
Halált okozó, foglalko-
zás körében elkövetett
szándékos veszélyeztetés
miatt három év fogházbün-
tetésre ítélt hétfõn a Szege-
di Városi Bíróság egy szen-
tesi szülészt, akinek 2008
nyarán megmûtött pácien-
se három héttel késõbb
meghalt – közölte az MTI.

A nem jogerõs ítélet sze-
rint a 31 esztendõs asszo-
nyon egy abbamaradt veté-
lést követõen a vádlott – aki
választott orvosa volt –
2008. július 1-jén küretet
hajtott végre, a mûtét során
azonban, mint utóbb kide-
rült, átlyukasztotta a beteg
méhfalát, és két helyen a vé-
konybelét is megsértette. Ju-

hász Zsuzsanna bíró az ítélet
indoklásakor kifejtette, a
vádlott, L. Fábián bár azon-
nal észrevette a hibát, min-
dent megtett, hogy leplezze.
A páciens már ébredéskor is
hasi fájdalmakra panaszko-
dott, szobatársainak elmon-
dása szerint éjszaka nem tu-
dott aludni, vergõdött, fáj-
dalomcsillapítóért könyör-
gött. Az orvos azonban nem
vizsgálta meg, csupán te-
lefonon rendelt számára
gyógyszereket. A vádlott,
amikor átadta a pácienst az
ügyeletes orvosnak, a beteg
állapotát a valóságosnál
jobbnak tüntette fel, és az
esetrõl nem referált megfe-
lelõen feletteseinek.

(folytatás a 6. oldalon)

Mindent megtett, hogy
leplezze a mûhibát

A Szentesen keletkezett
lakossági szilárdhulladék
közel kétharmadát kellene
újrahasznosítani ahhoz,
hogy ellensúlyozni lehes-
sen a kormány által 2013-tól
bevezetett hulladéklerakási
járulék szemétdíj növelõ
hatását. A 22 százalékos ta-
rifanövelés ellenére orszá-
gosan még mindig nálunk
az egyik legolcsóbb a sze-
métszállítás. 

5015 forint – tonnánként
ennyit kér a városellátó hód-
mezõvásárhelyi partnere a
szentesi szilárdhulladék ár-
talmatlanításáért. Az újévtõl
azonban nem ennyibe fog

kerülni, hogy megszabadul-
junk a kukák tartalmától: ja-
nuártól minden tonna sze-
mét után 3000 forint hulla-
déklerakási járulékot kell fi-
zetni az államnak. Ennek az
évi 19 milliós pluszköltség-
nek az ellentételezése miatt
volt szükség a szemétdíj 22
százalékos emelésére, ami
december 30-tól lép hatály-
ba. Itt azonban nincs megál-
lás: 2016-ig ezt a járulékot
megnégyszerezik, évente
3000 forinttal nõ majd ez az
adónem. Az indoklás szerint
a törvény elsõdleges célja a
hulladékképzõdés megelõ-
zése, illetve az újrafeldolgo-

zás annak érdekében, hogy a
lerakókba minél kevesebb
szemét kerüljön. Utóbbiban
élen jár Szentes, de még van
hová fejlõdni. 

Évente 6400 tonna szilárd-
hulladék keletkezik a város-
ban, ebbõl mindössze 300
tonna szelektíven gyûjtött
mûanyagot, üveget, papírt
és fémet sikerül újrahaszno-
sítani. Noha kevésnek tûnik,
megyei összehasonlításban
igen jó a közel 5 százalékos
arány, hiszen Vásárhelyen a
2, Makón az 1 százalékot
sem éri el ez a mutató.

(folytatás a 3. oldalon)

Sarc épült be a szemétdíjba
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Az árbevételben elérheti a
két évvel ezelõtti rekord-
szintet a Délkertész. A
húszezer tonna eladott árú-
nak több mint fele hajtatott
zöldség, ami a bevételnek
közel az egészét adja. A fe-
hér paprika csomagolásán a
következõ szezontól hasz-
nálhatják az oltalom alatt
álló földrajzi jelzést. 

Kiegyensúlyozott volt a
piac az idei évben, július vé-
gén, augusztus elején alakult
ki némi túlkínálat, a hõség
nem viselte meg a paprikát –
adott összegzést Ledó Ferenc,
az ország legnagyobb tész-
ének elnöke. Kínai kelbõl
egyharmadát adják el a pár
évvel ezelõtti mennyiségnek.
A termelõk folyamatosan
térnek át a fejes- és jégsalátá-
ra a kiegyenlített ár és a ter-
mesztés változása miatt. A
kertészek a termesztõberen-
dezések korszerûsítését kö-
vetõen egy fõnövényre áll-
nak át, ami megfelelõ jöve-
delmet ad és így nem kell
évente többször, többféle
zöldséget ültetni a fóliába.
Idén jó piaca volt a fejes ká-
posztának és a kígyóuborká-
nak is. A paradicsom sínylet-
te meg leginkább a kániku-
lát, mennyiségi és minõségi

gondok is adódtak, azonban
az átvételi árak kedvezõen
alakultak. A korszerû, nagy-
légterû üvegházakban, mint
az Árpád Agrár Zrt. új tele-
pén is, jó minõségû termést
szedhettek. A Délkertész fõ
növényének számító paprika
jól viselte a hõséget, sõt
mintegy tíz százalékkal ad-
nak el többet az idén. Várha-
tóan tvpaprikából 8 ezer,
kápiából hatezer tonnát érté-
kesítenek. A hegyes erõs
paprikából 2-2,5 millió dara-
bot adhatnak el januárig és
az árak is jobbak a tavalyi-
nál. Gondok a paradicsom-
paprikánál jelentkeztek, ne-
hezen indult a szezon és a
vége felé is nehézkesen ment
az eladása.

- Nincs megfelelõ felvevõ
piaca sem bel- sem külföldön
a pritamin paprikának –
mondja Ledó Ferenc. A fõ-
ként Mindszent környékén
termelt növénybõl száz ton-
nát tudtak eladni, de alacso-
nyabb áron, mint tavaly. Úgy
látom, váltaniuk kell a
pritamin paprikával foglal-
kozó kertészeknek, mert
nem jövedelmezõ a terme-lé-
se – fogalmaz az elnök.

(folytatás a 3. oldalon)

Rekordbevétele
lehet a

Délkertésznek

28 városházi köztisztviselõ
kerül át januártól a járási hi-
vatalhoz, amit az épület Er-
zsébet téri szárnyában alakí-
tanak ki – döntött hétfõn a
képviselõ-testület. Az ülésen
elhangzott: mindössze 56
státusz fenntartására látszik

fedezet a 2013-as büdzsében,
ezért közel 20 fõvel csökken-
teni kell a polgármesteri hi-
vatal létszámát.

Elhibázott jogszabály, a
törvényalkotókon kell szá-
mon kérni az eredményét –
vélekedett a járási hivatalok

felállításáról Szirbik Imre pol-
gármester, aki ugyanakkor
jelezte, nem kívánt dacos el-
lenállást tanúsítani a kor-
mányhivatallal szemben, in-
kább arra törekedett, hogy
a megállapodásnál a mini-
mumból a maximumot hoz-

za ki. A vita elõtt elmondta,
még hétfõn délelõtt is foly-
tak az egyeztetések, hogy a
városháza melyik részén ala-
kítsák ki a járási hivatalt. A
képviselõk elé került végle-
ges verzió szerint az épület
Erzsébet téri szárnyának
földszinti részén lesz az új
államigazgatási szerv ottho-
na. Huszonkét helyiséget és
külön bejáratot kap a járási
központ. Mivel az átköltözés
teljes költségét nem tudja fe-
dezni a kormányhivatal, az
önkormányzat felerészben,
mintegy egymillió forinttal
besegít. Ami a létszámot ille-
ti: a városháza 106 fõs állo-
mányából 28 köztisztviselõ
kerül át januártól a járási hi-
vatalhoz. Itt azonban nem ér
véget a személyzeti számtan,
Sztantics Csaba jegyzõ az
elõterjesztés egyik mondatát
kifejtve ugyanis elárulta:
mindössze 56,7 státusz fenn-
tartására látszik fedezet a
2013-as büdzsében, ezért je-
lentõs mértékben csökkente-
ni kell a polgármesteri hiva-
tal létszámát.

(folytatás a 3. oldalon)

Szabad út a kalandparknak

Hatvanan maradnak a városházán HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Változik a járás – januártól a városháza Erzsébet téri kapuja felõl lehet majd
megközelíteni az okmányirodát.
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Meglepõdött gyerekek,
döbbent szülõk és nagyszü-
lõk nézegetik a Kossuth
utcai három tízemeletes mö-
gött lévõ játszótéri padok
hûlt helyét. Valószínû, hogy
gázzal fût az elkövetõ, mert
a pad lécei széthajigálva (bár
a legutolsó három esetnél
gondosan a csúszda alá vol-
tak rejtve) és csak a vasat vit-
te el ismét a fémtolvaj.

Szinte már megszokott
kép, hogy szombat és vasár-
nap délelõtt gyerekek és a
szüleik szedik össze az elõzõ
éjjeli buli maradványait, de
az új jelenség, hogy váro-
sunk fémtolvajai most már a
játszótéri padokra is lecsap-
nak.

Felvetõdik a kérdés, hogy

miért veszik át a MÉH-tele-
peken az ilyen könnyen be-
azonosítható padalkatrésze-
ket és az is nyitott kérdés
marad, hogy lépcsõházi láb-
törlõk, csatornafedõk és pa-
dok után mik következnek
majd még?! 

Véleményemnek szeretnék
még itt hangot adni abban a
kérdésben is, hogy  minden-
ki által ismert a szentesi szo-
ciális bérlakások notórius
nem fizetõinek 23 millió fo-
rintos tartozása, játszunk el a
gondolattal egy pillanatra,
hogy ebbõl az összegbõl  mi-
lyen szép felújított játszóte-
reket kaphatnának Szentes
gyermekei.

Bocskay Csaba

...november 7-én, szerdán
18 órakor az Együtt Szente-
sért Egyesület lakossági tá-
jékoztató elõadást és fóru-
mot szervez „Az önkor-
mányzati rendszer változá-

sai – közös ügyeink" cím-
mel. Elõadók: Szirbik Imre

polgármester és Sztantics

Csaba jegyzõ.
...november 8-án, csütör-

tökön 18 órakor A szeretet

öt nyelve sorozatban Az
ajándékozás mûvészete cí-
mû elõadásra várják az
érdeklõdõket. Az elõadó
Cserbik Attila családgondo-
zó, bibliaoktató.

A városi könyvtárban...

Takács László október 23-
án vehette át a Szentes Váro-
sért Emlékérmet több évtize-
des pedagógusi és intéz-
ményvezetõi munkájáért.
Kiemelkedõ eredményeket
ért el a város sportéletének
szervezésében, mellyel hoz-
zájárult a város jó hírnevé-
nek öregbítéséhez. A ma már
nyugdíjas sportszervezõ,
testnevelõ-történelem szakos
tanárként végzett a szegedi
tanárképzõ fõiskolán. Volt
tornatanár, szakfelügyelõ,
osztályvezetõ, intézményve-
zetõ. Utód hiányában ma is
végzi a városi diáksport ve-
zetését, szervezését. 

A diploma megszerzése
után Kétegyházára került az
ottani mezõgazdasági szak-
iskolába, ahol 160 fiúval is-
mertette meg a mozgást és
szervezett szakosztályokat. –
Igazi mélyvíz volt számomra
– fogalmaz Takács László. –
Odakerülésem után egy
komplett sportpályát építet-
tem a fiúkkal és az iskola gé-
peivel. A testnevelés órákon
kívül, négy szakosztályban
dolgoztam. Az ottani két év
alatt megtanultam sportmin-
denesnek lenni.

Kétegyháza után követke-
zett a fábiánsebestyéni isko-
la, ahol testnevelõként, igaz-
gató-helyettesként és szak-
felügyelõként is dolgozott a
tizenhárom év során. A Fábi-
áni Kinizsi gyerekcsapatá-
nak tizenegy évig volt az
edzõje. Mint mondja, nem
volt futballszakember, azon-
ban, ha valamit rendszeresen
gyakorolnak, akkor abból
csak jó jöhet ki. Az asztalite-
nisz szakosztállyal járási
gyermekbajnokságokon in-
dultak. 

Mai sportkapcsolatainak
egy része az egykori  járási
úttörõ elnökség sportfel-
ügyelõi beosztásából adód-
nak. – Már akkor is társadal-
mi munka volt a sportszer-
vezés – mondja. Pénz nem
járt érte sosem, de nem is
ezért csináltam. Nekem a
legnagyobb elismerés, ami-
kor évekkel késõbb is megis-
mer valamelyik tanítvá-
nyom. Mindig jól éreztem
magam a sportolók között
versenyeken. A sportcsarnok
vezetõjeként is, és ma is
ugyanúgy segítek a külön-
bözõ eseményeken, legyen
az Óvodától az olimpiáig

vagy szenior úszóverseny,
diáksportverseny, gátfutás.
Ha kell, idõt és távot mérek,
ha kell, érmet osztok.

– Vagy rendezvény mûsor-
vezetõjeként látjuk?

– Még történelemtanár-
ként kértek meg egy-egy ün-

nepség, megemlékezés leve-
zetésére. Valószínûleg meg
lehettek velem elégedve,
mert azóta is hívnak –
mondja mosolyogva. 

– Miként került sportterü-
letre?

– A sport szeretetét egyko-
ri pedagógusaim, általános
iskolában Krám Lehel, a gim-
náziumban Gaál Tivadar
plántálta belém. A fõiskolán
is profiktól tanulhattam a
sportágakat, nem okozott
gondot úszás, torna, atlétika,
labdajátékok. Harminc évig
asztaliteniszeztem, egy ideig
versenyzõként. Részt vettem
a városi amatõr tekebajnok-
ságban és amatõr tollaslab-
dázóként is pályára léptem. 

A vízilabda kimaradt az
életébõl. Szerinte korán elke-
rült Szentesrõl, a fõiskolán
és késõbb is versenyszerûen
úszott.

– A sport nálam hobbi is.
A fiamnak kilenc sportágat
tanítottam meg, a felesége-
met már megtanítottam úsz-
ni, most az unokámon a sor.

Takács László a városi di-
áksport bizottság elnöke.
Szívesen lemondana róla, ha
lenne utód. - Nyugdíjasként

már nem vagyok aktív része-
se az iskolai sportnak, és
nincs egy háttérintézmény,
ahol az ügyeket intézhet-
ném. De azért elkészítettem
a következõ év városi ver-
senynaptárját. Lesz teremfo-
ci, úszás, atlétika, kézilabda,
torna, mezei futás, labdarú-
gás, sõt egy megyei döntõt is
bevállaltam. Átalakulóban
van a diáksport és nem tu-
dom, mit hoz a jövõ. A mû-
velõdési és sportbizottság
tagjaként is próbálok segíte-
ni. Szerintem a városban van
sport- és programválaszték,
de sokan nem tudnak róla.

A Városért emlékérem
nem az elsõ elismerése, még-
is meglepte.

– Ez nem csak az én elis-
merésem, hanem a sportte-
rületé is. Sokat köszönhetek
a feleségemnek. Ritkán vol-
tam otthon, hétvégenként
versenyre jártam, délutá-
nonként edzésre. De peda-
gógusként megértette, és
mindketten szeretünk gye-
rekekkel foglalkozni. Szá-
momra az igazi kitüntetés,
ha egy versenyen örömmel
fogadnak.

Besenyei

A pad

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban a Papír-
sárkányok címû amerikai
filmdrámát vetítik novem-
ber 6-án, kedden 18 órától.
Ízelítõ a filmbõl:

Az utóbbi idõk egyik leg-
nagyobb sikerû, legméltatot-
tabb könyve alapján készült
ez a mélyen megrendítõ film
barátságról, családról, pusz-
tító erejû hibákról és a meg-
váltó szeretetrõl. A háború
szélén álló, kettészakadt or-
szágban két gyermekkori
jóbarát, Amír és Hasszán
örökre elszakad egymástól.
Gyönyörû délután van Ka-
bulban, az égen magasra
szárnyal a kitörõ öröm és az

ártatlan sárkányeregetõ ver-
seny számtalan gyönyörû
résztvevõje. Ám a gyõzelem
keserû következményeként
az egyik fiú gyáván elárulja
a másikat, és ez tragikus ese-
mények sorát indítja el... És
elkezdõdik a megváltáshoz
vezetõ keserves út... 20 évvel
késõbb a már Amerikában
élõ Amír visszatér a tálibok
által vasmarokkal uralt, ve-
szedelmes Afganisztánba,
hogy szembenézzen a sötét
titkokkal, melyek még min-
dig kísértik õt, és hogy egy
utolsó merész próbálkozás-
sal megpróbáljon mindent
jóvátenni.

Filmklub:
Papírsárkányok

A sport a hivatása, hobbija, életformája

130 éve: a Szentesi Lap
1882. december 2-diki szá-
mában a helyi színházügyrõl
jelentetett meg egy rövid
írást, amely így szól: „A kö-
zönség körébõl számosan
meginterpelláltak már ben-
nünket amiatt, hogy lapunk
a színház iránt nem tanúsít
oly meleg érdeklõdést, mint
azt más társulatok mûködé-
se alatt tette. Szolgáljon felvi-
lágosításul egyszer és min-
denkorra, hogy ez a feltûnõ
körülmény korántsem a
színmûvészet iránt minden-
kor tanúsított õszinte jó ér-
zületünk lanyhulásában, ha-
nem abban találja indokát,
hogy – mint már ezt alkal-
munk volt konstatálni – a
társulat adminisztrációja ré-
szérõl lapunk színi referense
indokolatlan és érthetetlen
figyelmetlenségben részesül.
Egyébiránt, ezen kicsinyes-
ségen magunkat túltéve, bár
nem személyes tapasztalata-
ink, de a legpraktikusabb ér-
tékû kritikus – a közönség
hangulata alapján készséggel
regisztráljuk, hogy a társulat
– jelen szervezetében – a kö-
zönségünk részérõl támaszt-
ható igényeket minden
irányban kielégíti; s különö-
sen az újonnan szerzõdtetett
énekesnõ J. Krecsányi Kati-
ca mindazon tulajdonokat
egyesíti magában, melyek

megkívántatnak ahhoz,
hogy õt a közönség kedven-
cévé avassák. S így nincs
más hátra, mint megfelelõ
anyagi támogatás által  bebi-
zonyítani, hogy hálás közön-
ségünk a törekvést és valódi
érdemet készséggel jutal-
mazza meg.”

100 éve: a Szentesi Lap
1912. okt. 13-án megjelent
számában az alábbi rövidhí-
reket olvashattuk: – Ne ve-
gyen Bécsbõl és Csehország-
ból behozott kész férfiruhát,
mivel ezek a legsilányabb
anyagból gyárilag készülnek
és rövid használat után telje-
sen hasznavehetetlenek. Ren-
deljen mértek után Bajomi
Nagy Lajosnál (Sarkadi utca
1. sz. = József A. u. 1.), ahol a
legújabb divatú szövetekbõl,
valamint állandóan haszná-
latos kék és fekete árukból a
legjutányosabban szerezheti
be szükséges ruházatát. –
Tyúkólak réme. Ezt a címet
érdemelte ki Dobos János 25
éves fiatalember, aki a közel-
múlt hetek során egész sereg
tyúklopást követtett el. Íme a
bûnlajstrom: Vass Sándor
vámszedõtõl 9, Molnár Sán-
dor Jókai utcai lakostól 11,
Molnár Imre nyomási tanyá-
járól 15, Cserna Józseftõl 9
tyúkot lopott el. A tyúkólak
rémét a járásbíróság vette
gondozás alá.

40 éve: a Szentesi Élet 1972
novemberi számában jelent
meg egy figyelemfelkeltõ
közlemény „A mi kis ta-
nyácskánk” címen, amelybõl
az alábbi idézet való: „Papp
Imre bácsit sokan ismerik
Szentesen. Nevével és ízes,
népi nyelvû, a paraszti élet
múltját bemutató rövid írá-
saival már a Szentesi Élet ol-
dalain is találkoztunk. Ezek
a cikkek kivonatai voltak a
nagy kedvvel és tudomá-
nyos alapossággal megírt
néprajzi tanulmányoknak.
Jelenleg több mint húsz ta-
nulmány, pályamunka fém-
jelzi Papp Imre bácsi mun-
kásságát. Ebben az évben írt
néprajzi munkájának a címe:
A mi kis tanyácskánk, ame-
lyet a szerzõ úgy említ, hogy
az nem egyéb, mint a családi
ház bemutatása. A tárgyi
emlékek leírásaiban látjuk a
parasztcsalád életét. Megele-
venedik a búbos kemence,
elképzelhetõvé válik a sza-
bad tûzhely, újrateremtõdik
a dédapa által a Kórógy
iszapjából 1816-ban emelt
vályogépület. Ma már nem
áll ez a tanya, egyre kevésbé
ismert a berendezése, de
mindenki számára megõr-
zõdtek Papp Imre emléke-
iben…”

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

A tyúkólak réme

Az alsóréti városrészben
található, a kórház szom-
szédságában; a Kiss Zsig-
mond-, a Köztársaság- és a
Cseuz Béla utcák határolják.
Az érintett területen Csong-
rád vármegye 1908-ban 216
házhelyet mért ki kedvezmé-
nyes áron munkáscsaládok
részére, emiatt kezdetben
Csongrád vármegyei telep-
nek nevezték, de a Széchenyi
út (ma Csongrádi út) közel-
sége miatt Széchenyi-telep-
ként is emlegették. A terület
kórház felé esõ részén a vár-
megye folytatta a házhelyek
kimérését, amely 1915-tõl a
Dr. Nagy Sándor-telep nevet
viseli az akkori alispán neve
után. Dr. Nagy Sándor Szen-
tesen született 1867. márc. 5-
én; apja Nagy Ferenc keres-
kedõ. Középiskoláit szülõvá-
rosában és Budapesten vé-
gezte; jogi tanulmányait a fõ-
városban folytatta. 1892-ben
államtudományi diplomát
szerzett, 1895-ben jogtudorrá
avatták, 1902-ben pedig ügy-
védi oklevelet nyert. 1892-
ben Csongrád vármegye
szolgálatába lépett, 1899-ben
már elsõ aljegyzõ, 1901-tõl
tb. fõjegyzõ, 1910–1925 kö-
zött Csongrád vármegye al-
ispánja, 1925-ben fõispánja, a
II. osztályú polgári hadiér-
demkereszt tulajdonosa.

L. L.

Utcáink, tereink
névadói (97.)

Dr. Nagy
Sándor telep

• A Szívügy Klub legkö-
zelebbi összejövetele novem-
ber 7-én, szerdán 16 órakor
lesz az ifjúsági házban. Ezen
a délutánon levetítik a po-
roszlói kiránduláson készült
filmet és baráti beszélgetést
tartanak a vallásról. 

Olvasónk írja

Fotó: Vidovics



(folytatás az 1. oldalról)
Ha ehhez hozzávennénk

azt az évi 2000 tonna zöld-
hulladékot, amit komposz-
tálnak Szentesen, a városi
hulladék mintegy 30 százalé-
ka újrahasznosul. A képvise-
lõ-testületi döntést megelõ-
zõen felmerült, a szelek-
tív hulladékgyûjtés további
népszerûsítésére lenne szük-
ség, hogy kevésbé terhelje a
lakosságot az állami sarc. 

Lapunk utánajárt és kide-
rült: a városban keletkezett
lakossági szilárdhulladék
közel kétharmadát kellene
2013-ban újrahasznosítani
ahhoz, hogy ellensúlyozni
lehessen a hulladéklerakási
járulék szemétdíj növelõ ha-
tását.  Vagyis a jelenlegi újra-
hasznosított mennyiség 13-
szorosát kellene kiválogatva

összegyûjteni a szentesiek-
nek. Erre nincs esély, de a
hatékonyság javulhat, miu-
tán múlt héten több mint 10
millió forintért válogató sza-
lagot vásároltak a berki lera-
kóba. – Eddig zsákokból vá-
logattuk az újrahasznosítha-
tó hulladékot, de heteken be-
lül üzembe állítjuk a szala-

got. A fejlesztés révén elérhe-
tõ, hogy az egész város terü-
letére kiterjesszük a sárga
zsákos gyûjtést, és a háztar-
tások elõl hoznánk el a szét-
válogatott hulladékot –
mondta lapunknak Kiss Fe-
renc, a városellátó munkatár-
sa.

Bíró Dániel

Vannak szép virágosker-
tek a városban, és a zsûri is
elismerte, nehéz dolga volt,
amikor az elsõ helyezettet
kellett kiválasztani a Virág-
színvonalasabb Szentesért
versenyen. Családi házas
kategóriában Biácsi Lász-
lóné, társasházas kategóriá-
ban Bucskó Jánosné a gyõz-
tes kertész. Nem elõször ne-
veztek a versenyre, ám
mindketten most érték el
legjobb helyezésüket.

Szépen nyírt sövény fogad
a Dózsa György utcai ház-
hoz érve. Kerítésen belül
sziklakert, a tetején malom-
mal, beljebb virágok, hátrébb
gyümölcsfák színesítik a ké-
pet. - Már behordtuk a virág-
ládákat és a dézsákat a vár-
ható hideg miatt – szabadko-
zik a házigazda Biácsi Lász-
ló. Bár a felesége nevezett, a
munka közös és az ered-
mény is. - Társasházból köl-
töztünk ide kilenc évvel ez-
elõtt, és akkor kezdtük az
udvar és a kert alakítását –
avat be a részletekbe. – Meg-
terveztük, mit hova kellene
ültetni, de így is volt olyan
fa, amit késõbb máshová he-
lyeztünk. Huszonöt évig fó-
liáztam, szerettem azt is.- A
férjem segít a nehezebb fizi-
kai munkában - veszi át a
szót a feleség. A nagy dézsá-
kat a leanderekkel én nem
bírom emelgetni, a permete-
zést, tápoldatozást is õ csi-

nálja. Nyáron mindketten
öntöztünk folyamatosan. A
sok balkonládába én hord-
tam a vizet, addig õ a fákat
locsolta. Szinte egész nap
folyt rájuk a víz.

Van itt oszlopos szil, kõ-
ris, õszibarack, alma és cse-
resznye, szeder, ribizli, orgo-
na, rózsa, örökzöldek. Olyan
különlegesség is található,
mint a golgotavirág. - A kri-
zantémot és a muskátlit ma-
gam szaporítom – mondja a
háziasszony. – Így olcsóbb és
jut az ismerõsöknek is egy-e-
gy cseréppel – teszi hozzá
mosolyogva. – A nyereményt
a kertre költjük természete-
sen – mondják szinte egy-
szerre.

Biácsiék szinte a kezdetek-
tõl jelentkeztek a versenyre.
Az eddigi második és har-
madik helyek után, idén
övéké lett az elsõ hely a csa-
ládi házas kategóriában. Öt
éve megkapták a Csongrád
megye legvirágosabb és leg-
rendezettebb kertje verseny
második díját.

Az vitathatatlan, hogy a
szép kert pénzbe kerül. A
munkaórákat nem beárazva
is, a virágpalánták, vegyszer,
tápoldat, virágföld és nem
utolsósorban az öntözõvíz,
mind-mind pénzbe kerül. Az
idei aszályos nyár különösen
nehézzé tette a kertészke-
dést. 

A másik gyõztes, Bucskó
Jánosné naponta, kannával
hordta a vizet a Szabadság
tér A épület elõtti kertecské-
be. Egyedül ápolja már hét
éve az akkor körbekerített

kis területet, a 16 lakó közül
senki nem segíti a munkáját.
Az idén kétszer kellett újra-
ültetnie, mert elvitték a virá-
gait. – Amikor a legszebbek
voltak, akkor ásták ki õket –
panaszkodik. Sõt, tavaly
még a kerítés egyik oldalát is
ellopták. Minden évben visz-
nek el virágot, de ennyit még
sosem, mint az idén. 

Legalább 15 féle növény
pompázik kertben. Többször
ért el második helyezést a
Virágszínvonalasabb Szente-
sért versenyen, tavaly volt
elõször elsõ. Az idei ered-
ményhirdetésen könnyezve
vette át az elsõ helyért járó
oklevelet és vásárlási utal-
ványt. – Nem gondoltam
volna – mondta. – Amikor
legszebb volt a kert, akkor
túrták össze. Sokat küzdöt-
tem, hogy szép legyen, lo-
csolni is sokat kellett. Az er-
kélyemen is vannak virágok,
azokat kétszer, a ház elõttie-
ket naponta egyszer öntöz-
tem. Az elsõ helyért járó vá-
sárlási utalványt Bucskó
Jánosné is virágra költi.

A város fõkertésze szerint
jövõre is kiírja az önkor-
mányzat Virágszínvonala-s-
abb Szentesért versenyét,
melyre bárki jelentkezhet a
kertjérõl, erkélyérõl, munka-
helyérõl készült fotókkal.
Baloghné Berezvai Csilla el-
mondta: a zsûri nem elsõsor-
ban szakmai szempontok
alapján dönti el a helyezése-
ket, sokkal inkább a kert
összhangját nézik.

Besenyei

22001122..  ookkttóóbbeerr  3311.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 33

(folytatás az 1. oldalról)
– A lehetõ legkisebb vér-

veszteséggel szeretnénk túl-
lenni ezen a kényszerû át-
szervezésen – tette hozzá a
polgármester. Lapunk infor-
mációi szerint elsõsorban a
szerzõdéses és a nyugdíjas
korú munkatársakat érinti
majd a leépítés, amelynek
végleges számairól novem-
berben határoz a grémium. 

A voksolás elõtt Ollai
Istvánné úgy fogalmazott,
akaratunk ellenére nyakunk-
ba rakják a járási hivatalt. A
pálmásoktól Horváth István
azt boncolgatta, hogy ebben
az ügyben nem volt mozgás-
tere a városnak, rákény-
szerítettek valamit, amirõl –
teljesen feleslegesen – meg is
szavaztatják a döntéshozó-
kat, holott nincs döntési sza-
badságuk. Bejelentette, hogy
tartózkodni fog a voksolás-
nál. A jobbikos Szabó Zoltán
hangsúlyozta, valamiként el-
lent kellene állni ennek a

kormányzati törekvésnek,
mert elfogadhatatlan, hogy
nincs garancia az átvett
munkatársak továbbfoglal-
koztatására. A Fidesz-KDNP
frakció részérõl Halmai István
elismerte: lehet, hogy szen-
vedõ alanyai vagyunk, még-
is szükség volt az államigaz-
gatási feladatellátás átszer-

vezésére, annyira kilátásta-
lan helyzetbe került az ön-
kormányzatok többsége. A
testület többsége támogatta a
megállapodás véglegesítését
és aláírását, amire lapunk
megjelenése napján, szerdán
kerül sor.

Bíró Dániel 

Hatvanan maradnak a városházán

(folytatás az 1. oldalról)
A tész idei forgalma 4,7

milliárd forint körül várható
év végéig. Az elsõ háromne-
gyed éves bevétel 650 millió

forinttal haladta meg az elõ-
zõ évit – sorolja Ledó Ferenc.
– Azok a tagjaink is nagyobb
jövedelmet értek el, akik be-
tartották a termesztés tech-

nológiát és jó minõségû árút
adtak le. A szövetkezet költ-
ségei mintegy 50 millió fo-
rinttal nõttek, az elvárt bér-
emelés, a termékdíj és a ma-
gas üzemenyag költségek
miatt. A tagok száma évek
óta ötszáz körüli. A Móra-
kert körüli bizonytalanságok
miatt mintegy százötven
termelõ jelentkezett felvétel-
re, végül azonban csak 7-8
kertész maradt meg.

Több gépet, válogatókat,
targoncát vásároltak az év
folyamán negyven millió fo-
rint értékben. Korszerûsítet-
ték a hûtõt, és több kisebb
fejlesztést is végeztek. El-
kezdték egy 400 négyzetmé-
teres csarnok építését, ahol a
tagjaik kulturált körülmé-
nyek között tudnak majd
dolgozni. Az ötven millió fo-
rintból megvalósuló csoma-
golótér várhatóan ez évben
elkészül és a mûszaki át-
adást követõen, az áprilisi
szezonkezdéskor használat-
ba vehetik a termelõk. 

A Szentesi paprika kétéves
földrajzi eredetvédelmi eljá-
rása a vége felé tart. Várha-
tóan jövõ áprilisban már
a csomagolóanyagokon is
megjelenik a földrajzi oltal-
mi védjegy, ami garancia,
hogy az uniós logóval ellá-
tott zöldségeket a szentesi
térségben termesztették. 

Besenyei Gábor

Rekordbevétele lehet
a Délkertésznek

A Köztisztasági Egyesülés nyári felmérése szerint 74
hazai település közül mindössze 16 városban nem éri el a
120 literes edényre vonatkozó nettó szemétdíj a 300 forin-
tot – a tizenhatban ott van Szentes is. Megyei szinten ná-
lunk a legolcsóbb a személyszállítás: itt 234, Makón 252,
Hódmezõvásárhelyen 306, Csongrádon 356, Szegeden pe-
dig 576 forint a 120 literes edény havi nettó ürítési díja.
Az elfogadott jogszabály szerint 2014-tõl egységesen álla-
pítják meg a szemétszállítási díjakat az országban. A fi-
zetendõ díjakat a Magyar Energia Hivatal javaslatának fi-
gyelembevételével kell meghatározni, az energiahivatal-
nak minden év szeptember 30-ig kell megküldenie a díj-
megállapítással és -változással kapcsolatos javaslatát.

Szabad út a kalandparknak

Információink szerint hétfõn zárt ülés keretében hatá-
rozott arról a képviselõ-testület, hogy hosszú távra bérbe
adja azt a Vecseri-foki területet, amelyre kalandparkot
építene az L-Direct Kft. A cég még 2010 tavaszán nyert
193 milliós támogatást a közel 400 milliós fejlesztéshez.
Úgy tudjuk, azzal, hogy az önkormányzat jóvá hagyta az
ingatlan hasznosítását, akár már idén megkezdõdhet a
beruházás, amelynek befejezési határidejét 2013 október-
re módosította a támogató szerv. Támogatási elõleget is
felvehet a kft, illetve a pénzügyi háttér szintén biztosí-
tott. A kiszolgálóépület és a kerítés felállításával kezdõd-
nének a munkálatok, a kalandelemeket várhatóan a jövõ
év elején állítják a helyükre. Nyitás optimális esetben
március-áprilisban lehet.

Virágosabbá tették a várost

Egyelõre zsákból válogatják az újrahasznosítható szemetet.

Bucskó Jánosné

Biácsi Lászlóné

Sarc épült be a szemétdíjba

Idén közel 100 milliót fordítanak fejlesztésre
– targoncát is vettek.



Három gyõzelemmel, csoportel-
sõként jutott a Magyar Kupa négyes
döntõjébe a Hungerit-Szentesi VK
nõi vízilabdacsapata.

A Honvéd, a Dunaújváros és az
Újpest volt Zantleitner Krisztina
csapatának ellenfele a Magyar Kupa
szentesi selejtezõcsoportjában hét-
végén. A két fõvárosi ellenfelet kön-
nyen legyõzték a lányok, az
újvárosiakkal már nehezebb dolguk
volt, de így is 7-5-re nyerték a talál-
kozót. 

– A Honvéd ellen mutatott játék-
kal, az elsõ nyolc perc kivételével,
elégedett voltam, lendületes, pör-

gõs vízilabdát játszottunk, és ezt a
lendületet tovább tudtuk vinni a Du-
naújváros elleni találkozó elsõ fél-
idejéig – értékelte a történteket
Zantleitner Krisztina vezetõedzõ. –
A harmadik negyedben a helyzetki-
használásunk hagyott kívánnivalót
maga után, tanácstalanok voltunk
az Újváros zónavédekezése ellen,
ezen mindenképpen változatnunk
kell, hiszen a keddi bajnoki mérkõ-
zésrõl, Dunaújvárosból is ponttal,
pontokkal szeretnénk hazatérni. A
hétfõi sorsoláson a BVSC-t kapta
elõdöntõbeli ellenfelének a szentesi
nõi csapat.

Hibátlanul az elõdöntõbe

Gyulán, a hagyományos Várfürdõ Kupán versenyeztek ifjú úszóink
október 20-án. A gyulai sportuszodában ezen a napon ünnepséget is
rendeztek: az intézmény ekkor vette fel Széchy Tamás, a legendás
úszóedzõ nevét.

A Szentes Városi Úszó Club utánpótlás korú versenyzõi összesen 12
éremmel és értékes helyezésekkel tértek haza az országos megmérette-
tésrõl.

Aranyérmesek: Szûcs Balázs 100 méter gyorson, Csatlós Flóra 100
gyorson és 50 mellen, Szaszkó Zorka pedig 100 méter mellen.

Második helyen végzett Kürti Sz. Zsombor 100 méter gyorson, Szûcs
Balázs 50 méter háton és gyorson, Lantos Viktória 100 méter mellen és
50 méter gyorson.

Bronzérmet szerzett Kürti Sz. Zsombor 50 méter gyorsúszásban,
Csatlós Flóra 200 vegyesen és Csatlós Gréta 50 gyorson.  Edzõ:
Dancsóné Csák Zsuzsa

Október utolsó hétvégéjén Hajdúszoboszlón vettek részt úszóink a
HungaroSpa Kupa elnevezésû nemzetközi versenyen. Az Árpád SE is-
mételten kiváló házigazdának bizonyult a 8 ország több mint félezer
úszóját felvonultató viadalon. A szentesi egyesület Gergely Szabolcs ré-
vén gyarapodott egy arany-és egy ezüstéremmel, a 10 éves fiú 100
méter gyorson nyert, 100 méter pillangón 2. lett. Több érmes helyezést
értek el ezen kívül a mieink korcsoportjukban: Héja Ágnes 100 méter
gyorson és pillangón szerzett 1-1 ezüstöt, Sarusi-Kis Adél 100 mellen
és gyorson 2. ill. 3. helyen végzett, Rácz Nikolett 100 mellen 3., Szabó
Dániel 100 mellen 2., Kondorosi Gréta 100 háton elért 2. helyezéssel
büszkélkedhet. Grétát ráadásul a LEN-ponttáblázat alapján a '99-es lá-
nyok között a verseny legeredményesebbjének választották. Edzõk:
Rébeliné Vincze Edit, Paulovics Tamás. D. J.

Sikerek a Várfürdõ és
a HungaroSpa kupán

Versennyel emlékeznek a
horgászok a tizenhárom éve
elhunyt egykori kunszent-
mártoni versenyzõre, Kiss
Istvánra. A versenyt a mind-
szenti Katech, a szentesi
Gerecz Elemér és a kun-
szentmártoni Körös horgász
egyesület szervezi a Kurca
városi szakaszán november
11-én, vasárnap  reggel nyolc
órától. Nevezni több kategó-

riában, csak elõzetes jelent-
kezés alapján, a helyszínen
lehet. Díjat kap mind a hét
szektor elsõ három helye-
zettje. A versenyt közös ebéd
zárja a Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület székházá-
ban Jelentkezni Kazy Csa-
bánál lehet a 30/305-79-54
számon vagy a kazycsali@
freemail.hu internetes címen.

Kiss István-
emlékverseny
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Alig egy éve táncol együtt
László Csaba és Páli Viktó-
ria, s nem csupán a magyar
bajnoki címet mondhatják
magukénak, de már egy vi-
lágkupa második helyet is.
Bár a páros férfitagja volt
már korábban világbajnoki
bronzérmes és világkupa-2.
is, ezeket tíztáncban érte el
korábbi partnereivel, most
azonban standard táncok-
ban a Szilver TSE párosa az
eddigi legelõkelõbb helye-
zését könyvelheti el.

A világ túlsó felére kellett
utazniuk a kiugró eredmé-
nyért, azonban a páros útja
az elmúlt hetekben-hónapok-
ban többször is vezetett ha-
sonló távolságokba. Bang-
kokban egy World Open-
versenyen a számukra abszo-
lút elfogadható 5. helyen vé-
geztek. Majd Kínában indul-
tak egy Grand Slam-tornán,

ahol komoly mezõnyben a
15. helyet szerezték meg.

Ezután következett a stan-
dard táncok világkupája,
amit Hongkongban rendez-
tek október 21-én. Mint Csa-
ba mondta, a nevezési lista
láttán reménykedhettek a jó
szereplésben, de azért az
ezüstéremhez sok kiváló pá-
rost kellett megelõzniük.
Egyedül a gyõztes orosz ket-
tõs sikere volt borítékolható,
egyébként borult a papírfor-
ma. A világkupákon a leg-
több nemzet a második he-
lyezettjeit indítja, de sok or-
szágból a bajnokok vannak
jelen, így a mi esetünkben is
a legjobb magyar standerdes
duó volt ott a 27 páros között
(a világranglistán 21-ek). 

A pályafutásuk legjobb
eredményét elérõ szentesi
táncosoknak sok versenyzõ
és tánctanár gratulált, a leg-

utóbbi moszkvai versenyen a
tajvani pontozó meg is hívta
õket a versenyére. 

Merthogy Ázsia túlsó vé-
gébõl megérkezve, pár nap-
pal késõbb már az orosz fõ-
városban versenyeztek egy
Grand Slam-viadalon. Itt óri-
ási mezõny jött össze, több
mint 250 indulóval, és termé-
szetesen hazai hegemóniá-
val. Vikiék itt a 18-19. helyet
szerezték meg.

A versenyek sora a követ-
kezõ idõszakban is sok uta-
zással jár együtt, Nagyvárad-
tól Bécsig. December elején
pedig Melbourne és a stan-
dard világbajnokság  követ-
kezik. Az ottani esélyeikrõl
azt mondják, szeretnének a
középdöntõbe jutni. Van a vi-
lágon 8 pár, akik még elõttük
járnak, de a maradék 4 hely
valamelyikét megcélozzák. 

Hongkongra visszatérve, a

táncsiker mellett rengeteg
más élmény is érte Vikiéket.
18 órás út után, pénteken ér-
keztek meg, s a vasárnapi
verseny elõtt, szombaton
megnézték a  várost. Jártak
például Buddha 26 méter
magas, bronzból készült
szobránál, lenyûgözte õket a
sok magas épület. Zsúfolt a
város, felfelé terjeszkednek,
állapították meg a táncosok.
Pekinghez képest sokkal igé-
nyesebbnek, kulturáltabbnak
látták Hongkongot. Felka-
pott hely tánc szempontból,
de igazán kiemelkedõ hazai
táncospár csak egy akad. A
város anyagi lehetõségei csak
abban mutatkoztak meg,
hogy a szervezés magas szín-
vonalú volt a versenyen, de
nem volt sem pénzdíj, sem
ajándékok.

Ha teheti, elkíséri táncosait
távolabbi versenyekre Szat-
mári-Nagy Szilvia, de Viki-
ékkel most harmadszorra
utazott el. A Szilver TSE ve-
zetõje szerint az elért ered-
mény bátran párhuzamba ál-
lítható a tavalyi szombathe-
lyi világkupa-ezüsttel: Ázsiá-
ban reálisabban értékelhetõ a
pontozás, mint egy hazai
versenyen. Azonban az úti-
költségekhez a hazai szak-
szövetség csak minimális
összeggel járult hozzá: a fe-
jenként 250 ezer forintos re-
pülõjegyhez csak 50-50 ezer-
rel. A világbajnokságok ese-
tében is ugyanez az arány,
ezért saját maguknak kell
megteremteniük a feltétele-
ket. A város és a Legrand Zrt.
segítsége nélkül nem tudná-
nak ilyen eredményeket fel-
mutatni, véli a Szilver veze-
tõje.

Darók József

Érdekesen alakult a végki-
menetele a szombati, Szente-
si Kinizsi – Gyálarét megyei
másodosztályú labdarúgó-,
és a Szentesi Sportiskola –
Marostõ megyei férfi kézi-
labda-mérkõzésnek. A Szen-
tes –Gyálarét meccs el sem
kezdõdött, mert a vendégek
nem jelentek meg a találkozó
kezdési idõpontjában, szom-
baton 14 órakor. Talán a Ki-
nizsi eddigi nagy gólarányú
gyõzelmei riasztották el a
mezõny alsó régiójában ta-
nyázó vendégeket, akik így
egy viszonylag szerény, de
elfogadható 0-3-mal letudták
a meccset. A Kinizsi követke-
zõ mérkõzésére november 3-
án, szombaton Zsombón ke-
rül majd sor.

A Szentesi Sportiskola-Ma-
rostõ megyei férfi kézilabda-
mérkõzésen sem ment min-
den simán. Ez a bajnoki
ugyan nem maradt el, vi-
szont valamilyen oknál fog-
va mindössze 50 percig tar-
tott a meccs, hogy a maradék
10 perc hol veszett el, azt a

Czesznak György, a Sportisko-
la vezetõje, a csapat játékosa
is szeretné tudni. – Kétszer
25 percig tartottak a félidõk,
állítólag a Marostõ kérésére,
amit állítólag jeleztek is a já-
tékvezetõknek. Mi ebbe nem
mentünk bele, így minden
bizonnyal a szövetség felé
fordulunk az ügyben, ha
kell, akkor óvunk is, de min-
denekelõtt szeretnénk tisztán
látni, és kideríteni, mi is tör-
tént pontosan.

A rövidített mérkõzésen
viszont sima, nyolcgólos
marostõi gyõzelem született.
A 34-26-os vereséggel Czesz-
nak György sem volt elége-
dett, elmondása szerint nem
játszottak jól, sõt, a védeke-
zésük kifejezetten gyenge
volt, és erre az sem mentség,
hogy elsõ számú kapusuk
nem állhatott rendelkezésük-
re.

A Sportiskola együttese
legközelebb pénteken este
Hódmezõvásárhelyen lép
pályára.

HV

Különös meccsekEzüstérmes tánc a hongkongi világkupán

Saját magát is legyõzve,
háromgólos hátrányát le-
dolgozva nyert rangadót a
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata a Ferencváros ellen.
A zöld-fehérek azonban bí-
rói hibára hivatkozva meg-
óvták a mérkõzést.

A hétközi, Vasas elleni ha-
zai összecsapáson minden a
vendégek mellett szólt, vesz-
tett is a Szentes 11-6-ra, ám
akik látták a találkozót, el-
mondhatták: kifejezetten jól
játszott a Szentes. Sajnos a
mieink egyik húzóembere,
Nagy Márton súlyos sérülést
szenvedett a mérkõzésen, a
Hárai lábával való találkozá-
sát orrcsonttörés követte, így
a 20 esztendõs tehetség
hosszabb idõre kidõlt a sor-
ból. Szombaton viszont igazi
rangadó várt Horváth
Tamásékra, a Ferencváros el-
len szerette volna megsze-
rezni elsõ gyõzelmét a baj-
nokságban Lukács Dénes
együttese. Idegesen kezdett
a Szentes, a Fradi viszont an-
nál nyugodtabban, a sorra
megítélt elõnyöket belövöl-
dézték a fõvárosiak. Sokáig
vezetett a Fradi, mikor kez-
detét vette a Tóth Zoltán-
show. A szentesi fiatalember
két büntetõjével és egy ak-
ciógóljával fordított a csapat,
ám úgy tûnt ez is csak a dön-
tetlenre lesz majd elég,
ugyanis 10 másodperccel a
vége elõtt – ugyancsak bün-
tetõbõl- egyenlített a Fradi.
Az igazi csattanó azonban a
végére maradt, mivel négy
(!) másodperccel a végsõ du-
daszó elõtt a játékvezetõk
újabb ötméterest fújtak be a
Szentesnek, amit Tóth Zol-

tán értékesített, ami hazai
gyõzelmet jelentett. 

- Fegyelmezetten és jól ját-
szó ellenféllel szemben sike-
rült kínkeservesen kiharcolni
a gyõzelmet, de ez a kibrusz-
tolt siker is ugyanúgy három
pontot ér, mintha nagy gól-
különbséggel nyertünk vol-
na - mondta a mérkõzést kö-
vetõen Lukács Dénes, a
szentesiek mestere. – Nem
így terveztem a mérkõzés
forgatókönyvét. Nagyon sok
hibát követtünk el a harma-
dik negyedig, de ezt követõ-
en azt gondolom, hogy a
kondicionális különbség és
egy picit a taktikai érettség a
mi javunkra billentette a
mérleg nyelvét, de mondom,
ez nüanszokon múlott. A
meccsen majdnem saját ma-

gunkat vertük meg, ám a ne-
gyedik negyedben bebizo-
nyítottuk, hogy olyan fegye-
lem van a csapatban, amivel
ilyen mélységbõl is talpra
tudtunk állni, annak ellené-
re, hogy nagyon késõn indí-
tottuk a hajrát. Jót tett a csa-
patnak a kapuscsere, Hor-
váth Alex meg tudta lepni az
ellenfelet, míg a mezõnyben

Tóth Péter, Tóth Zoltán és He-
gedûs Bence játszottak na-
gyot.

Gyõzelmével a Szentes fel-
jött a 10. helyre, ebbõl a po-
zícióból várja a csapat a no-
vember 6-i, kedden 18 óra-
kor, a ligeti uszodában meg-
rendezésre kerülõ, Szolnok
elleni mérkõzést.

HV

Egy biztos: a találkozó vége elõtt 10 másodperccel, a
büntetõhöz készülõdõ Deutsch Máté kezébõl a lövés
elõtt kiesett a labda. Marjay játékvezetõ azonnal kifelé
mutatott, vagyis a mieinknek ítélte a labdát, kollégája,
Fekete sporttárs azonban jelezte, szabálytalanság történt,
így ismételhetett a Fradi – eredményesen, így alakult 11-
11-re az állás. A sportnapilap szerint  „ Deutsch Máté ke-
zébõl Tóth Zoltán kirúgta a labdát, amiért cserés kiállítás
járna, ám elmaradt, és végül éppen Tóth szerezte a gyõz-
tes találatot – szintén büntetõbõl... Mindezek után a Fradi
megóvta a meccset.”  A mérkõzés jövõ héten, a szövetség-
ben folytatódik…

Óvás a Fradi-meccsen

Egy kis póz Bruce Lee szobránál a nagy verseny elõtt.

Fotó: Vidovics



Ingyenes számítástechni-
kai tanfolyamot indított a
városi könyvtár, az önkor-
mányzathoz tartozó intéz-
ményekben dolgozók szá-
mára. A májusban kezdõ-
dött, 160 órás ECDL Start
képzés november végén ér

véget. Tímár Ferenc mérnök-
tanár szerint az operációs
rendszerek ismerete, az
internet, a szövegszerkesztõ
és a táblázatkezelõ progra-
mok használatának elsajátí-
tása az informatikai írástu-
dás alapja. A tanfolyamra

jelentkezõ 27 fõ többsége
óvónõ. Piti Gáborné és Illésné
Matus Julianna a Rákóczi ut-
cai óvodából érkeztek. Mint
mondták, az óvodások sok-
szor jobban ismerik a szá-
mítógépet, mint õk. A kép-
zésre is azért jöttek, mert
nem csak otthon tudják
hasznosítani, hanem a mun-
kájukat nagyban segíti a
most megszerzett tudás. A
foglalkozásokra kereshet-
nek képeket az interneten,
amit ki is tudnak nyomtatni
vagy vetíteni. A képzés vé-
gén sikeres vizsgát tett
résztvevõk, három éven be-
lül megszerezhetik a szak-
munkás bizonyítványnak
megfelelõ ECDL hét modu-
los végzettséget.
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Az érettségi után két fiútestvér elté-
rõ utakon indult el az életbe. Egyi-
kük csendõr százados lett, a másik
partizán. Csak 1949-ben találkoztak
újra. Addig csupán az egykori isko-
latársak beszámolóiból hallottak
egymásról. Beszélgettek. A volt
csendõrtiszt:
- Rég láttalak, mi van veled?
A volt partizán:
- Megvagyok, segédmunkásként
dolgozom egy gyárban. És te?
A volt csendõrtiszt:
- Századosi rangban átvettek a

Néphadseregbe. 
A volt partizán: 
- Hát az meg hogy lehet?
A volt csendõrtiszt: 
- Azt írtam az önéletrajzomba, hogy
a testvérem partizán. Te meg gon-
dolom, azt, hogy a testvéred
csendõr százados.

A földosztás, majd az újraállamosí-
tás után János bácsit rá akarják be-
szélni, lépjen be a termelõ szövet-
kezetbe. Az öreg már hajlik rá, mire
az agitátor hozzáteszi:
- Néhány dolgot be kell ám adni a
közösbe.
- No és mit?
- Be kell adni a lovakat.
- Ha be kell, hát beadjuk.
- A tehenet is be kell adni.
- Azt is beadjuk.
- A kecskét is be kell adni.
- A kecskét? Azt nem adom!
- Aztán miért?
- Mer az van!

Az egyik pozsonyi magyar iskolá-

ban egy gyerek a szünetben ezt írta
a táblára: "Talpra magyar!" A tanár
belép az osztályterembe, meglátja a
feliratot a táblán, és rettenetesen
ideges és mérges lesz.
- Ki merte ezt ideírni?
Senki se jelentkezik.
- Száz koronát adok annak, aki
megmondja, hogy ki írta.
A gyerekek összesúgnak ezen a
nem várt elõnyös ajánlaton, aztán a
kis Márton jelentkezik.
- Na, áruld el, ki írta?
- Tessék elõbb a pénzt ideadni!
A tanár már szeretne a végére járni
ennek az irredenta akciónak, és
odaadja a száz koronát.
- Na itt van, te csirkefogó! Most
már megmondod végre, hogy ki írta
ezt a pimaszságot?
- Petõfi Sándor.

A szentesi Hlavács Zoltán
és felesége Csilla négy
lányt nevel. Már ez is nagy
dolog, de bennük az a kü-
lönleges, hogy a négy közül
három – Gabika, Enikõ és
Ingrid – ikrek. Velük és az
idõsebb testvérrel, Katával
beszélgettünk a minden-
napokról, családról, iskolá-
ról.

– Férjemmel, Zolival sze-
rettünk volna egy testvért
Katának, ezért vágtunk bele
a második terhességembe,
de egy testvér helyett rögtön
három kishúggal lett gazda-
gabb 2002 áprilisában – em-
lékezik vissza Hlavácsné
Varga Csilla. – A hármas
ikerterhesség nagyon veszé-
lyes, mert mindig koraszü-
léssel végzõdik, a lányok is
hét hónapra születtek. En-
nek megfelelõ volt a súlyuk
is, Gabika 2310, Enikõ 2070,
Ingrid 1980, grammal szüle-
tett egy-egy perces különb-
séggel. Ehhez képest nõvé-
rük Kata 3680 gramm volt,
érzékelhetõ a különbség. Az
ikrek császármetszéssel jöt-
tek a világra, ez hármas ik-
reknél kötelezõ, mert normál
szülésnél az utolsónak már
nem maradna oxigén.

– Kaptak-e segítõt a kór-
házból való távozás után?

– Különösebb külsõs segí-
tõre nem volt szükségünk,
mert anyósom itt lakik a kö-
zelünkben, õ segített nekünk
a gyermekek ellátásában.
Természetesen három gyer-
meknél lényegesen több
munka van, mint egy gyer-
mek esetében, de a Katával
szerzett tapasztalatokat fel-

használva gyorsan belejöt-
tünk. Persze, amíg kicsik
voltak mindenki segített –
apuci, nagymama, nagypa-
pa- de a kezdeti nehézsége-
ken gyorsan túltettük ma-
gunkat.

– Hogy telik egy napjuk?
– Én ötkor kelek, elkészí-

tem a reggelit - mondja Csil-
la. – A lányoknak negyed
hétkor van ébresztõ, reggeli-
zünk, majd a reggeli készü-
lõdés után, mivel Fábián-
sebestyénre járnak iskolába,
kimennek a buszmegállóba,
hogy az iskolabusszal el-
menjenek a suliba. Iskola
után mindenki önállóan ta-
nul, megcsinálja a leckéjét,
amit én leellenõrzök, majd
vacsora, és ha van idõ rá, ak-
kor nézhetnek tévét. – Ked-
venc csatornáink az RTL,

Minimax, MTV, Jim Jam-
szólnak közbe az ikrek, Kata
pedig általában a Spektru-
mot és a Discoveryt nézi. A
hétvégén a szombati nap a
pihenésé, ekkor egy kicsit to-
vább alszunk, majd segíte-
nek az ebéd elkészítésében.
Ma például Ingrid készítette
a másodikfélét. Ez azonban
nem kötelezõ, csak akkor
jönnek fõzni, ha kedvük van
hozzá - folytatja Csilla a be-
szélgetést. Ezen kívül a házi-
munkában mindenki kiveszi
mindenbõl a részét. Van egy
napos táblánk, amit minden-
nap rendezünk. Van, aki te-
rít, van aki pizsamát készít,
van aki összeszedi a szeme-
tet és így tovább. Ez minden-
nap változik. A vasárnap is
lazább, azonban ilyenkor
már elkészítik a leckét és ta-

nulnak a hétfõre. Hét közben
mindenki jár valamilyen
szakkörre – hétfõn és szer-
dán Kata fafaragásra, ked-
den Ingrid, Enikõ és Kata
társastáncra, Gabika kerámi-
ára, csütörtökön a három
nagylány ismét táncol, pén-
teken nincs semmi, van egy
kis lazítás. Amikor hétvégén
apa dolgozik – szól közbe
Gabika – anyával valaki
mindig elviszi neki az ebé-
det és közösen megebéde-
lünk. 

– Mennyire hasonló az ér-
deklõdésük? 

– Mindenkinek más és
más az érdeklõdési köre –
mondja Zoli. – Ez meglátszik
a választott szakkörökben,
illetve a kedvenc tantárgya-
ikban. Egyébként rendkívül
kreatívak. 3-4 éve már õk ké-

szítik a családtagoknak és
egymásnak az ajándékokat.
Van, aki tûpárnát varrt, van
aki sószórót, perselyt és más
hasznos dolgokat készített.
Csinálnak falidíszeket, pa-
pírzsebkendõ-tartót, telefon-
tokot, kerámiát, szélcsengõt
stb. A lakásban a dísztárgyak
szintén az õ kezük munkáját
dícsérik.

– Ekkora családnak nagy
autó kell!

– Igen, mi is így gondol-
juk, ezért van egy hétszemé-
lyes kocsink – válaszol Csilla
– ami egy-egy kiránduláskor
meg is telik. Emelett van egy
kis Polskink azért, ha többfe-
lé kell menni, akkor minden-
ki el tudjon jutni szakkörre,
iskolába stb.

Kovács Károly

Kos 
Ez a hét elégedettség-
ben és lelki nyugalom-

ban telik. Kipihenten vág neki a
feladatoknak, és jó híreket kap a
karrierjével és a munkájával kap-
csolatban. A párja iránti szenve-
délye felvillanyozza.

Bika 
Nagy lendülettel kezd
bele új feladatokba, és

végre hozzáfog egy fontos tervé-
hez is, melyet talán régóta halo-
gatott, ám most megkapja az
utolsó lökést. 

Ikrek 
Teljes erõbedobással
veti bele magát a mun-

kába, úgy érzi, bizonyítania kell,
vagy többet tennie azért, hogy
megfeleljen a munkahelyén. 

Rák 
Nehéz megbeszélésekre
számíthat a munkában,

és talán személyes támadásnak
éli meg az apróbb kritikákat, de
ne vegye magára a bírálatot, ha-
nem fontolja meg.

Oroszlán 
Nem lesz ideje sokat
gondolkodni, gyors

döntéseket kell hoznia a munka-
helyen, és talán bizonytalanságot
okoz önben, hogy improvizálásra
és spontaneitásra kényszerül.

Szûz 
Újra megnyílik egy lehe-
tõség a karrierjében,

amirõl egyszer már lemondott,
de most az eddigi tapasztalatok-
ból okulva már okosabban vág
bele, ami sikerrel kecsegtet.

Mérleg 
Úgy érzi, elérkezett az
ideje, hogy több idõt

szenteljen a kedvenc hobbijának.
Használja ki a lehetõséget, hogy
olyan területen fejlessze a képes-
ségeit, amely örömöt szerez. 

Skorpió 
A bõség zavarával küzd
a munkaajánlatokban,

több irányból is megkereshetik
azok, akik számítanak szakmai
tudására, a választásban hallgas-
son a szívére. 

Nyilas 
Érdemes megfontolnia
egy változtatást a karri-

erjében - akár a munkahelyét,
akár az idõbeosztását illetõen. Ne
ijessze meg az ezzel járó bizony-
talanság, hosszú távon megtérül. 

Bak 
Nehezen tér vissza a
munkába, úgy érezheti,

az állandó stressz és túlórázás a
magánéletétõl és a fontos tervei-
tõl veszi el az idõt. Ne halogassa
tovább, beszéljen a felettesével.

Vízöntõ 
Minden fronton elége-
dett lehet, nemcsak a

karrierje, de a magánélete is
szárnyakat kap. Kipihenheti ma-
gát, és amikor visszatér a mun-
kahelyére, érezheti, hogy köny-
nyebb a  munka.

Halak 
Sorozatban kapja a jó
híreket - mindez alapos

csapást mér a pesszimizmusára.
Munkája gyümölcse beérik, és
immár semmi nem akadályozhat-
ja meg, hogy élvezze a  sikere-
ket.

Október 31-november 9.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A Szentesi Dumaszínház-

ban lép fel Mogács Dániel és

Kiss Ádám. A november 15-

én, csütörtökön 19 órakor

kezdõdõ estre jegyek elõvé-

telben vásárolhatók a Mûve-

lõdési és Ifjúsági Házban és a

Babilon Könyvesboltban. A

Dumaszínház vendégei az if-

júsági házba várják az érdek-

lõdõket. 

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.

Városi könyvtár
Bíró Jenõ emlékkiállítása láto-

gatható az intézmény nyitvatartá-
si idejében.

Mûvészetek Háza
Szentesi õszi tárlat – A mûvé-

szeti iskola tanulóinak képzõmû-
vészeti alkotásaiból látható kiállí-
tás. Kézmûves mûhelyek: fekete-
kerámia, vesszõ, gyékény, gyer-
tya és nemez, csipke, szövés-fo-
nás, fafaragás elsajátítására van
lehetõségük az érdeklõdõknek.
Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
A Katona Kiss Alapítvány pá-

lyázatára idén hat szerzõ 18  al-
kotása került a bíráló bizottság
elé. A zsûri a 2012. évi ösztöndí-
jat megosztva két festõmûvész-
nek ítélte oda: Tóth Kovács Jó-
zsef (Csongrád-Alkotóház) és Ut-
cai Dávid (Budapest). A pályázat-
ra beérkezett festményekbõl kiál-
lítást rendeznek a Tokácsli Galéri-
ában november 8-tól 24-ig. A
tárlatot megnyitja és a díjakat át-
adja november 8-án, csütörtökön
17 órakor  Tóth Attila, a kuratóri-
um elnöke. A kiállítás megtekint-
hetõ keddtõl-péntekig 10-13 és
15-18 óráig, szombaton 9-13
óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A XVIII. Alföldi Fotószalon zsû-

rizett alkotásait bemutató kiállí-
tást tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

Galéria Kávéház és Étterem
Szánthó Tibor kiskunfélegyházi

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

Õze Lajos Filmszínház
November 1-5.
17.30 óra Ted – amerikai víg-

játék,
20 óra Keleti nyugalom –

Margold Hotel – angol vígjáték. 
November 8-12.
17.30 óra Drága besúgott ba-

rátaim – magyar filmdráma,
20 óra Holdfény királyság –

amerikai filmdráma.
Kedden és szerdán szünnap

van.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 31-tõl

Dumaszínház

Hlavácsék - az igazi nagy család

Óvónõk a számítógépnél



Szarvason, a szeniorúszók
nemzetközi versenyén a csa-
patok között 2. helyen vég-
zett a Szentesi Delfin SC 27
egyéni és váltó arannyal, s
mellette sok egyéb helyezés-
sel.

Szentesi éremszerzõk:
Pólyáné Téli Éva 3 arany, Pen-
gõ Erzsébet 4 arany, 1 ezüst,
Pászti Edit 3 arany, 1 ezüst,
Tóth Istvánné 3 arany, 1-1
ezüst és bronz, Melkuhn De-
zsõ 2 arany, 3 ezüst, 1 bronz,
Kovács Attila 2 arany, 1 ezüst,
Bocskay Zsófia 1 arany, 2
ezüst, Debreczeni Beáta 1

arany, 2 ezüst, Szabó Imre 1
arany, 1 ezüst, Pengõ László 1
arany, Szakács Ernõ 2 züst, 1
bronz, Bodnár Istvánné 2
ezüst, Kovács László 1 ezüst, 2
bronz, Lucz Imre 2 bronz, Fer-
ke Gáborné 1 bronz.

Váltók: 4x50 m nõi gyors-
váltó III. és VI. kcs., 1. Szen-
tes, 4x50 férfi gyorsváltó IV.
kcs 1. Szentes és vidéke. 4x50
m nõi vegyes váltó IV. és V.
kcs., 2. Szentes 4x50 m férfi
vegyes váltó V. kcs. 2. Szen-
tes. 4x50 m MIX gyorsváltó
VI. kcs. 2. Szentes.

Szenior éremhalmozók

Lapunk legutóbbi számában tévesen jelent meg a
„Virágszínvonalasabb Szentesért“ elnevezésû verseny vég-
eredménye. Az intézmények között két elsõ helyet osztottak:
a Damjanich utcai mellett a Köztársaság utcai Százszorszép
óvoda parkját ítélték a legszebbnek. Második lett a Rákóczi
utcai óvoda, harmadik az üdülõközpont, különdíjat érdemelt
a Mátéffy utcai óvoda, a Koszta iskola, és a Nagyörvény utcai
idõsek klubja.

Helyreigazítás

A kertvárosi ovi is
„virágszínvonalú“

Az NB I-es tekebajnokság
9. fordulójában a Szentesi TE
csapata Szankon fogadta ha-
zai mérkõzésen a Tisza-
kécske VSE csapatát október
28-án. A Szentesi TE csapata
3125 fával négy csapatpon-
tot, a Tiszakécske VSE 3090
fával két csapatpontot szer-
zett. A plusz 35 fáért járó ket-
tõ pont a Szentesi TE csapa-
táé, így 6:2-re nyertek. Pont-
szerzõk: Vígh Ferenc 526, Tö-
rök Gábor 541, Kecskés Miklós
501, Kratoch-will József 579. A.
Az NB I-es ifjúsági verseny-
zõk 1066:992 ütött fa arány-
ban 74 fa különbséggel 3:1-re
gyõztek. Pontszerzõ: Gulyás
Tamás 579.

Teke

Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
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Nyomdavezetô: Borbás Tamás
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Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órá-
tól reggel 7 óráig, hétvégén és ünnep-
nap 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima
Ferenc utca 29–33. szám alatt (men-
tõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon
Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköz-
nap 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:
November 5-12. Menta Gyógyszertár
(Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek
8-18.30, szombat 8-16.30 óráig, va-
sárnap-munkaszüneti nap zárva. Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) november 1-
2-án Molnár Sándor, Céhház u. 7., te-
lefon: 30/711-09-00. november 3-4-
én Molnár Béla, Nádas stny. 9., tele-
fon: 30/995-16-82.

Garázdaság miatt indított
büntetõeljárást egy helybéli
férfi ellen a Szentesi Rendõr-
kapitányság. A férfi október
19-én, a délutáni órákban ke-
rült konfliktusba egy hölgy-
gyel, akit bántalmazott.

6500 forint értékû élelmi-
szert szeretett volna fizetés
nélkül kicsempészni a Tes-
cóból egy asszony az elmúlt
csütörtökön. A biztonsági
szolgálat munkatársai azon-
ban elfogták a hölgyet, aki-
nek a táskájából elõkerültek
a lopott holmik.

Eltûnt egy mobiltelefon az
egyik szegvári oktatási intéz-
mény tornaöltözõjébõl. A 17
ezer forint értékû mobilt és a
tolvajt még keresik a rend-
õrök, csakúgy, mint annak a
lopásnak elkövetõjét, aki egy
nagymágocsi tanya konyhá-
jából emelt el egy maroktele-
font.

Nyitott ajtón keresztül ju-
tott be egy Apponyi téri épü-
let lakásába ismeretlen tettes,
aki mûszaki cikkeket és kész-
pénzt vitt magával összesen
30  ezer forint értékben.

Október 20-án történt,
hogy egy férfi készpénzt vett
fel az egyik bankjegykiadó-
automatából Szentesen, ám a
kikért százezer forintot már
nem vette ki az automata
nyílásából. Mire észbekapott
és visszament a helyszínre,
már nem volt ott a pénz. A
rendõrség most lopás miatt
indított eljárást az ellen az is-
meretlen személy ellen, aki
megtalálta és kivette onnan a
pénzt.

Tolvajok jártak egy Kisér
utcai lakóházban. Az elköve-
tõk kisgépet és azok tartozé-
kait vitték el az ingatlanból,
45 ezer forint értékben.

Tízezrek zarándokolnak el

a temetõkhöz ezekben a na-
pokban országszerte, de ké-
szülnek a tolvajok is, hiszen
a gépjármûvekben felejtett
táskákat, tárcákat, szatyrokat
egy pillanat alatt meg tudják
szerezni, a gépjármû feltöré-
sével. Ezeket tehát semmi-
képpen ne hagyják az utas-
térben, de a sírhelyek pere-
mén sem, egyetlen pillanatra
se. A rendõrség fokozott el-
lenõrzést tart a temetõk kör-
nyékén ezekben a napokban,
de a megelõzéssel és némi
odafigyeléssel mi magunk is
elkerülhetjük, hogy kelle-
metlen meglepetés érjen
bennünket.

Hv

Automatánál hagyta a pénzét

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü november 5—10.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Gulyásleves és

csirkeaprólék leves
A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Rántott csirkemáj,

zöldborsó fõzelék
Kedd: Sárgaborsó krémleves és

tárkonyos pityókaleves
A menü: Tüzes sertésfalatok,

sült burgonya, saláta
B menü: Marci libazúza pörköltje,

nokedli, saláta
Szerda: Õszi zöldségleves és

lebbencsleves
A menü: Csikós tokány,

tészta, saláta
B menü: Barbeque csirkecomb,

párolt rizs, saláta
Csütörtök: Csontleves házi tésztával

és zöldborsóleves
A menü: Rakott zöldbab
B menü: Csirkefalatok

sajtmártásban, farfalle
Péntek: Paradicsomleves és

magyaros gombaleves
A menü: Rántott karaj, hagymás

tört burgonya, saláta
B menü: Mákos guba vagy

szilvalekváros gombóc
Szombat: Vásárhelyi libaleves
A menü: Hortobágyi húsos

palacsinta,
burgonyapüré, saláta

B menü: Márton napi ludaskása,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

(folytatás az 1. oldalról)
A mûtét másnapján a vád-

lott egyik kollégája a pácien-
sen végzett ultrahangvizsgá-
laton rendellenességeket fe-
dezett föl, ezért azonnal
hasfeltáró mûtétet javasolt.

A vádlott azonban a vizsgá-
lati eredményt és a javaslatot
is eltitkolta felettesei elõl. Az
asszonyt – egy újabb ultra-
hangvizsgálat után – július
3-án mûtötték meg, ekkor
derült fény a sérülésekre és

arra, hogy a páciensnél has-
hártyagyulladás alakult ki. A
beteg július 5-én az intenzív
osztályra került, vérmérge-
zése lett, életét az intenzív
kezelés és két újabb mûtét el-
lenére sem tudták megmen-
teni, július 23-án meghalt. A
mûtéti hiba és a feltáró be-
avatkozás között mintegy
negyven óra telt el, a meg-
hallgatott kilenc orvos szak-
értõ egyetértett abban, hogy
ha a rendellenességet hat
órán belül felfedezik, az asz-
szony élete nagy bizonyos-
sággal megmenthetõ lett vol-
na. Az ítélet ellen a vádlott
és védõje fellebbezést jelen-
tett be, így a döntés nem jog-
erõs.

Született:
Eszik György és Török Krisztinának

(Sáfrán M. 30/a) Nóra, Vérten Imre és Kiss
Editnek (Babós u. 1.) Levente Imre, Koncz Já-
nos és Dóczi Izabellának (Õze L. u. 2.) Dávid
Ferenc, Varga Imre és Csáki Andreának (Ti-
szavirág u. 8.) Nóra, Faragó Péter és Ádor El-
lának (Árpád u. 13.) Gergõ, Antal András és

Juhász Andreának (Apponyi tér 18.) András
nevû gyermeke.

Elhunyt:
Soós István Lászlóné Tószenberger Éva

(Kistõke 29.), Szilák Istvánné Bencsik Mária
(Kossuth tér 4.), Simondán Györgyné Rem-
zsõ Ilona (Klauzál u. 8.), Bereczky Lajos (Kö-
kény u. 1.), Törõcsik János (Vecseri u. 62.).

Családi események

Mindent megtett, hogy
leplezze a mûhibát

„„AAzz  eemmlléékkeezzéésshheezz  nneemm  eemmlléékk,,  hhaanneemm  sszzeerreetteett  kkeellll,,  ss  aakkiitt  sszzeerree--
ttüünnkk  aazztt  nneemm  ffeelleejjttjjüükk  eell..””  ((SShhaakkeessppeeaarree))

SSzzüülleeiinnkk  MMOOLLNNÁÁRR  LLÁÁSSZZLLÓÓ 11999900..  éévvbbeenn,,

MMOOLLNNÁÁRR  LLÁÁSSZZLLÓÓ sszz::  BBOORRII  TTEERRÉÉZZIIAA

11999922..  éévvbbeenn,,

KKOOVVÁÁCCSS  PPÁÁLLNNÉÉ sszz..  RRÚÚZZSS  MMOOLLNNÁÁRR

EERRZZSSÉÉBBEETT 22000022..  éévvbbeenn  hhaaggyyttaakk  iitttt  bbeennnnüünnkkeett..
HHaalloottttaakk  nnaappjjáánn  sszzoommoorrúú  sszzíívvvveell  eemmlléékkeezzüünnkk..

GGyyeerrmmeekkeeiikk,,  uunnookkááiikk,,  ddéédduunnookkááiikk

A Szentesi Kinizsi ökölvívó
szakosztálya két versenyzõt
indított az Egerben rendezett
ökölvívó Junior Magyar Baj-
nokságon.

Nagy Dániel egy nyert mér-
kõzés után, az éremért folyó
küzdelemben kikapott a ké-
sõbbi bajnok debreceni ellen-
felétõl.

A 80 kilogrammban ver-

senyzõ Vér Benjámin elsõ két
mérkõzésén legyõzte  ellenfe-
lét. A döntõbe jutásért ko-
moly elõnnyel vezetett, de a
mérkõzésvezetõ leléptette
orrvérzésre hivatkozva. Ber-
tók Róbert edzõ szerint ökölví-
vásban indokolatlanul súlyos
bûntetést kapott a fiú, így a
harmadik helyen végzett elsõ
magyar bajnokságán.

Orrvérzésért 3. hely

Rendõrök elismerése

A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Egyesület
rendezte Generációk Országos Találkozóján oklevelet va-
lamint kerékpárt vehetett át magas színvonalú munkája
elismeréseként Orosz Katalin õrnagy, Gergely Róbert
fõtörzszászlós és Kovács Károly törzszászlós. Az ország
minden részébõl mintegy ötven rendõrt hívtak meg, akik
fõként fiatalok körében fejtenek ki eredményes preven-
ciós tevékenységet.


