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Itt is lehet már lovizni
Már lóversenyre is lehet fogadni Szentesen, az egyik lot-

tózóban. Szombaton és vasárnap, illetve olykor szerdán-
ként rendeznek futamokat a fõvárosi Kincsem Parkban. A
fogadók a futam elõtt egy órával tehetik meg tétjeiket.
Múlt héten valaki 800 forintot kockáztatott és 10 ezer forin-
tot nyert. 

4. oldal

Színpadon és könyvben
emlékeztek Miska bácsira
Harmadik alkalommal találkozott a jelen és a múlt a

Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán a
Skabá Fesztiválon. Bácskai Mihály, a tagozat 2011-ben
elhunyt alapítója emlékére megjelent könyvet is ezen az
eseményen mutatták be.

5. oldal

2008-as szinten a
munkanélküliség

Közel 9 százalékkal csökkent a regisztrált álláskeresõk
száma a szentesi kistérségben az elõzõ év hasonló idõsza-
kához képest. A nõk helyzete is javult: 216-tal kevesebben
keresnek munkát, mint tavaly - értesült lapunk a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségén. 3. oldal

Szerda reggel jött a döbbe-
netes hír, hogy csendesen el-
ment közülünk dr. Imre Ernõ
nyugalmazott református es-
peres, Szentes Város Díszpol-
gára. Úgy ment el, ahogy év-
tizedeken keresztül közöt-
tünk él: csendesen, de érezhe-
tõ ûrt hagyva maga után.

Sokan érezzük úgy, hogy
tõsgyökeres szentesi volt. Pe-
dig nem itt született, az a csa-
lád sem itt élt, amelyben fel-
nõtt, s pályáját sem ebben a
városban kezdte el. 

A háború vérzivataros évei
után hívták meg a Nagytemp-
lomi Református Közösség hí-
vei lelkészüknek, s több mint
fél évszázadon át szolgálta
hittel, szeretettel és bölcses-
séggel ezt a közösséget. 

Úgy lett szentesivé - felesé-
gével Irénke nénivel együtt -,
hogy minden nap a szó ne-
mes értelmében tanított, mo-
solyával erõt adott, bölcsessé-
gével segített, s nevetésével
megsokszorozta mindnyá-
junk örömét. 

A szó legnemesebb értel-
mében volt lelkész, aki hittel
szolgálta teremtõjét, és a
templom falain kívül is sugá-
rozta a bölcs szeretetet. Ha
kellett, a napi életben adott új
ismereteket, ha kellett vigasz-
talt, ha kellett támaszt nyúj-
tott. Emberként és lelkészként
az egyetemesség, a Jézusi sze-
retet, a keresztény közösségek
összefogása, az ember megbe-
csülése volt az alapelve. 

Szentes Város Önkormány-
zata Képviselõ-testülete Vági
László katolikus lelki testvé-

rével egyetemlegesen adomá-
nyozta számukra a díszpolgá-
ri címet, melyet legnagyobb
elismerésnek tekintett. Korel-
nökként és lelki összefogó-
ként is szervezte és irányította
a díszpolgárok közösségét,
szolgálva a város fejlõdését, s
keresve az új és új utakat. 

Sokunknak hiányozni fog
vigasztaló és erõt adó szava,
hajlott korára is egyenes szál-
fatermete, s bölcs útmutatása.

Lelke most visszatért te-
remtõjéhez, de úgy gondo-
lom, hogy az a szeretõ böl-
csesség, amelyet valameny-
nyiünkben elültetett, abban itt
marad közöttünk. 

Élõ személyével ugyan ke-
vesebbek leszünk, de az általa
adott lelki erõ még sokáig fog
táplálni valamennyiünket. 

Tested választott városod-
ban pihen meg. Kívánom,
hogy legyen nyugalmad bé-
kés abban a földben, melynek
fejlõdéséért oly sokat tettél. 

Isten veled Ernõ bácsi!
Szirbik Imre
polgármester

Mindennapos nyûgöt je-
lent a szentesi oktatási intéz-
mények többségének a min-
dennapos testnevelés meg-
szervezése. A kezdeménye-
zés jó, a testnevelõk is pár-
tolják, de a rossz idõ bekö-
szöntével egyre nehezebben
lehet megfelelni a szakmai és
jogszabályi elvárásoknak. Je-
lenleg hat évfolyamon, az ál-
talános iskolákban az 1., 2. és
az 5., 6. osztályosoknál, to-

vábbá középiskolákban a ki-
lencedikesek és tizedikesek
számára kötelezõ a minden-
napos iskolai testmozgás.
Szokványos látvány nálunk,
hogy a diákok a Kurcára
mennek evezni, uszodába
úszni vagy éppen a sportte-
lep salakját nyüstölik, ám
hamarosan ezeknek az alter-
natív sportoltatási lehetõsé-
geknek gátat szab a hûvö-
sebb és csapadékosabb idõjá-

rás. Nem egy iskolánál az is-
kolakör futtatása is bevett
gyakorlat, ezért azonban
nem dicsérik meg a fenntar-
tókat. A képviselõ-testület
májusban átfogóan értékelte
a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátását,
és határozatban szögezte le,
hogy az Iskolaegészségügyi
Szolgálat jelzése szerint évek
óta nem történt változás, a
gyerekek továbbra is az ut-
cán futják az iskolaköröket,
szinte mindig tanári felügye-
let nélkül. Az önkormányzat
felkérte a fenntartót, hogy a
gyermekek számára sok ve-
szélyt rejtõ utcai futások he-
lyett keressenek másféle le-

hetõségeket. A kérés érthetõ,
de teljesíteni lehetetlen a je-
lenlegi körülmények között. 

Még ezen a héten is láttuk
a Zsoldos szakközépiskola
tanulóit a Petõfi és a Szent
Imre Herceg utcán körözni.
Azzal, hogy az egykori Petõ-
fi-iskola épülete a szakképzõ
intézményhez került, két tor-
naterem áll az osztályok ren-
delkezésére, de információ-
ink szerint még így sem tud-
ják tornaterembe szervezni a
testnevelés órákat. Amint jön
a cudar idõ, nem marad
más, mint konditerem vagy
a folyosói pingpong, tollas-
labda, esetleg lépcsõzés. 

(folytatás a 3. oldalon)

Az eredeti tervek szerint
szeptember közepétõl teljes
hosszában lezárták volna a
forgalom elõl a Petõfi utcát a
felújítási munkák miatt. Az
augusztus végén indult bon-
tási munkálatok a buszállo-
más bejárata és a Kossuth ut-
ca közötti szakaszon érintet-
ték a Petõfi utcát, ahol gya-
korlatilag teljes szélességé-
ben felbontották a járdát és a
közutat is. A kivitelezõtõl ka-
pott tájékoztatás szerint egy-
elõre nincs szükség a buszál-
lomáshoz vezetõ útszakasz
lezárására. Ma-zug Imre ügy-
vezetõ elmondta, mivel – az

eredeti tervekkel szemben –
nem kellett a közút aljzatbe-
tonját feltörni, ezért a busz-
közlekedés zavartalanul
folyhat a jelenlegi módon
még legalább egy hónapon
keresztül. Folyamatosan dol-
goznak, jelenleg az útépítés-
hez hozzák az anyagokat, só-
dert, szegélyköveket, amit
majd a tervmódosításokat
követõen kezdenek beépíte-
ni.

Az útfelbontást kihasznál-
va a Szentes-Víz Kft. is végez
karbantartási, felújítási mun-
kákat az Ady Endre utcán.

A gáz, a villany és a távhõ
mellett a fa és a szén árát is
csökkentené a kormányzat,
de ennek mikéntjérõl még
házon belül is vita van -
mondta csütörtöki sajtótájé-
koztatóján Font Sándor. A
helyi távhõszolgáltató álla-
mi kompenzációban része-
sülhet, ha a most elrendelt
11,1 százalékos díjcsökken-
tés miatt veszteséges lesz.

A rezsicsökkentésrõl ren-
dezett zártkörû konferencia
vendégeként érkezett Szen-
tesre az Országgyûlés mezõ-
gazdasági bizottságának
fideszes elnöke, aki a sajtó
képviselõinek elmondta, ko-
rábban a szocialisták a lakos-

ságot és a vállalkozókat ter-
helték, de a Fidesz-KDNP
szakított ezzel a gyakorlattal.
Szerinte a multinacionális
energiaszolgáltatók és a ban-
kok minden eszközt bevetet-
tek, hogy kivonják magukat
a közteherviselés alól. – Ezt
nem engedhettük meg. Az
energiaszektorban már élet-
be lépett 10 százalékos díj-
csökkentés után november-
tõl újabb, 11,1 százalékos ta-
rifacsökkenés lesz. A gáz, a
villany és a távhõ mellett szó
van arról, hogy a fa és a szén
árát is mérsékeljük – jelentet-
te be a honatya. 

(folytatás a 8. oldalon)

A mostani tanévben még csak hagyján, de jövõre megoldha-
tatlan feladatot jelenthet a mindennapos testnevelés megvaló-
sítása a szentesi iskolákban. Amíg lehet, úsznak, kenuznak,
futnak a diákok a kerítésen kívül, de ha igazán beköszönt a
hûvös, marad a folyosói pingpong és a bemelegítésnyi tesi óra,
valahol.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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In memoriam dr. Imre Ernõ

Nem zárják le teljesen
a Petõfi utcát

A fa árából is
faragnának

Mindennapos testnevelés:
van fonákja is
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Mélyen megrendített
mindannyiunkat a szomorú
hír, hogy 64. életévében
Czakó Tamás, a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István
Kórház sebész fõorvosa el-
hunyt.

A mindenki által ismert és
elismert sebész Hódmezõvá-
sárhelyen született, s az or-
vosi egyetem elvégzése után
rögtön, 1976. október 1-jén
egyetlen munkahelyén, a
szentesi kórházban kezdte
meg gyógyító munkáját,
ahol haláláig szakorvosi fel-
adatokat látott el.

Czakó Tamás 1980-ban tet-
te le sebészi szakvizsgáját.
Tevékenysége, feladatellátá-
sa, szakmai tudása eredmé-
nyeként 1991-ben léptették
elõ adjunktussá, majd 1993-
ban fõorvossá. 2001-ben ki-
váló orvos elismeréssel tün-
tették ki Szentesen, majd a
nemzeti erõforrás miniszter

díszoklevelét vehette át
2011-ben, Budapesten több
évtizeden át végzett kima-
gasló, példaértékû tevékeny-
ségéért, életmûve elismeré-

seként. Czakó Tamás szintén
2011-ben nyugdíjba vonult,
de a gyógyító munkát to-
vábbra is folytatta. Betegek
ezreit látta el azóta is a járó-
beteg-ellátásban, a kórház
rendelõintézetének sebészeti

szakrendelésén, illetve szük-
ség esetén a sebészeti osztály
ügyeleti, készenléti ellátásá-
ba is besegített. Munkáját
mindig lelkiismeretesen, ki-
emelkedõen végezte, a bete-
gek mindig bizalommal for-
dultak hozzá. A mindennapi
feladatellátás mellett rend-
szeresen figyelemmel kísérte
a szakmacsoport új irányvo-
nalait a nagy munkabírású,
munkájára mindig igényes
fõorvos. Személyével a bete-
gekkel kedves, szakmájában
maximalista orvost veszített
el a szentesi kórház. Egy
olyan fõorvost, aki a rezi-
densek, orvostanhallgatók
képzése által aktívan részt
vett a szakorvos utánpótlás-
ban is.

Fõorvos Úr, nyugodj béké-
ben!

Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház

Ötven éve történt...

...hogy egy kánikulai napon
a szentesi tanácsháza lépcsõit
kettesével szedve, 23 évesen,

rövid nadrágban „berobban-
tam" az anyakönyvi hivatalba,
„Nõsülni szeretnék“, mond-
tam. Az anyakönyvvezetõ
hölgy döbbenten végigmért,

és azt kérdezte "Jól meggon-
dolta ezt, fiatalember?"

A napokban felkerestem a
mai is élõ idõs hölgyet és most
én kérdeztem, hogy "Jól meg-
gondoltuk-e?" Csak mosoly-
gott. 

Ma, amikor a statisztika sze-
rint 1000 házasságból 600 vá-
lással végzõdik, felmerül a
kérdés, mi a hosszas jó házas-
ság - társas kapcsolat - titka.
Erre a nem könnyû kérdésre
kellõ bölcsességem híján talán
tömören - a relativitáselmélet
révén ismert tudós - Einstein
adta meg a választ, amikor azt
mondta: „Az emberiség legna-
gyobb találmánya a kompro-
misszum-készség."

Igaz ez az élet minden terü-
letére, így a házasságra is. 

Gálfi László és 
Gálfiné Dobos Katalin

Tisztelt Kuklai Úr!

Visszautasítom mind-
azon rágalmakat, amelyet
a Jánoska szobor tárgyá-
ban az önkormányzathoz
írt nyílt levelemre reagált.
(Szentesi Élet XLV. 37.)
Mint "keresztényként any-

nyi gyûlöletet hozott le-
velében - a számtalan tár-
gyi tévedésen és ferdíté-
sen túl.. ." stb. Sajnálom,
hogy Ön gyûlöletesnek te-
kinti - az általam tárgyila-
gosan közölt - történészek
idevonatkozó tényfeltáró
kutatómunkájának ered-

ményét. Már pedig tény,
Jánoska vitatott személy.
Ez az igazság! És az igaz-
ság akkor is igazság ha
egy ember suttogja! Sõt
még akkor is ha ezrek
üvöltik az ellenkezõjét.

Tisztelettel
Gedai Mihály

Válasz a Jánoska szobor kapcsán

Régi szentesi újságok írták… (37.) 

Cserna Károly lefestette a
várost a trónörökösnek

Az idõsebb korosztály
még jól emlékezhet Páhi Fe-
rencre, a szentesi levéltár
egykori vezetõjére, neves hi-
vatali elõdömre. Sajnos én
már csak szakmai munkáin,
tudományos közleményein,
ismeretterjesztõ helytörténe-
ti cikkein keresztül, és a kor-
társak visszaemlékezései
alapján ismerhettem meg.
Gimnazista diákként élve-
zettel olvastam a Szentesi
Életben megjelent „Fejezetek
a múltból" címû cikksoroza-
tát, izgalommal várva az
újabb és újabb történeteket
Szentesrõl. A köz szolgálatá-
ban eltöltött életútját tiszte-
lettel ajánlom a ma élõ fiata-
labb szentesi generáció fi-
gyelmébe. 

Sokgyermekes szegénypa-
raszt családban született
Szentesen 1903. szep-tember
1-jén; apja Páhi János föld-
mûves, édesanyja Csúcs Esz-
ter. A szorgalmas, tehetséges
fiú 1921-ben néptanítói okle-
velet szerzett a kiskunfélegy-
házi tanító-képzõben, de mi-
vel iskolai állást nem kapott,

a közigazgatási pályán pró-
bált szerencsét. Szentes vá-
ros 1921. szeptember köze-
pétõl napidíjasként alkal-
mazta, rábízva az iktatói és
irattárosi teendõk ellátását.
1922 novemberében Csong-
rád vármegye szolgálatába
lépett, mint irodasegédtiszt.
Rövidesen elkezdte jogi ta-
nulmányait a szegedi egye-
temen, s néhány évvel ké-
sõbb megszerezte az állam-
és jogtudományi doktorá-
tust. Ettõl kezdve már gyor-
sabban haladt a hivatali
"szamárlétrán": 1931-ben
vármegyei irodatisztté, egy-
ben tiszteletbeli aljegyzõvé
lépett elõ, 1935-ben pedig
ideiglenes jelleggel - Pauli
Antal vármegyei fõlevél-tár-
nok betegségének idejére -
megbízták a levéltárnoki fel-
adatok ellátásával. Pauli An-
tal nyugdíjazása után egy
ideig szünetelt a fõlevéltár-
noki tisztség, ezért Páhi Fe-
renc 1938-tól irodaigazgató-
ként végezte a levéltárnoki
munkát. Szendrey László fõ-
ispán 1940 februárjában vár-

megyei fõlevéltárnokká ne-
vezte ki, mely tisztségét - fél
éves katonaságot és hadifog-
ságot leszámítva - 1950-ig
töltötte be.

Az 1950. évi 29. törvény-
erejû rendelet értelmében a
levéltárak állami kezelésbe
kerültek. Csongrád megyé-
ben két állami levéltárat hoz-
tak létre Szeged és Szentes
székhellyel. A Szentesi Álla-
mi Levéltár vezetõjévé -
amelyhez Szentes, Hódme-
zõvásárhely és Csongrád vá-
rosok és a megye északi felé-

ben lévõ községek tartoztak
- Páhi Ferencet nevezték ki.
(1960-62 között õ irányította
a kiskunfélegyházi levéltári
részleget is.) Ezekben az
években megtörtént az érin-
tett levéltárak iratanyagának
alaprendezése, elkészültek
az alapleltárak, amelyek je-
lentõsen segítették a késõbbi
levéltáros generációk szak-
mai munkáját. 

Ebben az idõszakban bon-
takozott ki Páhi Ferenc szak-
írói munkássága is. Több le-
véltári és közigazgatás-törté-
neti témájú tanulmányt tett
közzé a Levéltári Híradóban,
a Levéltári Szemlében és a
Levéltári Közleményekben.
Közvetlen munkatársával - a
fiatalon elhunyt Schneider
Miklóssal - közösen készítet-
ték a 75 éves a Hódmezõvá-
sárhelyi Divat Kötöttárugyár
c. könyvet (1964) és a Pusz-
taszertõl Pusztaszerig c. do-
kumentumgyûjteményt
(1964). Éveken keresztül
gyûjtötte szeretett szülõváro-
sa utcaneveit, amelyet halála
után Barta László levéltár-

igazgató szerkesztett kötetté,
és jelentetett meg Szentes ut-
canevei címen (1980), termé-
szetesen társszerzõként fel-
tüntetve Páhi Ferenc nevét.
Az írás mellett számos isme-
retterjesztõ helytörténeti elõ-
adást tartott, közérthetõ, él-
vezetes stílusban. Tudásával
segítette a honismereti moz-
galom kibontakozását.    

1968. január 1-jétõl a terü-
leti állami levéltárakat a me-
gyei tanácsok vették át. A
Szentesi Állami Levéltár új
neve Csongrád Megyei 2. sz.
Levéltár lett, igazgatója to-
vábbra is a nagy szakmai ta-
pasztalatokkal rendelkezõ,
közmegbecsülésnek örvendõ
Páhi Ferenc maradt. 1971-
ben ünnepelte közszolgálati
pályára lépésének 50 éves
évfordulóját. Ebbõl az alka-
lomból a Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa a
Munka Érdemrend arany fo-
kozatával tüntette ki. A ma-
gas elismerés kapcsán inter-
jú készült vele, amelynek vé-
gén a következõket mondta:
„Számomra már az is nagy
megbecsülés, hogy a nyug-
díjkorhatár után, immáron
nyolcadik éve is dolgozha-
tom. Bár a mesebeli törpétõl
- ha teljesítené kívánságom -

két dolgot kérnék: elõször
pörgessen vissza az életem-
bõl 10 évet - akkor lennék 58
éves -, és még lenne két
évem a nyugdíjkorhatárig. A
másik kérésem az, hogy a
még megmaradó két évet
munkával töltsem el." 

1972-ben nyugalomba vo-
nult. Országos hírû intézmé-
nyét a következõ évben fel-
sõbb rendelettel fióklevéltár-
rá fokozták le. Talán ennek
tudható be, hogy az elkövet-
kezõ néhány évben kerülte a
levéltárat. Szentesen hunyt
el 1978. júli-us 12-én; a Sze-
der-temetõben helyezték
örök nyugalomba. A Levél-
tári Szemlébe a régi munka-
társ és barát, Schneider Mik-
lós Nógrád megyei levéltár-
igazgató írt nekrológot,
amelynek záró mondata így
szólt: „Emlékét írásai és a
szentesi levéltár rendezett
iratanyaga õrzik." A mai le-
véltárosok nevében ehhez
annyit tennék hozzá, hogy
munkásságát, szorgalmát és
szakmaszeretetét követendõ
példának tekintjük, és igyek-
szünk méltó utódokká válni.

Labádi Lajos

125 éve: a Szentesi Lap,
1888. szept. 7-diki száma ar-
ról számolt be, hogy Cserna
Károly fiatal festõmûvész
még mindig városunkban
idõz, folytatja felvételeit Ru-
dolf trónörökös könyve ré-
szére. Volt alkalmunk né-
hány vázlatot látni, és öröm-
mel mondhatjuk, hogy azok
úgy hûség, mint festõi kivitel
tekintetében teljesen megfe-
lelnek a kívánalmaknak. Ed-
digelé teljesen elkészültek:
„A Kurca-toroki zsilip", "Egy
magas vízi mérce", „Csend-
élet a gáton", "Gátvédelmi
részlet", „Karóverés" stb.
vázlatai. Cserna meg van
bízva a szerkesztõség által a
gátvédelmi képeken kívül
egyéb, az alföldi vidékre vo-
natkozó vázlatok készíté-
sére is. Így képben fogja be-
mutatni a gõzcséplést és ló-
val való nyomtatást, a tek-
erõst, városunk ezen specia-
litását, teljesen munkára fel-
készült kubikost, városunk
látképét a Széchenyi út felõl
stb. Hogy a fiatal festõmû-
vész kiváltképp szentesi ne-
vezetességek rajzolására van
utasítva: annak jele, hogy vá-
rosunk országos képviselõje,
Törs Kálmán, ki elõkelõ he-
lyet foglal el a nagy munka
szer-kesztõségében, befolyá-
sát teljes mértékben érvénye-
síti arra, hogy Szentes városa

méltóan mutattassék be az
Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban. 

100 éve, a Szentesi Lap,
1913. aug. 28-án megjelent
száma egy szerelmi drámá-
ról adott hírt, amelybõl meg-
tudható, hogy véres szerelmi
dráma történt tegnap este az
Arad megyei Csermõ köz-
ségben. Egy férjet az asszony
udvarlója agyonlõtt az asz-
szony szemeláttára. A bor-
zalmas eset elõzményei a kö-
vetkezõk: Körülbelül másfél
esztendõvel ezelõtt költözött
a községbe Czeizler Sándor,
a borosjenõi takarékpénztár
Csermõ fiókjának könyvelõ-
je. Csakhamar udvarolni
kezdett egy Weinberger
Menyhért nevû vagyonos
kereskedõ fiatal feleségének.
A községben nemsokára azt
suttogta a pletyka, hogy
Czeizler és Weinbergerné
sokszor elutazgatnak együtt
a közeli városokban, amikor
a férj üzleti ügyekben távol
van. A pletyka eljutott magá-
hoz Winbergerhez is, aki er-
re, hogy a helyzetet tisztáz-
za, tegnap késõ este a lakásá-
ra hivatta Czeizlert, bevitte a
szalonban és odahívta felesé-
gét is. Majd bezárta az ajtót,
elmondta, hogy mit beszél-
nek róluk a községben, és
fölszólította õket, hogy nyi-
latkozzanak. Czeizler erre

revolvert rántott és kétszer
hasba lõtte a férjet, aki rög-
tön meghalt.

45 éve: a Szentesi Lap
1968. szeptember havi szá-
mában a következõket írták
a szentesi ápolónõképzésrõl:
Újabb "profillal" bõvül a
szentesi középiskolai okta-
tás: a Közgazdasági Techni-
kumban az idei tanévtõl
kezdve - kísérletképpen - he-
lyet kap az egészségügyi
szakközépiskola. A felvett 47
elsõosztályos tanuló - hason-
lóan az ipari szakközépisko-
lai gyakorlathoz - az általá-
nos középiskolai tantárgyak
mellett szakmai képzésben
részesül, és 4 év után az
érettségi bizonyítvány mellé
az ápolónõi képesítést is
megszerzik. A kórház, mint
„bázisüzem" biztosítja a heti
egynapi foglalkoztatást. Az
iskolában a hallgatók már az
elsõ évben megismerkednek
a latin nyelvvel. A szakmai
oktatásra Nagy Lászlóné, a
kórház KISZ alapszervezet-
ének titkára felügyel. Üdvö-
zöljük ezt az új egészségügyi
törekvést, mert a tavaly
megszûnt ápolónõképzõ is-
kola helyett, most nagyobb
általános és szakmai mûvelt-
séget adó intézménnyel gya-
rapodott városunk.

Közreadja: Labádi Lajos

In memoriam dr. Czakó Tamás

Olvasónk írja

Üzenet a mai fiataloknak

110 éve született Páhi Ferenc fõlevéltárnok

Fél évszázad a köz szolgálatában

1963.07.07.

2013.07.07.
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Közel 9 százalékkal csök-
kent a regisztrált álláskere-
sõk száma a szentesi kistér-
ségben az elõzõ év hasonló
idõszakához képest. A nõk
helyzete is javult: 216-tal
kevesebben keresnek mun-
kát, mint tavaly - értesült la-
punk a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi
Járási Hivatal Járási Munka-
ügyi Kirendeltségén.

Ha a július végi munkanél-
küliségi adatokat vesszük
górcsõ alá, 2010 óta folyama-
tosan csökken a regisztrált
álláskeresõk száma a szente-
si kistérségben. 2010 nyarán
2243 álláskeresõ szerepelt az
itteni nyilvántartásban, 2011
derekán 2173, tavaly július-
ban 2025, az idei kimutatás-
ban pedig 1855 személy sze-
repel. Ez egyrészt azt jelenti,
hogy az elmúlt év hasonló
idõszakához képest közel 9
százalékkal csökkent a mun-
kanélküliek száma, másrészt
közeledünk a válság elõtti
szinthez, 2008 közepén
ugyanis 1849 álláskeresõt
tartottak nyilván a térség-
ben. A nõk foglalkoztatása is
jelentõsen javult az elmúlt
évben: míg tavaly júliusban
845 férfi és 1180 nõ keresett
munkahelyet a helyi munka-
ügyi kirendeltségen keresz-
tül, idén már csak 891 férfi és
964 nõ szerepel az összesítés-
ben. Mint megtudtuk, a ja-
vuló mutatók részben a helyi
munkaadók növekvõ igé-
nyeinek, részben a közfoglal-
koztatás bõvülésének kö-

szönhetõ. Fontos megemlíte-
ni, hogy tavaly nyár óta
üzembe helyezték a Hunger-
it-csoporthoz tartozó Ma-Ka
Kft. takarmánykeverõ üze-
mét, ahol közel 40 új munka-
hely jött létre, illetve lapunk-
ban már beszámoltunk róla,
hogy a DélKerTész áprilistól
50 fõs létszámbõvítést hajtott
végre. 

2013 elsõ nyolc hónapjá-
ban támogatás nélkül 331 fõ-
re jelentkezett munkáltatói
igény, támogatással pedig
857 fõnek kínáltak munkale-
hetõséget a foglalkoztatók.
Utóbbiak közül 661 fõre a
közfoglalkoztatás keretein
belül ajánlottak munkát.
Munkahelyteremtõ pályáza-
ton három munkáltató nyert
támogatást, õk 14 fõ részére
tudtak megélhetést biztosíta-
ni, míg a munkahelymegõr-
zõ program keretében idén
eddig 5 munkáltató 20 dol-
gozójára vehetett fel támoga-
tást.   

Az iskolásoknak is segítsé-
get kíván nyújtani a megyei
munkaügyi központ: októ-
ber 17-én és 18-án pályavá-
lasztási vásárra várják az ál-
talános iskolák 7. és 8. osztá-
lyos tanulóit és a középisko-
lásokat a szegedi Ifjúsági
Házba, ahol munkáltatók,
képzõ- és felsõoktatási intéz-
mények nyújtanak majd ta-
nácsot a résztvevõknek. 

B.D. 

(folytatás az 1. oldalról)

A Horváth Mihály Gimná-
zium is kiaknáz minden le-
hetõséget: használják az
uszodát, a parkettapadló fel-
újítása után, októbertõl a
sportcsarnokba is át fognak
járni az osztályok, délutá-
nonként pedig vállalkozás
által üzemeltetett sportcent-
rumba mehetnek a diákok.
Valódi megoldást egy új tor-

naterem építése jelentene,
amihez meg is van a terület
a gimnázium könyvtárépü-
lete mögött, viszont pályáz-
ható uniós vagy egyéb forrás
még kilátásban sincs. 

A város legjobban felszerelt
általános iskolájában is csak
úgy tudják megoldani a
mindennapos testnevelést,
hogy a tornatermet délután
4-ig veszik igénybe az osztá-
lyok, és úszásórákat is beik-

tatnak az órarendbe. 
– A mindennapos testne-

velés célja nemes, a kezde-
ményezés maximálisan tá-
mogatandó. Ugyanakkor en-
nek megszervezése nagy ne-
hézséget jelent számunkra
még úgy is, hogy az iskolá-
nak ebbõl a szempontból ki-
tûnõ az elhelyezkedése, hi-
szen közel a sportpálya és a
strand. Hiába nyertünk pá-
lyázaton rengeteg sportesz-

közt, tornatermünk nem ké-
pes ellátni a feladatot – nyi-
latkozta lapunknak Karikó-
Tóth Tibor. A Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola
igazgatója hozzátette, szá-
mukra a még át nem adott új
épületrészben kialakított tor-
naszoba jelent majd segítsé-
get, ennek felavatására re-
ményeik szerint a következõ
tanév elején kerülhet sor. –
Alsós osztályok órarendjébe
délutáni testnevelési órák is
kerültek, csak így és úszás-
órák beiktatásával tudtuk
kezelni a szorongatott hely-
zetet, ami a következõ tan-
évben fokozódni fog, hiszen
újabb két évfolyam lép be a
rendszerbe.  Az intézmény
egyelõre tudja fizetni az
uszodahasználatot, még
nem terheltük a szülõkre ezt
a költséget – mondta az
igazgató. 

Éveken keresztül emleget-
ték, hogy az eredetileg négy
középiskola közös tornater-
mének épült városi sport-
csarnok délelõttönként üre-
sen áll. Tavaly már javult a
helyzet, akkor fõleg általá-
nos iskolák osztályai hasz-
nálták a létesítményt, ettõl a
tanévtõl kezdve pedig szinte
egész délelõtt a gimiseké
lesz a csarnok küzdõtere.  –
Hamarosan fogadókész lesz
a sportcsarnok. Annak érde-
kében, hogy a Szentesen ta-
nulók közül minél többen
sportolhassanak ott, az ön-
kormányzat 40 százalékos
bérleti díjkedvezményt biz-
tosít az állami oktatási intéz-
mények fenntartójának –

mondta lapunknak Szûcs La-
jos alpolgármester. 

És ezzel kilyukadtunk oda:
valójában mennyi pénz is
van erre a nemes célra? Túl
sok biztos nincs, különben
mindenféle kedvezmény
nélkül is igénybe vennék az
iskolák a külsõ szolgáltatá-
sokat, és termet, medencét,
jégpályát bérelnének. Értesü-
léseink szerint viszont nem
minden intézmény képes
megfizetni a tarifákat és be-
lépõket. Emlékezetes példa a
tavalyi sátorhúzás az uszo-
dában, amit diákok végeztek
medencehasználat fejében.
Van, ahol a szülõkkel fizet-
tetnék ki a hiányzó összeget,
de a testnevelõk tapasztala-
tai szerint nem egy család-
nak gondot jelent az úszás-
óránkénti 100 forintos hoz-
zájárulás. Majd, ha tornate-
rem épül – bizakodnak a ve-

zetõk és a testnevelõk –,
tényleg eléri célját a kor-
mányzati kezdeményezés, és
életerõs fiatalok kerülnek ki
az iskolákból, akik talán nem
a virtuális világ rabjaivá, ha-
nem a sport és a közösségi
élet hasznosságának követei-
vé válnak. De tornaterem
nem épül egy sem. 2011-ben
született döntés a mindenna-
pos testnevelés bevezetésé-
rõl , de azóta sem írtak ki
tornaterem építését célzó pá-
lyázatot. 

Ha valamelyik iskolaigaz-
gató a héten kapott volna ér-
tesítést arról, hogy nyert a
pályázata, a megvalósítás is-
mert buktatói – közbeszer-
zés, forráslehívás – miatt ta-
lán 2015-re megépülhetne az
új tornaterem. Az egyik. De
Szentesen öt általános és öt
középiskola mûködik. 

Bíró Dániel

Megújult öltözõk fogadták
az új tanévben a gimnazistá-
kat. Hosszú évtizedek után
sikerült felújítani 5,7 millió
forintért a tornaterem lány
és fiú öltözõjét a tusolókkal
együtt. A szükséges összeget
a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ biztosítot-
ta. Mint Molnárné Tóth Györ-
gyi tankerület vezetõ fogal-
mazott az átadón, a KLIKK
áprilisban vette át az intéz-
mény fenntartását és akkor
szembesült az öltözõkben
fenálló megengedhetetlen
körülményekkel. A felújítást
végzõ Metalcom Zrt. au-
gusztusban, bõ két hét alatt
végezte el a teljes felújítást.
Az öltözõket kifestették, a
tusolókat újraburkolták, és
új szerelvényekkel szerelték
fel. Tóth Tamás, a gimnázium

igazgatója reményét fejezte
ki, hogy a felújítás egy folya-
matnak a része és végre az

épület állaga elmozdulnak a
mélypontról. Elképzelése
szerint jövõre a tetõszerkezet

teljes felújítására kerülhet
sor, mivel több helyen is be-
ázik az épület. B.G.

A jövõ évre csúszik a járási
hivatal átalakítási munkája,
ennek ellenére januártól elin-
dul az egyablakos ügyintézés
mintegy 2300 ügytipusban. A
megnövekedett feladatok el-
végzésére folyamatosan kép-
zi munkatársait a járási hiva-
tal.
Az eredeti tervek szerint
õsszel kezdõdött volna a já-
rási hivatal átalakítása az
egyablakos ügyintézés vég-
zéséhez. Tóth Flórián hivatal-
vezetõ arról tájékoztatott,
hogy az építés engedélyes
terve elkészült a hivatal ok-
mányirodai részének átalakí-
tásához, azonban a konkrét
munkák majd csak jövõre

kezdõdhetnek el. – A terve-
zéskor figyelme vettük a ba-
rokk épület egységének
megtartását. Folyamatos
egyeztetés zajlott a tervezõ, a
fõépítész, az önkormányzat,
a kormányhivatal és a pályá-
zat irányító hatóság között,
ezért is húzódott el az enge-
délyeztetés. A jelenlegi el-
képzelések szerint a megye-
székhelyeken mûködõ ok-
mányirodák kialakítása
után, várhatóan tavasszal
kezdõdhet a szentesi járási
hivatal átépítése – mondta
lapunknak a hivatalvezetõ.
A megnövekedett feladato-
kat ellátásához szükséges in-
formatikai eszközök cseréje

és az informatikai hálózat át-
alakítása októberben várha-
tó. A teljes épület akadály-
mentes megközelítését szol-
gálja majd az átépítés része-
ként elkészülõ lift. A járási
hivatal munkatársainak kép-
zése folyamatosan zajlik, a
középiskolai végzettségûek
már elvégezték a tanfolya-
mot, a diplomások felkészí-
tése jelenleg is folyik. A lét-

számmal kapcsolatban Tóth
Flórián elmondta, hogy
szükség volna új munkatár-
sakra, de majd a költségveté-
si helyzet határozza meg,
mekkora létszámmal dolgoz-
hatnak. – A januártól 2300
ügytípusra kibõvülõ ügyin-
tézést akkor is végezzük, ha
nem sikerül bõvíteni a lét-
számkeretet – tette hozzá a
hivatalvezetõ. BG

Zuhanyozhatnak óra után2008-as szinten a
munkanélküliség

Iskolakör éhgyomorra

Tavasszal építik át az okmányirodát

Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított
úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési- oktatási
intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy al-
kalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon
összevonva lehet megszervezni - fogalmaz a hatályos jog-
szabály, ami gúzsba köti az órarendkészítõ pedagógusokat.
Emiatt, ha külsõ helyszínt kell igénybe venni, alig marad
idõ érdemi munkára, hiszen oda el kell menni, át kell öltöz-
ni, majd egy bemelegítésnyi mozgás után visszaöltözni és
visszamenni az iskolába. Van olyan középiskola Szentesen,
ahol 8. órája is van a diákoknak, ezért elõfordul, hogy éh-
gyomorral kell nekiveselkedniük a tornaórának, mert ebé-
delni csak a 15 órai kicsöngetés után tudnak. Hozzáértõk
felhívták lapunk figyelmét, hogy az igazgatók egy órára
(ebédidõ) meg is szakíthatják az oktatást, de ezzel a lehetõ-
séggel egyelõre még nem éltek.

Kibõvült ügyfélfogadási idõvel várja az okmányiroda a la-
kosokat, aminek köszönhetõen az utóbbi hetekben csök-
kent a várakozási idõ. Péntek kivételével minden nap reg-
gel 8-tól délután 4 óráig, szerdán 17 óráig tartanak ügyfél-
fogadást. Tóth Flórián hivatalvezetõ tapasztalata szerint 10
és 15 óra között hosszabb várakozási idõvel kell számolni,
ezért inkább kora délelõtt vagy késõ délután keressék fel a
lakosok az okmányirodát.

Úszásórán a Kiss Bálint iskola tanulói



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  2200..

Már lóversenyre is lehet
fogadni Szentesen. A Világ-
gazdaság beszámolója sze-
rint letette az országos háló-
zat alapköveit a Magyar Ló-
versenyfogadást-szervezõ
(MLFSZ) Kft., ugyanis Gyõr-
tõl Szentesig tucatnyi új fo-
gadóhely nyílt. Mint meg-
tudtuk, nálunk egy lottózó-
ban helyezték el a terminált.
A rendszerváltás óta a sport-
ág folyamatosan veszített a
népszerûségébõl, aminek kö-
vetkeztében csökkent a foga-
dási forgalom, így a verse-
nyek minõségének még a
szinten tartása is csak folya-
matos állami támogatással
volt megoldható. Ezért az
MLFSZ még 2011 decembe-
rében írt ki közbeszerzést or-
szágos lóverseny-fogadási
rendszer szállítására, amin a
francia PMC, a Carrus cso-
port cége nyert tavaly nyá-
ron. A tervek szerint 440 ter-
minált helyeznének el az or-
szágban, amelybõl 40 a pá-
lyán, azaz a Kincsem Park-
ban lenne. A rendszer 650
millió forintba került. A szer-

zõdött partnerek 6 százalé-
kos jutalékot kapnak. Az új
rendszernek köszönhetõen a
korábbinál nagyobb a játé-
kok palettája. Az ötös foga-
dásnál például egy adott
versenyben öt lovat kell
megjátszani, helyezési sor-
rendjüket is meghatározva.
Akkor nyerünk, ha az öt ki-
választott ló közül legalább
három a verseny elsõ három
helyén ér célba.

Információink szerint
szombaton és vasárnap, illet-
ve olykor szerdánként lesz-
nek futamok a fõvárosi Kin-
csem Parkban, amelynek
honlapjáról már elõzetesen
meg lehet tudni, kik a verse-
nyek résztvevõi, és milyen
oddsokat kínálnak a foga-
dóknak, akik a futam elõtt
egy órával tehetik meg tétjei-
ket. Szentesen fõleg a férfiak
érdeklõdtek a lovi után: múlt
hétvégén valaki 800 forintot
kockáztatott és 10 ezer forin-
tot nyert. 

Munkatársunktól

Nyílt rendezvényen mu-
tatkozott be a Szentes-
Csongrád Rotary Club. A
kilencedik éve mûködõ
szervezet tevékenysége bár-
ki számára nyilvános, tagjai
számát is szeretné bõvíteni. 

Elsõ alkalommal tartott
nyílt klubülést a Szentes-
Csongrád Rotary Club. A
rendezvényen a 108 éves vi-
lágszervezet és a 2004-ben
életre hívott helyi klub tevé-
kenységét, szervezeti felépí-
tését és céljait ismerhette
meg a szerény számú érdek-
lõdõ a Dózsa házban. Hor-
váth István jelenlegi elnök a
Rotary világmozgalom céljá-
ról, feladatairól beszélt. Mint
fogalmazott a Rotary zárt, de
nem titkos szervezet. Bárki
tagja lehet, aki igaz és hite-
les, tisztességes, elõsegíti a
barátságot és jóakaratot, va-
lamint az érintettek javát
szolgálja. A Rotary lényege
ugyanis a szolgálat eszméje,
közösségi, hivatás-,  nemzet-
közi- és ifjúsági szolgálat tar-
tozik a tevékenységei közé.
A klub célja az eddigi meg-

szokott munkájuk mellett, a
jelenlegi 26 fõs tagság létszá-
mának bõvítése. Legközeleb-
bi programjuk a Szentesen
tavaly felállított, vakok és
gyengén látók számára ké-
szült tapintható térképhez
hasonló csongrádi térplaszti-
ka alapkõletétele szeptember
20-án, majd az avatóünnep-
sége szeptember 27-én, pén-
teken 11 órakor a csongrádi
fõtéren. Hagyományosan
megrendezik novemberben

a jótékonysági báljukat, de-
cemberben a forralt bor akci-
ójukat.

Az ülésen Fabó Márkó, az
idén 21 fõvel megalakult, kö-
zépiskolásokból álló Szentes-
Csongrádi Interact Club el-
nöke beszélt tevékenységük-
rõl, majd Kovácsné Gila Erzsé-
bet elõzõ klubelnök számolt
be munkájáról. Többek kö-
zött felhívta a figyelmet a di-
ákcsereprogramra, amely so-
rán a klub ajánlásával egy 18

év alatti diák juthat ki egy
évre külföldre. Horváth Ist-

ván elnök lapunknak el-
mondta, hogy az alacsony
érdeklõdés ellenére tervezi
újabb nyílt rendezvény szer-
vezését. Szeretné, ha minél
többen megismernék a Szen-
tes- Csongrád Rotary Club
munkáját és csatlakoznának
tagjaik közé.

BG

Szentesen is
lehet már lovizni

Rotary: zárt, de nem titkos szervezet

Elindult az iskolagyü-
mölcs-program az általános
iskolákban a 2013/2014-es
tanévben. Az évek óta zajló
akcióban ingyenesen, napi
rendszerességgel jutnak a
diákok gyümölcshöz vagy
zöldséghez, az évszaktól
függõen. Az igazgatók és a
tanulók is örülnek a napi
étkezési norma felett járó
egészséges termékeknek.

Az iskolagyümölcs prog-
ram keretében eddig kizáró-
lag alsósok számára biztosí-
tott lehetõség idén kibõvült
az 5-6. osztályosokkal. A
szentesi, csongrádi, mind-
szenti, vásárhelyi, valamint a
járási általános iskolákba a
DélKerTész szállít hetente
egy alkalommal megfelelõ
minõségû gyümölcsöt vagy
zöldséget. Ledó Ferenc elnök
tájékoztatása szerint a prog-
ram négy idõszakból áll. Az
elsõ háromban, szeptember
9. és május 4. között alma és
paradicsom, télen alma és
paprika szerepel a kínálat-
ban. A negyedik teljesítési
idõszakban, 2014. május 5. -

június 1. között paprikát
vagy paradicsomot választ-
hatnak az intézmények. A
termékeket hetente egyszer
szállítják ki, amit a diákok
heti négy alkalommal kap-
nak meg az osztálylétszám-
nak megfelelõen.

A rendszeres étkezést a
Központi Gyermekélelmezé-
si Konyha biztosítja az álla-
mi általános iskolákba, azon-
ban az iskolagyümölcs-prog-
ramban nem vesznek részt.
Dohányné Jelenfi Ilona intéz-
ményvezetõ lapunknak el-
mondta, mindig is szerepelt
zöldség és gyümölcs a kíná-
latukban az egészséges táp-
lálkozás igényeinek megfele-
lõen.

Az iskolagyümölcs-prog-
ramban az állami iskolákat
mûködtetõ intézmény fenn-
tartó központ, illetve az egy-
házi iskolák közvetlenül áll-
nak szerzõdésben a gyümöl-
csöt szállító céggel. A heten-
te szükséges mennyiséget az
iskolák osztálylétszáma
alapján határozzák meg, diá-
konként naponta egy darab

termék adható. A Koszta is-
kola már harmadik éve vesz
részt a programban. Szemeré-
di András igazgató kedvezõ
tapasztalatokról számolt be
lapunknak. – Hétfõn kapjuk
meg az egész heti mennyisé-
get, amit a pedagógusok
osztanak ki szünetben az
osztályokban a tanulóknak.
Ezen a héten egy napon pa-
radicsomot, három napon al-
mát kapnak a diákok, mivel
a program szerint heti négy
napon jár gyümölcs vagy
zöldség a tanulónak. Még
sosem kellett visszaküldeni,
mert megmaradt volna. Sze-
retik a gyerekek, ami esetleg
kimarad, azt pénteken kap-
ják meg repetában, amikor
nincs iskolagyümölcs –
mondta az igazgató.

Az egyházi iskolákban is
hasonló módon mûködik az
iskola gyümölcs program
már évek óta. A Kiss Bálint
és a Szent Erzsébet iskolába
is a DélKertész szállít heten-
te egy alkalommal gyümöl-
csöt, amit a pedagógusok
osztanak ki a gyerekeknek

naponta a szünetekben. A re-
formátus iskola igazgatója,
Karikó-Tóth Tibor arról tájé-
koztatott, hogy az intézmény
igazolást ad a kiszállított
mennyiségrõl, ami alapján a
tész elszámolhatja a költsé-
geit az állam felé. Mindkét
egyházi iskola a menzai ét-
keztetés ellátására a Gasztro-
Szentes Kft.-vel áll szerzõ-
désben. A cég az étkezési
norma alapján biztosítja az
évszaknak megfelelõ gyü-
mölcsöt a diákok számára. A
katolikus iskola igazgatóhe-
lyettese, Horváth Miklósné
szerint a gyerekek örülnek a
gyümölcsnek és szívesen fo-
gyasztják.

A cikk megjelenésének he-
tében szõlõ, uborka, körte,
alma, paradicsom és zöld-
paprika is szerepelt az isko-
lák étlapján. Az iskolagyü-
mölcs program efelett nyújt
további gyümölcsöt és zöld-
séget a tanulóknak a tanév
ideje alatt.

BG

Õszi fõtenyészszemléjét
tartotta Szentesen a Hungá-
ria Kuvasz Klub. A közel
harminc kutyán kívül min-
denkit zavart a többórás
esõ. A kitartók több progra-
mon is részt vehettek.

Hideg és esõ fogadta a Vö-
rösmarty és Munkás utca
sarkán található Szentesi Eb-
tenyésztõk és Sportkutyások
Egyesületének kiképzõpá-
lyájára látogatókat szomba-
ton a CAC nemzeti klubkiál-
lítás és fõtenyészszemlére. A
kiállításra benevezett 27 ku-
vasz azonban kutyába se
vette a rossz idõt. A megje-
lenteket Szûcs Lajos köszön-
tötte. Az alpolgármester a
kutyás emberek állatszerete-
tét emelte ki, szerinte õk
azok, akik vallási és politikai
hovatartozás mentesen jön-
nek össze. 

Az államilag is elismert
Hungária Kuvasz Klub
ETESZ elnöke szerint vissza-
esett a kiállítási kedv, a te-
nyésztés tudatos munka és
sokba is kerül. Nagy Ferenc
kiemelte, hogy a térségben
mindig sok kuvaszt tartot-
tak, azonban Dobos András
ténykedésének köszönhetõ-
en jelentõsen emelkedett a
fajta tartáskedve az utóbbi
idõben. – Az országban
évente mintegy 200 kuvaszt
törzskönyveznek, de ennél
lényegesen magasabb a
törzskönyv nélküli kutyák
száma. Ma nem létezik pon-
tos nyilvántartás a kuvaszok
számáról az országban –
mondta lapunknak a klubel-
nök.

A házigazda szervezõ Do-
bos András szerint, aki a
klub állatorvosi bizottságá-
nak elnöke is, Szentes kuvas-
zország fellegvára. Vélemé-
nye szerint itthon mintegy
kétezer törzskönyves kuvasz
lehet. Egyre népszerûbb ez a
fajta, ami küllemre is sokat
változott az utóbbi idõben.
Összehasonlításként el-
mondta, hogy a német ju-
hász fajtából évente tízszer
többet törzskönyveznek,
mint kuvaszból. A tenyész-
szemlére benevezett közel
húsz kutya fele szentesi volt,
a fajtagyõzetesek azonban
Békés megyébõl kerültek ki.

Barsi Tibor és felesége Zen-
táról érkezett a Szerb Kuvasz
Klub képviseletében. Két sa-
ját kuvaszuk is van, igaz
most nem hozták el õket.
Mint Barsi Tibor fogalmazott
lapunknak: Szerbiában a 70-
es évek elején volt nagyon
népszerû a kuvasz, de pár
éve újra kezd ismertté válni
a kutyatartók körében. A
szerbek becsülik a kemény
kutyákat, a tanyákban ma is
sok kuvasz vérrel rendelkezõ
kutyát tartanak.

A nap során elõadások
hangzottak el a kuvaszról, a
Hortobágyi Madárpark soly-
mászbemutatót, a Köröstoro-
ki Ebtanoda csapata kutyás
bemutatót tartott. A gyere-
kek kézmûves foglalkozáso-
kon vehettek részt és az elõre
meghirdetett rajzverseny
eredményhirdetésére is sorra
került helyi cserkészek köz-
remûködésével.

Besenyei

Kutyába se vették
az esõt a kuvaszok

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 6.B osztálya almát is kapott a héten.

A vendégek megtapasztalták a szentesi vendéglátást. A
reggeli hidegtálról disznósajt, füstölt szalonnával készített
mangalica májas, csípõs kolbász, szalámi., sült pörc, töpör-
tõ, kenyérszalonna, töpörtõs és vajas pogácsa kínálta ma-
gát. Ebédre gulyásleves, bakonyi szelet, rántott hús, és tört
krumpli, vacsorára kovászolt húsos káposzta, kacsasült
májjal saját zsírjában közül lehetett válogathattak a vendé-
gek, akik hírét vitték a vendéglátásnak.
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Az életre kelt történelem
címû TÁMOP-pályázat pro-
jektnyitó rendezvényén a
Koszta József Múzeum mun-
katársai bemutatták az intéz-
mény 2013/14-es  múzeum-
pedagógiai kínálatát.

A múzeumi órák remekül
kapcsolódnak az iskolai
munkához Molnárné Tóth
Györgyi tankerületi igazgató
(KLIK) szerint, aki azt ígérte,
együttmûködésre fogják ösz-
tönözni a tanintézményeket.

A most induló tanévben
két irányt követnek a múze-
umpedagógiai foglalkozások
felépítésében, mondta Béres
Mária. A tanárok által meg-
kedvelt eddigi múzeumpe-
dagógus a távozásával ûrt
hagyott maga után, de
egyúttal lehetõségeket is nyi-
tott, s munkáját egy fiatal
néprajzkutató, Paréj Gabriella
folytatja. Az intézmény más
fiatal kollégákkal is gyarapo-
dott, akik szintén részt vesz-
nek a programsorozatban.
Héjja Norbert kiállítási medi-
átor az október 5-én induló
új természetismereti foglal-

kozássorozatot ajánlotta a
megjelent pedagógusok fi-
gyelmébe, melynek célkö-
zönsége ugyan a 3.-4. osztá-
lyos diákság, de szívesen lát-
nak a szakkörökben felsõsö-
ket is. 

Az új pályázatban lesznek
a tanéven át húzódó, 10 fog-
lalkozásból álló órasoroza-
tok, egyiptomi, római és kö-
zépkori témanapok is. A ter-
vezett egyiptomi kiállításhoz
interaktív teret hoznak létre,
s a gyerekek segítségével
épülhet meg egy nagyszerû
tárlat, természetesen szak-
emberek irányításával. A ró-
mai témakörben a gyógyfür-
dõbe helyeznék ki a foglal-
kozásokat, a római életfor-
mát ismerhetik meg a diá-
kok, és egészségtudatos
masszázsfogásokat is elsajá-
títhatnak. Izgalmas vállalko-
zásnak ígérkezik a középkori
vásárok felidézése, csakúgy,
mint az Utazás a föld alatt cí-
mû témanap is, melynek a
régészet adja a gerincét.

D. J.

Ami nem sikerült anno a
tévében (ma DVD-n) meg-
kedvelt Columbo nyomozó-
nak, sikerült Pély Barnának!
Nevezetesen: beházasodnia
a Mrs. Columbo zenekarba,
annak énekesnõjét, Galambos
Dorinát véve feleségül. Eny-
nyit témánk bulvár-szeg-
mensérõl, amit a legnépsze-
rûbb sajtóféleség a lehetõ
legalaposabban kivesézett
nemrég. Olyannyira, hogy
számunkra nem hagyott
csámcsogni valót a kizáróla-
gos tulajdonukat képezõ
Megasztár-gumicsonton.

Jól tették, mert így máris a
lényegre térhetünk: szeptem-
ber 27-én, pénteken 19 óra-
kor, a megszokott helyszí-
nen, a zeneiskolában elindul
a várva várt Zene-Világ-
Zene 2013-2014-es évada,
mégpedig a Mrs. Columbó-
val!

Mért jó nekünk ez a kez-
dés? Azért, mert amíg a kri-
misorozatban csupán látha-
tatlan szereplõ: szóbeszéd
tárgya volt a nyomozó fele-
sége, a Mrs. Columbo a ma-
ga hús-vér valójában jelenik
meg elõttünk!

Komolyra fordítva a szót:
a csapat tagjai - három lány,
aki zenél, meg a fiú, aki do-
bol - (bocs, most ígértem,
hogy komolyra fordítom)
tudnak valamit, amelynek
eredményeképp hasonló fel-
állású zenekar nem érdemel-
te ki még a magyar Fono-
gram-díjat. Márpedig ez tör-
tént (mégpedig az idén), kö-
szönhetõen a tavalyi leme-
züknek, amelyen Dorinán kí-
vül a virtuóz, sokoldalú zon-
gorista Sárközi Fanni, a bõ-

gõn Hudák Zsófi játszik, Ko-
vács Norbert pedig a dobok
mögül tesz hozzá "néha" a
csajok teljesítményéhez.
Nem mellesleg - amint lát-
hatták a közszolgálati tévé-
ben - a Játszd újra! címû szá-
muk bekerült az Eurovíziós
Dalverseny magyarországi
elõdöntõjének legjobb 30 da-
la közé.

Kiderült a CD-rõl, hogy a
Megasztárba dögös rocker-
lányként berobbant Dorina
remekül megtanult jazzt éne-
kelni idõközben. A többiek
pedig egyszerûen felnõttek a
feladathoz, ami ebben a for-
mában megint csak nem tel-
jesen igaz. A jazz-szten-
derdek rovására ugyanis ala-
posan kicserélték a reperto-
árjukat. A saját szerzeménye-
ken kívül 30Y, Queen, vagy
éppenséggel Beatles feldol-
gozás várható tõlük. Speciá-
lis mûsorukkal a patinás
BJC-ben (Budapest Jazz
Club) is felléptek már, irigy-
lésre méltó sikert aratva,
egyszersmind bebizonyítva,
hogy a nagyilágban smooth-
nak nevezett „könnyû" jazz
képes minõségi lenni, csak
akarni kell! 

A koncertsorozat további
fellépõi névsorának ismere-
tében szívesen ragoznám,
mennyire érdemes erre az
évadra is bérletet venni és
mennyiért, ám kénytelen va-
gyok egy boldog emlékû
punkzenekar nevével (vis-
sza)élni: Hatóságilag Tilos!
Az internet (meg a reklá-
mok) segítségével azonban
semmi lényeges nem marad
titokban az érdeklõdõk elõtt.

Olasz Sándor

Ki az a Mrs. Columbo?

Két szentesi páros is részt
vehetett a közelmúltban Pe-
kingben rendezett kûr vi-
lágbajnokságon, és még egy
sor világverseny vár idén a
Szilver táncosaira, bár a for-
mációs világbajnokság
helyszíne idén elérhetetlen
távolságban fekszik. László
Csaba és párja közben már
a profi pályafutást tervezi.

Budai Attila és Barna Lilla
magyar bajnokként, László
Csaba és Páli Viktória ezüstér-
mesként delegálta magát a
kûr vb-re. A speciális verse-
nyen szabadon választott ze-
nékre táncolnak a párosok, s
a látványos emelések is meg-
engedettek. Csabáék végez-
tek elõrébb, a 9. helyen, de a
fináléról õk is lecsúsztak,
míg a Budai-Barna kettõs 12.
lett. A két páros jelenleg Taj-
vanon szerepel a tánc világ-
játékokon, kûr kategóriában
Budaiék a 9. helyen zártak. 

László Csaba hazai ered-
ménylistája egyedülálló, hi-
szen 32-szeres magyar baj-
nok, ám a nemzetközi élme-
zõnyben iszonyatosan nehéz
elõrejutni, állapította meg
sajnálattal Szatmári-Nagy
Szilvia, az egyesület elnöke.
Az utóbbi idõben egyre job-
ban körvonalazódik, hogy

táncpartnerével átlépnek a
profik táborába. A hivatáso-
sok mezõnye hasonlóan erõs
az amatõrökéhez, és nem
szokatlan, hogy az élvonal-

beli táncosok a visszavonu-
lásuk elõtt még versenyez-
nek a profik között néhány
évet.  Szentesi versenyen va-

lószínûleg az október 12-i
standard ranglistán láthatjuk
László Csabát. A Dr. Papp
László-sportcsarnokba ezért
is érdemes lesz kilátogatni,

de a felnõtteké mellett a juni-
orok tíztánc ranglistás verse-
nyét is rendezi a Szilver, elõ-
reláthatólag 60 pár fog ér-

kezni az eseményre. 
A Budapesten rendezett

világfesztiválon junior I. D
standard és latin kategóriá-
ban 1. lett Mitlasóczki Endre -
Pindur Cintia, junior stan-
dard ranglista 1. Rónyai Zol-
tán és Farkas Boglárka. Hegyes
Bertalan Kis Violettával októ-
ber 19-én Moszkvában fel-
nõtt tíztánc világkupán, no-
vember 2-án a spanyolorszá-
gi Platja d'Aro-ban U21 latin
vb-n, decemberben az izraeli
Ashodban pedig U21 tíztánc
vb-n képviselik hazánkat.
Felnõtt standard vb-re utazik
Kijevbe a László-Páli és a
Szepesi József-Farkas Betina
páros novemberben. A
Rónyai Zoltán - Farkas Bog-
lárka páros október végén
Moszkvában junior II. stan-
dard vb-n, november elején
már Rigában tíztánc vb-n
táncol.

Szilvia azt is bejelentette,
hogy a formációs világbaj-
nokságra nem tudják finan-
szírozni a 16 fõ kiutazását a
szibériai Tyumenbe, ami na-
gyon nagy távolságra van,
ehhez nem elég a táncszö-
vetség támogatása. Szponzo-
raik segítségét felhasználva
viszont új csapatot szervez-
nek, mert jó hír, hogy jövõ
áprilisban valószínûleg Mis-
kolc rendezi a formációs Eu-
rópa-bajnokságot. 

(darók)

Csak Szibér iába nem
mennek a táncosok

Harmadik alkalommal ta-
lálkozott a jelen és a múlt a
Horváth Mihály Gimnázi-
um irodalmi-drámai tagoza-
tán a Skabá Fesztiválon.
Bácskai Mihály, a tagozat
alapítója emlékére megje-
lent könyvet is ezen az ese-
ményen mutatták be.

Igazi színházi ünnep volt
ez a két napos fesztivál a
gimnáziumban, ráadásul
idén több évforduló is okot
adott az emlékezésre: Miska
bácsi 35 éve, 1978-ban hozta
létre az országos hírû tago-
zatot, mely a 60 évvel ezelõtt
elindított diákszínpadot vál-
totta, de a gimnázium is 155
éves ebben az esztendõben.

Ha volt titka, az a szeretet
volt, hangzott a kétnapos
fesztivál megnyitóján, Bács-
kai Mihályra emlékezve, akit
a tanítványok csak Skabának
neveztek. Nem így Molnár
János, azaz Jean, egykori di-
ák, ma már újságíró, aki
mindig Miska bácsizta a le-
gendás tanárt. Anekdotázá-
sában felfedett egy kevéssé
ismert tényt, vagyis, hogy õ
rokona Miska bácsinak, s
gyerekkora óta ismerte. Bo-
hócnak gondolta, s mindig
várta, mikor mennek már
bohóclátogatóba. Nagy csa-
lódás volt számára, amikor
megtudta, hogy pedagógus,
emlékezett Molnár János.
1986-ban végzett, de az osz-
tályból nem õ lett a leghíre-
sebb, tréfálkozott az újság-
író. Mesélt cinkos összeeskü-
véseikrõl az iskolai közössé-
gi paprikaszedésnél, de arról
is, hogy Miska bácsi az em-
berekkel értõen, óvón bánt,
pontosan úgy, ahogy a gim-
názium hátsó részében ne-

velt szõlõtõkéivel. - Kenye-
rem a beszéd, ebbõl élek, s
ezt a kenyeret itt sütötték
meg. Ez a kenyér csak itt,
Szentesen van, s ha eltesz
belõle az ember pár morzsát,
másnapra több lesz. Ide visz-
szatérni minden drámaisnak
menedék, töltõdés - fogal-
mazott az újságíró. 

Ha Miska bácsival álmo-
dik, akkor tudja, minden
rendben lesz, az örökség is
rendben van, ha pedig látja a
mai diákok elõadásait, bizto-
san tetszik neki, jót nevet õ is
rajtuk, zárta szavait Jean. 

A megnyitón Zsédenyi Ad-
rienn két dallal közremûkö-
dött, majd Bácskainé Fazekas
Márta szólt arról, milyen me-
rész vállalkozás, "út az
ismeretlenbe" volt 35 évvel
ezelõtt elindítani ezt a tago-
zatot. A „kísérleti" osztályból
hárman is eljöttek a feszti-
válra: Zs. Tóth Erika, Kovács
Tünde és Jantyik Csaba. A Tü-
kör Alapítvány a tehetséges

diákokért dolgozik, melyet
egy most megjelent könyv
megvásárlásával is lehet tá-
mogatni. A "Játszani is en-
gedd" -Miska bácsi üzenete
címû kötetet mintegy másfél
éves munkával szerkesztette
Benczur Katalin tanárnõ. Egy-
kori tanítványok, tanártár-
sak, tisztelõk írásai sorakoz-
nak a lapokon, többek között
Balázs Árpád, Alföldi Róbert,
Náray Erika, Nyáry Krisztián,
Szõke András, Fesztbaum Béla
is megosztja emlékeit Miska
bácsiról. Az elsõ tiszteletpél-
dányt természetesen a fele-
sége, Erzsike néni vehette
kézbe. A pályázati pénzbõl
elkészült kiadvány a könyv-
tárban is megvásárolható.

Az Ördögkatlan Fesztivá-
lon született elõadásaikkal
mutatkoztak be a drámais
osztályok, de több régi nö-
vendék is újra a gimi színpa-
dára állt. Nagy érdeklõdés és
taps kísért minden produkci-

ót. Szombat este az énekes
koncert is zajos sikert ara-
tott, melynek során a diákok
énekét Majtényi András kísér-
te zongorán. A tagozat taná-
ra elmondta, 35 év alatt sok
lelkes diákkal dolgozott
együtt, nem tudná összeha-
sonlítani a  régieket a maiak-
kal. Most is lelkes gyerek-
anyag jött össze, hihetetlenül
jó velük együtt muzsikálni.
Az egykori, ma már mûvész-
pályán sikeres diákjai közül
többekkel tartja a kapcsola-
tot, így Rácz Attilával, Hevesi
Tamással (akik szintén itt vol-
tak most), mint ahogy
Fesztbaum Bélával és Náray
Erikával is köszöntik egy-
mást karácsonykor, árulta el
Majtényi András. Várták
énekelni a színésznõt is, de
Erika megüzente, sajnos,
nem tud jönni, viszont CD-n
szeretné meghallgatni a kon-
certet, mert nagyon kíváncsi
a mai diákokra.

D. J.

Színpadon és könyvben
emlékeztek Miska bácsira 

Becsengettek a múzeumban is

Fotó: Vidovics
Rácz Attila emlékezett meg Miska bácsiról a Kálvária temetõben

Hamarosan a profik között
folytathatja László Csaba

és Páli Viktória.



66 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  2200..

Labdarúgásra alkalmatlan
idõben kezdõdött 38 csapat
részvételével az idei Gravo-
Mix kupa a Pusztai László
Sporttelep két hátsó, füves
pályáján. – Gyakorlatilag vé-
gig szakadó esõben és or-

kánszerû szélben, hidegben
kellett lebonyolítanunk a tor-
nát, szóval nem a legideáli-
sabb körülmények között
futballoztak a gyerekek –
mondta Kovács László, a
Szentesi Junior FC szakmai

vezetõje. A 38 csapatból
nyolc napközben elutazott, a
többiek végig kitartottak a
zord idõ ellenére is. Korosz-
tályos csapataink közül az
U7-es együttes, akiknek ez
volt az elsõ tornájuk, kilen-
cedikek lettek. Az U9-e-
seknél két csapatunk is pá-
lyára lépett, õk hetedik és ki-
lencedik helyen végeztek,
míg az U11-es korosztályba
tartozó együttesünk 1-0-ra

verte a döntõben a Hódme-
zõvásárhely együttesét, így
megnyerték a tornát. Az U7-
ben szegedi, az U9-ben pe-
dig békéscsabai gyõzelem
született.

A csapatoknak remek al-
kalom volt a felkészülésre a
torna, hiszen ezen a héten
már kezdõdik az Interliga-
bajnokság, a Szentes Aradra
utazik, rajtol a Bozsik-pro-
gram. hv

Szakadó esõben és viharos szélben rendezték az elmúlt
szombaton a IV. Gravo- Mix Utánpótlás Labdarúgó Feszti-
vált. Kellemes meglepetésre a házigazda Szentesi Junior FC
U11-es korosztálya megnyerte a tornát, így egy esztendõn át
nálunk maradt a vándorserleg.

Szeptember 28-án, szomba-
ton immár 18. alkalommal ren-
dezik meg a Csongrád-Szentes
"g"-ÁT futást. A rövid (5,2 km)
távon kocogók fél 10-kor in-
dulnak a Tisza-híd szentesi ol-
daláról, a hosszú (11,5 km) tá-
vot bevállalók 10 órakor a
csongrádi városháza elõl.
Mindkét táv célja a ligeti uszo-
da. A versenyre elõzetesen le-
het nevezni szeptember 25-én,
szerdán délig a takac-
slaci49@free-mail.hu címen
név, táv, korcsoport, lakhely
megjelölésével, illetve a ver-
seny napján a csongrádi város-
házánál fél 8-tól 9 óráig. To-
vábbi információ kérhetõ: Ta-
kács László (30/9676-556),
Gyöngyi Alexandra (20/7778-
630), Lõrincz Gábor (20/5647-
609).

A verseny rendezõje a Hon-
véd Rákóczi SE, Szentes és
Csongrád önkormányzata és a
szentesi városi diáksport bi-
zottság. 

A hazai gyõztes bemutatkozást követõen
idegenbõl is elhozta a két bajnoki pontot a
Szentesi Kinizsi SZITE NB II-es asztalitenisz-
csapata. A mieink nagy csatában, Karcagon
gyõztek 10-8-ra.

Remekül rajtoltak az NB II-es pontvadászat-
ban a Kinizsi pingpongosai, hiszen két héttel
ezelõtt magabiztosan nyertek itthon a Mezõtúr
ellen. A folytatás is pompásan sikerült, hiszen,
ha szoros mérkõzésen is, de végig vezetve sike-
rült idegenben legyõzni a Karcagot 10-8 arány-
ban. - Ugyanazzal a négy játékossal, Gazdag Ká-
rollyal, Bunda Szabolccsal, Kocsis Istvánnal és Ta-
kács Lászlóval álltunk asztalhoz, mint az elsõ for-
dulóban - mondta a szakosztályvezetõ, Hegedûs

Gábor. - A párosokat követõen, majd az elsõ két
egyéni mérkõzés után 3-3 volt az állás, majd so-
rozatban három gyõzelmet arattunk, és végig
tartani tudtuk a három, négy pontos elõnyün-
ket. Az utolsó két mérkõzést elvesztettük, de
akkorra az már szerencsére nem számított.

A bajnokság szeptember 28-án folytatódik,
ekkor a Kinizsi a Jánoshida csapatát fogadja a
Szent Erzsébet iskola tornatermében. Hegedûs
Gábor elõzetes várakozása az volt, hogy az elsõ
négy fordulóban hat pontot szerez a Szentes.
Nos, ebbõl négy már megvan, következhetne
az ötödik és a hatodik begyûjtött pont is…

hv

A szentesi Pollák DSE csel-
gáncsozói az alábbi eredmé-
nyeket érték el a szegedi nem-
zetközi versenyen, mely szerb,
román és magyar részvétellel
zajlott. Diák D (U10, 1994-95):

-27 kg  4. Fel-
földi Zsombor, -
30 kg  4. Bozso-

ki Levente Diák C (U11, 1993): -
36 kg 1. Németh Bernadett. Diák
B (U12, 1992):  -45 kg  4.  Karai
Viktória. Serdülõ (U15, 1990-
89): -73 kg 4. Gálfi Ádám.  Az
egyesület ezúton is köszöni a

támogatásokat és várja a spor-

tolni vágyó 5-12 év közötti fia-

talokat a Pollák szakközépis-

kola tornatermében. Kicsi

vagy nagy, sovány vagy pufi

itt nem számít. Mindenki

megtalálja önmagát! A munka

a legjobb dopping!

"g"-ÁT futás

Nem sikerült megszerez-
nie elsõ hazai gyõzelmét a
megyei elsõ osztályú labda-
rúgó bajnokságban a Szen-
tesi Kinizsi csapatának. A
mieink 4-2-re kaptak ki itt-
hon a Mórahalomtól.

Rosszul indult a mérkõzés
a mieink számára, hiszen
már a második percben meg-
szerezték a vezetést a vendé-
gek, 10 perccel késõbb pedig
már meg is duplázta elõnyét
a Mórahalom. A rutinos lab-
darúgók sorát felvonultató
látogatók könnyedén szõtték
támadásaikat, labdavesztést
követõen pedig azonnal letá-
madták a Kinizsi labdarúgó-
it, akiknek láthatóan nem íz-
lett ez a fajta harcmodor. A
21. percben már 3-0 volt a
vendégek javára, ekkor félõ
volt, hogy akár egy súlyo-
sabb vereségbe is beleszalad-
hat a Szentes. Az elsõ félidõ
egyetlen, ám kétségkívül
szemre is tetszetõs hazai ak-
ciója azonban góllal zárult,
ami kozmetikázott valame-
lyest az eredményen. A re-
mény a felzárkózásra azon-
ban mindössze hat percig
tartott, az újabb mórahalmi
találat gyakorlatilag eldön-
tötte a mérkõzést. A második
játékrészben inkább a sárda-
gasztás és a birkózás domi-

nált, igaz, ekkor már több
szentesi lehetõség adódott a
vendégek kapuja elõtt, ebbõl
egyet - igaz büntetõbõl - si-
került gólra váltani. Érthetõ-
en nem volt boldog a lefújást
követõen Bozóki Zoltán a Ki-
nizsi vezetõedzõje, aki elis-
merte, gyengén futballoztak
ezen a délutánon. - A harma-
dik bekapott gól - ami véle-
ményem szerint leshelyzet-
bõl született - eldöntötte a
mérkõzést, mindamellett
úgy érzem félve játszottunk -
mondta a tréner. - Ennél sok-
kal fegyelmezettebb játékra
lesz szükség a következõ for-
dulókban. A lapos, gyors,
egyérintõs, futós játékot kel-
lett volna erõltetnünk, ez ez-
úttal csak nagyon kevés al-
kalommal valósult meg.

A Kinizsi ifjúsági együtte-
se viszont nagyszerûen fut-
ballozott, a fiatalok 6-0-ra
nyertek a Mórahalom ellen.
A 14. helyen álló Szentes
szombaton az idegenlégió-
sokkal teletûzdelt, jelenleg
ötödik helyezett Csanád-
palota otthonában vendéges-
kedik.

hv

Itthon nem megy

A Szentesen pólózó Pellei
Frankkal a soraiban negyedik

helyen zár-
ta az U17-
es vízilab-
da Európa
Bajnoksá-
got a ma-
gyar fiú vá-
logatott,
amely a
Máltán

rendezett kontinensviadalon
az elõdöntõben Szerbiától, a
bronzmérkõzésen pedig
Olaszországtól szenvedett ve-

reséget. A magyar leány U17-
es vízilabda válogatott Isztam-
bulban szere-
pelt Európa
Bajnokságon:
az együttes-
ben ott volt a
szentesi te-
hetséges ka-
pus, Tímár
Maja, a szak-
mai munkát
szövetségi edzõként a szintén
szentesi Gyõri Eszter is segítet-
te. A lányok végül az 5. helyen
zárták az Eb-t.

Az Árpád Szabadidõs Sport-
klub ismét megrendezi hagyo-
mányos évadzáró kispályás
labdarúgó tornáját október 6-
án, vasárnap 8 órától a Kinizsi-
pályán. Nevezni lehet szep-

tember 25-én, szerdán 17 óráig
személyesen a klub Kiss Bálint
u. 3. sz. alatti helyiségében. A
tornára amatõr játékosokból
álló csapatok nevezhetnek me-
gyei I. osztályig. Felvilágosítás
kérhetõ Léhi Gábortól (314-399,
30/468-87-69).

Eb-n játszottak a
fiatal pólósok

Cselgáncs

Asztal i tenisz

Karcagon is nyer tek

Szeptember elsõ hétvégéjén, Gyöngyösön lép-
tek pályára a Szentesi Párducok Kézilabda Után-
pótlásnevelõ Sportiskola növendékei. Az U10 es
korosztály az elõkelõ harmadik helyen végzett a
tornán, ahol összesen hat csapat mérkõzött a Mát-
ra-kupáért. Mint ahogy azt Czesznak Györgytõl, a
sportiskola vezetõjétõl megtudtuk, elsõ alkalom-
mal kézilabdáztak hivatalos méretû kézilabdapá-
lyán a szentesi gyerekek, így nekik kissé szokat-
lan volt még az ekkora méretû játéktér. - Pontosan
ezért utaztunk el, hogy a srácok szokják a nagy-
pályát, szokják a 6+1-es játékot. A Ferencváros két
csapatát nem lehetett megverni, õk már korábban
is játszottak bajnokságban nagypályán, a debrece-
nieket és a házigazdák két csapatát viszont le-
gyõztük, szóval nem lehetek elégedetlen - mondta
a vezetõedzõ.

Külön öröm, hogy a torna legjobb kapusának a
szentesi hálóõrt, Kocsis Pétert (képünkön) válasz-
tották a szakemberek.

hv

Kézis bronzérem Gyöngyösrõl

Szombaton, a BVSC ellen
száll medencébe a fõváros-
ban a Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapata. A mieink
ezen a héten Kassán edzõtá-
boroztak.

Remekül kezdte az idei
pontvadászatot a Valdor-
Szentesi VK együttese, Hor-
váth Tamásék az esélyesebbnek
tartott Debrecentõl vettek el
egy fontos pontot két héttel
ezelõtt. A folytatás sem ígér-
kezik könnyebbnek, hiszen
az ellen a BVSC ellen kellene
pontot, pontokat szerezni,
amely csapat az elsõ forduló-
ban gólzáporos mérkõzésen,
nem kis meglepetésre, 16-14-

re kikapott a KSI-tõl, és nyíl-
ván azonnal javítani szeretné
a rossz rajtot. A Fülöp Tibor -
Matajsz Márk edzette szentesi
vízilabdázók ezen a héten
Kassára utaztak, ahol a helyi
együttessel edzõtáboroztak
három napon keresztül. Az
edzések mellett hivatalos
mérkõzés is szerepelt a prog-
ramban, és minden napra ju-
tott egy felkészülési derbi is.
A csapatnak egyetlen hiány-
zója akadt, mégpedig Hegedûs
Bence, aki lázas megbetegedé-
se miatt maradt itthon. A csa-
pat kedden utazott és csütör-
tökön ért haza, szombaton
pedig a fõvárosba buszoznak

Fülöpék, hogy megmérkõzze-
nek a BVSC-vel. A klub veze-
tõsége, felbuzdulva az elsõ
forduló nagyszerû eredmé-
nyén, szurkolói különbuszt
indít a mérkõzésre, melyre
2000 Ft/fõs áron mindenkit
várnak. Információink szerint
a klub szerzõdést kötött egy
montenegrói, balkezes játé-
kossal, aki a Primorac Kotor
együttesétõl érkezett. A szer-
zõdés aláírásáig még egy or-
vosi vizsgálaton kell átesnie a
vízilabdázónak, hogy hivata-
losan is a klub alkalmazottja
legyen.

hv

Kassán készül tek 
a BVSC el len

Évadzáró foci

SSSSzzzzeeeennnntttteeeesssseeeennnn    mmmmaaaarrrraaaaddddtttt
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A szentesi 37. II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki Ezred pa-
rancsnokságának javaslatára
a Honvédelmi Minisztérium
Sajtóosztályának szervezésé-
ben, szeptember második he-
tét Camp Butmirban, az
EUFOR-misszió szarajevói
repülõtér mellett található
bázisán tölthettem.

Ott szolgál július 15-e óta a
Magyar Honvédség EUFOR
Kontingensének 13. váltása,
amelynek parancsnoka Bartók
Gábor alezredes, a szentesi
mûszaki alakulat törzsfõnöke,
személyi állománya pedig leg-
inkább a szentesi mûszaki, va-
lamint a gyõri légvédelmi ez-
red katonáira épül. 

Az osztrák és török kontin-
gensek után a magyarok van-
nak jelen a legnagyobb lét-
számmal Bosznia-Hercegovi-
nában. Jelenleg körülbelül
160-an - egy lövészszázad, az
õket segítõ nemzeti támogató
elem, a törzsben szolgáló al-
tisztek, tisztek és egy tûzsze-
részcsoport teljesít szolgálatot.

A Szarajevóban szolgáló 600
fõnyi EU-erõben összesen 23
nemzet, köztük 5 nem EU tag-
állam - Albánia, Svájc, Mace-
dónia, Törökország és Chile -
is részt vesz.

Mindezek alapján elképzel-
hetõ, hogy a bázis mûködteté-
se nem egyszerû feladat, de az
EUFOR ALTHEA mûvelet in-
dítása, 2004 óta már kialakul-
hattak, letisztulhattak azok a
szabályzók, melyek segítségé-
vel alapján "olajozottan" éli
életét egy többnemzetiségû
katonai tábor.

A bázisra bejutni nem túl-
zottan egyszerû, de a mi elõre
bejelentett csoportunkat "fel-
vezetõ katonai kísérettel" min-
den ellenõrzés nélkül been-
gedték. Mások viszont tüzetes
vizsgálaton estek át.

A táborban a legénység két-
fõs, a vezetõ beosztású tisztek
egyfõs, egyszerûen, mindenki
a saját maga által "otthonossá"
berendezett, kényelmes szo-
bákban lakik.

A "munkaidõ" naponta 8-17
-ig tart, ami fõként képzést je-
lent. Az egykori EUFOR erõk
több ezres létszáma mára je-
lentõsen lecsökkent, és ma in-
kább a jelenlétük a fontos - a
balkáni ország számára is.
Ezért a katonai alakulatok
készségeinek és képességei-
nek a megõrzése, részbeni fej-

lesztése a fõ cél, illetve segíteni
a bosnyák katonai és rendé-
szeti erõk kiképzését.  

Mindeközben egy- egy na-
gyobb, több nemzeti gyakorla-
tot is végrehajtanak, mint pél-
dául szeptember 12-én
Livacban, az Opreh 2.3. elne-
vezésût, amelyen 160 techni-
kai eszköz, 716 katona, köztük
99 magyar vett részt. A kikép-
zés során elsajátított ismeretek
elmélyítését szolgáló, statikus
és dinamikus elemeket is tar-
talmazó rendezvényen az
osztrák, a szlovák, a török, a
bosznia-hercegovinai és ma-
gyar alegységek közösen haj-
tották végre a feladatokat. 

Visszatérve táborba: mint
minden jelen lévõ nemzet, így
a magyarok is egy saját sza-
badidõs centrumot alakítottak

ki, a Magyar-házat, amely a
kontingens szabadidõs tevé-
kenységének fõ színtere. Ki-
sebb összejöveteleket, biliárd
partikat rendeznek,
"chateznek" stb. Az árak a bá-
zis területén valamivel alacso-
nyabbak, mint például a vá-
rosban.

A magyar kontingens kato-
nái meglehetõsen nagy sza-
badsággal szervezhetik meg
szabadidõs programjaikat. A
manapság elsõrangú fontossá-
gú internethez a közösségi tér-
ben juthat hozzá az állomány,
de az is jellemzõ, hogy (anya-
gilag) összefogva a szobákban
is tudnak internetezni. Szinte
mindenki "skypon" tarja a
kapcsolatot az otthoniakkal.

Az ellátásuk gazdag, és
több nemzeti: a napi három-

szori étkezés kínálata minden
nációhoz tartozó fogyasztó íz-
lését kiszolgálja, minõségben
és mennyiségben egyaránt. 

Bonyolult országban teljesíti
küldetését a MH. EUFOR kon-
tingensének 13. váltása. A bos-
nyákok, horvátok, szerbek ál-
tal lakott Bosznia- Hercegovi-
na két entitásból áll: Bosznia-
hercegovinai Föderációból,
(amely bosnyák, illetve horvát
többségû kantonokból áll), és
a közigazgatásilag egységes
Szerb Köztársaságból. Így az
az érdekes helyzet alakult ki,
hogy az országban 139 mi-
niszter funkcionál - mondta el
ott jártunkkor Pandur József,
Magyarország boszniai-herce-
govinai nagykövete. Hozzá-
tette: az EUFOR katonái - már
jelenlétükkel - komoly stabili-
zációs tényezõt jelentenek
Bosznia-Hercegovinában. 

Szükség is van erre, hiszen
a háborút lezáró daytoni béke-
szerzõdés (1995) óta is eléggé
törékeny a béke az országban. 

Mindesetre jó volt látni,
hogy amerre jártunk (Szaraje-
vó, Srebrenica, Mostar), és jöt-
tek velünk az (szentesi)
EUFOR katonák, mindenütt
elismerést váltottak ki a helyi
lakosságból, vagy akár a turis-
tákból.

Néhány, a butmiri táborban
szolgáló szentesi katonával
beszélgetve azt érzékeltem,
hogy büszkék arra, hogy a
kontingens tagjaként dolgoz-
hatnak, még akkor is, ha szin-
te minden mondatukban érez-
ni a távollévõ család, rokon-
ság hiányát. "Talán az év végi
családi ünnepek lesznek a leg-
nehezebbek" - mondták szinte
egybehangzóan, amikor a vár-
ható hazautazásról érdeklõd-
tem.

Végül idekívánkozik Merle
D. Hart amerikai dandártá-
bornoknak, a szarajevói NA-
TO-parancsnokság parancsno-
kának summás véleménye:
Bosznia-Hercegovina egy biz-
tonságos ország, ami nagyban
köszönhetõ a magyar szerep-
vállalásnak is.

Képek és szöveg: 
Kárpáti Lajos

Egy hét missziós katonai táborban

Kos
Valaki, aki az utóbbi idõkben
távolabb él, újra felveszi a

kapcsolatot önnel, ami nagyon sok
örömet tartogat mindkettõjüknek. Az
utóbbi hetek okoztak némi fejtörést,
melyek most már oldódni látszanak.

Bika
A szerencse önre mosolyog
ebben a periódusban, fõ-

képp abban az esetben, ha vannak ré-
gebbrõl fennmaradt tervei, melyek
megvalósulásra vártak. Elérkezettnek
látszik az idõ, hogy most foglalkozzon
velük. 

Ikrek
A közúti forgalomban levõ
közlekedésre legyen foko-

zott figyelemmel ebben a periódusban.
A hét közepétõl már nyugodtabb lesz a
légkör. Családi körébõl meglepõ jó hí-
reket kap.  

Rák
Zseniális ötletei támadnak,
melyek rövidesen meg is

valósulnak. Anyagi vonatkozásban van
egy-két dolog, melyekre pontot szeret-
ne tenni. Most már elérkezettnek látszik
az idõ, hogy a jó szerencse is ön mellé
álljon.

Oroszlán
Sok elintézni valója akad. A
közvetlen környezetében

egy személynek komoly problémái van-
nak, amiben kikéri az ön segítségét.
Amennyiben ez érinti az anyagiakat is,
legyen óvatos. 

Szûz
Egy régóta húzódó ügye vé-
gére jár. Már itt az idõ, hogy

fellélegezzen. Ennek a hétnek az átvo-
nuló bolygói kedvezõ hatással vannak
élete több területére. A magánéletére
kellene több figyelmet szentelni.

Mérleg
Kiváló formában van. Barátai
segítségére számíthat egy

fontos ügyben. Egy régi jó baráttal vá-
ratlan találkozás várható a hét közepén.
Amennyiben valamilyen hatósági ügye
van, kedvezõen alakul a kimenetele.

Skorpió
Fontolja meg a pénzügyeit
érintõ döntéseit. Készítsen

alapos elemzést arról, hogy mit vállal-
hat és mit nem. Több lehetõséget is
vizsgáljon meg mielõtt döntene. Üzleti
téren bátorításra szorul, ugyanis túlzott
óvatosságról tesz bizonyságot.

Nyilas
Nagyon jó ötletei támadnak
az otthona kellemesebbé té-

teléhez.  Egy régóta húzódó ügyét sike-
resen megoldja és lezárja ezen a héten.
Egy kicsit több figyelmet kell szentelnie
a pénzügyei alakulására. 

Bak
Sok lehetõség nyílik meg ba-
ráti találkozások során,

ugyanis közös projektek születését ígérik
a csillagok, melyek mindenki számára
elõnyöket és ígéretes sikereket tartogat-
nak. 

Vízöntõ
A halaszthatatlan ügyeit
ezen a héten el tudja intézni.

Párjával egy utazáson vesznek részt,
ahol olyan emberekkel ismerkedhetnek
meg, akikkel a késõbbiekben együttmû-

ködõ barátság alakulhat ki. 
Halak
Amennyiben lényeges válto-
zásokat tervez az életében,

most még nem látszik elérkezettnek az
idõ a cselekvésre. Finomítson a tervei
részletein. Rövid idõn belül az anyagi
életterülete is lényeges javulásnak in-
dul. 

Szeptember 20-27.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
… szeptember 25-én, szer-

dán 18 órakor Miklya Luzsányi
Mónika írónõ elõadása lesz,
melynek  címe: Misszionárius
élet Pápua Új-Guineán. Mol-
nár Mária misszionárius élete.

… szeptember 26-án, csü-
törtökön 18 órakor a gondol-
kodók klubja Álom és iroda-
lom (Mit mondanak az ál-
mok?) címmel tart összejöve-
telt. A klubot vezeti Papp Er-
zsébet ny. gimn. tanárnõ.

A városi könyvtárban mûkö-
dõ filmklubban szeptember 24-
én, kedden 18 órakor A Hétköz-
napi õrültségek címû színes
cseh filmszatírát vetítik. Ajánló a
filmbõl:

Az élet csupa morgás, a szere-
lem azonban örök keresés. Talán
ez lehetne a mottója Petr Zelenka
új, óriási sikert aratott cseh film-
jének. És ezek után, ha még rá-
adásul föladnak egy dobozban
Kuba felé... Petr Zelenka ismét

egy eredeti, igazi fekete komédi-
át forgatott a férfiakról és a love
sztorikról. Vannak olyan típu-
sok, akik mindig bal lábbal kel-
nek fel, nem tehetnek róla. Fõ-
hõsünk, Petr is ilyen, örök lúzer.
Másik fõhõsünk Petr apja, aki
hatvanas éveit tapossa, s egy pil-
lanat alatt lecseréli Petr anyját
egy "Lilaharisnyára". Petr egy
hangárban dolgozgat, miközben
szerelmes Janaba, aki énekes
egy underground zenekarban.

Petrt elhagyja régi nõje, s a
szomszédjába egy különös kö-
zépkorú házaspár költözik. Egy
este becsönget hozzá szép
szomszédasszonya, aki egy po-
hár italt kér, majd becsönget az
öreg férj is. Se szó se beszéd, pár
pillanat múlva már a szomszéd
ágyába bebújnak, s mindennapi
légyottjuknál fontos, hogy fõhõ-
sünk Petr nézze õket. Közös já-
tékukért pénzt kap cserébe. 

A könyvtárban... Filmklub: Hétköznapi õrültségek

Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai. Lege-

lõk, szántók, vadvizek. Céhek, ipa-
rosok, segédek. Festõk, grafikusok,
szobrászok. A szentesi táj Koszta
ecsetjével. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: 
Két keréken - Mozaikok a szente-

si kerékpározás történetébõl. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton 10-
16 óráig.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahos-em-

lékszoba. Régészeti látványtár. Sza-
lva-emlékszoba. Nyitva kedd-péntek
9-13, szombat 13-17 óráig. 

Városi könyvtár
Mindennapi érzéseink címû kiállí-

tás a Kurca Festõkör festményeibõl
látható válogatás.

Tokácsli Galéria
Bojic Dragana, Jovanovic Mili-

jana és Nikolajevic Veselinov Tat-
jana festmûvészek munkáiból nyílt
kiállítás látogatható szeptember 28-
ig nyitvatartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szatmári Imre szentesi fotós em-

lékkiállítása október 18-ig láthatják
az érdeklõdõk nyitvatartási idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves mû-
helyek: feketekerámia, vesszõ, gyé-
kény, gyertya és nemez, csipke,
szövés-fonás, fafaragás elsajátítá-
sára van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek hétfõtõl szombatig 9-17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Tuskáné Koncz Éva debreceni fo-

tós "Ismerõseim tablója" címû fotó-
kiállítása november 4-ig látogatható
a kávéház nyitvatartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Szeptember 19-23. 
17.30 óra Croodék - amerikai

animációs vígjáték,
20 óra Péntek Barcelonában -

spanyol vígjáték.
Szeptember 26-30. 
17.30 óra Monte Wildhorn cso-

dálatos nyara - amerikai filmdrá-
ma,

20 óra Arthur Newman világa -
amerikai vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 20-tól - Képzeld, beázott a tetõm!

-Hogy vetted észre?
-Tegnap, amikor a vacsoránál már
két órája ettem a levest.

Agresszív kismalac rugdossa a ház
oldalát.
Arra megy a nyuszika és mondja az
agresszív kismalacnak
- Ne rugdosd a ház oldalát, mert le-
jön a vakolat!
Erre az agresszív kismalac
- Nem baj, megrugdosom azt is

A vándor már két napja nagyon
éhes, amikor végre meglát egy régi
kis viskót. Bekopog, és kérdi az
öregasszonyt, aki ajtót nyit neki:
- Öreganyám! Szegény vándor va-
gyok, nagyon éhes, nincs egy kis
étel a számomra?
- Fiam, tegnapi leves jó lesz?
- Persze, öreganyám! Nagyon kö-
szönöm!
-Akkor gyere vissza holnap!

Fiatal pár ül a folyóparton, mikor így
kitörnek a szavak a fiúból:
- Bárcsak lennék bátrabb!
- Miért, akkor letepernél és szeret-
keznél velem itt a parton? - kérdi iz-
gatottan a lány.
- Dehogyis, akkor a tilalom ellenére
is mernék horgászni.

Megy két részeg ki a kocsmából,
majd mikor már elhagyták úgy 300
méterre, megszólal az egyik:
- Te, nagy gond van, elfelejtettem
pisilni!
Mire a másik:
-Semmi baj, majd megtanítalak...

A pap és a buszsofõr egyszerre ko-
pogtatnak a mennyország kapuján.
Kijön Szent Péter, röviden elbeszél-
get velük, majd beengedi a buszso-
fõrt. A pap fölháborodva kérdezi: -
És én? Engem, aki egész életem-
ben Isten szavát hirdettem, nem en-
gedsz be? Hogy lehet ez? - Hát
úgy, hogy amíg te prédikáltál, min-
denki aludt. Bezzeg amíg a buszso-
fõr vezetett, addig mindenki imád-
kozott...

Sorkatona kérdezi a századost:
- Százados úr, mit kell csinálni, ha
aknára lépünk?!?
-Repüljenek fel vagy 40 méter ma-
gasra és szóródjanak szét.

- Jean, azonnal forduljon meg a ko-
csival, és menjünk a kuplerájba!
- De uram, nem a templomba indul-
tunk?
- Igen, de a templomtorony holnap
is állni fog.

Hõguta

Mostarban is bizalmat keltenek az EUFOR szentesi katonái.

Bartók Gábor (középen) a kontingens parancsnoka.



A Szentesi Vendégszeretet Egyesület kör-
sétát szervez a Turizmus világnapja alkalmá-
ból szeptember 27-én, pénteken. 14-16 óra
között a Dél-alföldi postatörténeti emlékszo-
bát tekinthetik meg az érdeklõdõk. Helyszíni

kalauz Juhászné Pálnok Lenke és Verók István
ny. postavezetõ. Találkozó a posta bejáratá-
nál. 16-18 óra között pedig a városközponti
templomokat (evangélikus, református,
Szent Erzsébet) látogathatják meg a résztvevõk. 

Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.
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Szentes, Sima F. u. 45.
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Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
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E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

Született: Kegyes Mihály és Marton Margaréta Ildikónak
(Erdei F. u. 16.) Nimród, Hegedûs Csaba és Rostás Szilviának
(Pintér u. 7.) Dániel, Horváth-Varga Zoltán és Ferentzi Mari-
ann Ilonának (Koszta J. u. 10.) Mátyás, Égetõ Sándor és Besse-
nyei Csillagnak (Nagyörvény u. 83.) Dante, Dragon József és
Szûcs Andreának (Nagyhegy 403/A) Aisa nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Száva Lajos (Budapest 13., Hollán E. u.
3. Mf. 6.a) és Kesztler Barbara (Tárnok, Gerle u. 3/A).

Elhunyt: Kanfi-Horvát János (Nagyörvény u. 24/A), Piti
Ferenc (Sarló u. 24.), Szabó Lajos (Bem u. 31.), Pap Imréné
Galambosi Margit Dr. Lakos I. u. 5.), Gajda Péterné Szél Esz-
ter (Munkás u. 102.), Czakó Kálmánné Béres-Molnár Julianna
(Sáfrán M. u. 5.), Májer Istvánné Fekete-Nagy Erzsébet (Kor-
sós sor 21.), Szikszai Mihályné Bubori Mária (Attila u. 1.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 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. (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Szeptember 23-ig Rákóczi Gyógyszertár (Rá-
kóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig. Szeptember 23-
30-ig Pingvin patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szom-
bat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptember
21-22-én Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251.

Szeptember 28-án, szom-
baton 13 órakor érkezik
Szentesre a több ezer kilo-
métert háta mögött hagyó
Baranyi Antal, aki a Kossuth
téren, a szökõkútnál zárja
maratoni kerékpározását.
Legutóbbi jelentkezésekor

elárulta, hogy már Szlováki-
ában van, Kürt faluban, ahol
Téglás János polgármesternek
élménybeszámolót tartottak
társával (képünkön). 

Azt írta, hogy most már
Magyarország felé veszi az
útirányt, itthon még a Bala-

tont is körbekarikázzák pi-
henés és lazításképpen egy
szentesi lánnyal, akinek ez
már régóta álma és Szentesre
is haza szeretne onnan teker-
ni. Így õ 500 kilométeres tá-
vot teljesít. 

Cs. L. I.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
szeptember 23—27.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Zöldbableves és 
szamócakrémleves

A menü: Lasagne milanese vagy 
szilvás gombóc

B menü: Csibemell sokmagvas 
bundában, finomfõzelék

Kedd: Sárgaborsóleves füstölt 
ízekkel és grízgaluskaleves

A menü: Tüzes sertésfalatok, sült 
burgonya, saláta

B menü: Csirkés-brokkolis rakott 
tészta

Szerda: Lebbencsleves és 
brokkolikrémleves

A menü: Karaj ropogós bundában, 
kukoricás rizs vagy 
spenótfõzelék

B menü: Bácskai rizses hús
Csütörtök: Zöldborsóleves vajas 

galuskával és májgaluskaleves
A menü: Székelykáposzta vagy 

varga béles
B menü: Olaszos csirkemell, 

zöldfûszeres spagetti
Péntek: Aratógulyás és halászlé
A menü: Fokhagymás pecsenye, 

hagymás törtburgonya
B menü: Túrós csusza vagy 

gombapörkölt tésztával és 
salátával

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szentesi siker született a
Kárpát-medencei édes anya-
nyelvünk verseny megyei
fordulójában Szegeden. A
megmérettetést 4 kategóriá-
ban hirdették meg: megyei
szakközépiskola, szegedi
szakközépiskola, megyei
gimnázium és szegedi gim-
názium kategóriában, me-
lyek mindegyikébõl az elsõ
két helyezett jut tovább. A
Horváth Mihály Gimnázium
10. évfolyamos tanulója, Sza-
lay Róbert a gimnazista kate-
góriában, 160 ponttal elsõ

helyezést ért el, míg gimna-
zista évfolyamtársa Szabó Ni-
kolett 3. helyen zárta a ver-
senyt. Az indulók között volt
Vida Friderika is (Boros Sá-
muel Szakközépiskola, Szak-
iskola), aki kategóriájában
egyedüli indulóként jutott
tovább az országos döntõbe,
melyet október közepén ren-
deznek Sátoraljaújhelyen.
Egyébként ez a forduló egy-
ben a Kárpát-medencei dön-
tõ is lesz, hiszen határon túli-
ak is érkeznek összemérni
tudásukat.

Édes anyanyelvünk

Szeptember 13-án, a kora
esti órákban történt, hogy az
egyik szentesi szórakozóhely
mögötti utcarészen, egy ittas
férfi bántalmazta ugyancsak
italos állapotban lévõ élettár-
sát. A környéken lakók jelen-
tették az esetet a rendõrsé-
gen, és garázdaság miatt el-
járás indult a férfi ellen.

Szintén ezen a napon fog-
ták el a Tesco biztonsági õrei,
majd késõbb a rendõrök elõ-
állították azt a tolvajpárost,
akik mûszaki cikkeket sze-
rettek volna eltulajdonítani
az áruházból. Az anya és kis-
korú gyermeke együtt men-

tek lopni, mégpedig speciális
felszereléssel. A gyerek nad-
rágkorcába ugyanis két mo-
biltelefont gyömöszöltek be
az áruház öltözõjében. A pá-
ros több rendõrkapitányság
illetékességi területén köve-
tett el hasonló jogértéseket.
Augusztusban kétszer is jár-
tak Szentesen, ezen látogatá-
saik alatt, a gyanú szerint,
tabletet és laptopot is eltulaj-
donítottak az áruházból. 

Egy albérletben lakó nõ el-
len indított eljárást a Szente-
si Rendõrkapitányság ma-
gánokirat-hamisítás miatt. A
nõ több havi áramszámlával

tartozott a lakás tulajdonosá-
nak, éppen ezért úgy gon-
dolta, hogy annak tudta nél-
kül levelet ír a szolgáltató-
nak, hogy részletfizetési ked-
vezményt kérjen a fõbérlõ
tudta nélkül. Az albérlõ
gyorsított eljárás keretében
áll bíróság elé.

Szeptember 15-én, a nap-
pali órákban történt, hogy
feltörték egy parkoló gépko-
csi ajtózárát, és az utastérben
található táskát vitték ma-
gukkal a tolvajok, akik kész-
pénzt és okiratokat zsákmá-
nyoltak.

HV

Az anyjával ment lopni a fia Baranyi Antal hazatér

(folytatás az 1. oldalról)
Érdeklõdésünkre Font

Sándor kifejtette: mivel egy-
személyes vállalkozások és
tõkeerõs cégek is foglalkoz-
nak a hagyományos fûtõ-
anyagok forgalmazásával,
olyan szabályozást kell kita-
lálni, amely igazságos hely-
zetet teremt. Még nem dõlt
el, hogy hatósági árképzést
vagy az éves átlagárhoz vi-
szonyított árcsökkentést ve-
zetnének-e be – errõl házon
belül is vita van. Már folyik
a döntés elõkészítése, e kér-

désben a kormány határoz
majd. 

Szóba került a helyi – ön-
kormányzati tulajdonban lé-
võ – távhõszolgáltató is,
amelynél az elrendelt díj-
csökkentés jelentõs bevétel-
kieséshez vezet, s akár vesz-
teségessé is válhat a cég. Erre
Font Sándor azt mondta, ha
a köztulajdonban lévõ szol-
gáltató igazolni tudja, hogy
korrektül – vagyis nem
pusztán a profitért – mûkö-
dik, és számára a díjcsökken-
tés veszteséget okoz, állami

kompenzációban részesül-
het. (A Szentes Városi Szol-
gáltató Kft. 2013-as üzleti
terve szerint 290 milliós
távhõbõl származó bevétel
mellett 3 millió forint ered-
ményre számít idén – A
szerk.) – A tulajdonos önkor-
mányzat vagy az érintett cég
megsegítésére félre kell tenni
pénzt a jövõ évi költségve-
tésben. A kormány e szándé-
káról a döntés már megszü-
letett, a kompenzáció mérté-
kérõl viszont még nem – tet-
te hozzá a képviselõ.      B.D.

A szentesi szivattyútelepet
tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk szeptember 21-én,
szombaton 10-14 óráig a
Csongrádi úton, a tiszai
strand lejárójánál.  A bejárás-
hoz kapcsolódnak még
Szentes vízi környezetének,
vízügyi létesítményeinek
természeti, építészeti és ipari
értékeirõl szóló elõadásai is.

A téma iránt érdeklõdõk
elõadást hallhatnak Temesvá-
ri Mihálytól, az Ativizig mû-
szaki biztonsági szolgálatá-
nak vezetõjétõl A szentesi
szivattyútelep múltjáról Mó-

ra József önkormányzati kép-
viselõ a Kurca vízi környeze-
tének rehabilitációja és be-
mutatása címmel tart beszá-
molót. Jászné Gyovai Ágnes,
az Ativizig szentesi szakasz-
mérnökségének vezetõje a
Kurca újabb rehabilitációs
munkáiról és a Kurca-toroki
zsilip megújításáról beszél.
A Bökényi duzzasztó orszá-
gos védetté nyilvánításának
elõkészítésérõl Wittek Kriszti-
na városi fõépítésztõl tudhat-
nak meg részleteket a jelen-
lévõk. Az elõadások 17 órakor
kezdõdnek az ifjúsági házban. 

Szeptember 21-én szomba-
ton 13 órakor avatják fel a
lengyel pilótákról megemlé-
kezõ, több mint 2 méter ma-
gas, repülõgépszárnyat for-
mázó, led fényekkel megvi-
lágított obeliszket a Csongrá-
di úton, az Aldi áruház par-
kolója mellett. Beszédet
mond Szirbik Imre polgár-
mester, Roman Kowalski, a
lengyel köztársaság buda-
pesti nagykövete. Az emlék-
mûvet megáldja dr. Kiss-Rigó
László megyéspüspök.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az
új fedett, 50 m-es uszoda építési munká-
latai miatt, a 25 méteres és a 33 méteres
medencék fölé kerülõ ponyvák felhúzá-
sára elõre láthatólag november elején
kerülhet sor.

Addig is szíves türelmüket és megér-
tésüket kérem. 

Márton Mária
Szentesi Üdülõközpont ügyvezetõje

A fa árából is faragnának

A vizek házai

Körséta a postán és templomokban

Csak novemberben állítják fel a sátrakat

Emlékmû
avatás


