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Vezetõváltás a lapnál
Bíró Dániel, a Szentesi Élet felelõs szer-

kesztõje a mai nappal lemondott megbízatá-
sáról. A Felelõs Kiadó döntése értelmében
november elsejétõl Besenyei Gábor tölti be a
tisztséget.

Anekdotázik
a „Dr. Bugyi-iskola“

Az Elfújta a szél címû klasszikus regény szerzõje,
Margaret Mitchell Szentesen, a Bugyi család titokza-
tos vendége volt 1935-ben – ez a nem mindennapi
történet is olvasható abban az anekdota kötetben,
melyet Mencser András, egykori itteni sebészorvos
szerkesztett. A legendás Bugyi professzorra a tanítvá-
nyai, munkatársai szívesen emlékeztek vissza.

4. oldal

A képviselõ-testület múlt
pénteki ülésén megjelent a
város legfrissebb díszpolgá-
ra, Majtényi András, akit
külön köszöntött Szirbik
Imre. A polgármester az
ülés elején bejelentette,
hogy nyert a város 460 mil-
lió forint támogatást KEOP
pályázaton a közvilágítás
modernizációjára. 

Halmai István kifogásolta,
hogy október 6-án mulatsá-
got tartottak a megyeházán.
Véleménye szerint a nemzeti
gyásznapon ne adjanak bér-
be helyiséget hasonló célra
városi intézményben. Szirbik
Imre egyetértett a felvetéssel,
szerinte is fontos, hogy ne
sértsék senki érzékenységét
rendezvényekkel. A jogi,
ügyrendi és közbeszerzési
bizottság beszámolójából ki-
derült, hogy az elmúlt egy
évben 14 közbeszerzésrõl
döntöttek és közülük 8 eset-
ben helyi vállalkozás nyerte

el a pályázatot. Legutóbb ok-
tóberben a hajléktalansegítõ
központ éjjeli menedékhely
bõvítése és korszerûsítése
ü g y é b e n  a
CsM-Ép Kft.
nyerte el a
munkát a bi-
zottság dönté-
se értelmében.
A képviselõ-
testület dön-
tött a közterü-
let használati
díjak emelésé-
rõl a várható
2,4 százalékos
infláció mérté-
kével. A helyi
járatú buszközlekedést a jö-
võben is a Tisza Volán Zrt.
végzi, a helyi menetrend sze-
rinti személyszállítási tevé-
kenység ellátása címû pályá-
zat nyerteseként. Chomiak
Waldemar kérésére a város
kérvényezi a minisztérium
hozzájárulását egy plusz já-

rat bevezetésére a délelõtti
órákban helyközi járat bevo-
násával a Kertváros és a vá-
rosközpont között.

A sportcsarnokbéli parket-
ta-felújítás minõsége és a ki-
vitelezõ által hátrahagyott
200 ezer forintos villany-
számla is napirendre került a
múlt pénteki tanácskozáson,
a költségvetési tájékoztató
vitájában.

(folytatás a 3. oldalon)

A városban idõnként
érezhetõ bûz, a nagyáruhá-
zak parkolóinak és a Hõsök
erdejének fásítása is kér-
désként merült fel a város
elmúlt hat éves környezet-
védelmi programjával kap-
csolatban. 

Évek óta visszatérõ prob-
léma a városban fõképp õsz-
szel tapasztalható kellemet-
len szag terjengése. A leg-
utóbbi testületi ülésen is
több képviselõ felvetette a
problémát, a bûz a napokban
is érezhetõ volt. Baloghné
Berezvai Csilla fõkertész el-
mondta, hogy korábban a
trágyát az állattartó telepek-
rõl nyári nagy melegben
hordták ki a mezõgazdasági
területekre, amellyel jelentõs
bûzhatást keltettek a város

egész területén. A beérkezõ
panaszok hatására az illeté-
kes környezetvédelmi fel-
ügyelõség megvizsgálta a
sertéstartó telepeken a trá-
gyatárolást és minden rend-
ben talált, egyben határozat-
ban írta elõ, hogy 25 fokos
átlag hõmérséklet felett tilos
a szerves trágya kijuttatása,
valamint kötelezi annak
azonnali talajba forgatását.
Móra József javaslata szerint a
város környéki hígtrágya-
tárolók körül erdõsávok tele-
pítésével a bûzös levegõt el-
irányíthatnák a város fölül.
A fõkertész arról is tájékoz-
tatott, hogy a zöldhatóság le-
vegõ minõségvédelmi akció-
tervet készít a városra is
vonatkozóan a közeljövõben.
A város környezetvédelmi

programja leírja, hogy a szol-
gáltatói övezetben megépült
nagy áruházak parkolói fásí-
tással, nagy zöldfelületek
biztosításával készültek, és
közülük az ALDI és környe-
zete parkosítása a legsikere-
sebb. A témával kapcsolat-
ban Szabó Zoltán a hét éve
megnyílt TESCO parkolóját
hozta fel példaként, ahol
szinte egyáltalán nem talál-
ható növény. Az áruházak
többszöri felszólítás ellenére
sem igényelték a város szak-
mai segítségét a parkosítás-
ban. A Penny áruháznál nem
sikerült idén a sövénytelepí-
tés, azonban a helyi vállalko-
zó várhatóan újratelepíti
majd. A Petõfi utcán az idõ-
sebb hárfák közét pótolják,
valamint a parkolók mellett

újabb hársfákat és oszlopos
szilfákat ültetnek a Vásárhe-
lyi útig. 

A Hõsök erdejének faállo-
mányával kapcsolatosan
mondta el Baloghné Berez-
vai Csilla, hogy egyöntetû
faállományt egyidejû telepí-
téssel lehetne elérni. Az
1933-ban létesült parkban a
több mint ezer tölgyfát sû-
rûn ültették és a belvizes ta-
laj miatt is kipusztuló fákat
idõnkénti pótolják, de a so-
ronkénti teljes újratelepítés
lenne célravezetõ. Elkészült
egy terv a terület további
szabadidõs hasznosítására:
sétányt, futópályát és egyéb
sportolási lehetõségeket ala-
kítanának ki a fák között.

(folytatás a 3. oldalon)

Messzire az egyensúlytól

Kevés a fa és
a termálvíz

Kedden bemutatta Csong-
rád megyei jelöltjeit a De-
mokratikus Koalíció: a 3-as
szentesi és csongrádi köz-
pontú körzetben Nagy Hu-
szein Tibor (képünkön) agrár-

közgazdász, az Agrárszövet-
ség egykori fõtitkára küzd
meg az országgyûlési képvi-
selõi helyért. A képviselõje-
lölt 1955-ben született Szege-
den. 1979-ben Budapesten
szerzett közgazdász diplo-
mát. A Pénzügyminisztéri-
umban dolgozott 3 évig. Kö-
zel 10 éven át a bordányi
Elõre Szakszövetkezet fõ-
könyvelõje, majd elnöke.
1989 és 1993 között az Agrár-
szövetség fõtitkára. 1994–
2007 között a bankszférában
dolgozott, az FHB-nél és a
Budapest Banknál Vezette az
ÁPV Zrt. Szövetkezeti Üzlet-
rész-hasznosító részlegét.
Másfél évig az Agrárgazda-
sági Kutatóintézetben dolgo-
zott. 2009 óta Balástyán él,
fóliás kertész vállalkozóként.

A DK-nak is
van jelöltjeAz áruházak többszöri felszólítás ellenére sem igényelték

a város szakmai segítségét a parkosításban.

„Halmai István kifogásolta,
hogy október 6-án mulatsá-
got tartottak a megyeházán.
Véleménye szerint a nemzeti
gyásznapon ne adjanak bér-
be helyiséget hasonló célra
városi intézményben. Szirbik
Imre egyetértett a felvetés-
sel.“

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A szomszédos Csongrá-
don született 1888. október
3 1 - é n ;  a p j a  M i s k o l c z y
Ferenc kormánytanácsos,
rendõrkapitány; édesanyja
Adler Hermina. A gimnázi-
umot Kiskunfélegyházán és
Vácon végezte. Teológiai ta-
nulmányait szintén Vácon
folytatta; 1911. márc. 19-én
szentelték pappá. Pályafu-
tását a váci Szent József
fiúintézet prefektusaként
kezdte; 1920-tól zsinati vizs-
gáztató, váci szemináriumi
teológiai tanár. Külföldi ta-
nulmányútja során bejárta
Olaszországot, Ausztriát,
Angliát, Franciaországot,
Bulgáriát, Törökországot,
Görögországot és Afrikát.
Hazatérése után 1925-ben
egyházkerületi tanfelügye-
lõvé, 1927-ben pápai kama-
rássá léptették elõ. Ekkori-
ban került kapcsolatba vá-
rosunkkal.

A Szentesi Szent Anna
Egyházközség rendkívül te-
vékeny és népszerû apátplé-
bánosát – Fehér Andrást –
1927. március közepén agy-
vérzés érte, ezért lemondott
az egyházközség vezetésé-
rõl. Hanauer István váci me-

gyéspüspök Miskolczy Je-
nõt bízta meg a szentesi plé-
bánia adminisztrálásával,
majd pályázatot írt ki az ál-
lásra. A papválasztásra 1928.
február 19-én (vasárnap) ke-
rült sor. „A választás meg-
kezdése elõtt rendkívül moz-
galmas képet nyújtott a ró-
mai katolikus központi isko-
la környéke. Sûrû sorokban
vonultak a hívek az iskola
tanácstermébe, ahol a vá-
lasztási eljárás lefolyt. A
szûk teremben nem kapha-
tott mindenki helyet. Na-
gyon sokan tehát a folyosók-
ra szorultak, ahol izgatott
hangulatban latolgatták a
plébános-választás esélyeit”
– írta az Alföldi Újság. Tizen-
egy óra után megjelent a te-
remben Csergõ Károly alis-
pán, világi elnök, a választá-
sok levezetõje. Társaságában
volt Fehér András nyugal-
mazott plébános, akit hívei
lelkesen megéljeneztek. 

Hamarosan kiderült, hogy
a megüresedett plébánosi ál-

lásra egyedül Miskolczy Je-
nõ pályázott. Az egyházta-
nács elnöksége megvizsgálta
a pályázatot, és azzal kap-
csolatban semmi kifogást
nem talált. Az eljárás folyta-
tása ettõl kezdve formálissá
vált ugyan, az elnök mégis
nyilvános névszerinti szava-
zást rendelt el. Az 1060 egy-
háztag közül 179 szavazatot
adtak le Miskolczy mellett,
59 szavazatot pedig ellene.
(Az új paróchus beiktatásá-
val közel egy idõben elhunyt
Fehér András apátplébános,
akinek temetését Hanauer
püspök végezte 1928. márc.
9-én.)

A plébánia irányítása mel-
lett nem hagyott fel a tudo-
mányos munkával sem. Szá-
mos valláserkölcsi, társada-
lompolitikai és szociológiai
tanulmánya jelent meg kü-
lönbözõ szakfolyóiratokban
és teológiai szaklapokban.
Bekapcsolódott a helyi köz-
életbe is: 1929–1939 között
tagja volt a városi és várme-

gyei képviselõ-testületeknek,
ill. 5–6-féle szakbizottságnak
(óvoda-felügyelõi, tanoncis-
kolai, vízügyi, munkásse-
gély, gyámügyi, Kossuth-
szobor…). Egyházi és világi
munkájának elismeréseként
folyamatosan emelkedett az
egyházi ranglétrán: 1928-tól
szentszéki jegyzõ, 1931-tõl
apát, 1932-tõl fõesperes,
1937-tõl pápai prelátus.

Mûködése alatt több új lé-
tesítménnyel gyarapodott az
egyház. Tudni kell, hogy az
1920-as években Szentes la-
kóinak száma már megha-
ladta a 32 ezer fõt, s a népes-
ségnek csaknem fele a katoli-
kus egyházhoz tartozott. A
létszámnövekedés ellenére a
katolikusoknak csak egy
temploma és plébániája volt
az alsópárti városrészben. A
nagy távolság és létszám mi-
att igény támadt új templom
építésére a Felsõpárton. Eb-
be az irányba hatott a váci
püspök 1920-ban kiadott
rendelete, amelyben intézke-
dett a szentesi plébánia két
részre osztásáról. E rendel-
kezés folytán jött létre 1920
áprilisában Szentes második
plébániája, melyet Jézus
Szent Szívérõl kereszteltek
el. Számos nehézség miatt az
új plébánia 1925-tõl szüne-
teltette mûködését. 1932-ben
Miskolczy Jenõ plébános el-
érkezettnek látta az idõt,
hogy a felsõpárti lelkészsé-
get életre keltse. Ideiglenes
kápolnát és paplakot alakít-
tatott ki a Jókai u. 102–104.
sz. alatt, s a lelkészi állást is
betöltötte. Felkérésére 1936-

ban kapucinus barátok vet-
ték át az épületeket, s vállal-
ták 2 városi és 8 tanyai isko-
lában a hitoktatást, továbbá
kötelezték magukat 1500 hí-
võt befogadó templom építé-
sére. A szerzõdést betartva,
néhány év elteltével Fábián
Gáspár tervei alapján elké-
szült a neoromán stílusú új
felsõpárti templom, amelyet
Pétery József váci megyés-
püspök szentelt fel 1943. júl.
4-én. 

A központi egyházközsé-
get sem hanyagolta el. A
Sáfrán Mihály által 1809-ben
építtetett régi plébánia he-
lyére 1937-ben korszerû,
emeletes plébániát emelte-
tett, amelyet boltíves árkád-
sor, kerengõ kötött össze a
templommal, valamint a já-
rásbíróság épületével. 

Tizenkét évi eredményes
szolgálat után 1939-ben elhe-
lyezték Szentesrõl. Budapes-
ten hunyt el 1952. március
21-én. Emlékének megõrzése
érdekében szentesi hívei
1947-ben megfestették élet-
nagyságú portréját a plébá-
nia részére (Molnár M. alko-
tása).

Labádi Lajos

Október 26-án a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban rendezték meg a hagyo-
mányos Gallasz Béla sakk
emlékversenyt, amelyet
1969. óta minden évben
megtartanak. Mivel ez a
mostani a 45. ilyen rendez-
vény volt, ebbõl az alkalom-
ból az egyéb díjak mellett
egy vándorkupát is alapítot-
tak. A megjelent versenyzõ-
ket és vendégeket Kõhalminé
Forrai Julianna köszöntötte,
külön szeretettel üdvözölve
Gallasz Béla lányát és uno-
káját. Megköszönte Sziváné
Gallasz Mária anyagi támoga-
tását is, amellyel a verseny
megrendezéséhez jelentõsen

hozzájárult. A versenyt Móra
József, az önkormányzat ok-
tatási és sportbizottságának
elnöke nyitotta meg. Tekint-
ve, hogy a verseny a város
egyik legrégebbi hagyomá-
nyokkal rendelkezõ sport-
eseménye, felidézte a sakko-
zás helyi történetét. Kiemelte
Gallasz Béla munkásságát,
aki nemcsak kiváló sakkozó
és sportvezetõ volt, de a fia-
talok sakkoktatásával is fog-
lalkozott. Ezután Sziváné
Marika néni szólt a gyere-
kekhez. Kifejezte örömét,
hogy ilyen sokan ápolják
édesapja emlékét és megkö-
szönte a szervezõk munká-
ját.

A versenyen 4 kategóriá-
ban összesen 41-en vettek
részt. 7 fordulóban, nagy
küzdelemben a következõ
eredmények születtek:

Felnõttek: 1. Volosin Vla-
gyimir, 2. Hajdú Sándor, 3.
Sakic Lóránd

Ifjúságiak: 1. Nagy Viktor,
2. Kovács György, 3. Mélykúti
Ferenc

Gyermek I—II. Korcso-
port: 1. Pásztor Dávid
(Koszta), 2. Kómár Martin
(Kiss B.), 3. Adorján Kende
(Koszta)

Gyermek III—IV. Kcs.: 1.
Udvardi Zalán (Deák), 2. Tö-
rök Sándor (Koszta), 3. Csík
Balázs (Kiss B.)

Gallasz Béla sakk emlékverseny

Gyermekorvos

A III. számú gyermekorvo-

si körzet  háziorvosa, Bod

Margit Zsuzsanna 2013. no-

vember 4-tõl, hétfõtõl  a

Szentes, Klauzál  utca 6.

szám alatti gyermekorvosi

rendelõben várja kis betege-

it. A rendelési idõ munka-

napokon 7-10 óráig tart. 

Közmeghallgatás

Szentes Város Önkor-

mányzata Képviselõ-testüle-

te közmaghallgatást tart no-

vember 22-én, pénteken 14

órakor a városháza díszter-

mében, melyre várja a város

lakosságát és az intézmé-

nyek, szervezetek képviselõ-

it.

A Szívügy klub

legközelebbi összejövetele

november 6-án, szerdán dél-

után 4 órakor kezdõdik az

ifjúsági házban. Elõadást tart

Poszler György tanár Rózsa

Sándor életérõl, majd utána

vetítésre kerül a Nógrád me-

gyei kiránduláson készült

film.

Az Alsópárt második leg-
régebbi utcája; a belváros ré-
sze; a Kossuth utcát és Erzsé-
bet teret köti össze a Vásár-
helyi úttal. 1760-tól Újj utca
néven szerepel a dokumen-
tumokban. 1857-tõl már Vá-
sárhelyi utcaként emlegetik,
mert erre vitt az út Hódme-
zõvásárhelyre. A mai rövid
utcácska csak az eleje volt a
Vásárhelyi utcának (késõbb
útnak). A népnyelv a Kur-
caparti utcát (ma Tóth J., Si-
ma F. és Boros S. utcák) és a
Vásárhelyi utcát-utat egybe-
függõen Nagy utcának is ne-

vezte. Az 1906. évi városren-
dezéskor a Vásárhelyi utcát
Horváth Gyula utcára ke-
resztelte át, amely ekkor a
Lakos térig tartott. Horváth
Gyula (1843–1897) publicis-
ta, politikus, országgyûlési
képviselõ, 1881-tõl vidékünk
ármentesítési kormánybizto-
sa, Szentes elsõ díszpolgára.
Miskolczy Jenõ katolikus
plébános, pápai kamarás ja-
vaslatára az utca katolikus
templom felõli részét Szent
Imre hercegrõl (1007–1031),
I. Szent István király és Gi-
zella fiáról, István kijelölt

örökösérõl nevezték el, akit
1083-ban atyjával együtt
szentté avattak. Az utca La-
kos térig tartó része továbbra
is Horváth Gyula nevét vi-
selte. 1953-ban Szt. Imre her-
ceg utcáját átkeresztelték, az
új névadó Beloiannisz Ni-
kosz (1916–1952), a görög
demokratikus népi felkelés
(1946–49) kommunista már-
tírja lett. Az 1990-es rend-
szerváltás után az utca visz-
szakapta Szent Imre herceg
nevét.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (123.)

Szent Imre herceg utca

125 éve született Miskolczy Jenõ pápai prelátus

Új plébániát épített

100 éve: a Szentesi Lap
1913. október 26-diki számá-
nak vezércikke „A nyomor
forradalma” címen jelent
meg, és rendkívül riasztó,
szomorú állapotokról szá-
molt be. Íme az írás: Mintha
még mindig háborús idõk
járnának, fegyveres legények
õrködnek a magyar határon.
Csendõr és rendõr sorokból
font sövény fogja körül a
magyar glóbust, nem azért,
hogy a külsõ ellenséggel
szemben védje, hanem egy
belsõ sorvasztó bajtól óvja: a
kivándorlástól, amelynek
pusztítása óriási mérvû. A
fegyveres, kakastollas kor-
don ellenére is a kivándorlás
folyvást emelkedik, mintha
valami megdöbbentõ fekete
átok felhõzne a magyar tájak
felett. A legnagyobb óvóin-
tézkedések mellett is nap-
nap után olvasunk híreket a
kivándorlási hiénák szerep-
lésérõl, az útlevélnélküli ki-
vándorlók valami újabb for-
télyáról. Nincs nap, hogy el
ne fognának ilyeneket. Az
erdõk vadjait nem üldözik
erõsebben, és számuk még-
sem akar apadni. Egész had-
járat az, amit ennek az or-
szágnak a lakosai folytatnak
saját hazájuk határai ellen. A
katonai kötelezettség, a vi-
gasztalhatatlan nyomor elõl
menekülnek az emberek,
mint a megriasztott patká-
nyok. A nyomor, az ínség
forradalmi indulattal akar a
maga sorsán segíteni: nap-
nap után százak és százak
szánják rá magukat a nagy
útra, és ott bujkálva a gon-
dosan õrzött határszél titkos
réseiben, erdõkben, a hegy-
szakadékok között, s félre-
lopva magukat a hatósági te-
kintetek elõl, sóvárgó szem-
mel néznek el nyugat felé,

arra a nyugatra, amelynek
káprázataiban az amerikai
földrész él. A nyomor, az ín-
ség korbácsolja az embereket
a tengerentúli útra, és ha a
hatóság nem ad útlevelet,
hát megkockáztatják még a
csendõr puskatusát is, de
mennek útlevél nélkül éjsza-
ka, álruhában, bujdosva. És
hiába rakja meg az államha-
talom a határszéleket csend-
õrrel, rendõrrel, hiába üldözi
a tiltott kivándorlást, hiába
bünteti a kivándorlásra való
csábítást: a kifelé törekvõk
hosszú sora nemcsak hogy
nem akar elfogyni, de napról
napra új és új csapatokkal
bõvül. A határrendõrség
nem gyõzi a munkát, olyan
sûrû rajokban rohanják meg
a kivándorlók az ország ha-
tárát. Egész vidékek néptele-
nednek el, a munkáskezek-
ben rettenetesre nõ a hiány,
és a nemzet legjavát, egész-
séges, munkabíró fiait sza-
kítja át a tengeren túlra az
Amerika-láz. Az államhata-
lom hiába veri vissza kor-
báccsal, szuronnyal azokat,
akik útlevél nélkül kereked-
lek fel a nagy útra, a kegyet-
len, halálos lavinát nem tud-
ja megállítani romboló útjá-
ban. Ez a szomorú jelenség
pedig sajnos – a legjogosabb,
a legtermészetesebb emberi
igyekezet megnyilvánulása:
a megélhetésé. Idehaza az
ínség, az örökös gyötrõdés
mutatja az utat a sírig, oda-
kint talán legalább valamivel
kedvezõbb megélhetési lehe-
tõség csábit. Sajnos, ez a va-
lamivel kedvezõbb lehetõség
hajtja ki innen az embereket
és még sajnosabb, hogy a tu-
datlan menekülést megaka-
dályozni sem lehet. A kiván-
dorlás minden magyar nya-
valyák között a legrettenete-

sebb. Kétségbe kell esnünk,
kell, hogy valami gyötrõ
megindultság szorongassa a
torkunkat, amikor olvassuk,
hogy nap-nap után százak,
ezrek sorakoznak fel az ín-
ségtõl megtépett fekete regi-
mentbe. Falvak, városok la-
kossága megcsappant és az
Amerikából hazaküldött dol-
lár sovány, keserves kamat
azért az egészséges, produk-
tív erõmennyiségért, amivel
a kivándorlás a nemzeti va-
gyont a legigazibb értékétõl:
a munkáskezektõl fosztja
meg… A nyomor, az ínség
forradalma ez, ami most ná-
lunk játszódik le. A szûkös
viszonyok megtetézõdtek, az
élettel való küszködés száz-
szorosan megnehezült… A
nyomor, az ínség – az ere-
dendõ ok, ennek forradalma
izgatja most a tömegeket.
Ezt kell megszüntetni; lábra
kell segíteni az ezerfelõl súj-
tott népet – az lesz a legerõ-
sebb gátja a kivándorlásnak!

65 éve: a Szentesen megje-
lenõ Magyar Alföld 1948. ok-
tóber 24-diki számának ve-
zetõ híre: „Ortutay kultusz-
miniszter nyitotta meg teg-
nap este a Koszta-kiállítást”.
A Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium és a Képzõmû-
vészek Szabad Szervezeté-
nek együttes rendezésében
szombaton délután 5 órakor
nyílt meg Koszta József elv-
társ Kossuth-díjas festõmû-
vész kiállítása a Nemzeti
Szalon Mûvészeti Egyesület
V., Sztálin téri helyiségében.
Az agg mester felesége társa-
ságában utazott fel az orszá-
gos jelentõségû tárlatra.
Ortutay Gyula kultuszmi-
niszter az érdeklõdõk hatal-
mas táborának jelenlétében
nyitotta meg a kiállítást,
amelyen a mester 82 – nagy-
részt ismeretlen – képével
szerepelt. A megnyitón a
székesfõvárosi Vásárhelyi-
kórus Bartók- és Kodály-mû-
veket adott elõ, majd az ér-
deklõdõk elözönlötték a kiál-
lítási helyiségeket. A kiállítás
november 2-ig tartott nyitva.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (40.)

Kivándorlás
a nyomor elõl

Miskolczy Jenõ portréja
(1947)
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Bocskay István tapasztalata
szerint a piaci viszonyok és
az anyagi lehetõségek hiá-
nya jelenti a legnagyobb
gondot a vállalkozásoknak.
A közös önkormányzati hi-
vatal ipari park referense el-
mondta, innováció, gazda-
ság- és kereskedelemfejlesz-
tés, benne állatvásárlás, ter-
mõföldvásárlás esetén 4 mil-
lió forinttal segít az önkor-
mányzat, valamint új mun-

kahelyek létesítését támogat-
ja hitellel a város. A felvett
hitelt többségében rendben
törlesztik a vállalkozók.

A gazdaság- és kereskede-
lemfejlesztés pályázat célja,
hogy egyszeri visszatéríten-
dõ kamatmentes pénzügyi
támogatással segítséget
nyújtson a város közigazga-
tási területén mûködõ vállal-
kozók, vállalkozások gazda-
ság- és kereskedelem fejlesz-

téséhez, bel- és külföldi piac-
ra jutásához, üzleti kapcsola-
taik fejlesztéséhez. Az inno-
váció ösztönzésére kiírt pá-
lyázat célja, olyan szakszerû,
intenzív fejlesztõ tevékeny-
ség, amely a szervezet, a
struktúra, a mûködés, a be-
rendezés, a technológia, a
termék (szolgáltatás), az el-
terjesztés, a felhasználás
megújulását tûzi ki célul.

A támogatásból 36 havi fu-
tamidõvel legfeljebb a beru-
házás, fejlesztés nettó értéké-
nek, az elfogadott költségek-
nek az 50 százaléka finanszí-
rozható. Fontos szabály,
hogy nem kötelezõ feltétel
az új munkahely létrehozása,
de azonos igényû és megíté-
lésû pályázatok esetén
elõnyt élvez az, amelyik lét-
számfejlesztést vállal. A lét-
rehozott új munkahelyet leg-
alább 2 évig meg kell tartani.

A pályázhat minden olyan
egyéni illetve társas vállalko-
zás, aki/amely a város köz-
igazgatási területén bejegy-
zett székhellyel és/vagy te-
lephellyel rendelkezik, a pá-
lyázat benyújtásakor nem áll
csõd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás alatt
és a pályázat beadásakor
nincs lejárt köztartozása.

Pályázatot benyújtani cég-
szerûen aláírt papír alapú
formában lehet, de a gyor-
sabb elbírálása érdekében
ajánlott a komplett pályázat
e-mailben történõ benyújtása
a bocskay@szentes.hu címre.

A benyújtott pályázatokat
a képviselõ-testület bírálja el
és a mellette mûködõ tulaj-
donosi bizottság javaslatát
figyelembe véve hoz dön-
téstvárhatóan novemberi
ülésén.

BG

Hétfõig pályázható a kamatmentes hitel

El kell keserítenem a város vezetését. Eredetileg nem akar-
tam ezzel elõhozakodni, mert nem kérdeztek, de a képviselõ-
testületi ülés hozzászólói újfent olyan túlzó elvárásokat tá-
masztottak a Szentesi Élettel szemben, hogy kénytelen va-
gyok mérlegre tenni a lapot. 

Most annak kapcsán kerültünk a figyelem középpontjába,
hogy 2014-tõl 10 forinttal emelkedne az újság elõfizetõi ára.
Abba most ne menjünk bele, hogy a hetilap bruttó áraként
miért 145 forint szerepel a városházán készült elõterjesztés-
ben, mikor január óta 175 forintért lehet vásárolni a lapot a
boltokban és az újságárusoknál. Ott van minden címlapon,
még se nézik. És utóbbit feszegette az egyik városatya is,
hogy tudniillik számításai szerint 6 millió forint veszteséget
termel a lap, ráadásul Szentes 29 ezer lakója közül csak
1200-an vásárolják, vagyis nem keresik elegen. Jobb tarta-
lommal többet lehetne eladni belõle. Egy másik véleményezõ
a terjesztés javításában lát kitörési pontot, egyúttal elvárná,
hogy közlönyként terjesszük a helyhatóság rendelkezéseit.
Végül abban maradtak, hogy bárki segítségére igényt tarta-
nak, aki ötleteivel emelni tudna a példányszámon.

Nos, a számok valóban nagyon fontosak. Kezdjük a veszte-
séggel, ami 2009-ben, amikor két fõállású dolgozója volt a
szerkesztõségnek, tényleg megközelítette a 6 millió forintot.
Idén ez a mutató 3 millió forint lesz, de úgy, hogy jelenleg
három fõ dolgozik teljes állásban. Kétségtelen, 1200 példány
fogy átlagosan hetente. Volt ez már kevesebb is, és sajnos
lesz is. Mert a nyomtatott sajtó évek óta lejtmenetben van.
Abban az országban, ahol a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ
Szövetség adatai szerint a Magyar Nemzetbõl 39 ezer, a Ma-
gyar Hírlapból 8 ezer, a Népszabadságból és a Nemzeti
Sportból 50-50 ezer példány kel el naponta, a Heti Válaszból
15 ezer, a HVG-bõl pedig 45 ezer hetente, és a helyzet nem
javul, ott dõreség helyi újság felemelkedésérõl beszélni. A
Délvilágból, amit Szegeden és térségén kívül terjesztenek, 16
ezer fogy naponta. 

A példányszámcsökkenés legfõbb oka az internet, ahol az
információk nagytöbbsége ingyen rendelkezésre áll. Éppen
ezért a 35-40 év alatti korosztály már nem áldoz pénzt
nyomtatott újságra, minek, hiszen kattint kettõt, és bármit
megtudhat, amire kíváncsi. A Szentesi Élet egy piaci termék.
A jobb tartalom persze fontos, de legalább annyira fontos a
csomagolás. Az olvasókért és a hirdetõkért is versengeni kell.
A kor igényei szerint minimum követelmény a színes megje-
lenés. Igen ám, de ez sokba kerül. Viszont a kiadói — neveze-
tesen önkormányzati — elvárás az, hogy minél kisebb veszte-
ség mellett minél több emberhez jusson el a lap. A 2011-es
népszámláláskor 28 509 lakója volt Szentesnek, azóta is fo-
gyunk. A fiatal nemzedék nem vesz pénzért kezébe lapot, in-
kább letölt, ahogy a Szentesi Életet is a honlapunkról: átlago-
san ezren böngészik végig internetes kiadványunkat, ami 6
nappal a megjelenés után kerül föl a világhálóra. A Szentesi
Gyors hírportálon csütörtökönként 1500-an kíváncsiak a friss
lapszám beajánlójára. Itt tartunk. Nem kérdezték, de jobb, ha
tudja az Olvasó, mennyit és mire áldoz a város, ha a Szentesi
Életrõl van szó.

Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy egy apróság-
ról nem ejtettek szót a városházán. Novembertõl vezetõváltás
lesz a szerkesztõség élén. 

Bíró Dániel
leköszönõ felelõs szerkesztõ

Mérlegen
a Szentesi Élet

(folytatás az 1. oldalról)
Ezt az ügyet éppúgy le

kell még zárni, mint az Ipar-
telepi úti kerékpárútét, ahol
hónapok óta várnak a garan-
ciális javításokra. Amíg ezzel
nem végeznek, a város nem
tudja lezárni a pályázatot és
lehívni a támogatást. Szabó
Zoltán azt kérte, maradjon a
mozi, még ha veszteséggel
mûködik is. Még gondolat-
ban sem kívánjuk bezárni a
filmszínházat – szögezte le
Szirbik Imre. Az önkormány-
zat megoldást keres, hogy
megmaradjon ez a kikapcso-
lódási lehetõség Szentesen.
A polgármester képviselõi
kérdésre azt is elmondta,
hogy az ipari parki új csar-
nok kibérlésére szándéknyi-
latkozatot nyújtott be egy
szentesi élelmiszeripari vál-
lalkozás, amely akár 80 fõt is
foglalkoztathat ott, ha pályá-
zata sikeres lesz. 

A jövõ évi költségvetési
koncepció megtárgyalásakor
Antal Balázs Tibor indítvá-
nyozta, hogy ne a piaci díjak
emelésébõl fedezzék a kispi-
acok fejlesztését, oldják meg
másként. Demeter Attila a
Mátéffy utcai óvoda felújítá-
sát szorgalmazta, mert sze-
rinte idén csak tûzoltó mun-
kákra nyílt lehetõség. – Az

óvodánál komoly mûszaki
beavatkozásra lenne szük-
ség, de pályázati forrás el-
nyerésére kevés az esély,
mert a következõ uniós cik-
lusban kevesebb lesz az
ilyen támogatás – felelte a
polgármester. A piaci díjak
növelése kapcsán úgy fogal-
mazott, ez adna mozgásteret
a környezet javításához. A
sporttámogatások tervezett
mérséklése ügyében kijelen-
tette, ne arra rendezkedjenek
be az egyesületek, hogy a vá-
ros biztosítja majd a mûkö-
désükhöz a döntõ forrást. –
Az olyan értékeinket meg kí-
vánjuk tartani, mint amilyen
a 70 éven felülieknek járó in-
gyenes szemétszállítás, ami
130 milliós kiadás az önkor-
mányzat számára. 400 milli-
ós hiány mutatkozik most,
vagyis sokat kell még gon-
dolkodnunk a 2014-es költ-
ségvetésen, mert messzire
vagyunk az egyensúlytól –
mondta Szirbik Imre. A kon-
cepciót elfogadta a testületi
többség. Szintén támogatták
a képviselõk az „év családja”
díj alapítását – Ollai Istvánné
10 ezer forintot ajánlott fel a
gyõztesnek. A felhívásra no-
vember 10-ig jelölhetnek he-
lyi családokat a szentesiek.

B.D.  

Messzire
az egyensúlytól

(folytatás az 1. oldalról)
A Kurca kotrási munkála-

tairól Korom Pál fõtanácsos
tájékoztatott: folynak a me-
derkotrási munkálatok az al-
só szakaszon a Talomi tiltó-
tól lefelé részlegesen, vala-
mint a Bikaistállói tiltó és a

Zuhogói tiltó közötti csator-
naszakaszon teljesen, lentrõl
felfelé haladva. A Zuhogói
tiltót nyitva tartják, hogy a
kotrás miatt esetlegesen me-
nekülõ halak felúszhassanak
a Felsõ-kurcai bögébe. Az
iszapot a part szélén helye-
zik el.

Ugyancsak képviselõi kér-
désként merült fel a Kiss
Zsigmond utcán évekkel ez-
elõtt megszüntetett meleg vi-
zes kút sorsa. Korom Pál el-
mondta, hogy szerették vol-

na az út másik oldalán újra
megépíteni, azonban a kór-
háztól a kúthoz vezetõ víz-
csõ rossz állapota nem tette
lehetõvé, illetve a kórház ve-
zetése sem járult hozzá köz-
egészségügyi kockázatok
miatt.

A környezetvé-
delmi program
keretében a ter-
málenergia haté-
konyabb kihasz-
nálása is szóba
került, akár a csa-
ládi házas öveze-

tek távfûtésbe való bekap-
csolásával is. Szirbik Imre fel-
hívta a figyelmet, hogy a vá-
ros környékén található ter-
málkutat többsége magántu-
lajdonban vagy gazdasági
társaságok tulajdonában áll.
A városnak jelenleg nincs ak-
kora termálvíz kapacitása,
ami együttesen kiszolgálná a
strand wellness- és uszoda-
fejlesztését és ezért további
lépéseket kell tennie a város-
nak.

Besenyei

Kevés a fa és
a termálvíz

Jövõ héten kezdõdik és de-
cember 4-ig tart a Tudás tíz
napja hagyományõrzõ prog-
ramsorozat. A Koch Sándor
Csongrád Megyei TIT Szen-
tesi Szervezete és a Szentesi
Mûvelõdési Központ szerve-
zésében a kézmûves foglal-
kozására várják a gyerekeket
november 5-én 16.30 órától a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban. A Koszta iskolában Épí-
tõ konfliktuskezelés, gyógyí-
tó kommunikáció címmel
tart elõadást Binderné Berkecz

Mária, családterapeuta, me-
diátor november 6-án, szer-
dán 17 órakor. Az Irodalmi
életrajzi sorozatban Poszler
György várja az érdeklõdõket
egy kötetlen beszélgetésre
november 7-én, 19 órakor az
Ifjúsági Házban. Krakkótól a
Magas-Tátráig címmel tart
elõadást Szemerédi Máté geo-
lógus szakos egyetemi hall-
gató november 8-án, pénte-
ken 14 órakor a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban.

Tudás Tíz Napja

Az önkormányzat 2010 óta kamatmentes kölcsön formá-
jában segíti fejlesztési forrásokhoz a helyi vállalkozásokat
a gazdasági válság okozta hátrányok csökkentése érdeké-
ben. Az elsõ két évben sokan éltek a lehetõséggel, eddig
több mint húsz vállalkozás részére nyújtott hitelt az ön-
kormányzat. Újdonság, hogy idén 5 millió Ft-ra emelke-
dett a gazdaságfejlesztési keretbõl pályázható összeg ma-
ximuma a legutóbb kiírt innovációt ösztönzõ, termõföld
vásárlását elõsegítõ és gazdaságfejlesztési pályázatok ese-
tében. A kölcsön futamideje 36 hó, a beadás határideje no-
vember 04. hétfõ. A pályázatok elérhetõk interneten a
www.szentesinvest.hu/letöltések címen.

Szerdai lapzártánkkor kezdõdött meg a ligeti fedett
uszodánál a tetõszerkezet 40 méter hosszú acéleleme-
inek beemelése. Tizenhárom ilyen vázelemet szerel-
nek föl a betonkoszorúra jövõ hét végéig. Az ütem-
terv szerint november végéig teljesen lefedik a léte-

sítményt, és decembertõl megkezdõdhetnek a belsõ
munkálatok. Az új fedett uszoda lelátóin közel 730-
an foglalhatnak majd helyet. 2014 május végéig kell
befejezni az építkezést, a kivitelezõk az ütemterv
szerint haladnak.

Fedik az uszodát

„A városnak jelenleg nincs ak-
kora termálvíz kapacitása, ami
együttesen kiszolgálná a strand
wellness- és uszodafejlesz-
tését.“



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001133..  ookkttóóbbeerr  3311..

Citerával kezdte, zongo-
rával folytatta, majd jött a
gitár, a hegedû, most brá-
csázni tanul, de a sámán-
dobbal is ismerkedik
Debreczeni-Kis Helga (ké-
pünkön). A tizenéves szen-
tesi lány hangszeres tudását
a Pengetõ Citerazenekarban
kamatoztatja, de a zenei
sokoldalúságára felfigyelt
egy világzenei elõadó, Je-
szenszky István is.

Debreczeni-Kis Helga nem
tudja, honnan jött a zenei in-
díttatás, de emlékszik, ötödi-
kes korában tatájáéknál
Derekegyházon ráakadt egy
citerára a polcon, s a hang-
szer nagyon megtetszett ne-
ki. A Lajtha - zeneiskolában
ismerkedett meg a citerával,
Mélykútiné Németh Kornéliá-
tól, majd a zongorával, a he-
gedûvel, (mostanában a népi
hegedûvel foglalkozik), és
közben ott volt valahol a gi-
tár is, mindehhez társult az
éneklés, tudjuk meg tõle. –
Eleinte nem mertem énekel-
ni, tanárom, Nelli elõtt sem.
Azóta kinyíltam zeneileg és
emberileg is, de még nincs
vége az útnak, még jobban ki
kell nyílnom – vallja a fiatal
zenész. Második éve tanul
Békéscsabán mûvészi szak-
középiskolában, népi hege-
dû szakon, de a citera meg-
maradt, továbbra is tagja az
országos hírû Pengetõ Ci-
terazenekarnak. Tervezik,
hogy valahogyan helyet kap-
jon a hegedû is a muzsiká-
jukban. – Jó kis közeg, na-
gyon szeretem õket – véle-
ményezi zenésztársait, akik-
kel már több Aranypáva-dí-
jat elnyertek. Ezen kívül a
lány tavaly citerával arany
minõsítést érdemelt ki, a Bé-
késcsabai Vonósegyüttessel
térségi dicséretben részesült,
valamint egyéni népdalének-
lési versenyeken is szépen
gyûjti a helyezéseket.  Talán
népzenetanár lesz belõle, és
akkor azt oktat a népzenén
belül, amit szeretne. Kinézett
még pár népi hangszert: sze-

retne kobzozni, népi furu-
lyázni, s már elkezdett brá-
csázni.

Helgát júniusban beválo-
gatták egy világzenei tábor-
ba, ahol Jeszenszky István
volt az egyik oktató. A gyó-
gyító meditációs világzené-
vel foglalkozó muzsikus ma-
ga is citerázott régen, s felfi-
gyelt a lány tehetségére. Gi-
tároztak, énekeltek, beszél-
gettek, majd családjával au-
gusztusban meglátogatták
otthonában, Szentbékkállón,
egy hegyen. Elsõ közös fellé-
pésük Békéscsabán volt szep-
temberben, ezt azóta még öt
követte, a zenész szentesi
koncertjén is közremûködött
Helga. – Örültem, hogy meg-
mutathattam, amit két hó-
napja csinálunk. Jó érzés
volt, hogy ennyien kíváncsi-
ak erre, sokan meg voltak ha-
tódva - meséli. Decemberben
egy nagyobb budapesti kö-
zös koncert van kilátásban,
további vendégzenészekkel.

Helga nem érzi annyira
idegennek a Jeszenszky által
mûvelt zenei világot. Mint
mondja, ennek a zenének az
a lényege, hogy az elõadó
meg tudja mutatni az adott
pillanatban keletkezõ érzése-
it, ezáltal sok improvizálásra
ad lehetõséget. Ezt pedig
csak úgy lehet megcsinálni,
ha teljesen otthon érzi magát
a színpadon. Az improvizá-
lást is gyakorolni kell, teszi
hozzá. – Eddig csak elját-
szottam a zenét, vidáman,
örömmel, de õ megmutatja,
hogyan legyen benne a lel-
kem is – mondja.

A szülei támogatják a di-
áklányt ebben az új feladat-
körben is, meg szokták nézni
a fellépésein, távolabbra el is
viszik. Helga jól érzi magát
ebben a zenei világban is,
ezért szerinte elképzelhetõ,
hogy hosszabb távú lesz az
együttmûködés a lelki gyó-
gyító muzsikussal. 

Darók József

Tíz évvel ezelõtt Zöldág
Mozgáskultúra- és Sport-
egyesület a múlt század
helybeli muzsikusainak állí-
tott emléket, amikor az ön-
kormányzattal karöltve fel-
avatták a Népzenészek terét
a sportcsarnok mögötti
területen. Szentes mintegy
száz évvel ezelõtt a népzene
dél-alföldi központja volt. Ez
azonban idõvel feledésbe
merült, s a városban a Zöld-
á g  v e z e t õ j é n e k ,  H a n k ó
Györgynének volt úttörõ sze-
repe a hagyományok ápolá-
sában. A Szentes és környéke
népzenéje és néptánca a XX.
században írásakor fogalma-
zódott meg a gondolat, hogy
emléket állítsanak a régmúlt
szentesi népzenészeinek.
2003 novemberében több

éves ötletet sikerült megva-
lósítania azzal, hogy a Kígyó
és a Könyök utcák találkozá-
sánál az addig névtelen köz-
területen a dudások, klariné-
tosok, tangóharmónikások,
magyar és cigány bandák,
énekesek, hangszergyártók
emlékére Népzenészek tere
létesüljön. 

A jubileum alkalmából
november 8-án, pénteken
16.30-kor az egyesület jog-
utódja, a Zöldág Hagyo-
mányõrzõ Szakkör megem-
lékezést tart. Ráhangoló do-
bolással közremûködik a Fé-
nyesség Táltos dobkör, majd

Szirbik Imre polgármester és
Hankó Györgyné köszöntõje
után Balla Tibor játszik szen-
tesi tekerõmuzsikát. 

A program népzenei gála-
mûsorral folytatódik az ifjú-
sági házban 17 órától. A két-
órás mûsorban megszólal-
nak hagyományos népi
hangszerek, mint a furulya, a
citera, a tekerõ, valamint fel-
lép a Zöldág szakkör, a Tilin-
kó Népdalkör, s a Fényesség
Táltos Dobkör. Az est folya-
mán megemlékeznek az elõ-
zõ századok szentesi népze-
nészeirõl is. 

Népzenészekre
emlékeznek

Pályázati felhívás
„Az év családja Szentesen”- díjra

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete pályázatot hirdet „Az év családja
Szentesen” díjra.

A pályázati eljárásban olyan családok jelölésével lehet pályázni, ahol a szülõk/nagyszülõk
emberi magatartása, a gyermeknevelés, a gyermekek magatartása, teljesítménye, a társadalmi
értékek megtartása példaértékû és követendõ lehet a felnövekvõ nemzedék számára, de akár
azon felnõttek számára is, akik jelenleg a társadalmi normától eltérõ devianciával nevelik
gyermekeiket. A családtagok életkora nem meghatározott, és nem kizárt az egyszülõs
családmodell sem.

A pályázatot ajánló nyújthatja be, aki a díjra elõterjeszti az általa ismert vagy megismert, a
díj odaítélésének feltételeivel rendelkezõ családot. 

Pályázati adatlapot a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában
(Városháza, földszint 115-ös szoba) Lencséné Szalontai Máriától lehet kérni, benyújtási
határidõ: november 10.

Kérjük maximum másfél oldal terjedelemben fejtse ki miért a fent jelölt családot javasolja a
díj odaítélésére, milyen ismeretei vannak a családról? Jelenítse meg azokat az értékeket,
melyek a pályázati kiírás szempontjából fontosak, és közöljön minden olyan tényt, mely az
elbírálás során meghatározó lehet. Pályázati anyagában lehetõség szerint jelöljön olyan
személyeket és azok elérhetõségét (oktatási intézmény pedagógusa, védõnõ, gyermekorvos,
szülõ munkahelyi vezetõje, családgondozó stb), akik szintén ismerik a gyermek/család életét,
esetlegesen véleményt is tudnak formálni róluk.

Egy darabka orvostörté-
nelem, azon belül rendha-
gyó, de tiszteletteljes meg-
emlékezés anekdotakincsek
csokraival Bugyi István se-
bészprofesszorra az egykori
munkatársaitól, tanítványa-
itól. Így összegezhetõ Men-
cser András nemrég megje-
lent, A tanítómester nyom-
dokain címû kötete.

Az iskolateremtõ tanító-
mester életének momentu-
mai, annak magyarázata,
miként tudott tekintélyre
szert tenni orvoskollégái
közt (bár õ a kolléga szót
nem szerette, a kartárssal
helyettesítette), s hogy miért
is volt nagyszerû ember, jó
barát és segítõtárs, amellett,
hogy kiváló sebészorvos
volt, megelevenedik a kék
borítóval ellátott könyv ol-
dalain. S hogy miért éppen a
kék lett a Bugyi professzor-
ról szóló írásmû fedõlapjá-
nak uralkodó színe,  az is
beszédes: a professzor idejé-
ben a sebészeti mûtõ üveg-
lap burkolatának a színe
volt, az ún. Kék Szalon. 

„Kitüntetés volt az akkori
orvosgárdába kerülni és az
Õ keze alatt dolgozni, mun-
katársa lenni Dr. Bugyi Ist-
ván sebészprofesszornak.
Minket azóta Bugyi István-
tanítványainak, Bugyi-iskola
neveltjeinek mondanak.
Büszkék is vagyunk rá!” - ír-
ja Mencser András. A nyu-
galmazott osztályvezetõ

sebész fõorvos Szentesen
1963-ban kezdett praktizál-
ni, munkássága alatt lerakta
az érsebészet alapjait. 1977-
ben elnyerte a bajai kórház
sebész fõorvosi állását, ott
dolgozott 1998-ig. 1993-ban
Markusovszky-díjat kapott.
A kötet szerkesztõjeként – az
anekdoták tágabb körû lehe-
tõségeivel élve – igyekezett
közel hozni az olvasóhoz a
professzort, néhol megmo-
solyogtató, máskor elgon-
dolkodtató történeteken ke-
resztül, de nem kerülve meg
a „gondterheltebb” esemé-
nyeket sem.

Bugyi professzor babonás
volt, a 13-as számot sem sze-
rette, derül ki a könyvbõl.
13-án nem operált, kivéve,
ha péntekre esett. Ezt mun-
katársai is tudták, és tiszte-
letben tartották. Egy másik
anekdota arról mesél, hogy
volt egy külön kórházi ka-

pubejárója a professzornak,
egy ma is meglévõ zöld ka-
pu, amihez csak neki volt
kulcsa. Egyszer nem volt ná-
la a kulcs, így kénytelen volt
a fõbejáraton megkísérelni,
hogy bejusson aznapi mûtét-
jére. Csakhogy a portaszol-
gálat azon tagjai, akik nem
ismerték, megállították,
most nincs látogatási idõ, s
egyébként is, hogy képzeli,
hogy a biciklijét is be akarná
vinni? Végül a betegei, s né-
hány bentrõl érkezõ telefon
menekítette ki a furcsa hely-
zetbõl a professzort. 

Egy nem mindennapi tör-
ténet is olvasható: e szerint
az Elfújta a szél címû klasz-
szikus regény szerzõje, Mar-
garet Mitchell, Szentesen a
Bugyi-család titokzatos ven-
dége volt 1935-ben.

Az árnyoldalak is helyet
kapnak a kötet lapjain, pél-
dául a kétszeri lágyéksérv-
mûtét, amikor nem vette
észre, hogy rossz oldalon
operált.

Pár mondatban a szer-
kesztõ kitér arra is, mennyi-
re fájlalja, hogy az innen el-
származott orvosok – köz-
tük a „tõrõl vágott, igazi Bu-
gyi-tanítványok” – a pro-
fesszorról elnevezett emlék-
érmet még nem kaphatták
meg. 

A kötet megvásárolható a
Babilon Könyvesházban.

D. J.

Anekdotázik
a „Dr. Bugyi-iskola”

Helga megtanult
lélekbõl zenélni

Csergõ András debreceni
fotós tárlatára várják a fotó-
zás iránt érdeklõdõket no-
vember 4-én, hétfõn 18 órá-
ra a Galéria Kávéházba. A
január 6-ig látogatható kiál-
lítást Seres Géza fotómûvész
nyitja meg.

Csergõ András a Debrece-
ni Új Fotómûhely tagja, ké-
peit digitális technikával ké-
szíti. A '70-es évek elején kö-
tött szorosabb barátságot a
fényképezéssel, autodidakta
módon, illetve tanfolyam-
okon ismerkedett a képké-

szítés titkaival. Akkoriban
még minden témakör érde-
kelte. Bõ két évtizedes kiha-
gyás után a véletlennek kö-
szönhetõen került ismét kap-
csolatba a fotográfiával, ami-
kor egy kezdõ modellügy-
nökséggel kezdett együtt
dolgozni.  Érdeklõdése ek-
kor már egyre inkább az akt-
fotózás irányába fordult.
Nem a magazin-jellegû han-
gulat visszaadására törek-
szik, képein nem hivatásos
modellek, hanem hétköznapi
lányok, asszonyok, anyák
láthatóak. A modelljeit alko-
tótársnak tekinti, hiszen az
együttmûködésük nélkül
nem jöhetnének létre a ké-
pek. Hisz abban, hogy bár a
kamera más-más oldalán áll-
nak, a közös cél, a mások ál-
tal is nézhetõ képek létreho-
zása összeköti õket. Úgy ér-
zi, köszönettel tartozik azért
a bizalomért, ami lehetõvé
teszi számára, hogy ezek a
nõk a kamerája elé álljanak.
A tárlaton látható képek a ta-
lálkozásaik, beszélgetéseik
lenyomatai.

Találkozások
a mûteremben
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Erdélyszky Attila, a ta-
valy elhunyt egykori kiváló
labdarúgó emlékére szerve-
zett tornát a Szentesi Farka-
sok Utánpótlás Sport Egye-
sület az elmúlt szombaton. 

Janiga Lászlótól, a Szentesi
Farkasok elnökétõl megtud-
tuk, hogy korábbi játékostár-
suk emlékére szeretnék ha-
gyományossá tenni ezt a ren-
dezvényt, melyen a Farkasok
U7-es és óvodás korú csapa-
taink kívül a kunszentmárto-
ni gyerekek is pályára lép-
tek. – Egykori barátunk és
játékostársunk emlékére
rendeztük ezt a tornát,
Erdélyszky Attila családjá-
nak a segítségével. Korábban
õk már szerveztek egy fel-
nõtt tornát, melynek a bevé-
telét a Farkasok legfiatalabb
korosztályának ajánlották
fel, mivel Attila nagyon sze-
retett a kicsikkel foglalkozni.
Ezért vettek részt a mostani
tornán az U-7es korosztályú

és óvodás labdarúgóink. Saj-
nos a Kiskunfélegyháza és a
Csongrád csapatai az utolsó
pillanatban lemondták a
részvételt, de a kunszent-
mártoniak eljöttek, és jó han-
gulatú mérkõzéseket láthat-
tak a jelenlévõk – mondta
Janiga László. – Minden esz-
tendõben szeretnének meg-
tartani ezt az emléktornát,
sõt, azon leszünk, hogy a ko-
rábbi labdarúgók, edzõk em-
lékére megrendezett Mikecz
Sándor-tornát és a Koncz Ist-
ván-emléktornát is újra meg-
tartsuk a különbözõ korosz-
tályoknak. 

A szombati napon a kun-
szentmártoniak bizonyultak
a legjobbaknak, az ovisok
lettek a másodikok, míg az
U-7-es szentesieké lett a
bronzérem, Õze Csanád pedig
a legjobb szentesi játékosnak
járó kupát vihette haza.

hv

Erdélyszky -
emléktorna
a Kosztában

Újabb, ezúttal tizenkét
gólos vereséget szenvedett
a bajnokságban a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. A mienk a Szeged-
tõl kaptak ki 22-10-re. A
folytatás talán könnyebb-
nek ígérkezik, november 6-
án az OSC, három nappal
késõbb a KSI lesz az ellen-
fél. 

Már az elsõ negyedben el-
dõlt a találkozó, a házigazda
szegediek 7-1-re nyerték ezt
a nyolc percet, és bár a má-
sodik és a negyedik negyed-
ben kifejezetten szoros volt a
meccs, a harmadik nyolc
perc 7-2-je ismét mélyütés-
ként érte a szentesi szurkoló-
kat. De nincs mese, jelenleg
ekkora különbség van a két
együttes között, Szegeden a
bajnoki címre hajtanak, mi-
nõségi játékoskerettel, klasz-
szisokkal felvértezve, itt
Szentesen pedig egészen má-
sok az elvárások. Hogy a po-
zitív oldalát is megtaláljuk a

mérkõzésnek, tíz lõtt gól en-
nek a Szegednek egyáltalán
nem rossz teljesítmény. Buj-
dosó Tamás, a klub felü-
gyelõbizottságának elnöke is
ezt emelte ki elsõsorban, bár
azt õ is elismerte, hogy egy
jóval nagyobb tudású csa-
pattal mérkõztek meg a mie-
ink. – A támadójátékunkban
már láttam biztató jeleket, a
védekezésünkön azonban
még van mit csiszolni, hogy
a két hét múlva sorra kerülõ
nagyon fontos mérkõzése-
ken eredményesek tudjunk
lenni. Nyilván nagyon sok a
kapott huszonkét gól, de tu-
domásul kell venni, hogy ne-
künk nem a Szolnokkal vagy
a Szegeddel kell versenyez-
nünk, hanem a Péccsel, az
OSC-vel, a KSI-vel – mondta
Bujdosó Tamás.

Arra a kérdésre, hogy idõ
elõtt megválnak-e játékostól,
mert nem váltotta be a hozzá

fûzött reményeket, Bujdosó
azt válaszolta, hogy a de-
cembert mindenképpen sze-
retnék megvárni egy ilyen
döntéssel, hiszen a most ér-
kezett játékosoknak is idõt
kell adni, hogy beilleszkedje-
nek, bizonyítsanak, de ha
bármilyen változás lenne a
játékoskeretet illetõen, abban
a vezetõség hozza majd meg
a végsõ döntést. Átigazolás-
ra egyébként december 15.
és január 15. között van lehe-
tõség, és ekkor maximum
három játékost tud minden
klub cserélni, feltéve, ha a
két klub meg tud egyezni
egymással. – Most a védeke-
zõ játékunk nem megfelelõ,
így olyan játékosokra lenne
esetleg szükségünk, akik
tudnának ebben segíteni –
mondta az felügyelõbizottsá-
gi elnök. Bujdosó szerint két
olyan mérkõzés következik,
az OSC és a KSI elleni bajno-

kik, melyen végre elindulhat
felfelé a csapat.

A táblázaton jelenleg a
Valdor – Szentesi VK a 13.
helyen áll, egy ponttal.

hv

Magabiztosan, csoportel-
sõként jutott a Magyar Ku-
pa négyes döntõjébe a Hun-
gerit-Szentesi VK nõi vízi-
labda-csapata. A Final Four-
t november 14-én és 15-én
rendezik Szolnokon.

A szegedi csoportkörben a
mieink ellenfele a házigazdá-
kon kívül az Újpest és a Ka-
posvár együttesei voltak. A
Hungerit rangadóval kez-
dett, hiszen a Szeged tûnt a
legnagyobb riválisnak ebben
a csoportban, bár az Újpestet
sem illett lebecsülni. Ahogy
a bajnokságban, ezúttal is
megszenvedett a házigaz-
dákkal a Szentes, de ezúttal
is egy gólos sikernek örül-
hettek a mieink. A 12-11-re
végzõdõ összecsapás után a
papírformának megfelelõen
sima gyõzelem született a
Kaposvár ellen (18-7), majd
vasárnap délelõtt az Újpestet
is „elintézték” a lányok 9-6
arányban, ami azt jelentette,
hogy a Hungerit csoport-
gyõztesként jutott a szolnoki
négyes döntõbe. – A Szeged
ellen rosszul kezdtünk, 7-3-
ra is vezetett a házigazda,

onnan kapaszkodtunk fel, át-
vettük a vezetést, két góllal
is vezettünk, a végén már
csak szépíteni tudott ellenfe-
lünk – mesélte Gyõri Eszter, a
csapat játékosa. 

A Magyar Kupa két elõ-
döntõjét november 15-én
re n d e z i k  S z o l n o k o n ,  a
bronzmérkõzésre és a döntõ-
re két nappal késõbb kerül
sor. Addig azonban nagyon
fontos és nehéz bajnoki mér-
kõzések várnak a Hunger-
itre. Szombaton Egerbe uta-
zik a gárda, a helyiek elleni
mérkõzés igazi erõpróba lesz
Tóth László csapata számára,
majd következik egy hétközi
bajnoki a Honvéd ellen. –
Hétfõtõl a 33-as medencét is
birtokba vehetik, és ha mér-
kõzést nem is játszhatunk
egyelõre benne, de legalább
edzeni már tudunk – mond-
ta Gyõri Eszter. – Szerencsé-
re eddig az idõjárás mellet-
tünk volt, és bízom benne,
hogy továbbra is mellettünk
lesz majd, mert sátor nélkül
leszünk még egy hónapig.

hv

Szegeden, villanyfényes mérkõzé-
sen, mûfüvön szenvedett kétgólos ve-
reséget a Szentesi Kinizsi labdarúgó
csapata a megyei elsõ osztály legutób-
bi játéknapján. A hatodik percben
még a Szentes vezetett…

Mindig különleges hangulata van a
villanyfényes összecsapásoknak, nos,
most ilyen körülmények között léphet-
tek pályára a Szentesi Kinizsi labdarú-
gói. A mieink ráadásul mûfüvön futbal-
lozhattak, ami az elõzményeket tekint-
ve nem volt túlságosan jó elõjel az FK
1899 Szeged együttese ellen, mert a Ki-
nizsi a mûfüvön lejátszott találkozói-
nak jórészét eddig elveszítette. Nem
volt ez másként most sem. Pedig jól in-

dult a meccs, a hatodik percben egy
baloldali támadás végén a Kovács Nor-
bert által lekészített labdát Páger lõtte
16 méterrõl a jobb alsó sarokba. Hat
perccel késõbb már egyenlõ volt az ál-
lás, de a Szentes nem szorult be a saját
kapuja elé, mindkét oldalon adódtak le-
hetõségek, különösen az elsõ harminc
percben. Az elsõ játékrész már a Szege-
dé volt, de ekkor jól zárt a szentesi vé-
delem. A második félidõben a fáradó
Kinizsit felõrölte a Szeged, és elõbb a
vezetést vette át a hazai csapat, majd
nem sokkal késõbb már a harmadik
góljuknak örülhettek a házigazdák. A 3-
1-es vereséget követõen Bozóki Zoltán
vezetõedzõ elismerte, hogy elfáradt a

csapata. – 2-1 –es hazai vezetés után
Orovecz egy pontrúgást követõen ka-
pufára fejelt, gyakorlatilag ennyi volt a
támadójátékunk ebben a 45 percben –
mondta a vezetõedzõ. – Fizikálisan is
és fejben is elfáradtunk, összességében
– bár az elsõ félidõben nem játszottunk
rosszul – megérdemeltnek mondható a
Szeged gyõzelme. Azt is hozzá kell ten-
ni, hogy komoly védelmi és egyéni hi-
bákat követtünk el a mérkõzésen.

Szombaton az ugyancsak szegedi Ti-
sza Volán érkezik Szentesre, az a csa-
pat, amely a legutóbbi fordulóban tíz
gólt rúgott a Kisteleknek, és amely
együttes a bajnokság egyik esélyese. A
mérkõzés szombaton, 13 óra 30 perckor
kezdõdik a Pusztai László Sporttele-
pen.
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Kinizsi: Szeged-napok

MK: négy között
a Hungerit

Továbbra is veretlen az
NB II Dél - Keleti – csoport-
jában a Szentesi Kinizsi
SZITE asztalitenisz-csapata.
A mieink legutóbb a Békés-
sel játszottak 9-9-es döntet-
lent.

Ami érdekesség, hogy
nyáron, a másodosztályú
helybetöltõ mérkõzésen
szintén ennyi lett a végered-
mény. – A párosok, majd az
azt követõ egyéni mérkõzé-
seket követõen 3-3 volt az
eredmény – mesélte Hegedûs
Gábor szakosztályvezetõ. –
Amíg azonban az elõzõ for-
dulókban nekünk sikerült
elõnybe kerülnünk, addig
ezen a szombaton a békésiek
vezettek 5-3-ra, 7-4-re és 9-6-
ra, innen sikerült visszahoz-
nunk az egyik pontot. Ki kell

emelnem Takács László játé-
kát, aki valamivel nehezeb-
ben vette fel az NB II ritmu-
sát, de ezúttal két nagyon
fontos gyõzelemmel járult
hozzá a pontszerzéshez.

A Kinizsi ezen a hétvégén
a BVSC csapatához utazik, a
hazai asztalitenisz egyik fel-
legvárába, ahol a Szõnyi úti
Sportcsarnokban komoly
erõpróba vár Bunda Szabolc-
sékra. – Azt gondolom, hogy
komoly ellenfél vár ránk a
fõvárosban, de a csapat a Bé-
kés ellen is megmutatta,
hogy van tartása, és a nehe-
zebb helyzetekbõl is képes
talpra állni. Bízom benne,
hogy méltó ellenfelei le-
szünk a Vasutasoknak – zár-
ta mondandóját Hegedûs
Gábor. hv

Rangadó a BVSC-vel
A Pannon Kupa 3. fordulóját bonyolították le a rögbi baj-

nokság harmadik vonalában. A Szentesi ’91-esek ezúttal is
hengereltek.

A mieink az elsõ fordulóban még vereséget szenvedtek a
Szegedtõl hazai pályán, ám ezúttal, a Cegléden lebonyolított
bajnoki hétvégén alaposan visszavágtak riválisuknak.
Törõcsik Sándor, a ’91-esek csapatvezetõje lapunknak elmond-
ta, hogy elsõ mérkõzésükön a Szegedi Egyetem gárdája ellen
magabiztos, 31-0-s gyõzelmet arattak a szentesi legények,
míg a házigazdák ellen még jobban ment a játék, a Ceglédet
43-0-ra söpörték el a mieink. A keresztbeverések után bebiz-
tosította helyét a táblázat élén a Szentes, így nyugodtan vár-
hatja a csapat a jövõ hétvégén, Szegeden sorra kerülõ, õszi
utolsó fordulót. Ezen a hétvégén a ’91-esek a Szegeddel és a
Debrecennel mérkõznek majd. Törõcsik Sándor szerint mind-
két mérkõzést hozni kell, egyértelmûen a mieink a két össze-
csapás esélyesei. hv

Élen a rögbisek

Három hete szenzációs eredményeket értek el a Szentesi
Junior FC labdarúgói az Interligában, a remek sorozat foly-
tatódott.

A mieink ellenfelei ezúttal a Szeged, a Békéscsaba és a
Mezõberényi Focisuli legjobbjai voltak. A pompás idõben
megrendezett mérkõzéseken örülhettünk szentesi gyõzel-
meknek is. A négy gyõzelem, egy döntetlen és öt vereség el-
lenére Kovács László, a klub szakmai vezetõje elégedett volt a
látottakkal, hiszen nagyon erõs ellenfelekkel szemben sike-
rült sikereket elérniük a kicsiknek. A legeredményesebben a
2006-os korosztály szerepelt, két gyõzelmet arattak, egyedül
a Mezõberénytõl kaptak ki. – Jövõ hét végén rendezik az
utolsó fordulót, kíváncsian várom, hogy az U 7-es korosztá-
lyunk hogyan áll majd az õszi szezon végén, de szereplésük
eddig minden várakozást felülmúlt – mondta Kovács László.
– A 2003-asok mindhárom mérkõzésüket elvesztették, a 2004-
es születésûek mérlege egy vereség, egy döntetlen, egy gyõ-
zelem, míg a 2005-ösök egy gyõzelemmel és két vereséggel
zártak. Az Interliga utolsó, ötödik fordulóját Szegeden rende-
zik vasárnap, ekkor derül ki, hogy a Szentesi Junior FC kü-
lönbözõ korosztályos csapatai 15 lejátszott mérkõzést követõ-
en milyen helyezéseket foglalnak el a táblázaton. hv

Egyre jobbak
a legkisebbek

A-Híd Szeged–Valdor-
Szentesi VK 22–10 (7–1,
4–3, 7–2, 4–4)

Férfi vízilabda OB I, 7.
forduló. Szeged, újszegedi
sportuszoda, 200 nézõ.

Vezette: Kovács Cs. T.,
Füzesi Zs.

Valdor-Szentesi VK:
Horváth A. – Kiss, Hegedûs
I. 1, Nagy, Németh, KISTA-
MÁS 4, Kolarik 2. Csere:
Horváth T. (kapus), JÓZSA
1, Pellei, Keresztes 1, Hege-
dûs B. 1, Szabó. Vezetõ-
edzõ: Fülöp Tibor.

Gól – emberelõnybõl:
13/10, illetve 7/3.

Gól – ötméteresbõl: 3/3,
illetve 1/1.

CCCCssssaaaakkkk    aaaa    ppppaaaappppíííírrrrffffoooorrrrmmmmaaaa

A szentesiek védelmén még van mit csiszolni. (Fotó: Vidovics)
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GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü november 4—8.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Szárazbableves füstölt
ízekkel és májgaluskaleves

A menü: Töltött paprika,
paradicsommártás

B menü: Milánói makaróni vagy
juhtúrós rakott puliszka

Kedd: Brokkoli-krémleves és
pirított tarhonyaleves

A menü: Székely káposzta
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
Szerda: Gyümölcsleves és

csirkebecsinált-leves
A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Bácskai rizses hús vagy

káposztás kocka
Csütörtök: Gombakrémleves és

karfiolleves
A menü: Rántott- vagy fokhagymás

sertésmáj, hagymás tört
burgonya, saláta

B menü: Dónáti csirkemell, tészta
Péntek: Frankfurti leves és

paradicsomleves
A menü: Csülökpörkölt, köményes

burgonya, saláta
B menü: Csirkemell sok magvas

bundában, finomfõzelék
www.galeriakavehaz.hu (X)

Az 1956. évi forradalom és
szabadságharc kezdetének
57., valamint a Köztársaság
kikiáltásának 24. évfordulója
alkalmából a Belügyminisz-
térium elõterjesztésére Áder
János köztársasági elnök ok-
tóber 22-én Szent György ér-
demjelet adományozott ki-
magasló szolgálati tevékeny-
sége elismeréséül Besze Tibor
fõtörzszászlósnak, a Szentesi
Rendõrkapitányság, Bûnügyi
Osztály Nyomozó Alosztálya
technikusának, kutyavezetõ-
nek.

Idei kerékpártúrámat szeptember 29-én fejeztem be. Az ál-
mom valóra vált: 14 országon keresztül, összesen 13682 km-t
tekertem. A célom pedig, hogy az utazásom 5 hónapján át a
szentesi Dr. Bugyi István kórháznak gyûjtsek pénzt egy inku-
bátor gépre. Aki bízik a teljesítményemben és a kitartásom-
ban, támogassa a kezdeményezést. November 8-án a Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Csecsemõ - és Gyermek-
osztálya bankszámláját lezárjuk. Aki szeretne még hozzájá-
rulni az adományhoz, most tegye. Bankszámlaszám:
80600017-10028478

Baranyi Antal

Rablásról érkezett bejelen-
tés a Szentesi Rendõrkapi-
tányságra 2013. október 25-
én. Egy eperjesi telephely tu-
lajdonosa azért fordult a
rendõrséghez, mert a bizton-
sági õr arról számolt be neki,
hogy 2013. júliusa óta egy
férfi több alkalommal megfe-
nyegette, bántalmazta, majd
különféle értékeket vitt el a
telephelyrõl. A feljelentés
szerint a támadó egyik alka-
lommal a sértett csuklójához
kést szorított és megfenye-
gette, hogy megöli, ha szól a
rendõrségnek. A legutolsó
eset a feljelentés napján tör-
tént, amikor a férfi megfe-
nyegette az õrt és így 200 ki-
logramm fehér pehelytollat
vitt el. A szentesi nyomozók
elfogták a feljelentésben sze-
replõ állítólagos támadót, aki
vallomásában elmondta,
hogy szó sem volt rablásról.

A biztonsági õrrel közösen
követték el a lopásokat. Pár
órával késõbb a „sértett” is
megtört és részletes beisme-
rõ vallomást tett. A Szentesi
Rendõrkapitányság így sik-
kasztás bûntettének megala-
pozott gyanúja miatt indított
eljárást mindkét férfi ellen.

Közeledik a Mindenszen-
tek és a halottak napja, ezzel
párhuzamosan megnõtt a te-
metõkben illetve azok kör-
nyékén elkövetett bûncselek-
mények száma. Többen tet-
tek bejelentést a rendõrsé-
gen, hogy a Kálvária temetõ-
ben ismeretlen személy –
amíg a sértettek a sírokat
rendezték – okiratokat,
pénztárcákat lopott el tõlük,
de akadt olyan figyelmetlen
sértett is, aki a kerékpárján
felejtette táskáját, persze
amire visszament érte, a tás-
ka már nem volt ott. Ügyelni

kell arra is, hogy a gépkocsik
utasterében semmilyen tás-
kát, pénztárcát, szatyrot ne
hagyjanak még üresen sem,
hiszen a tolvajok mindent
visznek, ráadásul egy szem-
pillantás alatt. A rendõrség
és a polgárõrség munkatár-
sai ezekben a napokban fo-
kozott ellenõrzéseket tarta-
nak a temetõkben és azok
környékén.

Feljelentést tett egy fiatal-
ember a rendõrségen, hogy
italozást követõen azt vette
észre, hogy elveszett a bank-
kártyája. Mire ezt bejelentet-
te a pénzét kezelõ bankfiók-
ban, addigra már a kártyát
teljesen lenullázta valaki. Az
ismeretlen elkövetõ ellen
készpénzt helyettesítõ fizeté-
si eszközzel visszaélés miatt
indult büntetõeljárás.

hv

Fokozott ellenõrzés
a temetõknél

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
A Filmklub következõ vetítésén

Az emberi szív térképe címû an-
gol filmet láthatják a nézõk no-
vember 5-én, kedden 18 órakor. 

Tóth József fafaragó kiállítása
látható nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Utcai Dávid festõmûvész kiállí-

tását nyílik november 7-én, csü-
törtökön 17 órakor. A tárlat no-
vember 30-ig látható.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Kézmûves foglalkozással vár-

ják a gyerekeket a szervezõk no-
vember 5-én, kedden 16,30 órá-
tól. A belépés díjtalan.

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.

Csergõ András debreceni akt-
fotós „Találkozások a mûterem-
ben” címû tárlata november 4-én
18 órától látható január 6-ig.

Õze Lajos Filmszínház
Október 31-november 4. 
17.30 óra Szibériai nevelés –

olasz filmdráma,
20 óra Az igaz szerelem re-

ceptje - Love and Lemons –svéd
romantikus vígjáték.
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November 1-tõl
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Született: Dr. Gyerkó Márton Mihály és Tomcsányi Kata-
linnak (Honvéd u. 20. A lph. 4. em. 13. a.) Kata, György Lajos
és Bubori Mariann Magdolnának (Szabadság tér 3. 1. em. 4.
a.) Vanda, Biró Sámuel Tamásnak és Kecskés Mónikának
(Munkácsy M. u. 1/A) Maja Virág, Baranyai Sándor és
Osztroluczki Gyöngyinek (Nagyhegy 411/B) Gréti, Szénási
János és Redencki Bernadett Évának (Ürge u. 15.) Sára Noémi,
Klapka Péter és Üveges Anitának (Köztársaság u. 10. 5. em.
14. a.) Hunor Péter, Szabó Tamás és Táczi-Szabó Beáta Eriká-
nak (Topolya u. 21.) Lotti nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Gránicz László és Domonkos Lujza (Dr.
Udvardi L. u. 52.), Keresztúri-Tóth István (Szentes, Deák F. u.
68.) és Balogh-Szabó Anikó (Szegvár, Ék u. 11.).

Elhunyt: Ilovszky Sándor (Bocskai u. 34.), Gyömöri Károly
István (Sima F. u. 7. fsz. 4. a.), Boros Ferenc István (Budai N.
A. u. 15.), Virág Sándorné Fekete Piroska (Babos u. 4.), Masz-
lag János (Szigeti I. u. 1.), Mácsai László Imre (Farkas A. u.
4/B)

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. November 4-11. között Eszes
Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõtõl-péntekig 7.30-18 óráig, szomba-
ton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november 1-
jén Hobot Gábor Darvas J. u. 32. 30/324-8326. November 1-2-án
Hobot László Kodály Z. u. 15. Telefon: 20/311-0830

Még hozzá lehet járulni

Tökjó Tücsök buli
Tök jó bulira várja a gyerekeket a Tücsök zenekar és a Szív-

Hang Egyesület november 3-án a Dózsa-ház Közösségi térbe.
Tökfaragás, töklámpás- és repülõ boszi készítés, valamint a
zenekar koncertje szórakoztatja a kicsiket vasárnap 9-11 óra
között.

Az emlõrák ellen
Lakossági kerékpáros rendezvénnyel hívja fel a figyelmet

az emlõrák-szûrés fontosságára a Dr. Bugyi István Kórház
november 5-én, kedden 14.30-kor az Ifjúsági parkban. Egy
rövid köszöntõ és egészségügyi tájékoztatót, átmozgató tor-
nát és lufiosztást követõen indul el a kerékpáros felvonulás.
A jelenléti íven regisztráltak között egy nõi kerékpárt sorsol-
nak ki a szervezõk.

Körséta a fedett uszodánál
Az üdülõközpontban folyó átalakítási és fejlesztési munká-

latokat tekinthetik meg azok, akik részt vesznek a Szentesi
Vendégszeretet Egyesület november 9-i körsétáján. A jövõ hé-
ten szombaton 15 órakor kezdõdõ séta helyszíni kalauza
Márton Mária vezetõje. Az érdeklõdõket a pénztárnál várják.

Az egyesület programjairól a www.turizmus.szentes.hu ol-
dalon is lehet tájékozódni. 

Kerékpáros nyomozás az ártérben
Erdei detektív címmel rendez múzeumi természetvédelmi

matinét kerékpáros felfedezéssel a Koszta József Múzeum. A
résztvevõk a Tisza árterében nyomozhatnak különbözõ fel-
adványokat. A szervezõk kérik, hogy aki teheti, vigyen ma-
gával fényképezõgépet, távcsövet, jegyzetfüzetet és tollat.
Gyülekezõ a Csallány Gábor Kiállítóhely elõtt november 9-
én, jövõ héten szombaton 14 órakor.

Kimagasló
szolgálatáért

A Nõi Szuperliga tekebaj-
nokság VII. fordulójában a
budapesti WATT 22 SE fo-
gadta a Szentesi TE csapatát
október 26-án. A Szentesi TE
ütött 3097 fát, szerzett két
csapatpontot, pontszerzõk:
Seres Edina 518, Marsi Margit
555. A WATT 22 SE ütött
3221 fát, szerzett négy csa-
patpontot, a plusz 124 fáért
járó kettõ pont is a WATT 22
SE csapatáé, így 6:2-re vere-
séget szenvedett a szentesi
csapat. 

Az ifjúsági versenyzõk
958:778  fát ütöttek, 4:0-ás ve-
reséget szenvedtek.

Újabb vereség


