett az elmúlt
években, hogy országosan he-
tedikként, Csongrád megyé-
ben elsõként két évvel ezelõtt
telepítették és használják a
CATO-rendszert, melynek so-
rán a kemoterápiás gyógysze-
rek nagyon pontosan megha-
tározott mennyiségét a beteg
testfelszínéhez igazítva szá-
molják ki, összeállítását az in-
tézmény gyógyszerészei vég-
zik.

Cseh-Lakos

A fényforrások szelektív
gyûjtésével nemcsak a kör-
nyezetet óvjuk, de a begyûj-
tött termékek újrahasznosí-
tása is megoldható. Sajnos,
ma Magyarországon gyak-
ran nem gondolunk erre,
amikor a veszélyes anyag
tartalmú fényforrásokat a
kommunális hulladékok kö-
zé dobjuk. (Évente 6 millió
alkalommal.) Pedig környe-
zetünk védelme mellett az
ipart is támogatja az, aki sze-
lektíven gyûjti a fénycsöve-
ket, izzókat.

„Két ország, egy cél, közös
siker” – ez a mottója a Ma-
gyarország-Románia Hatá-
ron Átnyúló Együttmûködé-
si Programnak, s ezt vallja az
elektronikai hulladékgazdál-
kodásban hosszú évek óta
jártas két cég, az Elektro-
Coord Magyarország Kft.,
valamint román partnere, a
Recolamp is. A határokon át-
ívelõ program Temesváron
startolt, október 28-a és no-
vember 3-a között pedig
Szentesen, a Kossuth téren
találkozhattak az érdeklõdõk
a road-showra készült ren-
dezvénysátorral.

A szemléletformáló kam-
pány hatodik magyarországi
állomásán rendezett sajtótá-
jékoztatón Szûcs Lajos alpol-
gármester, valamint Simon
Zsolt, az Electro-Coord Ma-
gyarország Nonprofit Kft. az

e-hulladék visszagyûjtéséért
felelõs menedzsere tájékoz-
tatta az újságírókat. Elhang-
zott: fontos a lakosság köré-
ben tudatosítani, hogy a ve-
szélyes anyagokat tartalma-
zó takarékos égõk és fény-
csövek nem kerülhetnek a
kommunális hulladékba!
Magyarországon 5500 pon-
ton gyûjtik az elektronikus
hulladékot és ezen belül is
szelektíven a takarékos égõ-
ket, izzólámpákat. A világí-
tótestek anyaga 85 százalék-
ban újrahasznosítható. Ma-

gyarországon jelenleg az el-
adott világítótestek 40 száza-
léka kerül vissza a céghez,
de azon dolgoznak, hogy
2016-ra ez az arány 70-80
százalék legyen. A közös
magyar–román program ke-
retében újabb 500 elektroni-
kus hulladékgyûjtõ pontot
szeretnének létesíteni.

Az interaktív rendezvény-
sátor összesen 20 nagyvárost
és 8 megyét érint a két or-
szágban. Magyarországon
Békéscsabát, Hajdúböször-
ményt, Gyulát, Debrecent,

Hajdúszoboszlót, Szegedet,
Szentest ,  Nyíregyházát ,
Orosházát, és Hódmezõvá-
sárhelyt, míg Romániában
A r a d ,  Te m e s ,  B i h a r  é s
Szatmár megyei települése-
ket. A rendelkezésre álló 1,6
millió eurót speciális gyûjtõ
konténerek gyártására és
kihelyezésére, tájékoztató
kampányok szervezésére,
valamint az elhasznált vilá-
gítótestek, izzók és neoncsö-
vek újrahasznosítását szol-
gáló gyár építésére használ-
ják fel.  A majdan Mezõ-
kovácsházán felépülõ üzem
ellátja majd a projekt mind-
két partner országát. L.J.

Környezetünk védelmében

Az önkormányzatok or-
szágos hulladékgazdálko-
dási versenyében harmadik
helyen zárt Szentes – az
Arany Hangya Díjat Nyír-
egyháza, a másodiknak járó
elismerést pedig Budaka-
lász kapta.

A d í j a k a t  J á v o r  B e n e -
dek (LMP), az Országgyû-
lés fenntartható fejlõdés bi-
zottságának elnöke adta át
október végén a Hulladék-
gazdálkodási Nap szakmai
konferencián Budapesten.
Az Arany Hangya Díj – amit
harmadik éve ítélnek oda –
kitüntetettjei között olyan
önkormányzatok kaptak el-
ismerést, amelyek a környe-
zet i  és  fenntarthatósági
szempontokat szem elõtt
tartva a korszerû hulladék-
gazdálkodási szemléletet
próbálják érvényesíteni.

– Papp Ferenc kollégám
nyújtotta be a pályázatun-
kat, aminél azt vizsgálták,
mennyi vegyes és szelektív
hulladék termelõdött ná-
lunk, illetve azt is figyelem-
be vették, hogy a pályázók
mit tesznek az ismeretter-
jesztés és a fejlesztés terüle-
tén – nyilatkozta lapunknak
a városellátó hulladékgaz-
dálkodásért felelõs vezetõje,
Kiss Ferenc.

Az adatok alapján 2009-rõl
2010-re közel 3000 tonnával
csökkent a vegyes hulladék
mennyisége Szentesen, a sze-
lektívé viszont több mint 600
tonnával nõtt. Összesítve a
begyûjtött hulladék 12 500-
ról 10 300 tonnára csökkent.
A szelektíven belül jelentõs
nõtt a mûanyag és a papír
mennyisége, ugyanakkor az
üvegé és a fémé csökkent.
Míg 2009-ben 1952 tonna el-
különítetten gyûjtött zöld-
hulladékot komposztáltak
Szentesen, tavaly már 2596
tonnát.

A hulladékudvar és -
válogató, továbbá a szociális
épület is szinte elkészült a
berki telepen – mondta Kiss
Ferenc. November végéig
befejezõdnek a kivitelezési
és tereprendezési munkák,
és elindulhat az engedélyez-
tetés. Várhatóan jövõ tavasz-
tól szemetet, lomot és veszé-
lyes anyagot is elhelyezhet-
nek majd a szentesiek a berki
lerakónál, ahol 5000 négyzet-
méteres, építési és bontási
hulladék gyûjtésére alkalmas
placcot is kialakítanak még
ebben az évben. Ott aprítani
és osztályozni fogják a tör-
meléket, majd igény szerint
hasznosítják a zúzalékot. 

B.D.

Díjazták, hogy
kevesebb a szemetünk

A Dr. Bugyi István Kórház
mindig is szem elõtt tartotta
az intézmény munkatársai-
nak erkölcsi és anyagi elis-
merését. Ennek szellemisé-
gében idõrõl idõre jutalmaz-
zák a több évtizede az egész-
ségügyben szolgálatot telje-
sítõ munkatársak eddigi te-
vékenységét. November 2-án
fõorvosi értekezleten ünne-

pélyes keretek között ismer-
te el az intézmény vezetése a
25, 30 és 40 éve tevékeny-
kedõ jubileumi jutalmasok
munkáját.

40 éves jubileumi jutal-
mat vehetett át Gila Zoltánné
irattáros.

30 éves jubileumi juta-
lomban részesült:

Dr. Kádár Margit fõorvos,

dr. Lukács Györgyi fõorvos,
Márkus Krisztina ápolónõ,
Faragó Sándorné ápolónõ,
Józsáné Csenki Kornélia diétás
nõvér, Mikula Zoltánné ta-
karítónõ (korábban ápoló),
Nyilasné Földi Erika ápolónõ,
Vidáné Bánfi Ibolya labor-
asszisztens.

25 éves jubileumáért ju-
talmazták a következõket:

Dr. Kispál Mihály osztály-
vezetõ fõorvos, dr. Bodné Csi-
szár Tünde fõnõvér, diplomás
ápoló, Fási Katalin orvos-
írnok, Tariné Lantos Éva ápo-
lónõ, Bányai Anikó orvos-ír-
nok, Bíróné Magyar Gabriella
asszisztens, Sztanóné Petõ
Andrea gyermekápoló, Bába
Andrea orvosírnok, dr. Kovács
Ferencné közegészségügyi-
járványügyei ellenõr, Bánfi
Józsefné orvosírnok, Vecseri
Zoltánné segédápoló, Egedi
Béláné takarítónõ.

Elismerték munkájukat

Október 31-én befejezõdött
a népszámlálás összeírási
munkáinak alapszakasza. A
KSH tájékoztatása szerint tér-
ségünkben ez ideig az össze-
írás 90 százaléka sikeres volt.

A november 1-jétõl kezdõ-
dõ egyhetes pótösszeírási sza-
kaszban megpróbálják azokat
is megszámlálni, akiket a biz-
tosok eddig különbözõ oknál
fogva nem értek el, vagy nem
találták meg a külterületi ta-

nyákon élõket, illetve a cím-
zettek nem léptek kapcsolatba
a számlálóbiztossal.

November 3-8. között a Pol-
gármesteri Hivatal Népszám-
lálási Irodája (Szentes, Kos-
suth tér 6. 215. szoba) is várja
a még össze nem írtak jelent-
kezését. A pótösszeírás alkal-
mával azok érkezésére számít,
akiket eddig még nem keres-
tek fel az összeíró biztosok.

A népszámlálásról szóló

2009. évi CXXXIX. Törvény 3.
§ bekezdése szerint a nép-
számlálás során az állampol-
gárok kötelesek adatot szol-
gáltatni, azaz a népszámlálási
kérdõívek kitöltésében közre-
mûködni. A szabálysértési el-
járás lefolytatására az 1999.
évi LXIX. tv. 82. §-a alapján
kerülhet sor. 

Dr. Sztantics Csaba jegyzõ, 
települési népszámlálási felelõs

Pótösszeírási felhívás

A Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium egészségügyi
szakállamtitkársága városi
kórházi státuszt szán a
szentesi kórháznak az ága-
zat megreformálása után –
ez derül ki a Heti Válasz
múlt héten közölt cikkébõl. 

A hetilap azt írja, megsze-
rezte a tárca adatbázisát, és
az alapján jelentetett meg
egy ábrát, amely a baleseti
sebészeti ellátás tervezett há-
lózatát mutatja be. A térkép
szerint 2012 májusától a
szentesi intézmény városi
k ó rh á z k é n t  a z  i t t e n i ,  a
csongrádi és a vásárhelyi
kistérséget, valamint a szar-
vasi kistérség egy részét ma-
gában foglaló terület sérült-
jeit látná el. A tervezetben vi-
szont nem tartoznak Szen-
teshez a tiszazugi települé-
sek, így Kunszentmárton
sem. Ez azért is érdekes,
mert az elmúlt hónapokban

a megyei közgyûlés és a kór-
ház vezetése is azon ügykö-
dött, hogy a 2007 elõtti álla-
potokat visszaállítva kapjon
OEP finanszírozást az intéz-
mény a Körösön túli betegek
ellátásáért, vagyis tartozza-
nak Szentes ellátási területé-
hez. Mindez persze változ-
hat – ahogy arra Szócska Mik-
lós egészségügyi szakállam-
titkár is kitért, mikor múlt
héten Orosházán tartott saj-
tótájékoztatót az átszerve-
zés forgatókönyvérõl. Azt
mondta, ha az elérési idõ
jobb – márpedig a tiszazugi-
aknak fele annyi idõbe telik
eljutni hozzánk, mint Szol-
nokra –, módosulhatnak az
ellátási területek határai.
Hozzátette, errõl és az ága-
zati átszervezés egyéb rész-
leteirõl intézményenként fog
egyeztetni a szakállamtitkár-
ság még ebben a hónapban. 

Eszerint még november-

ben választ kaphat a kórház
vezetése arról, hogy mi lesz
azzal a 16 ellátási szakterü-
lettel, amit jelenleg a kórház
mûködtet. Az egészségügyi
reform alapjául szolgáló
Semmelweis-tervben ugyan-
is a városi kórház meghatá-
rozásánál az szerepel, hogy
elsõsorban az „alapszakmák-
ban” biztosítják ellátást, ami
sürgõsségi, traumatológiai,
belgyógyászati, sebészeti,
szülészeti és gyermekgyó-
gyászati, illetve akut esetek-
nél neurológiai ellátást je-
lent. Vagyis csak találgatni
lehet, marad-e helyben pél-
dául onkológiai, fül-orr-gé-
ge, urológiai, pszichiátriai
vagy intenzív osztály. Szócs-
ka Miklós Orosházán ezzel
kapcsolatban úgy fogalma-
zott:  az intézményeknek
egyes, rosszul értelmezett
ambíciókról le kell majd
mondaniuk. B.D. 

Túlzott kórházi ambíciók?Jubilál az onkológiai osztály

Az egész embert kell kezelni

A CATO-rendszerben történõ citosztatikum elõállítása,
a sepeciális körülmények között.

A Kossuth téren felállított interaktív sátorban hasznos információk, interaktív játékok,
dokumentumfilmek és háttéranyagok álltak az érdeklõdõk rendelkezésére. (Fotó: Vidovics)
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Felemelõ példája annak,
milyen nemes célra hasz-
nálható a tehetség: a zenész
Seres Antal alapítványt ho-
zott létre, s menedzserével,
Ombodi Csillával a hang-
szerek segítségével szeretne
segíteni rákbeteg gyereke-
ken.

Egy fõvárosi koncerten ját-
szott a Fivérek rákos és fo-
gyatékkal élõ gyerekeknek,
ekkor figyelt fel a zenekarve-
zetõ Antal, mint meséli, egy
4 éves beteg kisfiúra, akinek
megengedte, hogy penget-
hesse a gitárját. A meghatá-
rozó élménybõl született az
elhatározás, hogy miután 8

éve oktat fiatalokat, rákbeteg
gyerekeket is tanítson zenél-
ni, mondta Antal, s hangsú-
lyozza: magánemberként áll
az ügy mellé. Ombodi Csillá-
val keresték fel a budapesti
Heim Pál kórházat és a sze-
gedi gyermekklinikát. A ve-
zetõ fõorvosok nem utasítot-
ták el õket, s bebocsátást
nyertek a kórtermekbe, hogy
szájmaszkot viselve a ko-
moly fájdalmakkal küzdõ rá-
kos betegek arcára örömöt
csaljanak a gitárjátékkal. Már
az elején a rendszerességben
gondolkodtak, így aztán
szerdánként Szegeden, csü-
törtökönként Budapesten al-
kalmazzák a zene terápiás
hatását a beteg gyerekeken
akiknek ezáltal javul a köz-
érzetük.

A másfél hónapja indult
zenés foglalkozások, vagy
ahogyan Antal és Csilla em-
legetik, a „gyógy-órák” odá-
i g  j u t o t t a k ,  h o g y  m á r
Santana dalaival is ismer-
kedhetnek a gyerekek, kik-
nek a zenei ízlését is formál-
hatják. Mint Csilla elárulta,
nem is gondolták, hogy eny-
nyire nagy lesz a ragaszko-
dás a kis betegek részérõl. A
találkozások mindenesetre a
zenészre és menedzserére is
hatással voltak: míg kezdet-
ben sajnálkozásból sírtak,

késõbb már a meghatottság-
tól. Azonban soha nem pa-
naszkodhatnak a gyerekek
elõtt, mert õk sem teszik,
árulta el Csilla, mit tanult tõ-
lük.

Kezdeményezésüknek ad
keretet egy alapítvány, mely-
hez kuratóriumi tagnak fel-
kérték dr. Hetyei Erika gyer-
mekgyógyászt és dr. Jelenffy
Anna ügyvédet. A még be-
jegyzés elõtt álló alapítvány
bevételébõl a gyerekek ré-
szére hangszereket, illetve
ajándékokat, játékokat vásá-
rolnának.

Az alapítvánnyal ezen kí-
vül is nagy terveket szõnek:
10-15 fellépést terveznek
Antalék, amiben már termé-
szetesen a zenekar két továb-
bi tagja is szerepet vállal.
Minden koncertre hívnak
sztárvendéget, elsõ alkalom-
mal november 18-án a szen-
tesi sportcsarnokban az egy-
k o r i  d r á m a i  t a g o z a t o s
Zsédával számítanak a kö-
zönségre. Az este folyamán
újra láthatjuk táncolni a
Szentesnek sok sikert hozó,
többszörös magyar bajnok
Szögi Szilviát, valamint a
Magyar Színház táncosait.
Zárásként helybeli közép- és
általános iskolások kórusa
énekel majd, s mint megtud-
tuk, a 150 diák hetek óta, lel-
kesen készül a fellépésre, a
próbát még az õszi szünet-
ben sem hagyták ki. A kon-
certen a kis betegek közül
néhányan, s már gyógyult
gyerekek is jelen lesznek.

Darók József

Az elmúlt években is iga-
zán nagy sikereket értek el a
diákjaim az anyanyelvi ver-
senyeken. Most ismét büszke
lehetek rájuk, nemcsak mint

magyartanár, hanem mint
osztályfõnök is. Szeptember-
ben volt az Édes Anyanyel-
vünk verseny megyei fordu-
lója Szegeden.

Bugya Nikolett Anikó (12.
C osztály) az I.  helyen,
Abonyi Kitti (12. C osztály) a
II. helyen végzett, így a me-
gyét õk képviselték kategóri-
ájukban Sátoraljaújhelyen az
országos megmérettetésen.
A nyelvhasználati verseny
döntõjén Bugya Nikolett
Anikó Édes Anyanyelvünk
érmes lett (országos III. he-
lyezést ért el), és még egy
alapítványi különdíjat is ka-
pott.

Abonyi Kitti pedig - aki a
városi kulturális rendezvé-
nyek állandó szereplõje – Sá-
toraljaújhelyrõl az Anya-
nyelvápolók Szövetségének
különdíjával tért haza.

Diákjaimmal együtt na-
gyon elégedettek vagyunk
az eredményekkel, és vára-
kozással tekintünk a tavasz-
szal megrendezésre kerülõ
Kazinczy-verseny elé.

Úgy gondolom – sikereink
azt bizonyítják -, hogy kiváló
tanítványaimmal együtt
szívvel- lélekkel  ápol juk
anyanyelvünket.

Fári Mónika

Szabó Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képvise-
lõje már korábban interpellációt nyújtott be a Sáphalom kör-
nyékén történt felszántások ügyében. Ezzel kapcsolatban
rendõrségi feljelentést tett, s bejelentette a Koszta József Mú-
zeum igazgatónõjének, továbbá levelet írt az Alsó-Tisza Vidé-
ki Felügyelõséghez. Az önkormányzat október 28-i ülésén az
ügyben pozitív fejleményekrõl számolhatott be a képviselõ.
Hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy a felügyelõség má-
jus 12-én helyszíni ellenõrzést tartott a területen. Leírták,
hogy már a 2000-ben készült fotókon is találkoztak a
Sáphalom környéki felszántással. Levelükben kitérnek arra,
hogy törvény szerint a Kunhalmok védett területnek minõ-
sülnek. A felügyelõség a fentiek alapján kérte a terület ez irá-
nyú bejegyzését.

Szabó Zoltán – folytatva a felolvasást – elmondta, hogy
szeptember 16-án határozatban állapították meg az országos
jelentõségû védett terület Kunhalom kiterjedését, amiben
már a szántott rész is benne szerepel. Hatálybalépésével – ír-
ják – a felügyelõség kezdeményezni fogja a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi Körzeti Földhivatalnál a védett jogi
jelleg bejegyzését, az ingatlan nyilvántartásba vételét, továb-
bá megtiltja az országos jelentõségû védett terület további
károsítását. 

A képviselõ úgy véli, az ügy lezárásával sokéves problé-
mára tehetünk pontot, és 3–4, akár 5 ezer éves sírokat is ott
hagyunk helyben. Pihenjenek békében.

Képviselõi intézkedés nyomán

Országosan
védett Sáphalom

November 7-én, hétfõn 18 órakor A nemzet
fogalmának változása az Európai Unióban
címmel a Gondolkodók klubja tart össze-
jövetelt. Vezeti dr. Papp Erzsébet ny. gimn.
tanárnõ.

November 8-án, kedden 18 órakor a Film-
klubban az Eltûntnek nyilvánítva címû
színes, szinkronizált amerikai politikai
drámát vetítik.

November 9-én, szerdán 18 órakor a Krúdy
Gyula Baráti Kör és a városi könyvtár közös
rendezésében Zenés irodalmi borest lesz.
Vendégünk Kunszery Béla szõlész. A mûsort
összeállította dr. Horváth György.

November 10-én, csütörtökön 18 órakor
Hogyan küzdött Jézus az igazi életcélokért?
címmel Cserbik Attila bibliaoktató elõadását
hallhatják az érdeklõdõk.

A városi könyvtárban...

A Mûvészetek Házában
október 28-án nyílt meg az
Állatok világa címû kiállítás.
Ez a tárlat egy három évre
visszanyúló országos pályá-
zat része, illetve folytatása.
Két évvel ezelõtt a vizek vi-
lága volt a központi téma,
több mint 800 alkotás közül
válogathatta ki a zsûri az ak-
kor a helyi református nagy-
templomban kiállított képe-
ket. Tavaly az erdõk világa
címmel hirdette meg az in-
tézmény a pályázatot, ide

mintegy 600-an küldték el
munkáikat, a legjobbakat
Szegeden, a Megyeházán lát-
hatta a közönség. 

Az idei évben 500 pálya-
munka közül válogatta ki a
háromtagú szakmai bírálóbi-
zottság azokat az alkotáso-
kat, amelyek a Mûvészetek
Házában bemutatott tárlaton
láthatók. Pályamunkák most
is, mint az elõzõ években, az
ország minden részébõl ér-
keztek. Három korcsoport-
ban osztott ki a zsûri díjakat
és különdíjakat, valamint
arany, ezüst és bronzminõsí-
téseket. A legjobb helyezést
elérõ szentesiek: Lénárt Lotti,
Lukács Klaudia, Pengõ János,
Magyar Eszter, Gila Dávid.

A szervezõk, a szakembe-
rek mindezek ellenére most
szomorúan mondják, hogy
egyre inkább csökken a pá-
lyázó iskolák száma. Meg-
nõtt a szaktanárok szerepe,
ahol kitûnõ pedagógus dol-

gozik, ott jut idõ és energia
arra is, hogy plusz sikerél-
ményhez juttassák a diáko-
kat. További sajnálatos ta-
pasztalat, hogy a vártnál ke-
vesebb a lkotás  érkezet t
Szentesrõl. Úgy tûnik, hogy
a helyiek kevésbé vették ész-
re, hogy ez az országos és
komplex pályázat szakmai-
lag teljes körûen megalapo-
zott, és növekvõ presztízse
van a hozzáértõk körében.

Roskó Tíbor, képzõmûvész,
a zsûri elnöke szerint ez a
pályázat hozzájárult ahhoz,
hogy a résztvevõkben, és
szüleikben megerõsítsék azt
a hitet, hogy ebben a mai
válságos idõszakban is szük-
ség van a mûvészetekre, a
kreativitásra, és a gyermekek
látásmódjának sokrétû fej-
lesztésére. Kiemelte a Mûvé-
szetek Háza szerepét a lebo-
nyolításban, nagy jelentõsé-
gû küldetést teljesítettek.

(–)

A természet természete –
képekben

Gitárral a rákos
gyerekekért

A hagyományos „Sulihét
a gyerekekért” már az elsõ
napon sok mesés játékkal
kezdõdött. Az elõcsarnok-
ban már faragott és rajzolt
„Tök jó fejek” várták a be-
lépõt. A tantermek és folyo-
sók délután „mesés” aka-
dálypályává alakultak. Az
alsó tagozatosok kibarkoch-
bázhatták és kirakhatták
puzzle képként a különbö-
zõ mesefigurákat. Ügyessé-
gi játékok és rajzos felada-
tok vártak a kisdiákokra.

A felsõ tagozatban A kör-
nyezet és kultúra vetélkedõ
témája az Európai Unió volt.
A pályaválasztási vetélkedõ-
ben az újraélesztés, az illatok
felismerése, diósöprés és sok
ötlet bizonyította, hogy az
életre is felkészülnek a
kosztás diákok. Akár az uni-
ós diákparlamenten is részt
vehetnek. Kedden már a Sár-
kányokkal foglalkoztunk. El-
készültek a repkedõ, tûzoká-
dó, kedves és félelmetes,
mozgatható és álló sárká-
nyok az alsósok kezeiben.

A felsõ tagozatosok kvízjá-
tékot játszottak Ausztriáról
és az internet segítségével
számot adhattak általános
mûveltségükrõl, sport és
technikai ismereteikrõl.

Szerdán a hagyományos
nyílt órákon vártuk a szülõ-
ket délelõtt. Délután pedig
álmaikat rajzolták meg az
aszfalton kicsik és nagyok,
csereberélték játékaikat,
majd kigolyózták a legjobb
versenyzõt.

Másfél óráig tartott a sakk-
verseny az élõ bábokkal.

Lantos Alexandra és Mélykúti
Ferenc komoly sakktudása
mégsem volt elegendõ, hogy
tanáraikat legyõzzék. Volt jó
néhány izgalmas felállás. Az
interaktív táblán követhet-
tük a játékot.

A röplabdabajnokságon a
7. évfolyam kimagasló telje-
sítményt nyújtott.

Csütörtökön moziban vol-
tak az alsósok. 

A felsõ tagozatosok élõ
társasjátékot játszottak, ahol
mindenki nyert.

Pénteken délután lehetõsé-
günk volt a Légimentõ bázi-
son közelrõl megismerni a
helikopteren dolgozók mun-
káját. A gyerekek számára is

érthetõ módon,nagyon ked-
vesen magyarázták el a heli-
kopter mûködését és a sze-
mélyzet tevékenységét. Há-
lás köszönet érte minden
dolgozónak.

A Repülõklub is fogadott
bennünket, ahol iskolánk
egykori diákja a bemutató
mellé még interaktív játékot

is szervezett, amit nagyon él-
veztek a gyerekek. Jutalmat
is kapott minden résztvevõ,
amit köszönünk a klub veze-
tõinek.

A hét záró programja a
karaokéval egybekötött Hal-
loween party és rémségver-
seny volt.

Benedek Viktória

Sulihét a Kosztában

Az óvodások is „sárkányoztak“

Diákok és pedagógusok egyaránt nagyon várják a
Koszta-sulihetet, számolt be Csorba Ildikó fõszervezõ. A
hétfõtõl péntek estig tartó programsorozat délutánonként
lekötötte az iskola szinte összes tanulóját, sõt még a
szomszédos óvodából is átjöttek egy kicsit „sárkányozni”.

G. Sz. I.

Bugya Nikolettre (balról) és Abonyi Kittire most az Édes
Anyanyelvünk-verseny után lezet büszke felkészítõ

tanáruk, Fári Mónika (középen).

Újabb gyõzelem a Borosban

A diákok a Koszta-napokon  ügyességüket és tudásukat is kipróbálhatták.
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Mozgalmas napokat tudhat maga mögött a Szentesi Kosár-
labda Klub csapata. A közelmúltban a vajdasági Kula városá-
ban mérték össze tudásukat a helybeli kosaras gárdával. A
mérkõzésrõl gyõzelemmel tértek haza (Hajduk-Szentesi KK
41-62). A csapat tagjai: Forgó Dániel, Király Róbert, Szanyi
Ádám, Halász Ákos, Litovszki Roland, Hajós Ferenc, Kajla Viktor,
Gergely Dávid.

A következõ hétvége igazi Titánok harca lesz számunkra,
írja elektronikus levelében Aleksandar Preskar, a Szentesi KK
edzõje. November 5-én, szombaton a Magyar bajnokságban
két nagy csatát vívnak: elõször a Szegeddel, majd remélhetõ-
leg a Pécs gárdájával csapnak össze. Másnap a vajdasági
Novi Sadra utaznak, ahol a helyi bajnokokkal játszanak.

Futószalagon
a kosarasok

A 12. fordulót megelõzõen
a negyedik helyen álló
Bordány együtteséhez láto-
gatott a Szentesi Kinizsi me-
gyei másodosztályú labdarú-
gó csapata. A Kinizsi leg-
utóbb hazai pályán szenve-
dett vereséget a listavezetõ
Székkutastól, így Bozóki Zol-
tán vezetõedzõ abban bízott,
hogy ezúttal legalább egy
ponttal gazdagodik a Szen-
tes. Nem így történt, a mie-
ink az 1-1-es félidõt követõ-
en 3-1-re kikaptak a bordá-
nyiaktól. A Kinizsi a Poszler
– Németh, Halmos (Bagi),
Bordács, Vincze, Szabó, Nagy,

Polyák, Hidas, Gránicz (Debre-
czeni), Tóth (Pengõ) összeállí-
tásban lépett pályára.

– Vezettünk, nem játszot-
tunk rosszul, fegyelmezet-
lenségeinknek, és némi já-
tékvezetõi közrehatásnak
köszönhetõen, mégis kikap-
tunk – mondta Bozóki Zol-
tán. – Az elsõ félidõ közepén
Tóth László góljával nálunk
volt az elõny, de a játékrész
hoszszabbításában büntetõt
ítéltek ellenünk, majd máso-
dik félidõ 28. percében az el-
lenfél játékosa kézzel tette
maga elé a labdát, amit a já-
tékvezetõ nem vett észre, eb-

bõl gólt kaptunk, hat perc
múlva újabbat, ezzel el is
dõlt a meccs.

Az ifjúsági együttesünk
eredményesebbnek bizo-
nyult, õk 2-1-re nyertek, és
ezzel õrzik helyüket a tabella
második helyén, míg a fel-
nõttek a 9. helyet foglalják el.
A Szentesi Kinizsi felnõtt
csapata a 13. fordulóban, no-
vember 5-én, szombaton, 13
óra 30 perckor a Tömörkény
együttesével játszik a Pusztai
László Sporttelepen. 

H.V.

Szerencsét hozhat a 13-as

Veretlenül, csoportelsõ-
ként jutott a Magyar Kupa
elõdöntõjébe a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata, nagy lépést téve ez-
zel a tavalyi elsõség megis-
métlése felé. Óriási megle-
petésre a bajnok Dunaújvá-
ros nem jutott  be a „Fi-
nal  Fourba”.

Szentesen bonyolították le
a nõi vízilabdázók Magyar
Kupájának egyik csoportkö-
rét, ahol a házigazdákra a
bajnok mellett az Eger és a
Szeged csapatai vártak. A
Hungerit rögtön az elsõ ösz-
szecsapáson rangadón tesz-
telhette pillanatnyi felké-
szültségét, hiszen a Dunaúj-
várossal mindig parázs ösz-
szecsapást vívnak a lányok.

Ezúttal sem volt ez másként.
– Az elsõ és a második ne-
gyed valamivel „laposabb-
ra” sikerült a szokásosnál, de
az sem szokványos, hogy
rögtön rangadóval kezdje a
szezont egy csapat- értékelte
a 10-10-es döntetlent Zant-
leitner Krisztina, a Szentes ve-
zetõedzõje.

– A válogatott olimpiai
kvalifikációs szereplése mi-
att a bajnokság õszi szezonja
és a MK küzdelemsorozata
szûk másfél hónapba sûrû-
södik bele, így ehhez a hely-
zethez kell alkalmazkod-
nunk. Ráadásul ránk a LEN-
kupában is komoly mérkõ-
zések várnak, így lesz fel-
adatunk bõven. Egyelõre
még keresgélem néhány játé-

kos megfelelõ helyét a me-
dencében, de nincs más
választásunk, tétmeccseken
kell fokozatosan felépíteni és
egyre jobb formába hozni a
csapatot.

A Hungerit a másik nagy
riválisával, az Egerrel szem-
ben két góllal bizonyult
jobbnak (10-8), majd a Szege-
det is, ha a vártnál kisebb
különbséggel is, legyõzték
Takácsék (15-13), így a Szen-
tes csoportelsõként jutott a
kupa elõdöntõjébe. Mivel az
Eger a Szeged mellett a Du-
naújvárost is legyõzte, így õk
lettek a másik továbbjutók a
csoportból, a másik ágról pe-
dig a BVSC és az Újpest a
„Final Four” másik két részt-
vevõje. Bárhogy is alakul az
elõdöntõk párosítása, egy
biztos: a Hungerit hatalmas
esélyt kapott arra, hogy
megvédje tavalyi elsõségét a
Magyar Kupában.

H.V.

A döntõért játszhat
a Hungerit

Az októberben Veszprémben megrende-
zett nemzetközi versennyel befejezõdött az
atléták szabadtéri szezonja. A szentesi
Maximus sportolói az eddigi legeredménye-
sebb idõszakot tudhatják maguk mögött. A
legfiatalabbak a Szegeden és Békéscsabán
megrendezett gyermekversenyeken gyûjtöt-
ték szorgalmasan az érmeket, és iskoláik szí-
neiben a diákolimpiai versenyeken álltak
helyt.

Stráma Klaudia, Gedai Csenge, Lakos Csaba,
Dávid Réka, Ohratka Nóra, Kozák Tamás, Balla
Dorka, Tóth Fanni, Czuczi Anna sokszor náluk
sokkal idõsebbekkel versenyeztek, és gyõz-
tek.

Az ifjúsági versenyzõk a dobók csapatbaj-
nokságán két remek futóversenyzõvel meg-
erõsödve országos bajnoki hatodik helyezést
szereztek, Csordás Cintia a felnõttek országos

bajnokságán 10., Papp Anita 12. lett diszkosz-
vetésben. A férfi diszkoszvetõk mezõnyében
Seres András tizennégy versenyen indult és
tizenegy alkalommal elsõ helyezést szerzett:
az utánpótlás korúak Európa-bajnokságán
12. helyezést, a felnõtt magyar bajnokságon
4. helyezést ért el. A Magyar Köztársaság
Utánpótlás Bajnoka címet is megszerezte
Nyíregyházán. A nagyobb nemzetközi via-
dalok közül gyõzött a Tisza Kupán, a Nyír-
ség Kupán, a Balaton Bajnokságon, és a
Veszprémben megrendezett Dr. Papp Pál-
emlékversenyen. Eredményei alapján a me-
gye legeredményesebb atlétája címre is esé-
lyes. Biztos tagja lett a felnõtt válogatott ke-
retnek, és most egy rövid pihenõ után meg-
kezdi az alapozást, melynek célja a London-
ban megrendezésre kerülõ olimpia.

B. Sz.

Az atléták a legjobb szezont zárták

Baráth László ,  az egyik
szervezõ örült annak, hogy
viszonylag jó idõt sikerült
kifogni, és a közel 230 ver-
senyzõ baleset- és sérülés-
mentesen tekerte végig a 23
órát. Cseuz László nélkül
természetesen ez a verseny
sem bonyolódhatott volna le,
határozott fellépésére bizony
sokszor szükség volt, hiszen
a Kossuth téri parkolónál so-
kan figyelmetlenül közle-
kedtek és ezzel veszélyeztet-
ték a versenyzõk testi épsé-
gét.

A kiépített kerékpárút kis-
sé nehezítette a versenyzõk
helyzetét, hiszen ezen a ré-
szen közlekedett a többi ke-
rékpáros is. Így a szembejö-
võ forgalomra is fokozottan
kellett ügyelni, ezért minden
kritikus ponton figyelmezte-
tõ táblákat helyeztek ki.
Több mint 20 csapat vett
részt a versenyen, közülük
szervezésben kiemelkedett a
Kiss Bálint iskola, hiszen õk
6 (két tanár és 4 diák) csapat-
tal is neveztek. De nem csak
ebben tûnt ki az iskola, hi-

szen az éjszakai órákban le-
hetõséget adtak a pihenni
vágyóknak a tornateremben
egy kis melegedésre is.

A nevezési díjért, egy teljes
napi ellátást (étel, üdítõ) és
egy feliratos pólót kaptak a
résztvevõk. A verseny távja
kb 3.8 km volt (Kossuth tér-
Batthyány utca – Rákóczi ut-
ca- Kossuth utca - Kossuth
tér), és egy fontos szabály,
hogy a versenypályán min-
den csapatból legalább egy
embernek tekerni kellett,
még éjszaka is. Ezt szigorú-
an ellenõrizték.

A szervezõk szeretnék
folytatni ezt a hagyományt,
remélve a támogatók további
segítségét, mellyel a verseny
végén kisorsolt ajándéktár-
gyakat biztosították.

Garai Sz. Imre

23 órás tekergés

Bertók Róbert a Szentesi Ki-
nizsi SZITE ökölvívó és Kick
box szakosztályának vezetõ-
je arról számolt be, hogy a
gála programja szinte telje-
sen összeállt, és ezzel két célt
sikerült elérni. Az egyik az,
hogy a szentesi nézõknek is-
mét színvonalas küzdõsport
eseményt mutassanak be, a
másik pedig az, hogy a szen-
tesi versenyzõk a hazai kö-
zönség elõtt mutatkozzanak
be, népszerûsítve ezeket a
sportágakat. A hivatalos saj-
tóedzésen az elmúlt hétvé-
gén a négy „fõszereplõ” be-
mutatkozott, hiszen közös
edzést tartottak Szentesen a
dr. Papp László városi sport-
csarnokban, a Széchenyi li-
geti futópályán, és az Üdülõ-
központ edzõtermében.

Nagy Sándor Szegedrõl ér-
kezett, ahol a 90 kilós me-
zõnyt képviseli, és nyáron, a
Kakasfesztiválon már bemu-
tatkozott: ellenfelét már az
elsõ percekben kiütötte. Kele-
men Balázs volt válogatott
ökölvívó, aki még Európa

bajnokságon is részt vett,
nagyváltósúlyban, Gyõrbõl
érkezett Szentesre, és azt
ígérte, hogy látványos mér-
kõzésen fog gyõzni az egy-
elõre még ismeretlen ellenfe-
le ellen. Neki meggyõzõdése
az, hogy az ökölvívás jórészt
a fejben dõl el, de fontos, ha
az ember nagyot is tud ütni
a megfelelõ idõben. Petrovsz-
ki Attila Békésrõl érkezett, és
Szentesen nem nagyon látott
küzdõstílusban, az MMA-
ban – többen csak ketrec-
harcnak hívják - fog harcolni.
Errõl azt kell tudni, hogy kü-
lönbözik a többi küzdõsport-
tól, hiszen van benne álló és
földi küzdelem is, illetve le-
het használni álló helyzetben
a könyököt és a térdet is. A
gála fõmérkõzését Bertók
Róbert „játssza”, aki kisvál-
tósúlyú magyar bajnok, vá-
logatott, kick-box világbaj-
nok volt. Róla azt kell tudni,
hogy évek óta már csak
edzõsködik, de valahogy hi-
ányérzete volt, mert a szen-
tesi közönség nem látta õt

küzdeni. Arra gondolt, újra
ringbe áll és bemutatkozik,
amiben segít neki régi edzõ-
je, Gál László. Ezért adta gálá-
nak azt az alcímet, hogy Pre-
mier és Búcsúmérkõzés. Per-
sze – de erre gondolni sem
akar – amennyiben hazai pá-
lyán kikap, akkor természe-
tesen egy visszavágót fog
kérni, nem szeretné rossz
szájízzel abbahagyni ezt a
gyönyörû sportot.

(garai)

November 12-én újra boxgála

Bizakodnak Bertókék

Október 22-én, Szombathe-
lyen rendezték meg az Isis
Open versenyt, melyen a
WDSF International Open
Standard kategóriában Szepe-
si József – Farkas Bettina a 6.
helyezést érte el.

Októberben zajlott a junior
II. standard világbajnokság
Kisinyovban, melyen a Borda
Ádám – Korom Eszter páro-
sunk a 40.helyet szerezte
meg.

Ugyanekkor Pécsett az
iDance Kupa keretein belül
rendezték meg a gyerek II. D.
országos bajnokságot: Stan-
dard kategóriában az arany-
érmet Nagy Márk és Vörös Li-
za szerezte meg, Oláh Dániel
és Verebélyi Hanna Dorina a 3.
helyezést, Mészáros Bence Le-
vente és Monzinger Gabriella
pedig a 4.helyezést érte el.

Latin kategóriában szintén
Nagy Márk és Vörös Liza áll-
hatott a dobogó legfelsõ fo-
kára, a Mészáros Bence Levente
- Monzinger Gabriella páros a
3. helyen Oláh Dániel Verebé-
lyi Hanna Dorinával a 6. he-
lyen végzett.

Pécsett az ifjúsági-felnõtt
latin ranglista-versenyen Ste-
fano Vidoni és Tóth Orsolya a
kiváló 2. helyezést érte el a
döntõben.

Szilver

Október 23-ra emlékezve Cseuz László évekkel ezelõtt
elindított egy versenyt, ahol a csapatok – min két fõ –
egymással versenyezve 23 órán keresztül azon versenyez-
tek, hogy ki tud több kilómétert a városban kijelölt úton
megtenni. Egy ideig a verseny utáni érdeklõdés alábbha-
gyott, majd a Szentesi Családsegítõ Központ átvette a
szervezés nagy részét, és újra indult ez a rendezvény.

Bertók Róbert



Libaleves

Hozzávalók:
1 kg libaaprólék, 4 na-

gyobb sárgarépa, 3 nagyobb
fehérrépa, 1 nagyobb vörös-
hagyma, 1 kisebb zeller, 8-10
gerezd fokhagyma, 10 szem
egész fekete bors, 1 paprika,
3-4 egész (szárított vagy
friss) csípõs paprika, 1-1 ág
rozmaring és kakukkfû, só
ízlés szerint.

Elkészítése:
A megtisztított libaaprólé-

kot hideg vízben feltesszük
fõni. Ha felforrt, leszedjük a
habját. Ezt követõen fûsze-
rezzük a hagymával, a fok-
hagymával, a szemes borssal
és a sóval. Lassú tûzön fõz-
zük tovább. A leveszöldsége-
ket megpucoljuk, és hasá-
bokra szeleteljük. Amikor a

hús félpuha, a leveshez ad-
juk a zöldségeket, a papriká-
kat, és tovább fõzzük lassú
tûzön. Sós vízben vagy a le-
szûrt leves egy részében
megfõzzük a lúdgége tész-
tát, lecsöpögtetjük, leveses
tálba tesszük, és rászûrjük a
libalevest. A fõtt csontos húst
és a zöldségeket a leves mel-
lé kínálhatjuk.

Töltött liba

Hozzávalók:

1 fiatal liba (kb. 3,5 kg), 30
dkg zsemlekocka, 30 dkg
gesztenye (hámozott, kis
kockákra darabolt), 15 dkg
libamáj (feldarabolva), 1/4 l
tej, 4 tojás, 8 dkg hagyma
(kockára vágva), 5 dkg vaj, 2
nagyobb alma (nagyobb da-
rabokra vágva), 5 dió (felda-

rabolva), 4 aszalt szilva (fel-
darabolva), 1 evõkanál, só,
bors, majoranna, petrezse-
lyem.

Elkészítése:

A tejet a tojással elkever-
jük, a zsemlekockára öntjük,
majd hagyjuk, hogy meg-
szívja magát. A hagymát a
vajon üvegesre pároljuk, a
májat is kicsit átsütjük vele,
sózzuk, borsozzuk. Minden
hozzávalót a zsemlemasszá-
hoz adunk, ízlés szerint sóz-
zuk, a majorannával ízesít-
jük. 10 percig állni hagyjuk.
A libát kívül-belül sózzuk,
belül majorannával bedör-
zsöljük. A töltelékkel meg-
töltjük, hústûvel összetûz-
zük. 180-200°-os sütõben
szép ropogósra sütjük. Párolt
lila káposzta illik hozzá.
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Kos (márc. 21.–ápr.
20.): Ragadja meg az
ön elõtt álló lehetõsé-

geket. Fõként akkor próbálkoz-
zon minden lehetséges utat ki-
használni, ha mindenképp meg
szeretné növelni fizetését. Nem
érdemes tétlenül várnia az utolsó
pillanatig! 

Bika (ápr. 21 – máj.
20.): Számos szóra-
koztató programra invi-

tálják a napokban. Ezek közül
vannak olyanok, amelyek érde-
kesek lehetnek az ön számára.
Pezsdítõen hathat életére egy jó
beszélgetés. Merjen kezdemé-
nyezni!

Ikrek (máj. 21.–jún.
21.): Felhõtlen szórako-
zás, üdítõ kikapcsoló-

dás lehet a társa, ha mer arra
vállalkozni, hogy felhívja azokat,
akik biztos alapot nyújthatnak a
közös programok kialakítására.
Ragadja meg a telefont, és tár-
csázzon.

Rák (jún. 22.–júl. 22.):
Több probléma is meg-
nehezítheti az életét a

következõ napokban. Könnyen
elvesztheti a megoldások kul-
csát. Kiváltképp akkor, hogyha
olyan emberekre pazarolja idejét,
akik csak ostobaságokkal foglal-
ják le minden szabad percét.  

Oroszlán (júl. 23.–aug.
23.): A váratlan látoga-
tók sem téríthetik el

eredeti terveitõl. Jó lenne, ha a
következõ napokban szigorú idõ-
beosztás szerint végezné felada-
tait. Utána több szabadideje lesz
azokra, akiket igazán szeret.

Szûz (aug. 24.–szept.
23.): Mostanában több
szempontból kétségek

gyötrik. Ne hagyja, hogy ezek el-
uralkodjanak önön. Mi lenne, ha
félretolná õket, s úri nyugalom-
mal gondolna a mindennapok
gondjainak megoldására.

Mérleg (szept. 24.
–okt. 23.): Bánjon óva-
tosan megtakarított

pénzével, és ne bocsátkozzon
kölcsön, hitel felvételébe. Jobb
lenne, ha az elkövetkezõ hetek-
ben nem költekezne, hanem
szert tenne biztonsági tartalékra.

Skorpió (okt. 24.–nov.
22.): Ne változtassa
meg véleményét egyik

pillanatról a másikra. Még akkor
se, ha ötletei társasága számára
logikátlannak, unalmasnak tûn-
nek. Higgye el, roszszabb, ha té-
tovának, határozatlannak tûnik
barátai és kollégái szemében. 

Nyilas (nov. 23.–dec.
21.):  Csak is olyan
dolgokkal foglalkozzon,

melyek gyökeresen eltérnek a je-
lenlegiektõl. Jó lenne már végre
egy kicsit kreatívabban eltöltenie
néhány napot. Újszerûen hatna
életére, hétköznapjaira.

Bak (dec. 22.–jan.
20.): Igyekezzen csa-
ládját, közeli rokonait,

munkatársait jó kedvre deríteni.
Még akkor is, ha ehhez össze
kell szednie magát. Higgye el
megéri, hiszen sokszor egy mo-
soly, egy boldogságot tükrözõ
nevetés a legnagyobb ajándék.

Vízöntõ (jan. 21.–febr.
19.): Ne ugorjon bele
kétes ügyeltekbe, csak

olyan lehetõségekben gondol-
kozzon, amelyek biztos alapnak,
megvalósítható, jogilag tiszta
ügyeknek tûnnek. Nehogy ingo-
ványos pályát válasszon bizony-
talan lépteinek!

Halak (febr. 20.–márc.
20.): Múlónak tûnõ
kapcsolataiban új lehe-

tõségek merülhetnek fel. Azon-
ban érdemes most másokra bíz-
nia magát. Bátortalanságát a jó-
kedv és derû leplezni fogja.
Pezsdítõ élményekben lehet ré-
sze a következõ periódusban.

November 5–11.
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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.
„SUSAN-NA”– a zenegépek tör-
ténete.

Idõszaki kiállítás: A Csont-váry
visszatér címû tárlat látható a
megyeházán december 11-ig.

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

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

Városi könyvtár
K. Szabóné Licsicsányi Rózsa

festménykiállítását november 10-
ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Tokácsli Galéria
A Katona Kiss Ferenc és neje

Túri Júlia Alapítvány elsõ helye-
zettjeinek, Király Györgynek és
Bessenyei Bencének nyílt tárlata.
Megtekinthetõ november 26-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A 17. Alföldi Fotószalon tárla-

tán 45 szerzõ 60 fotográfiáját ál-
lították ki, köztük a Szentesi Fotó-
kör munkáit is. A képek novem-
ber 18-ig láthatók.

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
November 3-7.
17.30  Johnny Englisch újra-

töltve – izraeli-francia-japán-an-
gol vígjáték.

20 óra Felperzselt föld – ka-
nadai filmdráma.

November 10-14.
17.30 Kung Fu Panda 2. –

amerikai animációs film, 
20 óra Elhurcolva– amerikai-

francia akciótriller.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 5-tõl

Ibicsoki Zoltán, meteorbecsapódás-
emlékhely, gesztenyével megdobált
menyasszony, toló uszály, szotyi-vonal.
Aki szereti a stand-up comedy mûfaját,
annak az elõzõ kifejezések olvastán
minden bizonnyal beugrik a Dumaszín-
ház egyik legnépszerûbb humoristájá-
nak neve. A Karinthy-gyûrûvel kitünte-
tett, pályaelhagyó építészmérnök valójá-
ban sosem akart „kiállni és beszélni”, jól
érezte magát a háttérben, Fábrynál. Sze-
rencsére, mégis megpróbálta. 

A jászkarajenõi anti-celeb, akit barátai
és rajongók csak Dombinak hívnak.
Egykori kamionrakodó, ma már ismert
humorista, fellépésekkel, poénokkal, si-
kerekkel, mindennel, amirõl régebben
csak álmodott. Szorgalmas mókamester,
a kihívások embere, alkalmanként võ-
fély, vagy piac-avató. Blogíró, szakma-
gyûjtõ, reklámõrült…

November 23-án este õk lesznek Szen-
tes vendégei. A Dumaszínház elõadása
este 6 órakor kezdõdik a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házban.

Beküldendõ a vízszintes 4. és a függõle-
ges 1. számú sorok megfejtése 

A szerencsés nyertes jutalma: 2 db jegy
az elõadásra.

Az október 21-i rejtvény megfejtése:
„Csak az hal meg igazán, akit elfelednek”.
A Borostyán virágüzlet által felajánlott 3
ezer forint értékû vásárlási utalványt Kósa
Imre (Schweidel J. u. 3.) nyerte. Levélben
értesítjük olvasónkat.

Vízszintes: 1. Zöldségféle. 4. Az est egyik
szereplõje (zárt betûk: O, O, I). 7. Magához

szorítja. 9. Párosan sokazva. 10. Nesz, zön-
ge. 11. Végtelen oltár. 12. Juttat. 13. Nõi öl-
tözõszoba, kis nõi szalon (francia). 15. Ka-
cat. 17. Bibliai alak, felesége sóbálvánnyá
változott.24. Kapatos. 27. Karimája, szegé-
lye. 28. Tovatûnik. 30. Római hetes. 32.
Visszafelé: hírnök (napilap volt). 33. Egy
dunántúli megyébe. 35. Tapasztalás, tanul-
ság. 37. Japán filmdráma, Shindô Kaneto
alkotása. 39. Belül referál. 40. E, I, L. 42.
Gyakori oroszlánnév. 43. Félig stabil. 44.
Lengõ. 47. Állóvíz. 48. Becézett Tamás. 50.
Jajveszékel. 51. Csökken a víz szintje. 53.
Mesebeli legelõn. 54. Fél tucat szárnyas
(két szó). 55. Település Szerbiában. 56.
Drótszõrû angol kutyafajta. 57. Egyik oldal.

Függõleges: 1. Az est szereplõje (zárt betû:
M). 2. Bolti dolgozó. 3. Ipari növény. 4. Ró-
mai ötszázegyes. 5. …-koktél. (Vezetõ szov-
jet politikus volt a sztálini diktatúra évtize-
deiben). Róla nevezték el az utcai harcok-
ban használt fegyvert.) 6. Végtelen batár. 8.
Luxemburg és Nagy-Britannia autóinak
nemzetközi jelzése. 11. Fogkrémmárka. 14.
A mongol fõvárosban él. 16. Tõkepénzes.
18. Cipó közepe. 19. Kupa. 20. …sz (há-
romtagú görög csoport). 21. Költeménye.
22. Középen elámuló. 23. Nekilendül. 25.
Megkevert Báta. 26. Dunántúli folyó. 29.
Lantán és neon vegyjele. 31. Mûvészien el-
rendezett virágegyüttes. 34. Névelõvel: di-
csõség. 36. Visszafelé: régebbi teherfuvaro-
zó vállalat. 38. Névelõvel: élete. 41. Békés
… (színmûvésznõ). 43. Egyenletes. 45.
Mennyboltod. 46. Páratlan õsapa. 49. Becé-
zett Olivér. 52. Platina és bór vegyjele. 54.
Halle határai. 

DUMASZÍNHÁZ AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN

„„AA  llaavviinnáábbaann  ssoohhaa  eeggyyeettlleenn  hhóóppeehheellyy  sseemm  éérrzzii  mmaaggáátt  ffeelleellõõssnneekk..““
((SSttaanniissllaavv  JJeerrzzyy  LLeecc))

MÁRTON-NAPI ÉTELEK

Elõször utazik a székely bácsi a
repülõn. Kérdezi a stewardestõl:
– Mondja kedves, oszt jut-e min-
denkinek ejtõernyõ?
– Nem tartunk ejtõernyõt! Miért?
– Hát, mer' a hajón is van mentõ-
csónak, oszt gondolom úszni töb-
ben tunnak, mint repünyi!

A fökönyvelõ elmegy az igazgató-
hoz, és így szól:
– Add, kérlek, kölcsön a titkárnõ-
det, mert az enyém tegnap meg-
betegedett!
– Nagyon szívesen! Jól gépel,
nézd milyen szép, és van valami,
amit sokkal jobban tud, mint a fe-
leségem - kacsint az igazgató.
Három nap múlva a fõkönyvelõ
visszakíséri a kölcsönkapott höl-
gyet:
– Köszönöm a szívességedet!
Tényleg nagyon jól gépel, gyö-
nyörû is, de azt a valamit szerin-
tem nem tudja jobban mint a fele-

séged! - vigyorog a fõkönyvelõ.

– Doktor úr, félig megsüketültem.
– Olyan nincs. Valaki vagy süket,
vagy nem. Ismételje, amit a fülé-
be súgok: nyolcvannyolc.
– Negyvennégy.

A szerelõ átnézi a kocsit, majd így
szól:
– A benzin rendben, de a többit ki
kell cserélni!

Tiszti akadémiára jelentkezik a
rendõr. A felvételi után azt kérdi
tõle a parancsnoka:
– Na, sikerült?
– Azt hiszem igen. Háromból
egyest kaptam ugyan, de utána
háromból kiváló lettem.

– Gratulálok. Mibõl bukott meg?
– Nyomozás, helyszíni intézke-
dés, lövészet.
– És mibõl lett kiváló?
– Vér, vizelet, széklet...

Csapajev és Jekatyerina egy gép-
puskás szekéren menekülnek a
kozákok elõl. Jekatyerina hajt,
Csapajev lõdözget hátrafele. 
– Hajts, Jekatyerina, hajts, mind-
járt utolérnek a kozákok! 
Jekatyerina a lovak közé csap,
száguldanak tovább. Elfogy a lõ-
szer, Csapajev újra: 
– Hajts Jekatyerina, hajts, mind-
járt utolérnek a kozákok! 
Már csak néhány lónyi a távolság,
Csapajev kilõtte a pisztolyát is: 
– Hajts Jekatyerina, hajts, utolér-
nek a kozákok, engem megölnek,
téged megerõszakolnak! 
– H-ó-ó-ó...

Pótfûtés



Született:
Oláh István és Hajdú And-

rea Brigittának (Somogyi B.
u. 3.) Endre Márk, Cserhalmi
Dezsõ Tamás és Dávid Haj-
nalkának (Hunyadi J. u. 9.)
Liza Hajnalka, Botos Sándor
Norbert és Molnár Ágnesnek
(Brusznyai stny. 3.) Bianka,
Bari Pál és Lakatos Lejlának
(Koszta J. u. 12.) Nikol Cintia
nevû gyermeke.

Elhunyt:
Babinszki Andrásné Papp

Zsuzsanna (Szt. László u. 5.),
Kiss Jánosné Csesznak Anna
(Szent Imre h. u. 3.), Ágoston
Ildikó (Lapistó 27.), Baranyi
Jánosné Pásztor Julianna
(Nagyhegy 139.).

Ingyenes konzultációs le-
hetõséget biztosítanak az
Európai Bizottság egyetlen
vállalkozásfejlesztési háló-
zatával, az Enterprise Eu-
rope Networkkel – áll a
Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara hírle-
velében. A road show állo-
másain személyes találko-
zóra invitálják a dél-alföldi
régió vállalkozóit. Ennek
keretében, megismerked-
hetnek a kamarában mûkö-

dõ Enterprise Europe Net-
work szolgáltatásaival, tájé-
kozódhatnak a partnerkere-
sési lehetõségekrõl és a ka-
marában elérhetõ finanszí-
rozási lehetõségekrõl. A
road show szentesi állomá-
sa a városi könyvtár lesz
november 7-én 16 órától,
míg Csongrádon a Csemegi
Károly Könyvtár és Infor-
mációs Központba novem-
ber 9-én 17 órától várják az
érdeklõdõket.

GALÉRIA
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Menü november 7—11.
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tésztaleves kolbásszal
és brokkoli krémleves
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Nem én vagyok az elsõ, és ha minden így
marad, nem is az utolsó, aki 30 ezer forintos
parkolójegyet vált a Szent Anna utcai óvoda
elõtt. Hogy félreértés ne essék, bírságról van
szó, amit azért szabtak ki a rend könyörtelen
õrei, mert reggel 8 után egy kicsivel bátor-
kodtam ott leparkolni, ahol csak 8-ig, és
csak délután 3 után lehet. A probléma nem
új keletû: volt megkeresés a városháza felé,
volt aláírásgyûjtés is. Az illetékesek rendre
azt szajkózták, állj meg a katolikus iskola
mellett, ott ingyenes. No persze. Ha van

hely. De legtöbbször nincs. Így marad a

templomkert, amiért szemet hunynak a plé-
bánián. Dagaszthatod a sarat, kitaposhatod a
füvet, nem számít, de ha túlléped az idõkor-
látot a platánfa alatt – ahol egyébként nem
zavarod a közlekedõket, és fû se nõ a macs-
kakõbõl – egybõl küldik a csekket. Itt tar-
tunk, és én fizetek. Pedig szívesebben szán-
nám ezt a 30 ezret arra, hogy normális par-
kolója legyen az óvodának. Vagy ha arra
nem elég, legalább táblacserére – mert nem
ördögtõl való dolog 8 után vinni a gyereket
az óvodába.

Bíró Dániel

30 ezres parkolójegy
Egy esztendõvel a tavaly

októberi ,  fertõtlenítésre
használt vegyi anyag okoz-
ta rosszulléteket követõen
az elmúlt héten ismét gye-
rekeket vittek szüleik kór-
házba, mert rosszul lettek a
25 méteres tanmedencében
tartott foglalkozást követõ-
en. Lapunk felkereste az il-
letékeseket, hogy megtud-
juk, pontosan mi is történt a
ligeti uszodában.

Szûcs Szabolcs, a Szentesi
Üdülõközpont Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgatója
érdeklõdésünkre elmondta,
hogy klórmérgezés biztos,
hogy nem történhetett, mi-
vel a szentesi uszodában
hypót adagolnak a vízhez,
ez pedig legfeljebb irritációt
okozhat. A magas klórtarta-
lom szinte azonnal megmu-

tatkozik, hiszen a szem be-
vörösödik, de ilyen sem tör-
tént. Az ÁNTSZ ellenõrzést
végzett, ami szintén meg-
nyugtató eredményt hozott,
ugyanis a magyar szabvány
szer in t  engedé lyezhetõ
klórmennyiségnek mind-
össze töredékét tartalmazta
a víz. Ráadásul, pontosan
az ehhez hasonló esetek el-
kerülése végett, új uszoda-
vegyszereket is fognak
használni, melyeket ezen a
héten állítanak be az Üdülõ-
központ munkatársai. A 25
méteres medencébõl a sá-
tortetõ felhúzásakor leen-
gedték a vizet, majd újra
feltöltötték a medencét,
ilyenkor a vízbe adagolt
uszodavegyszereknek „be
kell forognia” a medence
teljes területére, ehhez vi-

szonylag hosszabb idõre
van szükség. Lehet, hogy
nem forgott még be teljesen
a víz- és ebbõl adódhatott
az esetleges irritáció – de a
paraméterek már fürdésre
alkalmasak voltak az emlí-
tett elõírás szerint is. Szûcs
Szabolcs elmondta, a me-
dence tökéletesen rendben
van, üzemel, és azóta sem
kaptak hasonló bejelentést.

A Dr. Bugyi István Kórház
megerõsítette, hogy az el-
múlt idõszakban az intéz-
ményben légúti tünetekkel
láttak el kiskorúakat uszoda-
látogatásuk után, akiknél bi-
zonytalan okú irritáció je-
lentkezett. Arról azonban
nem tudnak nyilatkozni,
hogy pontosan milyen irritá-
ló anyag okozta a tüneteket.

H.V.

Rosszullétek az uszodában

Autót bérelt, de azóta sem
vitte vissza a szentesi köl-
csönzõbe egy helybéli férfi,
tudtuk meg a Szentesi Rend-
õrkapitányság bûnügyi osztá-
lyán. A férfi október 16. óta
jogtalanul használja Fiat kis-
teherautót. A bérlõ ellen jár-
mû önkényes elvétele miatt
indult büntetõeljárás. 

Több lakásból is arany-
ékszereket vittek magukkal a
tolvajok az elmúlt hét folya-
mán. Az Óbester-telep egyik
lakásából október 26-án, a
nappali órákban hatoltak be a
tolvajok, akik készpénzt és
ékszert tulajdonítottak el 250
ezer forint értékben. A Tán-
csics Mihály utcából is ara-
nyat loptak, itt 220 ezer forint
volt a kár, a Mátyás király ut-
cai, október 28-i betörésben
pedig aranyóra és porcelán

tûnt el 210 ezer forint érték-
ben. 

Mobiltelefon tûnt el a Hor-
váth Mihály Gimnázium
tánctermébõl, és szintén mo-
bilt vittek el a nagymágocsi
futballpálya padjáról is.

Öt darab, vasból készült
csatornafedõt szeretett volna
értékesíteni egy férfi Szente-
sen. A fedõket a könyvtár
melletti területrõl szedte fel,
majd a színesfém-hulladék át-
vevõhöz vitte azokat. A rend-
õrök azonban gyorsan felgön-
gyölítették az ügyet, a férfi el-
len azóta lopás miatt megin-
dult a büntetõeljárás.

Elloptak egy övtáskát az
egyik lezárat lan,  Dózsa
György utcai házból. A táská-
ban hazai és külföldi pénz
volt, ráadásul egy digitális
fényképezõgépet is magával

vitt a tolvaj, a sértettnek így
összesen 280 ezer forintos ká-
ra származott ebbõl a „látoga-
tásból”.

Ismeretlenek öntötték le
Szegváron egy helyi asszony
személygépkocsiját maró
anyaggal. A tettesek 140 ezer
forintos kárt okoztak a nõnek.

Végül pedig szóljunk arról
a lopásról, amelyben egymil-
lió forint értékben tûnt el gáz-
olaj és mûszaki cikk az egyik
telephelyrõl. A tolvajok az
Ipartelepi út egyik zárt terüle-
tére hatoltak be, ahol egy ott
parkoló tehergépkocsi üzem-
anyag-tartályából 200 liter
gázolajat „szívtak le”, majd
betörtek egy raktárhelyiség-
be, és az ott található mûszaki
cikkeket is összecsomagolták,
és magukkal vitték.

H.V. 

Lopják az aranyat

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

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 kí-
vül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügye-
let minden nap 20 órától, másnap
reggel 7.30-ig tart. Munkaszüneti
nap 20 órától másnap 7.30-ig.
Október 31-november 7-ig Ping-
vin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-
péntek 8-19, szombat 8-13 óráig,
vasárnap, ünnepnap zárva. No-
vember 7-14-ig Rákóczi  Gyógy-
szertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-
péntek 8-16, szombat, vasárnap,
ünnepnap zárva. Készenléti tele-
fon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) novem-
ber 6-án dr. Hobot László Szen-
tes, Kodály Z. u. 15., telefon:
20/311-0830, november 12-13-
án dr. Hobot Gábor Szentes, Dar-
vas J. u. 32. telefon: 30/324-
8326.

Családi
események

Bemutatkozik a kamara

Az elsõ osztályú férfi vízi-
labdacsapatunk új, a nõi
együttesünk eggyel kevesebb
névadó szponzorral vág neki
a 2011-2012-es bajnoki sze-
zonnak. A csütörtökön tartott
sajtótájékoztatón Molnár Zol-
tán, a klub elnöke bejelentette,
hogy a MetalCom Zrt. a to-
vábbiakban kizárólag a társa-
sági adón keresztül támogatja
majd a szentesi vízilabdát,
névadó szponzorként csak a
Hungerit lesz a bajnoki ezüst-
érmes együttes támogatója.
Bozó Zoltán, a nõi együttest
2006 óta névadó szponzor-
ként segítõ MetalCom Zrt. el-
nök-vezérigazgatója lapunk-
nak elmondta, hogy már a
múlt esztendõben jelezték,
hogy ha az új sporttámogatási
adótörvény életbe lép, akkor
ebben a formában támogatják
majd a klubot, ami az eddigi
összeg dupláját jelentheti a jö-
võben. Molnár Zoltántól
megtudhattuk azt is, hogy a

Bodrogi Bau Kft. – amely
szintén éveken keresztül volt
az OB I-es férfi együttes
szponzora – nem támogatja
tovább a férfi csapatot, helyet-
tük a Kaló-MÉH Trans Kft.
lesz a gárda névadó szponzo-
ra, a csapat p e d i g  K a l ó -
M É H - C S & K  Szentesi VK
néven szerepel majd a baj-
nokságban. Papp József, a
Kaló-Méh-csoport ügyvezetõ
igazgatója a média képvise-
lõinek beszámolt arról, hogy
évek óta szponzorálják a
sportot, Baján a labdarúgás,
Kecskeméten a röplabda tá-
mogatói. A szentesi szerep-
vállalásuk egyelõre egy esz-
tendõre szól, de nem titkoltan
hosszabb távra tervezik férfi
pólósaink anyagi megsegíté-
sét.

A klub elnöke a nõi együt-
tes LEN-kupa szereplésérõl
szólva arról tájékoztatott,
hogy az elmúlt évi remek
szereplésnek köszönhetõen

Zantleitner Krisztina csapata
az elsõ körben kiemelt, a má-
sodik fordulóban viszont már
érdekeltek lesznek a lányok.
A második forduló sorsolását
november 7-én tartják. A klub
szerette volna Hódmezõvá-
sárhelyen megrendezni ezt
a fordulót, ám a vásárhelyi
uszoda a november 18-20-i
hétvégén foglalt, így másik
befogadó helyszín után kell
nézni. Bármennyire is hihetet-
len, annak ellenére, hogy a
Hungerit-Szentesi VK vesz
részt egyedüli magyar csapat-
ként a nemzetközi kupaküz-
delmekben, immár második
esztendeje, semmilyen támo-
gatást nem kap ehhez sem a
hazai, sem a nemzetközi szö-
vetségtõl. Ennek ellenére a
LEN-kupában való indulás
anyagi háttere a Hungerit jó-
voltából- idén is biztosított.

H.V.

Érkezõ és távozó szponzorok
a vízilabdázóknál

A Zene-Világ-Zene soro-
zatban megrendezésre kerü-
lõ Takács Gabriella és Andor
Csilla magánének mûvész
közös  hangversenye a mû-
sorfüzetben meghirdetettõl
eltérõen december 2-án, pén-
teken 19 órakor lesz látható,
hallható a hangversenyköz-
pontban.

* * *
A ZENE-VILÁG-ZENE

PROGRAM keretében no-
vember 18-án, pénteken 19
órakor EMERTON díjas sztá-
rok lépnek fel a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Isko-
lában: Molnár Dixieland –
Dixie est. Sztárvendég Illényi
Katica.

Mûsorváltozás


