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Nem került sor a Debre-
cen- Szentesi VK férfi vízi-
labda Magyar Kupa- mérkõ-
zésre az elmúlt hétvégén.
A Szentes az elmúlt héten
Egyiptomban vett rész nem-
zetközi tornán, így – bár ko-
rábban a vezetõség jelezte a
szövetség felé, hogy a csa-
pat csak késõbbi idõpont-
ban tudná lejátszani a mér-
kõzéseket – nem tudott el-
utazni Debrecenbe. Mivel a

debreceniek nem mentek
bele a halasztásba, így a mi-
eink számára egyetlen meg-
oldás maradt: a csapat visz-
szalépett a negyeddöntõtõl.

Az elmúlt szombaton Deb-
recenben kellett volna leját-
szania a Szentesi VK együt-
tesének a Magyar Kupa ne-
gyeddöntõjének elsõ össze-
csapását, másnap pedig már
Szentesen szállt volna me-
dencébe a két gárda, ám erre
nem került sor. A mieink
Egyiptomban szerepeltek
meghívásos nemzetközi
viadalon, csakúgy, mint a
BVSC. Ez azért fontos, mert
a két csapat egymás riválisa
volt a kupa selejtezõcsoport-
jában, kettejük között dõlt el
a ZF Eger mögötti másik to-
vábbjutó hely, így története-
sen ha a BVSC lépett volna
tovább a következõ körbe,
akkor õk sem tudtak volna
meccselni a Debrecennel. A
szövetség belement volna
a halasztásba, a Debrecen
azonban nem, így a Szentesi
VK visszalépett a kupa-
küzdelemtõl. „Ez hatalmas
sportszerûtlenség a Debre-
cen részérõl, amit felháborí-
tónak tartok. Mintha félné-
nek tõlünk” – nyilatkozta a
sportnapilapnak Magyar Jó-
zsef, a klub elnöke.

(folytatás a 6. oldalon)

Meccs nélküli búcsú

N é g y e n  p á l y á z t a k  a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház fõigazgatói
tisztségére – értesült la-
punk. 

November elsejétõl a szen-
tesiek számára ismerõs veze-
tõ irányíthatja a kórházat.
Augusztus végén járt le az
intézményvezetõi pályázat
határideje, ezért a napokban
megkerestük a Gyógyszeré-
szeti és Egészségügyi Minõ-
ség- és Szervezetfejlesztési
Intézetet (GYEMSZI), hogy
információt kérjünk, de csak
annyit közöltek, hogy nem
adhatnak tájékoztatást folya-
matban lévõ fõigazgatói pá-

lyázatról. Pedig csak arra
voltunk kíváncsiak, hányan
jelentkeztek a tisztségre, és
hogy várhatóan mikor hoz-
zák nyilvánosságra a dön-
tést. Mint ismeretes, az elõzõ
felhívásra egyedül a kórház
jelenlegi vezetõje, Várkonyi
Katalin jelentkezett, ezért is
volt meglepetés, hogy bár a
július eleji elõzetes bennfen-
tes információk az õ kineve-
zésérõl szóltak, végül „a
megbízási jogkör gyakorlója
a vezetõi pályázati eljárás so-
rán nem élt a megbízási jo-
gával.” Az eredménytelen
pályázat után újat írtak ki, és
hiába próbáltunk többször is

rákérdezni a fõigazgatónõ-
nél, vállalja-e az újabb meg-
mérettetést, nem volt hajlan-
dó elárulni szándékát sem
nekünk, sem másoknak. Ta-
lán ez a hallgatás ösztönöz-
hette helyettesítõjét és he-
lyettesét, a kórház orvos-
igazgatóját, hogy maguk is
versenybe szálljanak a tiszt-
ségért. 

Lapunk információi sze-
rint ugyanis Várkonyi Kata-
lin mellett Baráth Lajos, és
Gyenes Ágota, a kórház 2009-
ben megbízott orvosigaz-
gatója is benyújtotta pályá-
zatát, a negyedik aspiráns
pedig Buchholcz Gyula, a ba-

jai kórház fõgyógyszerésze.
Az érintettek ezt sem meg-
erõsíteni, sem cáfolni nem
kívánták. A pályázat titkos-
sága miatt elvben a kórház-
ban sem tudhatták, kik je-
lentkeznek, mégis –  értesü-
léseink szerint – volt olyan
jelölt, aki már az elsõ meg-
hallgatás elõtt tudta, kik
lesznek a vetélytársai. Úgy
tudjuk, a meghallgatásokon
már túl vannak a jelöltek, és
közülük a volt és a jelenlegi
fõigazgató szerzett elõnyt az
elbírálás során. Várkonyi Ka-
talin esélyei tovább nõttek
azzal, hogy a 728 fõt foglal-
koztató Kurca-parti ellátóhe-
ly közalkalmazotti tanácsa
elsõ helyen õt támogatta.
Több forrásunktól is azt hal-
lottuk, hogy a fõigazgatói
posztért folyó verseny miatt
feszültebbé vált a viszony a
szentesi jelentkezõk között,
ezt az értesülésünket azon-
ban Várkonyi Katalin és
Gyenes Ágota is határozot-
tan cáfolta.  Mindketten le-
szögezték, együtt dolgoznak
a szentesi kórház jövõjéért.
A beküldött pályázatokat
egyébként a formai ellenõr-
zés után három, 5-5 tagból
álló bizottság bírálja el. A
GYEMSZI ezután megküldi
javaslatát az emberierõfor-
rás-miniszternek, õ nevezi ki
az új kórházvezetõket. Az új
fõigazgatót megbízása öt év-
re szól, három hónap próba-
idõ kikötésével.

Bíró Dániel

Várkonyi Katalin a legesélyesebb HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !
Nyerhet, ha elõfizet!

Azok az új elõfizetõk, akik ebben a hónapban 2880 forintért félévre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek részt.
Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára: 1 db 30 alkalmas és 2 db 10 alkalmas uszodabérlet,1 db filteres kávéfõzõ

és 1 db kenyérpirító, 2-2 belépõjegy a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont által rendezett

novemberi, decemberi és márciusi Zene-Világ-Zene koncertekre.
Támogatóink: Szentesi Üdülõközpont, Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont, Budai N. Antal utcai Mûszaki Outlet.

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !

Több mint 600 millió fo-
rint értékû beruházásról és
fejlesztésrõl írtak alá szer-
zõdést az elmúlt hónapok-
ban azok a szentesi cégek és
vállalkozók, akik eredmé-
nyesen szerepeltek az uniós
pályázatokon. A 12 nyertes
közül csak három ígérte,
hogy új munkahelyeket te-
remt.  

Fejlesztésképesek a szente-
si kis- és középvállalkozások
(kkv) – ez szûrhetõ le a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (NFÜ) honlapján fellel-
hetõ adatok alapján. A hazai
gazdaság szereplõi régóta
mondogatják, hogy a kkv
szektor megerõsítése jelent-

heti az egyik kiutat a válság-
ból, de ennek a törekvésnek
nincs realitása, ha az ebbe a
körbe tartozó cégek hitelezé-
se, beruházásaik finanszíro-
zása nem megoldott. Az
NFÜ tájékoztatása alapján
Szentesen egyelõre nincs ok
az aggodalomra: különféle
címeken összesen 12 helyi
vállalkozás nyert uniós tá-
mogatást az elmúlt hóna-
pokban, és mindegyikük
megkötötte a támogatási
szerzõdést, ami azt jelenti,
hogy bele is vágnak elképze-
léseik megvalósításába, mert
összeállt a projektek anyagi
háttere.

(folytatás a 3. oldalon)

Fejlesztõképesek a vállalkozások

Gyenes Ágota és Várkonyi Katalin – versenybe szálltak.
Vidovics Ferenc felvétele a júliusi Semmelweis-napon készült.

Befejezésénél tart az elmúlt év legnagyobb szentesi beruházása: a Hungerit-csoporthoz
tartozó MA-KA Kft. 1,8 milliárd forintból épített takarmánykeverõ üzemet az Ipartelepi úton.
A berendezéseket most próbaüzemmel tesztelik, a tervezett 35 fõs létszám felét már
feltöltötték. Az üzem ünnepélyes avatása novemberben lesz. (Fotó: Bíró Dániel)
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130 éve: a Szentesi Lap,
1882. aug. 26-án megjelent
számának Helyi és vegyes
hírek rovatában számolt be
egy új téglaégetési technoló-
gia bevezetésérõl és sikeré-
rõl. A rövidhír így szólt: „La-
punk egyik közelebbi szá-
mában említettük volt, hogy
Zsoldos Ferenc téglagyáros
egy »körkemencét« készített,
melynek segítségével 10 ezer
téglát lehet elõállítani. E kör-
kemence már nemcsak ké-
szen van; de már ki is égett
benne mintegy 120 ezer tég-
la.  A tégla minõségére nézve
oly kitûnõ, hogy olyat a régi
fal- és tábori kemencékben a
legsikeresebb égetés mellett
sem lehet elõállítani. E tégla
különösen abban tûnik ki a
fal- és tábori kemencékben
égett tégla felett, hogy sok-
kal egyenletesebben van ég-
ve, és míg a fal- és tábori ke-
mencékben 100 ezer téglából
részben a nagy tûz, részben
a kellõ tûz hiánya miatt átlag
20 ezer elvész, hasznavehe-
tetlenné lesz; úgy itt alig lesz
hasznavehetetlen 500 db. Ez
tehát óriási különbség, így
Zsoldos úr vállalatát feltétle-
nül szerencsésnek mondhat-
juk.

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1912. aug. 31-én egy
nagy vihart kavart esetrõl
adott hírt „Botrány a hékédi
sorompónál” címen. A törté-
net lényege: a Felsõpárt–
Újtelep sarkán van egy lezárt
sorompó, amelyet azért csi-
náltatott a város, hogy né-

hány birtokos, akinek a so-
rompón túl van a földje, át-
mehessen. Másokat, az eddi-
gi gyakorlat szerint, csak ki-
felé szabad ereszteni, vissza-
felé nem, nehogy a kövezet-
vám fizetését elkerüljék. A
sorompóõr – Malkócs István
– leánya, Mária, nem akarta
keresztül ereszteni Kormos
Ferenc kocsiját. Szó-szóra
jött, majd Kormos az ostor-
ral megcsapkodta a lányt.
Malkócs Mária emiatt fel-
jelentette a Járásbíróságon
Kormost. Ebben az esetben
majd igazságot fog tenni a
bíróság, de több oldalról pa-
naszkodtak, hogy a sorom-
póõr nem mindenkit bocsájt
keresztül a sorompón. – Fel-
hívjuk tehát az arra illeté-
kesek figyelmét, vizsgálják
meg a dolgot, és kifelé, ami-
vel nem károsodik a város,
bocsássanak ki mindenkit,
vagy ne eresszenek át senkit.
Kivételeket azonban nem
szabad tenni.

40 éve: a Szentesi Élet
1972. szeptemberi számában
rendkívül érdekes összeállí-
tás jelent meg Fogas Pál tol-
lából: „Ami a szentesi közvé-
leményt formálja” címen. A
szerzõ egyik nap délután, 17
óra tájban végigment a város
fõutcáján, és sokakat meg-
szólított, köztük sietõ vásár-
lókat, ráérõ beszélgetõket,
üldögélõ nyugdíjasokat, kó-
száló fiatalokat. Mindenki-
nek ugyanazt a két rövid
kérdést tette fel: Mi hiányzik
a városunkból? Mi nem tet-

szik? A válaszokból állította
össze az alábbi mozaikot: –
Minden valamirevaló város-
nak van idegenforgalma.
Szentesnek szinte nincs. Mi-
ért? Van híres kertészeti ku-
tatónk, neves termelõszövet-
kezetünk, középületeink,
szobraink, múzeumunk, fe-
ketekerámiánk, új téglagyá-
runk, strand, Tisza-part stb.–
Szentesre nem lehet vendé-
get hívni, olyan elhanyagolt
a városkép. Méteres kórók
merednek a MÁV állomás
területén az égnek. Magot te-
remnek a gyomnövények a
Baross úton. Soha nem építik
meg a Kossuth utca burkola-
tát? Szemetes a fõutca. –
Olyan a fõutcán a zsinagóga,
mint egy háborút szenvedett
épület. Valamit kellene vele
csinálni, ha mást nem, elta-
karni lottó vagy biztosítási
reklámokkal, – Hol szóra-
kozzon a szentesi ifjúság? –
Hiányzik a Rákóczi utcán a
felújított burkolat. Nem tud-
ni, hogy mi a legújabb ma-
gyarázat és mi a legújabb dá-
tum. – Nem tetszik, hogy
nincs a városban értelmiségi
klub. Szomorú, hogy váro-
sunk egyes értelmiségi em-
berei távol tartják magukat a
közélettõl. – Városi „Fóru-
mot” kellene tartani negyed-
évenként, ahol a szentesiek
kérdéseket tehetnének fel a
város vezetõinek.  

Közreadja:
Labádi Lajos

Oroszi Miklós néptanítóként került
Szentesre, de a közbizalom egyre maga-
sabb tisztségekbe emelte. A legnehezebb
idõkben városi tanácsnok, majd polgármes-
ter lett, utóbb Szentes országgyûlési képvi-
selõje. Nevéhez kötõdik a Széchenyi-liget
alapítása, a Polgári Olvasókör megalakítá-
sa, az elsõ szentesi folyóirat beindítása, és
számos helyi reformkezdeményezés. A
rendkívül népszerû embert politikai ellen-
felei mondvacsinált rágalmakkal bemocs-
kolták, hatóságilag meghurcolták. S noha
beigazolódott ártatlansága, a folyamatos
zaklatások miatt nem maradt más választá-
sa, mint Szentes elhagyása. A szentesiek
méltatlanul hamar megfeledkeztek egykor
bálványozott vezérükrõl. Halálozási évfor-
dulóján idõszerû, hogy felidézzük emlékét.

A Szatmár vármegyei Nagypaládon szüle-
tett, eddigi ismereteink szerint 1822-ben. A
szabadságharc leverése után, 1849 õszén ke-
rült Szentesre, amikor Hajdú Lajos elhurco-
lása után, a debreceni Református Kollégi-
umból meghívták a Központi Református
Népiskola professzorának. 1853-ig a latin-né-
met osztályokat vezette, amely az érintett
idõszakban a gimnáziumi szintet jelentette. 

Szembetegsége miatt elhagyta a tanári pá-
lyát, és gazdálkodni kezdett. Az évek során
szerzett mezõgazdasági tapasztalatait a kor-
szak legszínvonalasabb gazdászati lapjaiban
– Magyar Gazda, Gazdasági Lapok, Falusi
Gazda, Kerti Gazdaság – tette közzé. Számos

szakcikket írt a szántásról és az ekehaszná-
latról, a gyümölcstermesztésrõl, a méhészet-
rõl, és egy külön könyvet „A búzanövény
önálló életérõl”. Tekintélyt szerezve a szente-
si gazdák között, 1858-ban beválasztották a
város gazdasági ügyeit intézõ Községi Vá-
lasztmányba. E testület tagjaként tevékenyen
közremûködött a város és a Károlyi grófok
között 1837 óta folyó szövevényes örökvált-

sági peres ügyben, amennyiben német
nyelvtudása révén többször eredményesen
képviselte Szentest a bécsi fõhatóságok elõtt.
A választmány tagjaként azok közé tartozott,
akik gróf Széchenyi István halálát követõen
(1860. ápr. 8.) elhatározták egy népliget léte-
sítését a Kurca által határolt Vecseri-fok szi-
get 36 holdnyi területén, kimondva, hogy az
örök idõkre a „legnagyobb magyar”, Széche-
nyi István nevét viselje. Célként fogalmazták
meg, hogy a „szép a hasznossal egyesítes-
sék”, amely a gyakorlatban azt jelentette,
hogy az emlékhelyül kijelölt terület magába
foglal egy népliget jellegû díszkertet, vala-
mint egy közcélokat szolgáló gyümölcsös-
kertet (faiskolát). A megvalósítás egyik leg-
aktívabb szorgalmazója Oroszi Miklós volt.    

Az 1860. évi Októberi Diploma kibocsátása
után lehetõség nyílt az 1848-as alkotmányos
testületek helyreállítására, valamint a városi
tisztviselõk megválasztására. Szentesen 1861
januárjában került sor az általános tisztújí-
tásra, amely alkalommal Oroszi Miklóst vá-
rosi tanácsnokká választották. Amikor pedig
május folyamán Bálint László polgármester
váratlanul elhunyt, a képviselõtestület általá-
nos szótöbbséggel Oroszit választotta pol-
gármesterré. Válságos idõszakban vette át a
város irányítását, ugyanis már útban voltak
azok a császári csapatok, amelyeket a megta-
gadott adók erõszakkal történõ behajtására
vezényeltek Szentesre. Az újdonsült polgár-
mester Bécsbe utazott, és ragyogó diplomáci-

ai érzékkel sikerült elérnie, hogy a 600 fõs
katonaságot kivonják a városból, tehermen-
tesítve ezzel a lakosságot. A siker csupán át-
menetinek bizonyult. Az országgyûlés fel-
oszlatása után visszatérõ abszolutisztikus
kormányzati gyakorlattal szemben Oroszi
Miklós csak egyet tehetett: a polgármesteri
hivatalról való lemondás. Felsõbb helyrõl
több alkalommal szigorúan felszólították,
hogy vigye tovább hivatalát, de ezt a fenye-
getések ellenére – hivatkozva a magyar al-
kotmányosság felfüggesztésére – mindany-
nyiszor határozottan visszautasította.

A polgármesteri széket elhagyva, vissza-
vonult gazdálkodni kistõkei tanyájára, de a
közélettel továbbra sem hagyott fel. 1862-ben
Gyümölcsészeti Egyletet próbált alakítani,
amely a Széchenyi-liget ügyét is elõmozdí-
totta volna, de a Helytartótanács megtagadta
az engedélyt. Beválasztották az ugyanekkor
alakult Váltsági és Gazdasági Bizottmányba,
amelynek tagjaként legfõbb szorgalmazója és
képviselõje a szentesi vasútügynek. Küldött-
ségben jár, fáradhatatlanul tárgyal, cikkezik
az országos lapokban, kevés eredménnyel.
Amint közismert, Szentesnek csak 1887-ben
épül ki az elsõ vasútvonala, de nem árt tud-
ni, hogy ennek elsõ szószólója Oroszi Miklós
volt 1862-ben, vagyis 25 évvel a megvalósu-
lás elõtt.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

Botrány a hékédi
sorompónál

Hangzik a sláger a táska-
rádióból, amikor fát ültet-
tünk a Villogó utcai játszó-
téren. Városunk felszaba-
dulásának évfordulója tisz-
teletére elhatároztuk, hogy
a Hazafias Népfront és a
Vöröskereszt aktivistái, a
Ganz-Mávag Szentesi Üzem
egyik szocialista brigádjá-
nak közremûködésével fát
ültettünk. 

Bajkán Matyi bácsi az örök
aktív erdész, az általa kivá-
lasztott fákat felkínálta és rö-
vid szervezés és döntés után
ásóval lapáttal, fiatalos len-
dülettel fát ültettünk. Jelen
voltak még ezen az esemé-
nyen: Kormány Sanyi bácsi a
két unokájával, Vakhal
Mátyásné, Kozák Flóriánné,
Tekse Éva, Bíró néni, Uj Feri,
Molnár Imre, Csatári Sándor
és felesége, Németh néni és
Rédei Józsi. Az évek múlásá-
val a világ is változott és fi-
gyelemmel kísérve a fa élet-

ben maradását készítettünk
köréje egy védõrácsot, sõt el-
láttuk egy táblával, hogy je-
lezze az utókornak példa-
mutató tettünket. Én minden
nap arra járva figyelemmel
kísértem a fa növekedését.
Eltelt jó pár évtized, és a mi-
nap a város illetékesei eldön-
tötték a játszótér tereprende-
zését. Kivágták az öreg fá-
kat, feltörték a játszótér be-
tonjárdáit és elvitték a le-
pusztult és idejét múlt ját-
szótéri berendezéseket. Izga-
tottan figyeltem a munkála-
tokat és a munkásokkal be-
szédbe elegyedve elmond-
tam nekik, hogy mi ültettük
ezt a fát már 32 éve. Addigra
már körbecsinosították, le-
vágták a kinõtt oldalágait és
a száraz gallyakat, láttam
rajtuk a megértést és azt,
hogy õk is tiszteletben tart-
ják annak hatalmas jelentõ-
ségét. Nagy kõ esett le a szí-
vemrõl amikor látom, hogy a
Szentesen elültetett fák mi-
lyen tiszteletben vannak tart-
va. Ilyen például az olimpiai

tölgy a Petõfi-iskola elõtt,
vagy a sportcsarnok elõtti fa,
amit Gágyor Laci és Molnár
Sanyi ültetett 1967-ben a Tej-
ipari Vállalat szomszédságá-
ban a saját házuk portáján.
De ide sorolnám a 2009-ben
ültetett fát a Rózsa Gábor té-
ren, amit az Égáz-Dégáz
szolgáltatási területén ültet-
tek – immár 800 ezer ügyfél
tiszteletére – a Környezetvé-
delmi Világnapon június 5-
én. Szirbik Imre polgármes-
ter társaságában Berkes Gá-
bor, a zrt. osztályvezetõje és
a szentesi kollégák is jelen
voltak. Ezek a fák, amit két-
kezi munkával elültettünk,
hosszú távon szimbolizálják
az emberi törekvést az örök
fejlõdésre, növekedésre, fo-
lyamatos megújulásra.

Köszönöm a város vezeté-
sének, hogy ezek a fák élnek
és környezetünk értékei ma-
radnak és megóvásukat
szem elõtt tartják!

Bagi Imre
Fotó: Szatmári Imre

120 éve hunyt el Oroszi Miklós polgármester (I.)

A városérdekek elköte lezet t  képviselõ je

Ilyenek voltunk

Olvasónk írja



Még egy vészkijárata lesz
az uszoda 33 méteres me-
dencéjét borító sátornak,
hogy legalább 200 nézõ
benn tartózkodhasson a hi-
vatalos vízilabda mérkõzé-
sek idején, a katasztrófavé-
delem ugyanis eredetileg
114 fõben maximalizálta a
sátor befogadóképességét. 

Tavaly még 284 személyt
lehetett beengedni a ligeti
uszoda 33 méteres medencé-
jének sátra alá, a katasztrófa-
védelem szakemberei azon-
ban a megváltozott jogsza-
bályok miatt új számítást vé-
geztek, és 114 fõben maxi-
malizálták a sátor befogadó-
képességét. Ez azt jelenti,
hogy hivatalos vízilabda
mérkõzések idején a csapa-
tokon, a játékvezetõkön, a
zsûrin és a biztonságiakon
kívül legfeljebb 70-en szur-
kolhattak volna kedvenceik-
nek. Azzal, hogy a befoga-
dóképességet közel harma-
dára csökkentették, nem
csupán a találkozók hangu-
lata laposodhat, hanem az
üdülõközpont és a vízilabda
klub bevétele is, õk ugyanis
osztoznak a belépõk eladá-
sából származó összegen. –
Egy újabb vészkijáratot ala-
kítunk ki, mégpedig a gép-
ház felöli oldalon, így baj
esetén három útvonalon
hagyhatják el a sátrat az
alatta tartózkodók. Az egy
méter széles, befûzött vész-
kijáratnál csak meg kell rán-
tani a kötelet, és szabaddá
válik a menekülési út. Ezzel

az átalakítással 200 fölé me-
het a nézõszám – nyilatkozta
lapunknak Szûcs Szabolcs. 

Az üdülõközpont ügyve-
zetõje hozzátette, hétfõn kez-
dik felállítani a sátrat a 33
méteres medencénél, a láto-
gatók és a sportolók csak ok-
tóber 15-én vehetik birtokba.
A tanmedencénél csütörtö-
kön startol a sátor felhúzása,
és szombaton már meg is
nyitják a nagyközönség
elõtt. Mivel az elmúlt évek-
ben a sátorállítás után sokan
panaszkodtak arra, hogy ir-
ritálta szemüket és légúti
problémákat is okozott a víz-

pára, idén fokozottan ügyel-
nek majd a megfelelõ vízösz-
szetételre, és ehhez már be-
szerezték a szükséges anya-
gokat. A hónap végéig nem
csökken a vízfelület a stran-

don, az 50 méteres medence
október 28-ig üzemelni fog,
illetve addig a csúszdás me-
dencét is használhatják az
úszni vágyók. 

B.D.
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A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület az idei utolsó kör-
sétájára invitálja az érdeklõ-
dõket október 13-án, szom-
baton 15 órakor. Ezúttal a he-
lyi rendõrkapitányságon fo-
gadják a kíváncsiskodókat, a
helyszíni kalauz Orosz Kata-

lin rendõrõrnagy lesz. A je-
lenlévõk megtudhatják, mi-
lyen a hétköznapi rendõr fel-
szerelése és az oszlatási me-
netfelszerelés, ezen kívül
megnézhetik a rendõrautót
belülrõl és azt is láthatják,
hová futnak be a jelzések,
valamit a térfigyelõrendszer
mûködésébe is bepillantást
nyerhetnek.

Körséta a
rendõrségen

A Vöröskereszt alapfokú
munkahelyi elsõsegélynyúj-
tó tanfolyamot szervez váro-
sunkban is. A képzés célja:
olyan elméleti és gyakorlati
ismeretek nyújtása, melyek
birtokában szükség esetén
szakszerûen és eredménye-
sen tudnak a munkavállalók
az arra rászorulóknak elsõse-
gélyt nyújtani. A 12 órás kép-
zés végén a résztvevõk névre
szóló tanúsítványt kapnak. A
képzés díja: 9 ezer forint,
amely az elsõsegélynyújtó
könyvet is tartalmazza. 

Ismétlõ képzések

A kiképzett munkahelyi
elsõsegély nyújtók részére

kétévente ismétlõ képzés
szükséges. A részvétel elõfel-
tétele igazolt alapfokú mun-
kahelyi elsõsegélynyújtás is-
merete. A 4 órás képzés vé-
gén a résztvevõk névre szóló
tanúsítványt kapnak. A kép-
zés díja: 5 ezer forint.

Jelentkezni lehet október
12-ig írásban vagy telefonon
a szentesi Vöröskereszt iro-
dájában (Kossuth tér 6., 220.
szoba) Agócs Lászlónénál, te-
lefon: 63-510-342, mobil: 30-
313-4606, e-mail: agocsne@
szentes.hu

Az elsõ tanfolyamok kez-
detének várható idõpontja
október vége.

Elsõsegélynyújtó
képzés

(folytatás az 1. oldalról)

A legnagyobb összeget,
közel 96 millió forintot az
Ipartelepi úton székelõ
Agrotech Komfort Kft. nyer-
te. A cég egyebek mellett egy
új, közel ezer négyzetméte-
res szerelõ csarnok és egy új
szociális épület felhúzását
tûzte ki célul, illetve 10
anyagmozgató, rakodó illet-
ve szerszámgép beszerzését
is e projekt keretén belül ol-
daná meg. A második legna-
gyobb támogatáshoz, 75 mil-
lió forinthoz a Tonomár Ker
Kft. jutott, amely az Ilona-
parton csomagolóüzemet
épít. A zöldségtermesztéssel
és kereskedelemmel foglal-
kozó társaság 6 embernek ad
majd munkát, ha megépül a
csarnok. Rajtuk kívül egye-
dül a Traktorbolt Kft vállalta,
hogy új munkahelyet teremt
fejlesztése révén, amihez
15,4 millió forint támogatást
nyert. Az elsõ két esetben 50,

míg az utóbbinál 40 százalé-
kos a támogatási arány, va-
gyis a fennmaradó részt ön-
erõként kell felmutatnia a
vállalkozásoknak. 

A további 9 nyertes vállal-
kozás legtöbbje – a Dan
Aqua Kft., a Dentident
Implant Clinic Kft., Dobos
András, az Elektro-Fer- Vill
Bt., a Kontaset Kft. és az M
és N Coffe Kft. – 40-45 száza-
lékos támogatásban része-
sült, míg a Chomiak és Ko-
vács Bt. 65, a Szentes Frigo
Kft. pedig 58 százalékos tá-
mogatási arányt ért el pályá-
zatával. Õk mindannyian
eszköz- vagy technológiai
fejlesztésre, illetve korszerû-
sítésre nyerték az uniós for-
rásokat. Az Árok Kft. telep-
helyfejlesztéshez használhat-
ja fel a projekt költségeinek
50 százalékát kitevõ támoga-
tását. A kilencek összesen
115 millió forintot nyertek. 

B.D.

Fejlesztõképesek
a vállalkozások

Tanórán kívüli, oktatás-
hoz kapcsolódó programok
rendezésére nyert 24,5 mil-
lió forint uniós támogatást a
Városi Könyvtár Nonprofit
Közhasznú Kft.

A jövõ év szeptember 2-ig
tartó éves programsorozat
keretében szakköröket, ve-
télkedõket, témanapokat és
táborokat szerveznek a Szent
Erzsébet-, a Kiss Bálint-, a
Rigó Alajos- és a Deák Fe-
renc-iskola, valamint a szeg-
vári és a nagymágocsi iskola,
továbbá a Horváth Mihály
Gimnázium tanulói és a
kertvárosi óvodához tartozó
gyermekek számára – tud-
tuk meg G. Szabó Lenkétõl. A
városi könyvtár vezetõje
hozzátette, az Olvass, tanulj,
alkoss, játssz! elnevezésû
rendezvénysorozatnak lesz
népmese napja, továbbá elõ-
térbe kerül a képességfejlesz-
tés, az ismeretterjesztés, a

könyvtárhasználat és a krea-
tivitás fejlesztése, illetve kéz-
mûves foglalkozások és tá-
bor is szerepel a kínálatban.
A gimnazisták számára tánc-
színházi elõadásokat, szín-
házlátogatást és rendhagyó
irodalom órákat is szervez-
nek. A projekt keretén belül
több mint 700 fiatalt segíte-
nek szabadidejük hasznos el-
töltésében. 

A Városi Könyvtár Non-
profit Közhasznú Kft. másik,
szövegértést fejlesztõ pro-
jekttervét is kedvezõen bírál-
ták el, így a januárban indu-
ló Kurca-parti Olvass-show
megrendezésére 6,8 millió
támogatást nyert az intéz-
m é n y.  N a g y  E n i k õ t õ l ,  a
könyvtár munkatársától
megtudtuk: partnerként a
Deák- és a Klauzál-iskola,
valamint a Boros szakközép-
iskola társult a kezdeménye-
zéshez. A résztvevõk számá-

ra – külön az alsósok, a fel-
sõsöknek és a középiskolás-
oknak – egyhetes szövegér-
tés-fejlesztési tábort, továbbá
az idõsebbeknek drámape-
dagógiai foglalkozássoroza-
tot szerveznek. A három tá-
borban a diákok ismert írók-
kal is találkozhatnak, részt
vehetnek múzeumpedagógi-
ai foglalkozáson; a drámape-
dagógiai rendhagyó órák
zárásaként pedig a Pszi-
choszínházat is vendégül lát-
ják. A projekt során a könyv-
tárnak lehetõsége lesz kor-
szerû (5 évnél nem régebben
megjelent, az oktatáshoz
kapcsolódó) dokumentumok
beszerzésére, illetve a gyer-
mekkönyvtár honlapjának
korszerûsítésére, melynek
eredményeként biztosítottá
válik az információk 24 órás
hozzáférése.

Munkatársunktól

Új vészkijáratot kap a 33-as sátra

A Szegedi Törvényszék
hétfõn hat és fél év börtön-
büntetéssel sújtotta azt a fér-
fit, aki február 5-én olyan sú-
lyosan bántalmazta a szente-
si kórház pszichiátriáján
idõs, magatehetetlen beteg-
társát, hogy a sértett néhány
órával késõbb meghalt.

A 35 éves G. Ádámot 1997
óta alkohol- és drogfüggõsé-
ge miatt kialakult agresszivi-
tása és más tünetei miatt
többször kezelték a pszichi-
átrián. 2011-2012 telén Szen-
tesen egy lakókocsiban húz-
ta meg magát, 2012. január
30-án innen vitték be önve-
szélyes viselkedése miatt a
helyi kórház pszichiátriájára.

A férfi egy kórterembe ke-

rült a késõbbi sértettel, az
agyvérzése miatt mozgás-
képtelen, idõs férfival, aki éj-
szakánként gyakran ordibált,
hangoskodott. A vádlott, aki
emiatt nem tudott aludni,
február 5-én hajnalban oda-
ment betegtársa ágyához és
az orvosszakértõi vélemény
szerint legalább ötször ököl-
lel arcon ütötte a sértettet. A
férfi egyik vallomásában úgy
fogalmazott: „Nem bírtam
ki, hogy ne üssem meg.”

A bántalmazástól az idõs
férfinak eltörött az arc-, az
állkapocs és orrcsontja, és
rengeteg vért vesztett. Az
ápolók a történtek után rög-
tön elkezdték a férfi ellátá-
sát, de a páciens néhány óra

múlva meghalt. Halálát a
vérveszteség mellett vérbele-
helés és fulladás okozta.

A vádlott az elmeorvos-
szakértõ véleménye szerint
betegsége miatt közepes
mértékben korlátozott. Kiss

Dániel tanácsvezetõ bíró az
ítélet indoklásában kifejtette,
a vádlott kóros elmeállapotát
enyhítõ körülményként kel-
lett figyelembe venni, a férfi
azonban védekezésre képte-
len, idõs betegtársát bántal-
mazta, akinek esélye sem
volt az ellenállásra.

Az ítéletet az ügyész tudo-
másul vette, a vádlott és vé-
dõje enyhítésért jelentett be
fellebbezést, így a döntés
nem jogerõs.

Hat és fél évre ítélték

Szeptember végén további négy kkv nyert uniós támo-
gatást, õk még nem kötötték meg a támogatási szerzõdést.
A Daisy Szalon Kft., a BG Kvalitás Kft. és Asztalos József
telephely- és irodavásárlásra összesen 18,1 millió forintot
nyert – a támogatási arány 43-45 százalék. Új munkahe-
lyek megteremtése címen a Budaferr Zrt. közel 3 milliós
támogatáshoz jutott, itt a támogatási arány 24 százalékos.

Eredményt hirdettek az üdülõközpont büféinek üze-
meltetésére kiírt pályázaton: a három ajánlkozó közül – a
Nyúl büfét eddig is bérlõ – Horváth Zoltán és a Pano
Sport Pubot mûködtetõ Fenyõ Csaba lett végül a gyõztes.
Szûcs Szabolcstól megtudtuk, a harmadik büfét maguk
szeretnék üzemeltetni. Már javában folynak a szükséges
átalakítások, hogy október második felében megnyílhas-
son a Fornetti kereskedés, ahol a péktermékeken kívül
például újságot is lehet majd kapni, illetve innen oldják
majd meg az üdülõházak vendégeinek reggeliztetését is.

31 milliót nyert a könyvtár

200 nézõ tekintheti meg a mérkõzéseket. (Archív fotó: Vidovics)

(Archív fotó: Vidovics)
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A Szentest övezõ fõ- és
mellékutak felújítása és
megerõsítése egy jó darabig
még várat magára. A várost
északról elkerülõ útszakasz
megépítése épp úgy nincs a
hosszú távú megyei fejlesz-
tések között, mint a 45-ös
fõút négysávosítása.

Aszfaltterítõgép vagy út-
henger egyhamar nem okoz
torlódást a várost övezõ fõ-
és mellékutakon: belátható
idõn belül – 2015-ös határ-
idõvel – csak a 451-es fõút

11,5 tonnás tengelyterhelésre
történõ megerõsítésére lehet
számítani. Ez derül ki a me-
gyei közgyûlés által szep-
temberben tárgyalt megyei
területfejlesztési koncepció
munkaanyagából, amelynek
mellékletében felsorolják a
közúthálózat tervezett felújí-
tási és kapacitásbõvítési fel-
adatait. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Csongrád me-
gyei igazgatósága és a Köz-
lekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ (KKK) adatai

alapján összeállított lista sze-
rint a kritikus állapotban lé-
võ fábiánsebestyéni út felújí-
tására még terv sem készült,
a 2012-re ütemezett nagyfe-
lületû javítás pedig forráshi-
ány miatt elmarad. Szintén
elhalasztják a 451-es, és az
Orosházára vezetõ 4406-os
számú út erre az évre üteme-
zett javításait.

Bár a kormány 2011-ben
elfogadott gyorsforgalmi- és
fõúthálózat hosszú távú fej-
lesztési programjában a 45-

ös fõút kiemelt fõúti státusz-
szal szerepel, mely összeköti
az M47-es utat az M44-essel,
egyes szakaszainak felújítása
2016-ig várható, a vízelveze-
tési problémák megoldása
viszont nincs határidõhöz
kötve. A kapacitásbõvítési
igényeket tartalmazó össze-
állításban ugyan szerepel a
45-ös Szentes és a derekegy-
házi elágazás közötti szaka-
szának négysávosítása, amit
2009 õszén Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ kezde-
ményezett, ugyanakkor jel-
zik, hogy a fõúthálózat hosz-
szú távú fejlesztési program-
jában és a nagy távú tervé-
ben sincs benne ez a projekt.
Ott van viszont a nagy távú
tervek között a 45-ös szente-
si keleti elkerülõje, aminek
létjogosultságát azzal indo-
kolják, hogy Szentes keleti és
Hódmezõvásárhely északi
elkerülõjének átadása után
a Tiszántúlon végigvezetõ
észak-déli fõúti kapcsolat
alakul ki. A megyei és orszá-
gos elképzelések között nem
esik szó a várost északról el-
kerülõ, a kunszentmártoni
utat a csongrádi úttal össze-
kötõ útszakaszról, holott a
szentesi képviselõ-testület
2011-ben a közép és hosszú
távon megoldandó feladatok
közé sorolta ennek megépí-
tését. Érdekesség, hogy ta-
nulmányterv szinten a KKK
foglalkozott azzal, hogy
Szentes és Szelevény között
Körös-híd épülhetne a Tisza-
Körös-zug feltárására, de
egyéb konkrétum nincs ezzel
kapcsolatban.

B.D.

Három határon átnyúló
projekten dolgozik Szentes
a romániai Újszentessel: az
egyik oktatási területen fo-
lyik, a másik multimédiás
fejlesztést tesz lehetõvé, a
harmadik pedig az üzleti
partnerkeresést segíti elõ a
két település vállalkozói
között. 

Szentesen a Deák Ferenc
Általános Iskola és a Lajtha
László AMI és Hangverseny-
központ bevonásával tehet-
ségközpontot alakítottak ki,
amelyben 5 területen – zene,
tánc, dráma, képzõmûvészet
és sport – összesen 68 fõ
részvételével folyik a tehet-
séges gyermekek képzése 5
mentor irányításával, 7 hó-
napon keresztül, havi 2 alka-
lommal. Ehhez a program-
hoz társult a temesvári Szór-
vány Alapítvány. Csorba
Gyula projektmenedzser
múlt pénteki sajtótájékozta-
tóján elmondta: ennél látvá-
nyosabb lesz az a multimédi-
ás fejlesztés, amelyre 20 ezer
eurót fordíthat az önkor-
mányzat. Október végéig két
térfigyelõ webkamerát he-
lyeznek el a református
nagytemplomnál és a ligeti
üdülõközpontban, ezek ké-
pei pedig felkerülnek a
szentes.hu portálra. Emellett
három érintõképernyõs in-
formációs terminált szerel-

nek fel a sportcsarnoknál, a
Kossuth térem (a fehér ház-
nál) és a strandon. Ugyan-
csak ennek a programnak a
keretében 120 felnõtt és 90
gyermek számára multimé-
diás képzést biztosítanak. 

Gazdaságélénkítõ hatása
lehet a HunRoCoop elneve-
zésû üzleti partnerkeresõ
programnak, amelynek elsõ,
szentesi rendezvénye még
csak az ismerkedésrõl szólt,
a legutóbbi újszentesi össze-
jövetel viszont megállapodá-
sokat is eredményezett. Ber-
tók Róbert elmondta, munka-
ruházat- és alkatrészgyártás-
ban, illetve élelmiszeripar-
ban érdekelt felek között
születtek elõre mutató
egyezségek. Az együttmûkö-
dõk köre tovább bõvülhet,
hiszen október 27-28-án a
szentesi megyeházán, de-
cember 15-16-án pedig ismét
Újszentesen rendeznek part-
nerkeresõ találkozót. A prog-
ramszervezõk várják az
újabb jelentkezõket, és arra
is kíváncsiak, milyen tevé-
kenységet folytató romániai
vállalkozásokkal mûködné-
nek együtt a szentesi cégek.
Ha jelzik igényeiket, a
HunRoCoop legközelebbi ál-
lomásán összehozhatják õket
egymással.

Munkatársunktól

Információs pultok
a városközpontban

2012.

október 9.,

18 óra

Nem lesz négysávos
a 45-ös fõút

A Most Mi Mozgalomhoz csatlakozó villogó utcai Termoker Szentes
Kft., a vásárhelyi úti Alderan-Plusz Kft., a Tejszolg Szentes Kft., és a
Bocskay Élelmiszerbolt jóvoltából október 15-ig összesen 11 rászoruló
szentesi nyugdíjas kap 5000 forint értékû élelmiszercsomagot. A
rászorulók listáját a polgármesteri hivatal szociálpolitikai irodája a
gondozási központ segítségével állította össze.

Most mi!Hobbi Kertimag Kft.
6600 Szentes, Szarvasi út 3/b

/a TÉSz  áruház mellett/

Vetõmagboltjának ajánlatai:

• Vetõmagok
• Zöldség, fûszer és virág, babok, borsók, gazdasági

vetõmagok, fûfélék és egyéb növények.
• Õszi virághagymák: jácintok, tulipánok: triump, teltvirágú,

darwin hibridek,  egyszerû és liliom virágúak. nárciszok,
krókuszok és egyéb virághagymák.

• Õszi áttelelõ dughagymák és fokhagymák.
• Csíranövények vetõ magvai: búza, retek, vöröshagyma.
• Tápoldatok: zöldségeknek, virágoknak, fûféléknek.
• Virágföldek, virágcserepek, öntözõ kannák.
• Vesszõáruk: bevásárló, gazdasági, konyhai és tároló

kosarak.
• Kisállat eledelek: papagáj, kanári, pinty.

Nyitva: h-p: 7.30-16.00, szo.:7.30-12.00
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Kettõs alkalom is kínál-
kozott az ünneplésre a gon-
dozási központ szokásos,
idõsek világnapját köszöntõ
rendezvényén. Az intéz-
mény ugyanis fennállásá-
nak jubileumi, 25. évéhez
érkezett idén. 

A központi konyhán ren-
dezett eseményen Szûcs Lajos
alpolgármester, Ollai Istvánné
önkormányzati képviselõ,
valamint Puskásné Halál Ág-
nes intézményvezetõ is kö-
szöntötte a megjelenteket. A
gondozási központ nyugdí-
jasainak éppúgy járt a kö-
szöntõ szó, mint azoknak az
ellátottaknak, akikre büsz-
kék az intézményben. A mû-
sorszámok sorát az egyik
gondozott, Boglári Nagy Lász-

ló verse nyitotta a gyorsan
múló évekrõl, majd a Stílus
mûvészeti iskola legifjabb
balettosai után a gondozók
„térségi palacsinta-tánca”
következett, a nagymamák

meséjét Böszörményi Istvánné
elevenítette fel, azután kaba-
réjelenet, végül palotás-tánc
szórakoztatta a gondozási
központ ellátottait

D. J.

Jubileumukat és
az idõseket ünnepelték

Balázs Árpád, Erkel-díjas,
Érdemes Mûvészt 75. szüle-
tésnapján a Lajtha László-ze-
neiskolában köszöntötték. A
zeneszerzõvel Szále László
beszélgetett Válogatott élete-
im címû könyvérõl, melybõl
Szersén Gyula olvasott fel
részleteket. 

Az elsõsorban a zeneszere-
tõknek kedvezõ társalgás
után a szerzõ lankadatlan
energiával állta a könyvét
dedikáltatni kívánók hosszú
sorát. A sor pedig igencsak
nehzen ért el a mûvészhez,
bizony, bõ félórába telt, mire
az utolsók is megkapták a
hõn áhított, baráti bejegy-
zést. A könyvbe jegyzett so-

rok mindegyike más volt, hi-
szen Balázs Árpád sokakban
lelt ismerõsre. Borbás Miklós
régiségkereskedõnek példá-
ul megjegyezte, emlékszik,
hogy egy archivált tükröt ké-
szített nekik, így keze nyoma
még mindig ott van a lakás-
ban. 

A Bárdos Lajos Vegyeskar
tagjainak szintén nagyon
lelkesen osztotta kézjegyét
a könyvekbe, a Benjamin
Britten operaszerzõtõl ta-
nult technika szerint, de
egyébként is, mint mondta,
senkinek nem ad egyfor-
mát. Aztán díszpolgárok
álltak sorba. Horváth István
és Csikai Miklós is kapott

díszpolgár társától dediká-
lást. 

Ezt követõen BalázsÁrpád
már türelmetlenül várta Ba-
ranyi Ferenccel közösen
jegyzett, Vádoló múltunk cí-
mû operájának szentesi be-
mutatóját.  A hangversenyte-
remben Szirbik Imre polgár-
mester arról beszélt, vannak
dátumok, amiket az ember
nem hisz el. Ez a születésnap
is ilyen. Köszöni az alkotó-
készséget, a másokat is ma-
gával ragadó temperamentu-
mot. A kortárs zene mind-
annyiunk zenéje – ezzel kí-
vánt boldog születésnapot
Szirbik Imre.

D. J.

A zeneszerzõ, aki innen indult

Még az elõkészületek köz-
ben látogattuk meg a 2011-
ben Szentes Város Emlék-
éremmel kitüntetett alkotót,
aki ezúttal a szentesi vonat-
kozású festményeivel ké-
szült. 

1958-ban, a 8. osztályt vé-
gezve, a nyári szünetben, a
Koncz-örvénynél találkozott
Tokácsli Lajossal, amikor
mindketten a városi kerté-
szet üvegházának kéményét
és nádkúpjait festették, õ
vízfestékkel, Tokácsli pedig
olajjal, amikor is a nagy elõd
megkérdezte a fiút, nincs-e
kedve a szakkörébe járni. A
szakkörben aztán Katona
Imre volt, aki a legtöbbet
foglalkozott vele, de közölte
az ifjúval, majd ha telerajzolt
egy egész fióknyit köcsögök-
kel, akkor kezdhetik el a fes-
tést tanulni. Katona, illetve
Tokácsli mellett Bíró Jenõ is
mestere volt, akitõl a koloriz-
must tanulta el. Gimnazista-
ként Terney Béla volt a rajz-
tanára, de elõször 3-ast ka-
pott rajzból, azt sikerült 8.

osztály elsõ félévére kijavíta-
nia 5-ösre, mesélte az alkotó.
Szentesi utcák festõjeként is
ismerjük Berkecz Istvánt, aki
alkotási folyamatáról el-
mondta, elõször elment
megnézni a helyszíneket,

melyik napszakban hogy
esik a fény, majd lefényké-
pezte a megfesteni kívánt
városrészeket, s ezekbõl a fo-
tóiból még rengeteg megfes-
teni való van.

Ezen a tárlaton valamiféle
összegzést akart a közönség
elé tárni, ami azonban ko-
rántsem fogható fel életmû-
kiállításnak. Címfestõ szak-
májában is alkotott, sõt az
absztrakt mûfajban, a konst-
ruktivizmusban is, viszont
most a szentesi témákra kon-
centrált. Kiállított mûvei ar-
ról is árulkodnak, Berkecz
István a falusi gyerekkorából
táplálkozik. 1953-ban költöz-
tek be Mindszentrõl Szentes-
re, s a falusi környezethez
hasonlót a kiséri házakban
talált. A kiállításra válogatott
mûvei között találni a város-

részbõl Mentõ utcai vagy
Farkas Antal ház ábrázolá-
sát, a már nem létezõ Törs
Kálmán utcából egy lakást,
de kedvelt témája a régi Pos-
ta-zug, ahol egykor este, fes-
tés közben még a rendõr is
igazoltatta. Tovább nézeget-
jük alkotásait: elõkerül egy
életkép a Petõfi-bisztróból
zárórakor kijövõ alakról. A
meghívón is látható képén
ábrázol mindent, ami Szen-
tes belvárosára jellemzõ. Tö-
kéletességre való törekvése
elvitte a hiperrealizmus irá-
nyába, ezekbõl is kiállít a ga-
lériában, de nem maradhat
ki apja háza a Nyíri-közben,

ahol most a mûhelye találha-
tó. Portrékat is találni régeb-
bi munkái közt, ezek egyi-
kén rá jellemzõen utalásokat
rejtett el: ikonszerûen önma-
gát ábrázolta, rabkockás ing-
ben – az üzenet: rabja a festé-
szetnek.

A festõ kiállításának meg-
nyitóján a költeményeibõl
szavalt Varga Aladár. Berkecz
István nagyjából 20 évvel ez-
elõtt verselgetett, melyekben
saját bevallása szerint az
élettel foglalkozott, amihez
azonban hozzátartozik an-
nak vége is. –Azokban is fes-
tek – fogalmazott találóan a
mûvész, aki még hozzátette:
nem tud mást, csak õszintén
megnyilatkozni, ahogyan
mûveiben is teszi.

D. J.

Szentesi utcák festõje

Várunk minden kedves vásárlót
a Hungerit Zrt. baromfi mintaboltjaiban,

ahol friss és fagyasztott
csirke, liba, kacsa termékek, felvágottak,

májkészítmények, sonkák,
panírozott baromfi termékek

széles választékban kaphatók!

Akciós áraink az alábbi termékeinkre

2012. október 09–13-ig érvényesek:

VALDOR SAJTTAL TÖLTÖTT
PULYKAMELL 800 g

1045 Ft/db (1306 Ft/kg)

VALDOR RÁNTOTT CSIRKEMÁJ 500 g

529 Ft/db (1058 Ft/kg)

FRISS CSIRKE EGÉSZ COMB 729 Ft/kg

FRISS PECSENYEKACSA
NYAK 246 Ft/kg

Berkecz István kiállítása tekinthetõ meg ebben a hónap-
ban a Tokácsli Galériában. A Vásárhelyi úti mûhelyét még
édesapja rendezte be abban a sarokházban, ahol egy nagy
család élt. Szinte kezdettõl fogva itt alkotott Berkecz Ist-
ván, a legutóbbi képei is e falak között készültek. A mûve-
lõdési központ felkérésére komoly munkába fogott az
1944-ben született mûvész, hogy legújabb és korai mûvei
egyaránt a közönség elé kerülhessenek: az idei évben, sõt
nyár végén született legfrissebb munkáiból is válogatott a
kiállításra, de a Tokácsli Galériában látható mûvei között
1958 és 1962 között született festményei is láthatók. 

Díszpolgárok, ha találkoznak: Csikai Miklós és felesége ajándékkal kedveskedett a mûvésznek.



A londoni paralimpiáról
ugyan lemaradt Rácz Niko-
lett – bár megúszta a szintet
100 méter mellen – de a
15 éves mozgáskorlátozott
úszót a napokban köszön-
tötte sporttársaival a Ma-
gyar Parasport Szövetség.
Niki közben az ép úszókkal
is versenyez.

Szeptember végén Zánká-
ra volt hivatalos Rácz Niko-
lett és edzõje, Kovács Brigitta,
a parasportolók hagyomá-
nyos országos találkozójára.
A három napos rendezvény
keretében gálamûsorban kö-
szönte meg a szövetség több
száz parasporto-lónak az el-
múlt négy évben elvégzett
munkájukat. Ott voltak azok
is, akik végül nem jutottak ki
Londonba. Nikinek és edzõ-
jének, bár a kislány az utolsó
pillanatban nem kapott sza-
badkártyát, mégis most na-
gyon jól esett ez a gesztus a
szövetség részérõl. 

Brigittától megtudtuk, ta-
nítványa már túltette magát
azon, hogy nem mérethetett

meg a legjobbakkal, s mind-
ketten úgy gondolják, még
nagyon fiatal, akár 3-4 para-
limpia is beleférhet a pályafu-
tásába. – Természetesen fi-
gyeltük a londoni versenyt, s
a 100 mellen, amiben Nikinek
szintideje volt, 8. helyezett le-
hetett volna, de hát azt nem
tudhatjuk, ha tényleg ott van,
akkor mi történik. Minden-
esetre már a para-limpia elõtt
is a 6.-8. helyet tartottam reá-
lisnak – mondta az edzõ.

A Rióig tartó hosszú úton
közelebbi célokat tûztek ki,
még vár Nikire Európa-baj-
nokság és világbajnokság is,
ezekre a jövõ évi versenyek-
re szeptembertõl elkezdték a
felkészülést. 

Edzõje szerint jót tesz a fi-
atal versenyzõnek, hogy sok
új inger éri mostanában:
szeptembertõl a Horváth Mi-
hály Gimnáziumba jár, vala-
mint a parasportból is kizök-
ken az év hátralévõ részére.
Mivel a parasportolóknak
ebben az évben több megmé-
rettetésük már nem lesz, vi-

szont a versenyek fontosak,
az úszólány az ép sportolók
között indul.

Nemrégiben Orosházán is
tagja volt a Szentes Városi
Úszó Club csapatának, s az
50 méteres mellúszásban
ötödik lett. Ezután, szintén
az egészséges társaival Haj-
dúszoboszlón, majd Vásár-
helyen is medencébe száll.
Edzõje szerint egy mozgás-
korlátozott úszónál, nyilván
a sérültségi fokától is függõ-
en, mínusz két év hátránnyal
lehet számolni az épekkel
való összehasonlításban, Ni-
ki az erõs középmezõnyben
szerepel az egészséges úszók
között, de az igazán mérv-
adó a következõ, hajdúszo-
boszlói verseny lesz. 

A sportoló és edzõje ez-
úton is köszönik a város tá-
mogatását, közvetlenül a
polgármesteri hivatalnak, a
sportbizottságnak, az úszó-
klubnak, az üdülõközpont-
nak, valamint a MOL Tehet-
ségtámogató programnak.

(darók)
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Az elmúlt hétvégén több
száz érdeklõdõ próbálta ki a
vívást a Nagy Sportágvá-
lasztón. Barna Viktor szak-
osztályvezetõ elmondta,
hogy remélhetõleg minél
többen választják majd ezt a
sportágat, és látogatnak el
edzéseikre a Koszta József
Általános Iskola tornatermé-
be. Az idény most kezdõdik
a vívók számára és egészen
júniusig tart. Jelenleg az ala-
pozás erõnléti részénél tarta-
nak, majd jöhet a technikai
finomítás, az iskolázás, majd
októberben kezdõdnek a
versenyek. Örömteli hír,
hogy a  vívószakosztály

LEADER – pályázaton, száz-
százalékos támogatási inten-
zitással, közel 900 ezer forint
vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert sporteszközök
beszerzésére. Ez jelenleg is
folyamatban van, és várható-
an október közepére meg is
érkeznek a sportszerek, me-
lyek segítségével újabb len-
dületet vehet a szentesi vívó-
sport.

– Az edzõinknek korábban
nem volt mesterfelszerelése,
egy edzésen sima verseny-
felszerelésben szúrattuk ma-
gunkat, ami igencsak fájdal-
mas, hiszen közel ezer szú-
rást is kaphatunk egy-egy

tréning során – mondta Bar-
na Viktor. – Most ez a ve-
szély nem fenyeget, hiszen
speciális védõruhánk meg-
véd ettõl. A másik, ami na-
gyon nagy segítségünkre le-
het, az az elektromos szúró-
párna, aminek a segítségével
5-8 gyerek egyszerre dolgoz-
hat, és ami hozzásegítheti
õket ahhoz, hogy például
egy ötforintosnyi területet
tízbõl tízszer eltaláljanak. 

A technika fejlesztésére bi-
zony szükség is van, hiszen,
ahogy azt a szakosztályveze-
tõ is elmondta, az utóbbi év-
tizedben igencsak elment
mellettünk a vívóvilág, de
szerencsére az utóbbi három-
négy évben már észlelték a
sportág itthoni irányítói ezt a
problémát, és egy nagyon
alaposan kidolgozott ún.
Olimpici programot indítot-
tak el. Ennek eredményei
már megmutatkoznak, hi-
szen kadett és junior Euró-
pa-és világbajnokságokon
számtalan érmet szereztek a
magyar fiatalok, akik között
talán elõbb-utóbb szentesi
versenyzõ is felbukkanhat…

hv

Szeptember 29-én játszot-
ták le az NB I-es tekebajnok-
ság 5. fordulóját, ahol a Szeg-
vári TSE a Szentesi TE csapa-
tát fogadta. A következõ
eredmény született: a Szente-
si TE csapata 3226 fát ütött,
pontszerzõ: Tóth-Bagi József
540. A Szegvári TSE 3342 fát
ütött és öt csapatpontot szer-
zett. A plusz 116 fáért járó
kettõ pont a szegváriaké, így
7–1-re kikapott a szentesi
csapat.

Az NB I-es ifjúsági ver-
senyzõknél 1029–1028 ütött
fa arányban 1 fa különbség-
gel 1–3-ra a Szegvári TSE
ifistái gyõztek. Pontszerzõ:
Piros Attila 501.

Teke
A szegváriak

többet ütöttek

Kiütéses gyõzelmet ara-
tott a Szentesi Kinizsi lab-
darúgó-csapata a Balástya
ellen. A 12-0-s (!) siker, és a
vetélytársak botlása azt
jelenti,hogy a Szentes im-
már öt pont elõnnyel áll a
táblázat élén.

Hét perc alatt eldõlt a Ki-
nizsi legutóbbi bajnokija
Balástyán. Az agresszív letá-
madással indító Szentes már
a harmadik percben vezetést
szerzett Szabó Dániel révén,
egy perccel késõbb Mihály
Róbert is eredményes volt, a
7. percben pedig, miután
Gránicz is bevette a hazaiak
kapuját, egyetlen kérdés ma-
radt nyitott: ezen a délutá-
non hány gólt lõ a Kinizsi?
Nos, egészen pontosan egy
tucat találatnál állt meg a
csapat, Mihály Róbert össze-
sen öt gólt szerzett, Gránicz
és Széll kettõt-kettõt, míg
Halmos, Szabó Dániel és Tóth
László egyszer-egyszer fo-
gadhatta a társak gratuláció-
it. – Szép akciókat vezettünk,
szép gólokat lõttünk, és bár a
szünetben már hét góllal ve-
zettünk, ekkor sem „ültünk
le”, tovább ûztük ellenfelün-
ket – mondta Bozóki Zoltán
vezetõedzõ (képünkön). –
Ha a hétvégén Szõregen is
hasonló mentalitással lépünk
pályára, akkor nem marad-
hat el az újabb gyõzelem. 

A Kinizsi hetedik gyõzel-
mét aratta a bajnokságban,
és mivel az egyik nagy ri-
vális, a Makó kikapott, a
Csengele pedig botrányos
mérkõzésen, ami félbesza-
kadt, valószínûleg szintén
három pontot vesztett, a mi-
eink immár öt pontos elõny-
nyel vezetik a mezõnyt a me-
gyei másodosztályban.

Az ifjúsági együttes fordu-
latos mérkõzésen kapott ki
Balástyán úgy, hogy a mie-
ink öt perccel a vége elõtt
még 4-3-ra vezettek, ám mi-
vel az utolsó percekben há-
rom gólt kaptak, így a 6-4-es
sikerrel a gyõzelem és a há-
rom pont is a vendéglátók-
nál maradt.

H.V.

Elsöprõ
Kinizsi-gyõzelem

(folytatás az 1. oldalról)
A klub ügyvezetõ igazgatója, Horváth Sán-

dor elmondta, hogy szerettek volna megálla-
podni a debreceniekkel, hogy ezen a héten
hétfõn, illetve kedden játsszák le a negyed-
döntõt, de nem sikerült eredményt elérni az
ügyben. Ráadásul a kupa szentesi selejtezõ-
körét is ezért hozatták egy nappal korábbra,
vagyis péntekre és szombatra, mert a BVSC
is hivatalos volt Egyiptomba. A Debrecen vi-
szont ragaszkodott a Magyar Kupa kiírásá-
ban szereplõ idõpontokhoz. Horváth Sándor
emlékeztetett arra, hogy korábban is volt
már hasonló szituáció egy-egy csapat külföl-
di szereplése miatt, akkor nem jelentett prob-
lémát az elmaradt mérkõzések pótlása. Értet-
lenül állt az eset elõtt Lukács Dénes vezetõ-
edzõ is, különösen azért, mert a két magyar
klub a hazai szövetség engedélyével volt
kint, ráadásul két magyar játékvezetõt is de-
legált a rendezvényre a honi vezetés. – Min-
denki, minden szinten tájékoztatva volt, és
mindenki, minden szinten bíztatott bennün-
ket, hogy nem lesz akadálya annak, hogy a

két csapat lejátssza a mérkõzését. Arról nem
is beszélve, hogy a Debrecennek október el-
seje és tizenharmadika között egyetlen hiva-
talos mérkõzést nem kell játszania - mondta
Lukács Dénes. A szentesi tréner beszámolt az
Egyiptomban történtekrõl is, ahol hat csapat
részével, minden igényt kielégítõ, kifogásta-
lan körülmények között játszhattak öt hiva-
talos és egy edzõmérkõzést, ezen kívül pedig
öt edzést is tudtak tartani. – Három gyõze-
lem ( a Kassa, a szlovák válogatott és a házi-
gazda Heliopolis Cairo ellen), egy döntetlen
(a Medvescsak Zagreb ellen) és egy vereség a
mérlegünk ( a BVSC-vel szemben), összessé-
gében pedig elmondhatom, hogy kiválóan il-
leszkedett a felkészülésünkbe a kint töltött
egy hét.

Szerdán megkezdõdött a hölgyeknél a baj-
noki pontvadászat, a mieink Szegeden 16-9-
es gyõzelemmel kezdték az idényt, szomba-
ton, 16 óra 30 perckor pedig a ligeti uszodá-
ban hazai közönség elõtt is bemutatkozik
Zantleitner Krisztina együttese, ekkor az Új-
pest lesz az ellenfél. hv

Meccs nélküli búcsú

Niki célja már Rió

Október 6-án Kecskeméten
játsszák a 2015-ös Rugby Vi-
lágbajnokság, európai selejte-
zõsorozatának nyitómérkõzé-
sét, amelyen Magyarország és
Bulgária méri össze erejét.

A sporteseményre érkez-
nek a rögbi elitjébe tartozó
személyek is. Európa és a vi-
lágszövetség elnökei és a
2003-as Webb Ellis Cup
(amely a világbajnoki trófea

neve) gyõztes angol csa-
pat kapitánya Lawrence
Delallio, aki a világbajnok-
ság nagykövete.

Az összecsapásra 14 óra-
kor kerül sor. A mérkõzés
elõtt a nézõk és a prominens
személyek meccsre hangolá-
sa érdekében, veterán válo-
gatott derbi is lesz. Magyar-
ország, Olaszországgal fog
megküzdeni, a 2013 Veterán

Rugby Európa Bajnokság el-
sõ, bemutató mérkõzõsén. A
magyar veterán válogatottba
kapott meghívást a szentesi
rögbi klub aktív játékosa
Törõcsik Sándor is, aki évek-
kel ezelõtt a Magyar Rög-
biszövetség válogatottjaként
is szerepelt. Igaz, veteránnak
mondott a mérkõzés, de ma-
ga a játék stílusa ugyanolyan
harcias és kemény, csak ke-

vésbé kirobbanó a lendület,
viszont az európai csapatok
közül hatodik helyen álló
olasz válogatott egykori
nagy sztárjai biztosan fitog-
tatni fogják tudásukat. 

Az eseményt a magyar rög-
bis társadalom nagy figye-
lemmel kíséri, remélhetõleg
bizonyítani is tudják ráter-
mettségüket és kellõen helyt
fognak állni.

Szentesi rögbisen a világ szeme

Pályázaton
nyertek a vívók

Sikeres volt az elmúlt esztendõben a Nagy sportágválasz-
tó a Szentesi Vasutas Sport Klub Vívó Szakosztálya számá-
ra. Idén – talán Szilágyi Áron olimpiai aranyérmének kö-
szönhetõen – még többen érdeklõdtek a vívás iránt. Barna
Viktor szakosztályvezetõ azonban nem csak ennek, hanem
annak is örült, hogy közel 900 ezer forintot nyertek a
LEADER - pályázaton, és a teljes összeget eszközbeszerzés-
re fordíthatják.

(Fotó: Vidovics)

Rácz Niki Zánkán paralimpikonokkal, így a Biacsi-ikrekkel is találkozott.



Unatkozó milliomoscsemeték
szórakoznak Mexikóban. Egy át-
mulatott éjszaka után egy gazda-
ság mellett visz az útjuk. Meg-
szólítanak egy ott dolgozó pa-
rasztot:
- Hé Sancho! Ha megengeded,
hogy levágjunk a bal kezed kis-
ujjának a végébõl fél centit, ak-
kor adunk neked egymillió dol-
lárt.
A paraszt gondolkodik nagyon,
de végül nem vállalja a dolgot.
Pár óra múlva azonban a cséplõ-
gép letépi a fél karját. Nézi a
csonkot, ami a keze helyén ma-
radt, és vidáman gondolja:
"Micsoda szerencse, hogy nem
egyeztem meg az uraságokkal a
másik kezem kisujjában, most
lenne két csonka kezem."

Egy forgalmas útkeresztezõdés-
ben elromlik a jelzõlámpa. Megáll
az út közepén egy autó, kiugrik
belõle a tanuló vezetõ, az oktató
pedig utána szól:
- Megõrült? Hova megy?
- Csak be akarok nézni a sarkon,
hogy jön-e keresztben autó.

- Mi a legbrutálisabb udvarlás? 
- Ha egy autós ráhajt a nõre.

A munkás építkezésen bemegy a
mûszakvezetõhöz: 
- Fõnök, nyikorog a talicska, meg
kellene zsírozni... 
- Aztán hogy nyikorog az a talics-
ka? 
- Hát így: nyik... nyik... nyik...
nyik... 
- Ki van rúgva!!!!! 
- De miért? 
- Mert így kellene nyikorognia:
nyik-nyik-nyik-nyik.

Pistike felel történelembõl. Kérdi a
tanárnõ:
- Hol írták alá a függetlenségi nyi-
latkozatot?
- Hát szerintem biztos a lap alján!

A férfiak olyan logikátlan teremt-
mények, akik a szállodában ott-
hon akarják érezni magukat, míg
otthon szállodai szolgáltatásokat
várnak el.

Cserebökény mai terüle-
tén a középkorban virágzó
településnek számított
Ecser, Pankota és Veresegy-
háza, amelyek a török idõk-
ben teljesen elpusztultak,
nevük csak határnévként
maradt fenn.

Ecser falu neve 1138-ban
tûnik fel elõször az okleve-
lekben Ecer alakban (utóbb
1266: Echey; 1553: Ether). Az
érintett évben a dömösi egy-
háznak 65 kenyéradó szolgá-
ja lakott Ecseren. A tatárjárás
idején a falu elpusztult,
1266-ban mint terra-t (puszta
föld) említik. Késõbb kun-
szállás, s mint ilyen egyház-
igazgatásilag közvetlenül az
esztergomi érsekség felügye-
lete alá tartozott, a lelki gon-
dozást a ferences barátok lát-
ták el. Eredetileg Békés vár-
megye része volt, de 1561-
ben már Külsõ–Szolnok vár-
megyében jegyezték fel. A
falut és templomát 1566-ban
a Gyula ellen vonuló török-
tatár hadak felperzselték.
1567-ben 28, 1579-ben 21 ma-
gyar adózójának nevét je-
gyezték fel a török összeírók.
A 15 éves háború idején
(1591–1606) néptelenedett el
véglegesen. Egykori területét
a szentesiek, mint pusztát
használták. 1720-ban báró
Harruckern János György
birtokába került, s a szentesi
határ részeként ezt követõen
sorolták át közigazgatásilag
Csongrád vármegyébe. 

Említést érdemel hogy a
„Cserebökény” elnevezés
külterületi határnévként 175
éve ismert. Amint Zsíros Ka-
talin: Szentes földrajzi nevei
címû könyvébõl megtudhat-
juk, a csongrádi határral
szomszédos Bökény pusztát
1721-tõl kezdve Szentes la-

kói földesuruktól, Harru-
ckern János Györgytõl bérelték
más pusztákkal együtt. Az
örökváltság után (1836/37) a
bökényi puszta a szentesieké
maradt, helyette királysági
földeket adtak cserébe az új
földesuraknak, a Károlyi
grófoknak. Királyságon a
Bökény pusztáért kihasított
terület neve lett Cserebö-
kény. A nagykiterjedésû kül-
területi lakott helyet 1935-
ben közigazgatásilag Kiski-
rályság község határához
csatolták. 1946-ban a tanyai
lakosok mozgalmat indítot-
tak az önálló községgé ala-
kulás érdekében. Törekvésü-
ket siker koronázta: a bel-
ügyminiszter engedélyezte
Cserebökény községgé alakí-
tását. A szervezési szabály-
rendelet kimondta, hogy az
új község határát a Kiski-
rályság községhez tartozó
Cserebökény és Terehalom
egy része, a Szentes megyei
városhoz tartozó Mucsihát,
Külsõecser, Pankota, Belsõ-
ecser és Kaján egy része, to-
vábbá az Öcsöd községhez
tartozó Veresegyháza határ-
részek alkotják. A községgé
alakulás idõpontja 1947.
március 1. Alakuláskor a
község területe 16 408 ka-
tasztrális holdat tett ki, a ta-
nyai lakosság száma 1502 fõ
volt. Az 1949. évi népszám-
láláskor a nagyközség lakos-
sága elérte az 1699 fõt. Ez a
létszám jelentette a csúcsot.
Az erõfeszítések ellenére
nem alakult ki a község bel-
területe, megmaradt szét-

szórt tanyás településnek,
10 külterületi egységgel. A
mostoha lakhatási és ellátási
viszonyok miatt lakossága
rohamosan fogyott; 1970-ben
már csak 941 lelket számlált.
1972-ben a falugyûlés egy-
hangúan kimondta Cserebö-
kény község Szentes város-
sal történõ egyesülését.

Az egykori Ecser falu
templomának romja ma is
látható a Szentesrõl Szarvas-
ra vezetõ út Kajánújfalu utá-
ni szakaszánál, az északi ol-
dalon, a szántóföld közepén.
Egyes leírások szerint 1733-
ban még a tornya is állott. A

régészeti leletek alapján a
templom építésének ideje a
XIII. század második felére
tehetõ. A templomról Gyalus
László építész készített fel-
mérési rajzot 1898-ban. Esze-
rint hajója téglalap alakú, a
szentély a nyolcszög három
oldalával záródik, az egyet-
len támpillér késõbbi hozzá-
építés. A hajó ablakai, vala-
mint a vegyes (terméskõ-tég-
la) falazási technika a román
stílust sejteti.

A középkori építmény
romjainak megóvása régen
foglalkoztatja a szakembere-
ket és a környék lakóit. Az

eddigi próbálkozások nem
vezettek eredményre. Az új
elképzelés az, hogy a temp-
lomrom környéke alakuljon
emlékhellyé, egyfajta zarán-
dokhellyé, ráirányítva a fi-
gyelmet az õsi templom
maradványainak védelmére.
A város fõépítésze, Wittek
Krisztina elkészítette a lát-
ványterveket, és beszerezte a
szükséges hatósági engedé-
lyeket. A kivitelezés megva-
lósítását a térség legalapo-
sabb ismerõje, Móra József
önkormányzati képviselõ
vállalta magára, egy emlék-
tábla elhelyezésével egybe-

kötve. Az emlékhely a na-
pokban elkészült, felavatásra
vár.

Ebbõl az alkalomból a
Csongrád Megyei Levéltár
2012. október 8-án (hétfõn)
10 órai kezdettel tudomá-
nyos ülést tart a szentesi Me-
gyeháza Konferencia Köz-
pontban, amelyre minden
érdeklõdõt szeretettel vár-
nak. A vendégeket Szirbik
Imre polgármester köszönti,
a Levéltári Napok program-
sorozatát pedig Biernacki Ka-
rol megyei levéltár-igazgató,
tiszteletbeli lengyel konzul
nyitja meg. A középkori
Ecser faluról Blazovich László
professzor, egyetemi tanár, a
Csongrád Megyei Honisme-
reti Egyesület elnöke tart
elõadást. Õt követi Nagy Gé-
za Balázs teológus-helytörté-
nész, aki a Csongrád várme-
gyei középkori egyházi bir-
tokokról fog beszélni. A záró
elõadást Kovacsicsné Nagy
Katalin professor emeritus,
demográfus tartja Korunk
pusztuló falvai címen. Az
ülést vezeti és zárszót mond
Varsányi Attila szegedi fõle-
véltáros. A megyeházi ta-
nácskozás után kerül sor az
ecseri emlékhely felavatásá-
ra. Az ünnepi aktus alkalmá-
ból rövid beszédet mond
Blazovich László, majd a tér-
séget bemutatja Móra József.
Az érdeklõdõket busz viszi a
18 kilométerre lévõ emlék-
helyhez és vissza. Indulás a
megyeháza elõl fél 12-kor.
Az emlékhely létrehozását
az Elpusztult és Pusztuló
Magyar Falvakért Egyesület
melegen üdvözli. A szerve-
zõk mindenkit szeretettel
várnak!

Labádi Lajos
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Kos 
Több pozitívumra szá-
míthat a héten. Kapcso-

latai különösen jól alakulnak.
Munkájában könnyebben valósít
meg dolgokat, mint ahogy azt
korábban gondolta. 

Bika
Nem biztos, hogy most
eredményre vezet, ha

mindent pontosan eltervez. El-
képzelhetõ, hogy épp fenekestül
felforgatja valaki a terveit. Az új
körülményekhez pedig alkalmaz-
kodnia kell. 

Ikrek 
A héten lesz oka az ün-
neplésre. Nagy valószí-

nûség szerint egy régi törekvése
zárul eredményesen. Az azonban
nem biztos, hogy más is rögtön
észreveszi a sikereit. Ezen ne
sértõdjön meg. 

Rák 
Szívesebben tartózkodik
a munkahelyén, mint

otthon. Ez elsõsorban annak a
számlájára írható, hogy magán-
élete döcög. Úgy érzi, új impulzu-
sokra van szüksége. Csak ne-
hogy megcsalás legyen a vége! 

Oroszlán 
Nem panaszkodhat,
hisz bõven lesz lehetõ-

sége örömködésre, flörtölésre,
játszadozásra. A lényeg mindig
ugyanaz: érezze jól magát a bõ-
rében. Mesés idõszak vár önre.

Szûz 
Vetkõzze le a régi nega-
tív beidegzõdéseket, és

a hozzáállásán is változtasson. A
pozitív szemlélet már fél siker. Ne
akarjon mindig a háttérben ma-
radni, néha elõrébb kell lépnie.

Mérleg 
Ezen a héten minden úgy
megy, ahogy azt eltervez-

te. Ha szükséges, reagáljon higgad-
tan, így megúszhat egy nagy ve-
szekedést. Egy kis plusz pénzhez
jut, ám  nagy áttörés csak késõbb
várható. 

Skorpió 
Egyre tudatosabban éli az
életét. Emiatt egészsége

is hétrõl hétre jobb lesz. Ne hagyja,
hogy kollégái vagy szerettei rivali-
záljanak önnel. Ne ijedjen meg, ha
meg kell hoznia néhány komoly
döntést. 

Nyilas 
Olyan helyzetbe kerül,
amit korábban már nagy

küzdelem árán ugyan, de sikerrel
megvívott. Ebbõl pedig sokat tanult.
Fordítson a szokásosnál több idõt a
megjelenésére, hisz, akit szeretne
meghódítani, ott sertepertél ön kö-
rül. 

Bak 
A következõ hetek és na-
pok arra lesznek kiválóan

alkalmasak, hogy rendezze pénz-
ügyi helyzetét. Végre helyreállhat az
egyensúly a kiadások és a bevétel
között. Nem kis szerencsében lesz
része a közeljövõben. 

Vízöntõ 
Ha valamit vagy valakit el
kell engednie, ne akarja

magához láncolni. Csak így léphet
elõbbre az életben. Senki fejéhez ne
vágjon régi sérelmeket, inkább ren-
dezze magában a dolgot! 

Halak 
Fel a fejjel! Már nem kell
sokat várnia arra, hogy

ismét reflektorfénybe kerüljön, és
dolgai jó irányt vegyenek. Fõnöke
észreveszi plusz törekvéseit és dí-
jazni is fogja. Bátran állhat elõ fize-
tésemelési kérelemmel. 

Október 6-12-ig

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
A Rózsavölgyi-házban mû-

ködõ baba-mama klub talál-
kozóját október 12-én pénte-
ken 10–12 óráig tartják. Az
Ady Endre utcán lévõ épü-
letben Kupán Emese területi
képviselõt hallhatják az ér-
deklõdõk. Téma: A csecsemõ
és a kisded táplálása.

A városi könyvtárban mûködõ filmklubban Az élet csoda-
szép címû fekete-fehér, feliratos, amerikai filmdrámát vetítik
október 9-én, kedden 18 órától. Ízelítõ a filmbõl:

Karácsony este George Bailey lába alól kicsúszik a talaj. Az
általa vezetett kisvárosi takarékpénztár a csõd szélén áll, õ
pedig úgy érzi, értelmetlen az élete, és az öngyilkosság az
egyetlen kiút. Az égben felfigyelnek a kétségbeesett emberre,
és egy szárnyaira vágyó angyal kapja a "nagyfõnöktõl" azt a
nemes feladatot, hogy hozza rendbe a dolgot. Clarence, a
mennybéli küldött sajátos módszert alkalmaz: megmutatja,
milyen sivár hellyé lett volna a város Bailey áldozatos tevé-
kenysége nélkül. A tanulság egyértelmû: az élet szép, és élni
igenis érdemes!

Az élet csodaszép

Hõguta

Baba-mama
klub Ujjbábot készítenek, kézmû-

veskednek, valamint az õszi ter-
mésekkel játszanak majd azok,
akik ellátogatnak október 7-én,
vasárnap (9-11 óráig) a Tücsök
klub programjára. A Dózsa-ház-
ban a felsoroltakon kívül lesz
még Tücsök koncert, de az olva-
sósarokban azt is megtudhatják
a jelenlévõk, hogy mikor és mi-
lyen könyvet adjunk gyerme-
künknek olvasni.

Tücsök klub
vasárnap

A Megyei Levéltári Napok programja Szentesen

Ecseri emlékhely avatása

Az ecseri templomrom egy száz éves felvételen.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. Idõszaki kiállítás: A sebe-
sült Görgei. 35 éves a Tájak, ko-
rok, múzeumok mozgalom. Nyit-
va kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben. Idõszaki kiállítás: 

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítá-
sa.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
Török Bernadett festõmûvész

kiállítása az intézmény nyitvatar-
tási ideje alatt tekinthetõ meg.

Mûvészetek Háza
Képzõmûvészeti kiállítás láto-

gatható nyitvatartási idõben. Kéz-
mûves mûhelyek: feketekerámia,
vesszõ, gyékény, gyertya és ne-
mez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek. Nyitva tar-
tás: hétfõtõl szombatig 9–17 órá-
ig.

Tokácsli Galéria
Berkecz István festõmûvész

munkáiból rendezett tárlat októ-
ber 27-ig várja a látogatókat.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Száz év filmplakátjait bemutató

kiállítás az intézmény nyitvatartási
idejében október 19-ig látogatha-
tó. 

Galéria Kávéház és Étterem
Szánthó Tibor kiskunfélegyházi

fotós – Falak címû kiállítása no-
vember 5-ig látható nyitvatartási
idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Október 4-8-ig
17.30 óra Prometheus – ame-

rikai sci-fi,
20 óra A Bourne-hagyaték –

amerikai akcióthriller.
Október 11-15.
17.30 óra Tüskevár – magyar

családi film,
20 óra A sötét lovag – Fel-

emelkedés – amerikai akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 5—tõl
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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 Szeged:
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.

Gyógyszertári készenléti
ügyelet: Október 8-15-ig Dr. Bu-
gyi István Gyógyszertár (Kossuth
tér 5.) minden nap, hétvégén és
ünnepnapokon is 8-20 óráig. Dr.
Bugyi István Kórház Gyógyszertá-

ra hétfõ-péntek 7.30-18, szomba-
ton 8-12 óráig, vasárnap-ünnep-
nap zárva.  Készenléti telefon:
70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) október
6-7-én Petz János, Klauzál u. 21.,
telefon: 30/549-09-07.

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sé-
tánkon az alábbi árakon kínálták termékeiket az
árusok. 

Tojás 40-42 Ft/db, vöröshagyma 1030 Ft/kg, fokhagyma
800 Ft/kg, lila-, fehér és sonkahagyma 250 Ft/kg,
édeshagyma 480 Ft/kg, petrezselyem- és zellerzöld 50
Ft/csomó, zeller 100 Ft/db, karfiol 250-300 Ft/kg, bab
700-960 Ft/kg, fehérpaprika 1150 Ft/kg, erõs paprika 60
Ft/db, paradicsom 150-270 Ft/kg, kígyóuborka 100-180
Ft/kg. Káposzta 250-300 Ft/kg, kelkáposzta 350 Ft/kg, fõ-
zõtök 250 Ft/db, cukkini, padlizsán 280 Ft/kg, sütõtök
150 Ft/kg.

Szõlõ 280-350 Ft/kg, szilva 180-250 Ft/kg, körte 250-300
Ft/kg, õszibarack és kopaszbarack 400-450, szeder 2000
Ft/kg, sárgadinnye 280 Ft/kg, nyári alma 160 Ft/kg.

Zöldbab 350-400 Ft/kg, zöldborsó 500 Ft/kg, karalábé
100 Ft/db, krumpli 90-100 Ft/kg, saláta 80-150 Ft/kg,
gyökér 150-200Ft/csomó vagy 450-500 Ft/kg, sárgarépa
150-180 Ft/kg, kapor 50 Ft/csomó, gomba 350-450 Ft/kg. 

Eltenni való kisdinnye 120-180 Ft/kg, almapaprika 200-
250 Ft/kg, cseresznyepaprika 250 Ft/kg, fûszerpaprika
170-250 Ft/kg.

Birsalma és -körte 250-300 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg,
mák 1000 Ft/kg.

Krizantém 450-900 Ft/szál, koszorúk nagy választék-
ban kaphatók.

PPPPiiiiaaaaccccoooollll jjjjuuuunnnnkkkk

Készpénz, ékszer – ez
volt a kedvenc párosítása a
tolvajoknak az elmúlt héten
városunkban. A Kiss Ernõ
utcában egy lakóházba
másztak be ismeretlenek az
ablakon keresztül úgy, hogy
elõzõleg kivágták a szú-
nyoghálót, majd felfeszítet-
ték az ablakot. A szobában
k é s õ b b  m e g t a l á l t á k  a z
aranyékszert és a pénzt,
amit magukkal is vittek,
összesen 200 ezer forint ér-
tékben. Szeptember 28-án a
délelõtti órákban hatoltak
be ismeretlenek egy Új utcai
lakásba, ahonnan összesen
380 ezer forintnyi ékszer és
pénz tûnt el. 

Lezáratlanul hagyta ke-
rékpárját tulajdonosa a Jó-
kai utcán, ráadásul a kerék-
páron felejtette a táskáját is,
benne okiratokkal. A szem-
füles tolvajnak több sem
kellett, ellopta a bringát és a
táskát is.

Elloptak egy Munkás utcai
lakatlan épületbõl egy vil-
lanymotort szeptember utol-
só napján. A kiérkezõ rend-
õrök nem sokkal késõbb a
helyszín közelében elfogták
az elkövetõket.

100 ezer forintot loptak el
egy idõs férfi lakásából. A
házigazda gyanútlan volt és
beengedte a két ismeretlen
nõt a lakásába, akik elterel-

ték a figyelmét, és elvitték a
megtakarított pénzt.

Hõkamerával és éjjellátó
készülékkel keresték a rend-
õrök és a halõrök a rap-
sicokat a hétvégén Szentes
környékén a Kurca-, a Kó-
rógy- és a Veker-csatorna
mentén. Nyolc illegális hor-
gászt sikerült elfogni - tájé-
koztatta a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság szóvi-
võje hétfõn az MTI-t.

Szenti Szabolcs elmondta: a
rendõrök a Gerecz Elemér és
a Szegvári Horgászegyesület
halõreivel közösen a vízen
hajóval, a szárazföldön te-
repjáróval ellenõrizték a hor-
gászterületeket. A nyolc, en-
gedély nélkül horgász mel-
lett a rendõrök és halõrök il-
legálisan használt felszerelé-
seket is találtak - közölte a
százados. Az orvhalászok el-
len a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal halászati fel-
ügyelõjénél tettek feljelen-
tést.

Aranyat loptak

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü október 8—12.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Grízgaluskaleves és

rumos szilvaleves
A menü: Sertéspörkölt,

tészta, saláta
B menü: Rántott sajt,

petrezselymes rizs, tartár
Kedd: Póréleves és tárkonyos

burgonyaleves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Szerda: Pirított tarhonyaleves és

vegyes zöldségleves
A menü: Szentesi töltött hús,

Batthyány rizs, saláta
B menü: Csirkepörkölt,

tészta, saláta
Csütörtök: Lencseleves füstölt

ízekkel és zöldborsóleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Holstein csirkemell,

zöldséges rizs, saláta
Péntek: Gyümölcsleves és

karfiolleves
csirkeaprólékkal

A menü: Rántott hús másképp,
magyaros
szárazbabfõzelék

B menü: Szilvalekváros gombóc v.
rántott halfilé majonézes
burgonyával rizzsel

www.galeriakavehaz.hu (X)

Október 8-12-e között sors-
fordító kereszt-kérdések
megbeszélésére várják az ér-
deklõdõket a Felsõpárti gyü-
lekezeti terembe (Jókai u.
71.). A Biblia útmutatása
alapján azt vizsgálják: Miért
pont a Biblia? Miért pont Is-
ten? Miért pont Jézus? Ki
volt, miért jött? Mit használ
nekem, ha én ezt tudom? 

Miért pont
Jézus? Balkezesekrõl – jobbkeze-

seknek is címmel tart elõ-
adást K. Horváthné Szabó Edit
grafológus október 8-án,
hétfõn 18 órakor a városi
könyvtárban:

* * *
Robin, a hód címû kesz-

tyûsbáb mesejátékot láthat-
ják a gyerekek október 10-én,
szerdán 9, 10.30 és 14 órakor
a Masters of Puppets Theare
elõadásában a Móricz mûve-

lõdési házban. Az elõadásra
a Micimackó-bérletek érvé-
nyesek, jegyek a helyszínen
kaphatók.

* * *
Múzeumi matinét tartanak

a Sebesült Görgei címû
kiállításon. Október 6-án,
szombaton 10 órától kezdõ-
dik a kézmûves foglalkozás
a Koszta József Múzeum me-
gyeházi épületében.

Matiné és mesejáték
Alig két hónapja érkezett haza Baranyi

Antal, s már az újabb túrát tervezi, mely
minden eddigi útjánál grandiózusabbnak
tûnik, hiszen most nem áll meg néhány
ezer kilométer után, hanem annak a távol-
ságnak többszörösét tekeri le tervei szerint.
Nem marad az öreg kontinens hozzánk kö-
zel esõ országainál, hanem Európa északi
része felé veszi az irányt. 

Mint elmesélte lapunknak, kerékpározá-
suk – már ha valóban társul szegõdik mellé
valaki – Európa északi részén történik. – Má-
jus 1-jén Szentesrõl indulnék Szlovákia felé,
ahonnan Csehországon és Németországon át
Dániába mennék. Onnan hajóval folytatom
tovább túrámat útitársammal, aki a jelenlegi
állás szerint Dániánál csatlakozik hozzám. A
Feröer-szigetekre hajózunk, aztán Izland kö-
vetkezik, ahol körülbelül 1 hónapot szeret-
nénk eltölteni, mely a sziget körbetekerésé-
vel telne – mondta el Toncsi. Ezután vissza-
térnének hajóval Dániába, onnan indulnának
elõbb Svédországba, majd Norvégiába, Finn-

országba, Oroszországba, ahol megnéznék
Szentpétervárt. Észtország, Lettország, Lit-
vánia érintésével a következõ cél Fehér-
oroszország, majd ezt követi Ukrajna,
Moldova, Románia, és így kanyarodnának
vissza Magyarországra. 

– A túra körülbelül 6 hónapot venne igény-
be, hiszen 13 ezer kilométeres távolságot ten-
nénk meg biciklivel. Út közben pedig meg-
próbálunk az embereknek minél több hírt
adni arról, hogy kikért tekerünk és kiknek
gyûjtünk pénzt a megtett kilométerek után –
mondta, majd hozzátette, hogy a tekerés egy
alapítványért fog zajlani, kilométerenként 1-
3 eurót gyûjtenek azzal a céllal, hogy olyan
embereknek segítsenek, akik nem tehetik
meg, hogy olyan csodálatos helyekre jussnak
el, mint ahogyan õk kerékpárral. Szeretnék
megmutatni, hogy zord helyeken, hidegben,
nehéz körülmények között is túl lehet élni
egy ekkora utat, megküzdve, harcolva az
idõjárással, hiszen esõre, jégesõre, hidegre,
erõs szélre egyaránt számítaniuk kell, illetve
arra is, hogy javarészt civilizálatlan, lakatlan
területeken haladnak át.

Ehhez a túrához ismét speciális felszerelés-
re is szükségük lesz a kerékpárosoknak. Ta-
valyi utazásakor ugyanis Baranyi Antalnak a
sivataggal, a szélsõséges idõjárási viszonyok-
kal kellett megküzdeni, jövõre azonban vár-
hatóan a hideg nehezíti célkitûzései teljesíté-
sét. Elárulta azonban, hogy egyáltalán nem
fél tõle, már most nyeregbe pattanna, hiszen
minden évben a kerékpártúrák jelentik szá-
mára a kikapcsolódást. Ezen felül önmaga
elõtt is bizonyított a hegycsúcsok legyõzésé-
vel, hiszen a Mont Blanc megmászása sem
hétköznapi teljesítmény. A természet ott is
gátat szabhatott volna elképzeléseinek, de
nem így történt, hiszen miután átkelt 4000
méteres magasságban a „fehér hegy”, vagy
ahogyan a franciák nevezik a „fehér hölgy”
azon szakaszán, ahol a kõpotyogás az embe-
rek életét veszélyezteti, sátrában szinte per-
ceket aludt a hideg és a nagy erejû szél miatt,
azután fáradtan, de leküzdötte Európa leg-
magasabb hegyének hófödte csúcsát is. A jö-
võ évi túrától sem retten meg, biztos abban,
hogy ott sem jelenthet semmi komoly, telje-
síthetetlen akadályt.

Cs. L. I.

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKK
FFIIGGYYEELLEEMM!!

Szentes központjában
360 m2 területû, kétszintes,
6 szobás, konyhás, 2 fürdõ-

szobás, két utcára kijáratú ház
FÉLÁRON eladó.

Irányár: 25 millió Ft.
Érdeklõdni lehet: 30/9513-200

telefonszámon, illetve Szentes,
Mátyás király utca 25. sz. alatt.

Izlandtól Szentpétervárig barangolnának

Ismét nyeregbe száll

Ezúton szeretném megköszönni a Szentesi Rendõrka-
pitányság dolgozóinak, hogy a 2012. szeptember 27-én el-
veszett pénztárcámat jelentõsebb mennyiségû készpénz-
zel és fontos irataimmal hiánytalanul, rövid idõn belül
részemre visszajuttatták. Külön köszönöm Csarnó Csaba
zászlós becsületes hozzáállását és segítõkészségét. 

Köszönettel: Miklós István

Született: Verasztó József és
Tóth Bernadettnek (Drahos u.
10.) Balázs, Darida Zsolt és
Tóth Irénnek (Brusznyai stny.
7.) Édua Adél, Vida-Szûcs Já-
nos Zsolt és Illés Ágnesnek
(Nagyhegy 397.) Dominik, Ju-
hász Mihály és Szabó Ildikó-
nak (Gógány u. 7.) Letti nevû
gyermeke. 

Házasságot kötött: Tóth
Károly és Petõ Katalin (Nagy-

nyomás, Tanya 76.), Szûcs Gá-
bor Géza (Ürge u. 25.) és Soós
Szilvia (Hajnal u. 29.).

Elhunyt: Páger Györgyné
Korcsmáros Erzsébet (Jókai u.
51.), Juhász János Sándorné
Határ Mária (Deák F. u.
25/A), Hlavács Ferenc (Ap-
ponyi tér I. ép.), Mihály
Jánosné Erdei Éva (Sáfrán M.
u. 66.), Csikós Ferenc (Soós u.
16.).

Családi események


