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Decemberre készül el
a kalandpark

Elhárult minden finanszírozási akadály a Kurcapart
Kalandpark építése elõl. A közel 400 millió forint értékû
projektrõl 2010 októberében írták alá a támogatási szer-
zõdést, de késõbb visszavonták tõlük a támogatást. A
cég fellebbezett, és nyert. Bertók Róberttõl megtudtuk:
decemberben fogadókész létesítményt szeretnének
megnyitni.

4. oldal

Szentesen alapítana
együttest a sztárzenész

Városunkban él már egy éve a népszerû Hooligans
együttes egyik alapító tagja, basszusgitárosa. Móritz
Norbert egyáltalán nem sajnálja, hogy feladta a buda-
pesti zenészlétet. Szentesen a barátnõjével kezdett új
életet, itt állt munkába elõször, s itt vannak tervei a
zenélésben is.

7. oldal

Még mindig érdemes a
kertészetet választani
Felvetõdik a kérdés, hogy egy olyan városban, mint

Szentes, ahol virágzik a kertészet, érdemes-e még a
kertész szakmát választani, választják-e egyáltalán a
fiatalok. Két fiatal gazdával, Oltyán Istvánnal és
Újj Györggyel beszélgettünk arról, hogy milyen
nehézségekkel kell megbirkózniuk a kezdõknek.

4. oldal

Több pályázó esetén elsõ-
sorban az kapja meg a bérleti
jogot, akinek a szakértelmére
a városnak nagyobb szüksé-
ge van, másodsorban az, aki
több személy lakhatását old-
ja meg, végezetül az, akinek
magasabb a jövedelme.
Amennyiben nincs pályázó,
akkor a lakást szociális bér-

lakásként lehet hasznosítani.
A lakás piaci bérleti díja net-
tó 400 forint havonta, négy-
zetméterenként, ami alacso-
nyabb a környezõ települé-
sek díjainál. Az önkormány-
zati tulajdonú lakást piaci
alapon bérlõ személynek
kettõ havi lakbérhátralék fel-
halmozódása után fel kell

mondani, és a bérlõnek a la-
kást el kell hagynia. Az ön-
kormányzati tulajdonú la-
kást piaci alapon bérlõ sze-
mélynek a szerzõdéskötés-
kor kettõ hónapi lakbérnek
megfelelõ óvadékot kell le-
tétbe helyeznie az önkor-
mányzata számlájára, amit a
lakásbérleti jogviszony meg-
szûnésekor lakbérhátralék
kifizetésére, vagy a lakás lak-
hatóvá tételére szabad köz-
vetlenül felhasználni. Jelen-
leg három bérlõ fizet piaci
lakbért, illetve június óta egy
lakást jelölt ki a bizottság pi-
aci alapú bérbeadásra.

(folytatás a 3. oldalon)

Nõtt a lakbértartozás

Márciusban kapott nyilvá-
nosságot Kastnerné Józsa Er-
zsébet tanárnõ Kurcáról szóló
tanulmánya, melyben a víz
hajózhatóvá tételérõl is írt. A
városfejlesztési bizottságnak
tetszett az elképzelés, ezért
kezdeményezte, hogy kerül-
jön be a város idegenforgal-
mi koncepciójába a meglévõ
és leendõ hidak ívé-
nek megemelése és a
Kurca hajózhatóvá té-
tele. A kért anyag el-
készült, amely tartal-
mazza az elképzelés
várható költségeit is.
A felmérések szerint
ahhoz, hogy a Kurca
legalább motoros kis-
hajóval, nagyobb mo-
toros jármûvel járható

legyen, a vízi utak több sza-
kaszban történõ felszabadí-
tása szükséges, amely magá-
val vonja a hidak megemelé-
s é t ,  c s ó n a k  é s  k i s h a j ó
kikitõ(k) létesítését. Meg kell
oldani a szállító jármûvek
parkolását, a vízi jármûvek
téli tárolását, az elképzelt
vízparti vendéglátó- és szó-

rakozóhely kialakítását, mû-
ködését, fenntartását. A
Kurca program részletes ki-
dolgozására szakaszolható
tervezõi program szükséges,
amely tartalmazza az elõbb
vázlatosan felsorolt felada-
tok kifejtését. A beruházás
megvalósítása volumenénél
fogva kizárólag hosszútá-
von, európai uniós forrásból,
akár kistérségi összefogás
eredményeként, konzorciu-
mi formában lehet valami-
kor realitás.

A Kurca program fejleszté-
si tanulmányterve, amely
tartalmazza a Kurca hajózha-
tóvá tételének vizsgálatát a
hidak megemelésével, vala-
mint a kiegészítõ szolgáltatá-

sok, kikötõ(k), étte-
rem, bár, parkolók,
egyéb szórakozási le-
hetõségek vizsgálatát,
hatástanulmányát, a
projekt összehangolá-
sát a folyó beruházá-
sokkal, meglévõ ter-
vekkel 7 millió forint-
ba kerülne.

(folytatás a 3. oldalon)

Mi lesz az
Eszperantó-híddal?

Jövõre kezdõdhet az évek
óta várt új mûtõtömb építé-
se a kórházban. A három-
szintes épületbe költözik a
sebészet, a traumatológia,
az urológia és a fül-orr-gé-
gészet is. A mintegy 2,5 mil-
liárd forintból megvalósuló
beruházás várhatóan 2015
végére fejezõdik be, amely-
nek eredményeként a Kurca
egyazon oldalára kerül az
aktív betegellátás. 

Hivatalosan is bejelentette
a kórház fõigazgatója és a
térség országgyûlési képvi-
selõje az új mûtõtömb sike-
res pályázatát. Mint az múlt
heti számunkban már közöl-
tük, a Dr. Bugyi István Kór-
ház struktúraváltása a haté-

kony járó – fekvõbetegellátás
fejlesztése jöhet létre, mint-
egy 2,47 milliárd forintból. A
háromszintes, összesen 5116
négyzetméter hasznos terü-
letû épület építése várhatóan
jövõre kezdõdhet a támoga-
tói szerzõdés aláírása és a
közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását követõen. A fejlesztés
uniós  támogatással jön létre,
a szükséges 10 százalékos
önerõt a fenntartó állam biz-
tosítja. Az teljes beruházás
összegébõl az épület költsé-
ge 1,7 milliárd forint, korsze-
rû orvostechnikai eszközök-
re 397 millió, informatikai
eszközök beszerzésére 20
millió forint jut. 

A Magyar Közlönyben

megjelentek alapján az intéz-
ménynek több pontosításra
is szüksége van ahhoz, hogy
megkapja az elnyert forrást.
Többek között a beadott
anyag nem részletezi a pro-
jektelemek költségeit, nem
mutatja be a közbeszerzés
megvalósítását és a tervezett
részfeladatok ütemezését. Ja-
vítani szükséges a finanszí-
rozási tervet és nem látható a
fejlesztések hatására vonat-
kozó bevételnövekedés. Kal-
már Mihály szerint ezek nem
tartalmi, hanem formai hi-
bák, amelyek kijavításán már
dolgoznak a munkatársai.

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Új mûtõtömb 2015-ben

Az új mûtõtömb helyét mutatja Kalmár Mihály fõigazgató
az intenzív osztály épülete mellett.

A folyamatosan növekvõ lakbérhátralékok miatt piaci
bérleti díjat is kérhet a város a kijelölt bérlakásaiért.  A tes-
tület második alkalommal tárgyalta a bérlakások piaci ala-
pon történõ bérbeadását és döntött, miszerint a lakások
legfeljebb 5 százaléka három hónap idõtartamú, de egy hó-
nappal meghosszabbítható pályáztatás útján, piaci feltéte-
lek szerint is hasznosítható, a szociális bizottság döntése
alapján.

Idén nyáron kezdõdött volna egy új fahíd építése
az Eszperantó híd mellett. A tervek, engedélyek és
anyagi forrás rendelkezésre áll, azonban idõközben
új ötletek születtek a Kurca hajózhatóvá tételérõl. A
városfejlesztési bizottság márciusi ülésén a munkák
elhalasztásáról döntött a képviselõ-testület szeptem-
beri üléséig, amikor is tárgyalta a város idegenforgal-
mi koncepcióját, benne a Kurca programot. Döntés
azonban nem született, így nem tudni mikor és mi-
lyen Eszperantó híd épül.

„A gyalogos hidak megeme-
lésére számított költségek az
Ifjúsági Háznál lévõ híd 40,
a Makai híd 35, az Eszperan-
tó híd 30-35, az Ilonaparti te-
lep végén található esetében
6 millió forint.“
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Mindig hevesebben dobog a szívem, ha valamilyen hírt
hallok, vagy emléket találok szeretett iskolám múltjából, ahol
1945-53. között 5 évet töltöttem el. (Közben 3 évig több isko-
lában is hányódtunk.) Így volt ez most is, amikor kezembe
került nyolc  évkönyv, az 1932-40-es évekbõl. Nyugodtan
mondhatom, hogy valóságos kincses bányára leltem. 

Napokon keresztül nem tudtam betelni a sok ismerõs név-
vel, idéztem a családomnak, de megkerestem egy, ma is élõ
személynek a fiát, aki 1940-ben maturált. Õ Kotymán László,
aki kitûnõ tanuló és remek labdarúgó volt. Még láttam ját-
szani a Kinizsi színeiben. Az évkönyv tanúsága szerint ez év-
ben kitüntetéssel érettségizett Brusznyai József, akkor hatodi-
kos, késõbb 1956-os mártír Brusznyai Árpád bátyja és Dóczi
Imre, a felsõpárti református elemi iskola tanítója.

A többi évkönyvek nagyon sok, késõbb ismertté és híressé
vált diákot említ. Így például: Zsoldos Ferenc orvos, Géczi
Lajos MÁV-tiszt, Wolf Károly vízilabdázó, Gilicze László re-
formátus lelkész, Mácsai Katalin (m.tanuló) tanárnõ, Sáfrány
(Palotás) Imre magyarnóta énekes, Kocsis Ferenc (végig kitû-
nõ) városi tisztviselõ, Aranyi Gábor jogász.

Az iskolában több ifjúsági kör mûködött, mint pl. önkép-
zõkör, cserkészet, Soli Deo Gloria, zenekar, stb. De, ami meg-
fogta a lelkemet, az az 1938-39. évi évkönyv bevezetõje. „A
visszatért területek és az iskola” címet viseli. (1938. novem-
ber 2. az elsõ bécsi döntés után vagyunk.) Amikor végig ol-
vastam a tíz oldalt, az írás szerzõjeként olyan névvel talál-
koztam, aki  négy éven keresztül tanította nekünk a termé-
szetrajzot, Derzsi Kovács Jenõ.

2010-ben került kiadásra a „Szentesi Antológia” és már ak-
kor csodálattal adóztam elmélyült, sokoldalú tudásának. Rö-
vid életútja  „A polihisztor költõ” címet viseli. Az iskola ak-
kori igazgatója, Szöllõsy Géza 1953-ban meleg szavakkal
méltatja az   akkor már nyugdíjas kollégáját. 1956-ban Csong-
rád megyében elõször nyerte el a „Kiváló tanár” kitüntetést. 

Egynéhány gondolatig visszatérek az évkönyv bevezetõjé-
hez. „Húsz esztendõ múltával ez volt az elsõ pillanat, amikor
végre megnyílt felettünk az ég..., a trianoni bilincsek szétpat-
tanása..., a visszatért terület földrajzi áttekintése..., néprajzi
elemek, mezõgazdaság, ipar, bányászat, gazdasági és anyagi
gyarapodás, iskola és tanítás, történelmi emlékeink...stb.

Mindig figyelemmel kísérem az utóbbi idõben egyre gyak-
rabban nyilvánosságot kapott, különösen több évtizede vég-
zett öregdiákok iskolai találkozóját. Így a 65 éve végzett Sze-
ged Városi Kegyesrendi Gimnázium 9 személyét, köztük lát-
ható Gyulay Endre ny. Szeged-Csanádi megyéspüspök.

A 70 éve végzettek már csak hárman voltak, a krónikás Pé-
ter László irodalomtörténész közlése szerint.

Idõközben tudomásomra jutott, az 1939-40-ben végzett di-
ákok közül Kotymán Lászlón kívül még ma is él Brusznyai
József és Rózsavölgyi Éva. Õk 73 éve végeztek.

Az, hogy jómagam, június végén, 60 év után, 27 diáktár-
sammal találkoztunk, csekélységnek számít az említettek kö-
zül. Tanúsága az elmondottaknak, õrizzük múltunkat és em-
lékezzünk elõdeinkre.

Tornyi Molnár Sándor

Olvasónk írja

Emlékek
a HMG múltjából

1913. május 1-jén nagy-
szabású ünnepséget rende-
zett a Szentesi II. 48-as Nép-
kör megalakulásának 25
éves évfordulója alkal-
mából. A zászlóavatással
egybekötött rendezvényen
részt vett Nagy György ügy-
véd, az Országos Köztársa-
sági Párt elnöke, küldöttség-
gel képviseltették magukat
a hódmezõvásárhelyi, mind-
szenti, szegvári és szentesi
testvérkörök. Üdvözölte a
kört Justh Gyula, Kossuth
Ferenc, ifj. And-rássy Gyula
és számos vidéki pártkör. A
bensõséges ünnep utóbb
nem várt kellemetlenségek
okozójává vált.

Ezek elindítója a helyi
kormánypárt lapja, a Szen-
tes és Vidéke volt, amely tá-
madást intézett Sima László
48-as körelnök ellen, azt ál-
lítva, hogy a zászlóavatási
ünnepségen köztársasági
propaganda folyt, és õ maga
is felcsapott a Köztársasági
Párt agitátorává. A vádasko-
dás megértéséhez tudni
kell, hogy a II. 48-as kör ren-
dezvényén díszvendégként

megjelent Nagy György
már 48-as függetlenségi po-
litikusként is republikánus
eszméket hirdetett. 1910
nyarán Hódmezõvásárhe-
lyen telepedett le, s hamaro-
san nyilvánosságra hozta
azt a szándékát, hogy Vá-
sárhelyen köztársasági pár-
tot alapít. A republikánus
eszmék propagálása céljából
lapot indított Magyar Köz-
társaság címen, amelynek
elsõ száma 1911. okt. 14-én
jelent meg. Ettõl kezdve a
szegedi királyi ügyészség
részérõl rendszeressé váltak
a Nagy György és társai el-
leni királysértési perek.
Ezek dacára 1912. szept. 7-
én Budapesten megalakult
az Országos Köztársasági
Párt, amelynek elnökévé
Nagy Györgyöt választot-
ták. Az új párt programjá-
ban szerepelt a demokrati-
kus köztársasági államfor-
ma kivívása; az általános,
egyenlõ és titkos választójo-
gon alapuló népparlament
létrehozása; az önálló ma-
gyar néphadsereg és kül-
képviselet megteremtése; az

ingyenes állami népoktatás
bevezetése… stb.

A Sima László kiadásában
és szerkesztésében megjele-
nõ Szentesi Lap kezdettõl
fogva figyelemmel kísérte a
köztársasági szervezkedést,
és folyamatosan tájékoztatta
olvasóit a fejleményekrõl.
Sima rendszeres levelezési
kapcsolatban állt Nagy
Györggyel, ami érthetõ is,
hisz az 1910-es években alig
volt olyan szentesi népgyû-
lés, amelyre ne kérték volna
fel Nagy Györgyöt szónok-
nak. Így történt ez 1913. má-
jus 1-jén is, amelyet a Szen-
tes és Vidéke kemény hangú
írásban elítélt, bevádolva Si-
ma Lászlót a hatóságok
elõtt. A megtámadott körel-
nök visszautasította a kor-
mánypárti lap állításait, ön-
érzetesen kijelentve: „Ha én
felcsaptam volna köztársa-
ság-párti agitátornak, akkor
azt én meg merném magam
mondani nyíltan és bátran!”
Nyilatkozatában védelmébe
vette Nagy Györgyöt is. 

Az ügy talán el is ült vol-
na, ha a Magyar Köztársa-

ság május közepén megje-
lent száma nem adja hírül,
hogy május 1-jén Szentesen
is megalakult a Köztársasá-
gi Párt. A rendõrség hama-
rosan kiderítette, hogy má-
jus 1-jén este dr. Nagy
György ügyvéd, Granátz
Ferenc hírlapíró és Szabó
Imre tanító, vásárhelyi lako-
sok, engedély nélkül gyûlést
tartottak ifj. Tóth Lajos
szentesi csizmadia házának
udvarán, amelyen rajtuk kí-
vül mintegy 30 szentesi la-
kos vett részt, zömmel ipa-
rosok. A gyûlés kétségtele-

nül a Köztársasági Párt he-
lyi szervezetének megalakí-
tására irányult, bár a párt-
alakulás hatósági bejelenté-
sére nem került sor. A rend-
õrségi vizsgálat hónapokon
át tartott, amelynek eredmé-
nyeként 34 személyt vád alá
helyeztek bejelentés és en-
gedély nélküli gyülekezés
címén.

Tisza István újonnan hiva-
talba lépõ kormánya 1913
júniusában végsõ leszámo-
lásra szánta el magát a köz-
társaságiakkal szemben. Az
igazságügy-miniszter tör-
vényjavaslatot terjesztett a
képviselõház elé a király
megsértésérõl és a királyság
intézményének megtámadá-
sáról (1913: XXXIV. tc.),
ugyanakkor a belügymi-
niszter felszólította a fõispá-
nokat, hogy minden eszköz-
zel akadályozzák meg a
köztársasági eszme terjedé-
sét. A törvény hatására az
Országos Köztársasági Párt
július 5-én bejelentette meg-
szûnését, egyben kimondta
az Országos Kossuth Lajos
Párt megalakulását. Az új

párt kiáltványban tudatta,
hogy átveszi a Köztársasági
Párt célkitûzéseit, kivéve a
köztársasági államforma kö-
vetelését. 

Az új párt szervezése
Szentesen is megkezdõdött,
ezúttal legális körülmények
között. Bázisát elsõsorban
azok alkották, akiket né-
hány hete ítéltek el enge-
dély nélküli gyûlésezésért,
élükön a 48-as pártból is-
mert, ekkor már 74. életév-
ében járó Kátai Pál János
gazdálkodóval. A pártalakí-
tás elõkészítésében aktív
szerepet játszott dr. Lánczi
Simon Pál fiatal ügyvéd,
Nagy György barátja és har-
costársa, aki nem rég tele-
pült át Hódmezõvásárhely-
rõl Szentesre. Az Országos
Kossuth Lajos Párt szentesi
szervezetének alakuló köz-
gyûlésére 1913. október 12-
én került sor a Vincze-féle
vendéglõben. Az alapsza-
bály megvitatása után meg-
választották a pártkör tiszti-
karát. Elnökké Kátai Pál Já-
nost, ügyvezetõ elnökké
Lánczi Simon Pált, jegyzõvé
ifj. Tóth Lajos választották.
Az új párt és a 48-as körök
az elkövetkezõkben szoros
kapcsolatot tartottak fönn
egymással.

Labádi Lajos

100 éve történt

Megalakult Szentesen a Köztársasági Párt

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Kozma
Editet (képünkön), a Közös-
ségi Tér szakmai vezetõjét
kérdeztük.

– Turisztikai szempontból
a legfontosabb feladat a
szálláshelyfejlesztés volna
Szentesen – ismeri el a vá-
rosvezetés. Az elõkészítésre
jelentõs összeget fordít az
önkormányzat: a Petõfi
Szálló tanulmányaira, kü-
lönbözõ pénzügyi és mûszaki
tervekre felhasználásra ke-
rült 153 millió forint, a
sportszállóéra 7 milliót for-
dítanának. A fahíd idei fel-
újítása pedig kérdõjeles.

– A turisztikai szálláshe-
lyek - véleményem szerint az
ifjúsági szálláshelyek elsõ-
sorban - fontos részét képe-
zik a városfejlesztésnek, több
regionális program szervezé-
se kapcsán felmerül a kér-
dés, hogyan tudjuk megol-
dani a fiatalok számára az el-
érhetõ szálláshelyek biztosí-
tását. A fahíd felújítása bizo-
nyára bonyolultabb, mint azt
gondolnánk, mert szerintem
korszerûsítésre, esetleg kibõ-
vítésre is szükség van, nem-
csak felújításra. 

– Az önkormányzat ala-
pítson „Év családja” díjat,

amely a család fontosságát
helyezné elõtérbe – indítvá-
nyozza három szentesi vá-
rosatya. 

– Nagyon tetszik ez az el-
gondolás és nagyon kíváncsi
vagyok az értékelési szem-
pontokra. Munkám során
sok esetben tapasztalom a
családi kötelékek felbomlá-
sát és érzékelem a családi
életre való felkészítés hiá-
nyát. Remélem, ez a kezde-
ményezés elindít egy folya-
matot erre vonatkozóan is! 

– Egy szentesi gyökerekkel
bíró, Budapesten praktizáló
háziorvos, Komáromi Zoltán
lesz Farkas Sándor egyik ki-
hívója a jövõ évi országgyû-
lési választásokon. A szak-
politikusként elismert gyó-
gyító mellett egy szintén
nem Szentesen élõ személy

száll még versenybe, még-
hozzá a Jobbik színeiben. 

– Minden bizonnyal kiváló
szakember a két ellenfele
Farkas Sándornak, de úgy
gondolom a politikai életben
nem elegendõ, ha csak
„szentesi szív” dobog valaki-
ben, itt kell élni az emberek
között, ismerni kell a hétköz-
napi problémáikat, tudni
kell a városi történéseket.

– Aszfalt helyett térburko-
lat kerül a Kossuth és az
Ady Endre utcára. A felújítás
elhúzódhat a korán érkezõ
hideg és esõs idõjárás miatt.
Több járókelõ is szóvá tette,
hogy az új körforgalomban
nem férnek el a jármûvek. 

– Városunk szépségéért,
megújulásáért sok bosszúsá-
got kell tolerálnia a lakosság-
nak. Lehet, hogy egy jól
megtervezett ütemezéssel ez
elkerülhetõ lett volna. A kör-
forgalmak szélességére vo-
natkozóan nem tudom van-e
kötelezõ szabvány, elképzel-
hetõ, hogy ennek köszönhe-
tõen „szorulnak” be buszok
vagy kamionok. 

– Megvan a pénz a szentesi
kórház új mûtõtömbjére. A
fejlesztésre 2,47 milliárd fo-
rintot biztosítanak. A fekvõ-
beteg-ellátás körülményei-
nek javítására, eszközfej-
lesztésre és a betegirányítás
fejlesztésére is fordíthatnak
majd pénzt ebbõl a keretbõl.

– Az utóbbi idõben, forrás-
hiány miatt méltánytalanul
háttérbe szorult a szentesi
kórház. Remélem, hogy ez
az új lehetõség új erõvel tölti
fel az intézményben dolgo-
zókat és visszanyeri régi hír-
nevét a betegellátásban!

Mit szól hozzá
Kozma Edit?

Minden magyart, akár a
határon innen, akár azon túl
él, akit 1956-ban máshová so-
dort a szél, széttört nemze-
tünk tagjait várjuk Ópusz-taszerre október
23-án, szerdán a forradalom kitörésének év-
fordulóját megünnepelni a Nemzeti Emlék-
parkba. Gyülekezzünk 9 órától a Nemzeti
Összetartozás Emlékmûvénél!

Kössük össze szétszóródott nemzetünket

jelképesen egy szalaggal!
Akik 1956-ban elhagyták az
országot, és akik itt marad-
tak tartozzanak egybe! 

Ha személyesen nem lehet velünk, üzene-
tét várjuk az osszetartozas56@gmail.com e-
mail címre.

Farkas Sándor  országgyûlési képviselõ 
és dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanád

Egyházmegye püspöke

Felhívás

A Kisér nevû városrész dé-
li részén található; a Szent
Imre herceg és a Soós utcá-
kat, valamint az Örvény sort
köti össze. 1857-tõl Kurca
közként emlegetik a forrá-
sok. Az 1906. évi városrende-
zéskor a Szent Anna utca ne-
vet kapta, a sarkon álló ró-
mai katolikus templom után.
Az õsi templom védõszentje
Szent András volt. Ezt az
épületet a XVI. sz. közepétõl
a reformátusok használták,
egészen 1747-ig. Ekkor a
templomot visszakapták a
katolikusok, akik Szent Anna
tiszteletére szentelték fel. A
hagyomány szerint Szent
Anna Szûz Mária édesanyja,
Jézus nagyanyja volt. Az
evangéliumok nem említik.
Búcsúja július 26-án van. Az
oltárképen Szent Anna a kis
Máriát a tízparancsolatra ta-
nítja. A mennyezet szecesszi-
ós stílusú seccóit Endre Béla
és Rudnay Gyula festette
1910-ben. A diadalív seccója
– Magyar szentek hódolata –
Terney Béla munkája (1949).

Labádi Lajos

Utcáink, tereink
névadói (122.)

Szent
Anna utca

Szentes nagyjainak sírhe-
lyeit látogathatják meg azok,
akik részt vesznek a Szentesi
Vendégszeretet Egyesület ok-
tóber 19-i körsétáján a Kálvá-
ria-temetõben. A 15 órakor
kezdõdõ séta helyszíni kala-
uza Labádi Lajos levéltáros.
Találkozó a Hadzsy János ut-
cai fõbejáratnál lesz. 

Az egyesület programjai-
ról a www.turizmus.szentes.
hu oldalon is lehet tájéko-
zódni.

Körséta

Nagy György
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(folytatás az 1. oldalról)
Mint Farkas Sándor ország-

gyûlési képviselõ fogalma-
zott, a politikai döntés meg-
született, az új mûtõtömb
létrehozásával a térség egyik
legnagyobb egészségügyi
fejlesztése valósul meg az itt
élõ több mint 100 ezer gyó-
gyításának érdekében.

A politikus lapunk érdek-
lõdésére elmondta, hogy a
beruházás elszámolásának
határideje 2015, ezért két
éven belül elkészül a mûtõ-
tömb. 

Kalmár Mihály fõigazgató
szerint a pályázat sikere bi-
zonyítja, hogy a hazai egész-
ségügy számol a szentesi
kórházzal. A baleseti sebé-
szet és az intenzív osztály
épületét összekötõ új épület-
együttes a gyors és hatékony
betegellátást szolgálja. Elsõ-
sorban a sebészeti jellegû be-
tegségek egy helyen történõ,
korszerû ellátása történhet
meg a betegek kisebb fokú
mozgatása mellett. A három-
szintes épület földszintjére
és részben az elsõ emeletre
kerülnek a sebészet, a trau-
matológia és a központi in-
tenzív osztály ágyai. A kór-
termek 2-3 ágyasak külön vi-
zesblokkal ellátva. A máso-
dik szinten kap helyet a há-
rom steril mûtõterembõl álló
központi mûtõblokk. A leg-
felsõ szinten alakítják ki a
nem steril mûtõt, a dolgozók
szociális helyiségeit és az
épületegyüttest kiszolgáló
gépészetet. Az új épületbe
költözik még az urológia és a
fül-orr-gégészet. A meglévõ
traumatológia, onkológia
épületbe költözik az urológia

és a neurológiai ellátás, ezzel
a stroke betegek is közelebb
kerülnek az intenzív ellátás-
hoz. – A fejlesztés eredmé-
nyeként a Kurca egyazon ol-
dalára kerül az aktív betegel-
látás, csökkentve a beteg-
mozgatást és az ellátás költ-
ségeit. Az eddigi pavilonos
rendszert felválthatja a
matrix rendszerû ellátás, ami
új elvárások elé állítja az or-
vosokat és ápolókat is. – A
betegek elhelyezését nem
orvosszakmai szempontok
döntik el, hanem inkább
ápolási szempontok, azaz a
hasonló ellátást igénylõ bete-
gek kerülnek egy helyre. A
központi mûtõ zökkenõmen-
tes, folyamatos kihasználása
érdekében az orvosoknak
meg kell tanulni beosztani a
mûtéteket, a mûtõsnõknek
pedig a központi mûtõsnõi
szolgálatot – hívta fel a fi-
gyelmet Kalmár Mihály.

– A többi szakág, a belgyó-
gyászat, a szülészet és a
mozgásszervi rehabilitáció
továbbra is önálló egység-
ként mûködnek, de tervez-
zük az épületek felújítását –
tette hozzá a fõigazgató.

A tervezett mûtõtömb he-
lyén jelenleg park található,
több tíz éves fákkal és bok-
rokkal. Mint Kalmár Mihály
lapunknak elmondta, az
építkezés miatt kénytelenek
kivágni a növényeket, azon-
ban ugyanannyi fát telepíte-
nek a kórház más részén. A
következõ két év nagy fel-
adat elé állítja az intézményt,
és türelmet kíván a kórház
dolgozóitól, a betegektõl, a
hozzátartozóktól és a látoga-
tóktól is. Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
Csányiné Bakró-Nagy Vera

osztályvezetõ az ülésen el-
mondta, hogy a bérlõk jöve-
delmi viszonyait az elmúlt
hónapokban felmérték. A
közigazgatási osztály által
kiküldött 450 kérdõívbõl
325 érkezett vissza szep-
tember végéig. A felmérés-
bõl kiderül, hogy az összes
bérlõ ötödének az egy fõre
jutó jövedelme nem éri el a
30 ezer forintot és az összes
hátralék felét halmozták fel.
Az adatokból az is kiderül,
hogy a családok egy fõre ju-
tó jövedelmének emelkedé-
sével csökken a hátralék. A
végeleges összesítést majd
az összes kérdõív visszaér-
kezése után végzik el. 

A képviselõ-testület elé
került az a beszámoló, me-
lyet a lakbértartozások vizs-
gálatára létrehozott munka-
bizottság elnöke készített.
Az anyag megállapítja,
hogy a bérlõk közel 25 mil-
lió forintos tartozásának
legnagyobb részét a lakbér,
kisebb mértékben a távfûtés
és a vízdíj teszi ki. Az elõ-
terjesztés nem tartalmazza
a más szolgáltatók felé
fennálló tartozásokat. A
szociális helyzet alapján
bérbe adott közel 450 lakás
lakbérhátraléka a 2007-ben
nyilvántartott közel 6 millió
forintról, 25 millióra emel-
kedett idén augusztus végé-
ig, melyet 268 bérlõ halmo-
zott fel. A legnagyobb hát-
ralékkal rendelkezõ bérlõ
1,5 millió forinttal tartozik

és 31 bérlõ össztartozása
meghaladja az 5 milliót. A
bérbe adott lakások közül
150 távfûtéses, a lakbértar-
tozás összegébõl 7 millió fo-
rint a fûtési hátralék, melyet
57 lakásban halmoztak fel.
Összesen 12,4 millió forint
vízdíjjal tartozik a szolgál-
tatónak 168 bérházban élõ
lakó.

A munkabizottság beszá-
molója szerint a hátralékok
behajtása szinte lehetetlen.
Az elsõ 20, legnagyobb hát-
ralékot felhalmozó bérlõ

esetében személyes helyszí-
nelést tartottak a bizottság
tagjai. A bérlõk ígéretet tet-
tek a tartozás rendezésére,
azonban csak rövid ideig, és
kevés bérlõnél tapasztaltak
fizetési hajlandóságot.

Az elmúlt évben a szociá-
lis bizottság kezdeményezé-
sére a közigazgatási osztály
megvizsgálta a bérlõk anya-
gi helyzetét. Az áttekintés
során derült ki, hogy öt bér-
lõ jövedelme magasabb lett
az évek során. Közülük ket-
ten leadták a szociális la-

kást, hárman pedig piaci
lakbért fizetnek.

A bizottság javasolta a
képviselõ-testületnek, hogy
a fennálló lakbértartozás
egy részét töröljék el, illetve
a szegénységi küszöb alatt
élõ bérlõk kaphassanak 50
százalékos lakbérenged-
ményt. A testület végül nem
tudott dönteni, ezért késõbb
újra napirendre tûzi a lak-
bérhátralékot vizsgáló ad-
hoc bizottság munkájáról
szóló beszámolót.

B.G.

Nõtt a lakbértartozás

Új mûtõtömb
2015-ben

(folytatás az 1. oldalról)
Az elkészített tanulmány-

tervek alapján elkészíttetett
engedélyes tervek becsült
költsége 21 millió forint. A
gyalogos hidak megemelésé-
re számított költségek az Ifjú-
sági Háznál lévõ híd 40, a
Makai híd 35, az Eszperantó
híd 30-35, az Ilonaparti telep
végén található esetében 6
millió forint. 

Kikötõ(k) létesítésére 20
millió, stégekre és víziszín-
padra 220 millió forinttal szá-
mol az elképzelés. A stran-
don, az üdülõházak mögötti
Kurca-parti terület fejlesztése
az üdülõházakkal együtt 40

millióba kerülne. További
költségek, étterem, bár 85
millió, 60 férõhelyes parkoló
40 millió, parkrendezés a
Kurca mellett, a megkezdett
szakasz folytatásaként 50
millió, parkrendezés a kórhá-
zi hídfõnél 15 millió, az Ifjú-
sági ház korszerûsítése, meg-
nyitása a Kurca felé 250 mil-
lió, vízminõség javítás 15 mil-
lió forint.

A képviselõ-testület egyet-
értett a Kurca programban
megfogalmazott tervekkel, a
megvalósítása azonban –
anyagi forrás hiányában – pá-
lyázatokból történne. Horváth
István képviselõ, a városfej-

lesztési bizottság elnöke java-
solta, hogy ne halogassák a
tervek megvalósítását, ne
várjanak pályázati lehetõség-
re, hanem az önkormányzat
biztosítson most 7 millió fo-
rintot a tanulmányterv elké-
szítésére, amit azonban nem
fogadtak el a képviselõk.

Horváth István lapunknak
aggodalmát fejezte ki, hogy a
testületet nem érdekli a város
idegenforgalmi fejlõdését
szolgáló gyors és hatékony
fejlesztés. Az Eszperantó híd
jövõjével kapcsolatban nem
tudott konkrétummal szol-
gálni, de attól fél, hogy az
eredeti terveknek megfelelõ-

en valósul majd meg, ami
nem biztosítja a hajózhatóság
feltételét.

A 46 méter hosszú és 2,3
méter széles, akadálymente-
sen megközelítõ gyalogoshíd
építésére 25 millió forintot
szavazott meg tavaly a testü-
let, majd õsszel elkészültek
az építési engedélyezési ter-
vek és a kivitelezési tervdo-
kumentáció. Varga Sándor
igazgató lapunknak elmond-
ta, hogy az építési engedélyt
is megkapta a Városellátó
Nonprofit Kft., és a testület
döntésén múlik az Eszperan-
tó-híd megépítése.

Besenyei

Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy Németh
Jenõ gyermekorvos október 10-tõl, csütörtöktõl újra a Klauzál
6. számú gyermekorvosi rendelõben fogadja kis betegeit. A
rendelési idõ nem változik.

A felújított rendelõ hivatalos átadására várhatóan novem-
ber elején kerül sor, és ekkor költözik a rendelõbe Bod Zsu-
zsanna is.

Gyermekorvosi rendelés

…október 15-én, kedden 18 órakor K. Horváthné Szabó Edit
grafológust hallhatják az érdeklõdõk a gyermekrajzok elem-
zésérõl.

...október 16-án, szerdán 18 órakor Gárdonyi Géza történel-
mi regényei címmel Poszler György tanár tart elõadást.

A városi könyvtárban...

Mi lesz az Eszperantó-híddal?

Szentes Város Önkormányzata
Szociális Bizottsága

BÉRBE ADJA
a Szentes, Nagy Ferenc u. 1. szám alatti,

1 szobás, összkomfortos,
tetõtéri, 50 m2 alapterületû,

önkormányzati tulajdonú bérlakását.
A lakás megtekinthetõ
2013. október 15-én
és 18-án 10 órakor.

Bérleti díja: 400 Ft + áfa / m2 / hó
A pályázat beadási határideje:

2013. október 25-én, 13.30 óra.
Részletes feltételek:

www.szentes.hu
Városháza 111. iroda

A híd legsürgetõbb hibáit nyáron kijavították. Az új híd tervei elkészültek, a testület döntésére vár az építés.

Az egyetlen piaci alapú bérlakást a Nagy Ferenc utcában kínálja az önkormányzat.
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Elhárult minden finanszí-
rozási akadály, így napokban
újabb lendületet vett a
Kurcapart Kalandpark építé-
se. A többek között Bertók
Róbert érdekeltségébe tartozó
L-Direct Kft. 2010 májusában
193 millió forint uniós támo-
gatást nyert a fejlesztéshez.
A 49 százalékban támoga-
tott, összességében közel 400
millió forint értékû projekt-
rõl 2010 októberében írták
alá a támogatási szerzõdést,
de késõbb visszavonták tõ-
lük a támogatást. A cég fel-

lebbezett, és nyert, de idõ
kellett ahhoz, hogy a beruhá-
zás teljes pénzügyi fedezetét
elõteremtsék. Tavasszal el-
kezdõdött a kivitelezés, ám
nyáron ismét megtorpant a
beruházás.

Bertók Róberttõl megtud-
tuk, az ingatlanfedezet meg-
teremtése a vártnál több idõt
vett igénybe, ezért kellett az
építõknek egy idõre leállni-
uk. - Most már minden felté-
tel adott ahhoz, hogy meg-
épüljön a kalandpark. A re-
gionális fejlesztési ügynök-

ségtõl határidõ módosítást
kértünk, de választ még nem
kaptunk tõlük. Decemberben
fogadókész létesítményt sze-
retnénk megnyitni a nagykö-
zönség elõtt. A téli idõszak-
ban csökkentett üzemmód-
ban fogunk mûködni, az
idõjárástól függõen lehet
majd igénybe venni a ka-
landelemeket. Tavasszal vi-
szont nagyszabású nyitóren-
dezvénnyel és reklámkam-
pánnyal kezdjük a szezont -
mondta lapunknak az ügy-
vezetõ. B.D.

A szentesi vasutasok is
vállaltak önkéntes munkát
környezetük szépítése érde-
kében a MÁV Zrt. szervezé-
sében. Az október 7-i akció-
ban négy vasutas vehetett
részt, a lehetséges létszám
már a meghirdetés elsõ nap-
ján megtelt. A helyszínek és
a maximális résztvevõk szá-

mának meghatározását elõ-
zetesen összehangolták,
ezért nem is jelentkezhettek
többen munkára. Az önkén-
tesek hétfõn az állomási mel-
lékhelyiséget festették ki,
amelyet korábban ismeretlen
tettesek összefirkáltak.

A MÁV Zrt. Kommuniká-
ciós Igazgatóság lapunknak

küldött válaszából kiderült,
hogy az akciónak nincs je-
lentõs költsége, mivel java-
részt olyan munkákat tartal-
maz, amit elõbb-utóbb külsõ
vállalkozó bevonásával - ér-
telemszerûen több költség-
gel - elvégeztetne a vasúttár-
saság. Azaz gyakorlatilag
költségmegtakarítást jelent
az önkéntes akció.

bes

Önkéntes akció

A kórház újszülött osztá-
lya számára inkubátor meg-
vásárlásához szeretett volna
1,5 millió forintot össze-
gyûjteni Baranyi Antal eu-
rópai kerékpáros túrájával.
Az akcióhoz csatlakozott a
Hunor-Coop Zrt. vezérigaz-
gatója és a város polgármes-
tere is. Mészáros Zoltán a
héten adta át az osztályve-
zetõ fõorvosnak a kereske-
delmi cég félmilliós adomá-
nyáról szóló papírt.

A Hunor-Coop Zrt. har-
madik éve értékesített jóté-
konysági kóstolójegyet a le-
csófesztiválján. Az elõzõ két
évben a Szentes Kistérségért
Mentõalapítványt támogatta
a cég, az idén úgy döntöttek,
hogy a kórház csecsemõ – és
gyermekosztály inkubátor
beszerzését segítik. Mészá-
ros Zoltán,  a cég vezérigaz-
gatója a minapi átadón el-
mondta, hogy a több mint
1400 darab jótékonysági kós-
tolójegybõl 382 ezer forint
bevételük származott, me-
lyet a cég félmillió forintra
egészített ki. Az adományt
jelképesen Tóth Edit osztály-
vezetõ vette át, az összeget a
valóságban az osztály támo-
gatására nyitott bankszámlá-
ra utalják át. A fõorvosnõ el-
mondta, hogy jelenleg öt in-
kubátorral rendelkezik az

osztály, amibõl kettõt a kora-
szülötteknél használnak. Egy
új, alapszintû inkubátor 2,5
millió forintba kerül, de fel-
merült, hogy egy használt,
de jól mûködõ berendezést
vásárolnának az összegyûlt
adományból.

A jótékonysági akcióhoz
csatlakozott Baranyi Antal,
aki öt hónap alatt több mint
13 ezer kilométert kerékpá-
rozott Észak-Európában. Iz-
landi úti célja eléréséig ki-
lenc országot érintett, majd a
szigetország körbetekerése
után indult haza. Teljesítmé-
nyével kívánt minél több
pénzt gyûjteni a gyerekek-
nek és a betegeknek a meg-
tett kilométerek után.

A Dr. Bugyi István Kór-
házért Alapítvány számláját
vezetõ Szentesi Hitelszövet-
kezet elnöke lapunkat arról
tájékoztatta, hogy eddig 98
ezer forint érkezett a jóté-
konysági célra. Holman Ist-
ván elmondta, hogy a
Hunor-Coop Zrt. félmillió
forintos adományával kiegé-
szített, és az idõközben még
beérkezõ felajánlások össze-
gét Szirbik Imre ígérete sze-
rint az önkormányzat meg-
duplázza.

Tóth Edit osztályvezetõ fõ-
orvos véleménye szerint az
inkubátor beszerzése fél
éven belül megvalósulhat.

BG

Összefogás az inkubátorért

A jövõ kertészetét állí-
t o t t a  k ö z é p p o n t b a  a
Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskola két na-
pos szakmai rendezvénye.
A z  i n t é z m é n y  t a n u l ó i
szakmai elõadásokon ve-
hettek részt, a látogatók
megismerhették az iskola,
valamint a térség gazdál-
kodóinak termékeit.

A 17. Kertmagyarország
felé kiállítás megnyitóján az
intézmény múltjáról, kima-
gasló szakmai és pedagógiai
munkájáról beszélt Riedlinger
Zsolt, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium osztályvezetõje.
A mezgében 77 hektár szán-
tóföld, 1,5 hektár zöldség-
kert, 3,8 hektár gyümölcsös
és 4 ezer négyzetméter fólia
és üvegház segíti a gyakorla-
ti oktatást. Farkas Sándor, or-
szággyûlési képviselõ a me-
zõgazdaságot érintõ dönté-
seket ismertette, valamint a
gazdálkodókra váró követ-
kezõ uniós gazdasági ciklus
lehetõségeirõl beszélt. A kép-
viselõ elmondta: az elmúlt
idõszakban 15 ezer új õster-
melõt regisztráltak, a terme-
lés közel 10 százalékkal, míg
a mezõgazdasági árak 13
százalékkal emelkedtek. A
8,2 milliárd forintos agrárki-
vitel duplája az importnak.
Az új földprogram keretében

4 ezer gazda kapott 85 ezer
hektár területet mûvelésre. 

A következõ hét éves uni-
ós gazdasági ciklusban 1000
hektár új melegházi ter-
mesztõfelület létrehozását,
26 ezer hektár gyümölcsös
telepítését, a gombatermesz-
tésben 100 komposztelõállító
egység és 60 termesztõfarm
létesítését tûzte ki célul a
kormány. Farkas Sándor be-
szélt az  egységes szakokta-
tásra törekvésrõl, aminek
eredményeként 59 oktatási
intézmény került a tárca irá-
nyítása alá. Az egységes
szakigazgatás részeként a
minisztérium felügyelete alá
kerülnek a kutatóintézetek
is. Lapunk kérdésére az or-
szággyûlési képviselõ el-
mondta, hogy a szentesi ku-
tatóintézet is hamarosan a
szaktárcához kerülhet.

A szakmai rendezvényen
több elõadást is hallhattak az
érdeklõdõk. Elekné Ludányi
Zsuzsanna, a Nemzeti Agrár-
szaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet veze-
tõ tanácsadója az átalakuló
OKJ-s képzésekrõl adott tájé-
koztatást. Kiderült, hogy ki-
futó rendszerben folytatha-
tók a régi OKJ-szerinti szak-
képzések az iskolákban, így
2017-ig lehet régi vizsgákat
szervezni. Az államilag tá-

mogatott iskolai rendszerû
oktatás tekintetében az ag-
rárágazatba tartozó 45  szak-
képesítés és ráépülés közül 4
szakképesítést, 3 ráépülést
tartalmaz a kertészeti kép-
zés. 

Rossz hír, hogy csak isko-
larendszeren kívül, vagy
speciális szakiskolákban in-
dítható kerti munkás, park-
gondozó, kertépítõ és -fen-
ntartó, virágkötõ és virágbol-
ti eladó szakma. 

A Fiatal Gazdák Magyar-
országi Szövetségét mutatta
be Bakó Dániel. A kertész-
vállalkozó elmondta, hogy
jelenleg nincsenek ifjúgazda
pályázati lehetõségek, mivel
a régebbiek keretét már lekö-
tötték, újakat pedig még
nem írtak ki. A fiatal kertész
statisztikai adatok alapján
arról beszélt, hogy 2000 és
2010 között csökkent a gaz-
dák száma, a 35 év alatti gaz-
dálkodók aránya nem éri el a
10 százalékos uniós átlagot
sem. 

Nagygál János energetikai
szakértõ a termálenergia ki-
aknázási lehetõségeit és az új
törvényi szabályozást ismer-
tette. Ledó Ferenc, a Délalföl-
di Kertészek Szövetkezeté-
nek elnöke tevékenységüket
mutatta be.

bes

Kertmagyarország felé

Decemberre készül
el a kalandpark

Felvetõdik a kérdés, hogy
egy olyan városban, mint
Szentes, ahol virágzik a ker-
tészet, érdemes-e még a ker-
tész szakmát választani, vá-
lasztják-e egyáltalán a fiata-
lok. Sokat lehet hallani és ol-
vasni arról, hogy számos pá-
lyázatot írnak ki mostanság
pályakezdõ gazdák számára.
Ennek nyomán két fiatal
gazdával, Oltyán Istvánnal
és Újj Györggyel beszélget-
tünk arról, hogy milyen ne-
hézségekkel kell megbirkóz-
niuk a kezdõknek. 

Mindketten kertészcsalád-
ból származnak, így nem
volt kérdés, hogy õk is efelé
orientálódnak. Oltyán István
(képünkön) jelenleg az Árpád
Agrár Zrt. telepvezetõje és
emellett foglalkozik még sa-
ját gazdaságával is, mely ki-
terjed a szõlõ- és zöldségter-
mesztésre egyaránt. Elárulta,
hogy észrevételei szerint
nem sokan választják a ker-
tészetet, még a mezõgazda-
sági fõiskolát végzettek kö-
zül is vannak olyanok, akik
teljesen más szakmáknál
kötnek ki. Szerinte nagyon
fontos az, hogy minél többen
válasszák ezt a pályát, vala-

mint annak, aki erre adja a
fejét, fontos, hogy szeresse,
amit csinál és ne a dollárjele-
ket lássa benne. Újj György
(képünkön), mint fiatal, 28
éves földtulajdonos azt állít-
ja, hogy akik a gyors meg-
gazdagodás reményében
vágnak bele ebbe, azoknak
csalódniuk kell, hiszen itt
csakis hosszú távra szabad
tervezni. Háromgenerációs
kertészcsalád sarjaként õ is
tisztában van a nehézségek-
kel és az örömökkel is, amit
a kertészet jelent. 

Faggattuk õket arról is,
hogy fontos-e ehhez a szak-
mához a felsõfokú végzett-
ség és az, hogy lépést tart-
sanak az újdonságokkal.
Oltyán István szerint nem
feltétlen szükséges, hogy va-
laki fõiskolát, egyetemet vé-
gezzen, a lényeg az elhiva-
tottság. Ne csak megtanulja,
hogy mikor, hogyan és mivel
kell kezelni egy növényt, ha-
nem tudja az ok-okozati ösz-
szefüggéseket is. Az is tény
azonban, hogy a pályázatok
többsége felsõfokú végzett-
séggel rendelkezõ pályakez-
dõknek íródik. György 2013-
ban nyert meg egy ilyen pá-
lyázatot, és az így kapott
pénzt saját gazdaságának fej-
lesztésére fordíthatja. Ennek
keretében történhet új földek
vásárlása, fejlesztés vagy
akár a géppark kibõvítése is.
Elmondásuk szerint mind-
ketten igyekeznek lépést tar-
tani az újdonságokkal, de le-
szögezik, hogy a hagyomá-
nyos módszereket sem sza-
bad elvetni, hiszen mindket-
ten foglalkoznak szabadföldi
zöldségtermesztéssel is úgy,
mint a karalábé vagy a ká-
poszta. A versenyképesség

miatt azonban elengedhetet-
len, hogy haladjanak az új
fejlesztésekkel. István úgy
gondolja, hogy Szentes ker-
tészei kivételesen jó helyzet-
ben vannak, nem csak a jó
adottságok miatt, hanem
azért is, mert itt nagy az ösz-
szefogás a kertészek között
és itt van a TÉSZ, ami szin-
tén nagy segítséget jelenthet.
Arra a kérdésre, hogy miben
rejlik sikerének a kulcsa – hi-
szen 30 évesen már telepve-
zetõnek mondhatja magát és
emellett vezeti saját gazdasá-
gát – azt felelte, hogy egy ve-
zetõ sikere a dolgozókon
múlik, ezért fontos, hogy a
kapcsolat jól mûködjön be-
osztott és vezetõ között. 

A jövõre nézve, mindkette-
jük tervei között a technikai
fejlõdés és a gazdaságosság
növelése szerepel. Érdemes
megfontolni, amit hallhat-
tunk tõlük, miszerint bátor-
ság kell ahhoz, hogy valaki
ezt a megélhetési formát vá-
lassza, hiszen nem könnyû
szakma, mégis érdemes csi-
nálni annak, akiben van elég
elhivatottság. 

Salánki Zsófia

Még mindig érdemes
a kertészetet választani

A kalandpark indítótornya a közel tíz méter magas mászófallal.

Mészáros Zoltán és Tóth Edit
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Hét év után nyílt Szente-
sen újabb önálló festmény-
kiállítása Szamosközi An-
talnak. A helybeli termé-
szetfestõ alkotásai mindig
sok csodálót vonzanak, ezt
a kiállítási anyagot is a
szentesiektõl érkezõ folya-
matos érdeklõdés hozta
életre.

A festõtõl már megszokott
erdei képek, vadászjelenete-
ket ezúttal a zsákmányra
éhes, ugrani készülõ róka, és
a vadászó vizsla kínál már-
már fényképhitelességû él-
ményt a látogatóknak, de
nem hiányoznak a csendéle-
tek, a vízparti, természeti
környezet sem. Azonban a
virágábrázolások, tájképek
mellett a Tokácsli Galériában
– amely november 2-ig ad
otthont Szamosközi Antal ki-
állításának – feltûnnek a fest-
ményeken egzotikus vadál-
latok, úgy mint leopárd és

oroszlánok is. Nem csupán
ez kínál újdonságot a Szente-
sen hét év szünetet megbon-
tó önálló tárlatban. Mint a
szokásosan megnyitó beszéd
helyett inkább az alkotóval
beszélgetõ Szûcs Lajos alpol-
gármester a képek láttán ki-
fejtette, számára lendülete-
sebbnek tûnnek a festmé-
nyek, talán még szebbek a
színek, s az állatok mozgás-
érzékeltetését is dicsérte. Az
alkotó elárulta, a most látha-
tó képek mintegy 80 százalé-
kát erre a kiállításra festette.
Annyian megállították az ut-
cán, érdeklõdve, hogy ez is
alkotásra késztette. Nem
gyûlt össze az elmúlt évek
során egy tárlatra való anya-
ga, ezzel magyarázható a
hosszabb szünet. Máshol vi-
szont voltak bemutatkozási
lehetõségei, így Esztergom-
ban, Szilvásváradon, vala-
mint a keszthelyi Festetics

kastély Kittenberger terme is
az õ természetképeivel nyi-
tott, a Szamosközi mûvek
ezeken a kiállítóhelyeken is
nagy sikert arattak.

A szentesi közönség imád-
ja a  tájképeket, ez vezérelte
Antalt, s valóban szembetû-
nõ a  nyári és téli Kurca-par-
tot, ligetet, erdõrészletet áb-
rázoló képek sokasága. Az
állatos képekrõl szólva büsz-
kén említette a beszélgetés-
ben, hogy 2008 után a 2013-
as naptárat is az õ festmé-
nyei felhasználásával adta ki
a Nimród Vadászújság. A
szaklappal kialakított jó kap-
csolatnak köszönhetõ, hogy
afrikai vadállatok is szere-
pelnek néhány képén. A
FEHOVA kiállítás és vásárra
kapott felkérést, hogy a kiál-
lított trófeákat az õ vadálla-
tos képei is díszítsék. Sza-
farin ugyan nem járt, de ba-
rátai videóiból sokat tanult,
ami segítette, hogy természe-
tes környezetükben festhesse
meg például az oroszláno-
kat. Jó kis kirándulásnak
tartja ezt Szamosközi Antal,
aki a Szafari Klubnak is tagja
volt. Kedvence a Bongo cí-
mû kép, ettõl nem válna
meg, mert ez a festmény ké-
szült elsõként új lakásukban.
A Kertvárosban lévõ házuk-
ban nem régóta laknak fele-
ségével, akivel 25 éves háza-
sok, s a természetközeli kör-
nyezet csak még inkább fo-
kozta alkotókedvét, mondta
Antal.

Gobelinkiállítás lesz jövõ
májusban is,  tudtuk meg
Szamosközi Antaltól, aki, ha
a természetképekben megfá-
radt, továbbra is csendéle-
tekkel lazít.

D.J.

A CimbaliBand fejének fa-
lujában, Turán annyira ter-
mészetes a néphagyomány-
ok átörökítése, mint máshol a
levegõvétel. A zenekarvezetõ
(egyben a Czimbalmos pálin-
ka-márka büszke tulajdono-
sa), Unger Balázs pályája az
autentikus népzenét mûvelõ
Galga zenekarban indult, a
Magyar Állami Népi Együt-
tesben folytatódott. Játszott
(a teljesség igénye nélkül) a
Palya Bea neve által fémjel-
zett Kárpátiában (amely nem
tévesztendõ össze a hasonló
néven futó ún. nemzeti
rockzenekarral - az ugyanis a
kulturális kitüntetés-ügyi mi-
niszteriális döntéshozók pri-
vilégiuma). Fertõzõdött a
jazz berkeiben, nem akármi-
lyen környezetben: Dresch
Mihály együttesében! Ennek
ellenére mindkét szólóleme-
ze vegytiszta népzenét tartal-
maz. Végsõ soron a fenti ál-
lomások a fiatal muzsikusok-
ból álló, az Unger Balázs ne-
ve alatt futott projektbõl ki-
nõtt CimbaliBand elõtörté-
netét képezik.

Más megközelítésben: ho-
gyan lett a Magyar Állami
Népi Együttes zenekarának
oszlopából a cimbalom
Chuck Berry-je? A nem min-
dennapi mûvészpálya mér-
földkövei nem egyebek,
mint a CimbaliBand lemezei.
Az elsõ, a TransBalkan
Express akkora sebességgel
rohant bele (nemzetközileg
is) a világzene világába, mint
a mozdony a CD borítóján.
A népzenei feldolgozások
között ugyanis megbújt egy
slágergyanús darab, az
Oppadirida, amelyre akarva-

akaratlan felkapta a fejét,
akinek alkalma volt meghal-
lani azt. A Feketetó muzsiká-
ja a nevezett falu vásári han-
gulatát idézi, az egymás kö-
zelségében élõ népek zenéi-
bõl válogatva. Következhe-
tett egy élõben rögzített
album, a CimbaliBand-
koncertek hiteles hangi/han-
gulati lenyomata. A 2011-ben
kiadott Ablakimba pedig
már helyenként rockos
hangvételt mutat – nem sza-
kadva el a népzenétõl. (Rajta

egy nagyon szerethetõ saját
szerzeménnyel, amely az
Igénytelen dal címet viseli.)
A 2012-es Szívtánc (egyik
dala klipjét a pusztulásában
is méltóságteljes turai kas-
télyban forgatták) tovább
mélyíti a virtuóz cimbalom-
játék és a népzene sajátos vi-
szonyát. 2013-ban pedig egy
(talán kevéssé sikerült) saját
szerzeményekbõl álló négy-
számos lemezt publikáltak, a
játékos Ungerground cím-
mel.

És hogy mit várhatunk ok-
tóber 22-én, kedden 19 óra-
kor a zeneiskolában, ahová  a
CimbaliBand elõször látogat
a Zene-Világ-Zene koncertso-
rozat keretében? Nos, az ün-
nep elõestéjére tekintettel
mindenképp népzene-domi-
nanciát. Ugyanakkor, nem is
õk lennének, ha nem vennék
olykor könnyedebbre is a fi-
gurát. Történjék bármi, annyi
bizonyos: ismét kihagyhatat-
lan koncert elõtt állunk!

Olasz Sándor

CimbaliBand: Szívtánc
és hagyományõrzés

Közelebb a természethez

A Székelyföld címû kul-
turális-irodalmi folyóirat
munkatársai vendégesked-
tek városunkban két napig
a héten. A városi könyvtár-
ban szerdán tartott esten
megcsillant a székely hu-
mor az írásokban és a be-
szélgetésben egyaránt.

A Krúdy Gyula Baráti Kör
és a könyvtár meghívására
érkezett vendégeket és az ér-
deklõdõket az irodalmi tár-
saság egyik tagjának, Mihály
Bélának és Várkonyiné Mihály
Ernának klarinétjátéka kö-
szöntötte egy csíki dallal.

A Csíkszeredán szerkesz-
tett irodalmi-kulturális fo-
lyóirat sokak számára etalon
- derült ki rögtön az est ele-
jén, legyen az Honoluluban,
vagy Ausztriában, akár Izra-
elben élõ magyar. A szer-
kesztõkkel a beszélgetést ve-
zetõ Bene Zoltán, a Szegedi
Lap fõszerkesztõje indító
kérdésében azt vetette fel,
mennyire kell egy irodalmi-
kulturális lapnak kötõdnie a
tájhoz, amiben keletkezett. A
fõszerkesztõ Lövétei Lázár
László (József Attila és Rad-
nóti-díjas költõ) kifejtette,
szerinte nem szépirodalmi,
hanem kulturális lapként ta-
lálta ki Ferenczi István és
Farkas Árpád. Mindössze 30
százaléka szépirodalom, a
többi oldalt az egyéb témák
(filozófia, színház, képzõmû-
vészet, történelem) töltik
meg. Már a kezdet kezdetén
(1997 októberében) sem volt
kizáró, hogy csupán a Szé-
kelyföldrõl szóljon a kiad-
vány. Világirodalom vált a
Székelyföldbõl. Hiszen min-

denütt vannak székelyek, ez
a folyóirat elõfizetõi névso-
rából is látszik. 1600 pél-
dányban kel el a kiadvány,
remittenda alig marad raktá-
ron, büszkélkedett a fõszer-
kesztõ. 

Molnár Vilmos, Márai-díjas
író a történelem rovat szer-
kesztõjeként elmondta, 89-
ig sok témáról nem lehetett
szólni, azóta az irattárból
elõkerült dokumentumok
éppúgy részét képezik a
lapnak, mint a Ködoszlás
rovatban neves történészek
tanulmányai, köztük több
magyar is megkapta már a
folyóirat díját. Nagyon iz-
galmas az is, amikor az egy-
szerû ember visszaemléke-
zéseit közlik le. 

Fekete Vince József Attila –
díjas költõ, a folyóirat szer-
kesztõje szerint földrajzilag

nem behatárolható, kikhez
szól a lap, hiszen a szívek-
ben osztódik Székelyföld.

Az esten megállapítást
nyert, hogy ha holnaptól
nem kapnának új kéziratot,
akkor is legalább egy évig
meg tudnák tölteni a Szé-
kelyföld hasábjait, méghozzá
minõségi irodalommal. Szó
esett a Székely Könyvtár ki-
adásairól is. 10 kötet lát nap-
világot évente, igényes kivi-
telben az erdélyi irodalom
legjavából. Ez is egy misszió
– ha egy unoka olvassa eze-
ket, tud beszélgetni a nagy-
mamájával, nem csak skype-
on New Yorkból.

Az ízes székely humorból,
a felolvasott írásokban és a
megnyilvánulásokban is ré-
sze lehetett a szép számú kö-
zönségnek.

D. J.

Székely humor a
Székelyföld esten

Október 15-én, kedden lát-
hatják az érdeklõdõk a me-
gyeházán Édes Rózám, Dé-
ryné szerelmes élete címû re-
formkori játékot két részben.
Elõadja: Csomor Csilla.

Október 16-án, szerdán a
Micimackó-bérlet elsõ prog-

ramját a Mekk mester, az
ezermester címû színházi
elõadást láthatják a gyerekek
a Szegedi Miniszínház elõ-
adásában. Az elõadások 9,
10,30  és 14 órakor kezdõd-
nek a Móricz Zsigmond-ház-
ban.

Bérletek

Egy fergeteges buli kereke-
dett abból, hogy a Tücsök ze-
nekar kiköltözött jól megszo-
kott helyérõl, s a Koszta Jó-
zsef Múzeumban tartották
legutóbbi klubfoglalkozásu-
kat egy Leader-pályázatnak
köszönhetõen. Még a zené-
szeket is meglepte, milyen
sokan elmentek az október 6-
án rendezett játékos délelõtt-
re. A múzeumi környezet
úgy látszik, motiválta a szü-
lõket is, hogy elhozzák kis-

gyermeküket, akikbõl talán
múzeumlátogató válhat.
Mint a zenekartól megtud-
tuk, a nyáron megjelent
Négy jóbarát címû, saját da-
lokat tartalmazó lemezüket
nagyon pozitívan fogadta a
gyerekközönség. A kicsik
szívesen éneklik a dalokat,
amelyekben az együttes tag-
jai is közelebb kerülhetnek a
hallgatóságukhoz, hiszen a
zenekari figuráik történetei-
rõl szólnak a szövegek.

Tücsök a múzeumban

Fotó: Kárpáti Lajos
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Az idei szezon második labdarúgó
Interliga fordulóját Békéscsabán bonyolí-
tották le az elmúlt hétvégén. A Szentesi Ju-
nior FC négy korosztályos csapattal uta-
zott a rendezvényre, és jó hír, hogy a négy
csapatunkból háromnak sikerült gyõzel-
met szerezni, pedig nem akármilyen ellen-
felekkel kellett megmérkõzniük a kicsik-
nek. 

A Szentes a házigazdák mellett a debre-
ceni Loki Focisulival és a Temesvár együt-
tesével mérkõztek meg. Kovács László, a

Szentesi Junior FC szakmai vezetõ beszá-
molt arról, hogy a 2004-es és a 2006-os kor-
osztály legyõzte a Békéscsabát, a 2005-
ösök két gyõzelmet arattak és a 2003-as
gárda is szerzett egy pontot a hétvégén. –
Szombaton délelõtt 9 órakor ismét Szentes
lesz a házigazdája az Interliga fordulónak,
ezúttal egy temesvári, egy makói és egy
hódmezõvásárhelyi egyesület korosztályos
csapatai érkeznek a Pusztai László Sport-
telepre – mondta Kovács László.

hv

Könnyedén nyerte meg
elsõ bajnoki mérkõzését a
Hungerit-Szentesi VK nõi
vízilabda-együttese az ASI
gárdája ellen. 

Gólfesztivált és erõde-
monstrációt tartott a Hun-
gerit-Szentesi VK nõi csapata
a bajnoki nyitófordulóban, a
ligeti uszodában. Tóth László
gárdája 24-4-re nyert az An-
gyalföldi Sportiskola ellen.
Sok izgulnivaló nem volt a
mérkõzésen, legfeljebb any-
nyi, hogy vajon melyik ne-
gyedben éri el a húsz talála-
tot a Szentes. Nos, erre már a
harmadik negyedben sor ke-
rült, aztán erre pakoltak még
rá négyet a mieink az utolsó

nyolc percben. Az idegenlé-
giósok jól mutatkoztak be, a
brit Etiebet egy, a remekül
játszó Van der Sloot öt találat-
tal vette ki a részét a gyõze-
lembõl. – Elsõ mérkõzésnek
jó volt, de ezek után csak ne-
hezebb összecsapások vár-
nak ránk – mondta Tóth
László a lefújást követõen. –
Szombaton este a Szegeddel
játszunk, majd a BVSC kö-
vetkezik, de úgy gondolom,
hogy ezeket a mérkõzéseket
is tudjuk majd hozni, ha
megmarad az a fajta hozzá-
állás, ami az egész felkészü-
lés alatt jellemezte a lányo-
kat. 

hv

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub által  október 6-án
megrendezett idényzáró kis-
pályás felnõtt labdarúgótor-
na eredményei.

1. Grund FC, 2. Tenger-
alattjárók, 3. Dream-Team
(Árpád Szabadidõs SK), 4.
Hungerit. Legjobb góllövõ:
Mihály Róbert (Grund FC).

A Szeretetakció a szegé-
nyek karácsonyáért elneve-
zésû kispályás teremlabda-
rúgó tornát november 17-re
tervezik.

Grund FC

Négy mérkõzés, négy gyõ-
zelem – hibátlanul teljesít eb-
ben a bajnoki évadban a
Szentesi Kinizsi SZITE aszta-
litenisz csapata. A Kinizsi ez-
úttal Tápiógyörgyén gyûjtöt-
te be a bajnoki pontokat.

Az elsõ négy fordulóban
hat pontot tervezett be a Ki-
nizsi asztaliteniszezõinek ve-
zetõsége, és ez egy NB II-es
újonctól nem is lenne rossz
teljesítmény. Nos, a gárda
immár négy meccsbõl nyolc
pontnál tart, Bunda Szabolcsék
tehát minden várakozást fe-
lülmúlóan kezdték a bajnok-
ságot. A csapat ezúttal
Tápiógyörgyén nyert, 13 – 5-
re gyõzve le a házigazdákat.
– Hasonlóan kezdtünk, mint
egy héttel korábban, hiszen a
párosok összecsapása után 1-
1 volt az állás – mondta He-
gedûs Gábor szakosztályveze-
tõ. – Ezúttal nem tudtunk
rögtön elhúzni ellenfelünk-
tõl, mivel 4-4-ig fej-fej mellett
haladt a két együttes, utána
viszont zsinórban hét egyéni
mérkõzést nyertünk, eldönt-
ve ezzel a bajnoki pontok
sorsát.

A Szentes ezzel a gyõzel-
mével – holtversenyben a
BVSC-vel – elsõ helyen áll a
tabellán. A mieink legköze-
lebb hazai környezetben fo-
gadják a Békési TE asztalite-
niszezõit. A két csapat leg-
utóbb augusztusban találko-
zott, ekkor ún. helybetöltõ
mérkõzésen nem bírt egy-
mással a két csapat, 9-9-es
döntetlen született.

hv

Hibátlanok!

Hol van már a néhány
héttel ezelõtt,  a Magyar
Kupában, a Ferencvárossal
szemben elért 12-12-es
döntetlen… Bajnoki mérkõ-
zésen, a Valdor-Szentesi VK
férfi vízilabdacsapata hazai
medencében simán kika-
pott 13-4-re a fõvárosiaktól.

1-0-ra, majd 2-1-re is vezet-
tek a mieink a Ferencváros
ellen, ekkor még minden
szurkoló reménykedett,
hogy az elsõ fordulóban, a
Debrecen elleni bravúros
pontszerzést ezúttal gyõze-
lem követi majd. Nem így
lett,

– A Ferencváros ezen a na-
pon hozzáállásban, szívben,
játékban egyértelmûen fölül-
múlt minket – mondta a ta-
lálkozó után Fülöp Tibor
(képünkön) vezetõedzõ. – Azt
mindenképpen meg kell fej-

tenünk, hogy miért nem volt
bennünk kellõ küzdõszel-
lem, akarás ahhoz, hogy
akár 3-4 gólos hátrányból is
megpróbáljunk visszajönni.
Jelenleg a Ferencváros erõs
ellenfél számunkra, ki lehet
kapni tõlük, de nem ilyen já-
tékkal, mint amilyet ezen az
estén produkáltunk.

A csapat legközelebb októ-
ber 12-én, szombaton, hazai
medencében fogadta volna a
Szolnokot, ez a mérkõzés
azonban elmarad, a két csa-
pat majd 22-én, Szolnokon
csap össze. Elõtte három
nappal a Szentes a Honvéd
vendége lesz majd a fõváros-
ban. A Szentes jelenleg a 13.,
utolsó elõtti helyen áll a ta-
bellán. 

hv

Újabb Interliga-forduló

Kétszer is vezetett, há-
rom gólt szerzett hazai pá-
lyán, mégis kikapott az
Ásott-halom együttesétõl a
Szentesi Kinizsi labdarúgó
csapata.

Jól kezdõdött az elmúlt
hétvégi bajnokija a Kinizsi-
nek, hiszen hazai pályán
gyorsan vezetést szereztek a
mieink Kovács Norbert révén
az Ásotthalom ellen. A ven-
dégek tíz perccel késõbb vá-
laszoltak, ám Kovács szinte
azonnal ismét eredményes
volt, így újra a Szentesnél
volt az elõny. Sajnos nem si-
került elõnynyel vonulni a
pihenõre, hiszen a 36. perc-
tõl ismét döntetlen volt az
állás. A második játékrész
elsõ negyedórája a vendége-
ké volt, két gólt is szereztek,

ekkor úgy tûnt, eldõlt az ös-
szecsapás. Vincze fejes gólja
még visszahozta a szentesi
reményeket, ám a 84. perc-
ben szerzett újabb vendég-
gól mindent eldöntött, sõt a
lefújás elõtt nem sokkal ha-
todik alkalommal is a háló-
ból szedte ki a labdát
Gömöri kapus. Bozóki Zoltán

vezetõedzõ érthetõen bos-
szús volt a lefújást követõ-
en, mert továbbra sem állt
össze a csapat hátsó alakza-
ta, két mérkõzésen kilenc
gólt kapott a csapat, ráadá-
sul hazai pályán. – Már a ta-
lálkozó elején látni lehetett,
hogyha nem rendezzük so-
rainkat hátul, akkor nagyon
megszórhatnak minket. Rá-
adásul óriási egyéni hibákat
is elkövettünk, ez is közre-

játszott a hat bekapott gól-
ban. Játékban talán nem volt
akkora különbség a két csa-
pat között, de a védekezé-
sünk ezen a mérkõzésen
csõdöt mondott – nyilatkoz-
ta a tréner. 

13-án, vasárnap 15 órakor
újabb fontos mérkõzés vár a
Szentesre; a tabella utolsó
helyén álló Nagymágocs
otthonába látogatnak, ahon-
nan a bentmaradás szem-
pontjából fontos ponttal
vagy pontokkal kellene ha-
zatérni.

hv

Nagymágocson
lehet javítani

Edzõmeccs
a nyitányon

A Pollák DSE dzsúdósai az
alábbi eredményeket érték el
szeptember 28-29-én a Pak-
son rendezett Atom Kupán:
diák C kategóriában Németh
Bernadett 5., a serdülõknél
Szíjjártó László 7., Gálfi Ádám
5. helyen végzett.

Kecskeméten október 5-én
az  I. Osztályú Országos Baj-
nokságon Joó Abigél arany,

míg Kalydy Patrícia (képünkön

balról) ezüstérmet szerzett.
Másnap, szintén Kecskemé-
ten, de már a  Zsoldos Zsolt
emlékverseny Szentkirályi
Kupán diák D kategóriában
7. Felföldi Zsombor.

Ob-ezüst

Második mérkõzését is
megnyerte az NB II-ben a
Szentesi Sakk SE csapata. A
Volosin Vlagyimir vezette
szentesiek Kiskunfélegyhá-
zán nyertek, és harmadik he-
lyen állnak a tabellán.

Néhány helyen kicserélõ-
dött a társaság az elsõ fordu-
lóhoz képest, ezúttal már
szentesi színekben ült asztal-
hoz Világos Nándor, aki

Adáról igazolt a Szentesbe,
de játszott az a Hajdú Sándor
is, aki tavaly is az egyik leg-
jobb pontszerzõje volt a csa-
patnak. A mieink végül na-
gyon magabiztosan, 9-3-ra
nyertek Félegyházán a házi-
gazdák ellen. – Sokkal szoro-
sabb mérkõzésre számítot-
tam, de kellemes meglepe-
tésre fölényes gyõzelmet
arattunk – mondta Kozák Já-

nos, a Szentesi Sakk SE elnö-
ke. – Október 20-án a megye-
házán látjuk vendégül az
Abony csapatát, amely a Kis-
kunfélegyházával közel azo-
nos játékerõt képvisel, de
tudjuk, hogy nincs két egy-
forma mérkõzés, így egy mi-
nimális különbségû gyõze-
lemmel is elégedett lennék.

hv

Gyõztek a sakkozók

HUNGERIT-SZENTES –
ANGYALFÖLDI SPORT-
ISKOLA 24–4 (7–2, 7–1,
6–0, 4–1)

Vodafone nõi vízilabda
OB I, 1. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda,
300 nézõ. Vezette: Fekete B.,
Vojvoda.

Hungerit-Szentes: Gundl
– Gyõri 2, Hevesi 1, VAN
DER SLOOT 5, Kádár 3,
KÖVÉR-KIS 5, GÉMES 6.
Csere: TEREFOU (kapus),
Etiebet 1, Magyar, Elbert 1,
Rácz, Bartucz, Vida. Edzõ:
Tóth László.

Gól – emberelõnybõl:
12/4, ill. 7/0. Gól – ötméte-
resbõl: 5/3, ill. –.

Kipontozódott: Bene, Tö-
rök, Bodócs.

SZENTES – FTC 4–13
(2–4, 0–1, 2–3, 0–5)

Férfi vízilabda OB I, 4.
forduló. Szentes, Széchenyi
ligeti uszoda, 400 nézõ. Ve-
zette: Vojvoda, Fekete B.

Valdor-Szentes: HOR-
VÁTH T. – Fanfani, Józsa 1,
Németh D. 1, Kistamás,
Kolarik 1, Keresztes. Csere:
Hegedûs B., Kiss Gy., He-
gedûs I., Nagy M. 1, Szabó
L., Werner. Edzõ: Fülöp Ti-
bor.

Gól – emberelõnybõl:
18/1, ill. 16/8. Gól – ötmé-
teresbõl: –, ill. 2/1.

Kipontozódott: Roach
(12.), Etédi (21.), Németh D.
(25.), Major (30.), Nagy M.
(31.), Fanfani (32.).

Nem bírtak
a Fradival

Fotó: Vidovics

A teke NB-II keleti csoportjában szereplõ Szentesi VTE
négy forduló után a tabella 10. helyén áll. Legutóbb a Széche-
nyi SC otthonában kaptak ki 6 :2 arányban. A Varga Sándor,
Vajda István, Szabó László, Csanki István, Kovács István és
ifj. Csanki István összeállításban felálló gárda ezen a hétvé-
gén a jelenleg 4. helyen álló Nádújfalu KSE - t fogadja.

A Szentesi VTE ifjúsági csapata 1:0-ra nyert a Széchenyi SC
ellen és négy gyõzelmével jelenleg vezeti a bajnokságot.

Élen az ifik
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Városunkban él már egy
éve a népszerû Hooligans
együttes egyik alapító tagja,
basszusgitárosa. Móritz
Norbert egyáltalán nem saj-
nálja, hogy feladta a buda-
pesti zenészlétet. Szentesen
a barátnõjével kezdett új
életet, itt állt munkába elõ-
ször, s itt vannak tervei a ze-
nélésben is.

Vidéki zenekarként futott
be karriert annak idején a
Holigans zenekar, a sikerek
részese volt 10 éven keresz-
tül Móritz Norbert is. A fia-
talember Miskolcon szüle-
tett, de három hónapos korá-
ban Budapestre költöztek,
ennek ellenére azt vallja,
borsodi vér folyik az ereiben,
csakúgy, mint az együttes
szerencsi tagjaiban. Norbert
1997-ben az elsõ Hooligans-
lemeznél már ott bábásko-
dott, aztán még hat koron-
gon játszott 2007-es kiválásá-
ig, a Bohémélet volt az utol-
só album, amelyen basszus-
gitározott.

Általános iskolásként õ is
arról álmodozott, mint so-
kan, hogy híres rockzenész
lesz, és nem lesz hiány csa-
jokban. Zenész édesapja
hangszerein kezdett elõször
gyakorolni, amit otthon ta-
lált, például szaxofononon.
Azután a bátyjától kapott
basszusgitárt, s másnap már
zenekarba jelentkezett. 16
éves korától zenélt alternatív
együttesekben (többek kö-
zött Müller Péter Sziámi fele-
ségével az Ági és a fiúkban),
majd 21 évesen bekerült a
Hooligansbe. Ezekrõl az
évekrõl ezt mondja: – Min-
denféle sztori elõfordult ak-
koriban, nehéz kiemelni bár-
mit is.  Megvalósult, amirõl
gyerekkoromban álmodoz-
tam: játszottunk teltházas

sportcsarnokban, emberek-
kel teli fõtereken, s rajongtak
értünk. Szerencsére még
megéltem, hogy az elsõ öt
évben még el tudtunk menni
szórakozni helyben valaho-
va, késõbb már teljesen el
voltunk szeparálva kordo-
nokkal – emlékezik a zenész
a nagy sikerû évekre. – A ze-
nekartól való távozásom
már olyan régen volt, hogy
nem is szoktam rá gondolni.
Nem volt rossz otthagyni az
együttest, sõt, akkor úgy
éreztem, könnyû volt –
mondja Norbert. Az is igaz,
akkora sikert egyetlen továb-
bi zenekarával sem ért el. Pe-
dig játszott Slamóval (az ED-
DA egykori tagjával), s az al-
ternatív zenei körökben
jegyzett Kaukázus zenekar-
ban is zenélt. 

Volt, amikor megbánta,
hogy szakított a mind feljebb
törõ zenekarral, máskor úgy
van vele, jó döntés volt. Nor-
bert bevallása szerint úgy
szereti élni az életét, ahogy
akarja, lázadónak tartja ma-
gát, talán ez vezetett a
Hooligans együttestõl való
távozásához is. – Ebbõl a
szempontból nem bántam
meg, hiszen a saját utamat
követtem – fogalmaz.

S hogy miért Szentes lett a
célállomás, ahová tavaly
szeptember 1-jén letelepe-
dett? – Nõ van a dologban,
mint mindig. De ez is össze-
tett dolog. Lehet, hogy még
mindig Pesten sínylõdnék,
de nem tetszett már a fõvá-
rosi zenészélet. Azt mond-

ják, minden siker mögött
van egy nõ. Hirtelen döntés
volt, hogy Szentesre költöz-
zek. Barátnõm, Kitti ide járt
iskolába, eredetileg márciu-
sig maradtunk volna, aztán
másként alakult. 

Norbert nem vágyik visz-
sza, tervei már itt vannak.
Azt mondja, a merész lépés
jó döntésnek bizonyult. Ott-
honában egy házi stúdióban
nyugodt környezetben, ha

eszébe jut valami, feljátssza –
minden más, mint régen. 

Mostanában gondolkodik
egy új zenekarban, amihez
helyben válogatna tagokat,
azonban még csak 1-2 ze-
nészt ismer a városban. Stí-
lusban nem gondolkodik,
mert ha már van egy zene-
kar, akkor alakul ki a stílus.
Példaként megemlíti a
Hooliganset, amely, ahogy
fejlõdött, úgy érték hatások.

Norbert egy éve együtt él
Kittivel, aki könyvelõ vég-
zettséggel keres munkát lá-
zasan, lehetõleg helyben,
míg a zenész egyelõre meg-
találta számítását az egyik
helyi üzemben. Nem is tit-
kolja, ez az elsõ munkahelye
életében. Elõször nem mert
elmenni dolgozni, mondván,
úgysem bírná, hiszen ez tel-
jesen más, mint a zenészélet,
amihez hozzászokott. – Kel-
lemesen csalódtam magam-
ban – összegzi a mun-
kábaállása óta eltelt csaknem
egy évet. Barátaival beszél-
getett, hogy kipróbálná, mi-
lyen dolgozni, s õk ajánlot-
ták a munkahelyet, ahol cím-
kézõként jól érzi magát az
egykori sztárzenész. 

A gyárban titkolta múltját,
mégis elterjedt. Arra azon-
ban még nem nagyon volt
példa, hogy az utcán felis-
merték volna itt Szentesen.
Büszke a Hooligans-múltra,
hiszen részese volt, s azt
mondja, több jó történt vele,
mint rossz. Lakása falán az
aranylemezek is errõl tanús-
kodnak. – Találkoztam velük
amikor itt léptek fel tavaly,
sõt, segítettek a költözésben
mert a turnébuszba berak-
tunk pár nagyobb cuccomat.
Ekkor találkoztam velük
utoljára.

Tetszik neki a város, amit
már kezd felfedezni. Örül,
hogy ennyi kerékpárossal ta-
lálkozik, õ maga is beszer-
zett egy járgányt, azzal szo-
kott kijárni a Tiszához.

Darók József

Szentesen alapítana zenekart a Hooligans volt gitárosa

Egy megközelíthetõ sztár

Kos
Ne abból induljon ki, mit
mondanak önnek, ha-

nem, hogy ki mondja. Szembesül-
nie kell az emberi irigységgel és
rosszindulattal, amelyet nehezen
tud elfogadni, de sikerül megbir-
kózni vele. 

Bika
Akkor érzi igazán elemé-
ben magát, ha veszeked-

het. Önmagának sem tudná meg-
magyarázni, miért keresi a feszült-
ség levezetésnek ezt a módját, de
ez nem túl szerencsés.

Ikrek
Aki szelet vet, vihart arat.
Azaz számítania kell arra,

ha kritizál, nem marad az ön telje-
sítménye sem értékelés nélkül. Ha
sikerül jól megválasztania a vita-
partnereit, a beszélgetések még a
hasznára lehetnek.

Rák
Elsõsorban a feladataira
összpontosítson, ezzel

elejét veheti annak, hogy a problé-
máin járjon az esze. Megoldást a
gondjaira egyelõre úgysem találna,
ahhoz több idõre lenne szüksége.

Oroszlán
Van az úgy, hogy hallgat-
ni aranyat ér, ezt tartsa

szem elõtt. Ha õszintén elmondja,
amit gondol, azzal mély sebeket
ejthet, ezért talán mindenkinek jobb
lenne, ha most nem mondaná el.

Szûz
Egész eddig próbálta ha-
logatni, de most úgy érzi,

nincs mire várnia, lépnie kell. Elé-
gedetlen a helyzettel, amibe került
és tudja, hogy fájdalmas lesz, amit
tenni kényszerül.

Mérleg
Az újdonság mindig fel-
villanyozza, feltölti ener-

giával, így lesz ez most is. Ezért ne
ijedjen meg, ha kezdetben fáradt-
nak is érzi magát, ahogy belekez-
denek, a lendület sodorja majd
magával. 

Skorpió
Kivételesen nem mások-
ban keresi a hibát, in-

kább saját magában. Bár tudja,
hogy nem csak ön hibázott, most
mégsem azzal foglalkozik, hogy
másokból csináljon bûnbakot.

Nyilas
Élvezi, hogy van mit csi-
nálnia és nincs ideje pi-

henni.  Amit meg kell csinálnia, azt
természetesen már ne halogassa,
de iktasson közbe szüneteket, ami-
kor kicsit megpihen.

Bak
Nehezen tudja megtalálni
a közös hangot mind-

azokkal, akikkel együtt kellene dol-
goznia. Igyekezzen a lehetõ legke-
vesebb kárt okozni magának, ezt
úgy teheti meg, hogy megválogatja
a szavait.

Vízöntõ
Hiába mozog olyan em-
berek körében, akik jól

ismerik önt, õk sem tudhatnak
mindent. Éppen ezért nem is vár-
hatja el tõlük, hogy tisztában legye-
nek azzal, mi is játszódik le önben. 

Halak
Este végignézve az el-
végzett munkákat megle-

põdve tapasztalja, hogy a lelkese-
dés milyen energiákat képes önben
ébreszteni és mennyire észrevét-
lennek tûnnek az akadályok, ha
csak a célt tartja szem elõtt. 

Október 12-18.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Már nem is számoljuk,

hanyadik alkalommal vet-
tünk részt Fóton 2013 szep-
temberében a terápiás lova-
sok számára az év legna-
gyobb megmozdulásán, a
terápiás lovasversenyen.

Ami biztos, egyetlen évet
sem mulasztottunk, akár ba-
rátságos, verõfényes – sze-
rencsére ebbõl volt több –,
akár felhõs, hûvös idõben,
netán zuhogó esõben szur-
kolhattunk egymásnak. 

Eljött végre a várva-várt
pénteki nap. A többiek még
iskolába mentek, mi pedig
indultunk,  mert 2012 óta
már 3 napossá „duzzadt” a
verseny, olyan sok a ver-
senyzõ. Szerencsére nem té-
vedtünk el nagyon. Az a frá-
nya GPS! Pedig volt, aki na-
gyon értett a beállításához!?
Na, azért csak odaértünk
idõben, s megkezdõdött a lo-
vasoknak a versenyek izgal-
ma, nekünk, kísérõknek a
pörgõ gyerekek terelgetése,
lehetõleg a kijelölt csapáso-
kon. Kifárasztani õket, – lé-
gyen az lány vagy fiú – lehe-
tetlen. A kollégium „nem-
alvást” jelentett számukra,
akár egy jó osztálykirándu-
láson. De a 3 órai pihenés is
elégnek bizonyult lovasaink
számára, teljesítményükön
egyáltalán nem látszott az
alváshiány. Rajtunk, felnõt-
teken annál inkább!

Az elemózsia is bõséges és
finom volt, még a sorban ál-

lás is majdnem türelmes vá-
rakozást jelentett. Fõként,
mivel utána be lehetett állni
fenséges, finom fagyiért!

Arról már nem is beszélve,
hogy majdnem mindenki
éremmel, és kivétel nélkül
mindenki ajándékkal tért ha-
za, s kupáink száma is gya-
rapodott. Ohly Ági néni még
fényképeket is készített, -
hogy volt rá ideje? - amit oly
jó lesz nézegetni a hosszú té-
li estéken.

Még haza sem értünk a
versenyrõl, már arról beszél-
gettek a gyerekek az autó-
ban: „Ugye jövõre is lesz
verseny és persze nem nél-
külünk!”

Végül, de nem utolsó sor-
ban lássuk az eredményeket!

Díjlovagló Magyar Para-
sport Bajnokságon Makai
Anikó eredményesen teljesí-
tette kûrjét.

A terápiás lovasversenyen
díjlovaglásban 2. lett Szabó
Zita, Seres Ferenc pedig 5.
Önálló lovaglásban Horváth
Zsolt 6. helyen végzett.

Terápiás lovastornában 1.
Horváth László, 2. Turcsik Ró-
bert és Benedek Antal 3. Lévai
Dávid, 5. Horváth Zsolt, 7.
Seres Ferenc. Csapat váltó-
versenyben 2. helyezés Sza-
bó Zita, Benedek Antal, Hor-
váth Zsolt, Lévai Dávid.
Hajduh Dávid pedig ügyessé-
gi feladatokban 8. lett.

Piti Irén 
gyógypedagógus-

lovasterapeuta

Nincs nélkülünk
verseny Fóton

Az idei évben hagyomány-
teremtõ szándékkal új játé-
kos vetélkedõt hirdetett
a Szentesi Vendégszeretet
Egyesület és a Családsegítõ
Központ Közösség tér. A ren-
dezvény mottója: Sétálj a for-
radalom jegyében! A progra-
mot évente kétszer, március
15-én és október 23-án tart-
ják. 

A második túraverseny té-
makörei: 1956-os forradalom
országos és szentesi esemé-
nyei, az aradi vértanúk, a
Felsõpárt értékei. 

Várják 2-5 fõs iskolás, csa-
ládi és baráti csapatok jelent-
kezését. Nevezni lehet
baratl72@gmail.com, határ-
idõ október 18. 

A rajta idõpontja és helye:
október 23-án, szerdán 9-10
óra között, a volt Damjanich
általános iskola udvaráról. 

Városismereti
túraverseny

Móricka reggel panaszkodik anyu-
kájának:
- Anyu, nagyon fáj a hasam.
- Nincs semmi baj, kisfiam - feleli

anyukája -, csak azért fáj a hasad,
mert üres.
Móricka tudomásul veszi és meg-
nyugszik. Este aztán fontos vendé-
gek jönnek, és a minisztériumi ál-
lamtitkár így szól a háziasszonyhoz:

- Kedves asszonyom, ugye van va-
lami fájdalomcsillapítója, mert bor-
zalmasan fáj a fejem.
Móricka felnéz, és megszólal:
- Semmi baj, bácsi, csak azért fáj a
feje, mert üres!

Pótfûtés

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. 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 látvány-
tár. Szalva-emlékszoba. Nyitva
kedd-péntek 9-13, szombat 13-
17 óráig. 

Városi könyvtár
Örömteli alkotások címmel K.

Szabóné Licsicsányi Rózsa fest-
ményeibõl nyílt kiállítás látogat-
ható október 24-ig.

Tokácsli Galéria
Szamosközi Antal szentesi fes-

tõmûvész kiállítása megtekinthe-
tõ 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, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek 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 10-14. 
17.30 óra Croodék – amerikai

animációs vígjáték,
20 óra Jackpot – norvég vígjá-

ték.
Október 17-21. 
17.30 óra Szabadság, Szere-

lem – magyar filmdráma,
20 óra Vizsga két személyre –

amerikai vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 11-tõl
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Házasságot kötött: Nagy Csaba és Kerekes Ágnes (Szabad-
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Elhunyt: Szõke Józsefné Sándor Julianna (Apponyi tér A
ép.), Gila Mátyás Ferenc (Vásárhelyi út 67.), Darabos Ferenc
(Bercsényi u. 36.), Csapó Sándor László (Csík u. 16.).

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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Október 14-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-16.30-ig. Október 14-
21-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-
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Szentesen sok és kiváló
teniszezõ nõtt fel az elmúlt
évtizedekben, akik méltán
vitték jó hírét városunknak,
és akik miatt a település
már régóta kiemelkedõ he-
lyet foglal el a hazai tenisz-
központok sikeres után-
pótlásnevelõ bázisai között.

Mészáros Lotti az elmúlt
héten mégis örökre beírta
nevét a szentesi teniszélet
halhatatlanjai közé! A mind-
össze 15 éves sportoló
ugyanis kvalifikálta magát
az évente megrendezésre ke-
rülõ európai junior mester-
versenyre (European Mas-
ters), ahová eddig még saját
nevelésû, szentesi teniszezõ-
nek nem sikerült eljutnia!

A versenyt elõször 1996-
ban rendezték meg azzal a
céllal, hogy az adott év során
legjobban teljesítõ 14 és 16 év
alatti versenyzõknek külön
lehetõséget adjon a szezon
végén egy meghívásos ver-
seny keretein belül a mester
cím elnyerésére.

A korábbi években ezen a
versenyen tûntek fel olyan
nagyszerû játékosok, mint
Kim Clijters és Rafael Nadal.

A rangos európai versenyt
az olaszországi Reggio
Calabriában rendezték, ahol
Lotti a 6. helyen végzett úgy,

hogy a késõbbi gyõztes ro-
mán lánytól egy szoros
meccsen szenvedett csak ve-
reséget.

Lotti az idei évben szerzett
nemzetközi eredményeivel
kivívta magának azt, hogy
Európa legjobb nyolc 16 év
alatti lányjátékosa között le-
hetett a szezon végén, ami
már önmagában is hihetetlen
eredmény. De ha még hozzá-
tesszük azt, hogy a jövõ év-

ben is ebben a korosztályban
szerepel majd a szentesi
lány, akkor már sok-sok re-
ményre adhat okot a szá-
munkra a 2014-es év is!

Gratulálunk Lottinak és na-
gyon sok sikert kívánunk neki a
jövõben is!

Szentes város
sportszeretõ lakosai és a

Szentesi Tenisz Klub tagjai

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
október 14—18.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Disznótoros májleves és

csípõs-savanyú leves
A menü: Marhapörkölt,

köményes burgonya, saláta
B menü: Rántott csirkemáj,

rebarbaraszósz,
mazsolás rizs

Kedd: Bazsalikomos
paradicsomleves és
tárkonyos burgonyaleves

A menü: Bugaci aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Rakott karfiol
Szerda: Pirított tarhonyaleves és

zöldborsókrémleves
A menü: Rántott karaj,

zöldbabfõzelék
B menü: Sült kacsacomb,

törtburgonya,
párolt káposzta

Csütörtök: Húsleves házi tésztával és
gyümölcsleves

A menü: Sertéshús vadas mártásban,
hagymás törtburgonya

B menü: Grassalkovich töltött
palacsinta, zöldséges rizs

Péntek: Sárgaborsógulyás és
májgaluskaleves

A menü: Bolognai lasagne
B menü: Sült hekk sült burgonyával

v. rizsfelfújt
gyümölcsöntettel

www.galeriakavehaz.hu (X)

Black Five élõ

koncert és buli
Egy olyan együttes lép fel

a Felsõpárti Sörözõben,
amely magas színvonalú,
igényes zenével képes szóra-
koztatni a közönséget. Mind-
emellett repertoárja sokak
zenei ízlését tükrözi, így a jó
szórakozás garantált október
12-én, szombaton 22 órától.

Irodalmi mûsor

A Horváth Mihály Gimná-
ziumban október 14-én, hét-
fõn 11:45-tõl egy 70 perces
erdélyi irodalmi mûsort tar-
tanak a 11-12. évfolyamos
diákoknak, rendkívül szín-
vonalas elõadómûvészekkel.
A mûsort szerkesztette Takaró

Mihály irodalomtörténész.

Megkezdte az õszi haltele-
pítést a Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület. A héten
2  m á z s a  s ü l l õ  k e r ü l t  a
Kurcába, amit további 20
mázsa három nyaras ponty
követ a jövõ héten. A Gerecz
tóba 25 mázsa, a Pankotai tó-
ba (amit az idén összekötöt-
tek a Zsoldos tóval), 5 mázsa
három nyaras ponty kerül
szintén a jövõ héten. Az õszi
telepítésre közel 3,5 millió
forintot fordít az egyesület.
Kalamusz Endre elnök la-
punknak elmondta, hogy
idén is teljesítik telepítési ter-
vüket, több mint 10 millió fo-

rintot fordítanak halvásárlás-
ra. Megjegyezte, sikerült 1,2
tonna keszeget is beszerezni-
ük még a szeptemberben ha-
tályba lépett szabályozás
elõtt. Az idén elfogadott ha-
lászati törvény ugyanis õsz-
tõl már nem teszi lehetõvé a
természetes vizekbõl szár-
mazó keszegfélék vásárlását
és telepítését.

A telepítések után a Kurcán
nem, azonban a tavon horgá-
szati tilalmat vezetnek be az
október 19-én 14 óráig. Napi-
jeggyel horgászók a telepítés
után két hétig nem vihetnek
el amurt és pontyot.

Több versenyt is rendez a
telepítést követõen az egye-
sület. Csónakos pergetõver-
senyre várják a rablóhalas
pecásokat október 13-án, va-
sárnap reggel 6 órára a Felsõ
Kurcára. A nyílt pontyfogó
versenyre kerül sor október
19-én, szombaton 9 órától a
Gerecz-tavon versenyzõi és
amatõr kategóriában. 

Elõzõ napon pénteken 12
órától zajlik a hagyományos
Matuzsálem vándorkupa a
Gerecz-tavon, az 50. élet
évüket betöltõ horgászok ré-
szére. Két fõs csapatokat vár-
nak a nyolc órás õszi süllõfo-
gó csapatversenyre október
23-án, szerdán délben a Fel-
sõ Kurcára, a fahídtól a fo-
lyás szerinti jobb oldalon fel-
felé. 

bes

Öt tonna pontyot
raknak a vizekbe

Többször is lopott egy he-
lyi drogériából egy nõ Szen-
tesen. A legutóbbi alkalom-
mal annyira gyanúsan visel-
kedett, hogy az illatszerbolt
alkalmazottjai értesítették a
rendõrséget, a kiérkezõ nyo-
mozók pedig megtalálták a
nõnél az éppen akkor eltu-
lajdonított parfümöt, test-
ápolót és kozmetikai szere-
ket. Késõbb, a biztonsági ka-
mera felvételei alapján kide-
rült, hogy a nõ már koráb-
ban is lopott ebbõl az üzlet-
bõl.

Október hatodikára, va-
sárnapra virradóra loptak el
háziállatokat az egyik szen-
tesi, külterületi tanyából. A
három birkát és a két bá-
rányt egy akolból terelték ki
a tolvajok. 

Egy kisebb társaság jelent
meg Szegváron, az egyik sö-

rözõben, október másodi-
kán, majd a zenegéphez vo-
nultak, és beindították a
szerkezetet. A csapat tagjai
annyira ügyesen állták kör-
be a szerkezetet, hogy a
kocsma tulajdonosa csak a
csapat távozását követõen
vette észre, hogy a zenegé-
pet felnyitották, és a kasszá-
ból elvitték a pénzt.

Lakossági bejelentés alap-
ján értek tetten a rendõrök
három fiatalt, akik a belvá-
rosból három kerékpárt pró-
báltak meg eltulajdonítani
szerdán a hajnali órákban.

A gyanúsítottak a kihall-
gatásuk során részletes, be-
ismerõ vallomást tettek. El-
mondták, hogy elõzetesen
megállapodtak abban, hogy
bicikliket lopnak el abból a
célból, hogy azokat tovább
értékesítsék. A terheltek el-

len lopás vétsége elköveté-
sének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon.

Két személygépkocsi üt-
között össze szerda délután
a Szentest és Szarvast össze-
kötõ úton, a cserebökényi
major mellett. Egy Szarvas
felé közlekedõ Mitsubishi
terepjáró megcsúszott a vi-
zes úttesten és összeütkö-
zött a vele szemben szabá-
lyosan haladó VW kis-
áruszállítóval. A helyszínre
érkezett tûzoltó egység a
jármûvek áramtalanítását
követõen feszítõvágóval
szabadította ki a vétlen jár-
mûben rekedt sérültet, akit
mentõhelikopter szállított
kórházi ellátásra. A baleset
körülményeit a rendõség
vizsgálja.

Kifosztották a zenegépet Lot t i  szentesi
tenisztör ténelmet í r t
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