
A négy aspiráns közül egy sem felelt meg a minisztéri-
um elvárásainak, ezér t  eredménytelenné nyilvání-
tották a szentesi kórház fõigazgatói tisztségére kiírt pá-
lyázatot. Miközben az egészségügyi intézményben az
apátia lett úrrá, megtudtuk: lapunk megjelenése napján a
makói, a vásárhelyi és a szentesi kórház összevonása
ügyében maga Balog Zoltán miniszter fog sajtótájékozta-
tót tartani a helyi Fidesz-irodában.

Másodszor sem tudtak
dönteni arról az Emberi
Erõforrások Minisztériumá-
ban, hogy ki legyen a szen-
tesi kórház fõigazgatója. La-
punk korábbi értesüléseinek
megfelelõen múlt pénteken
közleményben tudatta a
szaktárca, hogy eredmény-
telennek nyilvánították a
Csongrád megyei Dr. Bugyi
István Kórház intézményve-
zetõi tisztségére kiírt pályá-
zatot, ezért 30 napon belül
új felhívást tesznek közzé.
Ez azt jelenti, hogy 2013 ta-
vaszáig biztosan nem lesz
felelõs vezetõje a 728 fõt
foglalkoztató ellátóhelynek. 

Lassan tíz éve tart a szen-
tesi fõigazgatók csereberéje,
s ezzel együtt az intézmény
vesszõfutása: 2003 elején

mondott le posztjáról Ko-

vács Ágnes, akit megbízott
vezetõként Kispál Mihály

követett a székben. Utána
Borzi Márta, majd Fenyves

Ernõ következett, 2007-tõl
pedig Várkonyi Katalin vette
át a kórház irányítását,
azonban 2009-tõl szülési
szabadságra ment, s emiatt
ideiglenesen Baráth Lajos ke-
rült az intézmény élére. Ta-
valy szeptembertõl tért vis-
sza Várkonyi Katalin, aki
tavasz óta csupán megbí-
zott fõigazgatóként irányít-
hatja a kórházat. A legutób-
bi álláspályázatra rajta kí-
vül Gyenes Ágota, Baráth La-

jos és Buchholcz Gyula, a ba-
jai kórház fõgyógyszerésze
jelentkezett.

(folytatás a 3. oldalon)

Százak várták szentesi
reformélelmiszer-üzletük
megnyitójára az ország
legismertebb fitneszedzõ
házaspárját.  Rubint Réka

végül Schobert Norbi nél-
kül érkezett,  de hosszú,
l e l k e s í t õ  b e s z é d e  u t á n
nem hízlaló Gundel-tor-
tával is kínálta rajongóit.

Réka kézrõl-kézre járt az
érdeklõdõk gyûrûjében,
majd lapunknak arról is
beszélt, miért nem hízlal
a zsír,  sportolhat-e már
szívmûtéte után a férje,
s hogy egy városunkból
származó lány a legjobb
barátnõje.

Cikkünk a 7. oldalon

Update a pacalhoz Egy év alatt 60 százalék-
kal, 17,5-rõl 28 millió forint-
ra nõtt a fogyasztók 90 na-
pon túli vízdíjtartozása. A
csökkenõ fizetési hajlandó-
ság hordozza a legnagyobb
kockázatot a Szentes-Víz
Kft. számára – olvasható a
társaság 2013-as üzleti ter-
vében, amirõl lapunk meg-
jelenése napján tárgyal a
képviselõ-testület. Az álla-
mi közmûadó miatt éves
bevételének 5 százalékáról
kell lemondania a cégnek.

Jelentõs változást hozott a
Szentes-Víz Kft. életében,
hogy 2012. július 1-tõl két te-
lepülés lépett be a tulajdono-
si körbe: Mártély és Dere-
kegyház. E naptól Mártély
önkormányzata a társaság-
gal kötött mûködtetõi szer-

zõdést. A szinte csapadék
nélküli nyár és a talajvízszint
lesüllyedése azt eredmé-
nyezte, hogy a vezetékek fo-
lyamatosan mozgásban van-
nak, feszülnek, törnek. Jelen-
tõsen megszaporodott a csõ-
törések száma, emiatt a háló-

zat felújítására kevesebb ka-
pacitás maradt. A vezetékre-
konstrukció részeként a ge-
rincvezetékekbõl évente 2-3
kilométer hosszúságút új ve-
zetékre cseréltek, a csomó-
pontok felújításával együtt. 

(folytatás a 4. oldalon)

Díjemelés nem, de
zacskós víz még lehet
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Jövõ héten a bíróság épü-
letének tetõ- és homlokzat-
felújítása, a hónap végéig pe-
dig a Kurca-híd szélesítése is

megkezdõdik. Elõbbinél a
Bodrogi Bau Kft., utóbbi-
nál a szarvasi Integrál Zrt.
lesz a kivitelezõ. Az átkelõ-

helyet két hónapra teljesen
lezárják a forgalom elõl. 

A városközpont rekonst-
rukciós programnak eddig

csak a kisebb, kevésbé látvá-
nyos elemei – diákpince fel-
újítása, kerékpártároló építé-
se – valósultak meg, jövõ
héttõl azonban a nagyobb
munkák kivitelezése is meg-
kezdõdik. Elsõként a városi
bíróság Erzsébet téri épülete
kerül sorra, ahol a tetõ és a
homlokzatmegújítás lesz a
megbízást elnyerõ Bodrogi
Bau Kft. feladata. Mint meg-
tudtuk, a vásárhelyi cég net-
tó 72,4 millió forintos ajánla-
tával végzett az élen a köz-
beszerzésen, a szerzõdést
november 7-én már megkö-
tötték a felek. A társaság épí-
tésvezetõje, Kispataki Zoltán
érdeklõdésünkre elmondta,
jövõ héten a pinceszinten lát-
nak munkához, november
végéig pedig teljesen feláll-
ványozzák  az  1911 -ben
emelt épületet. 270 nap áll a
szakemberek rendelkezésére:
a befejezés határideje 2013
augusztusa.

(folytatás a 3. oldalon)

Felállványozzák a bíróság épületét

A nyilvánosság segítségét
kérte egy szentesi nevelõ-
szülõ, aki hiába várta, hogy
idõben megkapja a négy ál-
lami gondozott gyermeke
után járó juttatást. Végül 11
napos késéssel átutalták az
összeget. A kormányhivatal
szerint az átmeneti pénz-
ügyi zavar oka az volt, hogy
intézményük a mai napig
nem kapott pénzügyi támo-
gatást.

Kétségbeesésében fordult
lapunkhoz múlt héten egy
szentesi család, ahol négy ál-
lami gondozott gyermeket
nevelnek. Azt írták levelük-
ben, már csak a nyilvánosság
erejében bízhatnak, mert az
intézménynél – amin keresz-
tül eddig megkapták járan-
dóságukat – azt mondták ne-
kik, nem tudnak fizetni. –
Minden hónap tizedikéig
szokták átutalni számunkra
a gondozott gyermekek után
járó ellátmányt és a nevelõ-
szülõi díjat, ezúttal azonban
arról tájékoztattak a térségi
nevelõszülõi hálózatot fel-
ügyelõ és mûködtetõ Rigó
Alajos Óvoda, Általános Is-
kola, Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthonban, hogy

egy ideig ne számítsunk
pénzre. A mi esetünkben 240
ezer forintról van szó, de tu-
domásunk szerint Szentesen
és környékén még további
16 olyan család került szo-
rongatott helyzetbe, ahol ál-
lami gondozott gyereket ne-
velnek. Ebbõl az ellátmány-

ból fedezzük a gyerekek ha-
vi élelmezését, ruháztatását,
iskolához szükséges kiadá-
sokat és zsebpénzt – mondta
lapunknak Vas Istvánné.

A korábban banki ügyinté-
zõként dolgozó nõ 24 éve
nem hivatásos nevelõszülõ,
két saját gyermeke már kire-

pült a családi fészekbõl. Jó
ideje nem tud munkát vállal-
ni, mert a gyermekekrõl való
gondoskodás teljesen kitölti
az idejét, közülük hárman
ugyanis egészségügyi prob-
lémákkal küzdenek.

(folytatás a 3. oldalon)

Az állam ráérhet, a nevelõszülõk nem
Tel jes apát ia
a kórházban

Vas Istvánné nevelt gyermekeivel. A kis Lotti végleges elhelyezésérõl még nem
döntöttek, képmása szerepeltetéséhez a hivatalos gyám engedélye szükséges.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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„…Történt, hogy egy este
elfogyott a kenyerem, búsan
vártam a kétes jövõt, hogy
holnap mit eszek, mert
ösmeretségem nem volt, a
ruházatom sem mutatott va-
lami hitelt érdemlõ emberre,
mivel az ünneplõ ruhámat
D e b re c e n b e n  h a g y t a m .
Említém elõbb, hogy a csiz-
mámat saját magam hasítot-

tam ki, hogy a lábamon ej-
tett sebeket ne törje, a felöl-
tõm és a nadrágom is felénél
jobban el volt viselve. Szó-
val ruházatom kevés bizal-
mat ébresztett, szánalmasan
néztem ki. No de azt szok-
ták mondani, ahol legna-
gyobb a veszély, ott legköze-
lebb a segítség. Ezen jó re-
ményben feküdtem le és kel-

tem fel. Ballagtam 8 óra tá-
jon a vendéglõbe, megtu-
dandó, hogy a várva várt
vállalkozó úr megérkezett-
e? Milyen nagy lett örömem,
mikor hallottam, hogy már
reggeliznek, de mikor hal-
lottam, hogy azonnal to-
vábbutaznak, a szobába
mentem – nem igen szép
ajánlólevelet mutató öltöze-
temben. Az igazgató úr azt
kérdezte: – Hát így van? Er-
re nem mondhattam mást,
hogy: – Még úgyabban, mert
az este a kenyeremet elköl-
töttem, ma még nem ettem.
Se pénzem, sem embersé-
gem. Olyan sorban vagyok
Önök miatt, amit nem érde-
meltem. – Na jó! – felelt az
igazgató úr. – Adjon neki
száz forintot Eizenberger, le-
gyen legalább kenyérre va-
lója. A százast véve, azonnal
a közeli boltba vivém. Ott
meg kicsi híján elfogatott a

kereskedõ, hogy hol vettem
azt a nagy pénzt. Csak mi-
kor beigazoltam, hogy vas-
úti munkás vagyok, és most
adta a vállalkozó, váltotta
fel, és akart kezet szorítani.
De én azon szavakkal utasí-
tottam vissza az ajánlott job-
bot, hogy máskor ne a ruhát,
hanem az embert nézze!...”

Az elkövetkezõ idõben
sok munka akadt, jó kereset-
tel. A vasúti munkák mellett
jelentõs nyereséget hozott
Zsoldosnak 12 hajó elkészí-
tése, melyeket a vasúttársa-
ság rendelt tõle. Mivel idõ-
közben letelt a hatóságilag
engedélyezett 3 éves ván-
dorlási idõ, ifj. Zsoldos Fe-
renc 1856 tavaszán hazauta-
zott Szentesre, azzal a szán-
dékkal, hogy vándorlási en-
gedélyét a vasútnál folya-
matban lévõ munkáinak be-
fejezéséig meghosszabbíttas-
sa. Stammer Sándor szentesi

fõszolgabíró ehhez nem já-
rult hozzá, csupán azt enge-
délyezte, hogy június 1-ig
bezárólag a legsürgõsebb
ügyeit elintézze. S bár idõ-
ben visszaért Szentesre, en-
nek ellenére Stammer fõ-
szolgabíró mint katonaszö-
kevényt õrizetbe vetette, és
a városi cselédházba záratta.
Két nap múlva Szegedre kí-
sértette, ahol jelentkeznie
kellett Bonyhády István csá-
szári királyi megyefõnöknél.
A durvaságáról ismert me-
gyefõnöknél töltött kihallga-
tást utóbb így örökítette
meg visszaemlékezésében:

„…A fedezetet képezõ
Doszlop bácsi átadta õnagy-
ságának az aktákat, ami
egész egy hónaljjal volt, és
én vártam a történendõket.
Nem soká kellett várni, egy-
szer mennydörög õnagysá-
ga, s kérdi: – Hol van az a
gazember?! De senki sem fe-
lelt. Késõbb nevem hangoz-
tatja: – Hol van Zsoldos?!
Akkor jelentkeztem, hogy itt
vagyok. Õnagysága meg
tombolt, hogy miért nem

szóltam elsõ szavára! Én azt
mondtam, hogy az elõbb
mondott nevet nem ösme-
rem, és nem is akarom
ösmerni, mert engem nem
gazembernek neveznek! Ak-
kor juházott õnagysága, s
kérdezte, hogy mertem a ka-
tonai kötelezettséget három
évig elkerülni? Kértem,
hogy nézze meg a vándorlá-
si engedélyem, és nézze
meg, hogy a mondott idõ
alatt mennyit utaztam. Meg-
gyõzõdhet, hogy nem a saját
hibám miatt nem jelentkez-
tem, csak az engedélyhez ra-
gaszkodtam. Akkor szidta
Basa József korábbi fõszol-
gabírót. Ha már nem halt
volna meg, õt is be akarta
soroztatni. Nekem megígér-
te, nem igen nyájas hangon,
hogy besoroztat!. . ."  Erre
mégsem került sor, ugyanis
a sorozó orvosok a fiatal ács-
legényt katonai szolgálatra
alkalmatlannak találták, és
felmentették.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

Modern életünkben nagy
szerepet játszó sportok
minden változatban meg-
fordulnak Szentesen. Olyan
lelkes sportolókkal rendel-
keznek, akik Magyarorszá-
got képviselve nemzetközi
versenyeken vívják harcai-
kat a legjobb eredménye-
kért. Legnépszerûbb termé-
szetesen a labdarúgósport,
amely már 1913-ban olyan
magas nívóra emelkedett,
hogy csapata Szeged kivéte-
lével az összes környékbeli
települést legyõzte.

Az SzTE (Szentesi Torna
Egylet) 1913-ban vette fel a
címét, miután a Kereskedõ
Ifjak Sport Egyesülete fuzio-
nált a város egyéb sportérde-
keltségével. Ez az elsõ sport-
egyesület, amely legfõkép-
pen a labdarúgás minõségi
szintre emelése céljából ala-
kult és milyen eszközökkel
rendelkezett annak a doku-
mentálására, álljon itt né-
hány adat az egykori feljegy-
zésekbõl. Orosházát 5-0-ra,

Vásárhelyt 7-1-re, Csongrá-
dot 3-0-ra, Kecskemétet 7-1-
re verte. Csupán az akkori
bajnokcsapattól a Szegedi
SzTK-tól kapott ki. Ennek az
intenzív mûködésnek és di-
csõséges szereplésnek az lett
az eredménye, hogy a képvi-
selõ-testület átengedte sport-
célokra az Erzsébet-ligetet és
így lehetõvé vált, hogy ott
felépüljön az Alföld déli ré-
szén az egyik legszebb sport-
pálya és nagy befogadó ké-
pességû fedett lelátó.

Mindezek az eredmények
pedig sok másokon kívül:
Kádár Árpád, Csallány Gábor,
Bottyánszky János, Nittinger
Géza (Náda Buksi édesapja),
Szántai László, Ibolya János és
Szatmáry János nevéhez fû-
zõdnek. Õk azok, akiknek
sportszeretete és lelkes oda-
adása állóképes játékosokat
és hálás közönséget nevelt.

A korabeli dokumentu-
mok megidézése után fel
szeretném hívni a sportbará-
tokat, hogy az elmúlt évtize-

dek felidézésérõl már most
kellene elkezdeni a szervezõ-
munkát, hogy méltó legyen
az elõdökrõl történt megem-
lékezés. Az évfordulóhoz
megfelelõ programok össze-
állítása, fényképek és doku-
mentumok kiállítása az ün-
nepi sportmûsor, stb. Minél
színvonalasabb és maradan-
dóbb emléket õrizzen az utó-
kor számára. Szervezõbizott-
ság hajrá!

Munkára fel, minden Kini-
zsi aktivistát be kell vonni a
munkába és feladattal ellát-
ni, hogy boldog és emlékeze-
tes 100. évfordulóról beszél-
jen minden szentesi és kör-
nyékbeli sportszeretõ.

Ezeket a sorokat csak azért
voltam bátor megírni, mert
családom több tagja is a fut-
ballpályán töltötte és tölti a
délutánjait, többek között
unokáim Szél Bence és Bagi
Zoltán a Kinizsi színeiben fo-
ciznak.

Tisztelettel egy sportszere-
tõ nagyapa: Bagi Imre

Olvasónk írja

100 éves lesz a Kinizsi!
Kéthetente jelentkezõ Mit

szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Mészá-
ros Zoltánt (képünkön), a Ti-
sza Volán Zrt. Szentes terü-
leti igazgatóját kérdeztük.

– November 5. óta nem fü-
rödhetnek 14 éven aluliak a
gyógyfürdõben. A tisztiorvo-
si szolgálat tiltása csak
azokra a gyerekekre nem vo-
natkozik, akik orvosi rendel-
vénnyel rendelkeznek. 

– Én több mint bosszantó-
nak nevezném ezt az ügyet!
Nem csak azért, mert pont az
óvodások úszásoktatása mi-
att a város ráköltötte a sátor
felére a pénzét, hanem azért
is, mert a kisgyermekek szá-
mára kellemes hõmérsékletû
vízben szinte csak itt volt le-
hetõség az elsõ karcsapások
megtanulására. Fontosnak
tartom a probléma megoldá-
sát, mert így csak késõbbi
életkorban kezdõdhet a gye-
rekek vízhez szoktatása. Ter-
mészetesen az is kérdésként
merül fel bennem, hogyan le-
het az, hogy a már 16 éve élõ
jogszabály csak most került
érvényesítésre. Eddig ho-
gyan kerülhette el a fürdõ
vezetésének és az ellenõrzõ
hatóságok figyelmét. Sajnos
ez az intézkedés a pihenni,
kikapcsolódni vágyó kis-
gyermekes családokat is ki-
zárja a fürdõbõl. Hozzáte-
szem, hogy én illetve a gyer-
mekeim is gyógyvízben ta-
nultunk meg úszni.

– Tovább csökkenhet a
Szentesen mûködõ taxik szá-
ma az új taxirendelet-terve-
zet miatt: néhány éve még 16,
jelenleg tíz bérautó fuvaroz
utasokat a városban. 

– A konkrét tervezetet nem
ismerem, csak a médián ke-
resztül kaptam információt a
változásokról. Véleményem
szerint – mint anno a sze-
mélyszállítási törvényterve-
zethez hasonlóan – azért ad-
ták közre a rendelet-terveze-

tet, hogy társadalmi egyezte-
téseken keresztül olyan ren-
delet szülessen, amelyben
szigorúbb, de életszerû sza-
bályok közé szorítsák a tevé-
kenység végzését. Valószínû,
hogy a változásokat az uta-
sok is megérzik majd a vitel-
díjakban.

– Öt éve indult szerencsét
próbálni Angliába Paksai
Jusztina és barátja, ma már
jegyese, Molnár Endre. 

– Tény, hogy a mai ma-
gyarországi munkalehetõsé-
gek, illetve az ezekhez kap-
csolódó munkabérek miatt
egyre több fiatal gondolko-
dik a külföldi munkalehetõ-
ségen. Ez azt jelenti, hogy
akarnak dolgozni, de sajnos
itthon nem találják meg a le-
hetõségeiket. Bátrak voltak,
mert a bizonytalanért el-
hagyták a biztos otthonukat,
felvállalták, hogy idegenként
dolgoznak egy számukra
idegen országban, és szeren-
cséjük volt! Csak remélni
tudjuk, hogy a külföldön
dolgozó honfitársaink egy
idõ után hazajönnek, és itt-
hon kamatoztatják a meg-
szerzett tapasztalatot és tu-
dást!

– A városban több szállá-
son és szórakozóhelyen is
csatlakozhatunk okostele-
fonnal internetes hálózat-
hoz. Heteken belül a közterü-
leteken – a Kossuth téren és a
sportcsarnoknál – is ingyen
elérhetõvé válik a világháló.

– A különbözõ mobilesz-
közök gyors elterjedése foly-
tán a mindennapi életünk
már olyan szorosan kapcso-
lódik a világhálóhoz, hogy
szinte alapvetõ szükségletet
elégít ki egy ilyen szolgálta-
tás beindítása. Jó dolognak
tartom, viszont elengedhe-
tetlen, hogy a felhasználó
tisztában legyen a vezeték
nélküli kapcsolódás veszé-
lyeivel! Véleményem szerint
már gyermekkorban – a szá-
mítógépes világ megismeré-
sének kezdeti lépéseitõl – el
kell kezdeni az oktatást a vi-
lágháló veszélyeire is.

– Miközben a Hungerit
csoporthoz tartozó MA-KA
Kft. felavathatta a 2 milliárd
forintból épült takarmány-
keverõ üzemét, a 38 méter
magas torony szomszédsá-
gában szétbontják a tégla-
gyárat.

–  A z  e l s õ  d o l o g ,  a m i
eszembe jutott a beruházás
kapcsán az, hogy Szentesen
van mûködõ takarmányke-
verõ, miért kell még egyet
építeni? Természetesen nem
lehet ennyire leegyszerûsíte-
ni ezt a kérdést, nem isme-
rem a döntés elõkészítését,
minden bizonnyal egy új
technológiai folyamattal mû-
ködõ üzem épült fel uniós és
kormányzati támogatással,
ami örvendetes. Sok-sok ter-
melõüzemre  l enne  még
szükség hazánkban!

Mivel a gazdasági válság
hatására szinte teljesen leáll-
tak a beruházások és építke-
zések, ezért nem csoda, hogy
a téglagyárnak sem volt
megrendelése. Nem egyedi
eset, több ilyen jellegû gyár
bezárta kapuit az elmúlt
években. Azt nem tudom,
hogy miért kell szétbontani
az üzemet, minden bizony-
nyal a döntéshozók ebben az
esetben megfelelõ döntést
hoztak.

Mit szól hozzá
Mészáros Zoltán?

180 éve született ifj. Zsoldos Ferenc (III.)

Katonaszökevényként lefogták

A város keleti részén talál-
ható, a Vásárhelyi út, az
Ipartelepi út és a Mágocsi út
szögletében. A Vásárhelyi
utat és az Ipartelepi utat köti
össze. Ezen a részen 1910–12
között mértek ki elõször ház-
telkeket; a földtulajdonosok
után Vincze Péter-telep és
Fekete Nagy Istvánné-telep
néven emlegették a területet.
Az 1960-as évek végétõl is-
mét történtek házhelyosztás-
ok, amelynek következtében
új utcák alakultak ki. Ezek
közül az egyiket 1971-ben
Németh Lászlóról, a kiváló
íróról, nevezték el, aki Nagy-
bányán született 1901. ápr.
18-án. Felsõfokú tanulmá-
nyait a budapesti tudomány-
egyetem magyar-francia sza-
kán kezdte, de 1920-ban át-
iratkozott az orvosi karra,
ahol orvosi diplomát, majd
fogorvosi szakképesítést
szerzett (1925). Magánrende-
lõt nyitott, emellett 1926–44
között iskolaorvosként mû-
ködött. Hivatásán kívül a

Napkelet munkatársa (1927–
31), a Magyar Rádió Irodal-
mi Osztályának vezetõje
(1934–35), a Válasz szerkesz-
tõje (1934), utóbb a Kelet
(1939–42) és a Magyar Csil-
lag (1941–44) munkatársa.
1945–1950 között óraadó ta-
nár a hódmezõvásárhelyi
Bethlen Gábor Gimnázium-
ban. Elsõ novellája a Nyu-
gatban jelent meg 1925-ben.
Babits Mihály barátságába

fogadta, s rendszeresen kö-
zölte írásait. Elsõ regényét,
az Emberi színjátékot, 1928-
ban a Napkelet folytatások-
ban közölte. Ismertebb mû-
vei: a Gyász (1936), Bûn
(1937), Széchenyi (1942),
Iszony (1947), Égetõ Eszter
(1956), Irgalom (1972). Mun-
kásságának elismerése: Ba-
umgarten-díj (1930), József
Attila-díj (1951), Kossuth-díj
(1957), Herder-díj (1965), Ba-
tsányi-díj (1968). Budapesten
hunyt el 1975. márc. 3-án.
1940. ápr. 14-én Móricz Zsig-
monddal együtt felolvasást
tartottak Szentesen az Iparos
Nõegylet jótékonysági ren-
dezvényén. Égetõ Eszter c.
regénye részben Csomor-
kányon (Hódmezõvásár-
hely), részben Szentesen
(Szeghát) játszódik. A regény
egyik hõse Bozsó Mátyás
nagy tudású, különc tanár,
akit barátjáról, dr. Mátyás
Sándorról, a szentesi gimná-
zium tanáráról mintázott. 

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (99.)

Németh László utca

A szolnok–debreceni vasúttársaság tartósan biztosított
munkát, jó kereseti lehetõséggel. Zsoldos Ferenc kezdetben
csapatban dolgozott, 1854 augusztusában azonban társult
Fovirs András debreceni áccsal, s önálló vállalkozásba fog-
tak. A társaságtól sikerült megszerezniük a vasútépítkezés
ácsmunkáit, ettõl kezdve az õ irányításuk alatt épültek a
vasútvonal õrbódéi, vasúti színei, klozetjai, kútjai stb. A si-
keresnek indult vállalkozás 1855 tavaszán árvíz miatt el-
akadt. A hömpölygõ víz a vasúthoz kimunkált fákat elso-
dorta, az elkészült létesítményeket megrongálta. Csak te-
tézte a bajt, hogy ifj. Zsoldos lába súlyosan megsérült, emi-
att a karcagi kórházba került. Felgyógyulásáig a megtakarí-
tott pénze elfogyott, az elvégzett munkákért pedig a fõvál-
lalkozó nem fizetett. Erre az idõszakra visszagondolva a
következõket vetette papírra:



(folytatás az 1. oldalról)
Az elmúlt héten a Kurca-

híd bõvítése és az evangéli-
kus templom körüli kert át-
építése ügyében is döntött az
önkormányzat közbeszerzési
bizottsága. Ha a felhívásra je-
lentkezõk a határozatot köve-
tõ 10 napon belül nem kérnek
jogorvoslatot, a város meg-
kötheti a kivitelezési szerzõ-
déseket a kiválasztottakkal. A
Kurca-híd szélesítésére a szar-
vasi Integrál Zrt. adta a leg-
jobb ajánlatot: nettó 71,5 mil-
lió forintért vállalták, hogy
határidõre kibõvítik az útpá-
lyát, felújítják a téglaboltoza-
tot, megerõsítik a pilléreket, a
vasbeton mellvéd helyére pe-
dig egy kovácsoltvas korlát
kerül, így a hídon átkelõk
akadály nélkül ráláthatnak
majd a Kurcára. Bõdi János, a
társaság elnök-vezérigazgató-

ja lapunknak úgy nyilatko-
zott, amint aláírják a várossal
a megállapodást, azonnal
megkezdenék a munkát,
amelynek elvégzéséhez 8 hó-
nap áll rendelkezésükre. Le-
het, hogy több ütemben, de
összesen két hónapig teljesen
le lesz zárva a forgalom elõl a
128 éves átkelõhely.

Az evangélikus templom
körüli terület átalakítását a
Városellátó végezheti el, õk
mintegy 7 millió forintért vál-
lalták a feladatot. Tõlük azt az
információt kaptuk, hogy
még idén eltávolítanák a ki-
vágásra ítélt növényeket, 2013
elsõ negyedévében pedig már
az építkezés következne. A fe-
hérház földszinti üzletportál-
jainak és a Tokácsli galéria fel-
újítására kiírt közbeszerzési
felhívásokat november 9-én
tették közzé. B.D.

(folytatás az 1. oldalról)
– Fásultság van mindenkin.

A dolgozók kénytelen-kellet-
len megvonják a vállukat, ha
szóba kerül az eredményte-
len fõigazgatói pályázat. Tel-
jes az apátia a kórházban –
fogalmazott az intézmény
egyik, neve elhallgatását kérõ
orvosa lapunknak. Szerinte
nehéz úgy életet lehelni az in-
tézménybe, ha a napi dönté-
sek elmaradnak, és csak úgy-
ahogy mennek dolgok, ellen-
õrzések és számonkérések
nélkül. Ha nehézségek adód-
nak, azokra reagálni kellene,
mert kockázatos elodázni a
döntéseket – vélekedett. 

Természetesen kíváncsiak
voltunk az érintettek véle-
ményére is. Várkonyi Katalint
többszöri próbálkozásunk
ellenére sem sikerült elérni –
úgy tudjuk, a hét elején sza-
badságra ment. Gyenes Ágota
orvosigazgató csak annyit
mondott lapunknak, õ is kí-
váncsi, mi miatt született
ilyen döntés, ezért várja a
pályázatkiíró hivatalos tájé-
koztatását, mert még semmi-
lyen levelet nem kapott,
amivel megindokolták vol-
na, miért lett eredménytelen
a pályázat. Felvetésünkre el-
ismerte, vannak konfliktusos
helyzetek a kórházban, ame-
lyek rendezése eddig vára-
tott magára. 

Megkerestük a kórházat
fenntartó Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézetet
(GYEMSZI), hogy rákérdez-
zünk, pontosan miért lett
eredménytelen a fõigazgatói
pályázat, és összefüggésbe

hozható-e a döntés azzal az
értesülésünkkel, hogy a ma-
kói és a vásárhelyi kórházat
igazgatási szinten össze-
vonnák a  szentes ivel .  A
GYEMSZI részérõl Kántor
Katalin szóvivõ azt válaszol-
ta, a pályázat eredményte-
lenségének okairól nem ka-
pott lapzártánkig tájékozta-
tást feletteseitõl, de pénteken
az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának képviseleté-
ben valaki az integrációról is
nyilatkozik Szentesen. Szer-
dán érkezett meg a meghívó
szerkesztõségünkbe: lapunk

megjelenése napján Balog
Zoltán miniszter és Farkas
Sándor országgyûlési képvi-

selõ közös sajtótájékoztatót
tart a helyi Fidesz-irodában. 

Bíró Dániel 
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Állami felelõtlenség
– Az állami felelõtlenség állatorvosi lova, ami a kórház

körül zajlik – fogalmazott az üggyel kapcsolatban
Szirbik Imre polgármester. – Az intézmény a kárvallottja
annak a politikai belharcnak, amit a kormánypártok ûz-
nek egymással hosszú hónapok óta. Mivel mindezért a
kormányzat a felelõs, a kétharmadra hivatkozóktól jog-
gal várja el a közvélemény, hogy álljanak ki a térségben
élõk elé, számoljanak el mulasztásaikkal és mondják ki
az igazat. Álljanak ki, ha a kórház elsorvasztása a céljuk.
Eddig csak ígéretek hangzottak el a traumatológia, a
kórházrekonstrukció ügyében, és egyik sem teljesült –
tette hozzá a város elsõ embere.

Felállványozzák
a bíróság épületét

A Városellátó Intézmény
ebben a hónapban megkezdi
a Szentes-berki zöldhulladék
komposztálóban elõállított
„berki komposzt” forgalma-
zását. A lakosságtól, mezõ-
gazdasági termelõktõl, kerté-
szektõl és a városi közterüle-
tek karbantartásából szárma-
zó kizárólag növényi eredetû
hulladék feldolgozása során
képzõdött komposzt nem
tartalmaz semmilyen hozzá-
adott mesterséges anyagot,
javítja a talajszerkezetet, a ta-
laj vízháztartását, tápanyag-
szolgáltató képességet.

A komposzt felhasznál-
ható zöldség- és dísznövény-
termesztésben 2 kg/m2, szán-
tóföldi növénytermesztésben
24 t/ha mennyiségben.

A komposzt megvásárol-
ható a Szentes-berki hulla-
dékkezelõ telepen, munka-
napokon hétfõtõl-péntekig
7–14 óra között. Megrende-
lés leadható Dancsó Tamás te-
lepvezetõnek (30/6352-995).

A komposzt ára, egyéni
szállításkor 2000 Ft/m3, a
városellátó által 2500 Ft/m3,
a legkisebb vásárolható
mennyiség egy köbméter.

Vásárolható a
berki komposzt

Teljes apátia a kórházban

Információnk szerint a
tisztiorvosi hivatal gyógy-
fürdõre vonatkozó régi hatá-
rozataiban pontatlan, illetve
hibás adatok is szerepelnek,
ezért egyes döntések felül-
vizsgálatra szorulnak. Azt is
megtudtuk, hogy kivételes
esetben adhat a hatóság víz-
forgató-berendezés alóli fel-
mentést, vagyis töltõ-ürítõ
módban is üzemelhet olyan
kevert vizû medence, amit

úszásoktatásra is használ-
nak. Lapunk úgy értesült,
gyermekorvosokat már ke-
restek meg szülõk azzal,
hogy írjanak rendelvényt,
amivel gyermeküket is bevi-
hetik a gyógyfürdõbe. Ezek-
rõl a megkeresésekrõl a tisz-
tiorvosi szolgálatnál is tud-
nak, és jelezték: csak szakor-
vosi beutalóval vehetik
igénybe a szolgáltatásokat a
14 éven aluliak. 

Folyamatos az egyeztetés
az ügyben: még a héten le-
ülünk a kistérségi tiszti-
fõorvossal, hogy mielõbbi
megoldást találjunk, de
Szentes országgyûlési képvi-
selõje, Farkas Sándor mellett
más honatyák is felajánlották
segítségüket. Túlságosan
drasztikusnak tartjuk ezt a
jogszabályt, módosítani kell,
és a törvényhozók most en-
nek elõkészítésén dolgoznak
– mondta lapunknak Szûcs
Lajos alpolgármester. A kór-
háztól is csak annyi informá-
ciót kapott lapunk az üggyel
kapcsolatban, hogy a me-
nedzsment és a hatóság ha-
marosan újra tárgyalni fog a
helyzet megoldásáról.

B.D. 

Törvénymódosításra készülnek 

(folytatás az 1. oldalról)
A 17 éves László és a 11

éves Brigitta emésztési rend-
ellenességgel él, számukra
rendkívül fontos, hogy jó
minõségû,  és  megfele lõ
mennyiségû táplálékhoz jus-
sanak. A 12 és fél éves Robi
genetikai rendellenességgel
született, törpenövésû. A
törpeség olyan változatával
él együtt, melyben a belsõ
szervei nõnek, de õ maga
nem, ezért a szervezete las-
san elpusztítja önmagát.
Hogy ez a folyamat minél
késõbb történjen meg, ezért
speciális növekedési hor-
monnal kell injekciózni min-
den este, és még így is csu-
pán 1 méter magas. Problé-
mái vannak a légzésével, a
látásával, hallásával is, ezért
nagyon sokszor kell vele a
klinikára utazni. Ezen kívül

pedig közepesen súlyos ér-
telmi fogyatékos, speciális
iskolában tanul. Egyetlen
percre sem lehet magára
hagyni. Mind a hárman a
szegedi csecsemõotthonból
kerültek Vasékhoz picike ko-
rukban. A negyedik csöpp-
ség a három éves Lotti, õt
nyáron ideiglenesen helyez-
ték el a családnál. – Már az
iskoláknak is jeleztem, hogy
képtelen vagyok a teljes árú
ebéddíjat befizetni, és sze-
rencsére megértõek voltak,
haladékot adtak. Még sze-
rencse, hogy a lányom haza-
tért Bulgáriából, ahol ren-
dezvényszervezõként dolgo-
zik, és ki tudott segíteni ben-
nünket. De hogy mi lesz, ha
feléljük a tartalékainkat, azt
nem tudom – mondta az
anyuka.

Hétfõn megkerestük a

Rigó Alajosról elnevezett in-
tézményt és megyei fenntar-
tóját, hogy tájékoztatást kér-
jünk: átmeneti vagy végle-
ges a nevelõszülõknek járó
juttatások megvonása, és ar-
ra is kíváncsiak voltunk,
mennyi családot és nevelt
gyermeket érint ez a problé-
ma. Szerda délután kaptuk
meg a választ Varga Mártá-
tól, a megyei kormányhiva-
tal kommunikációs vezetõjé-
tõl. Az érintettek számára
nem tért ki, csak azt írta,
tény, hogy az utóbbi idõben
folyamatos megszorítások
elrendelésére volt szükség
intézményi szinten, de ellá-
tatlanul nem maradtak a
gyerekek. Átmeneti pénz-
ügyi zavar állt elõ az intéz-
mény életében, mert 2012.
szeptember elsejétõl további
tagintézménnyel bõvült a
rendszer, melyre a mai na-
pig nem kaptak pénzügyi
támogatást. Ezt reményeik
szerint hamarosan sikerül
rendezni. Tény, hogy a neve-
lõszülõk számára csak szer-
dán – 21-én – tudták utalni
az egyébként rendszerint
10-éig szokásos juttatást, és
a hivatásos nevelõszülõk
esetében a szabadságuk kifi-
zetése is csak részben történt
meg eddig, de a héten ezt is
rendezték.

Bíró Dániel

Az állam ráérhet,
de a nevelõszülõk nem

A héten jogerõre emelkedett a tisztiorvosi szolgálat
gyógyfürdõre vonatkozó tiltó határozata, miszerint kizáró-
lag olyan 14 év alatti gyermekek vehetik igénybe a Dr. Bu-
gyi István Kórház Gyógyfürdõ és Nappali Kórház fürdõ-
szolgáltatását, akiknek orvosi rendelvényük van arra vonat-
kozóan. Ettõl fogva az ÁNTSZ-nek intézkedési kötelezettsé-
ge van, vagyis bírságolhat, ha az intézmény nem tartja be az
elõírásokat. Mint arról beszámoltunk, egy 1996-os kormány-
rendeletnek szerzett nemrégiben érvényt a hatóság.

Fotó: Vidovics

Miközben az állam saját hibájából megteheti, hogy
11 napot késik a nevelõszülõknek és a gyermekek után
járó juttatások kifizetésével, a gondviselõk segítségére
azonnal igényt tart. Jó példa erre a kis Lotti esete, aki
úgy került nyáron Vasékhoz, hogy a rendõrségrõl hív-
ták az anyukát, fél órán belül jöjjön és vigye el a pici
lányt. Az õ végleges elhelyezésérõl azóta sem született
határozat, ezért sem szerepelhet képmása az újságban,
hiszen ahhoz a hivatalos gyám engedélye szükséges.
Olyan is elõfordult Vas Istvánnéval, hogy az éjszaka
közepén kellett menni a rendõrségre egy egyéves kis-
lányért, aki végül egy hónapot maradt a családnál.

Gyenes Ágota és Várkonyi Katalin sem kapott hivatalos tájékoztatást.



Az idei csapadékszegény
idõjárás rányomta bélyegét
a mezõgazdaságra. A ter-
mésátlagok elmaradtak a
megszokottól, amit részben
kompenzált a magasabb át-
vételi ár. A termelõk nem
sok nyereséget könyvelhet-
tek el. Az õszi vetéseknek
viszont kedvezett az elmúlt
hetek esõs idõjárása.

Szentes környékén esett a
legkevesebb esõ ezen a nyá-
ron. A mezõgazdasági cégek,
vállalkozók öntözés nélkül
szinte alig takarítottak be va-
lamit. Elszáradt kukoricából
több száz hektárt silóztak le,
mentve a menthetõt.

A mintegy háromezer
hektáron gazdálkodó Terra
Coop Kft. kukoricát ötszáz,
cukorrépát 320 hektáron ter-
melt ebben az évben, rész-
ben a tavasszal kifagyott
repce területén. Az aszály
hatására kukoricából ala-
csony, három tonnás termés-
átlagot értek el – tájékozta-
tott Szarvas Pál ügyvezetõ.
A cukorrépa betakarítása
még tart, azonban a vártnál
jobban viselte az aszályt és
45-50 tonnás hektáronkénti
hozammal számolnak –
mondta a szakember. A fel-
dolgozó stabilizációs prémi-
umot is fizet a beszállított

cukorrépa után, ami javítja a
gazdálkodás eredményét. A
Terra Coop Kft. elvetette az
õszi növényeket, búzát és
õszi árpát összesen 1400, ká-
posztarepcét 400 hektáron.
A cégcsoportnál idén elké-
szült az új szárító és tisztító
üzem, felújították a régi tá-
rolók tetejét és oldalait. A
gyümölcstermesztéssel fog-
lalkozó, ugyancsak a cég-
csoporthoz tartozó Pomá-
rium Kft. hûtõház építésébe
kezdett, ami várhatóan jövõ
júniusban készül el. A sza-
bályozott légterû tároló sta-
bilabb értékesítést tesz lehe-
tõvé. Az idei év nem kedve-
zett a gyümölcstermelõk-
nek. A tavaszi fagykár õszi-
baracknál teljes, almánál sú-
lyos vagy közepes volt. A je-
lenlegi idõjárás kedvez a
növények fejlõdésének és az
õszi talajmunkáknak – tette
hozzá a szakember.

Az Árpád-Agrár Zrt. nö-
vénytermesztési igazgatója
is az aszálykárt emelte ki.
Kovács György tájékoztatása
szerint a nem öntözött kuko-
ricából 600 hektárt silóztak
le, mivel megítélésük szerint
a termésátlag nem érte volna
el az egy tonnát azokon  a te-
rületeken. A betakarított 850
hektáron meghaladta az öt

tonnát a termésátlag. - Hoz-
zá kell tenni, hogy ennek
nyolcvan százaléka öntözött
tábla volt. A termés 1-1,5 és
8-9 tonna között mozgott
az öntözés függvényében.
Szeptember elejéig 219 milli-
méter csapadék hullott a te-
rületükön, és további három-
százat öntöztek ki – mondta
az igazgató. Lucernánál a lo-
csolással annyit értek el,
hogy nem pusztult ki a nö-
vény, a szénahozam alig egy
tonna volt. Napraforgót hat-
száz hektárról takarítottak
be 1,5 tonnás átlagterméssel. 

Az õszi vetésekkel az esõk
elõtt végeztek, búzából 2200,
árpából 200 hektárt vetettek.
A tavalyi tapasztalatuk alap-
ján, amikor is kipusztult az
összes elvetett  repce, idén
nem is vetettek olajnövényt.
- Ha a támogatások beérkez-
nek az idén, akkor nem lesz
veszteséges az ágazat – nyi-
latkozta Kovács György. Az
Árpád Agrár Zrt. új, termál-
vízzel mûködõ szárító-tisztí-
tó berendezése õsszel ké-
szült el, az öntözött terüle-
tekrõl betakarított kukorica
szárítására már használ-
ták is.

Szentes környékén közel
kétezer hektár napraforgót
arattak le, 2,1 tonnás termés
átlaggal. Az alacsony hoza-
mot kárpótolta a magas, ton-
nánkénti 129 ezer forintos át-
vételi ár. Kukoricából a szo-
kásos termés felét érték el a
gazdálkodók, míg cukorrépa
esetében átlagosan 55 tonna
körüli a termésátlag. Az õszi
vetések befejezõdtek, búzá-
ból 7700 hektár, repcébõl és
árpából 400-400 hektár körü-
li területen került mag a
földbe. Az októberi esõ ked-
vezett a kelésnek, azonban
repcénél öntözéssel is segí-
tették a csírázás megindu-
lását.

Besenyei Gábor
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Év végével lejár a Hajlék-
talan Segítõ Központban az
étkeztetés, nappali melege-
dõ, valamint az éjjeli mene-
dékhely mûködési enge-
délye. A fenntartó ellátási
érdekbõl ideiglenes mûkö-
dési engedélyt kérhet 2014.
december 31-éig.

A képviselõ-testület pénte-
ken tárgyalja a Hajléktalan
Segítõ Központ szakmai ter-
vét. A képviselõk elé kerülõ
anyag szerint az éjjeli mene-
dékhelyen az 1996-os kiala-
kítása óta nem történtek je-
lentõsebb átalakítási-, fej-
lesztési- és rekonstrukciós
munkálatok. Mindeközben
az épület állaga, állapota le-
romlott, elhasználódott, fû-
tése mûszaki- és energiata-
karékossági szempontból is
korszerûtlen, az akadály-
mentesítés sem a lakótérben,
sem pedig a vizesblokkban
nincs megoldva. Az épület-
rész akadálymentesítése
nem biztosított, ezért határo-
zott idejû az engedélye a
népkonyhának, valamint a
nappali melegedõnek is.

A hiányosságok megszün-
tetésére pályázatot adott be

az önkormányzat a Társa-
dalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program keretében,
melynek a hiánypótlása
megtörtént, azonban a befo-
gadó nyilatkozat még nem
érkezett meg. Az éjjeli mene-
dékhely esetében 2014 végé-
ig bõvítik a férõhelyet, külön
szobát, fürdõt, mellékhelyi-
séget alakítanak ki a nõk
számára, új nyílászárókat és
padlóburkolatot építenek be.
A felújítás várható költsége
meghaladja a hatvanmillió
forintot, amelyet saját erõbõl
kellene biztosítania az ön-

kormányzatnak, amennyi-
ben nem nyer a TIOP-pályá-
zat. Az ellátottak számának
emelkedésével nem nõ a dol-
gozók létszáma.

Az önkormányzat nyáron
felújíttatta a népkonyha
nappali melegedõt, amely
során rendbe hozták a mo-
sogató- és a vizesblokkot,
kicserélték az ablakokat, va-
lamint járdát és egy zárt
csapadékelvezetõ rendszert
építettek az épület teljes
hosszában. Év végéig elké-
szül a nappali melegedõ
akadálymentesítése is.

A képviselõ-testületnek jó-
vá kell hagynia a szakmai
tervet, egyben vállalnia,
hogy a felújításra beadott
pályázat elutasítása esetén a
szakmai tervben foglaltakat
megvalósítja 2014 november
végéig. A Hajléktalan Segítõ
Központ adatai szerint a
húsz adagos népkonyha és a
30 férõhelyes nappali mele-
gedõ kihasználtsága száz-
százalékos. Az éjjeli mene-
dékhelyet és az átmenti szál-
lót ez évben havonta ötve-
nen vették igénybe átlago-
san. Az éjjeli menedékhely

20 fõs engedélyezett férõhe-
lyén jelenleg 18 fõt szállásol-
nak el.

A Hajléktalan Segítõ Köz-
pont vezetõje jó esélyt lát
a felújítás megvalósulására.
Tedás Zoltán friss információ-
ja szerint a pályázattal min-
den rendben van és remé-
nyei szerint még az idén
megtörténik az elbírálása is.

– Jogerõs építési engedé-
lyünk van az éjjeli menedék-
hely bõvítésére. A kormány-
hivatal a tárgyi feltételek
biztosítását kéri, a szakmai
terv elfogadásával idõt nye-
rünk a mûködéshez – mond-
ta az intézmény igazgatója
lapunknak. Mindenképp
szükség van a mai kor szín-
vonalának megfelelõ helyre
a hajléktalanok ellátásoz.

Felkészült a hidegre a Haj-
léktalan Segítõ Központ. A
tavaly februári rendkívüli
hideg óta telt házzal üzemel
valamennyi szolgáltatásuk.
Krízishelyzetben a nappali
melegedõt is használják éjjeli
szálláshelyként, amire volt
példa tavaly télen is. Tedás
Zoltán kérte a szociális bi-
zottságot, jelöljenek ki egy
helyet téli krízisszállónak,
ahol rendkívüli esetben el-
szállásolhatnának rászoruló-

kat. Tavaly a kollégiumot
használhatták ilyen célra, de
jobb lenne például a bezárt
Damjanich iskola egyik része
is. A városvezetés elvárása,
hogy Szentesen senki nem
fagyhat meg. Ebben a hajlék-
talan központ segítségére
van a polgárõrség, a tanya-
gondnoki szolgálat, a rend-
õrség, a mentõszolgálat és a
katasztrófavédelem is. A pol-
gárõrök télen gyakorlatilag
utcai szociális munkát látnak
el, azzal, hogy a regisztrált
hajléktalanokat kapuzárásra
beszállítják az intézménybe.

Nyáron nagy port kavart
az az interneten látható
videó, melyen szentesi haj-
léktalanokat aláznak meg.
Tedás Zoltán feljelentést tett
az ügyben, a rendõrség meg-
hallgatta a felvételen látható
két személyt. Mivel azonban
a hajléktalanok nem tettek
feljelentést, a rendõrség az
ügyet lezárta. Tedás Zoltán
azóta további információkat
kapott és biztatták hasonlók
ügyek felderítésére. Másik
oldalról azonban fenyegeté-
seket is eljuttattak felé, mi-
szerint jobb lenne, ha abba-
hagyná a hasonló ügyek ki-
derítését.

Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
Ma az üres telkek és a la-

katlan ingatlanok jelentõs
részt képviselnek a rá nem
kötött ingatlanok között. A
Szentes-Víz Kft. továbbra is
fenn kívánja tartani azt a
rendszert, hogy az új rákö-
tésnél két évig 50 százalékos
csatornadíj-kedvezményt ad-
nak. A hatóság a 2011. évi
szennyvízbebocsátás alapján
2012-ben 134 millió forintos
szennyvízbírságot szabott ki
a társaságra. Nyilvánvaló
kiutat jelent a bírság alól
a szennyvíztelep építése,
amely néhány milliósra
csökkenti a tényleges fizetni-
valót, de amíg nem történik
meg az új létesítmény építé-
se, üzembe helyezése, addig
magas bírságra és vízterhelé-
si díjra kell számítani.

Az ivóvízminõségre vo-
natkozóan 2012. december
26-án hatályba lépnek a
szigorú határértékek. Kocsis
László ügyvezetõ szerint egy-
elõre nem bemérhetõ, hogy
milyen lesz a hatóságok
„vérmérséklete” a fenti dá-
tum után, lesz-e szükségin-
tézkedés, lesz-e „zacskós
víz”. Bármilyen szükség-

megoldás csak igen magas
ráfordítással oldható meg
(ráadásul a szakma vélemé-
nye szerint feleslegesen,
mert belátható idõn belül el-
készül a megfelelõ mûszaki
megoldás). Az ivóvízminõ-
ség-javító program különbö-
zõ fejlesztési elemeinek kivi-
telezésére még ebben az év-
ben megindíthatják a közbe-
szerzési eljárást.

Egy év alatt 60 százalékkal,
17,5-rõl 28 millió forintra nõtt
a fogyasztók 90 napon túli
vízdíjtartozása. Az üzleti terv
szerint a csökkenõ fizetési
hajlandóság hordozza a leg-

nagyobb kockázatot a társa-
ság számára. A fogyasztás
korlátozásának eszközét is
egyre többször alkalmazza a
cég, ami azt jelenti, hogy be-
építenek egy olyan szûkítést a
családi házaknál, amely kö-
vetkeztében a vízvételezési le-
hetõség napi néhány vödörre
tehetõ, az átfolyós vízmelegí-
tõt ez a mennyiség már nem
lobbantja be. Az év folyamán
„behajtó brigádokat” is szer-
veztek a szakképzett vízveze-
ték-szerelõkbõl, de rendszere-
sen az a válasz, hogy „ha
akarják, vágják le, de én ak-
kor sem tudok fizetni”. B.D.

Díjemelés nem, de
zacskós víz még lehet

Szakmai terv a hajléktalanok segítésére

Alacsony termésátlag

Köpni-nyelni sem tudok – summázta véleményét a hé-
ten elfogadott állami közmûadóról Kocsis László ügyve-
zetõ. Januártól méterenként 125 forint lesz az adó, s azt a
víz-, a szennyvíz-, a földgáz-, a hõ-, a villamosenergia- és
a hírközlési vezeték tulajdonosának kell megfizetnie.
Azon vezetékek után, amelyek az állam vagy helyi ön-
kormányzat tulajdonában vannak, az üzemeltetõt sújtja a
teher. A Szentes-Víz Kft. esetében ez 41 milliós sarcot je-
lent, ami a 2013-ra tervezett 820 milliós forintos árbevétel
5 százaléka. Ez azt jelenti, hogy a most beterjesztett üzleti
tervet késõbb módosítani kell, mert egyelõre kidolgozat-
lan, mibõl teremtse elõ a cég a közmûadó fedezetét – díj-
emelésrõl ugyanis szó nem lehet, mert a jogalkotó min-
den más közüzemi díjjal ellentétben befagyasztotta a víz-
és csatornadíjakat.

Vidovics Ferenc archív felvétele
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Utolért a megjegyzés, amely szerint túl gyakran
„sztárolom” írásaimban a Zene-Világ-Zene hangversenysoro-
zat mûvészeit. Kérdésemre, hogy melyikük okozott csalódást
a mutatott teljesítményével, nem kaptam érdemi választ. Sze-
rintem egyikük sem, de mindegy is. Anélkül is elhatároztam:
a szegedi Molnár Dixieland Band aktuális vendégeként érke-
zõ Szulák Andreát juszt sem fogom ajnározni! Annak ellenére,
hogy biztos vagyok benne: lesznek majd, akik kifejezetten
miatta látogatnak el a koncertre. Elismerem: a saját szem-
pontjukból igazuk lesz!

Én azonban nem szeretem: megosztó személyiségnek tar-
tom Szulák Andreát. Hogy miért? Mert hiába keresem, nem
találom a terepet, ahol maradandót alkotott volna, mégis ál-
talános ismertségnek örvend. Színésznõ, akibõl énekesnõ lett.
Aztán tévés személyiség: mûsorvezetõ, valamivel a celeb-
invázió elõtt, de belefutva mégis a kétes hírnév csapdájába.

Színésznõ? Feltûnt az 1980-ban készült kultfilm-ben, a Bal-
lagásban, aztán színházi szerepek sora jött – évtizedekkel ké-
sõbb. Többnyire a Budapesti Operettszínházban, vagy vidé-
ken. Állítólag egyre jobb a színpadon.

Énekesnõ? Igen, nyolc lemezen áll a neve, egy aranylemez
lett közülük. Mégis, a saját dalai közül a Nem harap a néni-t
tudnám felsorolni összesen, azt meg minek?

Éneklõ színésznõ? Valóban, ez is létezõ kategória! Hallotta
valaki Tompos Kátyát énekelni, például a Söndörgõ eddigi
utolsó lemezén? Nos, attól a két számtól máig libabõrös le-
szek, pedig számtalanszor meghallgattam már.

Szulák Andrea mûsorait minden bizonnyal sokan látták a
tévében. Nem kell  magyarázni. Csak annyit teszek hozzá,
hogy azok nívójának lehetett a következménye a valamilyen
szintû celeb-lét. Ám, Szulák Andrea sosem „ment le kutyá-
ba”: mindig tudta, hol a határ ezen a vérnehéz terepen, ami-
vel kivívta végre õszinte elismerésemet.

Mindezekkel együtt, vagy mindezek ellenére egészen biz-
tos, mindkét fél teljesen komolyan fogja venni a szentesi
koncertet! Azt ugyanis rögzíteni kívánják, ami mindenképp
megtiszteltetés számunkra, hiszen Molnár Gyula és csapata
nagyon szereti a szentesi közönséget, hiszen Szentes – érkez-
zék bárkivel – nagyon szereti a Molnár Dixieland Bandet.

A koncert helyszíne hagyományosan a Lajtha László AMI
és Hangversenyközpont nagyterme. Kezdés: november 30-án
pénteken, 19 órakor.

Olasz Sándor

Molnár Dixieland
Band pluszmínusz

Szulák Andrea

A Szentesi Keresztény Pe-
dagógus Társaság kezdemé-
nyezésére szobrot állítottak
Mindszenty József bíboros-
nak az Erzsébet téren: Lan-
tos Györgyi és Máté István
csongrádi mûvészházaspár
alkotását a Szent Anna-
templom kertjében avatták
föl vasárnap.

Kiss-Rigó László szeged–
csanádi megyés püspök a
szoboravatás elõtt tartott
szentmisén – melyen a hívek
a bíboros boldoggá avatásá-
ért is imádkoztak – elmond-
ta, az emberi életnek van a
földi léten túlmutató célja is.
Mindszenty József nem rö-
vid távú célokban gondolko-
dott, kész volt az életét is ál-
dozni a szabadságért, a tár-
sadalmi igazságért és az üd-
vözülésért. Így áldozata nem
fölösleges volt, hanem igazi
érték – hangsúlyozta a püs-
pök. 

Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke, a Mind-
szenty Társaság alapítója és
elnöke a bronz mellszobrot
felavató beszédében néhány
személyes élményét osztotta
meg az egybegyûltekkel. El-
mesélte, hogy évekkel ez-
elõtt maga is rendelt Laki-
telekre a bíborosról egy mell-
szobrot, s mikor égetés elõtt
e l m e n t  m e g n é z n i  M á t é
Istvánékhoz, elõször nem ta-
lálta a mûhelyben az alko-
tást. Percek múltán arra lett
figyelmes, hogy valaki figye-
li õt, s mint egy kis áram-
ütés, úgy érte látvány, ami-
kor összetalálkozott tekinte-
tük. Hozzátette, a bíboros je-
len volt és jelen lesz életünk-
ben, figyel és fegyelmez ben-
nünket. A ceremónia végén a
szervezõk megköszönték az
adományozók és az erkölcsi
támogatók segítségét is.

Munkatársunktól

Színes programsorozattal
ünnepelte fennállásának
századik évfordulóját a hé-
ten a Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskola. A ju-
bileum nem ér véget: de-
cemberben 14-én „100 éves”
csapatok vetélkednek majd,
15-én pedig a nyugdíjas
dolgozóknak szerveznek
összejövetelt. 

Palacsintasütés és –evés,
udvari vásár, garabonciások
vigassága, továbbá sport-,
rajz- és versmondó verse-
nyek is szerepeltek a Szent
Erzsébet Katolikus Általános
Iskola e heti ünnepi prog-
ramsorozatában. Fennállásá-
nak századik évfordulóját
ünnepelte az intézmény,
amelynek épületét Dobov-
szky József István tervezte: a
szentesi mûépítész munkás-
ságáról hétfõn Ávéd János
tartott elõadást az Erzsébet
téren. Keddre igazán meg-
éhezhettek a diákok, ugyanis
a Szent Anna plébánia
Gyenes Csaba zsombói plébá-
nossal és segítõivel karöltve
gasztronómiai rekord felál-
lítására vállalkozott. 2012
palacsinta volt a terv, amit
végül – a szülõk hatékony
közremûködésével – sikerült
túlszárnyalni, így 2500 fi-
nomságon osztozhattak az
iskola tanulói. Fejenként öt
palacsinta jutott nekik, de a

leleményesebbek repetázhat-
tak is.

A hetedikes Bíró Barbará-
nak elég volt egy is. Vele az
udvari vásárban beszéltünk,
ahol egyebek mellett fûzfa-
koszorút, ünnepi díszeket,
könyveket, szülõk receptjei-
bõl összeállított szakács-
könyvet, plüssállatokat és
nutellás kenyeret is vehettek
a gyerekek, méghozzá po-
tom pénzért, és még alkudni
is lehetett. A teljes bevételt a
Szent Erzsébet Rózsái Ala-
pítványnak szánták. Barbara
– akinek a röplabdaverseny

a legnagyobb élményt – egy
mécsest és egy asztali díszt
vett, és elmondta, õ plüssál-
latokkal járult hozzá az ada-
kozáshoz. Noha a gólyalábas
mutatványosok szerda he-
lyett csak csütörtökön futot-
tak be, a mulatságra nem
volt panasz. 

– Örülünk, hogy a gyer-
mekek is átérzik a száz esz-
tendõ súlyát és azt, micsoda
értéket képvisel ma ez az is-
kola. Az ünnepi hangulat
teljesen átragadt rájuk, és
ezért a szülõknek is köszö-
nettel tartozunk, akik nem

csupán a megvalósításban,
hanem az elõzetes ötletelés-
ben is komoly szerepet vál-
laltak. Az önkéntesség jó pél-
dája, hogy maguk szervez-
ték meg, mikor ki árusítson
az udvari vásárban – mond-
ta lapunknak Siposné Miskol-
czi Gyöngyi igazgató, aki
hozzátette, a bevételt tanul-
mányi és sportversenyek
szervezésére, támogatására,
illetve eszközfejlesztésre for-
dítják majd, a konkrétumok-
ról az alapítvány kuratóriu-
ma dönt majd.

Munkatársunktól

Negyedik évadát kezdte
november elsõ felében a
Frigo-jégpálya. Rendszere-
sen járnak ide edzeni jégko-
rongosok, csúszkálhatnak
az iskolások is, de nem csak
a sportolási lehetõség, ha-
nem a bárban kapható fi-
nom forró csoki is messzire
viszi a létesítmény hírét.

– Az elsõ három évben ki
kellett tapasztalnunk a há-
rom célcsoportunknak legin-
kább megfelelõ nyitva tartást
– mondta ifj. Magyar József,
a jégpályát is üzemeltetõ
Szentes-Frigo Kft. ügyveze-
tõ-igazgatója. Mostanra ki-
alakult, hogy a korongosok
esti, éjszaki idõpontban ve-
szik birtokba a pályát, az is-
kolásokat hétfõtõl péntekig
délelõttönként fogadják, csü-
törtöktõl vasárnapig délután
és este pedig a nagyközön-
ség hódolhat a korcsolyázás-
nak. Sok véleményt gyûjtöt-
tek be a jégpálya üzemelte-
tõi, így vezettek be 1 és 2
órás turnusokat is, elõbbi
egy kezdõnek éppen megfe-
lel, utóbbival inkább a gya-
korlottabb korisoknak ked-
veznek.

Az automatán mûködõ
jégfelület használatát is kita-
pasztalták már az évek so-
rán. Ifj. Magyar József el-
mondta azt is, hogy a maxi-
mumot igyekeznek kihozni a
jégpályából.  Minden szezon
végén újraélezik a korcsolya-
élezõt és a jégtisztító gépet,
évad kezdetkor pedig új jég-
szobor-kollekcióval is várják
a vendégeket, melyeket egy
világbajnok budapesti jég-
szobrász készít, és a négy
hónapos szezon alatt meg-
csodálhatók egy jéghûtõben.
Hogy az évad mikor zárul,
az idõjárásfüggõ, általában a
március végi, április eleji el-
sõ meleg napsugarak jelentik
a végét, hiszen ekkor már in-
kább a szabadba vágynak az
emberek.

Minden szolgáltatásukat a
tavalyi áron kínálják, beleért-
ve az iskolások szállítását is.

Az ügyvezetõtõl megtud-
tuk azt is, hogy kezdetben az
önkormányzat havonta egy
alkalmat biztosított a diákok
számára korcsolyázásra a
pályán, az összeget átutalták
az iskoláknak. Tavaly már
csak egy alkalomra csökkent

ez a lehetõség a szigorúbb
költségvetés miatt. Ifj. Ma-
gyar József bízik abban,
hogy ez a segítség ebben a
tanévben is meglesz: minden
iskolás, beleértve az egyházi
fenntatású intézményeket is,
a négy hónapos szezon alatt
egyszer le tud menni a város
pénzébõl korizni. A diákok
mozgósítása egyébként a
testnevelõtanárokon múlik,
minden mást a jégpálya üze-
meltetõi adnak. Újdonság-
ként említette az ügyvezetõ
azt a két exkluzív ivókutat,
amit az öltözõben helyeztek
el, kifejezetten a gyerekek
kedvéért.

Mindenesetre a nagykö-
zönség már nagy kedvvel
csúszkál a pályán, és kor-
tyolhat akár forró csokit
a bárban. Az ügyvezetõ úgy
hallotta, híre ment a finom-
ságnak, sokak szerint utá-
nozhatatlan, s ez iránt van a
legnagyobb kereslet a bár-
ban. Annyira sokan szeret-
nék hazavinni, hogy már
azon is gondolkoznak, mû-
anyag pohárban ezt is lehe-
tõvé teszik.

D. J.

Beindult a jégpálya

100 éves a Szent Erzsébet-iskola

A társkeresõk klubja Erzsé-
bet és Katalin-napi bált ren-
dez november 24-én, szomba-
ton 19-01 óráig a Móricz-mû-
velõdési házban.

Latinovits Zoltán emlékest
lesz a Szentesi Mûvelõdési
Központ pódiumbérletének
következõ elõadása, novem-
ber 27-én, kedden 19 órakor.
Elõadja: Holl Zsuzsa, Molnár
Csaba és Bujtor Balázs. A fel-
olvasó esten Latinovits Zol-
tánhoz, az egész életén át
küszködõ, harcoló és gyötrõ-
dõ mûvészhez próbálnak kö-
zelebb kerülni, elsõsorban az
írásain keresztül. Részleteket
hallhatnak a jelenlévõk a Köd-
szurkáló, a Verset mondok cí-
mû köteteibõl és az édesany-
jához írt leveleibõl, valamint
néhány, hozzá közel álló em-
ber visszaemlékezéseibõl - kü-
lönbözõ könyvekbõl. Jegyek
kaphatók a Babilon Könyves-
boltban, a Mûvelõdési és Ifjú-
sági Házban és elõadás elõtt
a helyszínen, a Megyeháza
Konferencia és Kulturális
Központban.

November 28-án, szerdán 9,
10,30 és 14 órakor a Betlehemi
történet címû, élõszereplõs
bábjátékot mutatják be a Mó-
ricz-mûvelõdési házban. A
Micimackó-bérlet érvényes,
jegyek a 14 órakor kezdõdõ
elõadásra kaphatók.

A Tokácsli Galériában
Jószai Sándor ikonkiállítása
nyílik november 29-én. A tár-
latot bemutatja az alkotó csü-
törtökön 17 órakor. Közre-
mûködik furulyán: Csiszár
György és Nagy Borbála Teo-
dóra. A tárlat megtekinthetõ
december 22-ig.

A Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont november 29-én, csütör-
tökön 16 órától rendezi meg a
Városi Gólyavetélkedõt a Mû-
velõdési és Ifjúsági Házban.

Mindszenty figyel
és fegyelmez

Programok

Portékák potom pénzért – a bevételt az iskola alapítványa használhatja fel.



Kedvezett a hazai pálya a
Lábtenisz Magyar Bajnok-
ság indulóinak. A két napos
rendezvényen hat kategóri-
ában mintegy száz fõ, 19
csapat versengett a kupá-
kért.

A felnõtt amatõr kategória
legjobb teljesítményét nyújtó
versenyzõjének Bertók Róber-
tet választották, aki a Szente-
si Warriors csapatában Tóth
Dániel és Gulácsi Róbert olda-
lán megnyerte az amatõr pá-
rosok versenyét és magyar
bajnoki címet szereztek. Pro-
fi párosoknál a Szentesi Láb-
tenisz SE csapata, Oláh Tamás
és Hegedûs Norbert második
lett a világbajnokokkal felál-
ló Szolnok mögött. Az ifjúsá-
gi párosoknál a szentesi ifik,
Szabó László és Juhász Csaba
nyerte a magyar bajnoksá-
got.

A legjobb teljesítményt
nyújtó ifi versenyzõ címet el-
nyerõ 18 éves Szabó Lászlót
a szövetség meghívta az ifjú-
sági válogatott edzõtáborá-
ba. Az egyeztetések még
folynak a válogató idõpont-
járól, azonban a már váloga-
tott kaposvári Harsányi Ádám
szeretné párnak a három éve
lábteniszezõ szentesi fiatalt.
A hazai rendezésû világbaj-
nokság idõpontja egybeesik
Laci szalagavatójával, azon-

ban egyiket sem szeretné ki-
hagyni a Kinizsi ifi labda-
rugócsapatának kapusa. A
felnõtt válogatott keretbe
esélyes Papp Tibor megsérült
harmadik mérkõzésén, ezért
kérdéses, részt tud-e venni a
válogatott edzõtáborában. A
két nap alatt egyébként több
sérülés is történt, de egyik
sem volt súlyos.

A bajnokságon játékosként
is részt vevõ Dienes-Oehm Ti-
vadar szövetségi kapitány
profi szervezést emelte ki a
rendezvény kapcsán. Halmai

Miklós, a Magyar Lábtenisz
Szövetség elnöke szintén a
rendezést és a színvonalas
mérkõzéseket dicsérte. 

A lábteniszt 110 centis há-
lónál, a normál teniszpálya
fogadóterében játsszák. Az
amatõröknél 1 pattanás és 2
érintés, míg a profiknál 1
pattanás és 3 érintés van.

A verseny zárásaként a
szövetség elnöksége egyhan-
gú szavazattal beválasztotta
Bertók Róbertet a lábtenisz
szövetség elnökségébe.

Besenyei
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Aradon álltak rajtkõre a
Szentes Városi Úszó Club fia-
taljai nemrég egy nemzetközi
versenyen. Úszóink az alábbi
érmes helyezésekkel térhet-
tek haza: 100 méter gyors-
úszásban a felnõttek mezõ-
nyében 3. lett Erdélyi Bence,
100 méter pillangón pedig
Horváth Árnika a 2. helyen
végzett. 

A 99-es és fiatalabbak me-
zõnyében 50 méter hátúszás-
ban a gyõzött Kondorosi Gréta,
50 pillangón pedig Héja Ág-
nes diadalmaskodott, itt 3.
lett Kondorosi Gréta.

A csapat ellátogatott a Ma-
gyar kálvária emlékmûhöz is.

Aranyak
Aradról

Bajnoki idényzáróra ké-
szülnek a rögbisek. A Szente-
si ’91-esek együttese a Buda-
pesti Medvékkel játszik, az-
zal a csapattal, amelyik idén
alakult újjá, és bár a bajnok-
ságban nem szerepelnek, ku-
pákon, tornákon megméret-
tetik magukat. A barátságos
mérkõzésre november 24-én,
szombaton 13 órakor kerül
sor a Spartacus pályán.

Idényzárás

Egy gyõzelem és egy vere-
ség az elmúlt heti mérlege a
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapatának. A mieink az el-
múlt szombaton papírforma
vereséget szenvedtek az
Egertõl, majd három nappal
késõbb, ha szoros mérkõzé-
sen is, de egy góllal nyertek
idegenben az egri fõiskolás-
ok ellen. 

Az elmúlt szombati össze-
csapáson a bajnokesélyes
Eger ellen az elsõ negyedben
dõlt el minden, hiszen ekkor
a vendégek már 4-0-ra vezet-
tek a ligeti uszodában. A csa-
patnak azonban megmaradt
a tartása, és a hátralévõ há-
rom negyedet tisztességesen
lehozták Regõsék, sõt az

utolsó negyed egy gólos
szentesi sikerrel ért véget,
így vállalható lett a 12-7-es
vereség. Kedden délben pe-
dig már Egerben szállt me-
dencébe a Lukács-gárda, ek-
kor az újonc egri fõiskolások
ellen kellett begyûjteni a há-
rom pontot. Ha nehezen is,
de sikerült hozni a kötelezõt,
a mieink 7-6-ra nyertek a
Bitskey uszodában. – Saját
magunknak tettük nehézzé
az összecsapást, mondanom
sem kell, hogy nem ilyen
szoros mérkõzésre készül-
tünk – mondta Németh Dáni-
el csapatkapitány a találko-
zót követõen. És valóban: a
Szentes gyakorlatilag végig
vezetett a mérkõzésen, ám

mindig csak egyetlen góllal,
és ezt a hazaiak újra és újra
le tudták dolgozni. 6-4-es
szentesi elõnynél úgy tûnt
talán kézben van a mérkõ-
zés, de innen is talpra állt az
újonc, sõt egyenlíteniük is si-
került, de végül hat másod-
perccel a lefújás elõtt Bálint
Gergõ megszerezte a Szente-
si VK gyõztes találatát. Bá-
lint volt egyébként a mieink
legeredményesebb játékosa,
egymaga négyszer, míg Tóth
Zoltán, Nagy Márton és Regõs
Áron egy-egy alkalommal
volt eredményes.

A Szentesi VK legközelebb
december 1-jén, 18 órakor, a
Pécs gárdáját fogadja a ligeti
uszodában. hv

Mintegy húszan vettek
részt szentesiek illetve szen-
tesi egyesület futói a szezon-
záró siófoki 8. Intersport
FélMaratonon. A Honvéd
Rákóczi SE 11 sportolóval
képviseltette magát, heten
pedig nem egyesületi színek-
ben indultak. Ideális futóidõ-
ben, borult ég mellett és 8-10
fokos hõmérsékletnél szente-
siek között a legjobb idõt
Csendes Zoltán érte el, 1 óra
27 perccel, alig fél perccel
megelõzve a szintén HRSE
versenyzõjét Horváth Csabát
(képünkön). A közel három-
ezer indulóból abszolút he-
lyezésük a férfiak között 61.
illetve 64. Õze László 1 óra 29
perces befutójával a 80. he-
lyen ért célba. A nõk közül
legjobb eredményt, 63. he-
lyet Virágos Kis Krisztina érte
el, aki 1 óra 49 perc alatt tel-
jesítette a 21 kilométeres tá-
vot.

Fontos gyõzelem Egerben

Húszan a félmaratonon

A Kiss Bálint Református
Általános Iskola tanulói
már augusztusban meg-
kezdték a felkészülést az
õszi országos kötélugró baj-
nokságra. A tanév elsõ meg-
mérettetése 5 korcsoport 120
versenyzõjének részvételé-
vel november közepén Ta-
tán volt. 

– A nyári szünet után én
már vártam az edzõtábort –
meséli Varga Máté, aki 6. osz-
tályosként tagja az iskolai
szakkörnek. Õsszel még na-
gyobb lendülettel folytattuk
a munkát, hetente négy
edzésünk is volt. 

– Gyorsan elérkezett a ver-
seny napja.

– Izgultunk is nagyon,
mert egy országos versenyen
csak a legjobbak vesznek
részt, és volt közöttük már
ismerõs is, akikkel korábbi
versenyen találkoztunk.

– A verseny igen összetett,
– mondja Mihály Ferencné ta-
nárnõ, a Kötélugró Klub ve-
zetõje, mert zenére különbö-
zõ nehézségi szinten akroba-
tikus mutatványokat is be
kell mutatni a kötélhajtás
mellett. Tíz pontozó bíró fi-
gyeli a gyerekeket, többek

között számolják, hányszor
hajtja át a kötelet a testén,
hány kombinációs elemet
mutat be, és azok milyen ne-
hézségûek. 

– Milyen csapattal nevez-
tek?

– Három korcsoportban 5
páros és 1 formációs gyakor-
lattal utaztunk el, s mindhá-
rom korcsoportban párosa-
ink fölényes pontkülönbség-
gel nyerték meg a versenyt.
Nagyon büszke vagyok rá-
juk, mert többen is országos
bajnokok lettek. Ez a sportág
fejleszti a ritmusérzéket, a fi-
gyelmet, a koncentrációt, az
állóképességet, a kitartást és
nem utolsó sorban a gyere-
kek közötti társas kapcsola-
tokra is hatással van. Az
edzésprogram kialakításá-
ban segítõim is vannak, he-
tente egyszer Molnár Gábor
és Molnár Brigitta Deszkrõl
járnak át edzést tartani. A
versenyekre nevezési díjat
kérnek, a szállás, az étkezés
és a buszköltség megdrágítja
a részvételt. Folyamatosan
keressük a támogatókat, s
örülünk, ha egy-egy bank,
vagy vállalat mellénk áll.
Legutóbb a családi naphoz

kértünk segítséget. 
– Mi a célja a Kötélugró

Családi napnak?
– Szeretnénk, ha a város-

ban is megismernék a klub
munkáját, ha a szülõk figyel-
mét ráirányíthatnánk erre a
mozgáslehetõségre. Sokféle
programmal várjuk a gyere-
keket és a szülõket egyaránt,
az iskola honlapján (www.
kissbalint.hu) részletes prog-
ramot talál az érdeklõdõ.

V. É.

Kötélugrók
a dobogó legtetején

0-2-rõl hozta vissza a meccset, és szerzett egy pontot
Csengelén a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata.

Már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést a
Szentes, ám Mihály Róbert rontott a döntõ pillanatban, sajnos
három perccel késõbb a másik oldalon a hazaiak nem hibáz-
tak. A mieink részérõl egy kapufára futotta, a csengeleiek pe-
dig veszélyes kontratámadásokkal próbálkoztak. – Igyekez-
tünk felpörgetni a játékot a második félidõre, de egy pontrú-
gást követõen egy távoli lövéssel ismét a hazaiak szereztek
gólt – mondta Bozóki Zoltán, a Kinizsi vezetõedzõje. – A félidõ
közepén azonban egy kétperces rohammal kétszer is bevet-
tük ellenfelünk kapuját. Elõbb Páger beívelését Boldizsár lõtte
a kapu felsõ sarkába, majd két perccel késõbb Mihály beadá-
sát Hidas gurította a kapuba. Ezt követõen igazán nagy zic-
cert már nem sikerült kialakítanunk, sõt, a hazaiaknak volt
inkább lehetõségük, de az eredmény már nem változott, így
összességében elégedettek lehetünk az egy ponttal. Az õszi
szezont – immár õszi bajnokként – szombaton 13 órakor ha-
zai pályán, a Tiszasziget ellen zárja a Kinizsi.

hv

A Kinizsi az õszi bajnok

Veretlenül, az NB III Alföld-csoportjának listavezetõjeként
érkezett Debrecenbe a Szentesi Kinizsi asztalitenisz együtte-
se, hogy a házigazdák kettes számú csapatával bajnoki mér-
kõzésen mérje össze erejét. – Ennyire sima meccsre azért nem
számítottunk, hiszen 15-3-ra gyõztük le ellenfelünket –
mondta Hegedûs Gábor szakosztályvezetõ. – Együtt van a csa-
pat, mindenki kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Bunda
és T.Nagy négy-négy, Takács és Csúcs három-három gyõzelem-
mel járult hozzá a sikerhez, illetve a Bund-Csúcs kettõs szer-
zett egy páros gyõzelmet.

November 25-én Hajdúszoboszlóra látogat a gárda, rang-
adó lesz ez is a javából, de Hegedûs Gábor amondó, hogy ott
is szeretnék folytatni idei remek szereplésüket.

Két gyõzelem

Hazai sikerek

Mini korcsoport: 1.  Pod-
maniczki Panna–Tóth Ré-
ka; gyermek korcsoport: 1.
Andrikó Noémi–Vass Vivi-
en, 2. Varga Dorina–Varga
Márk; serdülõ korcsoport
1. helyezett Molnár Mó-
nika–Varga Máté. A gyer-
mek kategóriában indult
22 páros között Kiss Niko-
lett és Táborosi Réka 11.
helyezést ért el. A formáci-
ós gyakorlat a népes me-
zõnyben 5. lett.

Köszönjük az alábbi tá-
mogatók segítségét: CIB
Bank, Hungerit Zrt., Szen-
tes Város Önkormányzata.
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Két barátnõ sétál a lóverseny pálya
mellett:
- Te Joli, menjünk be és fogadjunk
- mondja az egyik.
- Jó, de azt se tudom, hogy hogy
kell - mondja a másik.
- Hányas bugyit hordasz? - kérdi az
egyik.
- 2-est.
- Jó, én meg 3-ast. 2+3=5 tegyük
meg az 5-ös lovat.
Befut az 5-ös ló, nyernek egy cso-
mó pénzt.
- Próbáljuk meg megint, hányas
melltartót viselsz?
- 3-ast
- Én meg 4-est. 3+4=7 tegyük
meg a 7-es lovat.
Megint nyertek. Otthon elmesélik.
- Na most megyünk mi - mondja az
egyik férj. Kimennek a lovira, azt
kérdezi az egyik:
- Komám ti hányszor szoktatok az
asszonnyal szerelmeskedni heten-
te?

- Én 4-szer.
- Én meg 5-ször 4+5=9 tegyük
meg a 9-es lovat - mondja az
egyik.
Megtették, de vesztettek mert befu-
tott a 2-es ló. Erre azt mondja a
másik:
Látod komám, ha te is az igazat
mondod meg én is az igazat mon-
dom, most nyertünk volna egy cso-
mó pénzt.

Egy matematikatanár meg akarja
tréfálni osztályát, így feltesz egy
kérdést:
- Na, gyerekek, ha ez a terem 6
méter hosszú és 4 méter széles a
fal színe fehér, csíkos nadrág van
rajtam és most fél 12 van, akkor
hány éves vagyok én?
A gyerekek döbbent csendben ül-
nek, majd egy kis idõ múlva Móric-

ka jelentkezik:
- A tanár úr 40 éves.
A tanár meglepõdik.
- Tényleg annyi vagyok, ezt meg
hogy találtad ki?
- Hát - mondja Móricka - van egy
20 éves bátyám, és õ csak
félhülye.

Pistike a villamoson utazik az apjá-
val. A papa mellet egy csodálatos
bombázó csaj áll és a papa állan-
dóan belebámul a dekoltázsába.
Egyszer csak a nõ elengedi a fo-
gantyút és egy jó nagyot lekever a
papának. A papa a következõ meg-
állóban leszáll a villamosról a gye-
rekkel. Megszólal Pistike:
- Apuuu, tetszett neked az a néni
aki melletted állt?
- Persze, nagyon csinos volt, tapo-
gatja az arcát a papa.
- Szerintem is... - mondja Pistike -
azért csíptem a fenekébe!

Százak várták szentesi
reformélelmiszer-üzletük
megnyitójára az ország leg-
ismertebb fitneszedzõ há-
zaspárját. Rubint Réka (ké-
pünkön) végül Schobert
Norbi nélkül érkezett, de
hosszú, lelkesítõ beszéde
után nem hízlaló Gundel-
tortával is kínálta rajongóit.
Réka kézrõl-kézre járt az ér-
deklõdõk gyûrûjében, majd
lapunknak arról is beszélt,
miért nem hízlal a zsír,
sportolhat-e már szívmûtéte
után a férje, s hogy egy vá-
rosunkból származó lány a
legjobb barátnõje.

– Mindig ekkora õrület
van, amikor új üzletet nyit-
nak? – kérdeztük Rubint Ré-
kát.

– Igen, legalább ekkora, ez
a jellemzõ – válaszolta. – A
Facebook nagyon jó mércéje
ennek: Norbinál közel 600
ezer, nálam 350 ezer ember
aktívan van jelen, s közel
1,5-2 millió embert érünk el
egy posztunkkal. Kíváncsiak
az emberek arra, amit közve-
títünk.

– Gondolom, ez még így is
kevés.

– Azon dolgozunk, hogy
az üzenet, miszerint mennyi-
re fontos az egészségtuda-
tosság, az egészségmegõr-
zés, ne csak azokhoz  jusson
el, akik célirányosan figyel-
nek erre, hanem azokhoz is,
akik esetleg még nem nyitot-
tak erre az irányra.

– Megfogalmazná, mit is
jelent az önök számára az
egészséges életmód?

– Nagyon fontos a táplál-
kozás: mikor mit eszünk, és
milyen alapanyagokból állít-
juk össze az étrendünket. Ez

80 százalékban határozza
meg az emberek egészségi
állapotát, a 20 százalék pe-
dig a mozgás, ami leginkább
jobb kedélyállapotot ered-
ményez.

– Kicsit furcsa volt most a
megnyitón azt hallani öntõl,
hogy termékeiket például pa-
calhoz is ajánlja.

– Köretként a tésztaféléket
abszolút, ugyanis a hagyo-
mányos magyar ételek, mint
a csirkepörkölt, a pacal vagy
a csülök, azért, mert zsíro-
sak, nagyon alacsony a
glikémiás indexük (leegysze-
rûsítve: ami megmutatja,
hogy egy étel mennyire

hízlal). A zsírnak nulla a
glikémiás indexe, tehát ön-
magában nem emeli meg a
vércukorszintet, nem hízlal.
Míg egy szelet kenyér éppen
a magas glikémiás indexe
miatt nagyon hízlal.

– Hogyan fejlesztették ki
ezeket a termékeket?

– Kódrendszerrel indult, a
köztudatban, a magyar élel-
miszeriparban már meglévõ
ételeket kódolta be Norbi 1-
es, 2-es és 3-as kategóriába.
Amikor az 1-es kategóriából
kiszorultak a pékáruk a fino-
mított liszt miatt, akkor jött
az ötlet, hogy mivel a ma-
gyar ember, dehát egyetlen

ember sem szeret nélkülöz-
ni, illetve, amikor azt hallják,
diétázni kell, egybõl egy Be-
hajtani tilos tábla jelenik
meg a fejükben: nem ehetem
ezt, ezt és ezt. Mi pontosan
egy olyan palettát teremtet-
tünk meg az életmód terén,
ami korábban nem volt: úgy
ehessünk pékárut, édességet,
köreteket, hogy a vércukor-
szintünk stabil maradjon, és
ne hízzunk.

– Norbit is vártuk ide.
Hogy érzi most magát öt
héttel a szívmûtéte után?

– Jól van, köszönöm szé-
pen, az állapota stabil, de
hogy az is maradjon, illetve

fel tudjon épülni, a kezelõor-
vosa nem engedi, hogy kö-
zösségbe menjen, hiszen
nagy a  fertõzésveszély. 

– Végezhet már edzéseket?
– Irányított terheléssel már

igen, tulajdonképpen akkor,
amikor jól esik neki.  Heti 2-
3 alkalommal 20 percet szo-
kott futni, vagyis inkább ko-
cogásnak mondanám.

– Mennyire értékelte át az
életét? Másképpen csinál
ezentúl dolgokat?

– Más emberként jött ki a
kórházból. Amikor az em-
bernek van egy olyan vele-
született betegsége, amirõl
38 évig nem is tud, majd
közlik vele, hogy ha nem
mûtteti meg, 1-2 éven belül
vége, akkor az ember sok
mindent átértékel. Mindegy,
hogy van egy gyönyörû csa-
ládod, sikeres vagy, lehetnek
szép autóid, lakhatsz csodá-
latos helyen, ha nincs egész-
séged, megette a fene. Min-
denbõl tanul valamit az em-
ber, így õ is, sajnos, ez kellett
hozzá.

– Még valakit meg kell em-
lítenem, Boros Editet, a gyú-
rójukat, aki innen szárma-
zik.

– Editkét 6 éve ismerem, s
mondhatom azt, hogy a leg-
jobb barátnõm, egy igazi, vi-
dám, pozitív életszemlélettel
bíró szentesi lány. Masszõr-
ként pedig brutálisan jó a ke-
ze.

– Igaz, hogy Szentesrõl is
feljárnak az óráira tornázni?

– Igaz, keddenként min-
den órámon ott van például
Anita – mutatott hátra Réka
egy magas, csinos lányra.

Darók József

A Szentes Városáért Civil
Fórumhoz csatlakozott tár-
sult szervezetek idén is meg-
rendezik a „Szeretetakció a
szegények karácsonyáért”
gyûjtõakciójukat, amely no-
vember 1-tõl december 21-ig
tart. November 1. és decem-
ber 19. között gyermekjáté-
kokat, tartós élelmiszert, ki-
sebb pénzadományt fogad-
nak szerdánként 15 és 17 óra
között az Árpád Szabadidõs
Sportklubban (Kiss B. u. 3.).
Felajánlásokat a Szeretetakci-
ós gálamûsoron is fogadnak.
A nagyobb összegeket a
Kereskedelmi és Hitelbank
szentesi fiókja 10402836-
28351687-0000000 számla-
számra utalhatják „Szeretet-
akció” megjegyzéssel.

A kezdeményezéshez kap-
csolódik a nõi kézilabdások
bajnoki fordulója a sportcsar-
nokban. A kulturális fesztivál
december 6-án, csütörtökön
fél 3-tól a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban (ado-
mányt is gyûjtenek).

Pótfûtés

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

Idõszaki kiállítás:  Fazekasok a
Tiszavidéki kiállításon címû tárlat
január 15-ig tekinthetõ meg.

Városi könyvtár
Sárréti Krisztina keramikus

munkái láthatók az intézmény
nyitvatartási idejében.

Mûvészetek Háza
Borsodiné Nedényi Ilona mun-

káit bemutató tárlat december
31-éig látogatható. Szentesi õszi
tárlat – A mûvészeti iskola tanu-
lóinak képzõmûvészeti alkotásai-
ból látható kiállítás. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek. Nyitva tartás: hét-
fõtõl szombatig 9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
A Katona Kiss Alapítvány ösz-

töndíjasai Tóth Kovács József
(Csongrád-Alkotóház) és Utcai
Dávid (Budapest) festõmûvészek
munkáiból látható kiállítás no-
vember 24-ig. Jószai Sándor
ikonkiállítása nyílik november 29-
én, amelyet az alkotó ajánl az ér-
deklõdõk figyelmébe csütörtökön
17 órakor. Közremûködik furu-
lyán: Csiszár György és Nagy
Borbála Teodóra. Megtekinthetõ
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
Spissák Lajos hódmezõvásár-

helyi fotográfus „Talált képek” cí-
mû kiállítása december 3-ig lát-
ható nyitva tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
November 22-26.
17.30 óra Lorax – amerikai

animációs film,
20 óra Magic Boys – magyar-

angol-kanadai vígjáték.
November 29-december 3.
17.30 óra Párizs–Manhattan

– francia romantikus vígjáték,
20 óra Vadállatok – amerikai-

angol thriller.
Kedd és szerda szünnap.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 23-tól

Szeretetakció

A két héttel ezelõtti bajnokija a Deszk ellen elmaradt, ám
egy héttel ezelõtt pénteken a Dr. Papp László Sportcsarnok-
ban ismét pályára lépett a Szentesi Sportiskola megyei baj-
nokságban szereplõ férfi kézilabdacsapata. A mieink ezúttal
magabiztos játékkal, 36-18-ra gyõzték le a Szegedi Egyetem
legjobbjait. – Papírforma eredmény született, fõleg azok után,
hogy tovább erõsítettük a csapatot – mondta Czesznak

György, a Sportiskola vezetõje és egyben játékosa. – Kapus-
poszton a rutinos Tatai Tamást igazoltuk le, aki egy félidõ
alatt mindössze nyolc gólt kapott, és remekül védett. Oroshá-
záról érkezett Raffai János, aki minden poszton bevethetõ, va-
lamint Nagyszénásról Koncsev Attila. Csapatunk legközelebb
szombaton, 16 órakor játszana megyei rangadót az egyik leg-
nagyobb riválisunkkal, a Makó együttesével a sportcsarnok-
ban, de a pontos idõpont még egyeztetés alatt áll, mivel el-
lenfelünk az NB II-es játékosaikat is szeretné felvonultatni.

Nyertek a kézisek
Az NB I-es tekebajnokság

elmaradt 6. fordulóját ját-
szotta le a Szentesi TE  no-
vember 18-án. A Nyíregyházi
Teke Klub csapatát Szankon
fogadta hazai mérkõzésen,
ahol a Szentes 3253 fát ütött,
a nyíregyháziak pedig 3214-
et.  A plusz 39 fáért járó kettõ
pont a Szentesé, ezzel 6–2-re
nyert a csapat. 

Az NB I-es ifjúságiak
(1031:961 ütött fa) 40 fa kü-
lönbséggel 4–0-ra gyõztek, az
õszi fordulóban az elsõ he-
lyen állnak.

Teke
Kos
Minden folyton mozgásban
van és semmi sem állandó.

Ezért ne legyenek kétségei, ha megvál-
toznak a dolgok, amiket fontosnak
gondol. Szellemileg szárnyal és min-
den problémára hamar megoldást ta-
lál.

Bika
Egy furcsa levelet olvasva
úgy érzi, szülei élete egy-

szerre nyitott könyv lesz. Akkor se él-
jen vissza az olvasottakkal, ha néha
igazán dühös rájuk! Testvére problé-
mái nem lehetnek az ön problémái,
ezért ne próbálja megoldani.

Ikrek
Ne késlekedjen, környezeté-
nek nem lenne jó üzenet, ha

az utolsó pillanatra hagyna mindent.
Lehetséges, hogy karrierje szempont-
jából rossz irányba halad, de ezt most
még lehetetlen megmondani.

Rák
Vessen számot önmagával
és határozza meg, hogy

meddig hajlandó elmenni! Az egészsé-
ge legyen sokkal fontosabb és fordít-
son rá sokkal több idõt, mint eddig. Ne
vágjon bele olyan dologba, ami lakóhe-
lye megváltozásával járna! 

Oroszlán
Miért pont ön lenne a kivétel
akkor, amikor  boldogságról

van szó! Önnek is jár, hogy megtalálja
az igazit – még akkor is, ha éppen kap-
csolatban él. Adjon esélyt arra, hogy
mások szerethessék! 

Szûz
Nem lesz könnyû a családi
problémákat kezelnie akkor,

ha nem foglalkozik a család központi
figurájával. Semmilyen körülmények
között ne vágjon bele új vállalkozások-
ba ebben a hónapban, mert anyagilag
nem járhat jól!

Mérleg
Bármilyen testi-lelki problé-
mája van, ne tartsa magá-

ban, kérjen segítséget szakemberektõl!
Lesz lehetõsége egy hirtelen utazásra,
amihez nincs kedve, de a karrierje
szempontjából fontos lehet.

Skorpió
Továbbra is tanácstalan az
életével kapcsolatban – ha

nem biztos abban, hogy jó irányba
mennek a dolgai, kérdezze meg bará-
tait. Ne szégyellje megmondani valaki-
nek, ha nem érte valamihez, így meg-
õrizheti hitelességét. 

Nyilas
Furcsa szokásai vannak és
ezekrõl nehezen tud lemon-

dani, még akkor is, ha az egészsége
látja a kárát. Ha a szakmája révén talál-
kozik furcsa esetekkel, amiket nem tud
feldolgozni, akkor is pókerarccal rea-
gáljon.

Bak
Tegye meg az elsõ lépést a
nagy úton és vágjon bele

abba a vállalkozásba, amit már régóta
tervez. Ha jobban tetszik valami más,
mint amit elvár  a környezete, nyugod-
tan vállalja fel önmagát. 

Vízöntõ
Meg kell nyugtatnia a kör-
nyezetét, hogy az egész-

ségéveel minden rendben és nem kell
aggódniuk. Nem túl gyakori, hogy több
dologban is a maximumot tudja valaki
nyújtani, ön ilyen.

Halak
A figyelme megoszlik több
lényegtelen dolog között és

így nem fogja észrevenni, hogy mi a
fontos. Beszélje meg kedvesével, hogy
szerinte mivel kellene többet foglalkoz-
nia és most hallgasson rá, hisz' szereti
önt.

November 23-30.
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Update a pacalhoz



Nem csak a zenebarátokat, az orgonamuzsika iránt érdek-
lõdõket hívják a Szent Anna-templomba december 2-án, va-
sárnap 16 órakor, hanem minden érdeklõdõt, akik a nagy
mesterek adventi, karácsonyi muzsikájával is szeretnének az
ünnepre készülni. A zenés délutánon hallható lesz többek kö-
zött Bach: A jászolnál, Liszt Ferenc: Karácsony, Mascagni:
Ave Maria címû mûvei is. Énekel Andor Csilla, orgonán ját-
szik Nagy János. A belépés díjtalan!
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Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ün-
nepnap 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 (mentõállo-
más), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán törté-
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Gyógyszertári készenléti ügyelet: November 26–december 3. Rákó-
czi Gyógyszertár (Rákóczi u. 72.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12
óráig, vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november
24-25-én Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

Feltörtek egy Villogó utcai
piaci bódét november 15-ére
virradóra. A tolvajok sze-
szesitalokat vittek el a hely-
színrõl. Szintén ezen a na-
pon történt, hogy egy fiatal-
korú fiú az egyik helyi iskola
büféje elõtt megverte iskola-
társát. A fiú ellen garázdaság
miatt indult eljárás.

Megrongálták az egyik
Nyíri utcai házat. Az isme-
retlen elkövetõ eddig azono-
sítatlan anyaggal öntötte le
az épület utcafronti részét.

Két vevõ sétált be az egyik

Kossuth utcai üzletbe, ám
késõbb kiderült, hogy egyál-
talán nem vásárlási szándék-
kal érkeztek oda. Egyikük el-
terelte az eladó figyelmét,
társa pedig az árus kézitás-
kájából (!) pénzt és értéktár-
gyakat lopott el 40 ezer fo-
rint értékben.

Verekedés volt az egyik
nagymágocsi lakóház udva-
rán. A bunyóban hárman
vertek egy személyt, a vere-
kedõkkel szemben súlyos
testi sértés miatt indult bün-
tetõeljárás.

Bejelentést tett a rendõrsé-
gen az egyik helyi középis-
kola, mivel az intézmény
tornaöltözõjébõl több tanuló-
tól is pénzt és egy mobilt lo-
pott el ismeretlen elkövetõ.
A nyomozás során kiderült,
hogy a tolvaj az iskola egyik
tanulója volt, aki késõbb há-
rom további lopást vallott
be. Ellene kilencrendbeli lo-
pás vétsége miatt indult
büntetõeljárás a Szentesi
Rendõrkapitányságon.

hv

Tolvajok az üzletben

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü november 26—30.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Frankfurtileves és

grízgaluskaleves
A menü: Savanyú vetrece, tészta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Zöldborsóleves és

almaleves
A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Lebbencsleves és

paradicsomleves
A menü: Fasírt

kelkáposztafõzelékkel
vagy chilisbab

B menü: Csirkemell
sokmagvas bundában,
kukoricás rizs

Csütörtök: Gyümölcsleves és
csirke becsináltleves

A menü: Rántott szelet,
burgonyapüré, saláta

B menü: Szezámmagos-brokkolis
csibemell falatok,
párolt rizs

Péntek: Sárgaborsó-gulyás,
májgaluskaleves

A menü: Sertéspörkölt,
tészta, saláta

B menü: Hekk sütve, mint a
Balcsin, petrezselymes
burgonyával vagy
kókuszos rizskók

www.galeriakavehaz.hu (X)

December 1-jén folytató-
dik a SzentTest - Egészség
a célkeresztben szûrõprog-
ram, amelyben a tavalyi év-
ben ötvenhat orvos és öt-
vennégy szakdolgozó mun-
kálkodott, s melynek kere-
tében 1804 szentesi vett
részt a vizsgálatokon, vagy
kapott HPV-oltást.

Eddig már összesen 3995
vizsgálatot, mérést végez-
tek el a szakemberek, mely-
ben a legkülönbözõbb vizs-
gálatok szerepeltek, köztük
osteoporosis-, szív-érrend-
szeri, szemészeti, pulmono-
lógiai, bõrgyógyászati szû-
rés, nõgyógyászati-, emlõ-,
prosztata-, szájüregi rákszû-
rés, gyógytorna és intimtor-
na, valamint HPV-elleni vé-
dõoltás szerepelt. Kóros
eredményt 899 esetben ész-
leltek, a továbbküldések és
visszarendelések száma 232
volt.

December elsõ napján,
szombaton 8 és 16 óra kö-
zött szív- és érrendszeri
szûrésre, csontsûrûség mé-
résre és bõrgyógyászati

vizsgálatra kerül sor. A
szív- és érrendszeri szûrést
Tarajossy Zsuzsanna fõorvos
és Chomiak Waldemar házior-
vos végzi, a vizsgálatok kö-
zött koleszterin, vérzsír,
vércukor, húgysav, vérnyo-
más, testmagasság és test-
tömegindex mérés szerepel-
nek. Bartkó Judit fõorvos ve-
zetésével csont-sûrûségmé-
résre kerül sor, míg a bõr-
gyógyászati vizsgálatban
melanoma és ekcémaszûrés

van soron, amelyet Szitás

Erika végez. Természetesen
a szûrõnapon az említett
szakterületeken felvilágosí-
tásra és szaktanácsadásra is
sor kerül, az érdeklõdõ la-
kosok feltehetik kérdéseiket
is.

A SzentTest - Egészség a
célkeresztben szûrõprog-
ram december 1-i szûrõnap-
jának helyszínérõl jövõ heti
lapszámunkban tájékoztat-
juk olvasóinkat.

Született: Farsang Zoltán
és Balogh Eszter Karolinának
(József A. u. 8/A) Zalán,
Nóbik Péter és Kornyik Ad-
rienn Évának (Klauzál u.
8/A) Péter Attila, Magyar
Imre és Berezvai Ilona Sarol-
tának (Hétvezér u. 40.) Han-
na Ilona, Molnár Zoltán és
Szabó Ágnesnek (Szûrszabó
u. 6.) Jázmin, Mucsi Gábor
Mihály és Agócs Valéria

Renátának (Zrínyi u. 18.)
Hanna Csilla nevû gyermeke.

Elhunyt: Makra Lajosné
Tóth Ilona (Kováts K. u.
3.), Gréczi Sándorné Cser
Jusztina (Honvéd u. 12.),
Brezovai Sándor (Nagyhegy-
széli u. 37.), Bartha László
(Hegedûs L. u. 1.), Langó Jó-
zsef (Lázár V. u. 24.), Hajdú
János (Nagygörgõs u. 23/A). 

Családi események

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKK
FFIIGGYYEELLEEMM!!

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

szobás, két utcára kijáratú ház
FÉLÁRON eladó.

Irányár: 20 millió Ft.
Érdeklõdni lehet: 30/9513-200

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

Adventi, karácsonyi
muzsika

Szeretetakció a szegények
karácsonyáért programsoro-
zat keretén belül rendezték
meg a légfegyveres lövész-
versenyt a Legrand Zrt. lõte-
rén a Legrand lövészklub és

a Szabadidõs Sportklub ren-
dezésében. A versenyen kö-
zel 30-an neveztek, köztük
vidéki csapatok is.

Eredmények, nõi egyéni:
1. Vecseri Éva (163 kör), 3. Né-
meth Istvánné (151) Legrand.
Férfi egyéni: 1. Doktor József
(178), 2. Postás László (175)

Legrand, 3. Ignácz János (162)
Szabadidõs SK. Ifjúsági fiú:
1. Katona Bence (156) Leg-
rand. 

A veseny sikeres lebonyo-
lításáért köszönet illeti Becsák
Jánost, a Legrand Lövészklub
vezetõjét és Postás László lö-
vészetvezetõt.

Lõverseny

SzentTesT - Egészség a célkeresztben

Folytatódik a szûrõprogram


