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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 !

Horvát József, a Kiss Bálint Református Általános Iskola ké-
mia-fizika szakos tanára kapta meg a Magyar Kémia Oktatá-
sért-díjat. A pedagógus lapunknak azt nyilatkozta: növelni
kellene a természettudományi órák számát, a lányát pedig
lebeszélné arról, hogy tanár legyen. (Cikkünk a 7. oldalon.)

A kémia megszállottja

Dobra veri a helyõrségi
klub épületét a Honvédel-
mi Minisztérium, miután
az önkormányzat elutasí-
totta a tárca ajánlatát. Ak-
kor adták volna át ingyen
az 1952-ben államosított
ingatlant, ha a város a köz-
célú funkció megtartása
mellett mûködteti a házat.   

Magánkézbe kerülhet a
108 évig a köz javát szolgá-
ló Ady Endre utcai épület, a
csendõrlaktanyából lett tisz-
ti klub. Tavaly októberben
elõször lapunk hozta nyil-
vánosságra, hogy a Honvé-
delmi Minisztérium költ-
ségcsökkentésre hivatkozva
nem finanszírozza 2012-tõl
a helyõrségi klubok üze-
meltetését, és átadná azokat
az érintett helyi alakulatok-
nak vagy az önkormányza-
toknak. Az elõbbiek – a
szentesi mûszaki ezredtõl –
már az elmúlt év végén lele-
velezték a tárcával, hogy

nem kívánják átvállalni a
helyõrségi klub mûködteté-
sének több tízmilliós kiadá-
sát. A városvezetés az ügy-
let kapcsán azt nyilatkozta,
egy kölcsönösen elõnyös
megállapodást reményében
nyitott a megegyezésre. Az
addig 6 fõt foglalkoztató in-
tézményt tavasszal végleg
leírták: a dolgozók közül
ketten tarthatták meg állá-
sukat, egy fõ felmondott,
három munkatársat pedig
május elején elbocsátottak.
A programokat beszüntet-
ték, a két megmaradt mun-
katársra az állagmegóvást
bízták. Májusban még úgy
értékelte az egyeztetések ál-
lását a minisztérium, hogy
az önkormányzat pozitív
választ adott, de a város ve-
zetõi már akkor jelezték,
tisztázni kellene még né-
hány kérdést, mert elõnyte-
len a tárca ajánlata. 

A város részérõl szeptem-

ber 13-án született meg a
döntés: a képviselõ-testület
zárt ülésen úgy határozott,
a minisztérium által kínált
feltételrendszer mellett nem
kívánja igényelni az állami
tulajdonú ingatlan önkor-
mányzat részére történõ in-
gyenes tulajdonba adását.
Az, hogy ingyen sem kel-
lett, több köztudott ténnyel
is indokolható: egyrészt a
funkció megõrzése mellett
több tízmillió forintot vitt
volna el az üzemeltetés,
másrészt az épület homlok-
zatának felújítására és nyí-
lászárók cseréjére – 2009-es
árakon kalkulálva – 80 mil-
liót kellett volna költeni,
harmadrészt a múzeumról
sem gondoskodna az állam
a jövõben, ami ugyancsak
jelentõs terhet róhat a 2013-
tól félmilliárdos bevételki-
esésre számító önkormány-
zatra.

(folytatás a 3. oldalon)

Eladó a tiszti klubNovemberben érheti el a
tervezett 1450 méteres mély-
séget a VIKUV Vízkutató és
Fúró Zrt. Szentlászlóban. A
Bakó Kertészet új termál-
kútja három évtized után az
elsõ, melyet a városban fúr-
nak.

A beruházás mintegy 130
millió forintba kerül, mely-
bõl 50 milliót pályázaton
nyert Bakó Dániel. A jelenleg
érvényben lévõ törvényi sza-
bályozás szerint, három éven
belül legalább egy, úgyneve-
zett visszasajtoló kutat is kel-
lene létesítenie a mostani ter-
melõ kút mellé, ami újabb
százmilliós költséget jelente-
ne. A fiatal kertész abban bí-
zik, hogy 2015 után is tudja
majd mûködtetni a kutat to-
vábbi fúrása nélkül is. Véle-
ménye szerint a mai piaci el-
várásoknak megfelelõ papri-
kamennyiség megtermelésé-
hez újabb fóliasátrakat kell
építeniük. A jelenleg közel
egy hektáros fûtött termesz-
tõfelületük további bõvítésé-
hez pedig elengedhetetlen a
biztos melegvíz ellátás. 

(A cikk a 4. oldalon olvasható.)

Törökfürdõ is épül a
szentesi kórház mozgás-
szervi rehabilitációs osz-
tályán, ahol november
v é g é i g  b e f e j e z õ d i k  a z
é p ü l e t  á t a l a k í t á s a .  A
nagyszámú helyett két-

és három ágyas, mellék-
helyiséggel ellátott kór-
termekben kezelik majd
a betegeket, akik várha-
tóan december derekán
költözhetnek be a meg-
újult osztályra. 

– Készek vagyunk az ágy-
számemelésre is – szögezte
le hétfõn Várkonyi Katalin. A
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház fõigazgatója a
160 ezer ember ellátására hi-

vatott, 25 ággyal mûködõ
mozgásszervi rehabilitációs
osztály felújítási és átépítési
munkálatait mutatta be a saj-
tó képviselõinek. A fejlesz-
tésre a zsombolyai kórházzal
közös, határon átnyúló pá-
lyázatán nyert jelentõs támo-
gatást az intézmény: a közel
170 milliós program öt szá-
zalékát kellett önerõként biz-
tosítani, amit az ellátóhely
korábbi fenntartója, a me-
gyei önkormányzat el is vál-
lalt. A beruházás eredménye-
ként teljesen akadálymen-
tesítik az épületet, liftet épí-
tenek be, amit a szomszédos
neurológiai osztály is hasz-
nálhat majd. A földszinten
egy jól felszerelt rehabilitáci-
ós központot alakítanak ki:
41 ezer euró, vagyis közel
12 millió forint értékben
vásárolnak különféle elek-
trofiziológiai és egyéb mû-
szereket, illetve egy török-
fürdõ is helyet kap a lenti ré-
szen.

(folytatás a 3. oldalon)

Felülvizsgálják a traumatológia besorolását

Törökfürdõje is lesz a kórháznak HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Lakossági és képviselõi panaszok is zúdultak az EDF-
DÉMÁSZ szentesi kirendeltségére az utóbbi idõben az ügy-
félszolgálati iroda mûködésével kapcsolatban. Szerkesztõsé-
günket is értesítette egy sorban álló férfi telefonon kedden
kora délután az irodánál tapasztalható elképesztõ állapotok-
ról, mondván, órákba telik, mire el tudják intézni ügyeiket,
ráadásul a társaság hibái miatt kénytelenek reklamálni. A
helyszínen a váróterem tele volt emberekkel, de a biztonsági
õr szerint ez nincs mindig így, például egy héttel korábban
délután nem találtunk volna ügyfeleket.

A témában a nyáron három önkormányzati képviselõ is in-
terpellált, Ollai Istvánné, Krausz Jánosné és Szabó Zoltán is tûr-
hetetlennek tartja, hogy az ügyfélszolgálati irodába Szeged-
rõl jönnek a munkatársak, mert véleményük szerint a helybe-
li kollégáik túl humánusak voltak a szentesi lakosokkal. Egy-
egy ügyfélre csak perceket szánnak, s az is felháborító a kép-
viselõk szerint, hogy – mint arra példa volt – a hátralék befi-
zetése után is kikapcsolták az áramot saját hibájukból, s az
újrakötés költsége a fogyasztót terhelte.

A képviselõi interpellállásokra reagálva az EDF-DÉMÁSZ
Zrt. tájékoztató levelet küldött az önkormányzatnak. Leírják:
jelentõs költséggel jár a személyes ügyfélszolgálatok üzemel-
tetése, s adataik elemzése során arra jutottak, hogy az ügyfe-
lek ma már inkább a gyorsabb és kényelmesebb telefonos és
internetes ügyintézési módot választják. Ezeket az elérhetõ-
ségeket a számlákon feltünteti a társaság. 

Ügyfélszolgálati irodáiban a nyitva tartást a Magyar Ener-
gia hivatal jóváhagyásával módosította a zrt. szeptember 1-
jétõl, ennek keretében továbbra is biztosítja ügyfeleinek,
hogy délelõtt és délután is személyesen intézhessék ügyei-
ket. Szentesen hétfõn délelõtt 8-12, kedden délután 14-18 óra
között fogadják a lakosokat. Szociálisan rászoruló fogyasztó-
ik elõrefizetõs mérõt igényelhetnek, áll az EDF-DÉMÁSZ le-
velében. D. J.

Panaszkodtak az
áramszolgáltatóra

50 év után az elmúlt héten szombaton ismét összejött minden idõk legjobb 8/A osztálya
a Petõfi utcai általános iskolában. Rendhagyó osztályfõnöki órán mindenki beszámolt a
félévszázad történéseirõl.

Janó János, Hegyi Imre, Kovács Buna József, Tulok Imre, dr. Buk János, Triz Ferenc, Pardi
Gábor, Bali Dezsõ, Balogh Szabó Imre, Varga Antal, Ökrös István, Kocsis István, Zsiga
Lajos, Kiss István, Imre Péter, Kocsis András, Beszédes Csaba, dr. Szentgyörgyi Ervin.
Hiányzók: dr. Gyõry Kiss Ferenc, dr. Bugyi István, Líbor Endre.

Szentesiek könyvadomá-
nyaiból Újszentesen újraala-
kulhatott a közkönyvtár. Tri-
anon után elveszett a Bán-
ság, de könyvtáruk mûköd-
hetett. Az ötvenes évek ele-
jén a kommunisták osztály-
és nemzetellenesnek kiáltot-
ták ki a gazdákat és könyv-
tárukat, a könyveket bezú-
zatták. (Néhány lumpen
alak azért megment magá-
nak 1-2 méter bõrkötéses Jó-
kait, Gárdonyit vagy Révait.)

A nyolcvanas évek elején
a Ceausescu-féle „nemzeti
kommunizmus” építésének
tetõfokán jött az ukáz: meg-

szüntetni a könyvtárat, mert
nem szolgálja a szocialista tí-
pusú ember megalkotását!
Átválogatták, nagy részét
bezúzták, a többi egy tsz-iro-
dában porosodott, majd a
„forradalom” után az iskolá-
ba hordták.

Néhány hete felkerestük a
testvértelepülést, ahol a re-
formátus nõszövetség vállal-
ta, hogy mûködteti Újszente-
sen a közkönyvtárat.

Önöknek, „Ószentesiek-
nek” köszönhetõen újra léte-
sülhetett Újszentes új „Ma-
gyar Közkönyvtára”. Jó,
hogy úgy alakult, a reformá-

tus nõszövetség mûködteti a
könyvtárt. Megnyugtató lát-
ni, hogy örömmel terjesztik
kultúránkat és tesznek eleget
a nõ évezredes, önként vál-
lalt ösztönös feladatának,
édes anyanyelvünk tovább-
adásának, terjesztésének.

Reméljük, nem jön soha
újabb „izmus” a hatalomba,
és míg lesz magyar Újszente-
sen, mûködhet a könyvtár,
nemzettársaink hasznára,
örömére.

Gõdér Lajos

„Ószentesi“ könyvek
Újszentesen

A város központjában ta-
lálható, sétáló utca; az Ady
Endre utcát, valamint a
Horváth Mihály és a Jöven-
dõ utcákat köti össze. 1912
nyarán Nagy Ferenc keres-
kedõ saját belvárosi háztel-
kébõl 300 négyszögölnyi te-
rületet a városnak ajándé-
kozott utcanyitás céljára.
Ezzel az újonnan nyílt Tu-
dományos Mozgószínház
könnyebben megközelíthe-
tõvé vált. A városi közgyû-
lés hálája jeléül – éppen 100
éve – kimondta, hogy az új
utcát Nagy Ferencrõl nevezi
el. Még ugyanez év õszén
lovag Prunkl János mozi-
bérlõ és társai kérvényt
nyújtottak be a városhoz,
hogy a megnyitott Nagy Fe-
renc utcát egyenes irányban
kapcsolják össze a Jövendõ
utcával, s így a Kossuth tér-
tõl a Vásár térre (a mai
Apponyi térre), valamint a
vasút felé egy másik, rövi-
debb és közvetlenebb össze-
köttetésû út álljon a közön-
ség rendelkezésére. Nagy
Ferenc Szentesen született
1837-ben. Szorgalmával je-
lentõs vagyonra és közmeg-
becsülésre tett szert. Ezt jel-
zi, hogy városi és várme-
gyei képviselõvé, majd ta-
karékpénztári igazgatóvá

választották. Családjából
került ki a megye és a város
több elõkelõsége és vezetõ-
je: Sándor nevû fia 1910–
1925 között Csongrád vár-
megye alispánja; Ilona nevû
leányát 1887-ben dr. Má-
téffy Ferenc ügyvéd, Szen-
tes 1902–1918 közötti pol-

gármestere; Vilma nevû leá-
nyát pedig Zsoldos Ferenc
gépészmérnök, a város leg-
jelentõsebb nagyiparosa
vette feleségül. Nagy Ferenc
Szentesen hunyt el 1924-
ben, 87 éves korában. A róla
elnevezett utcában lévõ mo-
zit 1944 õszén Szabadság

Filmszínházra keresztelték
át, így 1948-ban az utcácska
neve is Szabadság utcára
változott. 1990-ben vissza-
nyerte a Nagy Ferenc u. ne-
vet. A hangulatos utcát
Csíky László Táncoló szé-
kely címû szobra díszíti.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (95.)

Nagy Ferenc utca

130 éve: a Szentesi Lap,
1882. okt. 14-én egy újabb
öngyilkosságról számolt be:
Úgy látszik, e gyászos cím
alatt már állandó rovatot kell
nyitni lapunkban. E héten is-
mét egy polgártársunk, Fa-
zekas István vetett véget éle-
tének. A tényállás röviden a
következõ: nevezett október
hó 10 én délután 5 órakor két
széket és egy pisztolyt vitt
magával a felsõ csürhejárás-
ra, s ott egyik székre leülve,
a másik széken írni kezdett,
s a pisztolyt maga elé he-
lyezte. A közelben lévõ asz-
szonyok gyanítani kezdték a
szerencsétlen gyászos szán-
dékát, s lármát ütöttek, de
közel menni nem merészel-
tek; míg végre egy közülük
bátorságot véve az öngyil-
kosjelölthöz ment, s a pisz-
tolyt fölkapva, azzal elfutott.
Fazekas azonban a szaladó
nõnek utána iramodott, attól
a pisztolyt elvette s a levegõ-
be kilõtte; majd elõbbi helyé-
re újra visszatért, még né-
hány sort írt, s a pisztolyt is-
mét megtöltvén, szájába lõtt,
s azonnal szörnyethalt. Szo-
morú tettének indoka isme-
retlen.

100 éve: a Szentesi Lap,
1912. okt. 13-diki számának
vezércikke „A gondtalan
nép” címen jelent meg:
„Mintha semmi baj nem vol-
na a világon és ebben a vá-
rosban, olyan gondtalan, sõt
mondhatni könnyelmû a né-
pe. Pedig hacsak egy kicsit
szétnézünk, szinte meg kell
borzadnunk attól a rettenete-
sen sötét jövõtõl, mely reánk
vicsorítja fogait.” Ezt az idé-
zetet úgy ragadjuk ki egyik
vidéki laptársunk vezetõ cik-

kének élérõl. Nem azért
mintha ebben a hangnemben
akarnánk mi is beszelni, s
dörgedelmes cikkben leszó-
lani a mi városunk népét, de
mint jellemzõ tünetét ennek
a mai rendkívüli idõknek, le-
írjuk s némi kommentárt fû-
zünk hozzá. Nem gondtalan
a nép! – Ez, amibõl kiindu-
lunk. Legalábbis mi nem lát-
juk nyomát a gondtalanság-
nak, de sajnálatosan tapasz-
taljuk, hogy mint a múltban,
ma is nagyon sokan nem
tudják, nem értik meg a
helyzetet, s abban a rettene-
tes zûrzavarban, amelyet az
osztályok nyolc-tíz felé, leg-
többször egymással hajme-
resztõen ellentétes hírei tá-
masztanak, nem lelik föl az
igazságot, – és valljuk azt is
be, hogy a mi népünk nagy
általánosságban inkább kap
az országok politikai és rém-
dráma hírein, sem mint,
hogy figyelemre méltatná a
gazdasági állapotokról szóló
híradásait. Amazt mohón ol-
vassa, ebbe bepillantani is
unalmasnak találja. Hiszen
szó sincsen róla, sokkalta ér-
dekesebb a politika zûrzava-
ra, a rémdrámák nemegy-
szer pikáns hátterû története
– ezekre kellõ gondot is for-
dít a magyar sajtó – értvén a
magyar sajtó alatt a nép ke-
zén forgó újságokat –, de
nem tudja kellõen érdekessé
tenni, figyelemre méltóvá
alakítani a gazdasági dolgo-
kat, amelyet elnagyol, vagy
éppen elhallgat. S ha arról
beszélünk, hogy a gondtalan
nép mivel sem törõdik, nem
látja a rémes gyorsasággal
közeledõ veszedelmeket, ak-
kor fûzzük hozzá, hogy eb-

ben nem annyira a föl nem
világosított nép a hibás, és
nem is azt kell korholni, ha-
nem a sajtót, amelynek köte-
lessége volna fölvilágosítani
a népet, de ezt nem teszi...

40 éve: a Szentesi Élet,
1972. októberi száma hírül
adta, hogy „Létrejött a csalá-
di ünnepeket szervezõ iro-
da”. A tudósításból kiderül,
hogy Szentes Város Tanácsa
társadalmi ünnepeket és
szertartásokat szervezõ iro-
dát hozott létre, amely októ-
ber 1-jén megkezdi mûködé-
sét a tanács épületében. Az
iroda rendeltetése szerint
foglalkozik a névadás, a há-
zasságkötés és a temetés tár-
sadalmi szertartásainak szer-
vezésével és megrendezésé-
vel. Névadó ünnepségekhez
díjtalanul biztosítja a méltó-
an berendezett termet, a dí-
szes emléklapot, a zenét, a
névadó könyvbe történõ ün-
nepélyes bejegyzést, az ün-
nepi beszédet, az úttörõk
közremûködését. Ugyanezek
az ingyenes szolgáltatások
érvényesek a házasságkö-
tés alkalmával is. Temetési
gyászszertartások lebonyo-
lításához gondoskodnak
gyászbeszédrõl, az énekkar
közremûködésérõl, vagy ze-
nérõl. Az iroda minimális té-
rítés mellett, kívánságra el-
végzi a szükséges meghívók
szövegezését, nyomdai meg-
rendelését, postázását, a taxi,
autóbusz rendelését, a virág-
rendelést és szállítást, az ün-
nepi ebéd, vacsora megren-
delését, a magnetofon felvé-
telt, a fotó- és filmfelvételt…

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

„A gondtalan nép”
50 éves osztálytalálkozó

Olvasóink írják



(folytatás az 1. oldalról)
– Az eddiginél jóval kom-

fortosabb ellátáshoz juthat-
nak a betegeink, hiszen két-
szer akkora területen, nagy-
számú helyett két- és három
ágyas, mellékhelyiséggel el-
látott kórtermekben kezelik
majd a mozgásszervi reha-
bilitációra szorult embere-
ket – mondta a fõigazgató-
nõ. Jelenleg a gipszkartono-
zásnál tartanak a kivitele-
zõk, akiknek iparkodniuk
kell, hiszen november végé-

ig be kell fejezni a munkála-
tokat. Az épület külsõleg
nem változik majd, ugyanis
energetikai fejlesztésre e
forrásból épp úgy nem volt
lehetõség, mint a nyílászá-
rók cseréjére – ezeket ké-
sõbb, egyéb támogatások
kiaknázásával valósítanák
meg. Az év végéig le kell
zárni a projektet, a betegek
pedig várhatóan december
derekán költözhetnek be a
megújult osztályra.

Bíró Dániel

(folytatás az 1. oldalról)
Megkerestük a minisztéri-

umot, hogy megtudjuk, a
megegyezés érdekében haj-
landóak-e módosítani a felté-
telrendszeren. A sajtóosz-
tálytól azt a választ kaptuk,
hogy a honvédelmi tárca és
Szentes között 2012 év eleje
óta folyó egyeztetések ered-
ményeként született meg az
önkormányzat végleges dön-
tése. A tárgyalások során
helyszíni bejárásra és többol-
dalú egyeztetésre is sor ke-
rült.  A megbeszéléseken
részt vettek mind az önkor-
mányzat képviselõi, mind
pedig a Honvédelmi Minisz-
térium ingatlangazdálkodás-
sal foglalkozó, továbbá az
érintett társadalmi szerveze-
tekkel kapcsolatot tartó,
azok érdekeit képviselõ
munkatársai is. A minisztéri-
um álláspontja szerint az ön-
kormányzati döntést meg-
elõzõen az összes lehetséges
megoldási alternatíva meg-
fontolásra került.

Arra is kíváncsiak vol-
tunk, beszállna-e a tárca az
épület korszerûsítésébe. Erre
azt írták, hogy a központi
költségvetési szervek gaz-
dálkodásának racionalizálást
célzó kormánydöntésnek
megfelelõen került sor a
honvédelmi célokra már
nem használt ingatlanok
helyzetének felülvizsgálat-
ára. Hozzátették, az önma-
gukban is nagy értékû ingat-
lanok ingyenes átadása mel-
lett a minisztérium gazdasá-
gi érdekeivel és a kormány-
döntéssel is ellentétes lenne
a felújítási költségek átválla-
lása.

A dolgozókkal kapcsolat-
ban megtudtuk: az épület ál-
lagmegóvásáról a honvédel-
mi tárca a nyilvános eljárás
útján történõ értékesítés
eredményes lezárásáig gon-
doskodik. Az értékesítés fo-

lyamata nyomon követhetõ
a lebonyolító HM Ei Zrt.
honlapján. Mivel nyilvános
eljárásról van szó, azon bárki
– beleértve a helyi önkor-
mányzatot is – részt vehet.
Az adásvétel útján történõ
tulajdonszerzést követõen az
ingatlan új tulajdonos általi
hasznosítása nem esik korlá-

tozás alá úgy, mint a térítés-
mentes átadással történõ tu-
lajdonszerzés esetén, tehát
az új tulajdonos nem köteles
az ingatlant kizárólag köz-
célokra felhasználni. La-
punk információi szerint leg-
hamarabb jövõre hirdethetik
meg az ingatlant.

Bíró Dániel

A sporttelep kerítésének
lecserélése és az öntözõ-
rendszer kiépítése is elma-
rad idén, mert a fejlesztés
érdekében benyújtott pá-
lyázat nem nyert, a fel nem
használt önerõbõl viszont
megújulhat a sportcsarnok
parkettaborítása, ha lapunk
megjelenése napján úgy ha-
tároz a képviselõ-testület. 

Hiába futott még egy kört
a Belügyminisztérium által
kiírt pályázaton az önkor-
mányzat, az a cél, hogy sa-
ját forrás helyett legalább
részben támogatásból kap-
jon új kerítést és öntözõ-
rendszert a sporttelep, idén
is meghiúsult. A beadvány
ugyanis nem részesült pozi-
tív elbírálásban. A sport-

csarnok játékterének re-
konstrukciójához is lehetett
volna pénzt nyerni, mégpe-
dig a látványsportágak szá-
mára kínált TAO-s lehetõ-
ség kiaknázásával, azonban
a helyi teremsport kedvez-
ményezett képviselõi, a ko-
sarasok és a kézilabdások
infrastruktúrafejlesztésre
nem, csak a mûködés támo-

gatására nyújtottak be pá-
lyázatot. Mindez a 2012-es
költségvetési rendelet mó-
dosításában olvasható, ami-
rõl október 19-i ülésén tár-
gyal a választott grémium.
A 13 millió forintot megha-
ladó, önerõként végül fel
nem használt összegbõl 7,5
milliót elköltenének: 6,5
milliót a játéktér burkolatá-
ra, egymilliót pedig a sport-
csarnok szellõzõ rendszeré-
nek megtervezésére. 

– A csarnok mûködtetése
szempontjából különöskép-
pen indokolt a parketta fol-
tokban történõ kicserélése,
az egész felület lakkozása,
a pályavonalak felfestése
– nyilatkozta lapunknak
Tomcsányi Ferenc. A sport-
központ vezetõje hozzátet-
te, az eredeti elképzelések-
hez képest csökkentett mû-
szaki tartalomról van szó.
Ha a képviselõ-testület jó-
váhagyja a javaslatot, a ki-
vitelezéshez két hétre ki
kell üríteni a csarnokot. Ez
csak iskolai szünet esetén
lehetséges, de mivel a téli
szünidõ idején folyamatos
az igénybevétel, várhatóan
tavasszal végzik el a par-
kettafelújítást.

B.D.
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A FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség Szentesi Szerveze-
te vár mindenkit október 22-
én a Kossuth téren délután 4-
tõl egy idõutazásra.

Él je  át  ve-
lünk az ’56-os
f o r r a d a l o m
h a n g u l a t á t
egy korabeli
Csepel teher-
autón utazva! 

18 órakor ünnepi megem-
lékezést tartunk a Reformá-
tus templom melletti kopja-
fánál az 56. évforduló alkal-
mából. Beszédet mond: Kósa
Lajos, Debrecen polgármes-
tere.

Ünnepeljünk együtt méltó
módon!

Zsoldos Ferenc Középis-

kola és Szakiskola és a Ma-

gyar Vöröskereszt Szentesi

Területi Szervezete október

25-én, csütörtökön 8–12

óráig a Zsoldos- középisko-

lában véradást szervez. A

véradásra várják az intéz-

mény tanárait, segítõ dol-

gozóit és a 18 évet betöltött

diákokat.

Kérjük hozzák el a TAJ-

kártyát, személyi igazol-

ványt, a lakcímkártyát és a

véradás elõtt bõséges reg-

gelit fogyasszanak.

Adj vért és
ments meg

három életet!

. . . c í m m e l  f o l y t a t ó d i k
A szeretet öt nyelve címû
sorozat október 25-én,
csütörtökön. Cserbik Attila
családgondozó, bibliaoktató
elõadása 18 órakor kezdõdik
a városi könyvtárban.

Minõségi idõt
egymásnak!

Parkettacsere – csak foltokban

Eladó a tiszti klub

A KERTVÁROSI ÓVODA
Rákóczi Ferenc u. 46-48.

pályázatot hirdet
ÓVODA-

PEDAGÓGUSI
munkakör betöltésére.

Pályázati feltétel a szentes.hu
honlapon megtalálható.

A pályázat benyújtásának
határideje (meghosszabbítva):

2012. október 31.

Törökfürdõje is lesz
a kórháznak

Hétfõn szakmai konferenciát is rendeztek a szentesi
kórházban, amelyen a Kurca-parti és a zsombolyai intéz-
mény gyógyítóinak tapasztalatcseréjére nyílt lehetõség.
Utóbbi mellett az szintén célja a projektnek, hogy a ma-
gyar betegek ápolásán, rehabilitálásán túl a román bete-
gek ellátása is megvalósuljon. A román partnerkórház-
ban eszközfejlesztés történik. A „Határokon átívelõ
együttmûködés a betegek akut ellátása és rehabilitációja
érdekében“ címû projekt a Magyarország-Románia Hatá-
ron Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 kereté-
ben, az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül
az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

1903-ban özv. Batik Sándorné elõzetes megállapodást
kötött a helybeli csendõr szárnyparancsnoksággal, misze-
rint a városközpontban, a Kossuth térhez közeli báró
Harruckern u. 2. sz. alatti telkére (ma Ady E. u. 2.) egy im-
pozáns emeletes házat építtet, amelyet a csendõrség meg-
felelõ feltételek mellett tartós bérletbe vesz – írta Labádi
Lajos e lap hasábjain. Az épület 1904-re készült el, 40
éven át a csendõrség használatában maradt. 1952-ben tör-
tént államosítása után a Magyar Néphadsereg kezelésébe
került.

Traumatológia
Megkapta-e már a kór-

ház traumatológiai osztá-
lya az ortopédsebészeti be-
avatkozásokhoz szükséges
engedélyt, 2-es progresszi-
vitási szintre került-e a
szentesi traumatológia? –
kérdeztük az intézmény
fenntartóját. Kántor Kata, a
GYEMSZI munkatársa azt
írta válaszában: a prog-
resszív szintre történõ be-
sorolás egyik lényegi ele-
me a minimum-feltételek-
nek való megfelelés. Az
OTH márciusig fogja felül-
vizsgálni a minimum-felté-
tel rendszert, besorolási
változás majd ennek függ-
vényében fog történni. A
szentesi kórház addig is,
protetikai profil létesítése
céljából, az egészségügyi
vezetésnek a szakmai tago-
zat véleményén alapuló át-
meneti engedélyével vé-
gezhet beavatkozást, úgy,
mint a soproni, a kiskun-
halasi és a gyulai kórház is. 

Közérdekû
közlemény

A medence betonozásával már végeztek.

Az állagmegóváshoz szükséges személyzetet addig
foglalkoztatják, amíg el nem kel az épület.
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Új termál-kutat 30 éve
nem fúrtak a térségben. A
megye déli részén az elmúlt
években több kertész vál-
lalkozott ilyen beruházásra,
azonban Szentesen a Bakó
Kertészet az elsõ, amely be-
levágott a százmilliós fej-
lesztésbe. Bakó Dániel
(képünkön) ügyvezetõ sze-
rint elengedhetetlen a to-
vábbi fejlõdéshez egy saját
kút. 

A kút fúrását augusztus-
ban kezdte meg a VIKUV
Vízkutató és Fúró Zrt. és no-
vemberben érheti el a terve-
zett 1450 méteres mélységet.
Az eddigi tapasztalatok
alapján percenként mintegy
1200 liter, 70 fokos hõmér-
sékletû, alacsony sótartalmú
vizet várnak a kútból a szak-
emberek. 

– Ennyi melegvíz mintegy
négy hektár fóliát láthat el –
tájékoztat Bakó Dániel.
Az elsõ fóliasátrát AVOP-
pályázatból építette az akkor
friss diplomás környezet-
gazdálkodási agrármérnök
2004-ben. Mára közel egy
hektár felületû fûtött-, és fél
hektárnyi hideg fóliában ter-
mel fehér paprikát és jégsa-
látát. – A mai családi gazda-
ság alapjait édesapám fektet-
te le 1972-ben. Mára hat da-
rab 1600 négyzetméteres sá-
torban termesztünk biológiai
növényvédelemmel, kõzet-
gyapoton paprikát Szent-
lászlóban. Az Árpád-Agrár
Zrt.-tõl vásárolt melegvíz ke-
vés, ezért földgázzal is fûte-
nünk kell a hidegebb napo-
kon. Az utóbbi években a
gáz ára megduplázódott, ma
360 ezer forintba kerül egy

tonna. Télen több millió fo-
rint a fûtésszámla, ezért is
gondoltunk a kiváltására. A
másik ok, hogy a mai piaci
viszonyok között csak meg-
felelõ árualappal lehet jöve-
delmet termelni. Ehhez
újabb fóliák kellenek, ami-
nek azonban feltétele a meg-
felelõ a energiaellátás. Ezért
most kutat fúrunk a fûtés
biztosításához, majd – egy
másik családdal összefogva
– újabb fóliasátrakat építünk
Szentlászlóban.

– Nem kockázatos ma
termálkutat fúratni, amikor
a jogszabályok a visszasajto-
lást írják elõ 2015 után? –
kérdeztük.

– De igen. A beruházás in-
dításához kellett a pályázati
lehetõség, a törvényváltozás
és hitellehetõség is. A pályá-
zat beadásakor még nem
adott felmentést jogszabály a
visszasajtoló kutak létesítése
alól 2015-ig sem. A pályáza-
tot termelõkút fúrására ad-
hattuk be, az engedélyezést

már termelõ és visszasajtoló
kútra kértük meg. Azonban
abban bízunk, hogy megvál-
tozik a szabályozás és nem
kell visszasajtoló kutakat fú-
ratni 2015. után. Ellenkezõ
esetben ugyanis ellehetetle-
nül az egész Dél-Alföld.
Nem csak a kertészkedés,
hanem a turizmus, a távhõ-
szolgáltatás is veszélybe ke-
rül – mondta Bakó Dániel. 

Nagy Attila, a termálkutat
fúró, több mint 140 éves
múltra visszatekintõ VIKUV

Zrt. vezetõ fúrómestere sze-
rint nem érheti õket megle-
petés a munka folyamán. A
talaj laza szerkezetû, agyag
és homokréteg váltja egy-
mást. Általában másfél, két
hónap alatt fúrnak egy kutat.
A szentesi azért tart tovább,
mert rendszeresen vesznek
talajmintát a különbözõ réte-
gekbõl, további vizsgálatok-
hoz. A beruházás összesen
130 millió forintba kerül, a
pályázat 50 millió forint tá-
mogatást ad, a többit a Szen-
tesi Hitelszövetkezet kölcsö-
ne fedezi. 

B. G.

Az ENSZ közgyûlése
1992-ben a szegénység el-
leni küzdelem világnapjá-
vá nyilvánította október
17-ét.

A világnap jelentõsége,
hogy ráirányítja a figyelmet
a szegények problémájára,
nekik ugyanis egyre kisebb
az érdekérvényesítõ képessé-
gük. A gyermekek, az idõ-
sek, az alacsony iskolá-
zottságúak, a kistelepülése-
ken élõk, a romák, a betegek
és a fogyatékossággal élõk a
szegénység szempontjából
legveszélyeztetettebb cso-
portok. A Szegénység Elleni
Küzdelem Világnapja alkal-
mából ételosztást szerveznek
a könyvtár elõtti téren pénte-
ken 13–21 óra között. Mint-
egy 500 adag gulyáslevessel
várjuk az éhes embereket –
tájékoztatott Mándoki Mária
Melinda szervezõ. Céljuk fel-
hívni az emberek, civil és
nem civil szervezetek figyel-
mét a társadalmi összefogás
erejére. Sok szervezet gyûjt
és oszt adományokat elsõ-

sorban karácsony környé-
kén, közben elfelejtkeznek
azokról az emberekrõl, akik
az év többi napján is nélkü-
löznek. – Akik megtehetik
álljanak az ügy mellé. Ha lát-
nak az utcán egy rosszul öl-
tözött embert, akkor ne az el-
fordulás legyen az elsõ reak-
ció. Sokszor egy jó szó is se-
gít – hívta fel a figyelmet
Mándoki Mária Melinda. Az
ételosztást több vállalkozó
támogatta, külön köszöni a
segítséget Magyar Józsefnek, a
Hungerit Zrt. vezérigazgató-
jának, Holman Istvánnak, a
Szentesi Hitelszövetkezet ve-
zetõjének, Varróné Szabó Ildi-
kónak, a mûvelõdési központ
igazgatójának és Szirbik Imre
polgármesternek.

Az ételt a központi kony-
hán fõzik, és a könyvtár elõt-
ti területen elhelyezett pado-
kon fogyaszthatják el a meg-
jelentek. A rendezvényen be-
szédet mond Bejan-Topsi Va-
lentin plébános délután 4
órakor.

B.G.

Jövõ hét végén megrendezésre kerül soron következõ Hun-
RoCoop Expo rendezvény, amelynek idõpontja 2012. október
27. Az expo szentesi állomásának helyszíne, ezúttal a Megye-
háza Konferencia és Kulturális Központ lesz. Ezen az expón is
elsõdleges szempont, hogy a szentesi és az újszentesi, illetve az
említett városok körzetében lévõ településeken mûködõ vállal-
kozások konkrét üzleti kapcsolatokat építhessenek. A jelentke-
zõ cégek leadhatják, hogy mely üzleti körben várnának partne-
reket ezen a rendezvényen. A 27-i HunRoCoop Expo rendezvé-
nyen sor kerül egy „kerekasztal megbeszélésre“, amely során
bemutatásra kerülnek a magyar és a román cégek is, és szolgál-
tatásaik. 

A részvételi szándékokat az alábbi elérhetõségen lehet jelezni
legkésõbb 2012. október 22-ig. Tel: 30/444-86-73, -70/521-27-71
Web: www.hunrocoopexpo.eu

III. HunRo Coop Expo

A rendõrség egy hónap
múlva kiemelten ellenõrzi a
forgalomban résztvevõ, vala-
mint az álló jármûvek kivilá-
gítására vonatkozó rendelke-
zések megtartását. A novem-
ber 15. és december 15. kö-
zötti akció célja a figyelem
felkeltése, és a hibák kiszûré-
se, javítása, ezáltal pedig a
közlekedésbiztonság javítá-
sa, a balesetek okozta károk
csökkentése. Ennek érdeké-
ben október 15-tõl december
15-ig tartó idõszakban lehe-
tõség nyílik térítésmentesen
átvizsgáltatni a gépjármûvet
a kampányba bevont szak-
szervizekben.

Szentesen a Jókai utca 63.
szám alatti, valamint a Ma-
gyar Autóklub Villogó utcai
szervize várja az autósokat.
Az ingyenes ellenõrzésen túl
kérhetõ a fényszóró beállítá-
sa, a szükségessé vált javítá-
sok, izzók pótlása – termé-
szetesen térítéssel. A vizsgá-
latokon megjelent gépjármû-
vezetõ részére a szervizek
külön a kampányra készített
tanúsítványt és a tervek sze-
rint a szélvédõre kiragaszt-
ható matricát adnak át, mely
igazolja, hogy a vizsgálaton
részt vett és ott a jármûve
megfelelt a jogszabályokban
elõírtaknak. Mindez nem je-
lenti azt, hogy egy ezt köve-

tõ közúti ellenõrzéskor a
rendõr mindent rendben ta-
lál majd a jármû mûszaki ál-
lapotát illetõen. Ebbõl kifo-
lyólag egy szabályszegés el-
követése alól nem mentesít-
het a tanúsítvány, de esetle-
gesen a szankció alkalmazá-
sa során a hatósági mérlege-
lés alapja lehet.

A Látni és látszani kam-
pány másik eleme a gépjár-
mûvezetõk látásellenõrzése.
Az akció alatt jármûvezetõk
látását is ingyenesen vizsgál-
ják meg azok az optikusok,
akik csatlakoztak a kezde-
ményezéshez. A rendõrség
kampányához a cikk írása-
kor még nem csatlakozott
helyi üzlet. Mivel október
egyébként is a látás hónapja,
ezért a Magyar Látszerész
Szövetség, a Magyar Opti-
kus Ipartestület és az optikai
szakma által közösen létre-
hozott kampány keretében
az Optic World üzletében le-
hetõség van térítésmentes lá-
tásvizsgálatra a hónap végé-
ig.

Az említett szervizek és
optikusok elérhetõsége meg-
található a külön erre a célra
létrehozott
www.latnieslatszani.hu hon-
lapon, amely folyamatos fel-
töltés alatt áll.

Besenyei

Látni és látszani
kampány

Új termálkút – kockázatokkal
Több szentesi vállalkozás

képviselõje is bekerült a
Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnök-
ségébe. A Küldöttgyûlés a
közelmúltban döntött a ka-
mara tisztségviselõirõl, el-
nökségi tagjairól és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
megyei küldötteirõl is.  

A küldöttek elnökségi tag-
nak választották Bozó Zoltánt,
MetalCom Zrt. vezetõjét,
Károlyi Lászlót, a Legrand Zrt.
vezérigazgatóját és Magyar
Józsefet, a Szentes Frigo Kft.
ügyvezetõjét. A 60 fõs kama-
rai küldöttgyûlés tagjai lettek
fentieken kívül: Csatordai La-
jos, a Hunor Coop Zrt. keres-
kedelmi igazgatója, Hegedûs
István, az Aranykalász Pan-
zió Kft. vezetõje, Horváth Ist-
ván, a PAAM Kft. vezetõje,
Timárné Staberecz Teréz egyéni
vállalkozó és Csernus Lukács
László, Csõszer-Komplett Kft.
tulajdonosa. Az etikai bizott-
ság tagjává választották
Korecz Mónikát, az Irodaprofil
Kft. vezetõjét. A Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 12
fõs küldötti testületébe ke-
rült Horváth István, aki egy-
ben a megyei kamara Szentes
térségi elnöke is. 

Kamarai
választások

Október 26-án áramszünet
lesz a VI. sz. háziorvosi ren-
delõ (Zolnay K. u. 3.)  terüle-
tén 8–16 óra között. Emiatt a
hivatalos rendelési idõ 7-tõl 8
óráig tart, 8–11 óra között a
rendelõ nyitva lesz, de csak
sürgõsségi ellátást tudnak
nyújtani.

Áramszünet
a rendelõben

Gulyáslevessel a
szegénység ellen

Nem okoz kárt
A termálvíz visszasajto-

lási kötelezettség eltörlé-
séhez gyûjtenek anyagot
a mostani beruházással.
Bakó Dánielék adatokkal
szeretnék bizonyítani,
hogy a termálvíz elhelye-
zése nem okoz kárt és
több energiába kerül visz-
szasajtolni a homokkõbe,
mint amennyit nyernek
belõle. Teljesen megújuló
energiáról van szó, ugyan-
is újratermelõdik az el-
használt víz. Tapasztala-
tuk szerint, mivel nem fo-
lyamatos a fûtés és így a
kitermelés sem, a nyári
idõszakban a vízrétegek
visszaállnak a kezdeti
szintre. A nagyságrendek-
kel kapcsolatban egy adat:
felmérésük szerint az egy
év alatt kivett termálvíz
mennyisége fél perc alatt
kilép az országból a Tisza
és Duna folyókon.

(Képünk illusztráció)



Az ország minden részé-
bõl érkeznek jórészt önszer-
vezõdõ csoportok Magyar-
tésre táborozni. A jövõ évre
a létszám kétharmada már
most betelt. A helyszínen
kívül kortárs segítõket, cso-
portvezetõket, étkezést, a
játékokhoz és kézmûvessé-
gekhez eszközöket biztosít
a VE-GA. 

Az idei évben októberig
425 fõt táboroztattak az ifjú-
sági táborban, ami a szerve-
zet képzési központjaként is
mûködik - mondja a szövet-
ség elnöke, Korom Pál. Az in-
gatlant mûködtetõ, szentesi
székhelyû VE-GA Gyermek
és Ifjúsági Szövetség saját
tagjain kívül általános isko-
lai osztályok, baráti társasá-
gok fedezik fel a Körös-vi-
dék és a közösségépítés
szépségeit. Az iskolai osz-
tálykirándulásokon kívül or-
szágos táborokat is szervez-
tek. A „Százholdas pagony”
tábor  a 6-10 éveseket várta,
és itt volt a fõvárosi Kertvá-
rosi Ifjúsági Önkormányzat
képzési tábora is. A Szentesi
Ifjúsági és Diák Önkormány-
zat – a SZIDÖK – a tizenéves
segítõknek szervezett aktív
pihenést. Más alkalommal
„Legyél, aki lehetnél!” elne-
vezéssel a 14-19 éves korosz-
tálynak, majd „Divat és rek-
lám” tábort 12-14 éveseknek.
A két utóbbira Marosvásár-
helyrõl is érkeztek fiatalok.
Szintén nemzetközi volt a
VE-GA Nyári Egyetem,
amely után erdélyi fiatal po-
litikusok, pártállástól függet-
lenül töltöttek el egy négy

napos munkatalálkozót is. A
családos tábor közel húsz
családnak jelentett kikapcso-
lódást. A volt faluház szín-
házterme és színpada jó le-
hetõséget teremt alkalmi be-
mutatókra, így például az
egyik csoport elkészítette és
elõadta az „István a király”
autentikus változatát is.

Sok a visszatérõ a kortárs
és felnõtt segítõk között is,
tizenévesektõl a negyvenes
korosztályig. Mint mondja
Korom Pál, van olyan csalá-
dos táborlakó, aki annyi idõ-

sen volt itt elõször, mint ami-
lyen idõs most a gyermeke. -
Gyakorlatilag a kortárs és
felnõtt segítõk szervezik és
koordinálják a táborozáso-

kat, mi csupán némi kont-
rollt jelentünk. Ilyenkor én is
egy vagyok a tizenévesek
között – teszi hozzá moso-
lyogva. Besenyei
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Néhai Katona Kiss Ferenc,
szentesi festõmûvész alapít-
ványt hozott létre 40 éven
aluli, fiatal festõmûvészek
részére, abból a célból, hogy
tehetségüket gondtalan kö-
rülmények között teljesíthes-
sék ki. Az alapítvány ösztön-
díját, mely a mindenkori tõ-
ke egy évi kamata, Szentesen
rendezett pályázati kiállítá-
son lehet elnyerni. A kurató-
rium által az idén meghirde-
tett pályázatra hat szerzõ 18
db alkotása került a bíráló
bizottság elé. A zsûri az ala-
pítvány 2012. évi ösztöndíját
megosztva két festõmûvész-
nek ítélte oda. A nyertesek:
Tóth Kovács József (Csongrád-
Alkotóház) és Utcai Dávid
(Budapest). A pályázatra be-
érkezett festményekbõl kiál-
lítást rendeznek Szentesen, a
Tokácsli Galériában, novem-
ber 8-tól 24-ig. A tárlatot
megnyitja és a díjakat átadja
november 8-án, csütörtökön

17 órakor Tóth Attila, a kura-
tórium elnöke. A kiállítás
megtekinthetõ keddtõl-pén-
tekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ és a Szentesi Fotó-
kör szervezésében október
23-án, kedden 15 órakor nyí-
lik a XVIII. Alföldi Fotósza-
lon a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban, megnyitja Szirbik
Imre, polgármester. A kiállí-
tás november 30-ig tekinthe-
tõ meg.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ díszmadártenyész-
tõ szakköre díszmadárbörzét
rendez október 21-én, vasár-
nap 7-11 óráig a Móricz mû-
velõdési házban.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ pódiumbérletének
elsõ elõadása Malek Andrea
és id. Malek Miklós estje októ-
ber 24-én, szerdán 19 órakor
lesz a megyeháza dísztermé-
ben.

A reformáció tiszteletére
rendeznek hangversenyt ok-
tóber 28-án, vasárnap 18 óra-
kor az evangélikus templom-
ban.

Az esten közremûködnek
Szunyogh Gabriella (hegedû),
Takács Gabriella (fuvola),
Nagy János (orgona), a Kiss
Bálint Református Általános
Iskola tanári kórusa és a
Szent Anna-templom szkólá-
ja. Vezényelnek Farkas Márta,

Kocsis Györgyi és Nagy János,
mûsorismertetõ Karikó-Tóth
Tibor.

A hangversenyen többek
között Clemens non Papa:
Zengjen az Úrnak hálaszó,
Vivaldi: Négy évszak – Tél
II.-III. Tétel, J. Clarke: Jertek
áldjuk Isten címû mûvek
csendülnek fel. Belépõdíj
nincs, de önkéntes adomá-
nyokat köszönettel fogad-
nak.

Hangverseny

A mûvelõdési
központ kínálata

Hagyományosan október
23-án nyílik az immáron 18.
Alföldi Fotószalon. Az or-
szágos hírû fotós sereg-
szemlén kiválóan szerepelt
a Szentesi Fotókör vezetõje,
Nagy István, aki öt képbõl
álló kollekciójával megosz-
tott elsõ helyezést ért el.

A mûvelõdési központ és
a fotókör pályázatára idén
106 szerzõ 504 alkotása érke-
zett be, s minden évben 60
képet állítanak ki, de megle-
põ módon ezúttal a korábbi-
nál kevesebb, 33 fotós alko-
tásából állt össze az anyag,
mely az ifjúsági ház falára
kerül. Tehát néhány fotós
egynél több képpel szerepel
a legjobbnak ítélt alkotások
között, az viszont igazán rit-
kaságszámba megy, hogy
egy pályázó mind az öt be-
küldött munkáját egyben dí-
jazták. 

Újszerûen ábrázolt képe-
ket ítélt a legjobbnak a zsûri,

melynek tagjai között a kecs-
keméti Király László György,
valamint a budapesti Tóth Jó-
zsef és Vékás Magdolna fotó-
mûvészek ezúttal három el-
sõ helyet adtak ki. Nagy Ist-
vánnak a Jelkép-csilalg, Jel-
kép-mozaik, Jelkép-kereszt,
Jelkép-0, Jelkép-spirál cmû

fotóiért, az öttevényi Szabó
Bélának Balti tenger 4 képbõl
álló kollekciójáért és a deb-
receni Varga Zoltán Ádám
fÉNképek 4., és 5. képeiért.

A Szentesi Fotókör vezetõ-
jének alkotásai izgalmas ké-
peket varázsolnak a falakra:
a technika, amit életre kel-
tett, a mai fotográfiában vi-
zuálisan újszerû, párosítva a
képkészítés módjával. Ettõl
lehet érdekes, véli az alkotó.
Nagy István úgy magyaráz-
ta, a világból kiragadott
részleteket ábrázol, ami sze-
rinte  talán nem könnyen be-
fogadható, mindazonáltal ér-
dekes, látványos.

Egy héttel a zsûrizés elõtt
készült el a fotósorozattal,
azért is, hogy ne lehessen be-
folyásolni a zsûrit.  Mint
Nagy Istvántól megtudtuk,
pigment nyomat eljárással
készült képei az 1920-as
évek kékes-fekete fényképei-
re emlékeztetnek, s komoly
munka fekszik bennük. Reg-
gel 9-tõl este 10-ig tartott a
képek elõhívása, s közben
nem is lehetett látni, milyen
lesz a végeredmény. A mun-
ka folyamatáról azt mesélte
az alkotó, fényérzékeny fotó-
papírra dolgozott, melyet õ
maga kent be, s pigment fes-
tékbõl keverte ki a kékes
színt,. Ezt régen a nemes el-
járásokhoz sorolták, a nagy

fotósok használták, s a leg-
nehezebb volt elkészíteni.
Érdkes képi megjelenítést
lehett vele elérni, mely eltá-
volodott a hétköznapok kép-
készítési lehetõségeitõl. A

'90-es években élesztették új-
ra ezt a képzõmûvészethez
közel álló technikát, de ma-
napság is csak nagyon keve-
sen, legfeljebb tízen foglal-
koznak vele az országban. 

A fotókör tagjai szintén kí-
sérleteznek régi technikák-
kal, augusztusban egy közös
foglalkozáson az egykori
képkészítésieljárásokkal
ismerkedtek, például a
cianotípiával. Ezekbõl az al-
kotásokból is került be az Al-
földi Fotószalon kiállításra
érdemes alkotási közé, így
például Marton Ferenc a már
említett cianotípiával készí-
tett képe mellett Králik Emese
vászonra nyomtatott fotója is
érdekes megjelenítés. Rajtuk

kívül a fotókörbõl még Kiss
János és Levendovics György 2-
2 képével, és Pusztai Péter Pál
is egy fotójával került a kiál-
lításra. 

(darók)

Helyi siker a 18. Alföldi Fotószalonon

Régi tehnikával, de újszerûen

A VE-GA menedzseli a szentesi külterületi komplex
fejlesztési programot, tavaly novemberben e témában
szervezett egy szimpóziumot Szegeden. Az ott elhangzott
elõadások szerkesztett változata könyv formájában is
megjelent azóta. A program újszerûsége, hogy ár- és bel-
víz kockázati alapokra helyezi a külterület fejlesztést,
ami egyben tanya és tanyahálózat fejlesztést is jelent. Si-
keres pályázattal akár 15-25 új munkahelyet is teremthet-
nek 2015-2016 táján.

A Filep Tibor rendezte, 48
perces magyar dokumen-
tumfilm tíz 1957-ben Debre-
cenben, a Gépipari techni-
kumban érettségizett és az
1956-os forradalomban való
részvételükért 7-15 év bör-
tönbüntetésre ítélt fiatalem-
ber történetét, sorsának ala-

kulását dolgozza fel. A film
2001 tavaszán a Helyi Televí-
ziók Országos Egyesülete ál-
tal kiírt pályázaton doku-
mentumfilm kategóriában
elsõ helyezést kapott.

A Szentes-Csongrád Ro-
tary Klub egyik tagjának is-
kolatársai a film fõhõsei.

Diákok a
vádlottak padján

Népszerûek a VE-GA táborai

Nagy István - Jelkép - Spirál

Nagy István korábban is sikeresen szerepelt.



Furcsa mérkõzésen szer-
zett három pontot a Szente-
si Kinizsi megyei másod-
osztályú labdarúgócsapata.
A mieink az elsõ félidõben
átütõerõ nélkül futballoz-
tak, a szünetben azonban
mintha kicserélték volna a
fiúkat: hatot lõttek a szege-
di egyetemistáknak.

Néhány pontrúgástól elte-
kintve nem jelentett veszélyt
ellenfele kapujára a Kinizsi
az elmúlt szombaton, ami-
kor is az Universitas együt-
tesét látta vendégül Bozóki

Zoltán legénysége. A szerve-
zetten védekezõ vendégek-
nek nem volt nehéz dolguk
visszaverni a körülményesen
vezetett hazai támadásokat.
Fordulás után viszont tizen-
egy perc alatt három gólt rá-
molt be a Kinizsi, elõbb Mi-
hály Róbert volt eredményes-
a szentesi támadó összesen
két gólt lõtt a mérkõzésen-,
késõbb Vincze is betalált,
majd amikor Széll Norbert
berámolta a harmadikat, el-
dõlt minden. A csapat meg-
nyugodott, sorra jöttek az

újabb és újabb helyzetek, a
lassan elfáradó ellenfelét vé-
gül teljesen felõrölte a Szen-
tes. A Kinizsi együttesébõl
Tóth László és Bordács fogad-
hatta a társak gratulációját,
õk is kivették a részüket a
féltucatból. – Vérszegény tá-
madójátékot produkáltunk
az elején, ezért kértem a szü-
netben játékosaimtól azt,
hogy gyorsabban járassuk a
labdát, kevesebbet kezelges-
sük, egybõl játsszuk meg a
társakat – értékelt Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – Szom-

baton Sándorfalván játsz-
szunk, szeretnénk ott is
eredményesek lenni.

Az ifjúságiak az Univer-
sitas ificsapatát, a Deszket
gyõzték le 8-0-ra, így remek
hétvégét zártak a Kinizsi lab-
darúgói, arról nem is beszél-
ve, hogy a felnõttek ezzel a
gyõzelmükkel immár hat
pont elõnnyel vezetik a táb-
lázatot!

A sándorfalvi fellépés mel-
let még egy kupameccs is
vár a mieinkre, mégpedig
október 23-án, kedden. A
Szentes ekkor a Móravárosi
Kinizsi vendége lesz Szege-
den, és az erõviszonyok
alapján nem lehetetlen célki-
tûzés, hogy Lajos Mátéék lép-
jenek a következõ körbe. hv
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A Legrand Zrt. hétfõn
délután már negyedik alka-
lommal rendezte meg a
„Két kerékkel egészsége-
sebb” sportrendezvényét.

Minden évben valamilyen
újdonsággal várták a részt-
vevõket: ezúttal minden ke-
rékpáros kapott egy, a cég
nevével feliratozott piros
színû sapkát, illetve megle-

petésként az üzem területén
Fluor Tomi adott koncertet. 

Ezután biciklire pattant a
közel 2500 diák, szülõ, nagy-
szülõ és az Ipartelepi útról
a Kossuth utcán át elkerék-
pároztak a Pusztai László
Sporttelepre.

A szervezõk idén is érté-
kelték az oktatási intézmé-
nyek mozgósítási munkáját:

a legtöbb résztvevõt biztosí-
tó iskolák pénzjutalomban
részesültek, amit sportesz-
közök vásárlására fordíthat-
nak.

Elsõ lett a Koszta József
Általános Iskola – 200 ezer
forintot nyertek. Második
helyen a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola vég-
zett – 150 ezer forint a jutal-

muk. A dobogó harmadik
fokára a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola került – õk 100
ezer forintot kaptak. 

Oklevelet kapott a Szent
Erzsébet Katolikus Általá-
nos Iskola, a Klauzál Gábor
Általános iskola és a Pollák
Antal Mûszaki Szakközépis-
kola, Szakiskola.

Két elvesztett mérkõzés után,
ismét hazai pályán játszanak a
Szentesi ’91-esek Rugby Club já-
tékosai. Ellenfelük a tavalyi sze-
zonban hazai pályán megvert Esz-
tergomi Apródok lesznek, de egy-
ben õk azok, akik a 2011/2012-es
év bajnokai is. Ezért városunk
csapatának szüksége van az erõt
sugárzó, hangos hazai biztatásra.
Minden sportszeretõt várnak,
szurkoljunk együtt városunk rög-
biseinek október 21-én, vasárnap
14 órakor a Pusztai László Sport-
telepen.

Bajnokit
játszanak

Kecskemét adott otthont
múlt szombaton az l. alkalom-
mal megrendezett Dr. Dobai
Gyula országos úszó emlék-
versenynek. A Szentes Városi
Úszó Club is képviseltette
magát 23 egyesület több mint
400 versenyzõje között, és 13
dobogós, valamint több csa-
patpontot érõ helyezést értek
el sportolóink.

A 10 éves szentesi mellúszó,
Szabó Dániel különösen ki-
emelkedõen szerepelt, 50 és
200 méteren is remek idõket
ment, s két elsõ helyével az
országos ranglistán is elõre lé-
pett. A további érmes eredmé-
nyek: lányok, 50 méter mellen
2. Csatlós Flóra, 200 méter pil-
langón 2. Horváth Árnika, 3.
Héja Ágnes, 200 méter háton 1.
Kondorosi Gréta, 100 méter
gyorson 3. Mácsai Eszter. Fiúk:
50 méter pillangón 2. Gergely
Szabolcs, 200 méter mellen 2.
Vidovics Milán, 100 méter
gyorson 1. Kürti-Szabó Zsom-
bor, 3. Gergely Szabolcs. Váltók:
3. lett 4x50 méter gyorson a
szentesi lány staféta Lantos Li-
li, Kozák Léna, Mácsai Eszter,
Barna Zsófia összetételben, il-
letve szintén bronzérmes a
Szabó Flórián, Héja Sándor,
Vidovics Milán, Erdélyi Bence
alkotta csapat.

Gyurta
nyomdokain

Október 14-én játszották le  az
NB I-es tekebajnokság VII. fordu-
lóját, ahol a Szentesi TE csapata
Szankon fogadta hazai mérkõzé-
sen az Ózdi VFTC csapatát. A kö-
vetkezõ eredmény született: a
Szentesi TE  3174 fát ütött, pont-
szerzõ: Vígh Ferenc 553, Tóth-
Bagi József-Szabó László 517,
Kecskés Miklós 539, Kratochwill
József 541. Az Ózdi VFTC  3130
fát ütött, a plusz 44 fáért járó kettõ
pont a Szentesé, így 6–2-re nyert
a csapat. Az NB I-es ifjúsági ver-
senyzõknél 964–987 ütött fa
arányban 23 fa különbséggel 1–3-
ra az Ózdi VFTC ifistái gyõztek.
Pontszerzõ: Gulyás Tamás 517.

Teke

Magabiztos gyõzelmet ara-
tott a tavalyi szezon ezüstér-
mese, a fordulót megelõzõen
még az élen álló BVSC
együttese ellen a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. A mieink 13-6-os
gyõzelme az idény legjobb
játékával párosult.

Az Újpest elleni összecsa-
pás elsõ félideje nem úgy si-
került a szentesi hölgyeknek,
ahogy azt korábban eltervez-
ték, az esélytelenebbnek tar-
tott „lilák” meglepték Gyõri
Eszteréket. A BVSC ellen vi-
szont nagyon magabiztosan
játszott a gárda, az elsõ két
negyedet követõen már 9-2-re
vezetett a Szentes, és a végére
is megmaradt a hatgólos kü-
lönbség. – Úgy sikerült a Vas-
utas elleni bajnokink, ahogy
elterveztük, és ahogy szeret-
tük volna – értékelte a történ-
teket Zantleitner Krisztina ve-
zetõedzõ. – Fegyelmezetten
játszottunk, helyzeteinket pe-
dig jó arányban értékesítet-
tük. Ezt a fajta, egész mérkõ-
zésen keresztül tartó koncent-
rációt szeretném minél több-

ször viszontlátni a bajnokság
során. 

A csapatra ezen a héten két
mérkõzés is vár, elõbb szer-
dán a tavalyi bajnok otthoná-
ba utazik a Hungerit, majd
szombaton 16 óra 30 perctõl a
Honvéd lesz az ellenfél a lige-
ti uszodában. Elõbbi mérkõ-
zésrõl Zantleitner Krisztina
úgy vélekedett, hogy bár jó já-
tékosokból, válogatott vízilab-
dázókból áll az Eger – köztük
játszik a tavalyi szezonban
még szentesi színekben sze-
replõ Keszthelyi Rita is-, de ta-
lán csapatként mi vagyunk
a jobbak. A lefordulásaikra
minden esetre oda kell figyel-
niük Miskolczi Kittiéknek. A
Honvéd ellen egyértelmûen a
mieink mellett szólnak az esé-
lyek, ezen az összecsapáson a
vezetõedzõ igyekszik majd
minél több játéklehetõséget
biztosítani az 1995-ben szüle-
tett fiatal vízilabdázóknak is.

Hat góllal is vezetett Eger-
ben a Szentes nõi csapata
szerdán, a végén mégis 14-11-
es vereséget szenvedtek a
Kurca-parti lányok. H.V.

Vízilabda

Legyõzték az
ezüstérmest

Labdarúgás

Szünet utáni hatos

A Makovecz Imre által ter-
vezett Bitskey uszodában 6
ország 33 egyesületébõl ér-
keztek versenyzõk a tizen-
kettedik alkalommal meg-
rendezett Bitskey Aladár
Nemzetközi Szenior Úszó-
versenyre. A Szentesi Delfin
ESC csapata a népes me-
zõnyben 3. helyen végzett a
pontversenyben. 

A szentesiek éremszerzõi:

Pászti Edit, Pólyáné Téli Éva,
Simon Tamás, Varga-Kis Kata,
Tóth Istvánné, Berezvainé
Virágos Éva, Bertényi Mária,
Lukátsy Kati, Pengõ Erzsébet,
Cseuz László, Melkuhn Dezsõ,
Kovács Attila, Szabó Imre, Bod-
nár Istvánné, Debreczeni Beáta,
Lucz Imre, Ferke Gáborné.

Váltók: 
4x50 m MIX vegyes váltó:

VI. kcs. 1. Szentes. 4x50 m

férfi gyorsváltó: III. kcs. 3.
Szentes, VI. kcs. 3. Szentes-
Sprint Fortuna. 4x50 nõi
gyorsváltó: IV. és VI. kcs. 1.
Szentes. 4x50 férfi vegyes
váltó: IV. kcs. 3. Szentes, VI.
kcs. 3. Szentes-Sprint Fortu-
na. 4x50 m nõi vegyes váltó:
IV. és VI. kcs. 1. Szentes 

4x50 m MIX gyorsváltó:
III. és VI. kcs. 1. Szentes.

Közel 2500-an kerekeztek

Debreceni vereséggel
kezdte a bajnokságot a
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. A mieink 16-7-re
kaptak ki Gyöngyösi András
agyonerõsített gárdájától. 

Öt idegenlégiós, olimpiai
bajnok és a tavalyi gólkirály –
õk valamennyien a debreceni
együttesben szerepelnek, ar-
ról nem is beszélve, hogy a cí-
visváros klubjának költségve-
tése közel tízszerese a szente-
sinek, érthetõ tehát, hogy
nem a Szentes volt a mérkõ-
zés esélyese. Ennek megfele-
lõen a hazaiak az elsõ félidõ-
ben már 8-3-ra vezettek a mi-
eink számára különösen szo-
katlan, közel 900 nézõ elõtt
megrendezett mérkõzésen. A
szezon elsõ szentesi találata
Regõs Áron nevéhez fûzõdik,
a rutinos center összesen há-
romszor volt eredményes
a nyitányon. – Nyugodtan
mondhatom, hogy nem úgy
sikerült a nyitómeccsünk,
ahogy azt elterveztük –
mondta Lukács Dénes, a Szen-
tes vezetõedzõje. – Megilletõ-
dötten kezdtük a találkozót,
amin néhány játékosom jóval
a tudása alatt teljesített. Reáli-
san három-négy gólos kü-
lönbség biztos, hogy van a
két csapat között, a kilencet
viszont túlzónak tartom.
Ugyanakkor nem könnyítette

meg a dolgunkat az sem,
hogy a találkozón összesen
17-szer játszottunk emberhát-
rányban, amit borzasztóan
soknak tartok egy olyan mér-
kõzésen, amely egyáltalán
nem volt durva. Fiatal játéko-
sainknak viszont rutint kell
szerezniük, elsõsorban az
idegenbeli mérkõzések han-
gulatát kell szokniuk.

A Szentes legközelebb ok-
tóber 24-én és 27-én játszik
bajnokit, mindkettõt hazai
környezetben. Az elõbbi
mérkõzésen a Vasas lesz az
ellenfél, az igazi csata és az
elsõ nagyon fontos meccs vi-
szont 27-én, szombaton vár a
mieinkre, ekkor a Ferencvá-
ros látogat a ligeti uszodába.
– Ez valódi rangadó lesz szá-
munkra, amire igyekszünk
kellõen felkészülni – nyilat-
kozta Lukács. – A legfonto-
sabb hazai mérkõzéseinken
még nem veszítettünk amió-
ta itt edzõsködöm, jó lenne,
ha ez a hagyomány ezúttal
sem szakadna meg.

A Szentes szerdán a Nagy-
váraddal játszott edzõmér-
kõzést, majd a hétvégére pi-
henõt kapnak a játékosok,
hogy aztán a jövõ héttõl gõz-
erõvel készüljenek a Fradi el-
leni rangadóra.

HV

Már a Fradi ellen
készülnek

Szeniorok Egerben



Az újdonsült apuka rohan ki a szü-
lõszobából, hogy elújságolja a hírt
a kint várakozó családtagjainak:
- Ikreink születtek!
- Na és kire hasonlítanak? - kérde-
zi a nagymama.
- Hogy-hogy kire? Hát egymásra!

- Az utolsó tanítási napon a gyere-
kek ajándékot visznek a tanító né-
ninek.
- A virágboltos fia egy csokrot hoz,
a cukrász kislánya egy tortát, majd
az italboltos kisfia egy nagy do-
bozt, szépen csomagolva.
- A tanító néni megemeli, és látja,
hogy valami szivárog belõle. Vic-
cesen megkóstol egy cseppet, és
megkérdi:
- Bor?
- Nem - feleli a fiú.
Újabb cseppet kóstol a tanító néni.
- Pezsgõ?
- Nem.
- Szabad a gazda! - mondja a taní-
tó - Feladom; mi ez?
- Kiskutya...

Egy kispolski fékez egy Rolls

Royce mellett a pirosnál. A vezetõ-
je átszól:
- Van rádió a kocsijában?
- Ez csak természetes! - válaszol a
Rolls Royce vezetõje.
- És TV?
- Hát persze!
- És franciaágy?
- A Rolls Royce tulajdonosa elszé-
gyelli magát, és elhajt a legköze-
lebbi szervizbe, ahol egy francia-
ágyat szereltet a kocsijába. Egy
hét múlva megpillantja a Polskit
egy parkolóban. Odamegy, beko-
pog az ablakon, és elkezdi:
- Van már franciaágy a kocsim-
ban!
- A kispolski vezetõje rámordul:
- És ezért kellett megzavarnia zu-
hanyozás közben?

A skót feleség mondja a férjének:
- Vennünk kellene egy függönyt az
ablakra, mert a szomszéd mindig
kukucskál, ha a lányunk vetkõzik.
- Tudod mit? Inkább te vetkõzzél

az ablak elõtt, és akkor majd õ
vesz függönyt az ablakára!

- Gratulálok, Szabó úr, az utóbbi
három hétben nagyon sokat javult
a memóriája.
- Elnézést, de nem Szabó vagyok,
hanem Kovács.
- Na látja!

Csõtörés van egy orvos villájában.
A doki telefonon hívja az ismerõs
csõszerelõt
- Azonnal ugorj kocsiba, csõtörés
van nálunk, a pincében már min-
den úszik!
- Nem mehetek, tudod, hogy ün-
nepelünk. Itt vannak a gyerekek, az
egész rokonság, hívjál valaki mást.
- Bezzeg mikor beteg valaki a csa-
ládodból, mindig engem hívsz, és
én mindig szó nélkül indulok.
- Igazad van, már megyek is.
A csõszerelõ megérkezik, kinyitja a
pincébe vezetõ ajtót. A harmadik
lépcsõfokról bedob a vízbe két
aszpirint és így szól
- Ha hétfõig nem apad le, hívjál új-
ra!

Horvát József, a Kiss Bá-
lint Református Általános
Iskola kémia-fizika szakos
tanára kapta meg a Magyar
Kémia Oktatásért-díjat. A
Richter Gedeon Alapítvány
a Magyar Kémia Oktatásért
Alapítvány kuratóriuma
1999 óta ítéli oda a rangos
elismerést azoknak a kémia-
tanároknak, akik kiemelke-
dõ szakmai munkásságuk-
kal és elhivatottságukkal
hozzájárultak a jövõ nemze-
dékének magas szintû szak-
képzéséhez, felkarolják és
tudásukkal támogatják a te-
hetséges diákokat.

A pedagógus hétfõn vette
át az elismerést és a mellé já-
ró 400 ezer forintos díjat csa-
ládja jelenlétében, a Magyar
Tudományos Akadémián.
Eddig mindösszesen két
Csongrád megyei pedagó-
gus vehette át a díjat, az
egyikük Balogh Terézia, a
Koszta József Általános Isko-
la pedagógusa 2001-ben. 

Horvát József tanítványai
évek óta a legjobbak között
szerepelnek a legrangosabb
kémiaversenyeken: a Hevesy
György Kémiaversenyen, a
Curie Emlékversenyen, a Re-
formátus Középiskolák Or-
szágos Kémiaversenyén, a
Melegh István Kémiaverse-
nyen. A tanár úr – jelenleg a
gimnáziumban tanító – fele-
sége révén ismerte meg
Szentest. 

– Jugoszláviában szület-
tem, Vörösmarton. A közép-
iskolát Létamonostoron vé-
geztem, ahol késõbb, a sze-
gedi József Attila Tudomány-
egyetem elvégzése után
nyolc évig tanítottam kémia-
és fizikatanárként. Már kö-
zépiskolában elhatároztam,
hogy fizika-kémia szakos ta-
nár leszek. Szegedre ösztön-
díjasként jutottam el, a Hor-
vátországi Magyarok Szövet-
ségén keresztül.  A felesé-

gemmel az egyetemen ismer-
kedtem meg, a diploma meg-
szerzése elõtt egy évvel há-
zasodtunk össze.

– Az egyetem után én
visszamentem tanítani, a fe-
leségem Szentesen helyezke-
dett el, hetente jártam át
hozzá. Majd jött a háború és
jöttem én is 1991-ben. Úgy
gondoltam, hogy pár hét
után visszamehetek majd
Horvátországba, de nem így
történt. 

Szinte mindent elölrõl kel-
lett kezdeniük. Az akkor
még Hámán Kató Általános
Iskolában dolgozott nap-
közivezetõként egy évig,
ahová az akkori igazgató,
Lóczi Jánosné Marika vette
fel. Ezt követõen Nagymá-
gocsra költöztek, ahol szol-
gálati lakást is kaptak a pe-
dagógusi állás mellé. A Kiss
Bálint Református Általános

Iskolában 1996 szeptembere
óta a tanít kémiát, fizikát és
matematikát. 

Mint mondja, a kémia
megszállottja, maximalista. 

– Az elsõ megyei versenyt
1995-ben nyerte meg egy
nagymágocsi diákom, aki ak-
kor még nem, de egy év múl-
va bejutott az országos dön-
tõbe is. Szentesre kerülve két
év kellett a felkészítésre, és
1998 óta minden évben eljut
tanulóm országos versenyre.
Azóta az összes feladatlapot
eltettem, ma is azokból ké-
szülünk – mondja Horvát Jó-
zsef. – Minden délután egy
óra telik az iskolában ver-
senyfelkészítéssel, pénteken
kémia szakkört tartok. Ren-
geteg munkával lehet bejutni
egy-egy országos versenyre.
Minden évfolyamban van te-
hetséges gyerek, azonban ha
nem akarja, akkor nem erõl-

tetem a plusz órákat. Persze
anyagi feltétele is van a ver-
senyzésnek, alkalmanként 2-
3 ezer forint a jelentkezés dí-
ja, az utazást az iskola fizeti.
Tavaly 20-30 diák jelentke-
zett a hetedikesek közül ké-
mia szakkörre. Aki akar és
tud, az megmarad.

Horvát József évente két-
három alkalommal látvá-
nyos kémiai kísérleti bemu-
tatót szervez az alsóbb évfo-
lyamok számára, hogy ked-
vet kapjanak a kémiatanu-
láshoz. A délutáni felkészítõ
órákat a szabadidejében tart-
ja, plusz pénzt csak a szak-
körért kap, de nem panasz-
kodik. Azt fájlalja, hogy ke-
vés a tanóra.

– Kémiából és fizikából
szinte felére csökkent a köte-
lezõ óraszám az elmúlt évek
alatt, és ez nem változik az
új oktatási törvényben sem.

Növelni kellene a természet-
tudományi órák számát – te-
szi hozzá.

A családra térve büszkén
sorolja három felnõtt lányát.
- A két nagyobb közgazdász-
ként végzett, mindketten
Szentesen dolgoznak. A kicsi
elsõ éves a Szegedi Tudo-
mányegyetemen, kémiát ta-
nul, de lebeszélem arról,
hogy kémia tanár legyen –
mosolyog keserûen. Nincs
anyagilag megbecsülve a pe-
dagógusi pálya, egy család-
ban két tanár nagyon hátrá-
nyos helyzetet jelent. 

Horváth Józsefet már több
többször javasolta az iskola
vezetése a Magyar Kémia
Oktatásért- díjra. 

- Ez a legmagasabb elisme-
rés, amit eddig kaptam.
Nagy meglepetés ért az áta-
dón, mert a köszöntõt egy je-
lenlegi tanítványom, Páli
Petra írta és mondta el. Petra
több, országos kémia és ma-
tematika versenyen szerepelt
eredményesen. Az ünnepsé-
gen az egész családom jelen
volt. Már vasárnap megér-
keztünk Budapestre, a szál-
lást és az utazást is a gyógy-
szergyártó biztosította. A díj-
átadón Kubik Anna és az
Operaház mûvészei adtak
mûsort.

A beszélgetést egy Gorkij
idézettel fejezi be Horváth
József:

„A kémia csodálatos tudo-
mány, benne van elrejtve az
emberiség boldogsága.” He-
tedikben én indítom el a ké-
mia szakon a gyereket, de
bármi lehet belõle. Ha nem
kémikus lesz valaki, nem
baj. A lényeg, hogy boldog
legyen.

Besenyei Gábor
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Kos
Hiába a hûvösebb idõ,
nagyszerûen érzi magát a
bõrében és a hangulata is

jobb, mint máskor. Természetességé-
vel bárkit lenyûgözhet, ha kell, akár
meg is gyõzhet, anélkül, hogy ráerõl-
tetné magát az emberekre. 

Bika
Lesznek olyan pillanatai,
amikor be akar olvasni má-
soknak, mert azt érzi, hogy

úgy bánnak önnel, mint egy gyerekkel.
Függetlennek érzi magát, és hevesen
tiltakozik az ellen, hogy bárki befolyá-
solja. 

Ikrek
Kellemetlen, nehézségekkel
teli napok vannak a háta
mögött, ráadásul a türelmet-

lensége csak tovább ronthat a helyze-
tén. Egy pillanatig se keseregjen, mert
szombatra mindenen túlteszi magát. 

Rák
Sürgõsen verje ki a fejébõl a
negatív gondolatokat, tegye
félre a napi bajokat, ne fog-

lalkozzon az idõvel vagy mások nyûg-
jeivel. Félre a búbánattal, hisz nem
megy rosszul a sora. 

Oroszlán
Szeretné a múlt hét eredmé-
nyeit megismételni, vagy
legalább az ön felé mutatott

bizalmat meghálálni. Ám most hiába
kedves, türelmes, vagy épp toleráns,
segítõkészségéért cserébe nem kap
köszönetet. 

Szûz
A múlt héten sok pozitív
eseményben volt része,
ezért nincs oka panaszra.

Végre felfigyel az apró örömökre is, s
képes elfeledkezni a régóta húzódó ba-
jokról. A gondolatai ne kalandozzanak
el a munkától.

Mérleg
Sok megterhelõ feladata lesz
a héten, mégis fontos, hogy

a negatív hatások mellett is maradjon
kellõ bátorsága belevágni egy hirtelen
felbukkanó lehetõségbe. Ne utasítson
vissza semmit, amit munka, karrier terén
kínálnak.

Skorpió
Valami olyan dolgot sikerül
elérnie vagy megteremtenie,
amelyrõl sokat álmodozott,

és bizony megdolgozott érte keményen.
Most nemcsak egyedül örülhet az ered-
ményeknek.

Nyilas
Hová siet? Mi ez a nagy ro-
hanás? Sürgõsen térjen
vissza a Földre, alakítsa jól a

hétköznapjait, ezzel is formálva a jövõjét.
Ez a hét a karrierje, elõrelépése szem-
pontjából lehet nagyon meghatározó.

Bak
A helyzet az, hogy az elõzõ
hetekben rengeteg feszültség
gyûlt fel önben, sokat dolgo-

zott, és semmi másra nem jutott ideje.
Most viszont tervezni van kedve, nem
pedig robotolni. Igen, valóban ideje lenne
egy kis pihenésnek.

Vízöntõ
Akkor jár jól, ha számba ve-
szi elmaradásait, pontos idõ-
tervet készít, és szépen las-

san elindul a megvalósítás útján. Ha
ügyes, akkor minden feladattal végez és
idejekorán eldobhatja a tollat, vidáman
kezdheti a hétvégét. 

Halak
Nem teheti meg, hogy be-
dugja a fejét a homokba,
csak mert más is ezt tenné!

Húzza ki magát, és vállalja fel, hogy ba-
kizott, de kijavítja. Második körben ön
aratja le a babérokat. Nyisson a nagyvi-
lág felé sürgõsen!

Október 20-26.
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A „Szeretetakció a szegé-
nyek karácsonyáért” gyûjtõ-
mozgalom, az Árpád Sza-
badidõs SK, a Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnok támo-
gatásával amatõr teremlab-
darúgó tornát rendez no-
vember 10-én, szombaton 8
órától. A versenyen részt ve-
hetnek amatõr játékosok, 12
fõs csapatokkal (megyei I.
osztályban bezárólag). Ne-
vezni lehet október 31-én,
szerdán 17 óráig. Sorsolás
november 7-én, szerdán 17
órakor a klub Kiss Bálint ut-
cai helyiségében. Díjazás: az
1. helyezett serleget, az 1-3.
helyezett oklevelet vehet át,
a legjobb góllövõ oklevelet és
tárgyjutalmat kap.

A városi könyvtárban mûködõ filmklub-
ban október 24-én, szerdán 18 órától a Kikö-
tõi történet címû finn-francia-német filmet
vetítik. Ízelítõ a filmbõl:

A korábban nagyvilági életet élõ Marcel ci-
põpucolóként dolgozik Le Havreban. Nyu-
godt, megszokott életét azonban két dolog is
felzaklatja. Imádott felesége hirtelen rosszul
lesz és végzetes betegséggel diagnosztizál-
ják. Ugyanekkor a kikötõben meglát egy afri-
kai menekült fiút, akit keres a rendõrség.

Marcel úgy dönt, hogy segít a gyereken és el-
szállt optimizmussal kezd el küzdeni az el-
len, hogy visszatoloncolják Afrikába…

A kortárs film egyik leg-nagyobb forma-
mûvészévé avanzsált finn Aki Kauris-mäki
legkönnyedebb és mégis talán legkomple-
xebb filmjét alkotta meg. Az ötvenes évek ru-
hái, épületei és autói napjaink mobiltelefon-
jaival keveredve egy kedvesen anakroniszti-
kus egyveleget alkotnak – megalapozva a
film varázslatos hangulatát.

Filmklub: Kikötõi történet

Hõguta

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:  35 éves
a Tájak, korok, múzeumok moz-
galom. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

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

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítá-
sa.

Fától az erdõt – természettudo-
mányi tárlat.

Városi könyvtár
Bíró Jenõ emlékkiállítás nyílik

október 20-án, szombaton 15
órakor. Megnyitja Dobos András,
közremûködik Paulovics Tamás
(vers).

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
Október 23-án, kedden 15 óra-

kor nyílik a XVIII. Alföldi Fotósza-
lon zsûrizett alkotásait bemutató
kiállítás. A fotósok képeit novem-
ber 30-ig tekinthetik meg az ér-
deklõdõk.

Galéria Kávéház és Étterem
Szánthó Tibor kiskunfélegyházi

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

Õze Lajos Filmszínház
Október 18-22.
17.30 óra Madagaszkár 3. -

amerikai animációs film,
20 óra Az emlékmás – ameri-

kai-kanadai akciófilm.
Október 25-29.
17.30 óra Jégkorszak 4. -

Vándorló kontinens – amerikai
animációs film,

20 óra Apa ég! - amerikai víg-
játék.

Kedden és szerdán szünnap
van.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 18-tõl

Lányát lebeszélné arról, hogy tanár legyen

A kémia megszállottja

Amatõr
focitorna

Horvát József (a képen jobbra) kísérletezni is szokott tanítványaival.
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reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnap 7
órától 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca
29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak
ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15
órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9
órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. szám
alatt (mentõállomás), rendelési idõn kívül az
ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügyelet:
Október 22-ig Kertvárosi Patika (Köz-
társaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat
8-12 óráig, vasárnap-ünnepnap zárva.
Október 22-29. Eszes Gyógyszertár (Klauzál
u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12
óráig, vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti
telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke,
Derekegyház) október 20-21-én Buzás
Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251.
Október 22-23-án Hobot Gábor, Darvas J. u.
32., telefon: 30/324-83-26.

Hatvan méter, a liftek üze-
meltetéséhez szükséges len-
gõkábelt loptak el az egyik
Bocskai utcai lakóházból. A
tolvajok által okozott kár 200
ezer forint.

Közel száz csirkét loptak
el Szegvárról. A tettesek ok-
tóber 10-én, az egyik külte-
rületi tanyából vitték el a jó-
szágokat, összesen 150 ezer
forint értékben károsítva
meg a tulajdonost.

Szóváltást követõen fajult
tettlegességig egy férfi és
egy nõ vitája az egyik szeg-
vári utcán. A férfi a vita he-
vében megütötte a nõt, így
ellene garázdaság miatt foly-
tat vizsgálatot a nyomozóha-
tóság.

Több mint kétmillió forint
értékû veszélyes mérget,
egészen pontosan növény-
védõszert loptak Árpádhal-
máról. Az egyik ottani telep-
hely méregraktárát törték fel

a tolvajok, majd távoztak a
szerrel.

Szegváron történt, hogy
október 13-ra virradóra az
egyik külterületi fóliasátort
ismeretlenek rongálták meg,
akik magukkal vitték a levá-
gott fóliát, melynek értéke
120 ezer forint volt. Egy
szentesi telephelyen is tolva-
jok jártak, a Kispatéi út mel-
lõl egy 125 ezer forint értékû
kisgép tûnt el.

Három fiatal keveredett
szóváltásba egymással októ-
ber 13-án, aminek az lett a
vége, hogy egyikük meg-
ütötte vitapartnerét. A sértett
8 napon belül gyógyuló sé-
rülésekkel megúszta a tör-
ténteket, ellenfelével szem-
ben viszont garázdaság mi-
att indult eljárás.

Interneten jelentkezett kül-
földi munkára egy gyanút-
lan álláskeresõ, aki a hirde-
tésben elõírt regisztrációs dí-

jat, 68 ezer forintot be is fize-
tett egy megadott bankszám-
laszámra. A befizetést köve-
tõen azonban nem történt
semmi, nem jelentkeztek ná-
la a munkaadók, és a pénzét
sem kapta vissza.

Az egyik szentesi óvoda
alkalmazottját lopta meg va-
laki néhány nappal ezelõtt.
A nyitott csoportszobában
lévõ táskából 25 ezer forint
készpénzt, okiratokat és
bankkártyát vitt magával a
tettes.

Október 15-én, az esti
órákban érkezett a bejelentés
a szentesi rendõrkapitány-
ságra, hogy ismeretlen sze-
mélyek több zsák takar-
mányt lopnak az egyik kül-
területi ingatlanból. A kiér-
kezõ járõrök nem sokkal ké-
sõbb, a helyszín közelében
elfogták a két elkövetõt, és
velük szemben lopás miatt
indult nyomozás. hv

Kétmilliót ér a lopott méreg

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü október 22—26.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ - kedd: Menü nincs, de az

étterem nyitva tart!
Szerda: Grízgaluskaleves és

cherry meggyleves
A menü: Kolozsvári rakott

káposzta
B menü: Csirkemell sokmagvas

bundában, finomfõzelék
Csütörtök: Magyaros burgonyaleves

és fûszeres sütõtökleves
palacsintametélttel

A menü: Sertésmáj rántva v
roston, fokhagymásan,
hagymás törtburgonya,
saláta

B menü: Ketchupos csirkecomb,
rizibizi, saláta

Péntek: Csontleves házi tésztával
és zöldbableves

A menü: Császár roston,
sült burgonya, saláta

B menü: Milánói makaróni
Szombat: Disznótoros májleves

és gyümölcsleves
A menü: Tavaszi sertésszelet,

párolt rizs
B menü: Saslik, burgonyapüré

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szombaton, szûk családi körben ünnepelte 90. születés-
napját Földvári Nagy Sándor. Munkáját kovácslegényként
kezdte, majd megalapításakor vezette a Kontakta gyárat,
részt vett az óragyár, majd a szövõgyár letelepítésében, a
Vegyesipari Vállalat (Fémtechnika elõdje) vezetésében is
részt vett. Öt éve az internet minél alaposabb megismerése
lett fõ foglalatossága, szívesen „skype –ol”. A jubileum al-
kalmából felköszöntötte Szirbik Imre polgármester is, és
átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntõ oklevelét. 

Vasárnap a Szent László
Lovas Sport Klub díjlovagló
versenyt rendez a fábián-
sebestyéni út melletti pályá-
ján. A megmérettetés 9 órakor
kezdõdik: a fedeles lovardá-
ban futószáras versenyszá-

mokat, a nyitott pályán pedig
szabadidõs díjlovas számokat
rendeznek. Látványosnak
ígérkezik a CDNB díjlovas
verseny és Csongrád megyei
döntõ, amelyre a megye lova-
sai mellett az ország több

pontjáról érkeznek indulók. A
legkisebbek számára, 9 órától
szabadidõs futószáras ver-
seny lesz, majd 10 órától két
egymás melletti pályán kü-
lönbözõ díjlovas számok lesz-
nek láthatóak.

Harmadik hete tart a szentesi MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred víztisztító
századának szinten tartó szakfelkészítése a
Kurca partján. Pár nap múlva pedig meg-
kezdik a szakharcászati foglalkozásokat,
mivel a  Magyar Honvédség egyetlen ilyen
képességgel rendelkezõ százada a jövõ hó-
napban esedékes nemzeti CREVAL-ellen-
õrzésre készül – közölte a honvedelem.hu.

A szentesi mûszaki ezred víztisztító száza-
dát 2004-ben alakították meg. Teljes kapaci-
tással dolgozva, az alegység óránként 40
köbméter víz megtisztítását és 7200 liter be-
csomagolását tudja elvégezni. Ezen képessé-
gek birtokában – mondjuk egy esetleges ka-
tasztrófahelyzetben – egy kisebb város teljes
ivóvízszükségletét biztosítani tudnák. A hon-
védség hadrendjében jelenleg ez az egyetlen
víztisztító század, felszereltsége és korszerû
gépeinek kapacitása alapján a NATO szövet-
ségi rendszerében is az élvonalba tartozik. 

Kondor Zoltán százados, a század parancs-
noka elmondta: a folyókból, tavakból, esetleg
tengerbõl kiemelt, úgynevezett nyers vizet
fizikai úton, szûrõkkel tisztítják. Olyan tech-
nológiát alkalmaznak, amelynek eredménye-
ként a víz a teljes sótartalmát elveszti. Ez az
úgynevezett technikai víz, ami a gépek, az
akkumulátorok, hûtõrendszerek feltöltésére,
jármûvek mosására és vegyi mentesítésére
kiválóan megfelel, viszont ihatatlan. Ahhoz,
hogy emberi fogyasztásra alkalmas legyen, a
tisztítás során kivont oldott sómennyiséget a
szabványban elõírtaknak megfelelõ mérték-
ben vissza kell pótolni. 

Nincs olyan szennyezettség, amit ne tud-
nának kiszûrni, legyen az ipari katasztrófa

következménye vagy egy esetleges nukleáris
robbanásé. Hat évvel ezelõtt pedig egy NA-
TO-gyakorlaton bebizonyították, hogy ten-
gervizet is képesek megtisztítani: egyik sza-
kaszuk egy dandár vízellátásának biztosítá-
sát kapta feladatul. Kondor százados elárul-
ta, hogy a Zöld-foki-szigeteknél egy olyan
váratlan akadályba ütköztek, amire a felké-
szülés során itthon még csak nem is gondol-
tak: az öböl, amelybõl a szükséges vizet kel-
lett kiemelniük, hemzsegett a cápáktól. Úgy
is hívták, hogy Cápa-öböl, de a térképen ez a
név portugálul szerepelt, ezen a nyelven vi-
szont a szakasz tagjai közül senki nem be-
szélt. Elõször akkor vették észre a tengeri ra-
gadozókat maguk körül, amikor az elsõ láb-
szelepeket tették le a tengerfenékre. Érthetõ,
hogy a késõbbiekben a legnagyobb kihívást a
szelepek javítása jelentette a víztisztító kato-
náknak. 

Itthon a század általában mocsaras terület-
re települ. Felsorolni is lehetetlen, hogy mi
mindent találtak már a folyók, patakok med-
rében a víztisztítók: damilt, törött horgászbo-
tot, gumicsizmát, edényeket, teáskannákat,
egyszer pedig egy viszonylag jó állapotban
lévõ biciklit is. A szentesi katonáknak a víz-
bõl elõkerülõ tárgyak csak bosszúságot okoz-
nak, mert õk a szabad szemmel láthatatlan
anyagokra koncentrálnak: a feloldódott kü-
lönbözõ fémsókra, például nátriumra, kalci-
umra, magnéziumra. Miután ezeket kiszûr-
ték, kémiailag tiszta vizet kapnak, ami nem-
csak ihatatlan, hanem egy megdöbbentõ fizi-
kai tulajdonsággal is rendelkezik: nem vezeti
az elektromos áramot. Hiányoznak belõle
ugyanis az ehhez szükséges szabad ionok.

Született:
Dömsödi Péter és Demeter

Melindának (Kisér u. 140.)
Lilla, Szabó Lajos és Kiss Ka-
talinnak (Kasza u. 7.) Dorina
Kata, Czibulya Mihály és
Magyar Hajnalkának (Kisér
u. 39.) Zsófia Brigitta,
Oszlánczi József és Fülöp
Anna Máriának (Vecseri u.
25.) Mihály Péter, Kiss Ferenc
és Csonka Andrea Rozáliá-
nak (Deák F. u. 140.) Dóra ne-
vû gyermeke.

Házasságot kötött:

Duka Krisztián (Bálint u.
12.) és Kálmán Beáta (Kos-
suth u. 32/B), Dóczi István
(Nagynyomás, Tanya 117/A)
és Mihalik Kitti (Horváth M.
u. 5.).

Elhunyt:
Budainé Tóth Erzsébet

Klára, Kovács Imréné Török
Erzsébet (Brusznyai stny. 3.),
Péter Károlyné Papp Gizella
(Kováts K. u. 3.), Hódi Im-
réné Botos Lídia (Bercsényi
u. 116.), Bimbó József (Wes-
selényi u. 50.).

Családi események

Díjlovaglás Szentlászlón

Zacskózzák a vizet

(Fotó: Vidovics)


