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2,5 milliárd a mûtõtömbre
Megvan a pénz a szentesi kórház új mûtõtömbjére

– a Magyar Közlöny szeptember 30-i számában jelent

meg, hogy több dél-alföldi ellátóhellyel egyetemben

a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház struktú-

raváltását is támogatja az állam. A fejlesztésre 2,47

milliárd forintot biztosítanak.

8. oldal

Elindult a távfûtés
Egy hete elindította a szolgáltató a távfûtést a szo-

kottnál hidegebb idõjárás miatt. A fûtésszezon ko-

rábbi indulása nem feltétlen jelent magasabb számlát

tavaszig, hiszen novembertõl újabb 10 százalékos

díjcsökkentés várható a kormány döntése alapján.

4. oldal

A szoborállítás lélektana
Szentesnek voltak olyan egyéniségei (politikai ho-

vatartozástól függetlenül), akik bizony nagyon meg-

érdemelnének egy-egy szobrot, amin keresztül a ma

emberének is elmondhatnák azokat az értékeket,

amelyeket anno képviseltek. Hát akkor nézzük csak,

kiknek is lehetne szobrot állítani Szentesen?

7. oldal

Decemberig négy új ka-
merával bõvül a térfigyelõ
rendszer, de a mûfüves foci-
pálya építése leghamarabb
tavasszal kezdõdhet meg –
hangzott el a képviselõ-tes-
tület legutóbbi ülésén, ahol
a döntéshozók 30 millió fo-
rintot már elköltöttek a jövõ
évi költségvetésbõl. 

– Leghamarabb tavasszal
kezdõdhet meg a mûfüves
labdarúgópálya építése – vá-
laszolta képviselõi kérdésre
Szirbik Imre az önkormány-
zat múlt pénteki ülésén. Na-
pirend elõtt azt is elmondta
a polgármester, egyelõre
nem sikerült bérbe adni az
ipari parkban épített üzem-
csarnokot, mert ott legalább
30-40 új munkahely megte-
remtését szeretné elérni a vá-
rosvezetés. Hozzátette, hete-
ken belül eldõlhet, hogy si-
kerül-e egy holland-magyar
vállalkozást odacsábítani. A

térfigyelõ rendszer eddigi
mûködésérõl elismerõen
nyilatkoztak a képviselõk, és
kérték, mielõbb bõvítsék a
hálózatot a Felsõpárton és a
Kisérben. Balogh-Szabó Imre
rendõrkapitány bejelentette,
hogy december elsejéig az el-
sõ ütemben tervezett fejlesz-
tés megvalósul, így a Rigó
otthonnál is felszerelnek egy
kamerát. A témával kapcso-
latban Szabó Zoltán arra hívta
fel a figyelmet, hogy a Klau-
zál utcai óvodában megsza-
porodtak a lopások, ezért a
rendõrség és a polgárõrség
segítségét kérte. 

A városi egészségügyi szû-
rõprogram eredményes volt,
folytatni kell – ebben egyet-
értés volt a döntéshozók kö-
zött. Abban már nem, hogy
joggal utasította-e vissza a
kórház fõigazgatója a szociá-
lis bizottság kérését. A gré-
mium tájékoztató beszámo-

lót várt az intézményvezetõ-
tõl, de õ nem küldött, mond-
ván, csak az állami fenntartó
felé tartozik beszámolási kö-
telezettséggel, ezért, ha a vá-
rosvezetésnek információra
van szüksége, a GYEMSZI-
hez kell fordulnia. 

A strand alatti Kurca-
szakaszt sokan szeméttelep-
nek használják – jelentette ki
Kalamusz Endre a Kurca víz-
minõségérõl szóló elõterjesz-
tés megtárgyalásakor. Hoz-
zátette, az utóbbi idõben 10
mázsa süllõt fogtak a
Kurcából, ami a víz minõsé-
gét tekintve önmagáért be-
szélt. Arról is szó esett, hogy
a Kurca élõvízzé tételéhez
legalább 6 milliárd forintra
lenne szükség, amihez a
2014-2020-as uniós idõszak-
ban lehetne forrást nyerni.

(folytatás a 3. oldalon)

Pénz, paripa a turizmusra

Aszfalt helyett térburkolat
kerül a Kossuth és az Ady
Endre utcára, a munkát a Vá-
rosellátó Kft. végzi. A felújí-
tás elhúzódhat a korán érke-
zõ hideg és esõs idõjárás mi-
att. Az Ady Endre utca 1-3.
számú épület külsõ felújítá-
sára és a Boros szakiskola
melletti kert kialakítására jö-
võ héten várják a kivitelezõi
ajánlatokat.

A héten beköszöntött hideg
és esõs idõjárás lassítja a vá-
rosközpont átépítési munkáit.
Az átépítést alvállalkozóként
végzõ Városellátó Nonprofit
Kft. mûvezetõje szerint a hó-
nap közepén elkezdhetik a
térburkolat lerakását a Kos-
suth utcán a Petõfi Szálló elõt-
ti szakasztól indulva a körfor-
galmon keresztül, az Ady
Endre – Nagy Ferenc utca tor-
kolatáig. A városellátó jelen-
leg 14 fõvel végzi az út, a jár-
da és a körforgalom szegélye-
zését, valamint további négy
fõ dolgozik a görögkeleti
templom környezetének át-
építésén – mondta Marton
György lapunk érdeklõdésére.
Az õ feladatuk lesz majd a fe-
hérház elõtti parkolók és
zöldfelület kialakítása is. A
városellátó a városban több
helyen is végzett térburkolást,
így például a Kossuth utca
déli oldalán és az Apponyi té-
ren, valamint a posta elõtt is.

A Petõfi utcán és az Ady End-
re utca többi szakaszán az
Unibau-Épszer Kft. végzi az
út- és járdaburkolást. A város-
központi munkák befejezésé-
nek határideje november 30.,
amennyiben az idõjárás nem
szól közbe. Mínusz 5 fok alat-
ti fagyban ugyanis nem lehet-
séges a térkövek lerakása
sem, pedig a legfrissebb ter-
vek szerint az autók által
használt útburkolatot is térkö-
vezik. Az elképzelés nem új,
hiszen az elsõ tervek is arról
szóltak, hogy folytatódik a
Kossuth utcán 2010-ben elké-
szült térkövezés, építészetileg
is hangsúlyozva a belváros
jelleget. Ráadásul a kivitelezõ
számítása szerint az aszfalto-
zás elhagyásával legalább 5
millió forinttal kerül keveseb-
be az építkezés. A térkövek tí-
pusának és színének kiválasz-
tása folyamatban van, utána
kezdõdhet a járdák helyreállí-
tása. 

Több járókelõ is szóvá tette,
hogy az új körforgalomban
nem férnek el a jármûvek. A
kivitelezõ tájékoztatása sze-
rint az eddig használt ideigle-
nes forgalomszabályzónál
nagyobb átmérõjû az új kör-
forgalom és annak megfelelõ-
en alakítják ki az úttestet is a
járda és a villanykarók elbon-
tásával.

(folytatás a 3. oldalon)

Elhúzódhat a
városközpont átépítése

Egy szentesi gyökerekkel
bíró, Budapesten praktizáló
háziorvos, Komáromi Zol-
tán lesz Farkas Sándor
egyik kihívója a jövõ évi or-
szággyûlési választásokon.
A szakpolitikusként elis-
mert gyógyító mellett egy
szintén nem Szentesen élõ
személy száll még verseny-
be, méghozzá a Jobbik szí-
neiben.

Heteken belül elkezdõdhet
a 2014-es országgyûlési vá-
lasztás kampánya, amelynek
Szentesen legalább három
fõszereplõje lesz. Az már ta-
valy eldõlt, hogy a kormány-

pártok ismét Farkas Sándort
jelölik, hiszen helyben õ lett
a Fidesz-KDNP választóke-
rületi elnöke.  Ismert, hogy
az új választójogi törvény
alapján az eddigi 176 helyett
106 egyéni választókerület
jött létre az országban. A
szentesi térséget a csongrá-
dival vonták össze, így a me-
gye északi felének az eddigi
kettõ helyett egy országgyû-
lési képviselõje lesz. 

Sokáig csak találgatni le-
hetett, hogy a baloldalt ki
képviseli majd a versenyben
– a napokban erre is fény de-
rült. Múlt héten több helyi

témáról is nyilatkozott a Rá-
dió 451-nek Szirbik Imre pol-
gármester. Egyebek mellett
arról is faggatták, ki lesz az
MSZP és az Együtt-PM or-
szággyûlési képviselõjelöltje.
Bár nevet nem mondott a vá-
rosvezetõ, annyit elárult,
hogy egy szentesi gyökerek-
kel bíró háziorvosra esett a
választás, aki nemsokára a
nyilvánosság elõtt is bemu-
tatkozik. A polgármester
szavai megerõsítették a
hvg.hu-n egy hónapja meg-
jelent információt, miszerint
Szentesen az Együtt-PM
pártszövetség jelöltje képvi-

seli majd az ellenzéki össze-
fogást. Az augusztus végi
cikkben konkrétumként em-
lítették, hogy Csongrád me-
gye 3-as egyéni választóke-
rületében, vagyis Szentes és
Csongrád térségében Komá-
romi Zoltán verseng majd a
mandátumért.

A jelöltet csütörtökön
Mesterházy Attila és Bajnai
Gordon közös szegedi sajtó-
tájékoztatóján mutatták be.
(Lapunk nem kapott meghí-
vást a rendezvényre.)

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesi Élet

Elkezdõdött a 2014-es választási kampány

Hárman biztosan rajthoz állnak

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

?
Komáromi Zoltán LMP Farkas Sándor Jobbik
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Csongrád adott otthont
szeptember 26-án a Ki Mit
Tud? megyei döntõjének. A
jelentkezõk öt elõadói mûfaj-
ban 49 produkcióval, több
mint kétszáz fõvel mérték
össze tudásukat. Szentest  –
sajnos – mindössze három fõ
képviselte. 

A minõség azonban gyõ-
zött a mennyiség felett. Az öt
elõadói mûfajban – mindösz-
sze kettõt hagyva a többiek-
nek – három elsõ helyezést
szereztek. Név szerint: zenei
kategóriában Zöldi Lászlóné

tekerõlanttal, képzõmûvé-
szetben festményeivel K.
Szabóné Licsicsányi Rózsa, míg
versmondásával Gálfi László
érdemelte ki az országos
döntõbe jutást.

A 60 év felettiek határon
átívelõ magyarországi dön-
tõjét Pécsett rendezik meg
október második felében. 

Mindhárom döntõs ígéri,
hogy tudásuk legjavát nyújt-
va méltóképpen akarják kép-
viselni Csongrád megyét, s
ezen belül szeretett városu-
kat, Szentest. G. L.

A Ki Mit Tud?
országos döntõjében

Szemere Bertalan a Borsod
vármegyei Vattán született
1812. aug. 27-én. 1832-tõl ju-
rátusként az ifjúság egyik
vezére Pozsonyban. Ugyan-
itt ügyvédi oklevelet nyert.
1834-ben visszatért Borsod-
ba, ahol elõbb aljegyzõ, fõbí-
ró, majd alispán. Közben
1843-ban országgyûlési kö-
vetté választották. 1848-ban
az elsõ felelõs magyar kor-
mány belügyminisztere lett.
Az õ minisztersége idején
nyerte el Szentes a rendezett
tanácsú város jogállását. A
Habsburg-ház trónfosztását
követõen, 1849. május 2. és
augusztus 11. között minisz-
terelnök, egyben belügymi-
niszter. A Szemere-kormány-
ban volt vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a szentesi
születésû Horváth Mihály
történetíró-püspök. A sza-
badságharc leverése után
emigrált; több évig Párizs-
ban élt. 1865-ben hazatért;
Pesten hunyt el 1869. jan. 18-
án. Szentesen 1906-ban utcát

neveztek el róla. Eredetileg a
Kossuth utcából nyíló Polgár
köz viselte a nevét (a Kos-
suth-kanyar elõtti utcácska),
amely a Jövendõ utcába tor-
kollott. Az 1970-es években
ezt a területet beépítették,
ezáltal a Szemere Bertalan
utca megszûnt. Utóbb az al-
sóréti városrészben, a Kur-
cán túl kiépült Kertvárosi la-
kótelepen (volt Hámán Kató
úti lakótelep) megnyílt új ut-
cák egyike vette fel Szemere
Bertalan nevét. A város
Csongrád felé esõ részének
egyik legszélsõ utcája, amely
a Honvéd és a Széchenyi
István utcákat köti össze.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (121.)

Szemere Bertalan utca

Az Oexel család eredete a
XII. századig vezethetõ visz-
sza. A közvetlen felmenõk a
XVII. század végén Bajoror-
szágból kerültek Komárom-
ba, majd Aradra. 1714-ben
szereztek magyar nemessé-
get. A Torontál vármegyéhez
tartozó zombori uradalom
1781-ben vétel útján került a
család birtokába. Régi nevü-
ket 1840 õszén királyi enge-
déllyel Rónayra változtatták,
felvéve a „zombori” nemesi
elõnevet. 

Rónay (Oexel) Mihály
Zomboron született 1813.
szeptember 26-án; atyja
Oexel Alajos táblabíró, édes-
anyja Bene Ágnes. Középis-
koláit Szegeden végezte a
kegyesrendi gimnáziumban
1822–28 között, kitûnõ ered-
ménnyel. Ezt követõen a po-

zsonyi jogakadémia hallga-
tója, amelyet 1832-ben sike-
resen elvégzett. Még csak 19
éves, amikor kinevezték
Csongrád vármegye tiszte-
letbeli aljegyzõjévé. 1835-ben
Pozsonyban megszerezte az
ügyvédi oklevelet. Csongrád
Vármegye Nemesi Közgyû-
lése 1838 novemberében a ti-
szántúli járás alszolgabírójá-
vá választotta, és hivatali he-
lyéül Csongrádot jelölte ki.
1840-ben Szabadkán meghá-
zasodott; nõül vette Német-
szeghy István Bács megyei
táblabíró-levéltárnok leá-
nyát, Máriát. Házasságukból
12 gyermekük született.

Az 1843. évi megyei tiszt-
újításon a reformokat szor-
galmazó haladó párt híve-
ként a tiszántúli járás do-
rozsmai szolgabírójává vá-

lasztották. Ezt az állását 1846
tavaszán elvesztette, ugyanis
az idõközben megtartott
tisztújításon a szabadelvû
tisztségviselõket – karhatal-
mi segédlettel – a bécsi ud-
varhoz hû, konzervatív sze-
mélyekkel váltották fel. 1848
tavaszán újabb fordulat állt
be. A pesti forradalmi ese-
mények következtében ha-
marosan Csongrád megyé-
ben is megalakult a Közcsen-
di Választmány, amelynek
Rónay Mihály is tagja lett,
majd közfelkiáltással a vár-
megye elsõ alispánjává, egy-
ben a polgári törvényszék el-
nökévé választották. Aktí-
van részt vett a nemzetõrség
szervezésében, s beválasztot-
ták az ún. hadi bizottmány-
ba. Utóbb õt nevezték ki az
újoncállítás megszervezését
koordináló bizottmány elnö-
kévé a vásárhelyi körzetbe,
amelybe Szentes is tartozott.
Egyes adatok szerint 1849
februárjában – alezredesi
rangban – az ún. mozgó
nemzetõrök parancsnoki
tisztét is betöltötte. Említést
érdemel, hogy Kossuth La-
jost õ kísérte és kalauzolta
végig a megyében alföldi to-
borzó útja alkalmával, és az

õ buzgalmának tulajdonítot-
ták, hogy a Csongrád me-
gyére kirótt 1161 újonc he-
lyett 2374 honvédújoncot ál-
lított ki. Az õ nevéhez fûzõ-
dik a Függetlenségi Nyilat-
kozat kihirdetése 1849 tava-
szán a Vásárhelyen megtar-
tott megyegyûlésen. Ebbõl
az alkalomból eltávolítottak
minden olyan címert, felira-
tot, jelvényt, amelyek a trón-
fosztott uralkodó családra
emlékeztettek.

A világosi fegyverletételt
követõ megtorlást nem ke-
rülhette el. A forradalmi idõ-
szak vezetõi ellen körözést
adtak ki, vagyonukat zár alá
helyezték. Rónay Mihály
1849 novemberében önként
feladta magát. Elõbb Aradon

tartották fogva, majd Pestre,
az Újépületbe szállították. A
Pesti Cs. Kir. Haditörvény-
szék 1850. jan. 24-én hozta
meg ítéletét. A legfõbb vád-
pontok: népfölkelést szerve-
zett, és azt elõbb Jellasics
bán, majd pedig a szerbek
ellen személyesen vezette;
létrehozott egy 600 fõbõl álló
alakulatot, melyet a forrada-
lom végéig a császári csapa-
tok ellen felhasznált; a Habs-
burg-ház trónfosztását kihir-
dette és elfogadta… stb. Fel-
ségsértés bûntette miatt tel-
jes vagyonelkobzásra, és kö-
tél általi halálra ítélték.
Utóbb e súlyos büntetést ke-
gyelembõl 8 évi (vas nélküli)
várfogságra változtatták.
Ténylegesen 4 év és 7 hóna-
pot töltött le Aradon; 1854
tavaszán – I. Ferenc József
császár esküvõjének köszön-
hetõen – amnesztiával sza-
badult.

1860-ban – az Októberi
Diploma kibocsátása után –
egy évre visszanyerte alispá-
ni tisztségét, de a továbbélõ
önkényuralmi irányítási stí-
lus miatt 1861. november
elején maga és a tisztikar ne-
vében benyújtotta lemondá-
sát. Visszavonult Zomborra,

s családjának élt. 1865-ben
ismét visszatért a közéletbe:
a szegvári választókerület el-
nökévé választották, ugyan-
akkor képviselõjelöltséget
vállalt a csongrádi kerület-
ben, ahol nagy fölénnyel
(550:109 arányban) Csong-
rád város országgyûlési kép-
viselõjévé választották. Köz-
tudott, hogy ez a parlament
készítette elõ a kiegyezési
tárgyalásokat. Rónay Mihály
Deák-párti képviselõként, a
kodifikációs bizottság tagja-
ként részese volt a kiegyezé-
si törvények parlamenti elõ-
készítésének. Mandátuma
1868 végéig szólt, de beteg-
ségei miatt az utolsó évben
már alig vett részt a Ház
munkájában. Maradandó
emlékként õrizte meg, hogy
1866. aug. 6-án több követ-
társával együtt sorfalat áll-
hatott a régi harcostárs és
barát – Klauzál Gábor – sze-
gedi temetésénél. 

Ekkoriban már õ maga
is betegeskedett. Évekig
gyógykezelésre járt Ótátra-
füredre, de nem sok ered-
ménnyel. Itt hunyt el agy-
vérzésben, 60. életévében,
1873. július 20-án. Három
nappal késõbb Zomboron te-
mették el; síremléke ma is ott
látható. Özvegyén kívül 4 fiú
és 4 leánygyermeket hagyott
hátra

Labádi Lajos

200 éve született Rónay Mihály 48-as alispán

Várfogságra ítélt megyei fõtisztviselõ

125 éve, a Szentesi Lap
1888. október 7-diki számá-
nak vezércikke „Október
6.” címen jelent meg, emlé-
keztetve a magyar nemzet
gyásznapjára. A kortárs új-
ságíró megrázó szavakkal
idézte fel a szabadságharc
leverése utáni idõszakot: A
magyar szabadságharc le
volt verve. A nemzet porba
görnyedten hurcolta a rab-
ság láncait. Ellenséges sere-
gek vonultak végig az or-
szágon s pusztulás, nyo-
mor jelezte a nyomot, me-
lyen elhaladtak. A haza if-
jai, kik nem találták meg a
halált dicsõ harcaikban, be-
sorozva, távol hazájuktól,
idegen seregekben, idegen
népek között vérzettek,
míg honn maradt kedvese-
ik hírt sem hallottak felõ-
lük. Az ország jobbjai föl-
dönfutó bujdosók gyanánt
rejtõztek e hazában, avagy
menedéket kerestek a kül-
földön, magukkal víve a
hontalanság súlyos koldus-
botját. A gazdag felégette
kincseit, nehogy a tiltott
magyar bankók a vértör-
vényszék elé juttassák. A
szegény eltagadta nyelvét,
megtagadta barátait, ne-
hogy azok révén kockára
tegye egyetlen kincsét:
életét… A nemzetet letip-
rott zsarnoki hatalom dia-
dalmámorában levetkezett
minden emberi érzést,
megfeledkezett azon törvé-
nyekrõl, melyeket Isten s a
legszentebb emberi jog
szentesített. Mint a tigris,

mely egyszer már vért ész-
lelt, vérszomjában határt
nem ismer: úgy feledkezett
meg mindenrõl, csak zsar-
noki bosszújának kitöltése
lebegett szemei elõtt. És el-
következett 1849. október
6-ika; a legszomorúbb nap
e nemzet történetében;
a legszentebb a nemzeti
megváltás tragédiájában! A
nemzet megváltóit egy kö-
zös néven ismeri a hagyo-
mány: „Az aradi tizenhá-
rom”. Az aradi vár kertje és
a budapesti Újépület udva-
ra lett azon Golgota, me-
lyet a nemzetnek emelt a
fékevesztett katonai hata-
lom. – Aulich Lajos, Damja-
nich János, Nagysándor Jó-
zsef, Török Ignác, Lahner
György, Vécsey Károly,
Knézich Károly, Schweidel
József, Kiss Ernõ, Pölten-
berg Ernõ, Lázár Vilmos,
Dessewffy Aurél, Leinin-
gen Károly magyar honvéd
tábornokok és Batthyány
Lajos gróf, az elsõ magyar
miniszterelnök szenvedtek
e napon vértanú halált – a
magyar szabadságért. Fel-
soroltuk neveiket egyen-
kint, mert nem lehet azokat
elégszer ismételnünk, hogy
oda vésõdjenek az ifjabb
nemzedék szívébe, hogy
folyton elõttük lebegjen
azon dicsfény, mely a ma-
gyar szabadság vértanú-
inak fejeit körül ragyogja…

100 éve, a Szentesi Lap
1913. október 2-án megje-
lent száma szenzációs hírt
közölt az Edison-féle be-

szélõ mozi bemutatásáról.
A jelenkor egyik legna-
gyobb és legkiválóbb talál-
mánya – szól a közlemény
– Edison beszélõ mozija,
amely máris bámulatba ej-
tette az egész világot, csü-
törtökön és pénteken Buda-
pesten is bemutatásra ke-
rült. A mozi, amely a kultu-
rális életnek máris elsõren-
dû szükségletévé vált, a
mûvészetnek minden fajtá-
ját egyesítette magában, de
hiányzott az, ami az illúzi-
ót tökéletessé teszi: az élõ
hang, a beszéd! Edison
lángelméje legyûrte az aka-
dályt. Két találmányát, a
kinematográfot és a fonog-
ráfot kombinálta, és az
eredmény szenzációs volt.
Hiszen köztudomású, hogy
Ischlben a király és az
egész udvartartása mekko-
ra elragadtatással nyilatko-
zott a találmányról, és elra-
gadtatása hatása alatt ká-
beltáviratban küldte üd-
vözletét Edisonnak, kifejez-
te bámulatát a zseniális fel-
fedezõnek. Az elsõ ünnepé-
lyes bemutató elõadás csü-
törtökön este nyolc órakor
lesz a Zeneakadémia dísz-
termében. Erre az elõadás-
ra meghívják az udvar Bu-
dapesten idõzõ tagjait, a
kormányt, a fõváros tör-
vényhatóságát, a sajtó, a
tudomány és mûvészetek
képviselõit. A bemutató
elõadásokon egy kiváló
írónk fogja a nagyszerû ta-
lálmányt ismertetni, egy
konferansz keretében.

40 éve, a Szentesi Élet
1973. október havi számá-
ban a következõ érdekes
rövidhíreket olvashattuk: A
Városgazdálkodási Vállalat
volt Kossuth utcai köz-
pontjának épületét az el-
múlt hetekben lebontották.
A felszabadult területen
kétszer harminckét lakásos
hatszintes épület munkáit
kezdi meg a kivitelezõ vál-
lalat. – Az épülõ egyemele-
tes SZTK rendelõben a be-
tegek szállítására liftet sze-
relnek fel. A gyermekren-
delõ elõtt az emelkedõt
nem lépcsõvel, hanem a
gyermekkocsik számára is
alkalmas feljáróval építik
meg. – A negyedik ötéves
tervben 1200 lakás építését
tûzte ki célul a városi ta-
nács. Az elmúlt év decem-
ber 31-ig 814 lakás épült fel
Szentesen. – Még ebben az
évben útszélesítésre kerül
sor a berekháti sorompótól
a derekegyházi útelágazá-
sig. A jelenlegi tervek sze-
rint a Hódmezõvásárhelyig
vezetõ út korszerûsítésére
a jövõ évben kerül sor. – A
közeljövõben épülõ sörgyár
részére a kutak elkészültek.
A Kontakta és az új tégla-
gyár közötti terület kisajá-
títására ez év októberében
kerül sor. – A városi amatõr
filmesek elkészítették a le-
bontásra kerülõ városré-
szek fotóit, így sikerül
megõrizni a város mai ar-
culatát a jövõkor számára.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (38.)

Az aradi vértanúk emlékezete

Gilicze János makói helytörténész-levéltáros évtizedek
óta kutatja az egykori Csanád és Torontál vármegyék ne-
mes famíliáinak történetét. Közéjük tartozik a Rónay
(Oexel) család, amelyrõl az elmúlt évben 700 oldalas könyv
jelent meg Gilicze János és két munkatársa közremûködé-
sével. A kiterjedt família két tagja Csongrád vármegyében,
s így Szentesen is jelentõs szerepet játszott. Közülük
Rónay Lajos (1821–1891) volt fõispánról és országgyûlési
képviselõrõl már 1996-ban és 2003-ban megemlékeztünk,
de eddig még nem esett szó unokabátyjáról, Rónay Mihály
egykori alispánról, aki 1848-as szerepvállalása miatt vár-
fogságot szenvedett.
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(folytatás az 1. oldalról)
Szemléletváltásról tett ta-

núbizonyságot a testület az
idegenforgalom fejlesztése
ügyében. Elõször Horváth
István arra mutatott rá, hogy
a tárgyalt akcióterv pontjai-
nak végrehajtása  30 milliós
tétel, ami a város mûködési
költségvetésének mindössze
1 százaléka, mégis feltételes
módban szerepel ennek fi-
nanszírozása. – Nem lehet
kérdés, hogy erre áldozunk-e
pénzt, hiszen néhány éven
belül adóbevételben ez a rá-
fordítás többszörösen megté-
rül – szögezte le a Pálmások
képviselõje. Antal Balázs Ti-
bor arra kért választ a pol-
gármestertõl, hogy mióta be-
tölti tisztségét, összesen
mennyi pénzt áldozott a vá-
ros a Petõfi Szállóra. Szerinte
a végösszeg sokszorosa lehet
annak a 153 millió forintnak,

amit a Vitala-projekt kapcsán
az önkormányzat ráköltött a
szálló újrahasznosításának
elõkészítésére. A vitában ki-
csúcsosodott: hiába történtek
kisebb lépések az idegenfor-
galom területén, konkrét
döntések helyett a kivárás
politikája érvényesült, minõ-
ségi szálláshely kevés van
Szentesen, kulturális és ter-
mészeti értékeink nincsenek
megfelelõ módon kiajánlva,
a környezõ kisvárosok pedig
megelõztek bennünket. A
gyógyfürdõ ügyében tapasz-
talt összefogást sürgetett a
függõben lévõ pályázatok
kapcsán Szirbik Imre. Szerin-
te ezzel a volt úttörõház
szállodává alakítása és a
strand wellness részlegének
megépítése kimozdítható
lenne a holtpontról. A város-
atyák végül megszavazták
az akcióterv anyagi vonzatá-

nak biztosítását, és arról is
határoztak, hogy még idén
marketingcsoportot állítanak
fel a városházán.  

Pénteken mutatkozott be a
képviselõ-testületnek Márton
Mária, az üdülõközpont nyá-
ron kinevezett ügyvezetõje.
Kérdésekre reagálva el-
mondta, a fedett uszoda épí-
tése miatt várhatóan novem-
ber végén tudják felállítani a
sátrat a 33-as és a tanmeden-
cére. Arról is beszámolt,
hogy sokan tiltakoztak ami-
att, hogy októbertõl este 8
órától bezárják a strandot,
amire azért kényszerülnek,
mert az eddiginél jóval ala-
csonyabb hõmérsékletû ter-
málvizet kaphat a létesít-
mény a kutató kútjából, és
ezzel a vízzel kell megoldani
az 50-es, a 33-as és tanme-
dence fûtését, amíg nem fúj-
ják föl a sátrakat. A kompro-
misszumos megoldás az lett,
hogy a 8 órai zárás után saját
felelõsségre a meleg vizes
medencékben maradhatnak
a brûg szerelmesei.

B.D.

(folytatás az 1. oldalról)
Mazug Imre ügyvezetõ a

munkákkal kapcsolatban ar-
ról tájékoztatott, hogy az
esõs idõjárás egyelõre nem
hátráltatja a kivitelezést,
amelynek 215 millió forint a
költsége. – Az ütemtervnek
megfelelõen, folyamatosan
halad a beruházás, az idõ-
közben felmerülõ problémá-
kat, esetleges igényeket a le-
hetõségek szerint figyelembe
vesszük és módosítunk a ter-

veken. Szeretnénk tartani a
november végi átadási ha-
táridõt, reméljük nem szól
közbe az idõjárás – mondta
lapunknak. 

Az összesen 880 millió fo-
rintba kerülõ városközpont
rekonstrukcióból még két
projektelem megvalósítása
nem kezdõdött el. Jövõ hé-
ten várja a város a majdani
kivitelezõk terveit az úgyne-
vezett Közgé-kert kialakítá-
sára, illetve az Ady Endre ut-

ca 1-3. szám alatti épület kül-
sõ homlokzatának rekonst-
rukciójára. A Boros Sámuel
szakiskola melletti egyelõre
zárt területet összekötik a
tiszti klub mögötti udvarral,
parkosítják és megnyitják a
lakosok számára. Az Ady ut-
ca elején álló épületen kicse-
rélik a nyílászárókat és a
külsejét felújítják. Az önkor-
mányzat szeretné, ha szente-
si vállalkozók nyernék el a
munkákat. BG

Az elmúlt hétvége a turiz-
mus jegyében telt Szentesen.
A Turizmus Világnapjára,
szeptember 27-ére szervezte
legutóbbi körsétáját a Szen-
tesi Vendégszeretet Egyesü-
let. Elsõként a postatörténeti
kiállítást tekintették meg. A
Dél–Alföldi Postatörténeti
Alapítvány emlékkiállításá-
nak egyik alapítója,Verók Ist-
ván, valamint Juhászné Pálnok
Lenke ny. postavezetõk kala-
uzolták a csoportot. Hat te-
remben gyûjtötték össze a
több mint 5 ezer darabot

számláló látnivalót, egy múlt
századi kisposta berendezési
tárgyaitól kezdve, régi ké-
peslapok gyûjteményén ke-
resztül a szentesi postás té-
májú képek festõjének, Kato-
na Imre mûveinek bemutatá-
sáig.

Az Itthon vagy – Magyar-
ország, Szeretlek! – országos
rendezvénysorozat kereté-
ben a Koszta József Múzeum
szeptember 28-án Szent Mi-
hály naphoz kötõdõ progra-
mokkal várta a látogatókat.
Az érdeklõdõ csoportok

(köztük egy pesti énekkar)
hallhattak a borászat és szõ-
lõmûvelés helybeli hagyo-
mányairól, majd a megyehá-
za udvarán kellemes õszi
napsütésben szõlõt présel-
tek, s mustot kóstoltak.

Körséta és mustkóstolás

Pénz, paripa
a turizmusra

(folytatás az 1. oldalról)
Az interneten számos cik-

ket és videót találtunk róla,
illetve a legnépszerûbb kö-
zösségi portálon is rendsze-
resen írogat. Az 58 éves, Bu-
dapesten praktizáló házior-
vos Szentesen született, a
Horváth Mihály Gimnázi-
umban érettségizett. Szak-
májában elismert, hiszen or-
szágos szakfelügyelõ fõor-
vos, így nem véletlen, hogy
az elmúlt években szakpoli-
tikai kérdésekben többször is
nyilatkozott újságoknak, te-
levízióknak, így például a
közszolgálati csatorna Hír-
adójának is. 

Ha már kettõ jelölt neve is-
mert, megpróbáltunk utána-
járni, kik szállhatnak még be
a versenybe. A Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom
egyelõre nem árulta el, ki
lesz az országgyûlési képvi-
selõjelöltjük, de annyit sike-
rült megtudnunk, hogy a
párt október 13-i választmá-
nyi ülésén véglegesítik az
egyéni jelöltek listáját, és ez-
után a közvéleménynek is
beszámolnak a személyi kér-
désekrõl. Információink sze-
rint egy nem szentesi illetõ-
ségû politikus lehet a befutó. 

Telefonon megkerestük a
Lehet Más A Politika (LMP)
Csongrád megyei vezetését,
de csak annyit sikerült kicsi-
karni belõlük, hogy szándé-
kukban áll jelöltet állítani
Szentesen, de a személlyel
kapcsolatban még nem tud-
nak nyilatkozni. 

Esélylatolgatáshoz nem

vennénk a bátorságot, de két
tényt fontos rögzíteni a jövõ
évi országgyûlési választá-
sokkal kapcsolatban. Az
egyik, hogy az Együtt-PM-
hez köthetõ Haza és Haladás
Alapítvány korábbi dolgoza-
tában meghódítandó, inkább
hárompólusú választókerü-
letnek írta le Szentes és
Csongrád térségét. Ennek vi-
szont némiképp ellentmonda-
nak az itteni választások ko-
rábbi eredményei. A csongrá-
di választókerületben – 1990
és 2010 között – megrendezett
hat referendumon eddig csak
egyszer nyert baloldali jelölt,
még 1994-ben. Szentesen hat-
ból négyszer jobboldali indu-
ló nyerte el a mandátumot.
Az új, összevont választóke-
rületben mintegy 83 ezer vá-
lasztópolgár adhatja le voksát
jövõ tavasszal: ebbõl több
mint 47 ezren a Tisza túlsó
partján, a folyó Csongrád fe-
lõli oldalán élnek.

Bíró Dániel 

Hárman biztosan
rajthoz állnak

Elhúzódhat a város-
központ átépítése

…október 5-én, szombaton
14 és 16 óra között a ligeti
Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyen Természetismereti mati-
né elsõ foglalkozására elsõ-
sorban alsó tagozatos diáko-
kat várják.

...október 8-án, kedden a
múzeum megyeházi épületé-
ben Benedek Elek születés-
napjára emlékezve Mesena-
pot tartanak óvodások és kis-
iskolások részére 8 és 16 óra
között.

…október 11-én, pénteken
20 órától a Koszta-teremben
elõadást tartanak Miért szép?
– Zene és színek Koszta Jó-
zsef egy festményén címmel.
Ezt követõen 22.15-kor a Ta-
nárok éjszakáját rendezik, s
kamarazenére csábítják az
érdeklõdõket a Péter Pál Pol-
gárházba.

A múzeumban...
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Megfeszített tempóban dolgoznak a Ferroép Zrt. szakem-
berei és az alvállalkozók a fedett uszoda építésén. Augusztus
végére elkészült a medencetest, amit szeptember elején víz-
zel töltöttek fel és csak a napokban kezdtek leengedni. Erre
azért volt szükség, hogy ellenõrizzék a szerkezet víztartóssá-
gát és szilárdságát – a betonteknõ sikeresen vette a próbater-
helést. Szeptemberben megkezdõdtek a lelátó építési mun-
kái, a vasbetonlépcsõ már el is készült, és most már a tetõ-
szerkezet tartóelemeinek zsaluzása folyik. A tanmedence
szomszédságában süllyesztett gépház épül, ide szerelik majd
be a 33-as és a 25-ös medence gépészeti berendezéseit, vala-

mint a sátorállításhoz szükséges technológiát. Utóbbira vár-
hatóan november végén kerül sor. Hétfõn leengedik a 33-as
vizét, hogy a vízforgatóját új helyre telepítsék át – október
20-ig nem lehet majd használni ezt a medencét. A régi lelátó
alatti öltözõk felújítását is megkezdte a kivitelezõ, amelynek
tájékoztatása szerint alvállalkozóként és beszállítóként hat
szentesi vállalkozás (Autark Kft., Városellátó Non Profit Kft.,
Szentes-Víz Kft., E+E Kft., Deák Ferenc, Szegvári István) dol-
gozik jelenleg a területen, illetve az õrzés-védelmet is helyiek
látják el. Az uszodatér vasbetonmunkái és a szerkezetépítés
határideje október 30. B.D.

Napokon belül elkészül a
Klauzál utcai gyermekorvosi
rendelõ. Az augusztusban
kezdõdött felújítás eredmé-
nyeként két körzet ellátása
válik lehetõvé egyidejûleg. A
Klauzál utca 6. szám alatt
Németh Jenõ a 4. számú és
Bod Zsuzsanna a 3. számú
körzet gyermekorvosi ellátá-

sát végzi a jövõben. Az át-
építés után kibõvült váróte-
rem, felújított vizesblokkok,
mozgássérült wc, új ablakok
és fûtésrendszer fogadja a
betegeket. A rendelõket vár-
hatóan október közepén ad-
ják át, és költöznek vissza az
orvosok a Havas házból,
ahol a felújítás ideje alatt

folytatták a rendelésüket.
Az orvosi rendelõk felújí-

tására 7 millió forintot külö-
nített el az önkormányzat ta-
vasszal. Az eredeti elképze-
lések szerint az összegbõl
több rendelõt is rendbe hoz-
tak volna, az önkormányzat
elõzetesen felmérése alapján.
Szûcs Lajos alpolgármester

lapunkat arról tájékoztatta,
hogy a rendelkezésre álló
összeg nagyobb részét a Kla-
uzál utcai átépítésére fordí-
tották. A megmaradt pénz
idei felhasználásáról a sür-
gõsségi lista alapján dönte-
nek. A most elmaradó felújí-
tásokat azonban a jövõ évi
költségvetés tervezésekor fi-
gyelembe veszik és várható-
an a következõ évben elvég-
zik. BG

Megújul t  rendelõ

Egy hete elindította a
szolgáltató a távfûtést a szo-
kottnál hidegebb idõjárás
miatt.  A fûtésszezon koráb-
bi indulása nem feltétlen je-
lent magasabb számlát tava-
szig. 

Mintegy 1400 lakásban és
ugyanennyi lakással egyen-
értékû oktatási- és közintéz-
ményben, összesen 400 ezer
légköbméteren termálvízzel
biztosítja a távfûtést a városi
szolgáltató. A fûtésszezon hi-
vatalosan október 15-én kez-
dõdik, azonban már szep-
tember 27-én megkezdte a
távhõszolgáltatást a cég.
Döbrõssy Iván ügyvezetõ el-
mondta, hogy az idõjárás
elõrejelzések alapján döntöt-
tek a szolgáltatás korábbi el-
indításáról. – A panelfelújítá-
son átesett társasházakban
élõk még nem igényelték a
fûtést, valószínûleg azonban
napokon belül elindítják ott
is a hideg éjszakák miatt –
mondta érdeklõdésünkre az
ügyvezetõ. A teljes rendszer
felfûtéséhez annyi idõ szük-
séges, amíg a keringetõ szi-
vattyúk a meleg vizet meg-
fordítják a csõhálózaton. A
társasházak és az intézmé-
nyek maguk döntik el, hogy
mikor kezdik meg az épület
fûtését a gerincvezetékekrõl,
a szolgáltató azonban már
felkészült az igényekre. A fõ-
csapok lépcsõházanként sza-
bályozhatók, a lakók is ma-
guk döntik el, mikor nyitják
meg a radiátorokat.

– A korai szezonkezdés
még nem jelenti, hogy többe
kerül majd a téli fûtés. A fû-
tésszámla végleges összegét
nagyban befolyásolja a kö-
vetkezõ hónapok idõjárása –
mondta érdeklõdésünkre

Döbrõssy Iván. Amennyiben
a parlament elfogadja az
újabb rezsicsökkentésrõl szó-
ló törvényjavaslatot, akkor
november 1-tõl 11,1 száza-
lékkal csökken a hõdíj és az
alapdíj is a jelenleg alkalma-
zott árhoz képest – nyilat-
kozta Döbrõssy Iván. A fo-
gyasztók a novemberi távhõ
számlájukban már tapasztal-
ják a változást. A szolgáltató
az elõzõ 10 százalékos rezsi-
csökkenés ellentételezése-
ként ugyanakkora mértékû
állami támogatást kapott. Az
ügyvezetõ még nem tudta
megmondani, hogy a terve-
zett újabb rezsicsökkentést
hogyan kompenzálja az ál-
lam.

A Szentes Városi Szolgál-
tató Kft. a tulajdonában álló
három termálkútból biztosít-
ja a fûtéshez szükséges me-
leg vizet, ami hõközpon-
tokon keresztül jut a fo-
gyasztóhoz. A Debreceni ut-
cai, a Kertvárosi, és a Kurca-
parti fûtõmû valamint a Kos-
suth utca déli oldali hõköz-
pont szabályzó elektronikája
a fûtõvíz hõmérsékletét a
mindenkori külsõ hõmérsék-
lethez igazodva folyamato-
san módosítja. Mint megtud-
tuk, az épületekben elhasz-
nált meleg vizet tartályok-
ban gyûjtik össze és még 5
hektár fólia fûtését biztosít-
ják belõle Ilona parton. Az
így 30 fok alá hûlt vizet a
Talomi csatornán és a Kur-
cán keresztül a Tiszába enge-
dik. A téli szezonban – hõ-
mérséklettõl függõen – közel
550 ezer köbméter termálvi-
zet használnak fel a város fû-
tésére.

Besenyei

Egy fárasztó nap után
mindannyian szeretünk
a tévé elõtt kikapcso-
lódni, ezért fontos,
hogy olyan tévécsator-
nákra fizessünk elõ,

amelyek az egész csalá-
dot szórakoztatják. Az
internet sebességét is
érdemes úgy kiválasz-
tani, hogy az kiszolgál-
ja a család minden tag-

jának igényét és a vo-
nalas telefonunkkal pe-
dig úgy tudjunk beszél-
getni, hogy ne kelljen a
perceket számolni. 

Szabja személyre
tévécsatornáit

Ahány tagja van egy
családnak, általában any-
nyiféle tévécsatornát sze-
retnének nézni. Egy figyel-
mes szolgáltatónál a tévé-
csatornáinkat különbözõ
tematikus minicsoma-
gokkal bõvíthetjük annak
megfelelõen, hogy inkább
sportközvetítésekbõl, gye-
rekmûsorokból, idegen
nyelvû csatornákból vagy
természetfilmekbõl szeret-
nénk többet. 

Ha IPTV-elõfizetésünk
van, a legkedveltebb mû-
sorokat HD-ban nézhet-
jük, és akkor sem kerü-
lünk zavarba, ha két prog-
ram üti egymást idõben
vagy nem tudunk otthon
lenni, amikor a kedvenc
sorozatunk kezdõdik. A
legtöbb csatornát néhány
napig visszanézhetjük, az
élõ adást megállíthatjuk,
visszatekerhetjük, a fonto-
sabb mûsorokat rögzíthet-
jük is — és majd megnéz-
zük, amikor idõnk lesz rá. 

Internetezzen
biztonságosan

Ha többen is egyszerre
interneteznek a családban,
esetleg az asztali számító-
gép mellett notebook vagy
okostelefon is van, akkor a
vezeték nélküli internet, a
sávszélesség és a megbíz-
ható kapcsolat nagyon fon-
tossá válik. Ha sokat hasz-
náljuk a világhálót, akkor
mindenképpen érdemes
rákérdezni a szolgáltatónk-

nál, hogyan tudjuk védeni
a számítógépeinket az
internetes vírusoktól, hi-
szen erre ma már kedvezõ
árú havidíjas megoldásban
is van lehetõség.

Beszéljen sokat,
fizessen keveset

A modern otthon oko-
san kialakított otthont je-
lent, aminek az is része,
hogy a költségeket kordá-
ban tartjuk. Ha valaki sze-

ret sokat beszélgetni tele-
fonon, akkor egy jól meg-
választott vonalas tele-
fonelõfize-téssel sok pénzt
takaríthat meg. Az Invitel-
nél a hálózaton belüli díj-
mentes beszélgetésekkel —
illetve a díjmentes híváso-
kat biztosító további ext-
rákkal — úgy érezhetjük,
mintha családtagjaink, ba-
rátaink mellettünk ülné-
nek a kanapén.

(x)

A 2013 Ft-os ajánlattal
most igazán megéri az Invitelt választani

Elindult a távfûtés

Legyen Öné az év fogása
Õszi kampányában az Invitel új ügyfeleinek 2013 Ft havidíjért kínálja az év vé-

géig minden, legalább két szolgáltatást tartalmazó Invilág csomagját – 24 hóna-
pos határozott idejû szerzõdés esetén. Ez azt jelenti, hogy aki most rendel például
három szolgáltatást tartalmazó csomagot – akár a legnagyobbat is –, az az év
végéig mindössze 2013 Ft havidíjat fog fizetni, 2014. januártól pedig a csomaghoz
tartozó kedvezõ havi díjat.  Aki fontolgatta a váltást, annak érdemes most lépnie,
hiszen már egy kisebb csomaggal is sokat takaríthatunk meg, de ha eleve maga-
sabb sávszélességet és családi csatornákat tartalmazó csomagot választottunk vol-
na, akkor ez az ajánlat különösen megéri.

Kedvezményes ajánlataink feltételeirõl, az azokhoz kapcsolódó 24 vagy 12 hó-
napos szerzõdéses idõtartamról és a lakcímén elérhetõ szolgáltatásokról érdeklõd-
jön telepontjainkban, weboldalunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon! Az
elõfizetõi jogviszony határozott idõn belüli felmondása esetén az elõfizetõt az
ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmaz-
zák.

Várjuk az Invitel Telepontjában: Szentes, Kossuth Lajos u. 3.
Az Ön személyes kapcsolattartója: Bóta Ágnes +36 20 9370989

Kiállta
a próbát



22001133..  ookkttóóbbeerr  44.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

Három szentesi téglagyûj-
tõnek is díszoklevelet ado-
mányozot t  az  országos
egyesületük nemrégiben.
Egyikük Nagy Zoltán, aki
mintegy ötszáz fajta bélye-
ges téglát gyûjtött össze két
év alatt, és akit újabban a
munkája is az építõanyag-
okhoz köt.

A bélyeges tégla elõtt a fér-
fi gyûjtõszenvedélye még a
gyermekkorban egyáltalán
nem szokatlan bélyeggyûj-
téssel indult, s mint mondja,
máig megvan az a kollekció
is. A téglákhoz két éve ka-
pott kedvet, más szentesi
gyûjtõk példáját látva. Zol-
tán gyûjteményét egyre in-
kább felfedezik a látogatók,
nem csak szentesiek. Ottjár-
tunk idején budapesti cso-
port, a városunkban vendég-
szerepelt finn-magyar kórus
szemlélte meg a kollekciót,
de Újszentesrõl, Temesvárról
is érkezett már érdeklõdõ.
Többen az internet segítségé-
vel találták meg, meséli a
férfi. Tóth József utcai lakása
udvarának több pontján is
találkozhatunk gyûjteménye
darabjaival, különbözõ for-
mában: állványon tárolva, a

fal mentén lerakva, illetve
befalazva. Egy melléképület-
nél mutatja az egyesület, a
Monarchia BTE jelképének
választott, Habsburg címeres
téglát, s ugyanazon a falon
felhívja a figyelmet egy P be-
tûs darabra. Errõl megtudjuk
a gyûjtõtõl, hogy a tégla a
Petõfi Szállóból származik,
de a közepén található betû
nem erre utal, hanem való-
színûsíthetõen a Pokomándy
névre - a téglagyáros a Kár-
olyi grófok udvari tiszttartó-
jának volt a veje. Más érde-
kességgel is büszkélkedhet a
gyûjtõ, aki több mint ötszáz
fajtát halmozott fel, de van
olyan köztük, amibõl több-
höz is hozzájutott a bélyeg-
gyûjtõk találkozóin cserék
alkalmával. Õ szentesi téglá-
kat, Zsoldos, Szõke, Szép,
Oláh, Szentes feliratú téglá-
kat visz, egyszerre 40-50-et,
és ugyananyi új szerzemény-
nyel is tér haza. Tükrös tég-
lákat is gyûjt, amelyeken for-
dítva állnak a betûk. A Krisz-
tus-fejes a legbecsesebb da-
rabja kollekciójának, a legré-
gebbi az 1700-as évek elejé-
rõl való.

Nagy Zoltán szakmája

fémforgácsoló, de jelenleg az
építõiparban dolgozik, a fe-
dett uszoda építésében is
részt vesz. Ott is ráakadt ér-
dekes téglákra, de ha az ut-
cán figyel fel valamire, meg-
próbálja elkérni, és bontá-
soknál is érdeklõdik. Egy-
szer még a   kapujában is ta-
lált neki szánt téglákat, ám
az ajándékozó azóta sem je-
lentkezett.

A bélyeges téglagyûjtõk
egyesülete augusztusban az
érdi találkozójukon a Ma-
gyar Köztársaság Érdem-
rend Tisztikereszt Díszokle-
velét adományozta számára
és két másik szentesi gyûjtõ-
nek, Bencsik Ritának és Bugyi
Attilának.

Minden darabnak megvan
a története, s az is egy külön
passzió, hogy a birtokába ke-
rült darabok hátterét felku-
tassa a gyûjtõ. Az egyesület
évente többször megjelenõ
kiadványában lehet olvasni
téglagyárosok históriáit. Az
erdélyi származású Nagy
Zoltán is tervezi, hogy ír egy
cikket szülõföldje tégláiról,
de ehhez még a helyszínen is
szeretne anyagot gyûjteni.

D. J.

Példamutatás, lovagias-
ság, tiszteletadás – ezek a
Szentesi Zsoldosok Közép-
kori Hagyományõrzõ Egye-
sület tagjainak fõ elvei.
Szûkebb pátriájukban alig
látni õket szerepelni, Sü-
megen és Debrecenben vi-
szont rendkívüli sikert
arattak.

Lovag Trieb Tamás 1982-ben
ismerkedett meg a középko-
ri hagyományõrzéssel, még
a debreceni Nagyerdõben,
ahol felnõtt. Mint meséli,
családi sugallatra, amikor fi-
atalabb bátyját a Szent Ist-
ván Bazilikában lovaggá
ütötték. Unokaöccse cso-
portjában kezdte, egy sor
fegyvert is készített, például
kelevézt, alabárdot, láncos
buzogányt. Késõbb, a cso-
port megszûnése után,
Szentlászlóban fiatalokkal
megalakult egy itteni csapat.
Ennek 10 éve, s eleinte már
Szentesi Zsoldosok csapata
néven mûködtek, de az
egyesületet csak 2005-ben je-
gyezték be. A 2000-ben a
Szent István Lovagrend lo-
vagjává ütött Trieb Tamás
elnökletével mûködnek.
Heti három gyakorlásukon
nem tud teljes létszámban
részt venni a jelenleg 17 fõs
társaság, hiszen van köztük
két mentõs és három katona
is, az egyetlen leányzó pe-
dig (aki az udvarhölgy sze-
repét testesíti meg a bemu-
tatókon) kollégista. Kedden,
csütörtökön 17 és 19 óra kö-
zött, míg szombatonként 10-
tõl 14 óráig forgatják a fegy-
vereket, egy pár hete már

vezetõjük bereklaposi házá-
nak udvarán. Az Anjou-kor-
ról szóló történelmi ismere-
teken kívül rendet, fegyel-
met is tanulnak a fiatalok,
magyarázza Trieb Tamás, de
rögtön kiderül az, hogy in-
nen mindenki csak jóllakot-
tan mehet haza.

Az energiára szükség is
van a gyakorlásaikon, mert
bár a kezdõk fakarddal ta-
nulják meg az alapvetõ üté-
seket, szúrásokat, a fegyve-
reknek már tiszteletre méltó
súlya van. A pallos, amely-
bõl van 6 és 9 kilós is, egyike
a legalapvetõbb fegyverek-
nek - például a kard, az íj, a
bot is ide tartozik -, melyek-
kel meg kell tanulniuk bán-
ni, ez a ranglétrán való elõ-
rejutásnak feltétele. Ki kell
érdemelni, hogy apródból
bajvívó, fegyvermester majd
esetleg lovag lehessen vala-
ki, ami sok év munkája. A fi-
úk a drága páncél helyett
láncinget viselnek, mely ki-
válóan véd a sérülésektõl. A
11 kilós ruházatról Tamás el-
árulja, 11 ezer láncszembõl
készült. Öltözékeiket õ ter-
vezi, szabja ki, s varrja meg.
A fegyverek mintegy 90 szá-
zaléka szintén az õ keze
munkáját dicséri. 

Hordozható váruk is van,
amelynek segítségével látvá-
nyos ostromjelenetet is el
tudnak játszani. Tamás ter-
vezte, s a csoporttal gyártot-
ták le a strapabíró épít-

ményt, melynek sok-sok bu-
zogányütést kell kibírnia.

A Szentesi Zsoldosokat
városunkban nagyon ritkán
látni fellépéseken, vidékre
annál inkább van meghívá-
suk. Nem akarnak osztozni
a másik hagyományõrzõ
csapattal az itteni rendezvé-
nyeken, a nézõk unalmas-
nak találnák, mondja Tamás.
Büszkék viszont a 2008-as
Sümegi Hagyományõrzõ
Fesztiválon a nemzetközi
mezõnyben elért csapat 2., s
az egy évvel késõbbi elsõ
helyezésre. A fõdíj Szent Ist-

ván kardjának másolata
volt. Még a 2009-es esztendõ
krónikájához tartozik, hogy
Tamást a sümegi vár tiszte-
letbeli lovagjává választot-
ták. Újabb büszkeség: 2012-
ben egy másik jeles ese-
ményre, a Debreceni Virág-
karneválra elsõként a ha-
gyományõrzõk közül a
szentesiek kaptak felkérést,
a 3-5 perces koreográfiájukat
többször is megismételték a
sok ezer nézõt vonzó felvo-
nuláson. Az idei év Fekete
Sándor révén buzogányví-
vásban hozott egy 2. helye-

zést a Zsoldosoknak Sümeg-
rõl. 

– Felkaroltam a fiatalokat,
de ez a segítségnyújtás köl-
csönös, s ha ezt el tudjuk
egymástól várni, ennél na-
gyobb tisztelet nem is kell –
fogalmaz Tamás. A gyerekek
segítettek neki a Facebook
kezelését is elsajátítani, hogy
ilyen korszerû módon kezel-
hesse az egyesület dolgait.
Azért a férfi, mint mondja,
ha tehetné, visszaugrana az
idõben Károly Róbert korá-
ba, annyira elfajult manap-
ság a világ.

Darók József

Mi vagyunk a Zsoldosok!

Téglarakó téglagyûjtõTéglarakó téglagyûjtõ

Két ország, egy cél, közös siker!
HURO/1101/189/2.4.1

„SZERVEZETT EMLÕSZÛRÉS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK MEGTEREMTÉSE
HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN, SZENTESEN ÉS ARADON”

A Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Projekt Partnerként a HURO/1101 pályázati kiírás
keretében támogatást nyert a „Szervezett emlõszûrés infrastruktúrájának megteremtése
Hódmezõvásárhelyen, Szentesen és Aradon” címû projekt megvalósítására. A projekt alapvetõ
célja a magyar és román koherencia, illetve a határ menti egészségügyi együttmûködés
megerõsítése mellett a lakossági átszûrtség növelésével az emlõrákban megbetegedett nõk
gyógyulási esélyének növelése, és ezzel a halálozási arány javítása.

A 2013. január 1-tõl 2014. április 30-ig tartó projekt teljes költségvetése Szentesen 529.622
EUR, melyet a partnerek az önerõ biztosítása mellett magyar és román nemzeti
társfinanszírozással, továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alap 85%-os támogatásával
valósítanak meg.

A projektben vezetõ partnerként a hódmezõvásárhelyi Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ Hódmezõvásárhely-Makó, projekt partnerként Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház, valamint az aradi Vasile Goldis Egyetem vesz részt. A projektet a szentesi
kórház fenntartója, a GYEMSZI is támogatja.

A projekt keretén belül a partner kórházak által biztosított egészségügyi ellátás fejlesztése
valósul meg infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés révén. Ennek keretében a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Klinikai és Szûrõ Mammográfiás Központjába új és
korszerû digitális utrahang- és mammográfiás berendezés, leletezõ és archiváló rendszer
kerül. Lehetõvé válik a projekt partnerek közötti szakmai konzultáció az orvosszakmai
munkacsoport létrehozásával, melybe bevonásra kerülnek az emlõrák gyógyítási területei, a
sebészet és az onkológia. A betegellátó rendszerek informatikai összekapcsolása a leletek
továbbítását, valós idejû szakmai konzultációkat, beavatkozások távolból történõ nyomon
követését teszi lehetõvé. A pályázat keretében megvalósulnak orvos-és asszisztensképzések,
valamint az emlõrákból kigyógyult önkéntesek képzése.

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Klinikai és Szûrõ Mammográfiás Központja a
Kórház Rendelõintézetébõl 2013. októberében új helyre, a Központi Diagnosztikai Tömb
Központi Röntgen Osztályára költözik, ahol megújult környezetben várja a szentesi
kistérséghez tartozó  nõi lakosokat. Az emlõszûrést azokon a 45 és 65 év közötti
panaszmentes hölgyeken végzik el, akik az elmúlt két évben még nem vettek részt hasonló
vizsgálaton.

A lakosság számára a kórház lehetõvé teszi rendkívüli – szombati – emlõszûrési napokon
való részvételt is. Az elsõ szombati rendelésre 2013. szeptember 21-én került sor reggel 8.00
órától délután 14.00 óráig, a következõ rendkívüli szûrési nap 2013. október 12-én lesz. A
novemberi és decemberi rendkívüli szombati szûrési idõpontokat a késõbbiekben teszik közzé.

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu
Jelen cikk nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A világ legnagyobb orgo-
naversenyének nagydíjasa a
Szent Anna-templomban
lép fel Fassang László Liszt-
díjas orgonamûvész október
13-án, vasárnap 18 órakor ad
hangversenyt a felújított or-
gonán.

Diplomáját a budapesti Ze-
neakadémián és a párizsi
Conservatoire-on szerezte.
2002-ben a kanadai Calgary-
veresenyen elnyerte az
improvizáció aranymedálját.
2004-ben a világ legjelentõ-
sebb orgonaversenyének tar-
tott francia Chartrers-i ver-
seny interpretációs nagydíját
és közönségdíját. Eredmé-
nyeinek köszönhetõen a Sap-
poroi Hangversenyterem (Ja-
pán) orgonistája volt egy
éven keresztül. 2004 óta Ma-
gyarországon él. Szakértõ-
ként részt vett a Mûvészetek
Palotája orgonájának építésé-
ben  és  2006 óta az orgona-
koncertek mûvészeti veze-
tõje. Ugyancsak 2006-ban
Liszt-díjjal és Príma Díjjal
tüntették ki. 2008-tól a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem orgonatanára lett.

A klasszikus orgonairoda-
lom megszólaltatása mellett
fontosnak tartja az improvi-
záció hagyományának ápolá-
sát. Gyakran játszik ismert
jazz muzsikusokkal. Szeret-
nénk hogy a világszerte nagy
sikerrel koncertezõ mûvész
szentesi hangversenyét is
méltó érdeklõdéssel fogad-
nánk.

Nagy János

Világhírû
orgonista

Tíz éve õrzik a középkori hagyományt a Szentesi Zsoldosok.
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Folytatta bravúros szerep-
lését az asztaliteniszezõk
NB II-es mezõnyében a
Szentesi Kinizsi SZITE csa-
pata. A mieink ezúttal a
Jánoshida együttesét gyõz-
ték le 13-5 arányban.

A csapat mérlege, három
mérkõzés, három gyõzelem,
és egyre magabiztosabb já-
ték. A Bunda Szabolcs, Takács
László, Gazdag Károly, Kocsis
István, Kádár Péter alkotta
együttes ezúttal a János-
hidának nem kegyelmezett.

– Bár a mérkõzés elején, a két
páros összecsapást követõen,
még döntetlen volt az állás,
ezt követõen zsinórban nyer-
tük az egyéni mérkõzéseket,
így végül nagyon magabiz-
tos gyõzelmet arattunk –
mondta Hegedûs Gábor, szak-
osztályvezetõ. – Igyekszünk
folytatni a remek szereplést,
szombaton Tápiógyörgyére
látogatunk, úgy gondolom
nem esélytelenül.

hv

Szervezeti és tartalmi for-
májában is megújulás elõtt
áll a birkózás. Új szakosz-
tályt alapított Csongrádon a
félszáz regisztrált verseny-
zõvel foglalkozó szentesi
Dr. Papp László Birkózó
Egyesület, amely az idén
kétmillió forint támogatást
kap a szövetségtõl. 

Szentes a Birkózás városa
cím tulajdonosa 2011 óta,
amikor is a diákolimpia or-
szágos döntõje rendezése al-
kalmából kapta meg az elis-
merést. A sportág új elképze-
lése szerint régiókat hoznak
létre az országban, kis és
nagy centrumokkal. – Szen-
tes a jövõ évtõl Orosházához
tartozik Szeged, Gádoros és
Mezõhegyes mellett – tájé-
koztatta lapunkat Kis-Tóth
Tihamér, a Dr. Papp László
Birkózó Egyesület elnöke.
Az egyesület birkózó szak-
osztályt hozott létre Csong-
rádon, ahol – Veszprém után
másodikként az országban –
valamennyi óvodában folyik
birkózás, mintegy száz kis-
gyereket érintve. – Szentes-
sel ellentétben Csongrádon
egy teljes és egy részállású
edzõ dolgozik. Nálunk Bõdi
Tamás vezetõedzõként, Szil-
ágyi Zoltán, Rónyai Zoltán
(aki egyben alelnöke is az
egyesületnek), és a csongrá-
di Donka Attila edzõként tár-
sadalmi munkában foglal-
koznak a gyerekekkel –

mondta az elnök. Az ötven
regisztrált versenyzõ fele-fe-
le arányban jött a két város-
ból. Hetente három edzést
tartanak, ami jövõre kiegé-
szül plusz egy tréninggel
Orosházán.

– Eddig a lét és a nemlét
határán mûködtünk – fogal-
mazott Kis-Tóth Tihamér. A
két város önkormányzata
150-150 ezer forinttal, a Ma-
gyar Birkózó Szövetség 2
millióval támogatta az egye-
sületet. A birkózás is beke-
rült a 16 kiemelt hazai sport-
ág közé, a szövetség 960 mil-

lió forintos támogatásából
jut a vidéki egyesületeknek.
A kapott összeget elsõsorban
mûködtetésre, versenyezte-
tésre, terembérre, nevezési
díjakra, utazási költségekre
fordítja az egyesület.

A hagyományok õrzésén
túlmenõen utánpótlás-neve-
léssel, versenyeztetéssel is
foglalkoznak az egyesület-
ben. Területi és országos ver-
senyeken, diákolimpiákon
vettek részt a gyerekek. Az
elsõ félévben 18 versenyen
szerepeltek. A diákolimpia
döntõjében Balogh-Szabó Ár-

pád 3., Balogh-Szabó Anna 2.
helyezést ért el, a veterán
magyar bajnokságon Kuczora
István az 5. helyet szerezte
meg.

A jövõvel kapcsolatban az
elnök elmondta, hogy jövõ-
re, a sportcsarnok névadásá-
nak 10. évfordulója alkalmá-
ból országos vagy nemzet-
közi emlékversenyt szeretné-
nek rendezni. A technikai
feltételek javításának érdeké-
ben Leader-pályázatot adtak
be, melynek sikere esetén
szõnyeget, cipõket, mezeket
vásárolnak. bes

Megszerezte elsõ hazai
gyõzelmét a megyei elsõ
osztályban a Szentesi Kini-
zsi labdarúgócsapata. A mi-
eink a Kisteleket gyõzték le
idehaza 4-3 arányban. 

Régen várt sikernek örül-
hettek az elmúlt hétvégén a
Kinizsi labdarúgói. Bozóki
Zoltán együttese még nem
szerzett pontot itthon ebben
a szezonban, de most, a ha-
sonlóan nehéz helyzetben lé-
võ Kistelekkel szemben reá-
lis esély mutatkozott a pont-
szerzésre. Jól, magabiztosan
és ami fontos, eredményesen
futballozott ezen az elmúlt
szombaton a Szentes, a hely-
zeteket végre nem csak ki-
alakítani sikerült, de gólokat
is tudtak szerezni a játéko-
sok, külön dicséret illeti
Oravecz Sándort, aki kétszer
volt eredményes, de végre

Mihály Róbert is bevette az el-
lenfél kapuját, a negyedik
gólunkat Bordács László sze-
rezte. – Jól játszottunk, 2-0-
ra, majd 4-1-re is vezettünk,
ám a mérkõzés végén, az
utolsó tizenkét percet ma-
gunknak tettük nehézzé, hi-
szen ekkor egy gólra felzár-
kózott az ellenfél, de végül
sikerült megõrizni elõnyün-
ket, így úgy gondolom, meg-
érdemelt gyõzelmet arattunk
– mondta Bozóki Zoltán ve-
zetõedzõ.

A csapat szombaton ismét
hazai pályán játszik, az el-
lenfél a 15 órakor kezdõdõ
mérkõzésen az Ásotthalom
együttese lesz a Pusztai
László Sporttelepen. A nyol-
cadik forduló elõtt a Kinizsi
a 12., az Ásotthalom a 8. he-
lyet foglalja el a tabellán.

hv

Az elsõ hazai siker

Háromból három

Sajtótájékoztató keretében
mutatta be a Szentesi Vízilabda
Klub a nõi és férfi csapatunk új
igazolásait. A Hungerit Szentesi
VK keretéhez három, a férfiaké-
hoz egy idegenlégiós csatlako-
zott az elmúlt napokban.

Három hölgy és egy fiatalem-
ber ült szemben a sajtó képviselõ-
ivel a hétfõi, Pano Sport Pubban
tartott sajtótájékoztatón. A höl-
gyek, nevezetesen a brit Peggy
Etiebet, a holland Sabrina van der
Sloot és a görög Stefania Terefou
Tóth László együttesét, míg a mon-
tenegrói Bozo Fanfani Fülöp Tibor
csapatát erõsíti ebben a szezon-
ban. A holland játékos, aki stabil
válogatott, hazájában bajnokságot
és kupát is nyert, emellett egy vi-
lágbajnoki 5. és egy Európa-baj-
noki bronzéremmel büszkélked-
het. Sabrina eddig kizárólag hazá-
jában vízilabdázott, most azon-
ban szeretné magát külföldön is

kipróbálni és elmondása szerint
minél nagyobb sikereket elérni a
Szentessel. Hasonlóan vélekedett
a görög ifjúsági válogatott kapus,
Terefou és a brit válogatott, cen-
terposzton bevethetõ Etiebet is. A
három hölgy akár már szomba-
ton, az ASI elleni bajnokin bemu-
tatkozhat a Szentesben. A világ
egyik legerõsebb bajnokságában
szeretne bizonyítani Bozo Fanfani
is, aki korábban a Jadranban illet-
ve a Primorac Kotorban vízilab-
dázott. A montenegrói, balkezes
játékos – aki hazája válogatottjá-
ban az U19-es és U20-as Eb-n és
vb-n is szerepelt – kisebb kézsérü-
lésen van túl, de már teljes értékû

edzésmunkát végez, és a Ferenc-
város ellen számíthat rá Fülöp Ti-
bor vezetõedzõ. Elsõdleges célja,
hogy biztos helyet harcoljon ki
magának a szentesi kezdõcsapat-
ban. H. V.

Külföldi válogatottak
erõsítik a Szentest

Bizakodnak a birkózók

Évrõl évre többen nevez-
nek a Csongrád - Szentes
„g”-ÁTfutás elnevezésû ver-
senyre. Idén mintegy 300 fõ
állt rajthoz a dél-alföldi régi-
óból a 6 és a 12 kilométeres
távon. A Tisza gáton zajló
versenyt 1996 óta minden
évben megszervezi a szente-
si és a csongrádi önkor-

mányzat, valamint a Hon-
véd Rákócz SE. A futók
szombaton délelõtt kellemes
idõben, napsütésben rajtol-
tak a csongrádi Városháza
elõl és a Tisza híd Szentes fe-
lõli oldaláról. A cél az üdülõ-
központ volt, ahol a díjkiosz-
tás is történt. Az indulókat
korosztályonként, 8 fiú és 8

lány kategóriában értékelték.
A legjobbak a hosszútávot 45
perc, a rövidebb távot 20
perc alatt futották le. Dósai-
Molnár Szilvia hat hónapos
kislányát babakocsiban tolva
teljesítette a távot és meg-
nyerte korosztályát, sõt a
legfiatalabb versenyzõnek já-
ró díjat a baba kapta meg. A

legidõsebb futó, Gálfi László
ugyancsak gyõzött korcso-
portjában.

A Honvéd Rákóczi SE ver-
senyzõi közül az abszolút ér-
tékelésben a férfiaknál Gajda
Gábor rövid távon, a nõknél
Földiné Jani Éva hosszú távon
gyõzött a 18. Csongrád -
Szentes „g”-ÁTfutáson.

(Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)

Idén csak a harmadik vo-
nalban vállalta a szereplést
az egykoron az NB I-ben baj-
noki címet szerzõ Szentesi
’91-esek Rögbi Klub csapata.
A szentesi legények a Pan-
non-kupa küzdelemsorozatá-
ban vesznek részt a 2013-
2014-es szezonban. A torna-
rendszerben lebonyolításra
kerülõ küzdelemsorozat elsõ
fordulójának az elmúlt hét-
végén városunk volt a házi-
gazdája. Négy csapat szere-
pel a Pannon-kupa Keleti
csoportjában, ahol a Debre-
cen, a Cegléd, a Szeged és a
Szentes gárdái küzdenek
egymással, mindig más-más
helyszínen. Az elsõ fordulót
Szentesen rendezték, ahol a
mieink 14-0-ra verték a Deb-

receni Egyetem csapatát,
majd kikaptak a Szegedi
Egyetem együttesétõl 21-14-
re. – Ha rendesen tudnánk
edzeni, akkor ezeket a csapa-
tokat negyven-ötven ponttal
küldtük volna haza – mond-
ta Törõcsik Sándor, a ’91-esek
szakmai vezetõje. – Sajnos
nem tudunk együtt készülni,
munkahelyi és egyéb elfog-
laltságok miatt csak hetente
egyszer, vasárnaponként
edzünk, s bebizonyosodott,
hogy ez még ezen a szinten
is kevés.

A vasárnapi tornát a Sze-
ged nyerte, így õk várhatják
az élrõl az október 13-án,
Debrecenben sorra kerülõ
második fordulót.

hv

Pannon-kupában
a rögbisek

Hat hónaposan futóversenyen

Szombaton a hölgyeknél is
rajtol a bajnoki pontvadászat.
A Hungerit Szentesi VK
együttese az Angyalföldi SI
együttese ellen kezdi a sze-
zont 15 órakor a ligeti uszodá-
ban. A hölgyek mérkõzését
követõen a férfiak is medencé-
be szállnak, a Valdor Szentesi
VK ellenfele a Ferencváros
lesz 17 órától.
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A szobrok és emlékmûvek állításának ma
Magyarországon kétféle oka van: politikai
és emberi, s emiatt bizony veszélyes tevé-
kenységgé vált az utóbbi idõben. Egy-egy
mûalkotás felállításának már a híre is vitá-
kat gerjeszthet: egyesek tiltakoznak, mások
védelmükbe veszik a még el sem készült
alkotást. Ami az egyiknek utálatos, az a má-
siknak nagyszerû és nemes. Ugyanakkor
látni kell azt is, hogy ma már mindenki an-
nak állít szobrot, akinek akar, persze csak
akkor, ha van elég pénze, s ami a fõ: politi-
kai hátszele. Legfeljebb attól kell majd tar-
tania, hogy a szobor ünnepélyes leleplezése
után az „ellenérdekeltségû” honpolgárok
elsõ útja a festékbolt lesz… Ízlések és pofo-
nok különböznek.

A politikai okok mellett emberi okok is ge-
nerálhatják a szobor vagy emléktábla ava-
tást, közterület elnevezést. Ám az érzelmek
ebben az esetben is felkavarodhatnak… még
a mi békés kisvárosunkban is. Hallom az
egyik oldalt: „Sokat tett Szentesért! Megérde-
melte.” A másik oldal válasza: „Felháborító!
Inkább kocsmát kellett volna elnevezni ró-
la!” No comment.

Néma szónokok

Egy város szobor-kollekciója sokat elárul a
város lakóinak érzelmeirõl, politikai nézetei-
rõl, megosztottságáról, ízlésérõl. Ha számba
vesszük a szentesi szobrokat és emlékmûve-
ket, akkor látható, hogy bizony nem egészen
egységes a paletta. Wass Alberttõl Rózsa Gá-
borig mindenkinek jut itt hely. (Igaz utóbbi
személy csak reliefjével díszített emléktáblát
kapott, ám kárpótolhatná õt az a tudat, hogy
egy teret is elneveztek róla.) No, de a lényeg,
hogy Szentesen mindenki ízlése és politikai
hovatartozása szerint megtalálhatja a maga
kegyhelyeit, ahová idõnként elzarándokol-
hat egy-egy csokor virággal vagy koszorú-
val.

A címben feltett kérdésre azonban még
nem adtam választ. Annyit azonban minden-
képpen meg kell jegyeznem, hogy a szobrok
tanítanak, nevelnek. Üzenetet hordoznak.
Ha valakinek szobrot állítanak az több, mint-
ha díszpolgárrá avatnák, hiszen a díszpol-
gárok listáját csak kevesen ismerik a város-
ban, a szobrokba azonban nap mint nap be-
leütközik az ember tekintete, és ha elég kife-
jezõ egy szobor, az bizony tanít is. Néma
szónok lehet egy-egy jól sikerült alkotás.
Csak az nem mindegy, hogy mirõl szónokol.
Én már úgy vagyok vele, hogy Szentesnek
voltak olyan egyéniségei (politikai hovatar-
tozástól függetlenül), akik bizony nagyon
megérdemelnének egy-egy szobrot, amin ke-
resztül a ma emberének is elmondhatnák
azokat az értékeket, amelyeket anno képvi-
seltek. Hát akkor nézzük csak, kiknek is le-
hetne szobrot állítani Szentesen?

Például Zsoldos Ferencnek, a szentesi
nagyipar megteremtõjének, aki sok minden-
nek volt leleményes kezdeményezõje, példa-
adó munkása. A róla elnevezett szakközépis-
kola elõtti füves területen jól mutatna egy
szép mellszobor. Hasonlóan hiányzik egy
szép alkotás Kiss Bálintról, aki nem csupán
igehirdetõi szolgálata, emberi tartása, tudo-
mányos munkássága, de a nép között vég-
zett ismeretterjesztõi munkálkodása és temp-
lomépítõ tevékenysége miatt is megérdemel-
né. Állhatna, mondjuk a nagytemplom és a
református parókia közti parkos részen. A
következõ generáció nagy lelkész-egyénisé-
ge az evangélikusok templomépítõje,
Petrovics Soma. Õ is megérdemelné. 43 éves
szentesi szolgálata méltán vívta ki kortársai-
nak rokonszenvét. Nem csak hitfelekezet-
ének megbecsülése övezte, de a város min-
den felekezetének tagjai is tisztelettel és elis-
meréssel néztek fel a rendkívül szerény, min-
denkivel szemben alázatos, a városi ellenté-
teket kisimító, számos jótékonysági egylet-

ben tevékenykedõ lelkipásztorra. Mellszobra
szépen mutatna az evangélikus templom
melletti zöld területen.

Nem csak lelkészek, de világi emberek is
alkottak nagyot. Erre jó példa a nehéz sorsú,
de nagy munkabírású, kiváló mûveltségû Si-
ma László, aki a város szellemi életének
egyik motorja, a helyi újságírás etalonja volt
a két világháború között. Különösen azért
érdemelne meg egy szobrot, mert õ volt a vá-
ros nagy krónikása, akinek munkásságából
az utódok azóta is sokat merítenek. Asztal
mögött ülõ, pennát a kezében tartó alakja
hirdetné ma is a fiatalok és mindenki számá-
ra, hogy az igazság keresése, a kutató munka
végzése nem hiábavaló fáradozás. Kortársa
volt az a Böszörményi Jenõ, aki Petrovics So-
mához hasonlóan szintén ékes példája volt
az igazi keresztény életnek. Különlegessé te-
szi alakját az a tény, hogy nagy barátja Mó-
ricz Zsigmond rajta keresztül vált Szentes-
nek is barátjává. Móricz Zsigmonddal kezet
fogó, egész alakos szobor-kollekció hirdet-
hetné a városnak Szentes és a nagy író kap-
csolatát.

Még mindig a két világháború közti kor-
szaknál maradva egy szentesi hölgy is elisme-
rést érdemel. Gulyás Pap Etelka nemcsak író-
ként és költõként állta meg a helyét, de a tü-
dõbetegekért végzett adakozó mozgalom ve-
zéralakjaként ismertté lett megyeszerte. El-
mondható róla, hogy egész élete során szóval
és tettel egyaránt segítette az elesetteket, rá-
szorultakat, szegényeket, betegeket. Mell-
szobra, alatta életének hárommondatos mélta-
tása, sokak számára mutatna jó példát, mond-
juk a kórház kertjében. Hasonlóan Csergõ
Károlyhoz, aki magas tisztséget betöltõ hiva-
talnokként kihasználta pozíciójával járó lehe-
tõségeket a szegényebb társadalmi osztályok
érdekében. A legnehezebb idõkben is meg-
mozgatott mindent, így jutott 1400 munkás-
család új otthonhoz, sokan élelmiszerhez.

Mellszobrot érdemelne még Dobovszky
József, kiváló építész, számos szentesi köz-
épület tervezõje, a mai belváros arculatának
egyik kialakítója, kire méltán lehet büszke az
utókor, továbbá Farkas Antal költõ, a háború
és a szociális igazságtalanságok elleni küzde-
lem egyik élharcosa; Õze Lajos, Magyaror-
szág egyik legjobb színésze, és sokan mások.

Nagy tisztelõje vagyok, voltam, leszek
Puskás Öcsinek. Ám azt hiszem, mielõtt neki
szobrot állítunk, elõbb a szentesi Pusztai
Lászlónak kellene legalább egy emléktábla
relieffel. Õ még abban az idõben volt a ma-
gyar válogatottnak és a Fradinak is oszlopos
tagja, amikor a magyar labdarúgást nemzet-
közileg is jegyezték. De emléket lehetne állí-
tani Peczárszky Katalinnak, Szalva Péternek,
Papp Imrének és még sokaknak… Szóval
elõbb a helyi nagyságoknak, akik irányt mu-
tattak, akikre elsõsorban mi, szentesiek lehe-
tünk büszkék.

Történelemóra az utcán?

De nem csupán egyes személyek érdemel-
nének szobrot. Jó volna ugyanis, ha a ma
még „láthatatlan” történelmi ereklyét is lát-
hatóvá tenné egyszer az önkormányzat, s az
izraelita temetõbõl kikerülhetne a Holocaust
emlékmû. Legszebb helye lenne a zsinagóga
melletti parkban, emlékeztetvén mindenkit
az egykori szörnyûségekre.

Ha mindezek megvalósulnának, az nem-
csak az idelátogató turistáknak jelentene lát-
ványosságot és szellemi élményt, de a helyi
iskolák történelemtanárai az utcán sétálva
tarthatnának történelemórát, meg-megállva
egy-egy szobor mellett. Ragyoghatna a múlt
és kimondva vagy kimondatlanul a latin
mondás: A történelem az élet tanítómestere.
Legalább Szentesen azzá válna, s ezek a
szobrok még vitákat sem gerjesztenének.

Vágvölgyi Zoltán

A szoborállítás lélektana, avagy...

...kik érdemelnének szobrot Szentesen?

Kos
Nem a céljaival van
gond, csak az odaveze-

tõ utat mérte fel helytelenül. Ép-
pen ezért ne bánkódjon egy per-
cig sem, ha úgy érzi, elakadt.
Rázza meg magát és vágjon bele
újra.

Bika
A vitákat akár még az
elõnyére is fordíthatja.

Ahelyett, hogy elveszítené a fejét
és vagdalkozásba kezdene, in-
kább figyelmesen hallgassa a
partnerét.

Ikrek
Ne kételkedjen a tudá-
sában és a képességei-

ben még akkor sem, ha úgy érzi,
valahol félrecsúsztak a számítá-
sai. Mindez nem szegheti kedvét,
tartsa szem elõtt a céljait.

Rák
Még saját maga is meg-
lepõdik azon, milyen

könnyedén veszi az akadályokat.
Használja ezt a napot arra, hogy
régóta halogatott ügyeit újra kéz-
be veszi.

Oroszlán
Engedje szabadjára a
fantáziáját, és ha az új

utakra csábítja, engedjen neki.
Most minden izgalommal tölti el,
ami ismeretlen, legyen az az élet
egy új területe vagy...

Szûz
Remek napok jöhetnek
tervei megvalósításá-

hoz, de ha még nem érzi késznek
magát erre, akkor a tervezés,
gondolkodás is kellõképpen leköti
az energiáit és a figyelmét.

Mérleg
Mind szellemileg, mind
lelkileg egyensúlyban

van, ilyenkor képes igazán nagy
dolgokat véghezvinni. Éppen ezért
most elsõsorban a saját problé-
máira és céljaira irányítsa a fi-
gyelmét.

Skorpió
Remekül érzi magát em-
berek között, energiák-

kal töltik fel, új ötletekkel gazda-
godik a beszélgetései során. Még
a legártatlanabb kérdéseire kapott
válaszok is elgondolkodtatják.

Nyilas
Nincs az az akadály,
amely megállásra kény-

szeríthetné. Lehet, hogy lassítania
kell, ami az egészsége szempont-
jából talán nem is lenne olyan
nagy baj, de nem adja fel. 

Bak
Ha a mélyben elvarrat-
lan szálak okoznak ön-

ben feszültséget, ne halogassa
tovább a tisztázásukat. Keresse
meg a másik felet és öntsenek
tiszta vizet a pohárba. 

Vízöntõ
Mintha eddig nem is itt
élt volna, úgy csodálko-

zik rá a szûkebb világára. A vágy,
hogy megélje a szépséget, annyi-
ra tombol önben, hogy ott is ész-
reveszi, ahol nap, mint nap jár.

Halak
Napok óta halogat egy
döntést, már minden ér-

vet felsorolt mellette és ellene is,
mégsem tudja, mi lenne a helyes.
Vegyen egy nagy levegõt és
mondja azt, ami elsõként az eszé-
be jut.

Október 5-11.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
A Fidesz Magyar Polgári Szö-

vetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt gyertyás megemlékezést
tart október 6-án, vasárnap 18
órakor a Kossuth téren, a Horváth
Mihály szobornál, melyre várják
az érdeklõdõket.

Aradi vértanúk 

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Szociális
és Egészségügyi Bizottsága Köszönet-Oklevél alapításáról ren-
delkezett a szociális területen tevékenykedõ személyek munká-
jának elismerésére.

Az oklevél adományozását kezdeményezheti a bizottság bár-
mely tagja, az e területen mûködõ intézmény vezetõje, dolgo-
zója, valamint karitatív szervezet, társadalmi szervezet.

A javaslatot október 15-ig kell a szociális irodához (Lencséné
Szalontai Mária városháza fsz. 115. sz. szoba) eljuttatni, amely-
nek tartalmaznia kell a személy és a szervezet nevét, címét, va-
lamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

A bizottság októberben, a soron következõ ülésén dönt arról,
hogy mely személy vagy szervezet (egy évben legfeljebb öt)
kaphatja meg az oklevelet, amelyet a „Szociális Munka” napján
adnak át.

Köszönet-oklevél

A mûvelõdési központ
2013/14-es évadban öt elõadásra
várja a legkisebbeket. Október 16-
án, szerdán 9, 10.30 és 14 órakor
Mekk Elek az ezermester címû ze-
nés mesejátékot mutatja be a
Szegedi Miniszínház társulata a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. Az elõadásra a Micimac-
kó-bérlet érvényes, de jegyek is
vásárolhatók. 

Micimackó-bérlet

Felhívjuk a jogerõs építési
engedéllyel rendelkezõ és le-
endõ építtetõk figyelmét,
hogy a 2013. október 1-je
után induló kivitelezési tevé-
kenységeknél az e-napló
(elektronikus építési napló)
használata kötelezõ. Bõvebb
információ a www.e-
epites.hu honlapon a „Szak-
mai tudástár” menüpont
alatt, vagy a Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal Mû-
szaki Iroda Építéshatósági
Csoportjánál (Szentes, Kos-
suth tér 6., tel: 06/63-510-
300).

Építési
e-napló

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. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Két keréken –
Mozaikok a szentesi kerékpáro-
zás történetébõl. Nyitva kedd-
péntek 9-15, szombaton 10-16
óráig.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahos-

emlékszoba. Régészeti látványtár.
Szalva-emlékszoba. Nyitva kedd-
péntek 9-13, szombat 13-17-ig. 

Városi könyvtár
Október 5-én, szombaton 15

órakor Örömteli alkotások címmel
K. Szabóné Licsicsányi Rózsa
festményeibõl nyílik kiállítás.
Megnyitja: Sziklay Sándor megyei
alkotódíjas festõmûvész, közre-
mûködik Vass Pál (orgona).
Megtekinthetõ október 24-ig.

Tokácsli Galéria
Szamosközi Antal szentesi fes-

tõmûvész kiállítása megtekinthetõ

november 2-ig.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szatmári Imre szentesi fotós

emlékkiállítását október 18-ig lát-
hatják az érdeklõdõk nyitvatartási
idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Tuskáné Koncz Éva debreceni

fotós „Ismerõseim tablója” címû
fotókiállítása november 4-ig láto-
gatható a kávéház nyitvatartási
idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Október 3-7. 
17.30 óra A nagy füzet –

német-francia-magyar-osztrák
háborús filmdráma,

20 óra Dal Marionnak – angol
vígjáték. 

Október 10-14. 
17.30 óra Croodék – amerikai

animációs vígjáték,
20 óra Jackpot – norvég vígjá-

ték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 4-tõl

Egy férfi bemegy egy étterembe egy
struccal a nyomában, leül és rendel:
- Kérek egy hamburgert, sült krump-
lit és egy üdítõt.
Majd megkérdezi a struccot:
- És te?
- Ugyanazt - így a strucc.
Néhány perc múlva a pincérnõ visz-
szatér a rendeléssel és a számlával.
- 6 dollár 40 - mondja.
A férfi belenyúl a zsebébe és átadja
a pontos összeget. A következõ nap
újra bejönnek, ugyanazt rendelik, és
ugyanúgy kifizeti a férfi a pontos
összeget. A következõ napokban
ugyanez megismétlõdik még négy-
öt alkalommal. Egy péntek este is-
mét megjelennek.
- A szokásosat? - kérdezi a pincér-
nõ.
- Nem, ma péntek van, kérnék egy
steaket és tört krumplit - közli a
férfi, és a strucchoz fordul:
- És te?
- Ugyanazt - hangzik a válasz.
Néhány perc múlva a pincérnõ visz-
szatér a rendeléssel és közli a

számla összegét:
- 32 dollár 50.
A férfi belenyúl a zsebébe, és ismét
átadja a pontos összeget. A pincér-
nõ nem tudja visszatartani a kíván-
csiságát és megkérdezi:
- Bocsásson meg, uram, hogy lehet
az, hogy önnél mindig a pontos
összeg van?
- Évekkel ezelõtt kitakarítottam a
padlást és találtam egy öreg lámpát.
Megdörzsöltem, kijött belõle egy jó
tündér és felajánlotta, hogy teljesíti
két kívánságomat. Az elsõ kívánsá-
gom az volt, ha valaha is kell fizet-
nem valamiért, mindig legyen a zse-
bemben a pontos összeg.
- Briliáns, más emberek kértek vol-
na egymillió dollárt, de így maga
gazdag fog maradni egész életén át.
- Ez így igaz, mindegy, hogy egy li-
ter tej vagy egy Rolls-Royce, az
összeg mindig ott van, ha kell.
- Megkérdezhetem, hogy kerül ide a
strucc?
- A második kívánságom egy feltû-
nõen magas pipi volt, hosszú, iz-
mos combokkal.

Pótfûtés
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Szerencsére csupán egy
feltételezett diszkóbaleset
bemutatásán történt a halál-
eset. Az éjszakai szórakozás-
ból hazafelé tartó fiatalok
autója ütközött egy szabá-
lyosan közlekedõ autóval,
utóbbiban egy 16 éves diák-
lány vesztette életét. A való-
sághû bemutató végén ha-
lottszállító vitte el koporsó-
ban a lányt. A közben hallha-
tó búcsúmonológ végén töb-
ben is könnyeztek a megje-

lent fiatalok között. A balese-
ti szimulációt elõször ren-
dezték meg Szentesen, a
Bartha János Kertészeti Szak-
képzõ Iskola pályázatának
köszönhetõen. Az ifjúsági
ház melletti területre a kerté-
szeti iskola diákjain és taná-
rain kívül a gimnáziumból, a
Zsoldos szakiskolából és a
Deák iskolából is érkeztek
érdeklõdõ fiatalok. A bemu-
tatón a helyi rendõrkapi-
tányság, a tûzoltóság, a men-

tõszolgálat és az Égisz te-
metkezési szolgáltató mun-
katársai mellett a megyei vö-
röskereszt önkéntesei vettek
részt.

Udvardi Tibor igazgató re-
ményei szerint a fiatalok kö-
rében visszatartó erejû lesz a
bemutató. A látottakat a ké-
sõbbiekben a tanítási óra ke-
retein kívül folyó egészség-
nevelési foglalkozásokon be-
szélik meg a gyerekekkel.

B.G.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
október 7-11.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Cherry meggyleves és
csirkegulyás

A menü: Hortobágyi húsos
palacsinta vagy resztelt
sertésmáj, burgonyapüré

B menü: Rántott camembert vagy
trappista sajt,
kukoricás rizs

Kedd: Makói vágottas és
görögös csirkeraguleves

A menü: Sajttal töltött sertéskaraj,
Batthyány-rizs v. tökfõzelék

B menü: Muszaka
Szerda: Fokhagymakrémleves és

karfiolleves
A menü: Spagetti carbonara v.

sült császár
szárazbabfõzelékkel

B menü: Kentucky csirkecomb,
zöldpestós penne

Csütörtök: Palócleves és
szárazbableves
pulykasonkával

A menü: Rakott kelkáposzta v. túrós
gombóc vaníliasodóval

B menü: Rántott csirkemell,
almaszósz

Péntek: Csontleves tésztával és
gyümölcsleves

A menü: Bakonyi sertéstokány,
tészta, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Az IH-ban...
… október 8-án, kedden fél 5-

tõl kézmûves foglalkozással vár-
ják a gyerekeket a szervezõk. A
belépés díjtalan.

… október 9-én, szerdán fél 6-
kor Természetes eszközökkel az
öregedés és a betegségek ellen,
hogyan gyõzzük le még a rákot
is” elõadássorozat következõ
programja: A fiatalság forrása,
életünk, egészségünk részei: az
enzimek. A csalán, a csipkebogyó
és a galagonya bemutatása. Elõ-
adó: Sóspataki Ferenc, természet-
gyógyász. A belépés ingyenes.

A városi könyvtárban mûködõ filmklubban október 8-án,
kedden 18 órakor Egy csodálatos elme címû amerikai film-
drámát vetítik. Ajánló a filmbõl:

1947-et írunk: John Forbes Nash Jr. megérkezik a Princeton
egyetemre, hogy matematikát tanuljon. A matematika szakon
könyörtelen verseny folyik, és sokan szívesen látnák Nash
bukását. Mégis épp a rivalizálás adja meg neki a kellõ lökést:
egy este a helyi bárban megfigyeli, hogyan versengenek a fi-
úk egy szõke lányért, és az ötlet, mely oly régóta kísérti, meg-
fogan. Megírja dolgozatát a játékelméletrõl.

A filmklubban:
Egy csodálatos elmeMegemlékezés

Papp Imre néprajzi gyûjtõ
halálának 40. évfordulóján
megemlékezést tart a Zöldág
Egyesület október 12-én,
szombaton 10 órakor a Sze-
der-temetõben lévõ sírnál. 

Táncol az élvonal
A Szilver Táncsport Egye-

sület felnõtt és ifjúsági stan-
dard ranglista, valamint juni-
or tíztánc ranglista versenyt
rendez a városi sportcsar-
nokban. Október 12-én,
szombaton 14 órakor a mû-
vészeti iskolások hobby tánc-
versenyeivel kezdõdik a
program, majd 17 órától kö-
vetkeznek a ranglistás páro-
sok. Ez utóbbi kategóriákban
mintegy 60 táncospár szere-
pel a szentesi csarnokban.

Megvan a pénz a szentesi
kórház új mûtõtömbjére – a
Magyar Közlöny szeptember
30-i számában jelent meg,
hogy több dél-alföldi el-
látóhellyel egyetemben a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház struktúravál-
tását is támogatja az állam. A
fejlesztésre 2,47 milliárd fo-

rintot biztosítanak. A fekvõ-
beteg-ellátás körülményei-
nek javítása érdekében 5116
négyzetméter hasznos alap-
területû épületet emelnek
majd a kórház területén.
Mindemellett  eszközfejlesz-
tésre és a betegirányítás fej-
lesztésére is fordíthatnak
majd pénzt ebbõl a keretbõl.

A Magyar Közlönyben meg-
jelentek alapján az intéz-
ménynek több pontosításra
van szüksége ahhoz, hogy az
elnyert forrást megkapja.
Például az új mûtõtömb épü-
letenergetikai tervezése nem
volt megfelelõ, ezért ezen
módosítani kell.

B.D.

2,5 milliárd a mûtõtömbre

Bejelentés érkezett a Szen-
tesi Rendõrkapitányságra
szeptember 27-én, hogy egy
fiatalember ütögeti a kirakat-
üvegeket és a jelzõtáblákat a
Horváth Mihály utcában. A
kiérkezõ rendõrjárõrök el-
fogták a hangoskodót, aki
idõközben az egyik épület
esõcsatornáját is megrongál-
ta. A fiatalember ellen garáz-
daság miatt indult büntetõel-
járás.

Korábban már lapunk is
beszámolt arról az esetrõl,
amikor egy férfi ismerõsein
keresztül üzenve fenyegette
meg feleségét azzal, hogy az
életére fog törni. A rendõrök

még augusztusban, az ügy
kipattanásakor elfogták a
férfit, akinél egy puskát, lõ-
szereket és gázriasztó pisz-
tolyt foglaltak le a nyomo-
zók. A férfi ellen a napokban
zárult le a nyomozás, ellene
lõfegyver engedély nélküli
tartása, valamint lõszer en-
gedély nélküli megszerzése
és tartása miatt indult bünte-
tõeljárás.

Még augusztusban lopták
el vendég kerékpárját az
egyik helyi szórakozóhely
elõl, ám a bringa majd’ két
hónappal késõbb elõkerült.
Egy férfit hallgattak ki a
nyomozók egy másik ügy-

ben, ekkor derült ki, hogy
azon a bizonyos augusztusi
estén a gyanúsított is ott ita-
lozott a szórakozóhelyen,
ahol a sértett, és õ lopta el a
kerékpárt.

Szeptember elsõ napjaiban
érkezett bejelentés a rendõr-
kapitányságra, hogy a sértett
udvaráról ellopták a szivaty-
tyút. A nyomozók késõbb
megtalálták az eltûnt beren-
dezést, majd kiderült az is,
hogy ki lopta el a szivattyút,
így az elkövetõ gyorsított el-
járásban állhatott a héten a
bíróság elé.

hv

Italozott, majd lopott Meghalt egy fiatal

A következõ Tücsök klub foglalkozás helyszíne a Koszta Jó-
zsef Múzeum október 6-án, vasárnap. 9 órától  hagyományõrzõ
játékok: libafuttatás, diódobás, gólyalábon járás. Kukoricafosz-
tás, morzsolás, must készítése, levéllenyomat készítése, õszi
kép kialakítás. 10 órától Tücsök zenekar koncert.

Tücsök klub

VVaassuuttaass  ssppoorrtttteelleeppeenn  eeggyy  sszzoobbááss
ggoonnddnnookkii  llaakkááss,,  kköözzrreemmûûkkööddõõnneekk  kkii--
aaddóó!!  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066  3300  663377  6677  3399..

CCssaattllaakkoozzáássii  lleehheettõõssééggeett  kkíínnáálluunnkk
uuttoollssóó  ttáávvookkttaattáássooss  ccssooppoorrttjjaaiinnkkbbaa::
AArraannyykkaalláásszzooss  ggaazzddaa,,  MMeezzõõggaazzddaassáággii
tteecchhnniikkuuss,,  GGyyóóggyynnöövvéénnyytteerrmmeesszzttõõ,,
MMééhhéésszz,,  LLoovvaassttúúrraa--vveezzeettõõ,,  RReennddsszzeerr--
ggaazzddaa,,  SSzzoocciiáálliiss  ggoonnddoozzóó  ééss  ááppoollóó,,
ÁÁppoollóó,,  PPaannzziióóss  ffaalluussii  vveennddééggllááttóó..
HHíívvjjoonn  mmoosstt,,  hhooggyy  bbeelleefféérrjjeenn::  0066--
7700//442244--22333300,,  wwwwww..mmaattrriixxookkttaattaass..hhuu

Apró

MEGH˝V�
�K�nyvtÆrak �sszefogÆsa az emberi kapcsolatokØrt!�

(Szentes VÆrosi K�nyvtÆr Nonprofit K�zhasznœ Kft.
6600 Szentes, Kossuth u. 33-35. Tel.: 63/400-271)

2013. okt�ber 7-13. k�z�tt
� tØr�tØsmentes beiratkozÆst,
�  tØr�tØsmentes internethasznÆlatot (napi max. 1 �ra idıtar-

tamban) biztos�tunk.
Felnıtt k�nyvtÆr (Kossuth u. 33-35) programjai:
Okt�ber 7-Øn 18 �rakor: MI�RT j� a Nordic Walking? E l ı-
ad�: Szßcs Ildik�
Okt�ber 9-Øn 18 �rakor: SzØkelyf�ld irodalmi est
Okt�ber 10-Øn 14.30-17.30: ˝rÆselemzØs (csak elızetes
bejelentkezØs alapjÆn.) VendØg: K. HorvÆthnØ Szab� Edit
grafol�gus.
Okt�ber 13-Æn 9-17 �ra k�z�tt: K�nyves vasÆrnap
�  KØzmßves foglalkozÆsok kicsiknek Øs nagyoknak. VendØ-

geink: Szentesi D�sz�tımßvØsz K�r, Udvardi JÆnosnØ
kØzimunka elınyom�, Kurca-parti Foltvarr� K�r

�  Az ezen a napon visszahozott kØsedelmes k�nyvek utÆn
elengedj�k a kØsedelmi d�jat.

Gyermekk�nyvtÆr (Petıfi u 1.) programjai:
Okt�ber 7-Øn 11 �rakor: Neves szentesi csalÆdok
Okt�ber 9-Øn 11 �rakor: Alkot�ka kØzmßves foglalkozÆs
Okt�ber 11-Øn 16 �rakor: Rovott mœltunk SzØkely-Magyar
rovÆs�rÆs foglalkozÆsok.
Okt�ber 12-Øn: Az ezen a napon visszahozott kØsedelmes
k�nyvek utÆn elengedj�k a kØsedelmi d�jat.


