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A Demokratikus Koalíció országgyûlési képviselõ-
jelöltje, Nagy Huszein Tibor és pártigazgatója, Varjú
László beszélt sajtótájékoztatón a DK programjáról
és a választási kampányról.

4. oldal

Besze Tibort Gedeon
szimata segíti

Kutyavezetõ rendõrként szolgál Besze Tibor
fõtörzszászlós, aki a napokban az egyik legmagasabb
szakmai elismerést, a Szent György érdemjelet vehet-
te át a Parlamentben.

5. oldal

Új mûszer az emlõrák
megelõzésére

160 millió forintot fordíthat a Dr. Bugyi István kór-
ház mammográfiai szûrõberendezés és ultrahang ké-
szülék vásárlására, valamint az emlõrák-szûrés nép-
szerûsítésére.

4. oldal

100 éves a Kinizsi
Fennállásának centenáriumát ünnepli a Szentesi

Kinizsi november 16-án. Ezen a napon avatják fel a
Puskás Ferencrõl mintázott bronzszobrot a Dózsa-
ház mellett. A jeles alkalomra városunkba érkezik
Gujdár Sándor huszonötszörös válogatott focista.

6. oldal

Önkormányzati képvise-
lõk a város több pontján is
kérték a forgalmi rend mó-
dosítását a lakosok észrevé-
telei alapján. Hol a parkolá-
si rendre, hol a nagysúlyú
jármûvek közlekedésére,
máshol a járdák állapotára
panaszkodtak.

A Koszta József – Zrínyi
utca – Sopron sor – Villogó
utcák által határolt terület
forgalmi rendjének felülvizs-
gálatát kérte Horváth István
utalva arra, hogy a „KGST”
piac idejében kihelyezett
közlekedési táblák még min-
dig kint vannak, valamint a
7,5 tonnás súlykorlátozás is
életben van. Ennek ellenére a
lakosok jelezték a nagysúlyú
jármûvek közlekedését. A
mûszaki iroda válaszából ki-
derül, hogy a Villogó utcai
(volt KGST) piac melletti ut-
cákban a csütörtök és vasár-

nap délelõtti órákra vonat-
kozó megállási tilalom beve-
zetésére a piac területén léte-
sült fizetõ parkoló megépíté-
sét követõen került sor. Ha
ezt nem léptetik életbe, és
nem tartják fenn, úgy a par-
koló fizetõ volta miatt a gép-
jármûvek továbbra is a kör-
nyezõ utcákban parkoltak
volna. A vásárlási szokások
változásával változott a piaci
parkoló kihasználtsága is.
Csütörtöki  napon megtar-
tott felülvizsgálat során any-
nyira gyér volt a forgalom,
hogy elegendõnek bizonyult
a piac fõbejárata elõtti parko-
ló, a piaci parkoló ki sem
nyitott. Üzemeltetõ Városel-
látó Nonprofit Kft.-tõl kapott
tájékoztatás szerint azonban
a vasárnapi piac lényegesen
nagyobb forgalmat vonz, így
továbbra is indokolt a meg-
állási tilalom vasárnap dél-

elõtti fenntartása. Ennek
megfelelõen a Városellátó
Nkft. a kiegészítõ táblákat
kicserélte. A területet határo-
ló utcák forgalmi rendjét át-
tekintve megállapítható,
hogy oda - csakúgy, mint a
város egyéb utcáiba is - csak
célforgalomban van lehetõ-
sége a 7,5 tonnánál nehezebb
jármûveknek behajtani. Ezt
tovább szûkíti a Koszta Jó-
zsef utcán, a Nagyvölgy so-
ron, a Sopron soron és a
Vecseri utca, Villogó utca és
Koszta utca közötti szaka-
szán érvényben lévõ 5 ton-
nás súlykorlátozás. Teljesen
kitiltani a területrõl nem le-
het a nagysúlyú gépjármû-
veket, tekintettel az ott lévõ
áruházra, melyek tehergép-
jármûvel való megközelítése
a Zrínyi utca felõl biztosított.

Részletek a 3. oldalon.

Elindult a téli közmunka-
program a városban, ame-
lyen több százan dolgozhat-
nak a következõ hónapok-
ban. Újdonság, hogy a mun-
ka mellett képzésen is részt
vesznek a munkanélküliek,
és a képzések idõszakára is
kapnak bért.

Jelenleg is több száz em-
bernek biztosít munkát az
önkormányzat. A hagyomá-
nyos közfoglalkoztatás kere-
tében 88 fõ dolgozik zömé-
ben az önkormányzati intéz-
ményeknél, 64 fõt foglalkoz-
tatnak a téli közmunkaprog-
ramban és 72 fõ kapott mun-

kát a belvizes program kere-
tében, míg 15 fõ a járdák fel-
újítását végzi a városban. A
téli munkanélküliség csök-
kentése érdekében a Belügy-
minisztérium koordinálásá-
val új programot indított a
kormány. Mészáros Ágnes, a
Közös Önkormányzati Hiva-
tal szociális iroda ügyintézõ-
je arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy Szentesen 216 fõ
foglalkoztatása indulhatott
el november l-jével. A 6 hó-
napos program idején l hó-
napot dolgoznak a résztve-
võk, ezt 4 hónap tanulás kö-
veti, majd áprilisban ismét

egy hónap munka követke-
zik. A tanulási idõszak alatt
20-20 fõs csoportokban ta-
nulhatnak számítógép-keze-
lést, térkõburkolást, házi be-
tegápolást, és hulladékfel-
dolgozást a programban
résztvevõk.

Az alapkompetencia kép-
zésben résztvevõket számta-
ni, mértani ismeretek, írásbe-
li kommunikáció, szóbeli
kommunikáció, munkára va-
ló felkészítési modul, és fel-
készítõ tréning modulokban
oktatták. A programban
résztvevõk létszáma decem-
ber folyamán tovább bõvül

52 fõvel, akik négy hónap ta-
nulás után, áprilisban dol-
goznak egy hónapot.

Január 1-tõl 100 fõ részére
biztosított a hagyományos
közfoglalkozatási program,
ennek is április 30-án lesz
vége. A hagyományos prog-
ramban közfoglalkoztatotti
bér jár napi 8 órás munka-
idõben, melynek összege
bruttó 75.500 forint. A tanu-
lás idején a téli átmeneti
programban szintén bruttó
75.500 forintot kapnak a ta-
nulók. Ez nettó 49.452,-
forint.

(folytatás a 3. oldalon)

A forgalmi rendet kifogásolták

Akt ívan a munkáér t

A közfoglalkoztatásban részt vevõk közül többen állást kaptak a Városellátó Kft.-nél .

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Városunk nagy múltú
gimnáziuma küzdelmes utat
járt be, mire a szerény lét-
számú református középta-
nodából – számos szervezeti
változáson átesve – nyilvá-
nos jellegû, városi majd álla-
mi fenntartású, érettségizte-
tési joggal felruházott,
nyolcosztályú fõgimnázium-
má vált. A kezdeti lépések
megtétele legfõképp Zolnay
Károly és Csukás Benjámin
nevéhez fûzõdnek, de az in-
tézmény továbbfejlesztésé-
ben már részt vettek olyan
jeles tanáregyéniségek, mint
Dósa Elek, Balázsovits Nor-
bert, Reinholcz Károly és
Pólya Ferenc, ill. valamivel
késõbb Zoó János, Frank Ár-
min, Szívós Béla, Szalay Ist-
ván, Derzsi Kovács Ferenc…
és még lehetne folytatni a
sort. A legendás hírû taná-
rok közül ezúttal Balázsovits
Norbertrõl emlékezünk
meg, aki 1871-ben a Felvi-
dékrõl érkezett városunkba,
és itt kamatoztatta sokolda-
lú tehetségét, egészen 1913-
ban bekövetkezett haláláig.

A Bars vármegyei Zsar-
nóca-Kohón született 1847.
november 21-én, ahol apja
kincstári kohótiszt volt. Kö-
zépiskolai tanulmányait a

VI. osztályig Selmecbányán,
a VII–VIII. osztályokat pe-
dig „kispapként” Beszterce-
bányán, a püspöki papne-
veldében végezte. Itt alapoz-
ta meg latin, görög és német
nyelvismeretét. 1868-ban
megvált a teológiai tanulmá-
nyoktól, és a tanári pályára
készülve, a budapesti egye-
temen klasszika-filológiát
hallgatott.

Szentesen 1871-ben kezdte
meg mûködését a város által
fenntartott négyosztályú,
gimnáziumi tanfolyammal
egybekötött polgári fiúisko-
la, amelybõl utóbb kinõtt a
nyolcosztályú fõgimnázium.
Balázsovits Norbert megpá-
lyázta és elnyerte a rajztaná-
ri állást, amelyhez a szépírás
tanítása is tartozott. Az osz-
tályok számának szaporodá-
sával párhuzamosan elõbb
rábízták a testnevelés, a
számtan és mértan, utóbb
pedig a világtörténelem, al-
kotmánytan és a német
nyelv tanítását is. Heti óra-
száma elérte a 34 órát, de
nem egyszer a 36–38 órát is.
Emellett éveken át õ vezette
a tanári értekezletek jegyzõ-
könyveit, õ a tornaszertár
õre, és 1875–1899 között õ
volt a tanári könyvtár keze-

lõje is, aki elkészítette a ma
is használható elsõ szakka-
talógust. Rendkívüli munka-
bírását az egyik tanártársa
így jellemezte: „Õ maga zö-
mök termetû, erõs, tagba-
szakadt, egészséges ember
volt, aki egészségét testi
munkával, kertészkedéssel
és egyéb házi munkálkodás-
sal igyekezett fenntartani.
Ereje, egészsége, kitartása,
munkabírása szinte példabe-
széd volt.”

1 8 7 3 - b a n  n õ ü l  v e t t e
Schleier Karolinát (Schleier
István városi tanácsnok lá-
nyát), akitõl négy gyermeke
született: Bertalan, Dezsõ,
Margit és László.

A nevelõ-oktató munka
mellett rendkívül élénk tár-
sadalmi életet élt. Tagja a vá-
rosi és megyei képviselõ-tes-
tületeknek, elnöke az Iparta-
nodai Bizottságnak. 1880-
ban megalapítója és hosszú
idõn át elnöke a Szentesi
Iparos Ifjak Képzõ és Segély-
egyletének, alapító-igazga-
tója a Szentesi Kölcsönös Se-
gélyezõ Szövetkezetnek
(1885). Sokat fáradozott a
Szentesi Ipartestület meg-
alakításán, amelynek 1886-
ban elnökévé, késõbb pedig
örökös tiszteletbeli díszel-

nökévé választották. (A
székház részére 1891-ben
Zoó Jánossal megfestették
arcképét, amely sajnos
utóbb elkallódott. Ez lett a
sorsa a Segélyezõ Szövetke-
zet által 1911-ben leleplezett
portréjának is.) Elõbb külsõ
munkatársa, majd 1884–
1889 között felelõs szerkesz-
tõje a Szentes és Vidéke c.
helyi újságnak. Tanügyi cik-
kei mellett számos mûfordí-
tása jelent meg németrõl és
szlovákról magyarra. Ekko-
riban õ a Polgári Olvasókör
elnöke, tagja a Kaszinó vá-
lasztmányának, a Szentesi

Római Katolikus Egyházta-
nácsnak. 1897-ben részt vett
a Csongrád Vármegyei Tör-
ténelmi és Régészeti Társu-
lat megszervezésében, mely
választmányi elnökévé vá-
lasztotta.

Idõközben az iskola tisz-
tán gimnáziumi jellegû in-
tézménnyé vált, és 1888
õszén beköltözhetett új, rep-
rezentatív épületébe. Ezt
megelõzõen – a középiskolai
törvény elõírásainak megfe-
lelõen – Balázsovits 1887-
ben megszerezte az egyete-
mi diplomát latin és görög
nyelvekbõl, így végre teljes
óraszámban taníthatta ked-
venc tárgyait. 1896 február-
jában ünnepelték meg tanári
mûködésének 25 éves jubile-
umát, mely alkalomból a
volt és akkori tanítványai
ösztöndíj-alapítványt hoztak
létre a nevével; az iparosság
pedig egy míves díszalbum-
mal kedveskedett örökös el-
nökének.

Amikor Zolnay Károly
1899-ben nyugalomba vo-
nult, nem volt kétséges,
hogy õt csakis Balázsovits
Norbert követheti az igazga-
tói székben. A gimnázium
vezetését 1911 õszéig való-
ban õ látta el; ekkor tartóssá

vált betegségei miatt kérte
nyugdíjazását. Hosszas
szenvedés után, 1913. febru-
ár 1-jén hunyt el. A
Harruckern u. 32. sz. (ma
Ady E. u.) alatti gyászház-
ban felállított ravatalához
özönlöttek a város lakói, a
különbözõ köztestületek
küldöttségei. Február 3-án
helyezték örök nyugalomra
a Kálvária-temetõben.

A kortárs így jellemezte az
eltávozott jeles férfiút:
„Büszkén gondolunk rá
vissza. Hótiszta lelkét nem
fedte soha semmi szenny.
Kristálytiszta jellemét sem a
gyanúsítás, sem a rágalom,
sem a megfélemlítés nem
tudta elhomályosítani. Felfe-
lé, lefelé egész életében
ugyanaz maradt. Egy saját-
ságos, különös, másokat
nem utánzó speciális egyén
maradt egész életében, s ön-
maga alkotta meg: a
Balázsovits karaktert. Bár
lennének sok követõi!” Fel-
készültsége, hivatásszerete-
te, iskolája iránti elkötele-
zettsége, szilárd jelleme,
szorgalma és munkabírása
talán ma is példaként szol-
gálhatna!

Labádi Lajos

Az Együtt Szentesért
Egyesület keresi azokat a
nyugdíjasokat, akik szívesen
mesélnének magukról, arról,
hogyan sikerül nekik aktív
nyugdíjas életet élni, hogyan
sikerül saját magukat újra
felépítve tartalmasan élni. 

Sokan úgy gondolják,
hogy ennek a korosztálynak
az unokák mellett a helye,
ami részben igaz is lehet, de
a családi teendõk mellett jó,
ha saját magára, saját maga
épülésére, töltekezésére is
marad ideje. 

Számtalan cikk foglalko-
zik a "SZÉP" korúakkal, de
közülük igen kevés szól
azokról. akik még fiatal
nyugdíjasok, még „csak”
hatvan vagy hetven évesek.
Ez a korosztály élvezhetné
igazán a megérdemelt
nyugdíját, az új életet a

megszokott munka nélkül.
Kezdetben nehéz, de hamar
ráérez a volt munkavállaló a
szabadság  édes ízére. So-
kan most tudják megvalósí-
tani eddig dédelgetett álma-
ikat. Mindenki másképp.
Van, aki vendégfogadót
épít, és nem gyõzi bejegyez-
ni a vendégek névsorát. Si-
keresen mûködteti vállalko-
zását, pedig elõtte, hosszú
évtizedeken át, teljesen más
munkaterületen dolgozott.
Van olyan nyugdíjas is, aki
repülõt vásárolt, és repü-
lõgépvezetõi vizsgát tett,
aktív tagjává vált a repülõ-
klubnak. És vannak olyan
aktív nyugdíjasok is, akik a
természet megszállottjai.
Túráznak, nem csak egye-
dül, hanem hasonló korú
társaikkal együtt, csapatban.
Másoknak pedig esetleg a

tánc, az éneklés jelent aktív
kikapcsolódást.

Az Egyesület célja az,
hogy jó példaként, bátorítás-
ként bemutassa másoknak is,
hogyan lehet aktív, tartalmas
életet élni nyugdíjasként is. 

Ha szeretne beszélni saját
magáról, tevékenységérõl,
amelyet kimondottan a
nyugdíjas években kezdett
el, az Együtt Szentesért
Egyesület ebben szívesen se-
gít. Kellemes beszélgetés al-
kalmával bemutathatná te-
vékenységét, ismertethetné
további elképzeléseit. 

Ne legyenek félénkek,
várjuk a jelentkezésüket!

Jelentkezési határidõ: de-
cember 15.

Szobotáné Györgyi
az Együtt Szentesért Egye-

sület vezetõségének tagja
Tel.: +36 / 20 / 971 57 53 

Az Együtt Szentesért Egyesület felhívása

Nyugdíjasként sem áll
meg az élet

Alkotmánybíró

A Szentes-Csongrád Rotary Club szervezé-
sében november 13-án,  szerdán 18 órától Ba-

logh Elemér szegedi jogász professzor, alkot-
mánybíró tart elõadást az Alkotmánybíróság
szerepérõl és munkájáról.

Helyszín a Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola díszterme. A programra minden
érdeklõdõt várnak.

Természetes antibiotikumok
Természetes eszközökkel az öregedés és

betegségek ellen, hogyan gyõzzük le még a
rákot is címû elõadássorozat következõ
programjában Sóspataki Ferenc természet-
gyógyászt hallhatják az érdeklõdõk. A Mû-
velõdési és Ifjúsági Házban november 13-án,
szerdán este fél 6-kor az aloéról, a fokhagy-
máról és a propoliszról, mint természetes an-
tibiotikumokról beszél.

A városközpontban talál-
ható, a Kossuth tér 5. sz.
alatti lakó- és szolgáltatóház
által körülhatárolt belsõ te-
rületen; a Szent Miklós nevét
viselõ görögkeleti templom
közvetlen környékét foglalja
magába. Az elnevezés az
1991-ben kiadott várostérké-
pen szerepel elõször. A
XVIII. század elsõ felében
több görög kereskedõ család
(Haris, Hadzsy, Kálló, Gyu-
ricza, Papp) települt le váro-
sunkban. 1784-ben megalakí-
tották önálló egyházközsé-

güket, két évre rá felépült
templomuk is, amelyet Szent
Miklós tiszteletére szenteltek
fel 1786. december 8-án. A
hagyomány szerint a névadó
mirai püspök volt, aki
345–352 között halt meg de-
cember 6-án. Igen népszerû
szent volt keleten és nyuga-
ton egyaránt. Az a keresz-
tény szokás, miszerint név-
napja (dec. 6-án) éjjelén a
szülõk gyermekeiket titok-
ban megajándékozzák, azon
a legendán alapszik, hogy
Miklós egy családnak 3 leá-

nyát, kik szegénységük miatt
erkölcstelen életet akartak
kezdeni, szándékuktól eltérí-
tette azáltal, hogy ablakai-
kon jelentõs mennyiségû
pénzt dobált be. Ennek kö-
szönhetõen a leányok nem
tértek rossz útra, hanem tisz-
tességesen férjhez mentek. A
Mikulás-napi ajándékozás
szokása máig él. (A felújítás
alatt álló terecske közvetlen
szomszédságban van a 2007-
ben felavatott Rózsa Gábor
térrel.)

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (124.)

Szent Miklós tér

100 éve hunyt el Balázsovits Norbert gimnázium-igazgató 

A nagy tanárgeneráció szentesi reprezentánsa

Ez évben emlékezünk meg
Szanyi János tanítónk és bará-
tunk halálának 10. évforduló-
járól. Magam - mint egykori
katonabúvár - és több egykori
búvártársam, igyekszünk
méltó emléket állítani a „kato-
nabúvárok atyjának". Kutat-
juk élettörténetét, hogy méltó-
képpen megörökítsük a ben-
nünket követõ katonabúvár
nemzedék számára emlékét.

Szanyi János nyugállomá-
nyú százados özvegyénél,
Rózsika néninél jártunk, em-
lékeket, régi történeteket ke-
restünk. Voltak már fotóink,
cikkeink, de ezek „csak” pa-
pírok. Hús-vér emlékeket
akartunk és kitõl is tudhat-
tunk volna meg többet, mint
attól az embertõl, aki egy éle-
ten át a társa volt. 

Hogy kicsoda Szanyi Já-
nos? Szégyen, de én sem tud-
tam, pedig úgy gondoltam,
hogy a hazai búvárkodás tör-
ténelmével tisztában vagyok.
Nevét elõször a szentesi lak-
tanyában, egy katonabúvár
találkozón hallottam. Ekkor
találkoztam össze Miklóssal
(nemrég még õ is aktív kato-
nabúvár volt), aki a katona-
búvárkodás emlékeit kutatva
eredt Szanyi János életének
nyomába, akit õ is már csak
öreg búvárként ismert. 

Elnézést kérek mindenkitõl,
de ez most nem egy „született
ekkor és ekkor, már gyermek-
korában is katonabúvár akart
lenni” cikk lesz. Írhattunk
volna Miklóssal olyat is, de

nem akartunk. Sokkal inkább
arra voltunk kíváncsiak, mi és
ki volt a búvárruha alatt. Lát-
ni akartuk, ki van a maszk
mögött.

Az egyik riportban arról
mesél, ahogy a feladat végre-
hajtása közben elfogy az ereje
és nem biztos benne, vajon
visszajut-e a felszínre. Látom,
ahogy térdel az iszapban és
erõt gyûjt. Próbál kapaszkod-
ni a kötélbe és a csónakmo-
torba, amiért lemerült. Aztán
elindul és befejezi a feladatot.
25 év alatt több mint tízezer
merült óra, de a riportokban
minden szavából árad a mun-
kája iránt érzett szeretet. Pe-
dig sodrásban, nulla látási kö-
rülmények között megkeresni
valamit a víz alatt… nem biz-
tos, hogy a legkellemesebb
dolgok közé tartozik.

Emlékszem, az elsõ merülé-
sem a Kopaszi-gátnál volt.
Semmit sem láttam, a víz hi-
deg volt és fogalmam sem
volt, vajon egy méteren vagy
öt méteren vagyok. De imád-
tam! Késõbb rendszeresen
visszajártam öböltisztításra.
Olyankor sem láttam semmit,
csak tapogatóztam az iszap-
ban. Akárcsak a százados.
Voltak kellemetlen pillanatok
is, mint amikor megriasztot-
tam egy halat, az pedig rácsa-
pott a kezemre. Éppen bent
voltam egy uszály alatt, pró-
báltam újra kitapogatni a
fémhordót, amit az elõtte lévõ
pillanatban elveszítettem.
Kellemetlen volt. Akárcsak a

századosnak, amikor repülõ-
gép roncshoz hívták. A repü-
lõgéphez pilóta is tartozik, aki
nem minden esetben jut ki él-
ve a gépbõl. Vagy amikor a
Duna medrében az iszapba
temetett, háborúból itt ma-
radt légibombát kell megta-
lálni és kiemelni.

A riportokban az emberei-
rõl szeretettel beszél. Felnõtt
emberek, de a fiaiként emle-
geti õket. Ez a fajta mentalitás
vagy belülrõl jön, vagy nincs.
Megjátszani nem lehet, mert
azonnal kiderül, hogy nem
õszinte, így pedig hiteltelenné
válik az ember.

A százados emlékét a szen-
tesi laktanyában egy már-
ványtábla õrzi, amely egy ta-
nítványa - a mai búvárbázis
mesterbúvár kiképzõjének -
hálájából került oda. Annak a
búvárbázisnak a falán, amely
építésénél az elsõ kapavágás-
tól az átadásig ott volt. Ahol
azután százak és százak pró-
bálták eltanulni tõle a nehe-
zen eltanulhatót: BÚVÁR-
NAK maradni idefenn és egy-
szerre EMBERNEK lenni oda-
lenn. Szeretnénk ha ez a bú-
várbázis az Õ nevét viselné -
Szanyi Jánosról a katonabú-
vár századosról neveznék el.
Túlzás lenne? Nem hiszem.
Inkább az elvárható mini-
mum. 

Köszönjük, százados!
Ágh Csaba

Lévai Miklós
nyugállományú alezredes

Olvasónk írja

Köszönjük, százados!
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A Nagyvölgy soron 30
km/óra sebességkorlátozást
illetve várakozási tilalmat
vezettek be 80 méter hosz-
szon este 6 óra és reggel 6
óra között és további forga-
lomkorlátozást nem tart
szükségesnek a mûszaki
iroda.

Halmai István a Batthyány
utca lakóinak az utcában a
nagysúlyú gépjármûvek
megnövekedett forgalma
miatti tiltakozását továbbí-
totta a mûszaki iroda felé. A
feljegyzés szerinti 12 ingat-
lan jelezte, hogy a házak jó
része vályogtéglából, alap
nélkül készült és közel van-
nak az útburkolathoz, ezért
a fenti forgalomból adód ter-
helést károsodás nélkül azok
nem fogják elviselni. Ha ez
bekövetkezik, úgy kárigé-
nyüket érvényesíteni kíván-
ják az önkormányzat felé. A
panaszosok kifogásolták to-

vábbá a járdák állapotát és
az útburkolat hibáit fõként a
Rákóczi Ferenc és Nyíri ut-
cák között.

A városközpontban zajló
útépítések idejére ideiglenes
forgalmi rendet vezettek be,
eszerint a helyközi járatok a
Kossuth utca, Rákóczi utca,
Batthyány utca útvonalon
közlekednek. Idõközben a
Képviselõ-testület a 138/
2013. (VIII. 16.) számú hatá-
rozatában úgy döntött, hogy
a városközpont rehabilitáció
útépítéseket tartalmazó ele-
meinek kivitelezése után a
Sima Ferenc utcán sem helyi,
sem helyközi autóbusz jára-
tok nem közlekedhetnek. A
Batthyány utca burkolatának
hibáit jelenleg csak kátyú-
zással, a repedések kiöntésé-
vel, padkarendezéssel tudják
javíttatni. Nagyobb felújítási
munkákra vélhetõen csak a
Kiss Zsigmond utcai re-

konstrukciós munkák után
kerülhet sor. Az utca déli ol-
dali járdájának egyes szaka-
szait Városellátó Nonprofit
Kft. még ez év során kijavít-
ja. A Sima Ferenc és Rákóczi
Ferenc utcák közötti, északi
oldali, repedezett, deformá-
lódott aszfaltjárda felújítását
2014. évi kivitelezésre java-
solja az iroda.

Ollai Istvánné észrevételez-
te, hogy a Szent Anna utca
Soós utca és Örvény sor kö-
zötti szakaszáról eltûntek a
„Megállni tilos” jelzõtáblák.
A mûszaki iroda válasza sze-
rint  a Liget sor és Örvény
sor közötti szakasz északi ol-
dalán a megállási korlátozás
érvényben van, a déli oldali
megállási tilalmat  a Rendõr-
kapitányság ajánlása alapján
szüntették meg.

Munkatársunktól

Elõléptetés
Tûzoltó alezredessé léptette elõ Kálmán

Rajmund õrnagyot, a Szentesi Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokság parancsnokát Bakondi
György, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság fõigazgatója. Kálmán Raj-
mund 1988. június 1-jén kezdte hivatásos
tûzoltói szolgálatát,  2012. április 1-jétõl pa-
rancsnoka a tûzoltóknak.

Értekezlet a téli felkészülésrõl
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendelt-

ség illetékességi területén megalakított járási
mentõcsoportok állománya nemrégiben tar-
tott értekezletén a téli felkészüléssel kapcso-
latos feladatokat határozták meg, és a men-
tõcsoportok rendelkezésére álló eszközöket
vették számba.

A három mentõcsoportnak azokat a kom-

ponenseit pontosították, amelyek a téli idõ-
szakban elsõdlegesen bevetésre kerülhetnek,
illetve számba vették, hogy esetleges lakos-
ságvédelmi intézkedések során a mentõcso-
portokból kik vonhatók be. Egyeztettek
azokról az útszakaszokról is, amelyeket kriti-
kusan érinthet a téli idõjárás. Megállapítot-
ták, hogy hóátfúvással három területen, jege-
sedéssel hét helyen számolhatnak.

Továbbá pontosították a befogadó- és me-
legedõhelyek listáját, és számba vették azo-
kat a parkolóhelyeket is, amelyeket forga-
lomkorlátozás esetén a jármûvek igénybe
tudnak venni.

A három járási mentõcsoportnak – szente-
si, csongrádi, hódmezõvásárhelyi – 16 mun-
kagép áll rendelkezésére, amely egy rendkí-
vüli téli idõjárásban bevethetõ. 

Ezred szintû alaki szemle
levezetése zajlott a MH 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezrednél november 4-én. A
szemlét Nyers József ezredes,
az alakulat parancsnoka ren-
delte el, hogy felmérjék a
személyi állomány alaki fel-
készültségét az alaki szabá-
lyok követelményeinek meg-
felelõen.

Az év folyamán az ezred
alegységei kiképzési foglal-
kozások keretében gyakorol-
ták be a különbözõ alaki
mozzanatokat az egyes kato-
nától kezdve a raj, szakasz,
majd század szintû mozgás-
módokig. A mûszaki kato-
nák összekovácsoltságát bi-

zonyította az ezred szinten
végrehajtott foglalkozás.

A személyi állomány egyé-
ni fegyverzettel, évszaknak
megfelelõ gyakorlóban, mos-
toha idõjárási körülmények
között, zuhogó esõben sora-
kozott fel a Damjanich lakta-
nya alakulóterén.  Az ezred
törzsállományából kijelölt el-
lenõrök felmérték a katonák
egyéni ápoltságát, felszerelé-
sét, az elöljárók és a beosz-
tott állomány ismeretét, va-
lamint a létszámot.

Ezt követõen megkezdõ-
dött az alaki kiképzés ellen-
õrzése. Raj, szakasz majd
század kötelékben hajtották
végre az alegységek a külön-

bözõ mozgásmódokat, az
egyéni tiszteletadást, az
alakzatból történõ kilépést,
az elöljáróhoz való menetet,
a jelentést, a jelentkezést, a
távozást, valamint a fegyver-
fogásokat. Az ellenõr állo-
mány felmérte a parancsnoki
állománynál a vezényszavak
adását, azok végrehajtásának
ellenõrzését, az igényessé-
get, a követelménytámasz-
tást.  Ezred szinten kötelék-
ben ellenõrizték a rendes lé-
pésben nótával történõ me-
netelést, valamint a határo-
zott, szabályzat szerinti dísz-
menetet.

Juhász László
százados

Alaki szemle
a mûszaki ezrednél

(folytatás az 1. oldalról)
Ha valaki visszautasítja a

munkát, akkor törlik a mun-
kanélküli regisztrációját és
már nem jogosult semmilyen
juttatásra. Kivétel, ha valaki
álláskeresési járadékot, vagy
nyugdíj elõtti álláskeresési
járadékot kap, ezek az ellátá-
sok ugyanis minden esetben
járnak. A közmunkát eddig
sem utasíthatták vissza a re-
gisztrációjuk elvesztése nél-
kül az emberek. Ami 2013
elején törvényi szinten meg-
változott, hogy most már fel-
szólítási nélkül, automatiku-
san törlõdik az adatbázisból,
aki nem fogadja el a felaján-
lott állást. A regisztrációt
egyébként 60 nap múlva
megújíthatja, ám ekkor már
nem fog tartós munkanélkü-
linek számítani – hiszen új
lesz a regisztrációja –, így a
potenciális munkaadók elve-
szítik az utána járó adóked-
vezményt, ráadásul a mun-
kaügyi központban valószí-
nûleg újra a közmunkát fog-
ják neki elsõként felajánlani.

Álláskeresési járadékra az
jogosult, akinek az állása el-
vesztése elõtti 3 évben leg-

alább 360 napig volt munka-
viszonya. Ennek idõtartama
attól függ, mennyi ideig
tartott a munkaviszonya, de
minimum 36 maximum 90
napig jár a támogatás,
amelynek összege pedig
részben a keresetétõl függ,
de a minimálbért nem halad-
hatja meg. Amennyiben nem
talál állást 90 nap alatt, ak-
kor az illetékes önkormány-
zat szociális alapon eldönti,
hogy jogosult-e a havi 22 800
forintos foglalkoztatást he-
lyettesítõ támogatásra. Az
FHT-t akár évekig is kaphat-
ja, amennyiben minden év-
ben legalább 30 nap munka-
viszonya volt. Ez lehet ön-
kéntes vagy bejelentett ház-
tartási munka is.

Ha nem kap FHT-t, akkor
marad regisztrált munkanél-
küli. Ez azért jó, mert folya-
matosan állás- és képzési le-
hetõségeket kap a munka-
ügyi központtól, a munka-
adók pedig jelentõs adóked-
vezménnyel foglalkoztathat-
ják, ha felveszik. Egyszerre
két segélyformát senki nem
kaphat: ha valaki FHT-n van,
akkor a közmunka idejére
szünetel a támogatás, és csak
a közmunkás bért kapja.
Ugyanígy, ha valaki úgy
dönt, az álláskeresési járadék
helyett inkább elmegy köz-
munkára, akkor a közmunka
idejére szünetel a járadék ki-
utalása.

Besenyei

Aktívan a munkáért

Fogadónap
November 14-én, csütörtö-

kön 9–11 óra között Szirbik
Imre polgármester, 14–16 óra
között Szûcs Lajos alpolgár-
mester a városházán, hivata-
li helyiségükben fogadják az
ügyeiket intézõket.

Tulipánt ültetnek
Szentes a Virágos Magyar-

ország 2013. országos környe-
zetszépítõ versenyben elért
kiemelkedõ teljesítményéért
az Etter Kft. felajánlásaként 50
ezer forint értékû virághagy-
mát kap a város parkosításra.

A Holland-Magyar Keres-
kedelmi Kamara 500 db tuli-
pánhagymát ajánlott fel, ame-
lyet november 8-án, pénteken
11 órakor adnak át és ültetnek
el a Kossuth tér legnagyobb
virágágyásában. Idén „dy-
nasty” fajtát hozattak Hollan-
diából.

Az orvosok elégedettek a Klauzál utcai
gyermekrendelõk felújításával, egyedül a
váróterem kis méretét tartják aggályosnak
egy-egy influenzajárvány idejére. Az ön-
kormányzat kiemelt feladatként törekszik
arra, hogy a lakosságot közvetlenül ellátó
háziorvosi rendelõk korszerûek legyenek
és megfeleljenek a mai kor követelményei-
nek. 

Tisztább, tágasabb, a mai kornak megfelelõ
körülmények között vehetik igénybe az or-
vosi ellátást a szülõk és a gyerekek. A Klau-
zál utca 6. szám alatti rendelõ földszintjén
kettõ gyermekorvosi körzetet ellátó házi
gyermekorvos rendelõ kapott helyet. A III.
számú körzetben Bod Margit Zsuzsanna, a IV.
számú gyermekorvosi körzetben Németh Jenõ
házi gyermekorvos biztosítja a betegellátást.
Az akadálymentesített rendelõkben felújítot-
ták a mosdókat, az orvosi szobákat, a fûtést,
valamint kicserélték a nyílászárókat. A két
rendelõ közös váróterme bõvült, azonban
még így is kicsinek bizonyulhat járványos
idõszakban. Németh doktor két hete dolgo-

zik a felújított rendelõben, változó betegfor-
galom mellett. Mint mesélte, az õszi szünet
utáni elsõ hétfõn 60 gyerek jelent meg a ren-
delésen. A két orvos szerint a rendelés koráb-
bi kezdésével csökkenthetik majd a zsúfolt-
ságot, amennyiben szükségessé válik. Né-
meth Jenõ 8-11 óráig, Bod Zsuzsanna 7-10
óráig fogadja a betegeket. Bod doktornõ júli-
us 1. óta látja el a város legkisebb körzetét,
540 gyermek tartozik hozzá. Eddig az Ady
Endre utca 17. szám alatt fogadta a betege-
ket, november 4-tõl rendel a Klauzál utcán.
Azt megelõzõen 25 éven át a csongrádi kö-
zépiskolák iskolaorvosaként dolgozott.

A gyermekorvosi rendelõ felújítása au-
gusztusban kezdõdött abból a 7 millió forint-
ból, amit a körzeti orvosi rendelõk felújításá-
ra különített el idén az önkormányzat. Az
átadón Szirbik Imre polgármester elmondta,
hogy a több apró javítás helyett most egy
rendelõ teljes felújítását végezték el, de jövõ-
re szeretnék folytatni a többi háziorvosi ren-
delõ korszerûsítését.

BG

Jövõre folytatódik
a rendelõk felújítása

Sikeres képzések
Alapkompetencia képzésben ebben az évben már

négyszer 20 fõs csoport részesült, akik elõzetesen kitöl-
tötték a tudásszintet felmérõ tesztet. Ezek a képzések
lezárultak, és a tanfolyamot elvégzõk több esetben si-
keresen találtak munkát. A résztvevõk megélhetési tá-
mogatásban részesültek, akik sikeresen teljesítették a
másfél hónapos programot, nettó 84.900,-Ft jövedelem-
hez jutottak.

AAAA    ffffoooorrrrggggaaaallllmmmmiiii    rrrreeeennnnddddeeeetttt    kkkkiiii ffffooooggggáááássssoooollll ttttáááákkkk

Megállási tilalom és súlykorlátozás is szabályozza
a KGST piac körüli utcák közlekedését.

(Fotó: Vidovics)
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Klinikai és Szûrõ Mam-
mográfiás Központot alakí-
tanak ki abból a 160 millió
forintból, melyet uniós for-
rásból nyert a kórház. Új di-
gitális mammográfiai ké-
szülék és számítástechnikai
eszközpark, valamint kom-
fortosabb vizsgálati körül-
mények várják a hölgyeket
november közepétõl.

Az idõben felismert emlõ-
rák ma már 90 százalékos
eséllyel gyógyítható, ráadá-
sul a korai stádiumban törté-
nõ kezelése bizonyítottan
közel felére képes csökkente-
ni az emlõrák okozta halálo-
zást azon nõk körében, akik
részt vesznek a szûrésen. A
Dr. Bugyi István kórház sike-
resen pályázott új mûszer
beszerzésére és a szûrés fon-
tosságának népszerûsítésére.
A Szervezett emlõszûrés inf-
rastruktúrájának megterem-

tése Hódmezõvásárhelyen,
Szentesen és Aradon címû
pályázat fõ célja a szervezett
mammográfiás emlõszûré-
sen való ma még alacsony,
40 százalékos részvételi
arány növelése legalább 70
százalékra. A mammográfiai
vizsgálat az egyetlen állami-
lag finanszírozott, a cél po-
puláció egészére kiterjesz-
tett, meghíváson alapuló,
szervezett szûrés az ország-
ban. A 45 és 65 év közötti nõ-
ket levélben hívják be két
évente szûrésre, a fiatalab-
bak háziorvosi vagy szakor-
vosi beutaló alapján  mehet-
nek vizsgálatra.

Az összesen közel 1,8 mil-
lió eurós összegbõl Szentes
530 ezer eurót fordíthat az
egészségügyi ellátás fejlesz-
tésére, digitális mammográ-
fiai szûrõberendezés és ult-
rahang készülék vásárlására

valamint a teljes számítás-
technikai eszközpark cseréjé-
re illetve egy fõ pályázati ko-
ordinátor alkalmazására. A
160 millió forint pályázati
összegbõl az Európai Unió
támogatása 85 százalék, a
magyar állam támogatása 10
százalék, az intézmény ré-
szérõl pedig mintegy 8 mil-
lió forint, azaz 5 százalék ön-
erõ szükséges. A Klinikai és
Szûrõ Mammográfiás Köz-
pontot a Kiss Zsigmond ut-
cai diagnosztikai tömb elsõ
emeletén alakította ki a kór-
ház. A november 18-tól
munkába álló új berendezés
váltja le a tavaly elromlott
saját készülék helyett mûkö-
dõ kölcsönzött mûszert. A
fejlesztésnek köszönhetõen
komfortosabb körülmények
között végzik el a hölgyek
vizsgálatát.

A programban a Szentesi

Kistérség háziorvosai is részt
vesznek, az ellátásukhoz tar-
tozó szûrõkorosztályú höl-
gyek figyelmét hívják fel
a mammográfiás vizsgálat
fontosságára.

Az emlõszûrés népszerû-
sége érdekében kerékpáros
rendezvényt is szervezett a
kórház a projektnyitó alkal-
mából, melyen sokan megje-
lentek a kórház dolgozói, és
a Boros Sámuel középiskola
tanárai és diákjai közül is. A
program elején a szûrési le-
hetõségrõl adott tájékozta-
tást a megjelent mintegy fél-
száz érdeklõdõ számára Bagi
Róbert fõorvos, a projekt
szakmai vezetõje, majd egy
rövid átmozgató torna után
indult útra a kerékpáros me-
net.  A felvonuláson részt ve-
võk között egy nõi kerékpárt
sorsoltak ki a szervezõk.

BG

Nagyon nehéz kampány-
ra számít a Demokratikus
Koalíció szentesi képviselõ-
jelöltje. Nagy Huszein Tibor
szerint nemtelen támadások
és karaktergyilkosságok is
várhatóak az országgyûlési
választások során. A DK
pártigazgatója az ellenzéki
pártok összefogására szá-
mít.

Szentesen is bemutatko-
zott a Demokratikus Koalíció
képviselõjelöltje, a 3-as szen-
tesi és csongrádi központú
körzetben Nagy Huszein Ti-
bor agrárközgazdász, az Ag-
rárszövetség egykori fõtitká-
ra indul a tavaszi országgyû-
lési választáson. A képvise-
lõjelölt mellett a sajtótájékoz-
tatón részt vett Varjú László
pártigazgató és Mucsi Tamás,
a hódmezõvásárhelyi válasz-
tókerület elnöke is. Nagy
Huszein Tibor elmondta,
hogy számára fontos telepü-
lés Szentes, ahol kiemelt je-
lentõségû a mezõgazdaság,
agrárközgazdászként és ker-
tész vállalkozóként átérzi a
területen élõk problémáit. -
A térségben mindig megha-
tározó volt a zöldségter-
mesztés, de nem rózsás a
helyzet – fogalmazott a De-
mokratikus Koalíció orszá-
gos vezetésében is szerepet
vállaló jelölt, aki szerint csak
olyat ígérnek, amit be is tud-
nak tartani.

– A Demokratikus Koalíció
még nincs jelen minden tele-

pülésen, de egyre többen ér-
deklõdnek, jelentkeznek és
igyekszünk minden helyre
eljutni. A DK közel 9 ezres
tagságának kétharmada soha
nem volt semmilyen párt
tagja – fogalmazott Varjú
László. A pártigazgató tájé-
koztatása szerint mind a 106
választókerületben megtalál-
ták a megfelelõ képviselõje-
löltet, és a két évvel ezelõtt
alakult párt elkötelezett a de-
mokratikus ellenzék összefo-
gása mellett. - Nem hagyhat-
juk figyelmen kívül a nézet-
különbségeket, de a jelenlegi
kormányt csak az ellenzéki
pártok összefogásával lehet
leváltani. Egy miniszterel-
nök-jelöltre, egy listára és
körzetenként egy ellenzéki
jelöltre van szükség – mond-
ta Varjú László.

Nagy Huszein Tibor fel-
hívta a figyelmet az ez év de-
cember 15-e és jövõ év május
elseje között négy lépcsõben
életbe lépõ új földforgalmi
törvényben megfogalmazott
negatív szabályozásra.

A DK jelöltje nagyon ne-
héz kampányra számít, mint
fogalmazott a karaktergyil-
kosság eléri a pártvezetõkön
túl a jelölteket is. Ígérete sze-
rint személyesen vagy a párt
helyi aktivistáin keresztül je-
len lesz a város eseményein,
programjain is az elkövetke-
zõ idõszakban.

BG

Karaktergyilkosságra
is számít a DK jelöltje

A város rendezési terveinek néhány terület-
re, és helyi építési szabályzatának – 5/2009. (II-
I.09.) K.t. rendelet – néhány pontjára vonatko-
zó módosításának közzététele  2013. november
8. és 2013. december 7. között történik. Az eljá-
rás 2012. még decemberében indult. 

A módosítás a következõkre terjed ki: 
• Nagytõkére vezetõ út melletti mezõgazda-

sági telep, a Termál-szárító mellett tervezett, a
várost északról elkerülõ tervezett út nyomvo-
nalának módosítása a 45. jelû út környezeté-
ben, így a Termál-szárító késõbbi fejlesztési le-
hetõsége is biztosítva lesz.

• Szent-László telepen a szabályozási terv
pontosítása a meglévõ üvegházak, fóliás terü-
letek igényei szerint, lehetõvé téve fejlesztési
elképzeléseiket.

• Ipari Park Északi Zóna és az attól délre
fekvõ terület mellett elhaladó É-D irányú út
szabályozásának módosítása, igazítása a már
meglévõ épületekhez.

• Nagyvölgy sor keleti oldalán található volt
tüzép telep területének átsorolása kereskedel-
mi / gazdasági / szolgáltató övezetbõl ipari
övezetbe.

• Vásárhelyi út és Ipartelepi út keresztezõ-
désénél néhány lakóingatlan átsorolása ipari
övezetbõl kisvárosias lakóterületi övezetbe.

• Kiss Zsigmond – Kurca híd – Batthyány
utcai csomópont szabályozása a jóváhagyott
komplex környezetalakítási tervnek megfele-
lõen, hogy a fontos gyûjtõút fejlesztésére szük-

séges területek biztosíthatók legyenek.
• Csongrádi úti sport-telep egységes öveze-

tének kialakítása a késõbbi fejlesztések megva-
lósíthatóság érdekében.

• Gyûjtõutak rendszerének módosítása, bõ-
vítése, a jelenlegi használat szerint.

• A Szabályozási tervet, Helyi Építési Sza-
bályzatot érintõ módosítások pontosítások az
egyértelmûség érdekében.

• Tanyaingatlanok beépíthetõségének kicsit
megengedõbb szabályozása. Így a dél-alföldi
tájhoz tradicionálisan hozzátartozó tanyák fej-
lesztése igény esetén megvalósulhat. 

A módosítás dokumentációja megtekinthetõ
a www.szentes.hu építési szabályzat web-
oldalon, illetve Szentesi Közös Önkormányzati
Hivatal Mûszaki Irodáján – Szentes, Kossuth
tér 6. – ügyfélfogadási idõben. Észrevételeiket
megtehetik írásos formában a Hivatal Mûszaki
Irodáján megtalálható, illetve a honlapról le-
tölthetõ formanyomtatványon levélben – Szen-
tes Város Önkormányzata fõépítész, Szentes,
Kossuth tér 6., – illetve üzenetként a fenti
weblapon keresztül. A névvel és címmel ellá-
tott észrevételeket a Tervezõk bevonásával ér-
demben vizsgáljuk, és megválaszoljuk.

A közzététel az épített környezet alakításáról
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
történik.

Wittek Krisztina
Szentes fõépítésze

A hatályos településrendezési terv módosításának közzététele

A tél közeledtével a fûtési
költségek emelkedése is ter-
heli a családokat. Míg a táv-
fûtéses lakásokban és a gáz-
zal fûtött ingatlanok eseté-
ben a kormány rezsicsökken-
tõ intézkedése éreztetheti ha-
tását, addig a fával és szén-
nel tüzelõk nem kapnak tá-
mogatást. Az önkormányzat
segítséget nyújt a szociálisan
rászorulóknak, amennyiben
személyesen felkeresik a
szociális irodát. Lencséné
Szalontai Mária irodavezetõ
tájékoztatása szerint kétféle

támogatást tudnak adni. La-
kásfenntartási támogatást a
szociális törvény alapján
azok a családok kaphatnak,
amelyekben az egy fogyasz-
tási egységre esõ jövedelem
nem haladja meg a 71.250 fo-
rintot. Átmeneti segély kere-
tében családok esetében
42.750 forintot, felnõttek ese-
tében 34.200 forintot meg
nem haladó jövedelem ese-
tén adható átmeneti segély
tüzelõre. A lakásfenntartási
támogatás összege legalább
2500 forint, de a jövedelem

és a lakás mérete szerint le-
het több is. Az átmeneti se-
gély összege is az igénylõ
jövedelmének nagyságától
függ, általában 10-15 ezer fo-
rint lehet.

Változás, hogy a szociális
törvény összevonta a temeté-
si segélyt, az átmeneti se-
gélyt és a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást, és
az önkormányzat az év vé-
géig alkotja meg helyi rende-
letét az önkormányzati se-
gély januártól érvényes fel-
tételeirõl.

Támogatás rászorulóknak

Új mûszer az
emlõrák megelõzésére

(Fotó: Vidovics)
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Nagyszerû segítõtárs a jól
kiképzett kutya a rendõr
számára, hogy az eltûnt sze-
mélyek, vagy rablások nyo-
mait együtt eredményesen
deríthessék fel, vallja Besze
Tibor fõtörzszászlós, aki a
napokban az egyik legma-
gasabb rendõri elismerést, a
Szent György érdemjelet
vehette át a Parlamentben. 

Egy hosszú életút elisme-
rése a kitüntetés -  így látja a
nemzeti ünnep alkalmából
Pintér Sándor belügyminisz-
tertõl átvett érdemjelet Besze
Tibor. Negyedszázados szol-
gálata alatt már kapott szá-
mos elismerést a Szentesi
Rendõrkapitányság bûnügyi
technikusa, kutyavezetõje,
de ez az eddigi legnagyobb,
amiben részesült. December
1-jén lesz 26 éve, hogy fel-
szerelt, elõbb néhány évet
Budapesten töltött a rendõri
állományban, majd '92-ben
hazajött a szentesi férfi, s
a következõ évtõl járõrku-
tyával dolgozott, 1997-ben
nyomkövetõ, 2000-ben kábí-
tószer-keresõ, 2007-ben pe-
dig robbanószer-keresõ ku-
tyás alaptanfolyamot vég-
zett, 97 óta bûnügyi techni-
kus a kapitányságon. Hogy
kutyavezetõ rendõr legyen,
Besze Tibor számára az
egyik motivációs tényezõ az
volt, hogy mindig, még a ha-
tárõrségnél is volt kutyája.

Mostani „kollégájával”,
Gedeonnal 2011 áprilisa óta
dolgozik a fõtörzszászlós, az
eb a határrendészettõl érke-
zett. Akkora már Besze Tibor
több négylábúval teljesített
szolgálatot, korábbi kutyái-
val országos versenyekrõl
hoztak díjakat, megyeszerte
láttak el szolgálatot. A 90-es
évek végén a nagyhegyi és a
berki részen járõrõzött Besze

Tibor, s talán a mancsos kísé-
rõ látványának is köszönhe-
tõen, visszább szorult a bû-
nözés azokban a városré-
szekben. (Jelenleg a megyé-
ben ketten látnak el kutyás
ügyeletetet.)

Gedeonnal az elsõ közös
ügyükre a pár tucatból egy
csongrádi tanyafeltöréshez

mentek ki, s hoztak egy
nyomvéget, ami azt jelenti,
hogy ott vége szakadt a
myomkövetésnek, ezt mégis
eredménynek könyvelték el,
mert a felderítéshez segítsé-
get nyújtott a kutya orra. A
nemrégen elkövetett szegedi
dohánybolt-rablásnál is
nyomvéggel segítettek, de a

Kurca-hídnál történt emléke-
zetes nyár végi támadás tet-
tesét is Gedeon szagolta ki,
egészen annak házáig vezet-
te a rend õreit. Eltûnt szemé-
lyek nyomába is erednek
Besze Tiborék, s örömteli,
hogy eddig mindenkit sike-
rült megtalálniuk. Lassan-
lassan, így karácsony köze-
ledtével jön az eltûnések idõ-
szaka, de egyébként változó
a terhelés a munkájukban,
fogalmaz a rendõr. 

Gedeonnal eleinte voltak
kisebb-nagyobb zökkenõk,
végül mégis jól összerázód-
tak. Tavaly szükség volt új
nevelési módszer alkalmazá-
sára nála, azóta minden
rendben mûködik. Ideális
esetben naponta 1-2 órát kell
a kutyával foglalkozni, a fil-
mekkel ellentétben sok
mindennek egyben kell len-
nie, rengeteg munka van a
sikeres nyomozás mögött,
magyarázza Tibor, aki még a
legendás Kántor-sorozaton
nõtt fel, de késõbb már látta
annak szakmai túlzásait. 

A rendõr azt mondja, nem
csak az eredményeknek
örülnek, hanem a sikertelen
nyomozásokat is mindig ki-
elemzik, feltárják a hibát, s
azt igyekeznek kiköszörülni.
Nem csak a jó kutya tanul
holtig, de a rendõr is, hall-
hatjuk az egyenruhás férfi-
tól, csak hát, mire a négylá-
bú kolléga eljut a szakma
csúcsára, szépen ki is öreg-
szik. – Gedeon már 7 és fél
éves, lassan utód után kell
néznünk – mondja Besze Ti-
bor. - Nem megváltó a kutya,
de beállítva egy rendszerbe,
jól mûködnek vele a dol-
gok, eredményesen tudunk
együtt dolgozni. 

D. J.

Besze Tibort Gedeon szimata segíti

– Úgy gondolom, kialakult
a jégpályának egy törzskö-
zönsége, de kolléganõimtõl
azt hallom, mindig vannak
újabb vendégek is, minél ré-
gebbi a pálya, annál többen.
Ez a sportág ismeretlen volt

Szentesen, csak a befagyott
Antal-tóra járhattak ki a
helybeliek korcsolyázni, ám
oda csak a tapasztaltabbak-
nak volt érdemes. A jégpálya
megbízhatóbb, itt nincsen
veszélyforrás – osztotta meg

lapunkkal a Frigo jégpályá-
ról eddigi tapasztalatait ifj.
Magyar József ügyvezetõ.
Szerinte a gyerekek számára
van a legnagyobb varázsa a
jégpályának, a 18 év alattiak
látogatják legsûrûbben a pá-
lyát, s õk tanulnak a leggyor-
sabban. Míg egy felnõttnek
8-10 órára van szüksége a
könnyed mozgás elsajátítá-
sához, egy gyereknek fele
ennyi idõ is elég. Az iskolá-

sok hétköznap délelõttön-
ként járnak ide sportolni, ez-
zel kapcsolatban az ügyve-
zetõ azt mondja, jó volna, ha
lehetõséget tudnának terem-
teni arra, hogy havonta egy
alkalommal minden szentesi
iskolás ingyen használhassa
a pályát. Több szálon elindí-
totta ennek megvalósítását
ifj. Magyar József, aki már a
jégpálya indulása óta ragasz-
kodik ehhez a célkitûzés-
éhez, mint mondja. Hagyo-
mányosan november elején
nyitnak, s általában négy hó-
napon át, tavaszig várják a
korizni vágyókat. Így már
idén is túl van a nyitó hétvé-
gén a Frigo jégpálya. A
csúszkálni vágyók mellett
egy új jégszobor-kollekció is
birtokba vette a létesítményt.
Egy budapesti jégszobrász
világbajnok, M. Tóth Zsolt
évrõl-évre látványos alkotá-
sokkal lepi meg a szentesi
közönséget, s idén szó sze-
rint fantasztikus figurák ke-
rültek a hûtött vitrinbe: a
Csillagok háborúja szereplõ-
it, többek között Darth
Vadert, Yodát és a két
droidot is kiállították, amiket
a jégbárban a közkedvelt for-
ró csoki kortyolgatása köz-
ben lehet nézegetni. Egyéb-
ként minden a megszokott
módon üzemel, a jól bevált
1, illetve 2 órás pályahaszná-
lattal az 50 fõ befogadására
alkalmas felületen. A forgal-
muk mintegy 50-60 százalé-
kát teszi ki a helyi lakosság,
de 70 kilométer sugarú kör-
bõl érkeznek vendégeik.

D. J.

Régi és új korisok a jégen

Két ember, akit mindenki
ismer. Két ember, aki más-
más mûfajban alakított érvé-
nyeset (Bornai Tibor zenész,
Vámos Miklós író, korábban
tévés személyiség, az „írósá-
gával” párhuzamosan), ám
egyikük – a másikéban –
mondjuk, érvénytelent is.
Mégis, talán ez utóbbi lehet
egyik alapja a váratlan közös
szereplésüknek. 

Vámos Miklós ifjúkori bot-
lására gondolok itt: 1967-ben
a Gerilla nevû zenekarával
benevezett az ún. polbeat
fesztiválra, amelyet tévéköz-
vetítés próbált népszerûsíte-
ni, a hanglemezgyár pedig
támogatni – a Gerilla eseté-
ben két kislemez megjelente-
tésével. Polbeat, vagyis poli-
tikai beatzene. Nehéz ma
pontosan definiálni a fogal-
mat. (Annál is inkább, mert
ennek a fesztiválnak – sze-
rencsére - nem lett folytatá-
sa.) A lényege nagyjából any-
nyi, hogy a beatzenészek –
már akik felvállalják – a szo-
cialista realizmus aktuál-
politikai kérdéseit lennének
szívesek dalokba önteni.
(Kérdezem: melyik rezsim
nem próbálta a muzsika se-
gítségével népszerûsíteni ön-
magát?) Ami volt, elmúlt,
csak az ominózus kisleme-
zek maradtak meg egyik-
másik gyûjteményben. De
gond egy szál sincs! Olyany-
nyira nincs, hogy Vámos re-
gényben írta meg a Gerilla
együttes történetét, Félnóta
címmel. Beszédes, nemde?
(Legszívesebben mégis az
Apák könyve címû regényét
olvastam az idõk során, de
ez zárójeles megjegyzés.)

Bornai Tibor neve azzal a
KFT-ével forrt össze, amelyik
a Bábu vagy címû dalával
1981-ben robbant be a ma-
gyar rock élvonalába, és
amelyet számos sláger és
nagylemez követett. A szege-
di CPg zenekart pedig –
egyebek mellett - a „kirá-
lyunk egy báb” dalsoruk
1983-ban fejenként két év –
letöltött - börtönhöz „segítet-
te”. Nyilván, nem azonos ka-
tegória, amikor engem néz
bábunak valaki, vagy a „fel-
ségsértés bûnébe” esik, de
hát ilyen korban éltünk ak-
kor.

Most pedig egymásra ta-
lált két mûvész. (Halkan
jegyzem meg: Bornai Tibor
egy regényt is írt.) A saját ér-
tékítéletem azt súgja: Vámos
televíziós mûsorvezetõként
is maradandót alkotott, hi-
szen néha olyan dolgokat is
kiszedett interjúalanyaiból,
amikrõl kevéssé állt szándé-
kukban beszélni. Egyik leg-
fõbb „fegyvere” az a fanyar
humor volt, ami írásainak ja-
vát is jellemzi.

Igen, a humor! Talán ez le-
het a másik összekötõ ka-
pocs kettejük között. És ha
okos emberek hülyéskednek,
abból sosem lehet baj, sõt! A
nem mindennapi elõadás
(koncert?) november 15-én
(péntek) 19 órakor kezdõdik
a Zeneiskolában, a Zene-
Világ-Zene sorozatban. Re-
ményeink szerint pedig de-
dikálással végzõdik, mind-
két mûvész részérõl. Annál
is inkább, mert közös lemezt
készítettek nemrég...

Olasz Sándor

Bornai meg
Vámos

A Horváth Mihály Gimnáziumban nyílt napot tartanak
november 12-én, kedden, az 1-5. órában. A nyílt tanítási
órákat követõen, 16 órától várják a szülõket és a tovább
tanuló nyolcadikosokat az intézményben induló tagozatok
tájékoztatóira. Részletes program a www.hmg.hu-n található.

Nyílt nap a gimiben

Börze
A mûvelõdési központ

díszmadártenyésztõ szakkö-
re madárbörzét rendez no-
vember 10-én, vasárnap 7-11
óráig a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. (Árusí-
tani csak számlaadással le-
het.)

Vicces állatok
A Mûvelõdési és Ifjúsági

Házban november 12-én,
kedden fél 5-tõl délutáni ma-
tinéval (A Föld legviccesebb

állatai) várják a gyerekeket a
szervezõk. 

Bõvebb információ kérhetõ
a helyszínen és a 313-244-es
számon. A belépés díjtalan.

Balassi
életérõl

Az ifjúsági házban novem-
ber 14-én, csütörtökön 19-21
óráig az Irodalmi életrajzok
elõadássorozat következõ té-
mája Balassi Bálint élete. Az
elõadásokat felvezeti: Poszler
György. A belépés ingyenes. M. Tóth Zsolt Darth Vadert is jégszoborba zárta. (Fotó: Vidovics)

Két éve nyomoznak együtt a „kollégák“.

Az ötödik évadát kezdte november 1-jén a Szentes Frigo
Jégpálya, s a városunkban kezdetben kevésbé ismert sport-
ágról elmondható, hogy egyre népszerûbb. Bár az anyagiak
mindig gátat szabnak, az üzemeltetõ nem adta fel azt a cél-
ját, hogy havonta egy alkalommal minden szentesi iskolás
ingyen mehessen le korizni.
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Folytatta nagyszerû me-
netelését, és továbbra is ve-
retlen az NB II-es bajnok-
ságban a Szentesi Kinizsi -
SZITE asztalitenisz-csapata.
Bunda Szabolcsék ezúttal a
nagy hagyományokkal ren-
delkezõ BVSC otthonából
raboltak pontot.

Az elõzõ fordulóban a Bé-
kés együttese ellen hazai pá-
lyán, fantasztikusan nagy
csatában mentett pontot a
Kinizsi, akkor 9-9 lett a vég-
eredmény. Nos, bár ritkaság-
számba megy, de ezúttal is 9-

9 lett a vége, ám ezúttal még
nagyobb volt a megszerzett
pont értéke, hiszen a szentesi
asztaliteniszezõk a hazai
ping-pong fellegvárában ér-
ték el ezt a kiváló ered-
ményt. – A párosok után 1-1
volt az állás – kezdte beszá-
molóját Hegedûs Gábor, a
Kinizsi szakosztályvezetõje.
– Ezt követõen fej-fej mellett
haladtak a csapatok, késõbb
a BVSC 7-5-re, 8-6-ra és 9-7-
re is vezetett, ami azt jelen-
tette, hogy egyetlen gyõze-
lemre voltak a végsõ siker-

tõl, ám kiélezett csatában vé-
gül vissza tudtunk kapasz-
kodni, és pontot mentettünk.
Rutinos játékosaink vannak,
akik sokszor játszottak már
hasonlóan nehéz szituációk-
ban, így most is higgadtak
tudtak maradni.

A Kinizsi jövõ hétvégén a
középmezõnyben helyet fog-
laló Debrecen együttesét fo-
gadja hazai környezetben,
ahol a mieink számítanak a
találkozó esélyesének.

hv

Bravúros pontszerzés

November 16-án, szomba-
ton délelõtt ünnepélyes ke-
retek között avatják fel a Dó-
zsa ház mellett kialakított
emlékparkban a Puskás Fe-
rencrõl mintázott bronzszob-
rot. A szoboravatás a 100.
születésnapját ünneplõ, az
október 23-án a Szentes Vá-
ros Emlékéremmel kitünte-
tett Szentesi Kinizsi Szabad-
idõ és Torna Egylet ünne-
pi rendezvénysorozatának
egyik jeles pillanata lesz.

Mint ahogy azt Garai Sz.
Imrétõl, a Szentesi Kinizsi
elnökétõl megtudtuk, a szo-
boravatásra díszvendég-
ként érkezik városunkba
Gujdár Sándor, a korábbi 25-
szörös válogatott labdarú-
gó, aki részt vesz a centená-
riumi emléktábla-avatáson
és a Pusztai László emlékfal
koszorúzásán is. A szobor-
avatásra 11 óra 30-kor, az
emléktábla leleplezésére 12
óra 15-kor kerül majd sor.

Az ünnepi rendezvény a
Szentesi Kinizsi–Csongrád
örökrangadóval folytatódik
13 órától, majd a 16 óra 30-
kor kezdõdõ centenáriumi
díszünnepség, az emléktár-
gyak átadása és sportbál
zárja a napot a Hungerit
ebédlõjében. – Közel egy
esztendõvel ezelõtt már el-
kezdtük tervezni, hogyan
és milyen módon ünnepel-
jük meg a 100. születésna-
pot, végül erre a napra esett

a választás – mondta Garai
Sz. Imre. – Természetesen
nem csak a labdarúgók, ha-
nem egyesületünk vala-
mennyi szakosztálya ve-
lünk ünnepel ezen a napon.
150 meghívott vendégünk
lesz, de bízom benne, hogy
rajtuk kívül is nagyon so-
kan ellátogatnak majd
szombaton délelõtt a Dó-
zsa-ház melletti Puskás em-
lékparkhoz.

hv

Kiütéses vereséget szen-
vedett hazai pályán a Szen-
tesi Kinizsi labdarúgó-csa-
pata. A Tisza Volántól el-
szenvedett 8–0-ás vereséget
követõen Makón kellene
javítani…

Már a második percben el-
dõlt a Kinizsi meccse a Tisza
Volán ellen, miután a szege-
diek 120 másodperc eltelté-
vel megszerezték a vezetést,
majd ráadásul - rögtön ezt
követõen – emberhátrányba
került a Szentes. Lekrinszki
Ariel szólt oda a játékvezetõ-
nek, nem éppen irodalmi stí-
lusban, amit a spori piros
lappal jutalmazott. A korai
góllal és ezzel a fegyelmezet-
lenséggel gyakorlatilag min-
den felborult, amit a szakve-
zetõ, Bozóki Zoltán elõzetesen
eltervezett, a csapat még eb-
ben a félidõben további há-
rom gólt kapott, majd a má-
sodik játékrészre fizikálisan
és mentálisan is összezuhanó
Kinizsit kiütötte ellenfele. –
Tudtuk, hogy ellenfelünknek
minõségi labdarúgói van-
nak, ennek ellenére a nyári
kupamérkõzésünket vettük
alapul, úgy gondoltam, hogy
abból az eredménybõl to-
vább lehet építkezni – nyilat-
kozta a találkozó másnapján
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. –

Sajnos a kiállítás és a sorra
bekapott gólok után lelkileg
is feladtuk a mérkõzést.
Lekrinszkit egy mérkõzésre
biztos, hogy eltiltják, de az is
elõfordulhat, hogy már nem
játszhat az õszi szezonban.
Az egész csapatot sújtotta a
kiállítás, amit nem bír el a
mai Szentes, sem akkor, ha
mérkõzés elején kerülünk
hátrányba, sem akkor, ha
esetleg késõbb. Az egész csa-
pattal át kell beszélnünk ezt
a vereséget, mert többet
vesztettünk három pontnál,
az egész eddig felépített
munkánkat tehetjük tönkre
ilyen mérkõzésekkel. Lassan
eltelt fél szezon, rá kellene
már ébrednie mindenkinek,
hogy ez nem a „megye ket-
tõ”, itt minden egyes játékos-
nak sokkal többet kell kihoz-
nia magából. 

A bajnokságból három for-
duló van még hátra, kétszer
idegenben játszik a csapat,
november 16-án pedig a
Csongrád elleni örökrang-
adó következik – Szentesen.
Ezen a szombaton Makón
lép pályára a Kinizsi, a 20
pontos, hatodik helyen álló
makóiak ellen a pontszerzés
is bravúrnak számítana. 

hv

Tarolt a Volán

Az elsõ negyedet még szo-
rosra hozta le a Szentes, ám
ezt követõen – a második
szentesi gólt követõen –

nyolc percig nem tudta be-
venni ellenfele kapuját a
Hungerit, nem úgy a házi-
gazda egriek, akik sorra sze-
rezték találataikat, így a baj-
nok a félidõben négy góllal
vezetett riválisával szemben. 

A második félidõben volt
egy kifejezetten jó periódusa
a mieinknek, ám három gól-
nál közelebb már nem sike-
rült kapaszkodni, sõt, a vé-
gére el is fáradt a csapat, így
alakult ki a 13-8-as végered-
mény. – Nem játszottunk jól,
pedig úgy utaztunk Egerbe,
hogy szoros mérkõzést ját-
szunk a bajnokcsapattal
mondta Hevesi Anita, a
Hungerit játékosa.

– Az elsõ két negyedben

elengedtük õket, nem állt
össze a védekezésünk, köny-
nyen szerezték találataikat a
házigazdák. Ha a BVSC elle-
ni formánkat hoztuk volna,
akkor sokkal szorosabb mér-
kõzés kerekedhetett volna
ebbõl. 

A csapatra szerdán még
egy Honvéd elleni mérkõzés
várt (Honvéd POLO-Hun-
gerit Szentes 11-18), majd
másfél hétig készülhetnek a
lányok a Magyar Kupa elõ-
döntõjére. A hétfõi sorsolás-
kor kiderült, hogy a Hun-
gerit a Dunaújvárossal mér-
kõzik majd a döntõbe jutá-
sért, a másik ágon pedig Sze-
ged-Eger derbit rendeznek.

– Papíron a legnehezebb
ellenfelet kaptuk, de úgy
gondolom, hogy õk sem le-
gyõzhetetlenek, amit a baj-
noki szereplésük is jól mutat
– nyilatkozta Hevesi Anita.

HV

Dunaújváros ellen a döntõért
Megszerezte elsõ gyõzel-

mét a férfi vízilabdacsapat.
– Nagy dolognak tartom,

hogy egy rossz széria után
ilyen magabiztos gyõzelmet
tudtunk aratni. Remélem,
megháláltuk a klub eddigi
türelmét, és a jövõben is ha-
sonló játékot nyújtunk majd
a fontos mérkõzéseken – nyi-
latkozta Fülöp Tibor edzõ.

Férfipóló

A múlt hétvégén több vi-
lágversenyen is részt vettek a
Szilver TSE párosai.

Ukrajnában, Dnyepropet-
rovszkban november 2-án
rendezték meg a felnõtt
tíztánc Európa Kupát, ahol
Hegyes Bertalan János Kis Vio-
lettával a 11. helyen végzett.

Ugyancsak ezen a napon,
Lettország fõvárosában, Ri-
gában tartották a junior II
tíztánc világbajnokságot, itt a
Rónyai Zoltán - Farkas Boglár-
ka duó az eddigi legjobb
magyar juniorként az elõkelõ
10. helyet szerezte meg.

Táncos sikerek Hatodik alkalommal rendeztek a szarvasi Városi Gyógy-
fürdõ 25 méteres medencéjében a szenior korú úszók számá-
ra nemzetközi úszóversenyt október 19-20-én. A rendezvény-
re Romániából, Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek sporto-
lók a magyar versenyzõk mellett. A Szentesi Delfin ESC
úszóinak nagyon sok érem termett a jó hangulatú rendezvé-
nyen. 

Egyéni eredményeik: 
Pólyáné Téli Éva: 1. 25 gyors, 50 mell, 50 pille, 200 vegyes,

50 gyors, 25 pille, 50 hát és 100 pille; Tóth Lászlóné: 1. 50 pille,
200 vegyes, 200 gyors, 100 pille, 2. 100 gyors, 3. 50 gyors;
Debreczeni Beáta: 1. 50 pille, 50 mell, 200 vegyes;

Lukátsy Kati: 1. 50 mell, 200 vegyes, 2. 100 gyors és 100 hát;
Simon Tamás: 1. 100 hát, 50 hát, 3. 100 pille, 25 pille; Pengõ Er-
zsébet: 1. 200 gyors és 100 pille;

Melkuhn Dezsõ: 1. 50 gyors és 200 gyors; Bocskay Zsófia: 1.
200 gyors, 2. 100 gyors, 100 pille, 200 vegyes, 3. 50 pille; Mé-
száros Ferenc: 1. 50 mell, 2. 100 gyors, 25 gyors; Simon Katalin:
1. 25 gyors, 2. 25 pille; Ferke Gáborné: 1. 25 pille, 3. 100 hát;
Bodnár Istvánné: 2. 50 mell, 50 gyors, 3. 25 gyors, 50 hát;

Lucz Imre: 3.  50 hát; Vojta László: 4. 50 gyors. 
A 4x50 m nõi gyorsváltó VI. kcs. 1., a 4x50 m nõi vegyes

váltó III. kcs 1., az V. kcs. 2., 4x50 m férfi gyorsváltó I. kcs 2., a
4x50 m MIX vegyes váltó 2. helyezést szerzett.

Szarvasi szenior
éremtermés

ZF-Eger - Hungerit
Szentesi VK 13-8 (3-2, 5-2,
3-3, 2-1)

Nõi vízilabda OB I, 4. for-
duló. Eger, Bitskey Aladár
uszoda. Vezette: Bors, Birri.

Hungerit-Szentesi VK:
Gundl - GYÕRI 1, Hevesi,
Van Der Sloot, Kádár,
KÖVÉR-KISS 2, Gémes 2.
Csere: Etiebet, Magyar,
Elbert, RÁCZ 3, Terefou.

Vezetõedzõ: Tóth László.
Gól - emberelõnybõl:

5/3, ill. 11/3.
Gól - ötméteresbõl: 5/1,

ill. -.
Kipontozódott: Van Der

Sloot.

OSC-ÚJBUDA–VALDOR-
SZENTES 9–12 (3–5, 1–2,
3–4, 2–1)

Nyéki uszoda, 80 nézõ.
V: Mucskai, Marjay Zs.

SZENTES: Horváth T. –
MARTIN 3, Kiss Gy. 1, Né-
meth D. 1, Hegedûs I. 1,
NAGY M. 1, Kistamás 1.
Csere: Szabó L., Józsa 1, Ke-
resztes I., Hegedûs B. 1,
PELLEI 2, Werner.

Edzõ: Fülöp Tibor
Gól – emberelõnybõl:

13/2, ill. 6/4
Gól – ötméteresbõl: 2/2,

ill. 1/1

11116666----áááánnnn    aaaavvvvaaaatttt jjjjáááákkkk    aaaa    PPPPuuuusssskkkkáááássss----sssszzzzoooobbbbrrrrooootttt

Kapusok: Gágyor László, Kádár Imre, Nagy László. Védelem: Nádai Ferenc, Kanfi József, Maroskerti János, Ötvös
Mihály, Süli Mátyás, Dömsödi József, György Levente, Csömör Zsigmond, Pólya László, Gazsi Sándor, Dóczi Gábor,
Csendes Lajos, Forgó László, Tószenberger József, Bíró János, Fodor Sándor, Gágyor János. Egyesületi elnök: Gyulai
Ákos. Szak. intézõ: Papp János. Szak. elnök: Bubori László. Szak. edzõ: Tóth István.

Ötgólos vereséget szenvedett a tavalyi bajnok ott-
honában a Hungerit-Szentesi VK nõi vízilabda-csa-
pata. A mieinkre újabb nehéz feladat vár, a Magyar
Kupában a jövõ pénteken a Dunaújvárossal csatáz-
nak a lányok a döntõbe jutásért.
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Ötödik alkalommal zaj-
lott a Harc a Kincsért. A ve-
télkedõ a Titkok Könyvtára
címet kapta, és hat, fiatalok-
ból álló csapat versengett a
bolondos versenyszámok-
ban.

Az idei bázishely a Szente-
si Üdülõközpont területén
volt. A csapatok érkezése
után az elsõ feladat szerint
minden csapatnak fel kellett
állítani 2  sátrat, fel kellett
fújni 2 matracot, „készenléti”
állapotba hozni a bográcsáll-
ványt és a bográcsot.  Ez
után az összes csapattagnak
be kellett feküdni egy sátor-
ba, a cipzárt felhúzni, és csak
utána kezdhették el leenged-
ni a matracokat. A matracok
leengedésével ért véget a
verseny. 

A matracos gyorsasági
verseny során felfújtak egy
matracot, majd ezen „hajóz-
va” kellett kettõ hosszat le-
nyomni a 25-ös medencében. 

Következett a Titkok
könyvtára elnevezésû meg-
mérettetés. „Juss el egy
könyvtárba, annak egy szint-
jére, ott keresd meg azt a té-
makört ami neked kell, ott 5
db könyvet, és azokban fejts
meg a feladványokat” – szólt
a  nem éppen egyszerû fel-
adat, és egy „kis” futást is
igényelt. És bár a visszaérke-
zés sorrendje is számított, a
legfontosabb a helyes meg-
fejtések száma volt. 

A „mesterlövészek” felké-
szülten érkeztek a Szentesi
Sportközpont üzemeltetésé-

ben lévõ sportpályákhoz.
Mindenki lõtt íjjal, csúzlival,
paint ballal, dobott dobócsil-
lagot és hajított gerelyt is. A
kalandor lányok bizony több
számban is jobban szerepel-
tek, mint a fiúk.

Az egyik legérdekesebb
feladatban minden csapat
kapott egy térképet. Ezzel
meg kellett találniuk egy do-
bozt. Ez már önmagában
sem volt könnyû, hiszen
azok a város különbözõ
pontjain lettek elrejtve, töb-
bek között faodúban, föld
alatt, vízben, fa lombjai kö-
zött, tábla mögött egy épület
falán, fa tövében a mélyben.
Igen ám, de csak akkor in-
dult az igazi rohanás, ami-
kor a csapatok kibontották a
dobozokat, amelyekben –
mint kiderült – egy-egy pen-
drive volt, azokon pedig egy
adat, ami nélkülözhetetlen
volt a továbblépéshez. Ami-
kor sikerült valahol megnéz-
ni a csapatoknak a pendrive-
on lévõ szöveget, kiderült,
hogy a vacsorájukért kell el-
menniük, és azzal befutniuk
a táborba. 

A túléléshez nélkülözhe-
tetlen a tûz. A kalandorok-
nak viszont sokszor csak 1-2
szál gyufája van, és ezzel
kell meggyújtaniuk a túlélést
jelentõ tüzet. A legtöbb pon-
tot egy szál gyufával lehetett
megkaparintani.

Lecsókolbász, tarhonya,
krumpli, zöldségek, zsír,
hagyma állt minden csapat
rendelkezésére ahhoz, hogy
fõztjükkel levegyék lábukról
a játékmestereket. Minden
csapat várakozáson felüli
teljesítményt produkált, de a
Pollák csapata nyerte el leg-
jobban a játékmesterek tet-
szését. 

A 4 év kalandor szolgálat
után tavaly hivatalosan is
„leszerelt kalandorok” és az
óta játékmester segédekké
elõléptetett segítõk, Õri József
és Stiak Tamás vezették a
Reggeli móka váltófutást.

A szentesi tûzoltók (ka-
tasztrófavédõk) ismét mellé-
álltak a versenynek (õk ad-
ták a hordágyakat, biztosí-
tották a teljes „Kiút a pokol-
ból” feladatot, és hajóval biz-
tosították a szombati evezõs
versenyt!). Mint minden év-
ben, úgy most is rendkívül
érdekes feladat várta a részt-
vevõket a tûzoltóságon. A
feladat szerint egy koromsö-
tét pincébe kellett bemennie
két csapattagnak, ott megta-
lálni egy sugárcsövet és egy
tömlõt, majd  megtalálni a
magasban lévõ kisméretû
vészkijáratot, ott kimászni,

visszarohanni az udvarra,
ott vizet hordani egy nagy
kádból a régi tûzoltókocsiba.
Na nem ám vödörrel, hanem
vászonzsákkal, tejfölös po-
hárral, stb.

Végül a kalandvetélkedõ
egyik legjobban várt feladat-
számai várták a résztvevõ
csapatokat a hamarosan hi-
vatalosan is nyitó szentesi
Kurca-part Kalandpark terü-
letén. 

A kétnapos versenyen
mindenki gyõzött a számí-
tástechnika fejlõdésével járó,
természeti értékeket, és az
egészséges életmódot elha-

nyagoló életmód ellen. Gyõ-
zött a küzdeni akarás és be-
csületesség, példát mutattak
a diáktársaknak, és a felnö-
vekvõ generációknak!

Végül a Pollák Hõsei nyer-
ték a pontversenyt, megelõz-
ve a Zsoldos Gladiátorokat
és a MHG Kincsvadászokat.

Jövõre (valószínûleg tava-
szi idõpontban) újra megren-
dezésre kerül a  VI. Harc a
Kincsért kalandverseny. 

A szervezõk ezúton is kö-
szönik a verseny lebonyolí-
tásához nyújtott segítséget
Márton Máriának és a Szente-
si Üdülõközpontnak, a szen-
tesi tûzoltóságnak és az ott
dolgozó bátor tûzoltóknak, a
Liget Étteremnek, a Szentes
Városi Könyvtárnak, Rakk
Lászlónak és a sportközpont
dolgozóinak,  a Kurca-part
Kalandparkot üzemeltetõ  L-
Direct Kft.-nek, Valkai Zsolt-
nak, Torday Árpád tanár úr-
nak, Õri József és Stiak Ta-
más játékmestereknek, vala-
mint azoknak a tanároknak,
akik szervezése nélkül nem
jöttek volna össze ezek a re-
mek  csapatok. Köszönet
Vidovics Ferencnek a kaland-
vetélkedõ „haditudósítójá-
nak” áldozatos munkájáért!

– Ezúton is köszönjük az
önkormányzat támogatását,
amely nélkül nem jöhetett
volna létre ez a rendkívül
fontos mondanivalót magá-
ba foglaló V. Harc a Kincsért
ifjúsági kalandvetélkedõ –
mondta Bertók Róbert fõ-
szervezõ.

Kos
A figyelme nagy részét a
pénznek fogja szentelni,

de egy kisebb egészségügyi problé-
ma is leselkedik. Az utóbbi idõben
egy súlyos probléma nyomta a lelkét,
ami most véget ér. 

Bika
Fel fogja ismerni, hogy a
siker érdekében más em-

ber segítségére is szüksége van.
Most igazán éles eszûnek és ébernek
kell lennie, hogy életútját a haladás
ösvényére terelje. 

Ikrek
A változások napjai követ-
keznek, ami érintheti szak-

mai életét, egészségét vagy táplálko-
zását. A pénzügyi megterhelések, kü-
lönösen az adófizetéssel kapcsolatos
gondok nagyobb szellemi megterhe-
lést fognak hozni.

Rák
Nagyon kreatív napok jön-
nek, gazdag és termékeny

ötletei pedig jó hatással bírnak majd
szakmai életére. Csak arra kell figyel-
nie, hogy ne vágja túl nagy fába a
fejszéjét...

Oroszlán
Szeretné, ha élet- vagy
munkakörülményei javul-

nának, különösen ami a technikai bõ-
vítéseket és praktikus elrendezéseket
illeti. Munkahelyén leépítések lehet-
nek a hatékonyság és spórolás je-
gyében, de ez önt nem érinti.

Szûz
Erõsödnek családi kötelé-
kei, ami a bensõséges
személyes élet elmélyülé-

sét hozza magával. Ösztönösen tudja
mit kell tennie annak érdekében,
hogy jobb benyomást gyakoroljon
másokra.

Mérleg
Alkalma nyílik arra, hogy
valakinek betartsa adott

szavát vagy ígéretét. Sok újdonság
történik életében, leginkább a munka,
a pénz és a jövõbeli nyereség tekin-
tetében. Bízzon saját megítélésében.

Skorpió
Kollégáival, beosztottaival
vagy fõnökével jobb vi-

szonyt kell kialakítania. A stressz mi-
att olyan kijelentéseket is tehet, amit
késõbb megbánhat, ezért figyeljen
arra, mit közvetít kifelé.

Nyilas
Tudatosan feszegeti saját
korlátait akár fizikai, akár

érzelmi vagy pénzügyi téren, ezért ér-
demes korlátokat felállítania. Mindezt
valamilyen versengés vagy harag
válthat ki, amitõl úgy érzi, bizonyíta-
nia kell önmagának. 

Bak
Munkájára a jó együttmû-
ködés és meleg baráti kö-

zeg jellemzõ. Azok a projektek, ame-
lyek a múlt hónapban kezdõdtek
most csúcsosodnak ki és kapnak
lendületet. Meglehetõsen boldog,
célorientált idõszak jön. 

Vízöntõ
Ez az idõszak igazán
nagylelkû a Vízöntõkkel,

és kézzelfogható eredményeket hoz
erõfeszítéseikért cserébe. Elismerés-
ben részesül, akár számít rá, akár
nem. Tegye azt, amit helyesnek érez.

Halak
Egyfajta fáradtság és kiáb-
rándulás uralkodik el

önön, ami viszont szellemi és erköl-
csi növekedést idéz elõ. Az elõzõ hó-
napokban sok magasságban és
mélypontban volt része, az év végére
azonban minden értelmet nyer. 

November 9-15.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
...november 11-én, hétfõn 18 órakor a gondolkodók klubja

Groteszk és abszolút valóság az irodalomban és az életben
címmel tart összejövetelt. A klubot vezeti Berényiné Papp Er-
zsébet.

...november 12-én, kedden 18 órakor az Ugorgyunk társu-
lat A (fele) Barát címû estje lesz. Közremûködik: Fesztbaum
Béla, Holman Endre, Keserû Imre, Papp László, Perjésné Dózsa Er-
zsébet, Rácz Attila. Összeállította és szerkesztette: Poszler
György.

...november 13-án, szerdán 18 órakor a Krúdy Gyula Baráti
Kör, a Király István Kerbarátkör és a városi könyvtár közös
verses, zenés borünnepe lesz. Vendégborász: Géczi Lajos, a
Pusztamérgesi Hegyközség elnöke és Gulyás Ferenc Európai
borlovag.

A városi
könyvtárban

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
Tóth József fafaragó kiállítása

látható nyitvatartási idõben.
Tokácsli Galéria
Az Utcai Dávid festõmûvész

munkáiból rendezett kiállítást no-
vember 30-ig tekinthetik meg az
érdeklõdõk a galéria nyitva tartási
idejében.

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
Csergõ András debreceni akt-

fotós „Találkozások a mûterem-
ben” címû tárlata január 6-ig lát-
ható nyitva tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
November 7-11.
17.30 óra Khumba – dél-afri-

kai animációs film,
20 óra Sinister – amerikai

thriller.
November 14-18.
17.30 óra Tad Jones csudála-

tos kalandjai – spanyol animáci-
ós film,

20 óra A nagy füzet – német-
francia-magyar-osztrák háborús
filmdráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 8-tól

Az elsõs hazaér és kijelenti: - Nem
megyek többet iskolába.
- Miért?
- Mert olvasni nem tudok, beszél-
getni meg nem hagynak.

- Apuci, miért kukorékolnak a kaka-
sok már kora hajnalban?
- Tudod fiam - válaszol az apa -, si-
etniük kell, ha valami mondanivaló-
juk van, mert aztán felébrednek a
tyúkok is!

Multinacionális cég leányvállalatai-
nak alkalmazottai beszélgetnek egy
meetingen.
Angol alkalmazott:
- A prémiumomból elvittem a csalá-
dot Hawaiira, kifizettem a kocsim
részleteibõl a hátralékot, a maradé-
kot pedig lekötöttem a bankban.
Német alkalmazott:
- Hasonlóan voltan én is, mi elmen-
tünk a Kanári-szigetekre, vettem
egy
új kocsit, a maradékot pedig félre-
tettem a gyerek egyetemi éveire.
Magyar alkalmazott:
- Én vettem egy pulóvert.
Angol és a német:
- És a maradék?
Magyar:
- Azt kipótolták anyámék.

Az új vendéget megvágja a borbély.
Némi mellébeszéléssel próbálja ki-
engesztelni:
- Khmmm... bocsánat uram, járt
már nálunk?
- Nem, a lábamat a háborúban
vesztettem el.

Házsártos feleség mondja a férjé-
nek:
- Mennyivel jobban tettem volna, ha
magához az ördöghöz mentem vol-
na feleségül!
- Erre ne is gondolj! Közeli rokonok
nem házasodhatnak!

Szõke nõ a lottózóban:
- Ez milyen játék?
- El kell találni 5 számot....
- És milyen messzirõl?

A zeneiskola igazgatója így szól a
növendékekhez:
- Gyerekek, ma ünnepeljük Mozart
születésnapját. Kegyeletbõl a mai
napon nem játsszuk el egyetlen da-
rabját sem.

- Honnan tudta, hogy mind a két
skót teljesen részeg? - kérdezi a bí-
ró a rendõrfelügyelõt.
- Egyszerû uram. Jack ötfontos
bankjegyeket szórt szét,
McPershon pedig felszedte õket, és
visszaadta neki.

Egy nagylelkû pasas ötszáz forintot
ad egy koldusnak, és aztán meg-
kérdi:
- Most ezen piát vesz?
- Kérem, én nem iszom - mondja a
koldus.
- Akkor talán elkártyázza?
- Soha nem kártyázom.
- Kiviszi a lovira, mi?
- Soha életemben nem voltam ló-
versenyen.
- Barátom, megteszi, hogy eljön ve-
lem a lakásunkra? - kérdezi erre az
adományozó pasas. - Hadd lássa a
feleségem, hová jut az, aki nem
iszik, nem kártyázik és nem jár ló-
versenyre.

Egy nagyon részeg fickó kilép a
kocsmából és leül a járdára. Arra
megy a rendõr:
- Maga mit csinál itt?
- Hát ha már így mozog a föld, nem
fárasztom magam, megvárom, míg
ideér a házam.

A dülöngélõ részeg nekimegy egy
asszonynak, aki hatalmas pofont
kever le neki.
- Mi az, máris haza is értem? - cso-
dálkozik a részeg.

Pótfûtés

Kincsvadászok versengtek

Tonic élõ koncert és buli!
Ismét Tonic buli. A jó hangulat garantált lesz november 9-

én,  szombaton 22 órától a   Felsõpárti Sörözõben.

A városi könyvtár átalakult a Titkok Könyvtárává. (Fotó: Vidovics)
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A Kontavill Klub és az Ár-
pád Szabadidõs SK légpus-
kás lövészversenyt rendez a
Szeretetakció a szegények
karácsonyáért programsoro-
zat keretében.

A verseny helyszíne a
Legrand Zrt. légfegyveres lõ-
tere (Ipartelepi út 14.). no-
vember 23-án, szombaton 8
órától nõi, férfi és ifjúsági
(nemtõl függetlenül 18 év
alatt) egyéni, csapat (kortól
és nemtõl független összeté-
telben, max. 4 fõ) számokban
versenyeznek a résztvevõk.

A bevétel teljes összegét a
szeretetakció támogatására
fordítjuk.

Nevezni lehet a helyszínen
legkésõbb 10 óráig. A ver-
senyrõl további információ
Postás Lászlónál a 30/907-
2099, vagy Ignácz Jánosnál a
20/378-3840 számon kérhetõ.

Második alkalommal szer-
vezett országos Nippon
Zengo fesztivált Szentesen
Brezovai Sándor, a mozgásfor-
ma kidolgozója. Az egész
nap során több mint félezren
mozogtak a városi sportcsar-
nokban, ahol az idei egyik
legnagyobb létszámú sza-
badidõs rendezvénynek bi-
zonyult a fesztivál. Az or-
szág 42 településérõl érkez-
tek sportolni vágyók, köztük
több Nippon Zengo oktató
és olyanok is, akik elõször
találkoztak ezzel a mozgás-
formával. A résztvevõk ki-
próbálhatták a latin és az ae-
robic zumbát, afro dancet és
az egyre népszerûbb kan-
goo-t. Legtöbben, több mint
200-an a délutáni másfél órás
Nippon Zengo Bombastic
edzésen vettek részt, ami
egyben a sportág hazai okta-
tóinak vizsgája is volt.

A Nippon Zengo magyar-
ra fordítva japán mozgást
jelent, 2007-ben alapította
Brezovai Sándor 6 danos
kyokushin mester. A moz-
gásforma a karate alap-
mozdulait kombinálja a ze-
nés aerobik pörgõsségével.
Ebbõl adódóan növeli az ön-
védelmi képességeket, és je-
lentõsen hozzájárul a fizikai
és mentális edzettségéhez is.
Mindezek mellett hatékony
alakformáló hatása miatt
szeretik a hölgyek.

A Nippon Zengo több
mint egy aerobik edzés, ez
egy teljesen új szabadidõs
sport, amit a tizenévesektõl
az idõsebb korosztályig,
amatõröktõl a profikig bárki
ûzhet rendszeresen. Más
sportágak mûvelõi is elisme-
rik, hogy a Nippon Zengo
nagymértékben javítja az ál-
lóképességet és formát ad az
izmoknak. Brezovai Sándor-
tól megtudtuk, hogy egyre
több hazai településen és
külföldön is meghonosodott
a sportág. Az országban 89
hivatalos klub mûködik
szakképzett oktatók irányítá-
sával és Romániában is nyílt

hivatalos Nippon Zengo
klub. Edzést kizárólag a
szervezetük által elfogadott
klubvezetõ tarthat, akik ré-
szére folyamatos és rendsze-
res képzést biztosítanak. Egy
év alatt közel 4 ezer fõvel
nõtt a nippon zengózók tá-
bora és a létszámuk folya-
matosan emelkedik. Hely-
ben hetente két alkalommal
tartanak edzést a Wellness
Colosseumban.

Az országos siker felé ve-
zetõ út egyik állomása volt a
tavaly októberi FitBalance
Millenáris, ahol hét perces
bemutatót tarthattak és ami-
nek eredményeként a jövõ
májusi FitBalance fesztiválon
már a nagyszínpadon tart-
hatnak hosszabb bemutatót.

Brezovai Sándor készül a
harmadik országos Nippon
Zengo Fesztiválra, aminek
újra a városi sportcsarnok ad
otthont jövõre. A munka ad-
dig sem áll meg, hamarosan
elkészül egy bemutató DVD,
amit hazai promóciós ügy-
nökségekhez juttatnak el, és
a tervek szerint bemutatnak
Japánban is.

bes

Elloptak egy mobiltelefont
az egyik szentesi iskolából.
A készülék a tornaöltözõbõl,
egy táskából tûnt el néhány
nappal ezelõtt.

Október 31-én érkezett a
bejelentés a Szentesi Rendõr-
kapitányságra, hogy Fábián-
sebestyénen, kb. 1000 négy-
zetméteren ég egy fóliasátor,
benne széna körbálákkal. A
tûzoltók és a rendõrök is a
helyszínre érkeztek, majd a
szakemberek eloltották a tü-
zet. A tûz keletkezésének
okát mindkét hatóság vizs-
gálja. Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt, az
anyagi kár viszont jelentõs. 

A halottak napi temetõi
„csúcsforgalom” levezénylé-
sében, a bûncselekmények
megelõzésében a rendõrség

munkatársai a polgárõrök-
kel, valamint a katonai
rendészekkel közösen vették
ki a részüket. Kiváló munká-
juknak és jelenlétüknek is
köszönhetõ, hogy a városban
és a környezõ településeken
zavartalanul zajlottak a meg-
emlékezések.

Önként jelentkezett a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon az a 24 éves helyi férfi,
aki a 2013 januárja és no-
vembere között többször be-
tört egy mezõgazdasági vál-
lalkozás telephelyére. A
megalapozott gyanú szerint
N. József elõször ez év janu-
árjában „látogatta“ meg a
raktárt. Az épületbõl – ahova
a tolózárat lefeszítve jutott
be – fûnyírót, létrát, sarokcsi-
szolót, fûrészt és hosszabbí-

tót tulajdonított el. A közel-
ben elrejtett zsákmányát
azonban nem sokkal késõbb
ellopták tõle.

A gyanúsított néhány nap-
ja az irodaépület ablakán
mászott be azzal a céllal,
hogy a páncélszekrény tar-
talmát magához vegye. Már
félig átvágta a trezorajtó fel-
függesztési pontjait, amikor -
vallomása szerint - megszó-
lalt a lelkiismerete és haza-
ment. Másnap önként jelent-
kezett a Szentesi Rendõrka-
pitányságon, ahol beismerõ
vallomásában elmondta,
hogy azért adta fel magát,
mert a „rendõrök egyébként
is elfogták volna.”

N. József ellen lopás vétsé-
gének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás.

Fûrészelni akarta
a páncélszekrényt

Fotó: Vidovics

Született: Guttyan Péter Tibor és Kemény Judit Katalinnak
(Szent I. herceg u. 3.) Szabolcs, Máriás Dávid és Tóth Eriká-
nak (Koszta J. u. 5-7.) Dávid, Illés Antal és Kiss Szilviának
(Gógány u. 81.) Hunor Antal nevû gyermeke.

Elhunyt: Bihari János (Sáfrán M. u. 23.), Molnár Sándorné
Berényi Ilona (Drahos I. u. 1.), Tirpák Antal (Deák F. u. 72.),
Marsi Tibor (Csongrádi út 43.), Bölcskei-Molnár Györgyné
Bugyi Julianna (Rozgonyi u. 29.), Borivó Ferenc (Tóth J. u. 7.).

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 11-ig között Eszes Gyógyszertár
(Klauzál u. 6.) hétfõtõl-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.
November 11-18-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek
7-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november 9-
10-én Molnár Béla, Nádas stny. 9., telefon: 30/995-16-82.

Japánban a Nippon Zengo

Mégsem játszik magyar
bajnoki címért Nagy „Lütyõ”
Imre Fikó Oszkár ellen no-
vember 16-án Szentesen a
Ferobox Event által szerve-
zett profi boksz gálán. A kö-
zönségkedvenc Lütyõ lebete-
gedett, ezért kérdésessé vált
a szerepeltetése. A menedzs-
ment reménykedik, hogy a
jövõ hét végi gálára javul
annyit az állapota, hogy a 10
menetes címmérkõzés he-
lyett kevesebb menettel, más
ellen lépjen ringbe. Nagynak
ez lenne a hatodik meccse a
szülõvárosában és itt még
csak egyszer szenvedett ve-
reséget. Házimér-kõzésen
csap össze Bozai Gyula és
Faur Csaba cirkálósúlyban.
Idén mindketten szorítóba
léptek a magyar bajnok Nagy
Sándor ellen és kiélezett csa-
tában szenvedtek vereséget.
Bozai ügyes fiúnak tartja
Csabit, Faur szerint Gyula
remek bokszoló, aki kemé-
nyen és rendkívül szívósan
küzd. 

Az elõzetesen kiadott pá-
rosítás szerint egymás ellen
lépett volna a kötelek közé
két fiatal tehetség, Baranyi
Richárd és Baran Attila. Infor-
mációink szerint most elma-
rad az egymás elleni meccs.
Bedák Zsolt most külföldi el-
lenfél legyõzésével bizonyít-
hatja, hogy õ az ország kis-
pehelysúlyú abszolút egyed-
uralkodója. Újra kesztyût
húz a friss nagyváltósúlyú
magyar bajnok Kovács „Vipe-
ra” Attila és a WBO világ-
ranglista 10 helyezett, nagy-
középsúlyú Kelemen Balázs,
aki pár hónap múlva a WBO
világbajnoki övért is mér-
kõzhet. A közönség láthatja a
veretlen középsúlyú Nagy
Lajos Márk mérkõzését is. A
november 16-án, szombaton
18 órakor kezdõdõ bokszgá-
lát élõben közvetíti a Sport
Televízió este 8 órától A ren-
dezvény támogatói Hungerit
Zrt., Szentesi Üdülõközpont,
Škoda Vass Autó.

Tévés gála kérdésekkel Lõverseny

November 3-án lejátszot-
ták a nõi szuperliga tekebaj-
nokság VIII. fordulóját, ahol
a Szentesi TE csapata a szol-
noki pályán fogadta a BKV
Elõre SC csapatát. A Szentesi
TE ütött 3027 fát, szerzett két
csapatpontot, pontszerzõ:
Dóczi Erzsébet (493) és Tóth
Andrea (527). A BKV Elõre SC
ütött 3126 fát, szerzett négy
csapatpontot, a plusz 99 fáért
járó kettõ pont is a BKV-é,
így 2–6-ra vereséget szenve-
dett a szentesi gárda.

Az ifjúsági versenyzõk
901–1033 fát ütöttek, 0–4-es
vereséget szenvedtek.

Teke

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü november 11—15.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Lencseleves virslivel és

vásárhelyi libaleves
A menü: Rántott karaj ropogós

bundában, zöldséges rizs
B menü: Márton-napi sült libacomb,

hagymás törtburgonya és
párolt káposzta

Kedd: Lebbencsleves és
sütõtökkrémleves
palacsintametélttel

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

Szerda: Zöldbableves és
csirkegulyás

A menü: Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Sajtmártásos csirkefalatok,

petrezselymes rizs
Csütörtök: Tojásos leves és

õszi zöldségleves
A menü: Havasi töltött karaj,

burgonyapüré, saláta
B menü: Zúzapörkölt, tészta, saláta
Péntek: Korhelyleves és cherry

meggyleves
A menü: Hentes tokány,

pirított tarhonya, saláta
B menü: Olaszos csirkecomb,

zöldfûszeres penne, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)


