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Fából faragott
emlékszoba

Apja emléke, munkássága ne merül-
jön a feledésbe – ez is a célja Szabics Fe-
rencnek (képünkön), ezért gondozza id.
Szabics Ferenc fafaragó emlékszobáját.

5. oldal

A vállalkozók kedvez-
ményeket, a városlakók
zöldebb és csendesebb
környezetet kapnak, a
munkák azonban áthú-
zódhatnak a következõ
évre. A városközpont re-
habilitáció útépítési mun-
kái ütemterv szerint ha-
ladnak, a járdák és parko-
lók díszburkolata határ-
idõre elkészül, és meg-
kezdõdött a Közgé-kert
kialakítása is.

Kétirányúvá is válhat a
forgalom az Ady Endre ut-
cán, derült ki a minapi, a
városközpontban zajló
munkák állását bemutató
sajtótájékoztatón. Szirbik

Imre polgármester szerint
a két utca jelenlegi kialakí-
tása – kisebb beavatkozá-
sok után – lehetõvé teszi,
hogy amennyiben nem vá-

lik be az egyirányú forgal-
mi rend, akkor a késõbbi-
ekben a képviselõ-testület
döntsön a módosításról.
Kossuth utcai szakaszon
olyan nyomvonalat tervez-
tek, ami majd kiszolgálja a
szálló forgalmát is. Szirbik
Imre reményei szerint né-
hány év múlva a Petõfi
Szálló megújul és látható-
vá válik az útszakasz for-
galmi feladata. Az önkor-
mányzat 2014. évi költség-
vetési koncepciójából az
derül ki, hogy a városköz-
pont rehabilitáció projekt-
ben várhatóan 2014. évre
áthúzódik az Ady, Petõfi
utca, a Kossuth tér mellet-
ti körforgalom felújítása,
az Ady E. utca 1. szám
alatti épület homlokzat
felújítása, a Közgé-kert ki-
alakítása, a Kossuth tér 5.

szám alatti épületben a
vállalkozói központ, Szen-
tes TV helyiségeinek kiala-
kítása. A polgármester el-
mondta, hogy a járda és a
parkolók díszburkolata
határidõre elkészül, azon-
ban a növényesítés függ
az idõjárástól és várhatóan
tavasszal fejezõdik be. Az
Ady Endre 1. számú épü-
lettel kapcsolatban tájé-
koztatott, hogy a tetõszer-
kezet vártnál rosszabb ál-
lapota miatt a közbeszer-
zés kiírása elhúzódott és
valószínûleg a jövõ évre
tolódik a felújítás, hiszen
esõben, hóban nem szokás
tetõt bontani. A Közgé-
kert kialakítása elkezdõ-
dött, a kertészeti munkák
ott is tavasszal fejezõdhet-
nek be.

(folytatás a 3. oldalon)

A forradalom és szabad-
ságharc eseményeire emlé-
kezett a város október 23-án
és hagyományosan ezen a
napon ismeri el Városért
Emlékérem és díszpolgári
cím adományozásával azok
munkáját, akik sokat tettek
az emberekért. 

Tavasziasan enyhe, napos
idõben emlékeztek az 56-os
õsökre a városi ünnepségen.
A forradalom és szabadság-
harc 57. évfordulója tisztele-
tére elõször a fõtéren katonai
tiszteletadás mellett felvon-
ták a nemzet, az unió és a
város lobogóját. Azt követõ-
en az ünneplõk átvonultak a
Református Nagytemplom

melletti kopjafához, hogy le-
róják kegyeletüket. Az em-
lékhelyen a város, a járási hi-
vatal képviselõi, a Fidesz ki-
vételével a politikai pártok,
civil szervezetek és a katonai
testületek képviselõi helyez-
ték el koszorúiak. A Jobbik
Magyarországért mozgalom
helyi aktivistái galambokat
engedtek szabadon a koszo-
rúk elhelyezését követõen. A
városi ünnepség a  Megye-
háza Konferencia és Kulturá-
lis Központ Dísztermében
folytatódott, ahol átadták a
„Pro Urbe“ – a Városért em-
lékérmeket és a díszpolgári
címet. A képviselõ-testülete
a beérkezett javaslatok alap-

ján Városért Emlékérmet
adományozott Ledó Ferenc
kertészmérnöknek, Mihály
Bélánénak, az önkormányzati
hivatal  mûvelõdési iroda
nyugalmazott vezetõjének,
Brigitte Schmidt és dr. Werner
Schmidt házaspárnak, Zoltán
László háziorvosnak, a Szen-
tesi Kinizsi Szabadidõ és
Torna Egyesületnek, vala-
mint posztumusz Sipos Edit
válogatott vízilabdázónak.
Szentes Város Díszpolgára
k i t ü n t e t õ  c í m e t  i d é n
Majtényi András zenetanár
vehette át. A kitüntetéseket
Szirbik Imre polgármester ad-
ta át. A gimnázium drámai
tagozatos diákjai meglepetés

mûsorral kedveskedtek sze-
retett zenetanáruk elõtt. A
120 fõs tagozat több mint fe-
le vett részt az alkalmi kó-
rusban, Nagy János karnagy,
a város díszpolgára zongora-
játéka kíséretében. A dísz-
polgárok közül többen is
részt vettek a legfrissebb
díszpolgár köszöntésében.
Magyar József, Csikai Miklós,
Horváth István, Csíky László,
Kispál Mihály és Vajdovich Ist-
ván is gratulált Majtényi
Andrásnak.

(Folytatás a 3. oldalon.)
A kitüntetettek nyilatkoza-

tait a 7., Majtényi Andrással
készült interjúnkat az 5. ol-
dalon olvashatják.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A 2014. évi fejlesztési el-
képzelések megvalósítását a
források szûkössége min-
den eddigieknél jobban be-
határolja – olvasható a la-
punk megjelenése napján a
képviselõ-testület elé kerülõ
2014-es költségvetési kon-
cepcióban. A dokumentum-
ból ugyanakkor az is leszûr-
hetõ, hogy nem csupán a
fejlesztésekre, hanem az in-
tézmények mûködtetésére
sem marad elég pénz, ezért
ismét a fûnyíróelv érvénye-
sülhet bizonyos feladatok
finanszírozásánál. Adósság-
törlesztésre jövõre 285 mil-
lió forintot kell fordítania a
városnak. A polgármester
által jegyzett koncepció
egyrészt rávilágít arra, hogy
a vízmû kényszerû átalakí-
tása 140 milliós bevételki-
esést okoz a városnak, a
hulladékgazdálkodás pedig
40 milliós ráfordítást igé-

nyel, hogy nullszaldós le-
gyen a tevékenység. 

Régóta halogatott dönté-
sek miatt most több terüle-
ten is az eddigi status quo
felrúgására készül a város-
vezetés. Jó példa erre a ti-
szai partfürdõ, ami „valójá-
ban árterület, amin közel 30
éve nem történt növényvé-
delmi munkálat. A terület
nincs pontosan felmérve,
sok helyütt nem biztosítot-
tak a bérbe adás feltételei,
viszont a lakosság részérõl
egyre nagyobb igény mutat-
kozik a telkek iránt, ezért
erre a területre fejlesztési
koncepciót kellene kidol-
gozni”. Az anyag szerint
megoldás lehet az is, hogy a
város csak a partfürdõ-
szakaszt üzemeltetné, a töb-
bi területet új szerzõdési fel-
tételekkel bérbe adná, vagy
eladná.

(folytatás a 4. oldalon)

Szûkös év jön –
magánosítanának

Még tûrni kel l

A szabadságot ünnepeltük

Fotó: Vidovics

Hogy ne kelljen rájuk költenie, a Központi Gyermek-
élelmezési Konyha és a mozi mûködtetését is magán-
kézbe adná az önkormányzat – derül ki Szentes 2014-es
költségvetési koncepciójából. Adót nem emelne, de a
sporttámogatásokon 10 százalékot faragna, a piaci díja-
kat pedig 20 százalékkal emelné a városvezetés. Hosszú
idõ után újra szó van bérlakások kialakításáról – a volt
Damjanich-iskolát nézték ki erre a célra.
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Örömmel s ugyanakkor
megütközéssel értesültem a
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sportbizottság hozzánk
most eljuttatott jégpálya hasz-
nálat finanszírozással kapcso-
latos döntésérõl. Örömmel és
köszönettel fogadtam az
50.000 Ft-os támogatásról szó-
ló döntést.

Viszont megütközést keltett
bennem, hogy a volt önkor-
mányzati, mára állami keze-
lésbe vett intézmények több

mint háromszor akkora támo-
gatást kapnak (intézményen-
ként 153.000 Ft), mint a két
egyházi fenntartású általános
iskola.

A korábbi idõszakban is
furcsának tartottam az önkor-
mányzati és egyházi iskolák
támogatásában jelentkezõ
kettõs mércét, de ez így, hogy
mára minden iskola kikerült
az önkormányzati körbõl, tel-
jesen érthetetlenné vált. Sem-
miféleképpen nem az a cé-

lom, hogy a három KLIK-es
intézmény támogatását csök-
kentsék, hanem szeretném
végre elérni azt, hogy az ön-
kormányzati döntések eseté-
ben egyenlõ mérce alá esse-
nek a szentesi szülõk gyerme-
keit oktató szentesi általános
iskolák.

Támogatásukat elõre is tisz-
telettel megköszönve:

Karikó-Tóth Tibor igazgató
Kiss Bálint Református

Általános Iskola

Nyílt levél

Tisztelt Képviselõk!

Mindig üdítõleg hat az
emberre, ha valamilyen em-
léktábla, vagy szobor kerül
az útjába. Elég csak Szeged-
re, a Széchenyi-térre gondol-
nunk, ahol számtalan ehhez
hasonlót látunk, amelyek a
legtöbb esetben irodalmi,
történelmi nagyjainkra emlé-
keztetnek. Sokszor felér egy
rendhagyó történelem és iro-
dalomórával.

Bosszantó azonban, ami-
kor a feliratokon, annak szö-
vegében hibát fedezünk fel.

Így van ez városunkban is,
most már ki tudja hányadik
esetben. Elõször a könyvtár
átadásakor talált hibát a vá-
rosunkba látogató idegen és
írta meg a megyei lapban.

Jó régen adták át a liget
bejáratánál a második világ-
háborús emlékmûvet, ahol a
névelõ („A”) betû maradt le.
Így bizony egy kissé suta a
szöveg. Legutóbb pedig
ugyanitt a felújított hídhoz
vezetõ úton hibás az átadás
idõpontját jelzõ hónap neve

(Augusztus). Elmaradt az
„u” betû. Az elõbbit már
többször szóvá tették, míg az
utóbbit a Szentesi Élet címû
lap említette meg. 

Mi, szentesiek megszok-
juk, talán már el sem olvas-
suk, de bizony szégyenke-
zünk a városunkba látogató
idegen elõtt. A kérdés a kö-
vetkezõ: mikor kerülnek
végre kijavításra ezek a
nyelvtani hibák.

Tornyi-Molnár Sándor

Olvasónk írja

Elfuserált feliratok

Barta László (1936–2009)
egykori levéltárigazgató
sok éven át kutatta az 1956-
os forradalom helyi esemé-
nyeit. Feltárásának eredmé-
nye 2000-ben könyv alak-
ban is megjelent, amelynek
függelékében található egy
fejezet „A forradalom idõ-
rendje” címen. Ez alapján
közöljük az alábbi történeti
áttekintést.

Október 22. (hétfõ): Diák-
parlament az Ady Endre ut-
cai kultúrházban a közép-
iskolások – gimnazisták,
közgések, mezgések – rész-
vételével. Felolvassák a Ma-
gyar Egyetemisták és Fõis-
kolások Egységes Szervezete
(MEFESZ) 16 pontos követe-
léslistáját. 

Október 23. (kedd): Az utcá-
kon katonai (tüzér) járõrök
cirkálnak.

Október 24. (szerda): A mû-
szaki és a tüzérlaktanyában
riadókészültséget rendelnek
el. Majoros János tüzér õr-
nagy, helyõrségparancsnok
felfegyverzi a városi és járási
pártbizottságot, és megkettõ-
zi a városi járõrszolgálatot. 

Október 25. (csütörtök): Az
utcákon és a munkahelyeken
kisebb-nagyobb csoportok
megkezdik a kommunista
jelképek (vörös zászló, csil-
lag) eltávolítását. Katonai õr-
ség szállja meg a postát, a
vasútállomást, a városba ve-
zetõ utakat és a Tisza-hidat.

Október 26. (péntek): Az ál-

lomás õrzésére rendelt kato-
nák leveszik sapkarózsáikat.
A Kossuth téren gyülekezõ
tömeg egy csoportja a város-
házáról is leszereli a csillagot,
a vörös zászlót és az ún. Rá-
kosi-címert, majd a szovjet
hõsi emlékmû ellen fordul.
Majoros õrnagy tûzparancsát
az emlékmû védelmére ki-
rendelt katonák nem hajtják
végre. A tömeg megtépi az
õrnagyot. Az emlékmû tetejé-
rõl lefûrészelik a csillagot, a
járásbíróság faláról leverik a
felszabadulási emléktáblát,
megrohanják a Tolbuhin (ma
Luther) téri szovjet emlékmû-
vet. A Kossuth téri obeliszk
ledöntése nem sikerül. Az Is-
kola utcai pártházban Móc-
zár Pál és Gujdár Sándor õr-
nagy, mûszaki zászlóaljpa-
rancsnok rábeszélésére a Tö-
rök László elsõ titkár vezette
pártbizottság beleegyezik az
emlékmû eldöntésébe. Min-
denki egyetért abban, hogy a
vérontást el kell kerülni. 

Október 27. (szombat): Dél-
elõtt katonai lánctalpas von-
tatók (sztalinyecek) lehúzzák
a Kossuth téri szovjet emlék-
mûvet. Számos üzemben
megválasztják a munkásta-
nácsokat, amelyek teljes jog-
körrel igazgatják a vállalato-
kat, szövetkezeteket, intéz-
ményeket. A városi tanács
végrehajtó bizottságát levált-
ják. – Délután a tömeg a
pártbizottság lefegyverzését
követeli, amelyet a katonai

parancsnokok végrehajta-
nak. Ez a forradalom gyõzel-
mének napja.

Október 28. (vasárnap): A
katonaság megszállja a rend-
õrséget, a városi és járási ta-
nácsházát, és megkezdik a
civil (vadász- és önvédelmi)
fegyverek begyûjtését. A vá-
rosháza stencilgépén röpla-
pokat sokszorosítanak. Dél-
után a közgyûlési teremben
összegyûlt tömeg megvá-
lasztja a 11 tagú ideiglenes
Forradalmi Bizottságot (el-
nöke Hering Béla gimnáziu-
mi tanár). 

Október 29. (hétfõ): A mun-
kahelyeken munkástanácso-
kat és küldötteket, a lakóte-
rületeken küldötteket vá-
lasztanak. A tüzérlaktanyá-
ban forradalmi katonataná-
csot választanak Bódi Miklós
százados elnökletével. Ezen
a napon indul az elsõ, 8 te-
herautó élelmiszer-szállít-
mány Budapestre. 

Október 30. (kedd): Délután
a városháza közgyûlési ter-
mében a munkástanácsok és
a lakókerületek küldöttei
megválasztják a 21 tagú vég-
leges városi Forradalmi Bi-

zottságot Hering Béla elnök-
letével. – A küldöttgyûlés
közben hazaérkeznek az
élelmiszer-szállító teherau-
tók. Azonnal gyûjtés indul
újabb szállítmányokra. Ha-
marosan 2 teherautó élelmi-
szer megy a fõvárosba.

Október 31. (szerda): Mind-
két laktanyában megalakul a
végleges katonatanács, majd
belõlük a Szentesi Helyõrsé-
gi Forradalmi Katonatanács;
az elnöke Bódi Miklós tüzér
százados. Majoros és Gujdár
õrnagy megállapodik az
együttmûködésben. – Meg-

alakul a nemzetõrség kb. 15
taggal. Elsõ parancsnokuk
Abonyi Sándor. – Élelmiszer
szállítmány megy a Serne-
váltól a Mûegyetemre. 

November 1. (csütörtök):
Hering Béla és Báródi Imre
Budapestre utazik, hogy
kapcsolatot találjon az orszá-
gos forradalmi szervekkel;
ez nem sikerül. 

November 2. (péntek): A
nemzetõrség létszáma 30 fö-
lé emelkedik; az új parancs-
nok Bánfalvi Lajos tanító, az
FB tagja. Az új karhatalom
(civil–rendõr–katona) meg-
kezdi rendes szolgálatát. Ez-
zel egyidejûleg a katonai õr-
séget bevonják. – Élelmiszer-
szállítmány megy a Corvin
közbe a Serneváltól és a
Barneváltól. – Megalakul az
Ifjúsági Forradalmi Bizottság
Répa Sándor elnökletével. 

November 3. (szombat):
Megalakul a 7 tagú lovas
nemzetõrség Farádi Veres
Sándor  parancsnoksága
alatt; feladatuk a külterületi
szolgálat.

November 4. (vasárnap): A
szovjet támadás hírére a For-
radalmi Bizottság és a Forra-
dalmi Katonatanács együttes
haditanácsot tart: Nagy Imre
kormányát ismeri el, de a
harcot nem veszi fel. Az FB
fehérzászlós parlamentere-
ket küld ki az utakra az oro-
szok elé. A nemzetõrséget le-
fegyverzik.

L. L.

Halottak-napi megemlékezést tart az önkormányzat, a 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred, a Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetsége és a Szentesi Bajtársi Klub október 31-én, csütör-
tökön 10 órakor. Az eseményen részt vevõk mécsest gyújta-
nak és koszorút helyeznek el az I. (Erzsébet tér),  a II. világ-
háborús (Széchenyi-liget bejárata) és a lengyel emlékmûnél,
valamint a Hadzsy János utcai szovjet katonai síremléknél.  A
temetõkben a hõsi síroknál gyertyagyújtással emlékeznek.

Megemlékezés
Gyertyák, virágok, emlé-

kek. Ágoston Julián, a „kör-
bezárt költõ„ címmel tart elõ-
adást Horváth György október
30-án, szerdán 18 órakor a
városi könyvtárban. Közre-
mûködik Tóth Sándorné.

Körbezárt
költõ

A szovjet emlékmû ledöntése

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Tofán
Sándor (képünkön), amatõr
zenészt és fotóst kérdeztük.

– Idén nyáron kezdõdött
volna egy új fahíd építése az
Eszperantó-híd mellett. A
tervek, engedélyek és anyagi
forrás  rendelkezésre áll,
azonban idõközben új ötle-
tek születtek a Kurca hajóz-
hatóvá tételérõl. A városfej-
lesztési bizottság márciusi
ülésén a munkák elhalasztá-
sáról döntött a képviselõ-
testület szeptemberi üléséig,
amikor is tárgyalta a város
idegenforgalmi koncepcióját,
benne a Kurca-programot.
Döntés azonban nem szüle-
tett, így nem tudni mikor és
milyen Eszperantó-híd épül.

– Az Eszperantó-híd már
hozzánk nõtt. Szükség van
rá! Kedves színfolt még így
is, hogy rossz állapotban
van. A hajózható Kurcán
nem gondolkodnék, mert se-
kély medrû, a hidak alatt pe-
dig nem sok hely van. A
Kurcát  meghagynám  eve-
zõs paradicsomnak.

– A Kertmagyarország ren-
dezvényen Bakó Dániel a Fi-
atal Gazdák Magyarországi
Szövetségét mutatta be.  A
kertész-vállalkozó elmond-
ta, hogy jelenleg nincsenek
ifjúgazda pályázati lehetõ-
ségek, mivel a régebbiek ke-
retét már lekötötték, újakat

pedig még nem írtak ki. A fi-
atal kertész statisztikai ada-
tok alapján arról beszélt,
hogy 2000 és 2010 között
csökkent a gazdák száma, a
35 év alatti gazdálkodók
aránya nem éri el a 10 száza-
lékos uniós átlagot sem. 

– Ha nincs pályázati lehe-
tõség, akkor nincs gazdálko-
dás sem. Mire alapozzon! Sa-
ját erõt egy fiatal gazdától
nem nagyon lehet várni. Va-
lószínû, hogy családalapítási
és lakhatási gondjai is van-
nak. Mindenképp segítségre
szorulnak. Amit nem hall-
gatnék el, hogy jól mûködõ
mezõgazdaságunk volt ré-
gebben! Azt újra felépíteni
szinte lehetetlen.

– Levélben kérték a polgár-
mestertõl a forgalomkiesés-
bõl eredõ káruk csökkentését
a városközpont felújításá-
ban érintett üzletek. Szirbik
Imre ígéretet tett, hogy leg-

alább a negyedéves bérleti
díj felét vagy a munkálatok
idejére esõ építményadót el-
engedi az önkormányzat. Az
üzletek panaszkodnak, 50-70
százalékos forgalomcsökke-
nésrõl beszéltek lapunknak. 

– Nagyon sajnálom a fel-
újításban érintett üzleteket,
minimum azt kellene adni
nekik, amit a polgármester
úr ígért! Sajnos várható volt
a forgalomcsökkenés. Ezeket
az  üzleteket nehezen lehet
megközelíteni, áruszállítási
és vásárlási céllal.

– A fábiáni út 2,5 kilomé-
ter hosszú szakaszát 112
millió forintért újítja fel az
állami közútkezelõ – térsé-
günkben ez lesz az egyetlen
jelentõs útjavítás. A szarva-
si út kátyúzására 486 tonna
aszfalt ment el eddig. A 451-
es megerõsítését jövõre kelle-
ne elkezdeni.

– Sajnos az útjaink egyre
rosszabbak. Soha nem lesz
vége a javítgatásnak, még
akkor  sem, ha a legjobb
szándékkal teszik! Örülök a
2,5 km-es szakasznak is, de
itt nagyon  sok  kilométer
rossz út van és erre, sajnos
nincs pénz.

– A standard ranglista ver-
senyen gyõztes László-Páli
kettõs szereplése különös fi-
gyelmet kapott. A 14-szeres
felnõtt magyar bajnok tán-
cos László Csabát nagy va-
lószínûséggel utoljára lát-
hattuk a szentesi sportcsar-
nokban versenyezni, mert
profinak áll. 

– Bízzuk Csabára! Azt
gondolom, tudja mire vállal-
kozik. Segítsük! Ha mással
nem, akkor biztatással. Ne-
künk szentesieknek, sok örö-
met szerzett. Kívánjunk neki
sok sikert a profi világban.

Mit szól hozzá
Tofán Sándor?

Az 1956-os forradalom eseménytörténete Szentesen
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Az elismerések átadása

elõtt Szirbik Imre mondott
ünnepi beszédet a közel két-
száz fõs közönség elõtt. A
polgármester párhuzamot
vont az 1949-es szabadság-
harc eseményeivel, hiszen
akkor is a forradalmárok el-
indultak a világba és jó hírét
vitték a magyarságnak. 1956
után is százezrek indultak a
határnak és egy generáció
szóródott szét a világban.
Szirbik Imre beszélt 1989
sorsfordító eseményeirõl,

amikor a szögesdrót átvágá-
sa jelképesen Magyarorszá-
got visszavezette Európába.
1956  kapcsán feltette a kér-
dést: A forradalom és sza-
badságharc után 57 évvel
mennyi álom valósult meg
a szabadság, testvériség,
egyenlõség hármas jelszavá-
ból? A több mint fél évszá-
zad beteljesítette-e az álmot
a mai politikailag szétszab-
dalt megemlékezésekkel és
vajon ma szabadon elmehet-
e bárki, bármilyen megemlé-
kezésre? Képes-e ma testvé-

riesen összefogni magyar a
magyarral. Tudni kell egyen-
lõ esélyt adni az emberek-
nek. Szirbik Imre kiemelte: A
szabadság az önkorlátozás
mûvészete és a hatalom nem
lehet öncélú. A város ezen a
napon emlékezik és fejet hajt
elõdei elõtt, akik képesek
voltak fegyver nélkül átélni
1956-ot és e jeles napon elis-
meri azok munkáját, akik so-
kat tettek a városért, egysze-
rû emberként, az egyszerû
emberért.

Besenyei Gábor

A szabadságot
ünnepel tük

Ahogyan évek óta, ezúttal
is az ünnep elõestéjén emlé-
kezett meg a Fidesz helyi
szervezete az 1956-os forra-
dalomról. Október 22-én a
Szent Anna templomban
misével kezdõdött a prog-
ram,  majd a Mindszenty-s-
zobor megkoszorúzásával
folytatódott. A Református
Nagytemplom melletti kop-
jafáknál Kerényi Imre Kos-
suth-és Jászai-díjas, érde-
mes mûvész, miniszterelnö-
ki megbízott mondott be-
szédet, felvonásokra és ma-
gyar csodákra tagolva a tör-
ténelmi eseményeket.

Az est szónoka emlékezte-
tett arra, hogy 1918-19-ben
Kun Béla vörös forradalmá-
ra, majd Rákosiék egyed-
uralmára a magyarság cso-
dákkal válaszolt, vagyis a
nyugat-magyarországi vas-
utassztrájkkal, a szegedi el-
lenforradalommal, és az
1956-os felkeléssel. – 1956-
ban a magyarság hatalmas
szeget vert a kommunizmus

koporsójába. Azt gondolom,
hogy a kommunizmust és
ördögi doktrínáit oda söpör-
te a múlt idõ, ahová való, a
történelem szemétdombjára.
Ámde ez nem így van, mert
itt van nekünk a posztkom-
munizmus. A kommunista
elit sokadik generációja, akik
nemzetükkel, valami rejté-
lyes ok miatt, megbékülni
képtelenek. Ezt a színtársu-
latot már semmiféle maga-
sabb rendû eszmény nem
vezérli, csak a zsákmány-
szerzés – hangzott Kerény-
itõl.

– A nemzeti politika nem
érdekes, csak a puccs, az élõ
ember szobrának ledöntése,
meg a bajai oktatófilm – ho-
zott közelmúltbeli példákat
a közéletbõl az est szónoka.
– Azok, akik nem kértek bo-
csánatot az 1918-as, 19-es el-
sõ, és az 56-os második fel-
vonásért, azok 2006 õszén
addig provokálták a magyar
nemzetet, míg végül megva-
lósították a harmadik felvo-

nást, a groteszk komédiát. A
forradalom 50. évfordulóján
a posztkommunista elit újra
rárontott saját nemzetére. A
harmadik felvonást illõ vá-
lasz, a harmadik csoda kö-
vette, a mai kétharmados
parlamenti hatalom 2006.
október 23-án született –
mondta Kerényi Imre.

Semmi értelme, hogy kü-
lönbözõ kormányok négy-
évente ide-oda ráncigálják a
hazát, fogalmazott a szónok.
– Kívánjuk, hogy új baloldal
keletkezzen, mely leszámol
saját múltjával, bocsánatot
kér elõdei bûneiért és meg-
próbál végre szövetséget
kötni saját nemztéével – zár-
ta zavait Kerényi Imre, majd
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõvel megkoszorúz-
ták az emlékmúûvet. Utánuk
az emlékezés virágait, illetve
mécseseit helyezte el a Fi-
desz és a KDNP helyi szer-
vezete, a Járási Hivatal, vala-
mint magánszemélyek. 

D. J.

Három magyar csoda

(folytatás az 1. oldalról)
A Kossuth tér 5. szám

alatt lakók levélben jelez-
ték felháborodásukat a fe-
hérház elsõ emeleti beton
mellvédjének szétverése
okán. A légkalapács jelen-
tõs hanghatással és reme-
géssel járó munkája félel-
met kelt bennük és aggód-
nak az épület mozgása
miatt. A polgármester és a
munkákat végzõ cég veze-
tõje elmondta, hogy a
mellvéd statikai állapota
megromlott, a mûkõfelü-
let lecsiszolása után vál-
tak láthatóvá azok a repe-
dések és szerkezeti károk,
ami miatt el kell bontani a
betonkorlátot egy eseteges
késõbbi baleset megelõzé-
se érdekében. Mazug Imre
ügyvezetõ szerint nem
tudnak más technológiá-
val dolgozni. A bontás ha-
marosan befejezõdik, ad-
dig is a házban élõk meg-
értését és türelmét kérik.

A sajtótájékoztatón is
szóba került a vállalkozók
felújítás miatti forgalom-
kiesése. Szirbik Imre el-
mondta, hogy a csökkenõ
bevételek kompenzálására
az önkormányzat elengedi
az iparûzési adó elmúlt
három év átlaga alapján
számított idõarányos ré-
szét, valamint az épít-

ményadó kivitelezés ide-
jére esõ arányos részét. Az
építményadó kedvezmény

az ingatlan tulajdonosát
érinti, de a polgármester
bízik benne, hogy a tulaj-

donosok és a helyiséget
bérlõ vállalkozók meg-
egyeznek a kedvezmény

tovább adásáról. A helyi
rendelet szerint 30 négy-
zetméterig nem kell épít-

ményadót fizetni az üzlet-
helyiség után. Önkor-
mányzati ingatlan eseté-
ben a bérleti díj 50 száza-
lékos mérséklésével segíti
az önkormányzat a vállal-
kozókat a beruházás idõ-
szakára. A polgármester
megemlítette, hogy a vá-
sárlók visszacsalogatására
az önkormányzat karácso-
nyi akcióval is készül.

A megújuló belváros
tisztább, hangulatosabb és
csendesebb környezettel,
új gyalogos és kerékpáros
útjaival, növekvõ zöld-
övezetével, csökkenõ jár-
mûforgalmával az üzle-
tek, vásárlók és lakosok
kedvelt helyévé válik.

Besenyei

Új reklámrendeletet alkot
az önkormányzat. Újdon-
ság, hogy jogszabályba fog-
lalnák azt is, amirõl a ko-
rábbi választások idején a
politikai jelölõ szervezetek
rendre meg tudtak állapod-
ni. Nevezetesen megtilta-
nák, hogy kampányplakátot

ragasszanak ki a városköz-
pontban. A javaslat úgy
szól, hogy Szentes belváro-
sában a Tóth József utca, Er-
zsébet tér, Szent Imre her-
ceg utca, Lõrinc Márton tér,
Petõfi Sándor utca, Szabad-
ság tér, József Attila utca,
Luther tér, Horváth Mihály

utca, Kígyó utca és Mun-
kácsy Mihály utca által ha-
tárolt területen, beleértve a
határt képezõ utcákat és te-
reket is, választási plakát el-
helyezése mûemlékvédel-
mi, környezetvédelmi okból
tilos.

Munkatársunktól

Plakátmentes belváros

Még tûrni kell

Méretes
a körforgalom

Többen kifogásolták az
új körforgalom méretét,
vélemények szerint túl
nagy a közepe és inkább
kisebbre kellene venni,
mint volt eddig. A körfor-
galom átmérõje 10 méter,
mellette 6 méteres úttest-
tel, vagyis kétirányú for-
galom bonyolítására is al-
kalmas az útpálya. A szab-
ványméret alkalmas egy
autóbusz akadálymentes
kanyarodásához is.

A Fidesz-KDNP október 22-én tartotta ünnepségét.

A növénytelepítési és parkosítási munkálatok
2014-re húzódnak át.

A város vezetése is megkoszorúzta az 56-os emlékmûvet. (fotó: Vidovics)
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Ide tartozik a mozi ügye

is. Lapunk is beszámolt már
róla, hogy 25 milliós fejlesz-
tésre lenne szükség ahhoz,
hogy a premierfilmeket is be
lehessen mutatni a filmszín-
házban, amelynek egyre
csökken a látogatottsága. Az
elõterjesztõ nem kertel, kije-
lenti, hogy forrást nem tud
biztosítani, ezért támogatja
az Õze Lajos Filmszínház
mûködésének vállalkozásba
adását. Mindez – ismerve a
hazai mozik forgalomcsök-
kenését – annyit jelent, hogy
az önkormányzat bezárja a
vetítõhelyet, hiszen ki venne

bérbe egy fejlesztésre szoru-
ló és veszteségesen üzemel-
tethetõ létesítményt. A sort
az 55 fõt foglalkoztató köz-
ponti konyhával lehet foly-
tatni, amelynek mûködésé-
hez idén 25 millióival járult
hozzá a város. A koncepció
szerint meg kell vizsgálni a
tevékenység vállalkozásba
adásának lehetõségeit. A pia-
ci bérleti díjakat 20 százalék-
kal növelnék 2014-tõl, a Vil-
logó utcai piac üzemeltetését
pedig felülvizsgálnák, mert
csütörtökönként a bevétel a
helypénz szedõ bérét sem fe-
dezi. Az idei 25 milliós
sporttámogatási keretet 10

százalékkal csökkentenék.
Fejlesztések terén a meg-

kezdett beruházásokra kon-
centrál a városvezetés. Ha-
marosan megkezdõdhet a
hajléktalan szálló felújítása,
jövõre a szennyvíztisztító te-
lep építése. 90 millió forint
kellene ahhoz, hogy a Kiss
Zsigmond utca átépítését –
kisajátításokkal és tervezés-
sel – 2014-ben elõkészítsék.
A strandon új termálkút fú-
rását is tervbe vették, ennek
170 millió forint a becsült
költsége. A sporttelepnél
folytatnák a kerítés lecserélé-
sét, a ligeti sétányon, a
Dessewffy és a Bereklapos

utcában, illetve a Szeszfõzde
dûlõ záró szakaszán, vala-
mint a mûvese állomás mel-
letti utcában a közvilágítást
fejlesztenék. Az egykori
Damjanich-iskola épületében
szociális bérlakásokat alakí-
tanának ki. Mindez persze
egyelõre csupán a koncepció
része – ezekben a kérdések-
ben végleges döntés a költ-
ségvetés februári elfogadása-
kor lehet. A számba vett ja-
vaslatok és igények alapján
383 milliós a város 2014-es
mûködési hiánya – ebbõl
még sokat kell faragni.

Bíró Dániel

Fõ feladatuk a munkahe-
lyek számának növelése és a
közbiztonság megteremtése
a Jobbik Magyarországért
Mozgalom országgyûlési
képviselõjelöltjeinek, hang-
zott el minapi sajtótájékozta-
tójukon. A szentesi jelölt már
megkezdte kampányát. Du-
dás Zoltán részt vesz majd
rendezvényeken és az önkor-
mányzat ülésein is. Munká-
jában a Jobbik helyi szerve-
zetének segítségére számít.

A munkahelyteremtést és a
közbiztonság javítását nevezte
fõ feladatuknak a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom or-
szággyûlési képviselõje a szer-
vezet jelöltjeinek szentesi be-
mutatkozásán. Dúró Dóra el-
mondta: nem látják a kor-
mány által ígért egymillió
munkahelyet, magas a kül-
földre távozó fiatalok száma,
nem javult a lakosság bizton-
ságérzete és nem valósult meg
a rendcsinálás sem. A Jobbik a
mezõgazdaságban és az élel-
miszeriparban látja a munka-
helyteremtés lehetõségét, ami
kenyeret adna a térségben
élõknek is. – Tudom jobban
csinálni a jelenleginél. Hiszek
a szebb jövõben és teszek érte
– mondta a sajtótájékoztatón a
Jobbik Magyarországért Moz-
galom Szentes és Csongrád
térségét felölelõ 3. számú vá-
lasztókerületének jelöltje. A
Sándorfalván élõ, autószerelõ
mûhelyt mûködtetõ Dudás

Zoltán tisztában van a vidék
gondjaival. Az elöregedõ la-
kosság, a fiatalok elvándorlá-
sa társadalmi probléma min-
denhol. A megyében és a tér-
ségben is a szálláshelyek és
munkahelyek hiánya jelent
gondot. Mint mondta, örül a
választókerület bõvülésének,
mert így jobban megismerheti
Szentest.

Dudás Zoltán lapunk kér-
désére válaszolva elmondta:
tiszta, értékeket bemutató
kampányra készül. Szavait
megerõsítette Dúró Dóra is. –
Nem szeretnénk sárdobálást.
A mi kampányunk program-
központú, bemutatjuk, mit tu-
dunk adni az embereknek.
2010-ben elsõként hoztuk
nyilvánosságra programunkat
és megneveztük a miniszterje-
lölteket, és ez így lesz most is.
Néhány hónapon belül elké-
szül a programunk. Átlátható
kampányfinanszírozást javas-
lunk, hogy minden jelöltnek
legyen nyílt kampányszámlá-
ja – mondta az országgyûlési
képviselõ.

A Jobbik jelöltje kampányát
már elkezdte, ismerkedik a
várossal és a térségével. Mun-
kájában a helyi alapszervezet
és Szabó Zoltán önkormányza-
ti képviselõ segíti. Dudás Zol-
tán részt vesz majd rendezvé-
nyeken, önkormányzati ülése-
ken, hogy minél jobban átlás-
sa a város problémáit.

BG

Nem szeretnének
sárdobálást

Lapunk Lapistón járva be-
számolt a településrészen
élõk gondjairól is. Többek
között a Kalász utcai járda ál-
lapotára panaszkodtak, ahol
a járdalapok töredezettek,
egyenetlenek. A napokban
kaptuk a hírt, a járda egy ré-
sze elkészült, amit lapunkon
keresztül is megköszöntek a
lakosok. A gondok ismertek
Szûcs Lajos alpolgármester, a
körzet önkormányzati képvi-
selõje elõtt is. Mint mondta,
többször járt Lapistón és be-
szélt az emberekkel, akik
több gondjukat is említették.
Ezek közül a közút hibáit
már korábban kijavították, az
utat szélesítették a faluban és
a jelzõtáblákon túl is egy sza-
kaszig. – Megvizsgáltuk nyá-
ron a járdák állapotát és a
legforgalmasabb Kalász utca
páratlan oldalán az elmúlt
hetekben újra rakattuk a la-
pokat és kicseréltük a törött
részeket is. A járda egy sza-
kaszát a gazból kellett kibon-
tatnunk – tájékoztatta lapun-
kat az alpolgármester. Az ön-
kormányzat tervei szerint jö-
võre folytatják a járdaprogra-
mot a rendelkezésre álló
pénzügyi források függvé-
nyében. – Úgy gondolom,
hogy a lakossági panaszokat
kivizsgáltuk és lehetõség sze-
rint elvégeztük a kért dolgo-
kat Lapistón. A további igé-
nyeket, mint például a bolt
elõtti közvilágítás és út javí-
tását is betervezzük az elvég-
zendõ feladatok közé egy
helyszíni felmérés után –
mondta Szûcs Lajos.

B.G.

Elkészült
a járda

A strandon új termálkút fúrását is tervbe vették

Szûkös év jön – magánosítanának

November 10-ig jelölhetnek elismerésre
méltó családokat a szentesiek. Az „év csa-
ládja” díj kitüntetettjét egy egyhetes szigli-
geti üdüléssel jutalmazza az önkormányzat,
a díjat a képviselõ-testület decemberi ülé-
sén adják át. 

A pályázati eljárásban olyan családok jelö-
lésével lehet pályázni, ahol a szülõk vagy
nagyszülõk emberi magatartása, a gyermek-
nevelés, a gyermekek magatartása, teljesít-
ménye, a társadalmi értékek megtartása pél-
daértékû és követendõ lehet a felnövekvõ
nemzedék, de akár azon felnõttek számára
is, akik jelenleg a társadalmi normától eltérõ
devianciával nevelik gyermekeiket. A család-
tagok életkora nem meghatározott, és nem

kizárt az egyszülõs családmodell sem.  A pá-
lyázatot november 10-ig ajánló nyújthatja be,
aki a díjra elõterjeszti az általa ismert vagy
megismert, a díj odaítélésének feltételeivel
rendelkezõ családot. A javaslatot a városháza
szociális irodájának kell eljuttatni. A beérke-
zett pályázatok rangsorolását a témában
kompetens – gyermekvédelmi, szociális, ok-
tatási, egészségügyi – szakemberek végzik, a
Nagycsaládosok Egyesületének bevonásával,
az polgármesteri hivatal szociális irodájának
koordinálásával. A díj odaítélésére a képvise-
lõ-testület részére az önkormányzat szociális,
és a mûvelõdési bizottság tesz javaslatot.

Munkatársunktól

Szigligeti nyaralás
az év családjának

Utoljára 2011 nyarán használták a Damjanich iskola épületét – jövõre bérlakásokat alakítanának ki benne.

Árusító asztalok elhelyezését kérte a központi ABC melletti
kispiacra Sipos Antal képviselõ, aki a lakosság és az õsterme-
lõk kérését tolmácsolta a legutóbbi városházi ülésen. A piaco-
kat üzemeltetõ Szentes Városellátó Nonprofit Kft. válaszából
kiderül, hogy jelenleg öt kispiac mûködik Szentes belterüle-
tén, de egyik sem szabályozott formában, hanem mindenféle
engedély és szakhatósági kontroll nélkül. Ahhoz, hogy legáli-
san mûködhessenek, 8 jogosítványt, illetve dokumentumot
kellene beszerezni helyszínenként. Mivel ez igen költséges
lenne, az önkormányzati cég azt javasolja, hogy a kispiacok
fejlesztésérõl elõbb készüljön egy komplex tanulmány. Aszta-
lok kihelyezésérõl csak ezután döntenének.

Törvénytelen kispiacok

Egyedül a Tisza Volán Zrt.
nyújtott be ajánlatot a helyi
autóbuszos tömegközlekedés
biztosítására kiírt pályázatra
– a cég és a város közötti
szerzõdéskötésrõl lapunk
megjelenése napján határoz a
képviselõ-testület. A kórház
felé közlekedõ regionális já-
ratok a városközpont re-
konstrukciós munkák befeje-
zését követõen, mindkét
irányban a Csongrádi út –
Kiss Zsigmond u. – Ady
Endre u. – Arany János u. –
Rákóczi Ferenc u. – Kossuth
Lajos u. – Autóbusz Állomás
útvonalon közlekednek
majd. Arról is döntenek a vá-
rosatyák, hogy a helyi szol-
gáltatásba bevonják-e az au-
tóbusz állomás – Vásárhelyi
út – Berekhát – faiskola vo-
nalszakaszt. A berki buszjá-
rat visszaállítását nem támo-
gatta a döntést elõkészítõ bi-
zottság. A tervezet szerint
2014-tõl nem változnának a
jegy- és bérletárak.

Buszjáratok
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Hagyományosan október
23-án nyílt az ifjúsági ház-
ban az Alföldi Fotószalon,
mely 1980-as indulása után
dél-alföldibõl régiós pályá-
zattá nõtte ki magát, s az
idei már a 19. alkalom volt.

Töretlen a pályázási kedv
– ezt bizonyítja, hogy ismét
nagy számban küldtek be fo-
tósok alkotásokat a Szentesi
Fotókör és a mûvelõdési
központ pályázatára. Októ-
ber elején zsûrizte Balla And-
rás, a Magyar Fotómûvészeti
Akadémia tagja, Kincses Kár-
oly fotómuzeológus és
Szamódy Zsolt Olaf, a Magyar
Fotómûvészek Szövetsége
elnöke 104 alkotó összesen
482 munkáját. A kiállításra
végül 60 fotót választotta ki
a szakmai bizottság.

A nemzeti ünnepen nyílt
tárlatot Szirbik Imre polgár-

mester nyitotta meg, aki örö-
mét fejezte ki, hogy a város a
magyar fényképészet egyik
arkhimédeszi pontja már év-
tizedek óta.

Balla András, az egyik
ítész – Menedék címû köny-
vének bemutatóját is e ren-
dezvény keretében tartották
– arról beszélt, hogy jövõre
lesz 175 éves a fotográfia, de
az elvek ugyanazok: nem a
fényképezõgép készíti a ké-
pet, hanem a szívben, az
agyban készül az alkotás.
Nem másolni kell, hanem
úgy hozzáállni, mint egy kis-
gyerek, aki pontosan tudja,
mit akar rajzolni. A falakra
került anyag azonban a java,
rendkívül biztató, s úgy érzi,
az eddigi legjobb tárlat jött
össze. 

Az elsõ díjat négy darabos
kollekciójával a kecskeméti

Szabó Maya nyerte el, ami
Nagy István, a Szentesi Fotó-
kör vezetõje szerint nem
meglepõ, hiszen egyre több-
ször fordul elõ, hogy a zsûri-
tagok értékelik, ha egy alko-
tó egy témakörön belül létre
tud hozni figyelemreméltó
alkotásokat, ami azt mutatja,
hogy professzionális munkát
végez. A fotószalon idei fõdí-
jasának neve nem ismeretlen
Szentesen, hiszen már több-
ször volt díjazott. Régi, kü-
lönleges, sok-sok kísérlete-
zést igénylõ eljárással,
cianotípiával készíti képeit,
de nem az erre jellemzõ ké-
kes, hanem barnás árnyalat-
ban.

A Szentesi Fotókörbõl Al-
bert Béla, Levendovics György,
Marton Ferenc, Nagy Istvánés
Ráfi Dénes képeit válogatták
be a tárlatra. D. J.

Majtényi András zeneta-
nár kapta meg ebben az esz-
tendõben a Szentes Város
Díszpolgára címet az ifjú-
ság és a helyi közösség szol-
gálatában végzett több évti-
zedes értékteremtõ közössé-
gi munkájáért, városunk jó
hírnevének öregbítéséért. A
hamarosan 65. életévét be-
töltõ pedagógus élete na-
gyobb része Szenteshez és a
Horváth Mihály Gimnázi-
umhoz kötõdött, azonban
már felmerült benne a visz-
szavonulás gondolata. Mint
lapunknak fogalmazott: a
családja után mindent a
drámai tagozat jelenti szá-
mára, de tudni kell abba-
hagyni. Még készül valami-
re, de azt meglepetésnek
szánja a tél folyamán.

Boldogság, béke, fény kí-
sérje élted – énekelte a drá-
mai tagozatos diákok több
mint félszáz fõs alkalmi kara
a város legújabb díszpolgá-
rának köszöntõje után. A
széksorokban ülõk közül is
sokan elérzékenyültek a
gimnazisták megható mûso-
ra alatt. – Óriási meglepetés
volt, szinte az összes dráma-
is diák itt maradt, nem pedig
otthon töltötte az ünnepna-
pot. Nagyon megható volt,
ami a kollégák szervezõ
munkáját is dicséri – nyilat-
kozta lapunka az ünnepség
után Majtényi András. A ze-
netanárt sokszínû egyéniség-
nek nevezte köszöntõjében
Bácskainé Fazekas Márta. A
gimnázium egykori igazga-
tója a kitüntetett életét és
munkásságát mutatta be, aki

mint fogalmazott hittel,
megszállottan tanít. Nagy já-
tékosnak nevezte, akinek
szigorúsága színpadi álarc,
valójában azonban meleg
szívû ember, csapatjátékos és
kollégáival összehangolja
munkáját. A gimnáziumban
és a zeneiskolában is zongo-
rán kísér, énekelni tanít. A
vegyeskar másodkarnagya-
ként és zongorakísérõjeként,
és két éven keresztül a refor-
mátus nagytemplom kántori
orgonistájaként is hallhatták.
Sikeresen szerepelt tanítvá-
nyaival magyar és francia
nyelvû énekversenyeken. A
gimnázium leánykara 1991-
ben elnyerte az év kórusa cí-
met és Majtényi András kar-
mesterként a Vaszy Viktor-
díjat kapta meg.

Lapunknak elmondta,
hogy utólag belátja, rossz
döntést hozott, amikor 1997-
ben elvállalta a hódmezõvá-
sárhelyi Péczely Attila Zene-
iskola igazgatói posztját. Be-
vallotta, valószínûleg nem
alkalmas vezetõnek és meg-
könnyebbült, amikor egy év
után visszahívta tanítani a
gimnázium akkori igazgató-
ja László Béláné, akinek na-
gyon hálás ezért. – Egy bará-
ti, családi összejövetelen je-
gyezte meg az egyik rokon
fiú, hogy én a drámain kívül
nem tudok másról beszélni,
és igaza van. Ez a tagozat je-
lenti az életet számomra –
mesélte Majtényi.

Nem volt kegyes hozzá az
élet mindig. Elõbb 1991-ben
Gergõ fiát, majd nyolc év
múlva feleségét, Katalint
vesztette el, nem sokkal ké-
sõbb pedig leégett hódmezõ-
vásárhelyi otthonuk.

– A sors különös és gro-
teszk játéka, hogy nyolc év-
vel ezelõtt visszaköltöztünk
Szentesre, és újra itthon va-
gyunk. Minden ide köt, a ba-
rátaim, a diákjaim. Semmi-
hez sem fogható érzés fog el,
amikor belépek a gimnázi-
umba. Szeretem ezt a várost
– mondta köszönõ beszédé-
ben.

A díjátadóra a szintén ze-
nei pályát választó Laura lá-
nya kísérte el, kicsit szomorú
is volt, mivel más rokonai
nem tudtak elmenni az ün-
nepségre. Eszter lánya egy
óceánjáró fedélzetén dolgo-
zik zongoristaként és az áta-
dó idején éppen a Földközi
tenger közepén hajózott. A
család várhatóan két hét
múlva ünnepelhet majd kö-
zösen, amikor is nyolc hó-
nap távollét után hazaérke-
zik Eszter.

A tanár úr mozgási tere a
gimnázium, a zeneiskola, a
lakása és az uszoda négyszö-
ge. Szabadidejében szívesen
úszik. Errõl így beszélt: - Kö-
rülbelül 12 éve úgymond
megbolondultam és fanati-
kus hajnali úszó lettem. Az
év minden napját a meden-
cében kezdem. Orvos baráta-

im meg is dicsértek, így kell
ezt csinálni. Nincs is különö-
sebb bajom.

Zenei pályafutása 1971-
ben kezdõdött, amikor a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola Zeneiskolai Tanár-
képzõ Intézetének Szegedi
Tagozatán szerzett oklevelet

zongora-szolfézs szakon,
majd 1971-1974. között
ugyanott magánének szakot.
2001-ben 30 éves jubileumi
hangversenyt adott a Tóth
József Színházteremben.
Mint mondta, gondolkodik
újabb jubileumi koncerten,
készül valamire a következõ

hónapokban. Meglepetésnek
szánja és nagyon szeretné,
ha sikerülne.

Majtényi András nagy
megtiszteltetésnek érzi, hogy
atyai jó barátként tisztelt em-
berek nyomdokaiba léphet
díszpolgárként. – Nagyon
zavarban vagyok, inkább a
koromnak, mint a munkás-
ságom elismerésének érzem
a kitüntetést. Igyekezni fo-
gok úgy élni és munkálkod-
ni, hogy méltó legyek a dísz-
polgárokhoz. Igyekeztem az
elmúlt 42 év alatt becsülettel
és szorgalommal helyt állni.
Bevallom, máshoz nem is
nagyon értek. Zenében
ügyes vagyok, de máshoz
nincs tehetségem. Közhely,
de nagyon boldog és elége-
dett embernek érezhetem
magam, mert azt csinálom,
amit szeretek – mondta
Majtényi András.

A tanár úr lapunknak el-
árulta, bármennyire is szere-
ti, amit a gimnáziumban és a
zeneiskolában csinál, hama-
rosan elgondolkodik a befe-
jezésen. – Még valamennyi
ideig szívesen csinálom, de
65 éves leszek tíz nap múlva.
Nem akarom a végletekig
húzni a dolgot, tudni kell ab-
bahagyni, mielõtt még má-
sok küldenének. Ahogy
Nagyajtósi István, a gimná-
zium egykori igazgatója fo-
galmazott: Nem kell a seprõ-
ig kiinni a poharat. Bízom
benne, hogy a tanítás után is
találok elfoglaltságot –
mondta végezetül Szentes
38. díszpolgára.

Besenyei Gábor

Díszpolgár zenetanár

Alföldi Fotószalon: a legjobbak tárlata
Apja emléke, munkássá-

ga ne merüljön a feledésbe
– ez is a célja Szabics Fe-
rencnek, ezért gondozza id.
Szabics Ferenc fafaragó em-
lékszobáját. 

Jó ideje nem látogatták
már csoportok a Dr. Udvardi
utca 17. szám alatti, faragott
kazettás mennyezetû házat,
ezért örül Szabics Ferenc az
újabb érdeklõdésnek. A hely-
beli Koszta Klub szemelte ki
szokásos „barangolásai” so-
rában ezt a mára szinte elfe-
ledett látványosságot. - Az-
elõtt jöttek németek, jöttek
iskolai osztályok, sõt emele-
tes buszokkal is érkeztek ide
– emlékezett vissza a nép-
mûvész. Apja kifejezetten
azt álmodta meg, hogy így
egyben mutatja be mûveit,
ami egyszersmind a városi
idegenforgalomnak is jót
tesz. S hogy miért keresik fel
a házat az érdeklõdõk? Egy
fába faragott életmû tárul fel

a látogató elõtt. Már a kerítés
oszlopain is õsmagyar fejek
fogadják az érkezõt, id.
Szabicsnak mindig álma volt
egy faragott kerítés, a 90-es
években meg is valósította.
A homlokzaton lévõ – szin-
tén faragott – emléktábla
már a fia keze munkáját di-
cséri, ha már a város nem ál-
lított márványtáblát, s az
1952-1999 között itt élt és al-
kotott Szabics Ferenc fafara-
gó születésének 75. évfordu-
lóján, 2003-ban készült. ( Ap-
ja Kossuth utca 11. alatti szü-
lõházára egy márványtáblá-
val még nem késett el a vá-
ros, tette hozzá a faragó fia.)  

A 90 táblából megalkotott
kazettás mennyezet az em-
lékszoba fõ látványossága,
mely a Tisza-Körös mocsár-
vidék isteneinek legendáját
meséli el. Id. Szabics 13 évig
dolgozott a mûvön, tudtuk
meg a vendégeket lelkesen
kalauzoló fiától, aki 1982 óta

farag. Megmutatta saját al-
kotásait, s közben kiderül, az
egész család birtokában van
a kézmûves tehetségnek:
ahogyan anyja, úgy felesége
is hímzõ, több kiállításuk is
volt már országszerte. 

Az emlékszoba berendezé-
sének része néhai Szabics
természet ihlette faragott ké-
pei, melyekben ifjúkori va-
dászélményei öltenek testet.
Szentesi festõk képei is lát-
hatók a falon, emléket állítva
annak, hogy Bíró Jenõ, Kato-
na Imre, Berkecz István egy-
kor napi vendégek voltak a
házban. Szabics Ferenc õs-
magyarfejjel, vándorbotjá-
val, faragott székével tesz
hozzá maga is a kiállított
életmûhöz. Idén lett volna 85
éves édesapja, akinek emlék-
szobáját díjmentesen bemu-
tatja a fia, csak elõzetes beje-
lentkezést kér a 30/8249013-
as telefonszámon.

(darók)

Fából faragott emlékszoba

Fotó: Vidovics



Befejezõdött az idei Orszá-
gos Természetjáró Tájékozó-
dási Túrabajnokság. A ver-
senyzõk 5-5 tavaszi és õszi
fordulóban mérték össze tá-
jékozódási tudásukat. A
Szentesi Spartacus Szabad-
idõs Sportegyesület termé-
szetjárói a hagyományaik-
nak megfelelõen az idei év-
ben is több életkori kategóri-
ában méretették meg magu-
kat a versenysorozatban. 

A remek õszi szereplésnek
köszönhetõen a legerõsebb
A50 kategóriában a Mély-
ségfésû csapata (Sebõk Mária,
Surányi Tibor, Barát László)
bajnoki bronzérmet szerzett.

B kategóriában negyedik
és hatodik, A60 kategóriában
kilencedik és tizedik helye-
zéssel zártak a szentesi csa-
patok.

Barát László az egyéni kate-
góriában negyedik helyezést
ért el a bajnokságban.

2014 tavaszán írják ki a
négyfordulós szentesi baj-
nokságot, két szentesi és két
kistérségi helyszínnel. Ta-
vasszal tojáskeresõ, télen Mi-
kuláskeresõ rendezvényre,
március 15-én és október 23-
án pedig városismereti ver-
senyre várják az érdeklõdõ-
ket a Spartacus Szabadidõs
Sport Egyesület tagjai.

2014 májusában az egyesü-
let az országos bajnokság
egyik fordulójaként éjszakai
tájékozódási túraversenyt
rendez, melyhez kapcsoló-
dóan a sportág iránt kedvet
érzõket alapfokú nappali
versenyre várják.

Bronzérmes
Mélységfésû
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A vártnál valamivel köny-
nyedebben nyert a BVSC
ellen a Hungerit-Szentesi
VK nõi vízilabdacsapata
szombaton a fõvárosban.
Tóth László együttese 14-8-
ra gyõzte le a BVSC-t, a lá-
nyokra hétvégén Magyar
Kupa-mérkõzések várnak
Szegeden.

Már az elsõ negyedben
négy gólos vezetést szerzett
a Szentes, és a lányok nem is
engedték ki a kezükbõl a
gyõzelmet. Félidõben 2-8, a
harmadik negyed végén 3-11

állt a fõvárosi eredményjel-
zõn. – Figyelmeztetõ volt
számunkra a BVSC Dunaúj-
város elleni döntetlenje, ép-
pen ezért a mérkõzés kezde-
tétõl fogva koncentráltan,
odafigyelve vízilabdáztunk.
Szinte tökéletesen játszot-
tunk az elsõ két negyedben,
jó volt a védekezés, a táma-
dásokat gólokkal fejeztük be
– mondta Tóth László veze-
tõedzõ. – Remélem, hogy
megmaradunk ezen az úton,
és akkor sikerrel vehetjük
majd a hétvégi, Magyar Ku-

pa-mérkõzéseket is, majd jö-
het az Eger és a Dunaújváros
elleni derbi.

A Szentes szombaton és
vasárnap Szegeden szerepel
MK-csoport mérkõzéseken,

ahonnan az elsõ kettõ jut to-
vább az elõdöntõbe. A mie-
ink ellenfelei a házigazda
Szeged, az UVSE és a Kapos-
vár gárdái lesznek.

hv

Pontszerzésre készültek a
Kinizsi labdarúgói az el-
múlt szombaton, hazai pá-
lyán, de a gyõzelemnek
mégis az algyõiek örülhet-
tek. Hétvégén, az FK 1899
Szeged ellen lehet javítani,
a mérkõzést mûfüvön, vil-
lanyfénynél rendezik meg.

Az elsõ húsz percben szin-
te eseménytelenül csordogált
a mérkõzés, majd némileg
váratlanul megszerezték a
vezetést a vendégek. Egy
pontrúgást követõen rosszul
helyezkedtek a szentesi vé-
dõk, amit azonnal kihasznált
az Algyõ. Három perccel ké-
sõbb már 0-2 volt az állás,
egy villámgyors ellenakció-
ból növelték elõnyüket az al-
gyõiek. A két bekapott gól
érthetõen megfogta a Kini-
zsit, ennek ellenére akadtak
helyzetei Mihály Róbertéknek,
de ezek közül mindössze
egyet sikerült gólra váltani,
azt is a találkozó legvégén, a
86. percben. Ekkor Polyák
András bólintott a vendégek
kapujába, egyenlíteni azon-
ban már nem sikerült a hát-
ralévõ idõben. – Egy pontot

kényelmesen szerezhettünk
volna, sajnos az, hogy gya-
korlatilag két perc alatt két
gólt kaptunk, bénítóan hatott
a csapatra – mondta Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – A máso-
dik játékrészben már jobban
futballoztunk, mint az Al-
gyõ, de késõn sikerült szépí-
tenünk, a maradék hat perc-
ben pedig már képtelenek
voltunk egyenlíteni.

Szombaton este 17 órakor
az FK 1899 Szegeddel mér-
kõzik a Kinizsi a megyeszék-
helyen, mûfüves pályán. –
Ellenfelünk számára elõny
lesz a mûfüves pálya, sajnos
a mûfüvön rendezett mérkõ-
zéseink nagy részét eddig el-
buktuk, de remélem, ezúttal
megszakad ez a rossz soro-
zat – tette hozzá a tréner.

Az ifjúsági csapatunk pon-
tot szerzett az Algyõtõl, a ta-
lálkozó 1-1-es döntetlennel
ért véget. A fiatalok az élme-
zõny közelében tanyáznak a
táblázaton, míg a felnõttek a
12. helyen állnak, kettõ pont-
tal lemaradva leendõ ellenfe-
lük, az FK 1899 Szeged mö-
gött. hv

Biztos gyõzelem a fõvárosban

Pénteken este a Kõér ut-
cában, a Honvéd vendége-
ként szenvedett 17 – 8-as ve-
reséget a Valdor-Szentesi
VK férfi vízilabda-csapata,
kedden pedig Szolnokon
kapott ki nagy különbség-
gel. 

Az egyik sporttelevízió ké-
résére rendezték egy nappal
korábban a Honvéd-Szentesi
bajnoki mérkõzést, melyre a

szentesi vízilabdázók gya-
korlatilag a kikindai edzõtá-
borozásról estek be. A csapat
csütörtökön érkezett haza,
másnap pedig már a fõvá-
rosban volt kötelezõ jelenése
Fülöp Tibor együttesének.
Sok örömre nem volt okuk a
mieinknek, hiszen a házigaz-
dák nagyon simán, 17-8-ra
verték Németh Dánieléket. –
Nem egy sebességen vízilab-
dázott a két gárda, ez az
igazság – nyilatkozta rop-
pant önkritikusan Horváth
Tamás, a Szentes kapusa a ta-
lálkozóról. – Állva hagytak
minket a találkozó elején, és
bár összekaptuk magunkat,
elkezdtünk felzárkózni, az
utolsó nyolc percben azon-
ban ismét visszaestünk, így
alakulhatott ki végül a ki-
lencgólos különbség. 

A csapatkapitány szerint
mindenkiben nyomot ha-
gyott a Ferencváros elleni
hazai vereség, de ezzel
együtt jobban kellett volna
játszaniuk a Honvéd ellen.
Kedden a Szolnokkal játszik
a Szentes egy elhalasztott

mérkõzést, majd tervben van
egy esetleges nagyváradi
edzõtábor. Horváth Tamást
egyébként meglepte a Szol-
nok Nagyvárad elleni Bajno-
kok Ligája veresége, hiszen
többször is mérkõztek már a
nagyváradiak ellen, és min-
dig szoros meccseket játszot-
tak velük.

hv

Vereség a tévés meccsen

Három perc
rövidzárlat

Október 20-án játszották le
a Nõi Szuperliga tekebajnok-
ság VI. fordulóját, ahol a
Szentesi TE szolnoki pályán
fogadta a Rákoshegyi VSE II.
csapatát.  A Szentesi TE ütött
3130 fát ütött. Pontszerzõ:

Marsi Margit 589. A
Rákoshegyi VSE II. 3196 fát
ütött, a plusz 66 fáért járó
kettõ pont a Rákoshegyi VSE
II. csapatáé, így 1–7-re vere-
séget szenvedett a szentesi
csapat. 

Az ifjúsági versenyzõk
904–1036 fát ütöttek, 0–4-es
vereséget szenvedtek.

Teke
A Szentesi Sakk SE október 20-án játszotta az Abonyi Se el-

leni mérkõzését az NB II-ben. Az erõviszonyok hasonlóak
voltak a két csapat között, de végül is a szentesi csapat gyõ-
zött 6,5–5,5-re. Gyõztek: Világos Nándor, Sakic Lóránd, Hajdú
Sándor, Nagy Viktor, Mélykúti Ferenc. Döntetlen: Volosin Vlagyi-
mir, Borsi Imre, Bárdos István.

November 26-án, szombaton rendezik meg a Gallasz Bélla-
emlékversenyt a Móricz Zsigmond-házban. Jelentkezés, re-
gisztráció 8 órakor, a megnyitó fél 9-kor lesz.

Sakk siker

A szentesi Családsegítõ

Központ az idei ünnepen is

megrendezte a már hagyo-

mányos 23 órás tekergést. A

tömegsport rendezvényre 32

csapat jelentkezett, összesen

270 biciklis körözött a Dam-

janich – Jókai – Bajcsy-Zsi-

linszky – Rákóczi utca útvo-

nalon. 

23 órás
tekergés

BVSC–HUNGERIT SZENTES 8–14 (1–5, 1–3, 1–3, 5–3)
Nõi vízilabda Vodafone OB I, harmadik forduló, Buda-

pest, Szõnyi út, 200 nézõ. Vezette: Kun, Kovács.
Szentes: Terefou (kapus), Gyõri 2, HEVESI 3, Van Der

Sloot 1, KÁDÁR 2, Kövér-Kis 2, GÉMES 3. Csere: Gundl,
Etieber, Magyar, Elbert 1, Rácz, Tóth, Farkas. Edzõ: Tóth
László.

Gól – emberelõnybõl: 6/0, ill. 10/3.
Gól – ötméteresbõl: 3/2, ill. 1/1.

RACIONET-HONVÉD
–VALDOR-SZENTES 17–8
(3–0, 6–2, 3–4, 5–2)

Férfi vízilabda Vodafone
OB I, hatodik forduló, Kõér
utca, 300 nézõ. Vezette:
Vogel, Marjay.

Szentes: Horváth A. –
Kiss Gy., Józsa 1, KISTA-
MÁS 3, Kolarik, Nagy M.,
Németh 2. Csere: Hegedüs
I., Szabó L. 1, Hegedüs B. 1,
Pellei, Fanfani, Keresztes.
Edzõ: Fülöp Tibor.

Gól – emberelõnybõl:
10/8, ill. 4/2.

Gól – ötméteresbõl: 2/2,
ill. 1/1.

SZOLNOKI DÓZSA –
VALDOR-SZENTES 21–5
(3–2, 5–2, 6–0, 7–1)

Szolnok, 300 nézõ. V: Fü-
zesi, Kovács Cs. T.

SZENTES: Horváth A. –
Kiss Gy., Józsa, Kistamás
Kolarik, Nagy M. 3, Né-
meth D. 1. Cs: Hegedüs  I.,
Szabó L., Hegedüs B.,
Pellei, Fanfani, Keresztes 1.
Edzõ: Fülöp Tibor.

Gól – emberelõnybõl:
11/8, ill. 12/2

Gól – ötméteresbõl: 4/3,
ill. -

Fülöp Tibor: – A fordu-
lást követõen elfogyott a
koncentrációnk.  

Zöldpont Túraversenyen Zselicen, Sebõk Mária,
Hercz Szilvia, Surányi Tibor és Barát László.

Gundl Diána (jobbra) is bizonyított a vasutasok ellen. (fotó: Vidovics)
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Elõször kapta meg külföl-
di állampolgár a Városért
Emlékérem elismerést az
október 23-án rendezett ün-
nepség keretében. A kitün-
tetettek között idén orvos,
kertészmérnök, irodaveze-
tõ,  sportegyesület és posz-
tumusz sportoló is szere-
pelt. 

Ledó Ferenc kertészmérnök,
a Szentes DélKerTÉSZ elnö-
ke kimagasló szakmai mun-
kásságával  erõsbítette a vá-
ros hírét. Az okleveles ker-
tészmérnök, növényvédõ
szakmérnök 2007-tõl a Gö-
döllõi Szent István Egyetem,
majd 2009-tõl a Gyöngyösi
Károly Róbert Fõiskola cím-
zetes egyetemi docense, több
szakirányú könyv társszer-
zõje vagy lektora. Ledó Fe-
renc 1972-ben, véletlenül ke-
rült Gyõr mellõl a városba.
Mint lapunknak mondta, ké-
sõbbi feleségével a munkale-
hetõség miatt választották a
zöldséghajtatás fõvárosát.
Nem volt könnyû megszok-
nia az itteni mentalitást és
nehéz volt beilleszkedniük.
Úgy érzi, két lépésben vált
szentesivé: elsõként amikor
földet, fóliát vett, illetve
1994-ben, amikor eltemették
pár hónapos gyermeküket
szentesi földbe.

Mihály Béláné a Szentesi
Közös Önkormányzati Hiva-
tal nyugalmazott Mûvelõdé-
si Iroda vezetõje, aki 1983-
ban lépett a város szolgálatá-
ba. Az utóbbi tíz évben, idei
nyugdíjba vonulásáig iroda-
vezetõként végezte az egyre
szaporodó feladatokat. 2004-
ben megkapta a Magyar
Kultúra Lovagja elismerést
és immár nyugalmazott ze-
neiskola igazgató férjével
együtt a Városért Emlék-

érem birtokosa. Furcsa érzés
számára, hogy az elmúlt
években õ szervezte a városi
ünnepséget, most kitünte-
tettként vett részt rajta. Kü-
lön öröm számára, hogy az
elismerést kolléganõi kezde-
ményezésére, a kulturális in-
tézmény vezetõi és civil
szervezetek támogatásával
kapta meg és köszöni min-
denki támogatását.

A képviselõ-testület elsõ
alkalommal adományozott
Szentes Városért Emlékér-
met külföldi állampolgárok-
nak A német Brigitte Schmidt
és dr. Werner Schmidt házas-
pár rendszeres és fáradhatat-
lan munkájukkal nagyon so-
kat segítenek itteni közössé-
geknek és  múlhatatlan érde-
meket szereztek a két város
közötti kapcsolatok elmélyí-
tésében. 2003-ban jártak elõ-
ször Szentesen, Brigitte a né-
met-magyar szervezet elnö-
ke, magyar nyelvtanfolya-
mot szerveztek a sankt-
augustini tagok részére.
Munkájuknak köszönhetõen
az evangélikus templom or-
gonát kaphatott, iskolák,
óvodák jutnak rendszeresen
értékes készülékekhez,
szemléltetõ eszközökhöz.
Szerteágazó mûvészeti kap-
csolatokat építettek ki és se-
gítik a gazdasági kapcsola-
tok bõvülését is. Mint fogal-
maztak, a mostani elismerés
számukra nagy megtisztelte-
tés, Szentes számára pedig
egyértelmû nyitás Európa
felé. Nagyon szép a város, a
lakói nyitottak és barátságo-
sak, ahol itthon érzik magu-
kat.

Zoltán László 1995 óta a VI.
számú felnõtt körzet házior-
vosa a gyógyítása mellett ki-
emelt figyelmet fordított a

felvilágosításra és prevenció-
ra. 1998-ban szerezte meg
foglalkozás-egészségügyi
szakorvosi képesítését. Az
2009-ben elindult Út a mun-
kához programban dolgozó
több száz munkanélküli ese-
tében nemcsak azt vizsgálta,
hogy az adott feladatra al-
kalmasak-e, hanem az egész-
ségügyi problémával küzdõ
emberek számára igyekezett
megtalálni a lehetõségeket,
hogy visszatérhessenek a
munka világába.

A centenáriumi évfordulót
ünneplõ Szentesi Kinizsi
Szabadidõ és Torna Egyesü-
let jogelõdje 1913-ban alakult
meg Szentesi Torna Egylet
néven, egyetlen szakosztály-
lyal. Az új egyesület fõ pro-

filja a labdarúgás lett, de
megalakult a torna, a vívó,
az atlétika és a lövõ szakosz-
tály is. 1945-ben az országos
tendenciáknak megfelelõen
a Kinizsi nevet vette fel, tej-
ipari támogatási háttérrel.
Nemzetközi és országos hírû
versenyzõket adott, mint
Orosz Pál, Gujdár Sándor,
Pusztai László labdarúgók,
Papp László birkózó, Bóbán
Imre kézilabdázó, Haraszti
Ervin, Rébeli Szabó József
pólós,  Bertók Róbert ökölví-
vó. A mai nehéz helyzetben
is törekednek céljaik megva-
lósítására kiemelt feladatnak
tartva a fiatalok bevonását a
sporttevékenységekbe. Az
egyesületnek 50 éve tagja és
13 éve elnöki tisztét betöltõ

Garai Szabó Imre kiemelte
Tóth György szerepét, aki
összeszedte az egyesületet
az NB-II-es álmok szétfoszlá-
sa után. Az egyesület kilenc
szakosztálya közül jelenleg
az asztalitenisz, a boksz és a
labdarúgó mûködik.

A képviselõ-testület posz-
tumusz ítélte oda a Szentes
Városért Emlékérmet Sipos
Edit magyar válogatott vízi-
labdázónak, aki BEK gyõze-
lemmel, a világbajnoki cím-
mel és a többi nagy sikerrel a
szentesi és a magyar nõi ví-
zilabdasport történelmének
meghatározó személyiségé-
vé vált. Öt éve küzdött a rák-
betegséggel, de erejét, ener-
giáját nem kímélve tanított,
segített, mosolyt adott, ha

kellett, buzdított. Azok a
gyerekek, akiket megtanított
úszni, az egész életük során
magukban hordozzák a tu-
dását, a jóságát, és a szerete-
tét, amelyet még betegen is,
az utolsó pillanatig megõr-
zött és átadott. Az egykori
pólós életének 38. évében,
2013. augusztus 13-án béké-
ben, csendben távozott, mint
ahogy aktív játékosként is a
szerénység, barátságos, köz-
vetlen magatartás jellemezte.
Sipos Edit az életben az utol-
só pillanatig harcolt és pél-
daképpé vált. Életmûvével
jobbá, többé tett bennünket.
A kitüntetést a sportoló
szülei vették át.

Szöveg: BG
Fotó: Vidovics

Kos
A környezetében lévõkkel
gördülékennyé válik a

kommunikáció. Könnyedén meg tud-
ják beszélni a közös terveket. A lakó-
környezetén kívül összefuthat egy
olyan személlyel, aki fontos informá-
ciókkal szolgál. 

Bika
Egy sor fontos döntés elõtt
áll, melyeket meg kell hoz-

nia hamarosan. A racionális gondol-
kodás most nagy segítség lehet. In-
telligencia kapacitása a csúcson van.
Amit eddig merész ötletnek gondolt,
lassan realizálódhat. 

Ikrek
Rég látott barátai megke-
reshetik, hogy tervezzenek

közös programot. Amennyiben mégis
munkával szeretné tölteni a hetet, a
lehetõségek nem váratnak sokáig
magukra. A zseni a káoszban is jól ki-
igazodik. Errõl meggyõzheti a kollé-
gáit is.

Rák
Beszédesebb kedvében
van. Ami az utóbbi idõben

kimaradt, mert semmi kedve nem volt
hozzá, az ön körül lévõk is kevésbé
voltak fogékonyak az újabb ötleteire,
most behozhatja a lemaradást. 

Oroszlán
Fokozottan figyeljen a
pénzügyi területére, ugyan-

is váratlan kiadások merülhetnek fel,
ezért óvakodnia kell a nagyvonalú
költekezésektõl. A fizikai terhelhetõsé-
ge véges, több figyelmet kellene for-
dítania a pihenésre.

Szûz
Sok örömöt tartogatnak a
következõ napok úgy a

magánéletében, mint az üzleti élet-
ben. Az eddigiekhez képest sokkal
gördülékenyebben mennek a dolgok.
A munkahelyén és a környezetében
élõk szemében is népszerû.

Mérleg
Fokozottan figyelnie kell a
közúti közlekedésekben,

fontos döntései meghozatalában a
részletekre való odafigyelésben. Elõ-
fordulhat, hogy a munkái feltornyo-
sulnak és túlóráznia kell. 

Skorpió
Többnyire a racionalitás
dominál szemléletében és

a döntései meghozatalában. Több,
folyamatban levõ ügyet sikeresen tud
vezetni a cél felé. Akad olyan ügylete
is, mely gyakorlatilag nem sok hasz-
not hoz a konyhára.

Nyilas
Számíthat egyik közeli
hozzátartozója támogatá-

sára egy fontos ügyben.  A hét tran-
zitjai felruházzák fokozott pozitív ki-
sugárzással, jó erõnléttel és optimiz-
mussal. Ismeretlen emberek folya-
modnak önhöz tanácsért. 

Bak
Egy korábbi munkája most
kezd igazán jól profitálni.

Egyéb forrásból is várható bevétel,
egy kis talált pénz. Ez lehet akár egy
örökség vagy egy jól sikerült szeren-
csejáték. 

Vízöntõ
Érzékenyen érintik a baráti
és a családi kötelékeiben

felmerülõ gondok. Most objektívnek
kell lennie. Célirányos, gyors tettekre
van szükség. A tanácsai most ara-
nyat érnek. 

Halak
Egy kicsit lassabb lehet
ön körül az élet a megszo-

kotthoz képest. Idegeskedni emiatt
nem érdemes. Mindent meg tud ol-
dani, amit erre a hétre tervez, csak
lassabb tempóban. 

Október 26-november 1.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Megint egy új együttes lép fel a Felsõpárti Sörözõben októ-

ber 26-án, szombaton 22 órakor. A zenekar 2000-ben alakult
Hódmezõvásárhelyen, Rácz Zsolti (dob) és Száraz-Nagy Tamás
(zongora) közös ötleteként. A fõ cél egy igényes és egyben
nagyon bulizós latin zenét játszó zenekar létrehozása volt.
2003-ban csatlakozott a zenekarhoz Kaszás László (basszusgi-
tár) és Palatka Zsolt (ének) és ebben a felállásban vált a Coco
Bongo Szeged és a Dél-alföld egyik legkedveltebb, meghatá-
rozó zenekarává.

Coco Bongo élõ
koncert és buli!

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
Október 26-án, szombaton 15

órakor Tóth József fafaragó mun-
káiból nyílik. Megnyitja Csorba
Gyula, a Szentes TV vezetõje.

Tokácsli Galéria
Szamosközi Antal szentesi fes-

tõmûvész kiállítása megtekinthetõ
november 2-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A XIX. Alföldi Fotószalon zsûri-

zett anyagából látható kiállítás
november 30-ig.

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 24-28.
17.30 óra Tad Jones csudála-

tos kalandjai – spanyol animáci-
ós film,

20 óra Hogyan nevezzelek? –
francia-belga vígjáték.

Október 31-november 4. 
17.30 óra Szibériai nevelés –

olasz filmdráma,
20 óra Az igaz szerelem re-

ceptje - Love and Lemons –svéd
romantikus vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 25-tõl

Csõtörés van egy orvos villájában.
A doki épp telefonon beszél egy is-
merõs csõszerelõvel:
- Azonnal ugorj kocsiba, csõtörés
van nálunk, a pincében már minden
úszik!
- Nem mehetek, tudod, hogy ünne-
pelünk. Itt vannak a gyerekek, az
egész rokonság, hívjál valaki mást.
- Bezzeg mikor beteg valaki a csa-
ládból, mindig engem hívsz, és én
mindig szó nélkül indulok.
- Igazad van, már indulok is.
A csõszerelõ megérkezik, kinyitja a
pincébe vezetõ ajtót, és a harmadik
lépcsõfokról bedob a vízbe két asz-
pirint és így szól:
- Ha hétfõig nem apad le, hívjál
vissza!

Megállítja a rendõr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez
egyirányú utca.
- Rendben van, kifizetem a bünte-
tést, aztán megfordulok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük
meg, mennyit ad a kocsimért...

Egyszer egy jól keresõ apa úgy
döntött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát
azzal a céllal, hogy megmutassa
neki, milyen szegény emberek is
vannak, és hogy a gyermek meg-
lássa a dolgok értékét, és felfogja
azt, hogy milyen szerencsés csa-
ládban él.

Egy egyszerû falusi család házában
szálltak meg, ahol egy napot és egy
éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út
végén tartottak, az apa megkérdezte
fiát.
- Nos, mit gondolsz errõl az útról?
- Nagyon jó volt, apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen
szükségben és szegénységben él-
nek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebbõl?
- Azt, apa, hogy nekünk egy ku-
tyánk van, nekik négy. Nekünk egy
medencénk van otthon, õk meg egy
tó partján laknak. A mi kertünket
lámpák árasztják el fénnyel, az övé-
kére pedig csillagok világítanak. A
mi udvarunk a kerítésig tart, az övé-
ké addig amíg a szem ellát. És vé-
gül láttam, hogy nekik van idejük
beszélgetni egymással, és hogy
boldog családként élnek. Te és
anyu viszont egész nap dolgoztok,
és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, ve-
zetett csöndben, mire a kisfiú hoz-
zátette:
- Köszönöm apa, hogy megmutat-
tad, milyen gazdagok is lehetnénk.

- Doktor úr, jöjjön gyorsan, a fele-
ségemnek nagyon fáj a vakbele!
- Nyugodjon meg, az teljességgel
lehetetlen! 
- Hogy-hogy lehetetlen!?
- Én magam operáltam ki a felesé-
ge vakbelét két éve!
- És olyanról még nem hallott a
doktor úr, hogy valaki újranõsül?

Pótfûtés

Városér t
emlékérmesek



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
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Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 35-40 Ft/db, vöröshagyma 120-170 Ft/kg, fok-
hagyma 800 Ft/kg, lilahagyma 250 Ft/kg, édeshagyma
550 Ft/kg, petrezselyem- , zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor
100 Ft/csomó, zeller 100-150 Ft/db, karfiol 250-300 Ft/db,
bab 700-900 Ft/kg, fehérpaprika 150-180 Ft/kg és erõs
paprika 40-50 Ft/db, paradicsom 180-200 Ft/kg, kígyó-
uborka 350-400 Ft/kg, fejeskáposzta 150-170 Ft/kg, kelká-
poszta 280-350 Ft/kg, spenót, sóska 150 Ft/csomó.

Pritaminpaprika 480 Ft/kg vagy 60 Ft/db, zöldhagyma
150 Ft/csomó, karalábé 100-150 Ft/db, krumpli 80-140
Ft/kg, saláta 150 Ft/db, gyökér 450-500 Ft/kg, szálas 50-80
Ft, 250 Ft/csomó, répa 250 Ft/kg, gomba 450-500 Ft/kg.

Zöldbab 350-450 Ft/kg, fõzõtök 100 Ft/kg, cukkini pad-
lizsán 250 Ft/kg, fõzni való kukorica 50-70 Ft/db. Sütni
való tök 150-170 Ft/kg, cékla, feketeretek 200 Ft/kg. 

Körte 200-250 Ft/kg, alma 100-250 Ft/kg. Dióbél 2800
Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, csíramálé 200-250 Ft/doboz. Cit-
rom 680 Ft/kg, banán 250-300 Ft/kg.
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A Kiss Bálint Református
Általános Iskola október 22-
én ismét megrendezte a már
hagyományos Reformáció
Emlékfutást.

Az idei megmérettetés egy
kicsit eltért a többitõl, hiszen
az intézmény uniós pályáza-
ton 143 millió forintot nyert
innovatív célokra, melynek
keretében nemcsak eszközö-
ket tudtak vásárolni, peda-
gógusokat tovább képezni,

hanem nagyobb szabású
kulturális és sportrendezvé-
nyeket szervezhettek. 

Ebbe tartozott bele a Re-
formáció Emlékfutás is, ame-
lyen több mint 500 diák vett
részt. A helyi és térségi álta-
lános iskolák tanulói mellett,
eljöttek a HMG, valamint a
vésztõi Kis Bálint református
iskola fiataljai is.

A diákoknak összesen
1517 métert kell futniuk a

nevezetes évforduló tisztele-
tére.

A következõ eredmények
születtek:

A lányok csapatversenyét
a szentesi Kiss Bálint refor-
mátus iskola nyerte meg. A
második helyen a Klauzál,
míg a harmadikon a Koszta
csapata végzett. 

A fiúknál a Koszta végzett
az élen, második a Klauzál,
harmadik a Kiss Bálint lett.

Egyéni elsõ helyezést elért
versenyzõk:

Stráma Klaudia (Koszta),
Sárréti Boldizsár (Koszta),
Szilágyi Anna (Koszta), Györ-
gyi Attila (Kiss Bálint), Gedai
Csenge (Koszta), Kollár László
(Koszta), Kondorosi Gréta
(Kiss Bálint), Bihari Dániel
(Szegvár).

Forrás: Szentesi Gyors

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü október 28-31.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sonkás tormaleves és
õszi zöldségleves

A menü: Hétvezér tokány,
tészta, saláta

B menü: Trappista rántva,
petrezselymes rizs, tartár

Kedd: Joghurtos-tárkonyos
pityókaleves és fûszeres
almaleves

A menü: Ruzsa Söndör
betyárpecsenyéje,
sült burgonya, saláta

B menü: Csirkés-zöldséges
rakott tészta vagy
ludaskása, saláta

Szerda: Grízgaluskaleves és
zellerkrémleves

A menü: Stefánia vagdalt vagy Mics,
kukoricás rizs

B menü: Csuka és törpeharcsa
paprikásan sütve,
petrezselymes burgonya,
citrommártás

Csütörtök: Csontleves és
csirkeraguleves

A menü: Bakonyi töltött karaj,
kelkáposztafõzelék

B menü: Pulykapörkölt, tészta vagy
puliszka, saláta

Péntek: Menü nincs!
Az étterem nyitva tart!

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szalay Róbert Zsolt, a szen-
tesi Horváth Mihály Gimná-
zium 10. osztályos tanulója
abszolút elsõként (és legfia-
talabbként) kapta meg a Sá-
toraljaújhely Emlékérmét, to-
vábbá hivatalos meghívást
kapott Magyarország legna-
gyobb szónokversenyének
végsõ döntõjére. Sátoraljaúj-
helyen, október 19-én ren-
dezték meg az Édes anya-
nyelvünk nyelvhasználati és
grammatikai verseny orszá-
gos és Kárpát-medencei dön-
tõjét. Két kategóriában, a
gimnáziumiban 90-en, a
szakközépiskolaiban 40-en
versenyeztek az elsõ tíz közé
jutásért, ugyanis õk kaphat-
ták meg a legjobbaknak járó
emlékplakettet.

A Ferobox Event promóter cég november 16-án, Szente-
sen rendezi következõ gáláját, melyet a Sport Televízió ez-
úttal is élõben közvetít.

Az eseményen kötelek közé lép a világranglistán 12. helyre
sorolt korábbi WBO Európa-bajnok Bedák Zsolt, a szentesi
Nagy „Lütyõ“ Imre, és a fiatal Baranyi Richárd is. Bár hivatalos
megerõsítés nincs, de a WBO nagyközépsúlyú ranglistán 10.
helyen álló nemzetközi-bajnok Kelemen Balázs következõ
mérkõzését korábban novemberre tervezte a Ferobox, így a
gyõri versenyzõ ringbe lépése valószínûnek látszik.

A ringbe lépõk mellett már az egyik pikáns párosítás is
megerõsítésre került. Ezek szerint a szentesi cirkálósúlyú te-
hetség, Faur Csaba a korábbi magyar bajnoki kihívó Bozai
Gyula ellen lép ringbe.

Az INVOKÁCIÓ „Segítsé-
gül hívás” Alapítvány (Terney
Béla Kollégium, Szentes)
megköszöni támogatóinak a
felajánlott SZJA 1 %-os támo-
gatást, amelybõl a szociálisan
rászoruló diákjaink étkezési
díját, valamint a kollégium
kulturális- és sportprogramja-
it támogattuk. (x)

Az egyik helyi áruházból
próbált meg illatszereket
lopni egy felnõtt és egy fia-
talkorú férfi. A tolvajok októ-
ber 19-én, a kora esti órák-
ban mentek be az áruházba,
majd az illatszerekrõl leszed-
ték az áruvédelmi berende-
zést, de ezt a biztonsági õr
észrevette. A tolvajok a rend-
õrségen beismerték tettüket,
ellenük lopás miatt a bíróság
hoz gyorsított eljárás kereté-
ben ítéletet. 

Ugyancsak illatszerre
„ment rá” egy másik tolvaj
is, õt azonban még keresik a
rendõrök. Az egyik drogéria
munkatársai a leltározáskor
vették észre a hiányt, majd
értesítették a rendõrséget. A
biztonsági kamera felvételeit
jelenleg is elemzik a szakér-
tõk, ebbõl sok minden kide-
rülhet a tettes kilétét illetõen.

Egyetlen éjszaka alatt, két
különbözõ helyen parkoló
személygépkocsit rongáltak
meg ismeretlenek. Az egyik
jármû szélvédõjét törték be,
a másiknak az ún. pillangó-
ablakát feszítették be a ga-
rázdák, de az autókból nem
vittek el semmit sem.

Még februárban lopták el
azt a Cruiser típusú kerék-
párt, amely a napokban ke-
rült elõ az alapos nyomozás-
nak köszönhetõen. A rend-
õröknek sikerült kideríteni-
ük, hogy a lopott kerékpár
hol található, innen elindul-
va pedig már nem volt nehéz
eljutni a tolvajhoz sem, aki
értékesítette a bringát. A tet-
tes ellen lopás miatt indult
eljárás, a kerékpár pedig az-
óta visszakerült eredeti tulaj-
donosához.

hv

Illatszereket
loptak

Reformáció emlékfutás

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 A Szentesi Élet szerkesztõsége

ÚJSÁGÍRÓI ÁLLÁST
hirdet.

Felsõfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkezõ jelöltek jelentkezését várjuk

október 31-ig.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és motivációs
levéllel lehet a szentesielet@gmail.com címen.

Született: Sápi Zoltán és Dienes Csillának (Belsõecser ta-
nya 37.) Zoltán Ákos, Legeza György Géza és Török Gabriellá-
nak (Rákóczi F. u. 52.) Henriett, Balogh Tamás és Varga Ediná-
nak (Honvéd u. 22.) Zsóka nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kovács Ádám (Honvéd u. 24/6.) és
Gidófalvy Anett (Ifjúsági sétány 10.), Szarvas Sándor (Szeg-
vár, Kórógy u. 15.) és Pataki Erika (Vecseri u. 45.).

Elhunyt: Bazsó Imréné Kánvási Tóth Erzsébet (Borza u. 4.),
Bari Tamás (Magyari I. u. 3/1.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: november 4-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) minden nap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20 órá-
ig. Készenléti telefon: 20/618-7020.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) október 26-
27-én Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07.

Újra bokszgála

Abszolút elsõ

Olvasóink figyelmébe!
Lapunk legközelebb

október 31-én, csütörtökön,
6 oldalon jelenik meg.


