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Köszönet oklevél
Megkapta a szociális bizottság elismerését a Füsti

Cukrászda is a gondozási központ természetbeni tá-

mogatásáért. A szociális munka napján a hajléktalan

szálló egyik  diplomás lakója szórakoztatta a jelenlé-

võket a jó hangulatú rendezvényen.

4. oldal

Fenti kérdésre is választ
adott minapi elõadásában
Barát Endre szociológus. Az
Együtt Szentesért Egyesület
szervezésében, Romának /
Cigánynak lenni régen és
ma címmel rendezett elõ-
adáson kiderült az is, hogy
ma Magyarországon mint-
egy 500-600 ezer cigány él-
het. Pontos számadat nem
ismert, a 2011. évi népszám-
lálás adatai alapján 315 ez-
ren vallják magukat romá-
nak.

– Keveset tudunk a ci-
gányságról, ezért választotta
az egyesület ma esti témáját
és remélem, hogy az elõadás
végén többel megyünk haza,
mint amivel ide jöttünk – kö-
szöntötte Bácskainé Fazekas
Márta elnök a Dózsa Házban
szép számban megjelent ér-
deklõdõt. Barát Endre szoci-
ológus bevezetõjében el-
mondta: a cigányoknak nem
volt saját országuk, identitá-
suk, ezért a pontos történel-
müket sem kutatták. A görög
eredetû cigány szó jelentése
érinthetetlen, a roma megne-
vezés pedig abból adódhat,
hogy egyiptomiaknak tartot-
ták az Indiából induló nép-
csoportot. A roma szó embe-
reket jelent, az elnevezés az
1971-es Londonban rende-
zett nemzetközi cigány

kongresszus után terjedt el,
Magyarországon a rendszer-
váltás után jelent meg a fo-
galom.

Ma Magyarországon mint-
egy 5-600 ezer cigány élhet.
Pontos számadat nem is-
mert, a 2011. évi népszámlá-
lás alapján 315 ezren vallják
magukat romának. A szám
másfélszeres emelkedést
mutat a tíz évvel korábbi fel-
méréshez képest, azonban a
változás a kérdezés temati-
kája miatt lehetséges. Ár-
nyalja a képet, hogy a meg-
kérdezettek közül 1,4 millió
fõ nem kívánt válaszolni a
nemzeti hovatartozásukat
firtató kérdésre. Az azonban
biztos, hogy a legnépesebb
hazai nemzetiség Magyaror-
szágon a cigányság, már
1971-ben is 320 ezren éltek
az országban. Barát Endre
hozzátette, hogy a cigányság
többsége az ország legelma-
radottabb térségeiben él. A
szociológus további szám-
adatokkal is szolgált. Míg a
teljes népesség egy ötöde él a
fõvárosban, addig a romák
csupán 9 százaléka. Közsé-
gekben él a cigányok több
mint fele, ez a szám a teljes
lakosság körében 38 száza-
lék. A hazai cigányság közel
kétharmada magyarsággal
kevert, úgynevezett romun-

gró, akik a 14-15. században
érkeztek hazánk területére.
Az oláh cigányok a 19. szá-
zad második felében jelentek
meg az országban, nagy
számban élnek a Dél-Al-
földön is. A beás cigányok
1945 körül telepedtek meg,
Dél-Baranyában és Somogy-
ban élnek nagy számban. A
szintók vagy német cigá-
nyok szavainak jelentõs ré-
sze német jövevényszó,
azonban érdekes, hogy a ro-
mák nagy része nem beszéli
a cigány nyelvet.Barát Endre
elõadásában kitért a cigány-
telepek és a roma szegény-
ség kérdésére is. Érdekes
adat, hogy az ország 530 te-
lepülésén 767 roma telep ta-
lálható, de például Szentesen
hivatalosan nincs, Miskolcon
pedig 13-at tartanak nyilván.
Romatelepen vagy azonos
higiénés körülményeket
nyújtó telepszerû közösség-
ben közel 140 ezren élnek.
Szentes azért kivétel, mert a
Magyari, Dankó Pista,
Lavotta utcák infrastrukturá-
lis ellátottsága jó, kiépített
víz-, villany-, és szilárd úthá-
lózattal rendelkezik, azon-
ban mégis szegregáltnak, az-
az elkülönítettnek nevezhe-
tõ.

(Folytatás a 8. oldalon)

Magyarország elsõ alkot-
mánybírósága 1990. január
elsején kezdte meg munká-
ját. Fõ feladata a születendõ
jogszabályok, jogi tartal-
mak alaptörvénnyel való
összeférhetõségének vizs-
gálata. Balogh Elemér szege-
di jogászprofesszor szerint
jól vizsgázott az intézmény,
hiszen Magyarországon a
magasan kvalifikált jogi
kultúra részévé vált.

A Szentes-Csongrád Ro-
tary Club szervezésében no-
vember 13-án  Balogh Elem-
ér szegedi jogászprofesszor,
alkotmánybíró beszámolóját
hallgathatták meg az érdek-
lõdõk, a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola dísz-
termében. Az elõadó a bün-
tetõjog magyar és európai

története, az alkotmánytörté-
net és egyházi bíráskodás te-
rén végzett kutatásokat. Je-
lenleg is tanszékvezetõ egye-
temi tanárként dolgozik az
intézményben. Balogh Elem-

ér elmondta, hogy egészen
1989-ig nem volt intézmény,
mely használhatta volna az
1949-es népköztársasági al-
kotmányt, hiszen Magyaror-
szág elsõ alkotmánybírósága
1990. január elsején kezdte
meg munkáját 5 fõ részvéte-
lével. Ha visszatekintünk a
történelem akkori eseménye-
ire, bátran megállapíthatjuk,
hogy a halálbüntetést 5 al-
kotmánybíró törölte el Ma-
gyarországon 1990-ben. Je-
lenleg 15 fõ a létszám, ebbõl
egy hölgy képviseli a gyen-
gébbik nemet, az alkotmány
pedig többszöri módosítást
követõen alaptörvény elne-
vezést kapott 2012. január 1-
jén.

(folytatás a 3. oldalon)

Cigány vagy roma?

Jól vizsgázott
az alkotmánybíróság

A város minden évben
igyekszik segíteni feltörek-
võ fiataljain azzal, hogy a
felsõoktatásban részt vevõk
számára ösztöndíj pályázati
lehetõséget biztosít. Az idei
év ösztöndíjainak átadására
november 9-én a megyehá-
za dísztermében került sor. 

A 2013-as évben 5 millió
535 ezer forintot fizettek ki, a
helyzet érdekessége viszont
az, hogy mind a 184 pályáza-
tot el is fogadták, így tehát
minden pályázó részesülhe-
tett a segítségben. Az átvehe-
tõ legkisebb összeg 15 ezer, a
legnagyobb pedig 50 ezer fo-
rint volt. Számos hallgató je-
lent meg az ünnepséggel
egybekötött, jó hangulatú
rendezvényen, ahol nem
csak ösztöndíjaikat vehették
át, hanem egy reggeli süte-
ményezésen beszélgethettek
egymással. Ezt a segítséget
2004 óta vehetik igénybe a
szociálisan hátrányos hely-
zetû és rászoruló nappali ta-
gozatos diákok. Az ûrlapon
szerepelnie kell a pályázó
alapadatainak, hogy hányan
élnek egy háztartásban, me-
lyik felsõoktatási intézmény
hallgatója, albérletben vagy
kollégiumban él-e, valamint
ezek költsége, ezen kívül
még pár mondatban szüksé-
ges indokolni, mire szeretné
fordítani a kapott összeget.

Az ûrlap kitöltésén túl még a
felsõoktatási intézmény által
kiadott iskolalátogatási iga-
zolást, valamint a szülõk jö-
vedelemigazolását is csatolni
kell a kérelemhez. 

Az ünnepség idén is, mint
minden évben, igen színvo-
nalas és családias keretek kö-
zött zajlott. Szirbik Imre pol-
gármester beszédében el-
mondta, reméli, hogy ezzel a

hozzájárulással segíthetik
városunk fiataljait abban,
hogy valóra váltsák álmaikat
még akkor is, ha azok túlnõ-
nek városunk, vagy akár or-
szágunk határain is. Meg-
tudhattuk tõle, hogy sok pá-
lyázat esett a méltányossági
kategóriába az alapján, ha a
hallgató maga is munkát vé-
gez tanulmányai mellett. 

(folytatás a 3. oldalon)

Fél évszázados
a Pol lák

Hatalmas kihívásoknak tett eleget az intézmény, ha
visszatekintünk az elmúlt 50 évre, hiszen a számítás-
technika és az elektronika óriási változásokon ment
keresztül ezen idõszak alatt. Az iskola a héten
ünnepelte fél évszázados fennállását.

5. oldal

Évtizedek

munkássága
Tóth László mesél ak-

tív szakmai pályafutásá-

ról és nyugdíjas éveirõl.

7. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Kalamusz Nikoletta és Szemerédi Dávid is kapott támogatást.

Egy kis teherrel kevesebb
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Korában a legismertebb és leg-
tiszteltebb szentesi polgárok közé
tartozott Várady Lajos, aki általá-
nos megbecsültségét 1848-as múlt-
jának, tevékeny közéleti szereplé-
sének, szorgalmas és emberséges
munkásságának köszönhette. Em-
lékét az idõ azóta megkoptatta, de
nem hagyhatjuk, hogy személye
végleg feledésbe merüljön. 

A Torontál vármegyei Deszken
született 1831. augusztus 24-én.
Korán elkerült a szülõi háztól, fel-
nevelésérõl nagybátyja, Várady Já-
nos nagybecskereki plébános gon-
doskodott. Iskoláit Szegeden, Te-
mesváron és Nagybecskereken vé-
gezte. 1848 tavaszán – 16 éves di-
ákként – részt vett a honvédek to-
borzásában, majd maga is beállt a
Szegeden felállított III. honvéd-
zászlóaljba, Damjanich híressé vált
vörös sipkásai közé. A délvidéki
harcok után végigküzdötte a tava-
szi hadjárat csatáit, vitézségével el-
nyerve a hadnagyi rendfokozatot.
Sebesülése miatt a komáromi várba
vezényelték; itt élte át a szabadság-
harc leverésének szomorú napjait. 

A komolyabb megtorlást sikerült
elkerülnie, így folytathatta tanul-
mányait. 1856-ban a budapesti
egyetemen gyógyszerészi oklevelet
szerzett. Elõbb Új-Aradon és Te-
mesváron mûködött, majd az 1860-
as évek közepén Szentesen telepe-

dett le. 1867-ben megszerezte a vá-
ros legrégebbi gyógyszertárának, a
Hajnalhoz (Auróra) címzett patika
tulajdonjogát, amely a város köz-
pontjában, a Fõ utca és Úri utca
sarkán (ma Kossuth és Petõfi u.)
helyezkedett el. 

Gyógyszerészi munkája mellett
nyomban bekapcsolódott a város
közéletébe: részt vett a Szentesi
Honvédegylet (1867) és a Szentesi
Takarékpénztár (1869) megalakítá-
sában: az elõbbinek jegyzõje, az
utóbbinak 1886–1898 között igaz-
gatója volt. 1872-tõl haláláig tagja a
városi és megyei képviselõ-testü-
letnek, azokon belül az egészség-
ügyi-, kertészeti-, kolera-, vízvész-,
közigazgatási-, pénzügyi- stb. bi-
zottságoknak, valamint az Iskola-
széknek. Haszler Leopoldinával
kötött házasságából kilenc gyerme-
ke született, köztük dr. Várady Li-
pót Árpád, a késõbbi gyõri püspök,
majd kalocsai érsek, akirõl utcát
neveztek el Szentesen.

Várady Lajos élete végéig oda-
adóan ápolta az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc emlékét,
és fellépett az utólagos torzítások
ellen. 1884-ben még az emigráció-
ban élõ Kossuth Lajossal is vitába
keveredett egy hírlapi közlemény
kapcsán. „Nem kívántam, sõt nagy
szerénytelenségnek is tartottam
volna nagy hazánkfiát, Kossuth La-

jost megcáfolni – írta
Várady –, minthogy
azonban az Egyet-
értés 153. számá-
ban egy, a törté-
nelmi igazság-
nak meg nem
felelõ cáfola-
tot olvastam
A vörös sap-
kások cím
alatt; múl-
hatlan köte-
lességem-
nek tartot-
tam erre vo-
natkozó meg-
jegyzéseimet
beküldeni. 

Nem felel meg
a valóságnak az
az állítás, hogy a 6-
ik század – egy pár bi-
hari fiút kivéve – majd ki-
zárólag csongrádi fiúkból állott, s
csupán a 3-ik században voltak
svábok. Én, mint 16 éves diák,
Nagybecskereken két nap alatt 230
önkéntest toborzottam össze; har-
madnapon a nagybecskereki pol-
gárok kíséretében Kikindára men-
tünk, hol szintén magunkhoz
vevén az önkénteseket, Hatzfeldre
indultunk. Itt bevártuk azokat,
akik a szomszéd német falvakban:
Grabácz, Szt. Hubert és Gyertyá-

nosban toborzottak, aztán
egy hét múlva Niehold

õrmester vezetése
alatt hatszáznál

t ö b b  ú j o n c c a l
Szegedre érkez-
tünk,  ahol  a
l í c e u m b a n
tanyáztunk.
Akik bevál-
t a k  k ö z ü -
lünk, azok
harmadna-
pon föl is es-
küdtek a kis
kaszárnyában,

míg a vissza-
utasítottak sír-

va mentek haza.
Innen hajón Be-

csére mentünk, hol
a zászlóaljat szervez-

ték. Az úgynevezett svá-
bokat a 4-ik és 5-ik századba

osztották be, az elõbbiben voltam
magam is. Eleinte kék sapkát visel-
t ü n k ,  m í g n e m  n o v e m b e r b e n
Versecen teljesen felruháztattunk.
Csákót kaptunk »Honvéd III.
zászlóalj«  felirattal, és oly harcias
képünk volt, mint bármelyik régi
sorkatonának. 1849. január 21-én
kivonultunk Versecrõl, és ha útköz-
ben valahol kakastollra tehettünk
szert, mindjárt feltûzdeltük, miért
elneveztek minket fehér tollasok-

nak. Aradon át Szentesre jöttünk,
innen Szegedre, majd ismét Szen-
tesre és innen Cibakra. A szolnoki
csatát megelõzõ napon átmentünk
a Tisza jobb partjára, hol a kor-
mányzó úr szokott ékesszólásával
zászlóaljunkhoz beszédet intézett,
de a 4-ik és 5-ik századhoz németül
is beszélt” – fejezte be hiteles visz-
szaemlékezését Várady Lajos.   

Az öreg hadastyán 83 évet élt,
1913. november 21-én ragadta el a
halál. A szentesi Kálvária-temetõ-
ben helyezték örök nyugalomra.
Sírjánál ott tolongott a város apraja
nagyja, módosabb és szegényebb
polgára egyaránt, kifejezve az álta-
lános közmegbecsülést az elhunyt
iránt. Ennek adott hangot a Szente-
si Lap búcsúztatója is: „Megilletõ-
déssel állunk a koporsó elõtt,
amelyben a hosszú, munkás élet
után az örökkévalóság álmát alusz-
sza Várady Lajos. Megilletõdésünk
abból a szeretetbõl fakad, amelyet
igaz szeretettel érzett ennek a vá-
rosnak minden fia az agg 48/49-es
hõs iránt; abból a szeretetbõl,
amely õszinte megbecsüléssel kör-
nyékezte tevékeny élete minden
munkásságában. Mert amilyen hõs
volt, mint 18 éves gyermek ifjú, mi-
dõn a szabadság védelmére hon-
védnek ment, s a harcok terén sze-
rezte meg a hadnagyi rangot és a
vitézségi érdemérmet: éppen olyan
derék, komoly, tevékeny munkás
tagja lett a társadalomnak férfi ko-
rán, s az maradt szinte életének
legutolsó pillanatáig…”

Labádi Lajos

Aranysárga platánlevelek-
kel van teli a város, novem-
bert mutat a naptár. Elõke-
rülnek a melegebb kabátok,
az esernyõ, az október jól el-
kényeztetett bennünket a
huszon fokos három héttel.

Manapság viszont már jól-
esik a meleg szobába belépni
az egész napos munka után. 

Van viszont Szentesen egy
igazán nagyszerû lehetõség,
ami felüdülés testnek és lé-
leknek egyaránt.

Nem tisztem reklámot csi-
nálni a városi üdülõközpont
szolgáltatásainak, nem is
kért erre senki, egyszerûen
egy nagyon pozitív tapaszta-
latot szeretnék megosztani a
kedves olvasóval. Régóta ké-
szülök a ligeti strand szau-
nájába, úgy alakult, hogy
végre el is jutottam. Ebben a
rohanó, stresszes világban
igazán jólesik néha megpi-
henni, és ez remek lehetõség
erre.

810 forintért, ami valljuk
be, azért nem egy ökörár,
olyan szolgáltatásokat vehe-

tünk igénybe, ami néha jár a
dolgos hétköznapok után.
Legalább havonta egyszer
kényeztessük magunkat egy
kis szaunázással. Itt most
nem sorolnám fel a szauná-
zás jótékony hatásait, min-
denki utána nézhet, egy
egészséges szervezet számá-
ra csupa jót tesz!

810 forint, egy doboz cigi –
ugye, kedves bagósok –
vagy két liter benzin ára! Itt
a szaunában ezért egy ked-
ves, mosolygós szaunás,
Csilla fogadott, akit ugyan
régóta ismerek, de ha elõször
tér be ide valaki, azt is
ugyanilyen kedvességgel tá-
jékoztatja a lehetõségekrõl.

Szóval ezért a csekély ösz-
szegért használható a finn-,
az infra-, a fényterápiás sza-
una, a merülõ medence.
(Csilla kedvesen felhívta a fi-
gyelmemet, hogy nagyon hi-
deg, hát tényleg,15 fokos!
Zsibbad benne az emberlá-
nya, de a 100 fokos szauna
után, higgyék el isteni! Szó-
val, szól a halk relax zene,

belemerülhetünk a jakuzziba
és mindezt egy forró tea tár-
saságában, amit kedves szó-
val kínál a szaunás, akár
többször is. Még ízválasztási
lehetõség is van!)

Remek illóolajok fokozzák
a szaunázás örömeit, citrus,
menta, fenyõ és még sorol-
hatnám. Sõt, ha még mindez
nem volt elég, láb-, derék-,
és hátmasszírozógépet is
igénybe lehet venni.

Én úgy érzem, ennyiért,
ilyen sokrétû szolgáltatást
még soha nem vettem igény-
be.

Végre egy pozitív tapasz-
talat ebben a pofonokkal teli
világban, ahol az ember gör-
csöl a megélhetésért! 

Higgyék el, érdemes ki-
próbálni!

Már alig várom a követke-
zõ alkalmat, hogy finom teát
szürcsölve üldögéljek a
jakuzziban, miközben kelle-
mes zenétõl ellazultan pihe-
nek két szaunázás között.

Szentesiek, szaunázzunk!
Lantos Hajnalka

Olvasónk írja

Szentesiek, szaunázzunk!

100 éve hunyt el Várady Lajos 48-as honvédtiszt

Damjanich vörös sipkásai között harcolt

November 10-én Budapes-
ten járt közel 40 fõs csapa-
tunk. Felkerestük a Budai
Várnegyedet, látogatást tet-
tünk az Országházban majd
kegyeleti sétát tettünk a Fiu-
mei úti Nemzeti Sírkertben.
Ez a honismereti program ré-
szét képezte és ez volt az idei
év utolsó túraprogramja.

Ebben az évben egész sor
sikeres túrát szerveztünk. Ja-
nuárban 3 napos teljesítmény-
túránk volt Mártraszent-
imrén. Az õszi honismereti
túra során bejártuk az Õrsé-

get és felkerestünk több várat,
ismerkedtünk a herendi por-
celángyárral és az ajkai üveg-
gyárral. Programjaink során a
nagymágocsi kastélyparkba,
illetve a tiszakürti arborétum-
ba is ellátogattunk.

Túraprogramjaink része-
ként a Vajdaságba (Szabadka,
Palics, Zentagunaras) és Er-
délybe (Újszentes, Gyergyó-
remete) is eljutottunk. Gyer-
gyóremetén a falunapok al-
kalmából emléktáblát helyez-
tünk el a sportcsarnokban.
Szintén Gyergyóremetén vett

részt kézmûves táborban 10
gyermek egy hétig. 

A határon túli kapcsolatok
sport, kulturális és honisme-
reti jellegûek és több mint 15
év óta folyamatosak és sikere-
sek. Sajnos egyre nehezebben
tudjuk megvalósítani. Bízunk
a jövõben, bízunk abban,
hogy programjaink nagyobb
anyagi támogatásra találnak
és továbbra is sikeresek lesz-
nek.

Léhi Gábor
Árpád Szabadidõs Sportklub

klubelnök

Olvasónk írja

Árpád Szabadidõs SK:
túrák sora

100 éve, a Szentesi Lap
1913. november 13-diki szá-
ma „A Szentesi Testgyakorló
Kör sikere” címen arról szá-
molt be, hogy: Vasárnap
(nov. 9-én) délután rendezte
az újonnan átszervezett
sportkör elsõ labdarúgó-
mérkõzését, amelyre sikerült
a Szegedi Testgyakorló Kör
jó nevû „Csillag” csapatát
megnyerni. – Ennek is kö-
szönhetõ, hogy oly szép in-
telligens közönség jelent
meg, amely izgalmas lelke-
sedéssel kísérte úgy a szege-
di, mint a szentesi válogatott
csapat szép mérkõzését. Bár
a mi csapatunk eddig veret-
lenül került ki a mérkõzé-
sekbõl, most azt hittük,
hogy ki fog kapni, de örven-
detesen csalódtunk, mert
nem csak, hogy ki nem ka-
pott, de agilis, szép, jó sike-
rével fölényben volt mindig,
és két goolt lõtt be a szegedi-
ek kapujába az õ egy
gooljukkal szemben. S õk
lõtték be az elsõ vezetõ goolt
is, amit a közönség lelkesen
megéljenezett. A bíró azon-
ban, ki szegedi volt, nem
ítélte meg az egyik goolt
mert – mint mondá – nem
látta, – holott saját játékosaik
is elismerték azt. Így a hiva-
talos eredmény 1:1, ami így
is fényes bizonyítéka annak,
hogy a szentesi csapat kivá-
ló kvalitású, és tud is játsza-
ni, úgy, hogy még mindig
meg tudta tartani veretlen-
ségét, amivel dicsõséget sze-
rez úgy az egyletnek, mint
Szentesnek. 

45 éve, a Szentesi Élet,
1968. decemberi száma nagy
örömmel, vezércikkben adta
hírül, miszerint: Gyógyvize
van a városnak! Megtörtént
a hivatalos elismerés! A

részletekrõl a következõket
olvashatták a szentesiek: Az
elmúlt hetekben hivatalos
levél érkezett az Egészség-
ügyi Minisztériumból a
szentesi megyei kórházba.
Ez a levél meghozta a kór-
ház vezetõinek a régen várt
„igazolást”: gyógyvízzé
nyilvánították a természet
szentesi adományát, és az is-
mert forrás ezután úgy sze-
repel a katalógusokban,
mint „kórházi hévízkút”! Ha
csak arra gondolunk, hogy
más városok felemelkedésé-
ben mit jelentenek a gyógy-
fürdõk, akkor a minisztéri-
umból érkezett levél nem kis
lehetõségeket villant fel
Szentes elõtt. – A reuma-
tikus szakkezelésben eddig
is figyelemre méltó eredmé-
nyeket értek el a kórházban
a termálvíz felhasználásával.
Az évek folyamán a hõfok és
a vízben oldott ásványi
anyagok összetétele és
mennyisége nem változott.
Ez volt az egyik alapja a
gyógyhatást kimutató hiva-
talos vizsgálatoknak, amely
nemzetközi megállapodá-
sokhoz is kapcsolódik. Esze-
rint a kórházi hévíz literen-
ként megfelelõ ásványi al-
katrészeket tartalmaz, elsõ-
sorban alkalihidrogénkarbo-
nátos, de fluorid- és ion
anyaga is jelentékeny, a hõje
78 fokos. A fürdésre és
egyéb igénybevételre termé-
szetesen a kívánt hõfokra
kell lehûteni a vizet. – Mire
jó a szentesi gyógyvíz? Erre
útmutatást adnak a Buda-
pesti Reuma és Fürdõgyógy-
ászati Intézet korábbi felmé-
rései, amelyeket a szentesi
megyei kórház megbízásá-
ból végzett. Így alkalmasnak
látszik a termálvíz – most

már gyógyvíz – mozgásszer-
vi megbetegedések és nõ-
gyógyászati gyulladások ke-
zelésére. Ezen kívül ivókú-
rára is használható lehet a
kórházi hévíz. A javallatok
gyakorlati kivitelezése a kö-
zeljövõ feladatai közé tarto-
zik. Számottevõ cikk jelent
meg a „Gyógyfürdõügy” cí-
mû szaklapnak az elmúlt he-
tekben kiadott számában: dr.
Cziráky József, az Országos
Gyógyfürdõ Igazgatóság fõ-
elõadója a hazai gyógyfür-
dõ-hálózat fejlesztési tervé-
vel kapcsolatban Csongrád
megyébõl Szentest és Szege-
det említi. Mind a két várost
a körzeti jellegû gyógyfür-
dõk közé veszi, és ad hozzá
indoklást. A gyógyvíz alkal-
mazása lerövidíti a mozgás-
szervi- és egyéb betegek ke-
zelési idejét, ezáltal keve-
sebb gyógyszert, táppénzt
kell kifizetni, és a kezeltek
hamarább állhatnak termelõ
munkába. Ezért nemcsak
gyorsan megtérül, hanem ki
is fizetõdik a gyógyfürdõ ki-
alakítására, a hidro- és fizi-
koterápiára fordított beruhá-
zás. Szerencsésnek mondha-
tó a szentesi helyzet, mert
nem kell mindent elölrõl
kezdeni. A tisztasági fürdõ
medencéibe a kórházi ter-
málkútból jön a víz – bár a
hûtés miatt hideg vízzel ke-
verik. Tehát gyógyvize van a
tisztasági fürdõnek! Itt nem
okozna különösebb gondot
a szakszerû orvosi kezelés-
sel egybekötött gyógyhely-
nek a megteremtése. Érde-
mes lenne az udvari meden-
cét a két-háromszorosára bõ-
víteni. Ettõl függetlenül a
kórház vezetõi is törekednek
a gyógyvíz mielõbbi haszno-
sítására, szervezett formá-
ban. Távlatilag a Hõsök Er-
dejében is lehetne gyógy-
közfürdõt építeni. A gyógy-
víz tehát itt van a városunk-
ban. A feladat most már az,
hogy különleges hatását fel-
használjuk mindenki javára.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (41.)

Gyógyvize van
a városnak!
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(Folytatás az 1. oldalról)
Balogh Elemér elõadásában

kiemelte, hogy az alkot-
mánybíróság fõ feladata a
születendõ jogszabályok, jo-
gi tartalmak alaptörvénnyel
való összeférhetõségének
vizsgálata. Mûködésének
meghatározása két megköze-
lítésen alapszik. Különbözõ
jogi kultúrákat képvisel Eu-
rópa. Az angolszász és az eu-
rópai módszert, melyek szer-
kezetileg és mûködésileg
sem azonosak. Az elõadó ta-
pasztalata szerint az angol-
szász módszer sajátossága a
problémás jogszabályok mel-
lõzése, kirívó esetekben to-
vábbküldése elbírálásra fel-
sõbb szervek felé. Érdekes-
ségként megjegyezte, hogy a
világ elsõ alkotmánybírósá-
gát Hans Kelsen az 1920-as
években alapította, Ausztriá-
ban. Egyik fõ célja a feltörek-

võ szélsõséges politikai esz-
méket valló vezetõk jogi te-
vékenységének szabályozása
volt.

Magyarországon 1945 elõtt
angolszász rendszer mûkö-
dött. A bekövetkezõ politikai
változások megreformálták a
hazai jogi viszonyokat mely-
nek következményként elõ-
térbe került az európai rend-
szer, melyet már Balogh
Elemér a szorosabban vett
alkotmányos bíráskodásként
definiált.

A jogászprofesszor tapasz-
talatai szerint jól vizsgázott
az alkotmánybíróság  intéz-
ménye, hiszen Magyarorszá-
gon a magasan kvalifikált jo-
gi kultúra részévé vált. Nem-
zetközi szakmai presztízsét
tekintve a német és osztrák
intézményeket követi a sor-
ban.

Lantos Éva

Jól vizsgázott az
alkotmánybíróság

Idõsek hete-programsoro-
zattal ünnepelte fennállásá-
nak ötödik évfordulóját a
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ
Otthon. Ezen a héten egész-
ségnapot, játékos vedélke-
dõt, kézmûves napot és gála-
mûsort is tartottak, de nem
feledkeztek meg a legelsõ
beköltözõkrõl és az intéz-
mény legidõsebb lakóit is
köszöntötték.

Dr. Sipos Ferenc hagyatékát
csak részben teljesítették
ugyan, hiszen nem eredeti he-
lyén, a Somogyi Béla utcában,
hanem a Széchenyi-ligetben
valósult meg a néhai önkor-
mányzati képviselõ álma, de
Szirbik Imre reméli, nem ha-

ragszik meg érte, hiszen mél-
tó környezetben élhetnek itt a
lakók. A polgármester kö-
szöntõjében elmondta, a dol-
gozók próbálnak az otthonu-
kat új otthonra, a családjukat
másik családra felcserélõk
számára melegséget teremte-
ni, életet adni az éveiknek. 

2008. november 13-án ad-
ták át az intézményt, 17-én ér-
keztek az elsõ „fecskék”, em-
lékezett vissza Bolyánné Sza-
mosközi Gabriella. Az idõsek
otthona igazgatója örömét fe-
jezte ki, hogy a legelsõ lakók
közül néhányan még velük
ünnepelhetnek. Munkájuk so-
rán a mindennapi bánatokat,
fájdalmakat nehéz feldolgoz-

ni, de mindig jönnek új na-
pok, s az, hogy egy ellátottjuk
elfelejtheti a járókeretet, vagy
fekvõbõl járóbeteg lesz, nagy
sikernek számít a falak kö-
zött, mondta az intézmény
vezetõje. Bolyánné megkö-
szönte azok bizalmát, akik a
Parkerdõ Otthont választot-
ták, valamint munkatársai-
nak, hogy céljait és a lakók
céljait meg tudja valósítani.

A dolgozók és a lakók min-
den jeles esemény alkalmából
fellépnek mûsorokkal az ott-
honban, nem volt ez másként
a jubileumon sem, humorban,
de megható pillanatokban is
bõvelkedõ gálamûsort adtak
elõ. Köszöntötték a  Parkerdõ

Otthonba legelõször beköltö-
zõket, a kerek évfordulósokat,
is, valamint az itt élõ legszebb
korúakat, a 93 éves Hegedûs
Tóth Jánosné Terikét és a 95 esz-
tendõs id. Kajtár Sándort. Az
öregúr a fiával az elsõk között
lépték át az épület küszöbét, s
mint a 67 éves ifj. Kajtár Sán-
dor elmondta, meg kellett
szokniuk ezt a közösségi lé-
tet, fontos, hogy be tudjon il-
leszkedni az ember. Míg õ
mindenbõl kiveszi a részét,
de fõleg olvasgatni szokott,
apja szívesen tévézik, de né-
hány régi ismerõse is itt él, a
hasonló korúakkal szeret be-
szélgetni.

D. J.

(folytatás az 1. oldalról)
A sütemények elfogyasztá-

sa közben Kalamusz Nikolet-
tát és Szemerédi Dávidot fag-
gattuk tapasztalataikról és
benyomásaikról. Mindketten
a Szegedi Tudományegye-
tem Mérnöki Karának má-
sodéves hallgatói élelmiszer-
mérnök szakon. Idén már
másodszorra pályáztak a tá-

mogatásra. Nikoletta egyik
rokonától, Dávid pedig édes-
anyjától értesült a lehetõség-
rõl, de azt is elmondták, sze-
rintük szélesebb körben kel-
lene hirdetni, hogy a város
ilyen módon igyekszik némi
terhet levenni a vállukról, hi-
szen sokan még csak nem is
tudnak róla. Szerintük jogo-
sak és következetesek a pá-

lyázati feltételek és nagyon
örülnek a lehetõségnek, hi-
szen nem minden város ad
ösztöndíj-támogatást.

Mondhatnánk természete-
sen azt is, hogy ezek az ösz-
szegek nem elegendõek ah-
hoz, hogy komoly segítséget
nyújtsanak a diákok számá-
ra, de ez téves következtetés
lenne. Hiszen vannak olyan

családok és hallgatók, akik-
nek az is nagy elõrelépést je-
lent, ha a közlekedési jegyek,
bérletek vagy a tankönyvek
megvásárlására használhat-
ják fel az ösztöndíjat. Mert a
legtöbben erre fordítják a tá-
mogatást. Reméljük tehát,
hogy a jövõben is nyílik le-
hetõség az ösztöndíj megpá-
lyázására és minél többen ré-
szesülhetnek benne.

Salánki Zsófia

Egy kis teherrel könnyebb

Hozzászólás a 44. (október 31-i) számhoz
Kedves Bíró Dániel Úr!
Véleményem szerint nem az a baj a Szentesi Élettel, hogy

10 forinttal emelik az árát. Nem örülök neki, de tudomásul
veszem. Azt már nehezebb elfogadni, hogy hetente mindösz-
sze 1200 példány fogy belõle.

Bíró Dániel szerint túlzó elvárásokat támasztunk a Szentesi
Élettel szemben.

„Mérlegre tette a lapot” és szerinte a példányszámcsökke-
nés legfõbb oka az internet, hiszen a fiatalok nem vesznek
pénzért lapot, inkább interneten letöltik azt. A csökkenés má-
sik fontos oka szerinte az, hogy a kor igényei szerint mini-
mum követelmény a színes megjelenés. Ebben egyetértek ve-
le! Sajnos a lapnak nem a színeivel van baj. Ami azt illeti,
szerintem nem színes, nem is fekete-fehér, Egyszerûen csak -
szürke!

Úgy tûnik, egy fontos dolog vezeti a lap szerkesztõjét. A
lap minden tekintetben feleljen meg a város vezetése igényei-
nek. Sikerült is egy szolid, egysíkú, bólogató, szürke lapot va-
rázsolniuk a Szentesi Életbõl. Szerintem a legnagyobb baj az,
hogy a lap nem a szentesiekrõl, hanem a város vezetésének
kívánságairól szól. 

Churchillt (Nagy-Britannia egykori miniszterelnöke) meg-
kérte hajdan az egyik képviselõtársa, hogy segítsen neki,
hogy elõadhassa a parlamentben egy témával kapcsolatos vé-
leményét. Churchill meghallgatta a férfit, majd így szólt hoz-
zá: ”Fiatalember én egyáltalán nem értek egyet azzal, amit
Ön mondani akar, de mindent el fogok követni, hogy el-
mondhassa”.

Hetilapunkban sajnos minden fordítva történik. Itt mindent
elkövetnek azért, hogy más vélemények ne nagyon kerülje-
nek a lapba. (Ezért van az, hogy a lappal kapcsolatos szenzá-
ciót nem a benne megjelenõ cikkek, hanem a lap 10 forintos
emelése jelenti.) Ne csak a fiatalokat hibáztassuk. Pl. a 43.
számban olvashattuk: Szalay Róbert Zsolt, a szentesi Horváth
Mihály Gimnázium 10. osztályos tanulója abszolút elsõként
(és legfiatalabbként) kapta meg a Sátoraljaújhely Emlékérmét. 

A fiatalembernek így látatlanban is gratulálok. 
Szerintem megérdemelné, hogy legalább egy fényképet

(akár fekete-fehéret) és talán egy rövid cikket is írnának róla,
a tanáráról, a szüleirõl. — Ráadásul még az is elõfordulhat,
hogy néhány példánnyal több fogyna a lapból. A születettek,
a házasságot kötöttek fényképe is simán beleférne. (Pl.
interneten elküldenének néhány képet, nem kellene külön
fényképezgetni.) Ha a fiatalok (pl. ballagó osztályképek, ki-
rándulások) képei, gondolatai, eredményei, visszaköszönné-
nek a lapban, akkor biztosan többen vennék azt. Jelenleg ta-
lán találóbb lenne, ha a hetilap nem Szentesi Élet, hanem
Szentesi Közöny néven futna. 

Nyomatékosan szeretném megjegyezni, hogy a fentieket a
lap (és Szentes) érdekében, nem pedig ellene írtam.

A szerkesztõnek van, amiben igaza van. Az elõterjesztõk-
nek sehogy sem sikerült eltalálni a lap tényleges árát. - Ha az
önkormányzat legalább egy példányt rendelne, akkor nem
lenne ez a baki. (Meg a lapból is több fogyna.) Ezek után
majd elgondolkozom, hogy majd a jövõ évre beterjesztésre
kerülõ költségvetési számoknak mennyire higgyek.

Bíró Dániel úrnak jó erõt, egészséget, az új munkaköréhez
sok sikert kívánok.

Tisztelettel
Antal Balázs Tibor

önkormányzati képviselõ
(„az egyik városatya”) A Holland-Magyar Keres-

kedelmi Kamara elnöke és
ügyvezetõje személyesen
hozták el a kamara ajándé-
kát. Az egyik holland farm-
ról származó 500 darab
hagymát a város fõterén ül-
tették el, és Paul Stolk el-
nök ígérete szerint tavasszal
visszatér megnézni a virág-
zó tulipánokat.

A Holland-Magyar Keres-
kedelmi Kamara elnöke
szerint Szentes egy környe-
zettudatos város, ugyanúgy
mint Hollandia és a város
nyitottságáról is hallottak
holland befektetõktõl. Paul
Stolk tört magyarsággal
mesélte, hogy már többször
járt Szentesen és látva a fõ-
tér felújítási munkálatait,
ajánlotta fel díszítésre a vi-
rághagymákat. Ígérete sze-
rint tavasszal visszatér
megnézni, mennyi növény
hajtott ki a félezerbõl. Hor-
váth Barbara, a kamara ügy-
vezetõje elmondta, hogy a
különleges, fehér és rózsa-
szín virágú hagymákat
másfél hónapja vásárolták
egy holland termelõnél. A
kamara második éve szer-

vezi jótékonysági akcióit,
Szentes a harmadik telepü-
lés, amely tulipán hagymá-
kat kapott.

Több éves múltra tekint
vissza a Holland-Magyar
Kereskedelmi Kamara és a
város kapcsolata, tudtuk
meg Szirbik Imre polgármes-
tertõl. A folyamatos együtt-
mûködés és  információcse-

re egyik eredménye, hogy
az idén próbatermesztésre
holland energiafüvet telepí-
tettek 8 hektáron Cserebö-
kényben. Májusban számolt
be arról az önkormányzat,
hogy a holland Zevenaar
városából érkezett Alfred
Haakwort vállalkozó kazáno-
kat adna hosszabb távra
a városnak, amelyben az

energiafûvel fûthetnének in-
tézményeket.

Szentes a Virágos Magyar-
ország 2013. országos kör-
nyezetszépítõ versenyben el-
ért kiemelkedõ teljesítmé-
nyéért az Etter Kft. felajánlá-
saként további 50 ezer forint
értékû virághagymát kapott
a város parkosítására.

B.G.

„Virágzó” holland kapcsolat

Mérlegen a
Szentesi Élet?

ÖÖÖÖtttt    éééévvvveeee    aaaaddddnnnnaaaakkkk
éééélllleeeetttteeeetttt    aaaazzzz    éééévvvveeeekkkknnnneeeekkkk

Apa és fia az elsõk között költöztek a Parkerdõ Otthonba.
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Több száz gyerek, óvodá-
sok, általános iskolások és
gimnazisták a koruknak
megfelelõ képességfejlesztõ
foglalkozásokon, szakkörö-
kön, ismeretterjesztõ és mû-
vészeti témájú elõadásokon,
valamint színházlátogatás-
okon vehettek részt. A 2,5
millió forintos keretösszeg
lehetõvé tette az Olvass, ta-
nulj, alkoss, játssz!-könyv-
tári foglalkozások program-
sorozat megvalósítását. A
projekt 2012. szeptember
1–2013. október 31. között
zajlott az Európai Unió tá-
mogatásával az Európai
Szociális alap társfinanszí-
rozásával valósult meg.

A tavalyi évben a Szentes
Városi Könyvtár Nonprofit
Közhasznú Kft. eredménye-
sen nyújtott be pályázatot a
TÁMOP -3.2.13.-12/1-2012-
0109 uniós támogatásra,
melynek célja, a nevelési-ok-
tatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidõs
tevékenységeinek támogatá-
sa, továbbá a kulturális és
oktatási intézmények együtt-
mûködése.  

A program a  kerettanterv-
re és az elsajátítandó tudás-

anyagra épülve kiegészítõ
információt, tapasztalatot
nyújtott a Horváth Mihály
Gimnázium-, a Kiss Bálint-,
a Szent Erzsébet-, a Deák Fe-
renc-, a Rigó Alajos-, a szeg-
vári, továbbá a nagymágocsi
iskolák tanulói és a kertváro-
si óvoda tagintézményeibe
járó gyermekek számára.

Az óvodások és általános
iskolások számára az igénye-
ihez, képességeihez mérten a
könyvtár dolgozói hozták
létre a programokat. Kézmû-
ves szakkört indítottak heti
és havi rendszerességgel a
Városi Gyermekkönyvtár-
ban, ahol a gyerekek apró
ajándéktárgyakat készítet-
tek. 

Az Agyra gyúrj elnevezé-
sû foglalkozás a képességfej-
lesztésre helyezte a hang-
s ú l y t .  C é l j a  a  j ó k e d v û
együttlét, a játékos feladatok
segítségével történõ szó-
kincsbõvítés, memóriafej-
lesztés, óvodások számára. 

A Csodavilág szakkör a
természet mûködésére, élõ-

lényeire hívta fel a figyelmet.
Az ismeretterjesztõ sorozat
ideje alatt meghívott elõadók
beszámolói motiválták a
gyerekeket arra, hogy minél
többet akarjanak tudni az
õket körülvevõ környezetrõl.
G. Szabó Lenke igazgató tájé-
koztatása szerint a támoga-
tás lehetõvé tette a már
hagyománynak számító
könyvtárhasználati vetélke-
dõ megrendezését, ahol 3
fordulón keresztül mérettet-
ték meg magukat a jelentke-
zõk a különbözõ könyvtári
fogalmak, európai uniós kér-
dések és gyakorlati feladatok
terén. A nyár folyamán négy
tábort indított az intézmény,
melyeknek köszönhetõen ki-
csik és nagyok ismerkedtek
a természettel, kedvenc me-
sékkel, kézmûves foglalko-
zásokkal. 

Szeptember utolsó napján
a népmeséké volt a fõszerep.
A jelentkezõ általános iskolá-
sok reggeltõl estig a gyer-
mekkönyvtárban egymást
felváltva olvastak meséket.

Lehetett egyénileg és csopor-
tosan is jelentkezni, sõt rajz-
pályázaton is elindulhattak a
gyerekek.

Az egy éven át zajló Ol-
vass, tanulj, alkoss, játssz!
projekt a Horváth Mihály
Gimnázium irodalmi-drámai
tagozatos tanulóinak képzé-
sét is támogatta. - A gimnázi-
um mûvészeti tagozatának
évfolyamai, több mint 120
drámais diák sok olyan
plusz lehetõséghez jutott a

pályázatnak köszönhetõen,
amelyekre egyébként nem
lett volna lehetõség. A gyere-
kek kétszeresen is jól jártak,
egyrészt csökkentek a költsé-
geik és szakmailag is fejlõd-
hettek az elmúlt egy év alatt
– nyilatkozta lapunknak
Szurmik Zoltán tagozatveze-
tõ. A drámais diákok össze-
sen 61 programon vettek
részt Az ország több pontján
fesztiválokon, rendezvénye-
ken, találkozókon szerepel-

tek, ezek részvételi díját, úti-
költségét is fedezte a pályá-
zat. A gimnáziumba elõadá-
sokat hívtak meg, de fõváro-
si színházakba is eljutottak a
diákok. Rendhagyó iroda-
lomórákon többnyire külsõ
elõadók, egyetemi tanárok,
költõk, a drámapedagógiai
foglalkozásokon is külsõ elõ-
adók, trénerek adtak órákat.
Így például a Skabá fesztivá-
lon Grecsó Zoltán tartott moz-
gáskultúra, táncszínház fog-
lalkozást a gyerekek számá-
ra.

A teljes rendezvénysorozat
1045 órányi elõadást, progra-
mot, szakkört, élményt nyúj-
tott 772 gyermek és fiatalko-
rú számára. Természetesen a
pozitív visszacsatolás sem
maradt el, hiszen az együtt-
mûködõ iskolák továbbra is
szeretnék, ha ez a sokrétû,
hasznos és szórakoztató le-
hetõség fennmaradna a jövõ-
ben Szentesen, hiszen –
ahogy a számok is mutatják
–, van rá igény.

Lantos-Besenyei

Olvass, tanulj, alkoss, játssz!

Piros, szirénázó autókkal
szelik az utakat, védõfelsze-
relésbe öltözve, speciális esz-
közökkel sietnek a bajbaju-
tottak segítségére.  A szente-
si tûzoltók 140 éve segítenek
a bajban.

A városháza alagsorában
kialakított õrszobán kapott
helyet az elsõ, fõként önkén-
tes alapon mûködõ tûzõrség
1873-ban, ahol a tûzilovaknak
is jutott hely az udvaron álló
három istállóban. Különösen
nagy jelentõséggel bírt ez a
szervezõdés, hiszen az or-
szágban csak tizenöt évvel
késõbb tették kötelezõvé a
tûzoltóság intézményét. Kellõ
szakképesítés hiányában az
elsõ világháború idején csak-
nem harminc tûzoltó vesztet-
te életét. A szerencsétlenség
okán fellépõ munkaerõhiány,
valamint a gazdasági világ-
válság okozta pénzügyi prob-
lémák szinte ellehetetlenítet-
ték a szentesi szervezet mun-
káját. Az akkori tûzoltóparan-
csok nem látva más kiutat, 88
évvel ezelõtt lángba borította
a városháza egyik szárnyának
tetejét. Az ügyben vádat
emeltek, ám bizonyításra so-
sem került a dolog. A szörnyû
tettet azonban fellendülés kö-
vette. A virágzó korszak egé-

szen a második világháborúig
tartott, mikor az újonnan be-
szerzett felszerelések nagy ré-
szét a megszálló csapatok ma-
gukkal vitték. Végül az álla-
mosítást elõíró kormányren-
delet nyomán 1948-ban véget
ért a szentesi tûzoltók addigi
kálváriája. 

Az elsõ tûzoltók munkáját
toronyõrök, küldöncök és lajt-
kocsi segítette. Az elmúlt
csaknem másfél évszázad
alatt sok minden változott. Az
egykori tûzilovakat korszerû
jármûvekre cserélték, a közúti
baleseteknél hidraulikus fe-
szítõvágó segíti az egyenru-
hások munkáját, a gépjármû-
fecskendõkre szerelt szivaty-
tyúk megfelelõ víznyomást
biztosítanak a magas helyen
történõ oltáshoz. – A legemlé-
kezetesebb élményem tûzol-
tóként az volt, mikor a Szege-
di Bútorgyár kapott lángra.
Akkor egy hatalmas asztalos
üzem égett porig. Mûszaki
mentés kapcsán egy frontális
ütközéshez kötõdik maradan-
dó emlékem. Egy rendõröket
szállító busz és egy munká-
sokkal teli kisbusz karambo-
lozott. Hét holttestet emel-
tünk ki a roncsok közül. Ez
nagyon megrendítõ volt. –
mondta lapunknak Molnár

Robin tûzoltó hadnagy. Egy
tûzoltó munkája minden nap
újabb kihívás, legyen szó akár
az 1800-as évekrõl, akár a
XXI. századról. – Ez nem
munka, ez hivatás! Ez egy
olyan közösség, ahol a srá-
cokkal nem csak együtt dol-
gozunk, de tudjuk egymás
minden gondját-, baját. Hi-
szen olyan helyzeteket kell
megoldanunk közösen, me-
lyekben a legtöbb embernek
nincs része. Mikor kivágunk
egy kisgyermeket a roncsból,
és ott vagyunk többen, akik
együtt dolgozunk, felpörögve
az adrenalintól...ez több mint
munkakapcsolat! – tette hoz-
zá a hadnagy.

Az elmúlt 140 év emléke
elõtt futással és kerékpározás-
sal tisztelgett a Szentesi Tûz-
oltók Hagyományõrzõ Köz-
hasznú Egyesülete. Novem-
ber 15-én, a Szentesi Tûzoltó-
ság megalakulásának évfor-
dulóján egy 14 kilométeres
kört tettek meg tízszer a vál-
lalkozó kedvû résztvevõk fut-
va vagy biciklivel. Ez alka-
lomból az érdeklõdõk megis-
merkedhettek a tûzoltó lakta-
nyával, a tûzoltó szerekkel és
felszerelésekkel valamint lég-
zõkészüléket is kipróbálhat-
tak. Á. E. 

140 éve a lángok ellen
A szociális munka napja

(november 12.) alkalmából
évekre visszanyúló hagyo-
mányként találkozóra hívja
a város vezetése a szociális
szféra dolgozóit. A közal-
kalmazottak keddi ünnep-
ségén adták át az önkor-
mányzat szociális bizottsá-
ga által létrehozott Köszö-
net-okleveleket is.

Mindig kedveskednek
mûsorszámmal a jelenlévõ
dolgozóknak a rendezvény
szervezõi, általában a mun-
katársak vagy az ellátottak
lépnek fel. Ezúttal Losonczi
István személyében egy elõ-
adómûvész énekelt régi slá-
gereket, s mint kiderült, a ta-
nárképzõt végzett, korábban
az Üdvhadseregben is szol-
gált férfi a szentesi hajlékta-
lanszálló lakója. Dalaival
mondott köszönetet azok-
nak, akik értük vannak.
Szirbik Imre polgármester
szerint a köszönöm szót alig-
ha lehet ennél jobban kifejez-
ni, hiszen csak az ellátottak
tudják, mit jelent egy kinyúj-
tott kéz, egy segítõ szó. Zak-
latott világunkban a gondo-
zókra nem kevés otthoni
probléma is hárul, mégis
válallják, hogy mások gond-
jait is a vállukra vegyék. A
legnehezebb periódusból is

ki lehet jönni, ha van hozzá
akarat, és az ember a segítõ
kezet is megkapja – fogalma-
zott a polgármester. 

Ezek után a szakma is kö-
szönetet mondott, azaz a
rendezvény keretében adták
át ezúttal is a Köszönet-okle-
veleket. Az önkormányzat
szociális bizottsága által né-
hány éve alapított elismerés-
ben részesítik az adománya-
ikkal, illetve segítõ munká-
jukkal a rászorulókat önzet-
lenül támogató személyeket,
cégeket, intézményeket. A
Köszönet-oklevelet minden
évben öten kaphatják meg.
Idén a bizottság az oklevéllel
elismerte a Felsõpárti Refor-
mátus Egyházközség áldoza-
tos munkáját, mellyel fõként
a téli krízis idõszakban, havi
rendszerességgel, meleg étel
osztással segítették a Hajlék-
talan Segítõ Központ ellá-
tottjait. Számukra több alka-
lommal száraz élmiszer cso-
magot is biztosítottak, ezzel
nagy segítséget nyújtva az
intézménynek. 

Szintén a Köszönet-okle-
vélre tartotta érdemesnek a
bizottság a Hunor Coop Zrt.-
t. A cég egész évben, heti
rendszerességgel támogatta
a hajléktalanszálló lakóit,
száraz és hideg élelmiszerrel

egyaránt nagyban megköny-
nyítve a rászorulók minél
jobb ellátását. 

Magyar József, a Hungerit
Zrt. vezérigazgatója évek óta
segíti a szociális intézmé-
nyek programjait természet-
beni és pénzbeli felajánlá-
sokkal egyaránt. Hatéko-
nyan közremûködött a Né-
metországból származó ado-
mányok Szentesre  szállítá-
sában is. 

A Füsti Cukrászda is a
szociális bizottság elismeré-
sében részesült példamutató
szociális érzékenységéért,
melyet a gondozási központ
rendezvényeire rendszeres
természetbeni felajánlások-
kal, neves évfordulókra tor-
ták, egyedi sütemények fel-
ajánlásával bizonyított.

Varga Sándor, a Szentes Vá-
rosellátó Nonprofit Kft. igaz-
gatója is átvehette az okleve-
let. Mindig nagy odafigye-
léssel és empátiával fordul
az idõs emberek felé, ahol
tud, segít – hangzott a mélta-
tásban.

A jó hangulatú rendez-
vény végén tényleg kelleme-
sen „lazíthattak” a szociális
szféra dolgozói, akiket va-
csorával vendégelt meg az
önkormányzat.

Darók József

Köszönet
a segítõ kezekért

Az „Élhetõ Közösségek
Nemzetközi Díja” idei dön-
tõjébe jutott Szentes. Az
1997 óta kiírt világversenyre
jutás feltétele egy elõzete-
sen beadott angol nyelven
megírt pályázat volt. A dön-
tõt e hónap végén rendezik
Kínában.

A „The International
Awards for Liveable Com-
munities“ díjat 1997-ben ala-
pították az ENSZ Környezet-
védelmi Programjának hoz-
zájárulásával és támogatásá-
val. A LivCom a világ egyet-
len olyan versenye, amely-
ben az egyes közösségek, vá-
rosok környezetükért tett
erõfeszítéseit ismerik el, azt
a munkát, mellyel egyes em-
berek életminõsége javulhat
az élhetõ környezet megte-
remtésével. 

A beadott angol nyelvû

pályázati anyag legfeljebb
4500 szóból és 24 képbõl áll-
hatott, bemutatva a város
mûvészetét, kultúráját, törté-
nelmi örökségét, a természe-
tes és mesterséges táj fejlesz-
tését, a környezetvédelem és
az egészséges életmód érde-
kében tett intézkedéseket va-
lamint a kívánt célok elérése
érdekében, a közösség által
végzett tevékenységeket. A
pályázatot Szigetiné Mészáros
Zsuzsanna készítette el,
Vidovics Ferenc fotóinak fel-
használásával.

Az Élhetõ Közösségek Ver-
seny öt népesség-kategóriát
fed le. A bírálóbizottság dön-
tése értelmében a 20 ezer és
75 ezer lélekszámú települé-
sek kategóriájában a világ 96
pályázó városa közül Szen-
tes is bejutott a legjobb 14
közé. 

A versenyen induló közös-
ségeket nem a többi résztve-
võvel hasonlítják össze, ha-
nem teljesítményüket elõre
meghatározott bírálati szem-
pontok szerint értékelik az
adott kulturális, politikai,
gazdasági, földrajzi és éghaj-
lati viszonyok között. A ver-
seny három nagy kategóriá-
ban zajlik és kategóriánként
nemzetközi zsûri értékeli a
fél órás idõtartamú, angol
nyelvû bemutatkozó elõadá-
sokat, valamint az általuk
feltett kérdésekre adott vála-
szokat.

Az idei LivCom verseny
döntõjét a kínai Xiamen vá-
rosában rendezik november
28. és december 3. között
Szirbik Imre polgármester és
Szabó Zoltán önkormányzati
képviselõ részvételével.

Világverseny döntõjében a város

Jó hangulatot teremtett elõadásával Losonczi István. (Fotó: Vidovics)
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A Katona Kiss Ferenc és
neje Túri Júlia Képzõmûvé-
szeti Alapítvány elsõ díját
tavaly két fiatal alkotó nyer-
te el, ebben a hónapban
egyikük, Utcai Dávid mu-
tatkozott be önálló kiállítás-
sal Szentesen.

Kétévente hirdetik meg a
képzõmûvészeti alapítvány
pályázatát fiatal festõmûvé-
szek számára, a gyõztesnek
azonban teljesítenie kell a ki-
írás egyik feltételét, misze-
rint egy  éven belül önálló
kiállítással mutatkozik be
Szentesen. Azonban a leg-
utóbbi pályázaton két gyõz-
test hirdettek, így két olyan
fiatalember tárlata kerül a
helyi publikum elé, akik élet-
útja több ponton is hasonló-
ságot mutat. Elõbb Utcai Dá-
vid állította ki festményeit,
decemberben pedig Tóth Ko-
vács József képei töltik meg a
galériát. Éppen õt kérte fel
Utcai Dávid, hogy nyissa
meg a kiállítását. Kiderült,
mindketten a Vajdaságból
származnak, s a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetemen
diplomáztak. 

Társadalmi szûrõként mu-
tat utat a mainsteam útvesz-

tõjében, jellemezte kollégáját
Tóth Kovács. Utcai Dávid
életérzése megjeleníti a hét-
köznapokból hiányzó pá-
toszt. Idõtállóságot fedezhe-
tünk fel képein, megfelelve a
kor hihívásainak, talán an-
nak görbe tükre is lehetne. A
finom iróniától a szürrealitá-
sig alakítja önálló világát,
hangzott a megnyitón.

Ez különösen a Tavaszi
koradélután X-ben címû ké-
pén ölt testet, melyen kom-
bájn pihen a tengerparton,
valamint egy helikopter és
egy kocogó nõ is megjelenik

a vásznon. Igazán változatos
témákkal töltötte meg a
Tokácsli Galéria két kiállító-
termét a fiatal  festõmûvész:
a kisteremben is munkagé-
peket ábrázol az ún. Gép-
portrékon, de ugyanott látni
Mindszenty portréját, vagy
Szûz Máriát. A nagyterem-
ben talán még inkább kiüt-
közik az eklektikus témavá-
lasztás: szinte fényképszerû
festményeken megfestette
nyári dolgait, mosdóját és
környékét, valamint  játszó,
festõ kislányokat és Kodály
portréját. (darók)

Gépportrék és görbe tükör

Nem véletlen a romantika
egyik kedvelt, és sokszor
megidézett témája a barát-
ság. A gyermekkori, kibonta-
kozó kapcsolatokat Papp
László idézte, a kitûnõ Mark
Twain írása alapján. Mindezt
más szemszögbõl, de hason-
lóan szélsõséges megnyilvá-
nulásokat sorolt a Nyugaton
a helyzet változatlan segítsé-
gével Keserû Imre. A barát-
sághoz köthetõ extrém hely-
zetek, és abszurd gondolatok

ott bujkálnak Puskin: Anye-
gin címû alkotásában.
Holman Endre életszerûen
elevenítette fel két ember lel-
ki és életet is kioltó párbaját.
Dózsa Erzsébet egy kártyaaf-
fér bonyodalmait sorolta
Hunyadi Sándor szavaival.
Ironikusan, néha szatírába
fordulóan jelenítette meg a
hölgyek „barátságát”, és a
kártya partik emberi kapcso-
latokat felbontó, majd össze-
kötõ szálait. 

A könyvtári elõadáson
Fesztbaum Béla is különös
élethelyzetet idézett Koszto-
lányi Dezsõ: Április bolondja
címû alkotásával, kitûnõen.
Poszler György a mûsor
szerkesztõje felidézte: Du-
mas A három testõr címû írá-
sa, már-már népmesei fordu-
latokkal szól a barátságról. A
mû több évtizede a filmvász-
nak és a képernyõk állandó
szereplõje. Rácz Attila ötlete-
sen és árnyaltan idézte fel a
testõrök önzetlen barátságát.

A Fele-barát címet még to-
vább forgatva, és ragozva,
leírhatjuk: nem fele sikert
aratott az Ugorgyunk Társu-
lat. A közönség kitûnõen ta-
nult és szórakozott a jól szer-
kesztett, ragyogóan olvasott-
elõadott legújabb bemuta-
tón.

Rendhagyó irodalmi elõ-
adásoknak lehetünk szem-
és fültanúi a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házban, Poszler
György vezetésével minden
csütörtökön este hét órától. 

A kezdés elõtt beszélget-
tünk vele, miként is indult
útjára az a sorozat, amely
mára kinõtte kezdeti kereteit.
A történet akár a századelõ
Magyarországán is játszód-
hatna, miszerint pár iroda-
lomkedvelõ barát egy kávé-
zóban kezdett irodalomról
beszélgetni, vitatkozni fül-
ledt nyári estéken, majd kí-
vülállók is bekapcsolódtak
az eszmecserébe. Találóan a
„Söralátét” címet adták en-
nek az induló programnak,
ahol hétrõl hétre más-más
író, költõ került terítékre
Poszler György irányításá-
val. Mivel a kávézó szeptem-
berben bezárt, egy idõre ab-
bamaradtak a találkozók, vi-
szont nem volt kérdés, hogy
ezt folytatni kell. Az utolsó
ilyen estén Cervantes és a
Don Quijote volt górcsõ alatt,
ahol már számos külsõ ér-

deklõdõ is helyet foglalt. Az
új helyszín megtalálása sem
volt egyszerû feladat, hiszen
nem szerették volna, ha ez
protokolláris keretek közé
szorul, így az iskolákat, mint
lehetséges helyszíneket, elve-
tették. Olyan helyre volt te-
hát szükség, ahol a kötetlen-
séget meg tudják õrizni, így
esett a választás az ifjúsági
ház büféjére, ahol ez a kávé-
házi jelleg fenntartható. Té-
maválasztás szempontjából
is a kötetlenség a mérvadó,
hiszen Poszler tanár úr telje-
sen nyitott a közönség véle-
ményére, még akkor is, ha
esetleg a kívánt író, költõ tõle
távolabb áll. Minden irodal-
mi korból kerülhetnek ki je-
löltek, sõt olyanokra is eshet
a választás, akik nincsenek
benne a szigorúan vett iro-
dalmi kánonban. 

Az elsõ elõadáson, novem-
ber 7-én Hemingway volt a
téma. Akik most arra gondol-
nak, hogy ez egy száraz, iro-
dalomóra-szerû, jegyzetelõs
elõadás, azoknak csalódniuk
kell. Poszler György szerint

az érdekes irodalmat általá-
ban érdekes emberek csinál-
ják. Ez mutatkozik meg elõ-
adásmódjában is, hiszen a
hallgatóság figyelme egy
percre sem lankadt el. Külön-
leges érzékkel ragadja ki a
szerzõ legérdekesebb életraj-
zi elemeit, és társítja azokat a
hozzájuk tartozó mûvekhez.
Így tudhattunk meg például
részleteket Hemingway ma-
gánéletérõl és változatos nõ-
ügyeirõl. Nem csak civilek-
nek, hanem érettségire ké-
szülõ diákoknak is igen hasz-
nos lehet ez az elõadás, hi-
szen a száraz tankönyvi
anyagon túlmutató informá-
ciók birtokába kerülhetnek. 

Még az sem akadály, ha
valaki nem olvasta az épp
aktuális szerzõ mûveit vagy
nem sokat tud róla, hiszen az
elõadás így is maximális él-
ményt nyújt. Mindezek után,
akinek kedve tartja, marad-
hat még Poszler Györggyel
és társaságával egy kellemes
csevegésre a helyszínen, iro-
dalomról és miegymásról.

S. Zs.

A Szentesi Deák Ferenc
Általános Iskola az újszen-
tesi testvériskolájával (I-VIII.
Scoala Dumbravita) közösen
hatnapos táborozáson vett
részt, melyben már a jövõ
évi Deák Diák Show egyik
látványosnak ígérkezõ pro-
dukcióját alapozták meg. 

Az Emberi Erõforrás Tá-
mogatáskezelõ írt ki pályá-
zatot nyári táborokra, s
„A hazai és határon túli
együttmûködéssel megvaló-
suló nyári tehetséggondozó
programok, tehetséggondo-
zó mûhelyek és hozzájuk
kapcsolódó szaktáborok tá-
mogatása” címû projektben
nyert közel 2 millió forintot a
Szentes Deák Ferenc-iskola
és újszentesi partnerintézmé-
nye. Ennek köszönhetõen
október 23-28. között a De-
ákból 20, az újszentesi isko-
lából 15 tanuló táborozhatott
a Bucsecs-hegységben fekvõ
Busteni nevû településen, tá-
jékoztatott a pályázat írója,
Vajdáné Balogh Ida. Különbö-
zõ mûvészeti ágakban tehet-
ségesnek bizonyult gyereke-
ket választottak ki a tanárok,
akikbõl a mûhelymunkák
során igyekeztek a lehetõ
legtöbbet kihozni, egyúttal a
gyerekek képességeit fejlesz-
teni. Újszentesrõl Bodor An-
géla (népdaléneklés) és Dénes
Ildikó (gitár),  Szentesrõl

Czagány Tünde (tánc), Kunné
Schmidt Gabriella (musical-
éneklés), Szegi Kata (kerá-
mia), Várkonyi Erika (rajz),
valamint Vajdáné Balogh Ida
(furulya) vezették a foglalko-
zásokat a táborban. A Macs-
kák címû, jól ismert Webber-
musicalhez kapcsolódott a
tematika, a hét csoportban
sokszor egymással összedol-
gozva folyt a munka, a diá-
kok nem csupán saját alkotó-
mûhelyükben bontakozhat-
tak ki, de más területeken is
kipróbálhatták magukat. A
tábor végén bemutatták
munkájuk eredményét, a
Macskákhoz elkészült dísz-
leteket, illetve produkciókat.
A látványos musical dalait a
Deák-iskola hagyományos
rendezvényén, jövõ májusi

Deák Diák Show-ban táncol-
ják és éneklik el közösen a
gyerekek a szentesi közön-
ség elõtt. 

Az alkotómunkát átszõtte
a helyi kultúrával, látniva-
lókkal való ismerkedés, ami-
ben nem volt hiány, hiszen
szinte „rájuk estek a he-
gyek”. Gyönyörû helyeket
látogattak meg: városnézõ
túrát tettek Brassóba és
Nagyszebenbe, meglátogat-
ták a rozsnyói várat, s felju-
tottak a Bucsecs-fennsíkon
található Szfinx formájú
sziklaképzõdményhez is,
2506 méter magasba. A tábor
további kellemes velejárója
volt, hogy az iskolák tanulói
között barátságok is szövõd-
tek.

Mielõtt az ünnepség elkez-
dõdött, a mellettem ülõ tize-
dikes fiúk elismerõen szóltak
az iskoláról. – Nagyon szere-
tek ide járni. Korszerû suli és
jó a hangulat. – mondta az
egyik fiú, miközben a többi-
ek egyetértõen bólogattak. 

Az iskola története 1963.
augusztus 15-én, az újonnan
épített intézmény kulcsainak
átadásával kezdõdött. Ekkor
még Gimnázium és Ipari
Szakközépiskola néven az ok-
tatás elektromûszerészi és vil-
lanyszerelõi osztályokkal in-
dult. Késõbb az erõsáramú
szak lett a meghatározó, majd
1991-tõl az elektronikai és az
informatikai képzés. 1991-ben
vették fel a Pollák Antal Mû-
szaki Szakközépiskola nevet,
hallhattuk az ünnepség beve-
zetõjében. Jelenleg az érettsé-
git követõen hét különbözõ
szakképesítést szerezhetnek
meg az iskola tanulói elektro-
nikához és informatikához
kötõdõ területeken.

Az ünnepségen elsõként
Szirbik Imre polgármester
mondott köszöntõt. Említést
tett arról, hogy az iskolának
az elmúlt fél évszázadban
hatalmas kihívásoknak kel-
lett eleget tennie, hiszen a
számítástechnika és az elekt-
ronika óriási változásokon
ment keresztül. A felkészült
nevelõknek és tanároknak
köszönhetõen az itt végzõ
diákok megalapozott tudást
szereznek, mellyel helyt áll-
nak a rohanó technika vilá-
gában.

Farkas Sándor, országgyû-
lési képviselõ, az iskola
1972-ben végzett tanulója
nosztalgikus hangulatú be-
szédével a régi idõket idézte.
"Fiam, legyen egy értelmes
szakmád, ezért amíg a nyári
táborban voltál, beírattalak
az Ipari Szakközépiskolába"
– idézte édesapját és megem-
lítette, hogy így lett belõle
mechanikai mûszerész, pe-
dig eredetileg mezõgazdasá-

gi pályára vágyott. Szintén
nosztalgiával emlékezett
vissza a kollégiumi közössé-
gekre és az akkori összetartó
diáktársadalomra.

A beszédeket követõen az
iskola tanulói szavalták töb-
bek között Sík Sándor, Örö-
kösök és Kosztolányi Dezsõ,
Diákkoromban címû versét.
Egy igazán vérpezsdítõ tánc-
mûsort hozott a Jövõnkért
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény. A népviseletbe
öltözött fiúk és lányok dél-
alföldi és tyukodi táncokat
mutattak be, miközben a
széksorokban a tizedikesek a
lábukkal diszkréten ütötték
a ritmust.

Az esemény záróakkordja-
ként Kovács Attila, a tagintéz-
mény igazgatója egy-egy
emlékplakettet atott át az is-
kola nyugdíjas tanárainak,
Nagy Gyulánénak, Nagy Gyu-
lának, Gulyás Lászlónak, Szili
Imrének, Nagy Lajosnak, Ko-
vács Istvánnak és Szabó Jolán-
nak, elismervén több évtize-
des munkájukat.

B.V.

Fél évszázados
a Pollák

„Az érdekes irodalmat
érdekes emberek csinálják”

Táborban készültek
a musicalre

Pollák Antalról, a teleautográf és a gyorstávíró feltalálójá-
ról elnevezett iskola ünnepelte fennállásának 50. évforduló-
ját november 13-án. A megyeháza dísztermében az iskola
tanulói, tanárai és vendégek töltötték meg a széksorokat.

Tóth Kovács József, Varróné Szabó Ildikó és az alkotó,
Utcai Dávid a kiállítás megnyitóján. (Fotó: Vidovics)

Szerencsére nem „fele” közönség elõtt mutatkozott be új-
ra, a népszerû Ugorgyunk Társulat. Teljesen megtelt a váro-
si könyvtár emeleti olvasóterme az érdeklõdõkkel. A keddi
felolvasóest közönségét már az összeállítás címével is rá-
hangolták a szerkesztõk a témára. Poszler György és barátai
a „fele-barát” gyûjtõnév köré csoportosították az elhang-
zott irodalmi mûveket. Ezzel is üzentek: létezik barátság,
de néha nem annyira olyan, mint amilyennek gondoljuk,
érezzük.

Fele-barát
– a fele-színházban
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November 10-én lejátszották a nõi szuperli-
ga tekebajnokság IX. fordulóját, ahol a Szente-
si TE csapata szolnoki pályán fogadta a gyõri
Pannon-Flax SE csapatát. A Szentesi Te 3133
fát ütött, négy csapatpontot szerveze, pont-
szerzõk: Dóczi Erzsébet (518), Molnár Jánosné
(517), Tóth Andrea (534) és Marsi Margit (565).
A Pannon-Flax SE 2945 fával két csapatpontot

szerzett, a plusz 188 fáért járó kettõ pont is a
szentesieké, így a mieink 6–2-vel megszerez-
ték elsõ gyõzelmüket a bajnokságban.

Az ifjúsági versenyzõk 868–916 fát ütöttek, a
szentesiek részérõl egy csapatpontot szerzett
Jankovics Gréta (438), de a plusz 48 fáért járó
két pont az ellenfélé lett, így 1–3-ra kikaptak.

Teke: az 1. gyõzelem

Az OSC elleni 12-9-es si-
ker után a KSI-tõl 10-8-ra
kikapott a Valdor-Szentesi
VK férfi vízilabdacsapata.
A két fõvárosi mérkõzés ve-
zéráldozatokkal járt, Nagy
Márton és Martin Kolarik
súlyos sérülést szenvedett,
így õket hetekre elveszítette
Fülöp Tibor vezetõedzõ.

Az OSC ellen végig vezet-
ve, magabiztosan gyûjtötte
be a bajnoki pontokat a
Szentes, sajnálatos módon
azonban Nagy Márton a ta-
lálkozón arccsonttörést szen-
vedett. – Egy víz alatti térde-
lést követõen két helyen tört
el az arccsontom – mesélte
Nagy Márton, akit hétfõn
már meg is mûtöttek. – A já-
romcsont és a fülem melletti
csont tört el. Szerencsére csa-
varokat, lemezeket nem kel-
lett elhelyezni az arcomban,

így a mûtétet követõen arc-
védõvel már játszani szeret-
nék. Fájdalmaim szerencsére
különösebben nincsenek,
egyedül a még meglévõ zsib-
badás okoz kellemetlenséget,
mivel a rúgás ideget is elta-
lált, hosszabb idõbe is belete-
lik, mire ez elmúlik. 

Nagy Márton elmondta,
hogy a súlyos sérülést okozó
Szentesi Ádám egyelõre még
csak az egyik csapattársán
keresztül kért elnézést, köz-
vetlenül még nem. Ráadásul
Marci és az OSC vízilabdá-
zója ismerik egymást, hiszen
ugyanarra az edzõképzõ tan-
folyamra járnak mindketten.
Nagy Márton két hét múlva
már a Komjádi kupán szeret-
ne medencébe szállni, mivel
a csoportból van esélye to-
vábbjutnia a Szentesnek, rá-
adásul olyan szabályok sze-

rint játsszák ezeket a mérkõ-
zéseket, ami a sima szabály-
talanságot is azonnal kiállí-
tással bünteti.

A KSI elleni mérkõzés ele-
jén ráadásul a szlovák ide-
genlégiós, Martin Kolarik is
súlyos sérülést szenvedett,
eltört ugyanis a középsõ uj-
jának a kézfejcsontja, rá öt-
hetes kihagyás vár, a játékos
már haza is utazott. Az elsõ
negyed végén még a Szentes
vezetett, majd a második
nyolc percet 5-1-re elvesztet-
te a Valdor, és bár 9-8-ra még
fel tudott zárkózni a gárda,
pontot nem sikerült szerezni. 

A Magyar Kupa hétvégi
négyes döntõje miatt nem
lesz bajnoki forduló, a Szen-
tes legközelebb a Vasas ven-
dégeként száll medencébe a
fõvárosban.

hv

Mozgalmas hétvégén van
túl a Szentes Junior FC, s
ezzel jórészt lezárultak a
szabadtéri labdarúgó edzé-
sek és mérkõzések  a fiata-
labb korosztály számára.

Múlt pénteken a Bozsik
Program keretében az U7,
U9 és U11 korosztály mérte
össze tudását a vidéki ellen-
felekkel, majd az U16-osok
játszottak bajnoki mérkõzést,
melyet elsöprõ fölénnyel
nyertek a Kistelek csapata el-
len. Szombaton az Interliga
meccsei következtek a kiseb-
beknek; ide Romániából és
Mezõberénybõl érkeztek a
vendég együttesek, amíg az
U19 gárdája a Csanytelekkel
került pályára. A két nap
alatt több mint 70 szentesi
gyerek sportolhatott a szer-
vezõk jóvoltából. 

Az egyesület további céljai
közé tartozik, hogy az óvo-
dás korosztályt is fokozato-
san bevonja a sportolásba és
minél korábban megszeret-
tesse a kicsikkel a futballt, s
ezzel együtt a rendszeressé-
get és a közös játék élmé-
nyét. Jelenleg öt óvodában
folyik foci edzés heti egy al-
kalommal, ezt tovább gon-
dolva viszont az a cél, hogy
a szülõk támogatásával egy-
re több 7 év alatti gyermek
látogasson le a pályára, hogy
itt fejlõdjön megfelelõ szak-

emberek, edzõk segítségével.
Ez adta az ötletet a Szentes
Junior FC vezetõi gárdájá-
nak, hogy a Szent Erzsébet
Hetek keretében meghívásos
alapon közösségi focitornát
szervez a város 10 óvodája
számára. A torna november
23-án, szombaton 9 órától
kezdõdik a Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola
tornatermében, melyre min-
den szentesi óvodából várják
a 6-10 fõs csapatokat. Tari
Róbert elnökségi tag elmond-

ta, bízik benne, hogy a kez-
deményezés nem lesz hiába-
való és emelkedik majd a
mini korosztályos focisták
száma, mivel jelenleg az
egyesület igen csekély szá-
mú leigazolt versenyzõt tud
pályára állítani ebben a kor-
osztályban. Megtudtuk még
tõle, hogy a rendezvényen
az apróságok díjazásban ré-
szesülnek, hogy ezzel is mo-
tiváltabbak legyenek és érez-
zék a részvétel fontosságát.

F. A.

Ovis focitornát rendeznek

A hazai súlyos, nyolcgólos
vereséget követõen idegen-
ben is nagy pofonba szaladt
bele a Szentesi Kinizsi me-
gyei elsõ osztályú labdarúgó
csapata. A Kinizsi szomba-
ton a Csongrád ellen vív ki-
esési rangadót a Pusztai
László Sporttelepen. 

Makóra látogatott a Szen-
tes az elmúlt hétvégén, ám
nem sok örömük volt ebben
az utazásban a mieinknek.
Az elsõ félidõ elsõ felében
még jól tartotta magát a Ki-
nizsi, ám a 30. percben meg-
pecsételõdött a szentesi csa-
pat sorsa. A hazaiak kapura
törõ támadóját Szél Bence a
büntetõterületen belül buk-
tatta, ami tizenegyest és pi-
ros lapot ért a játékvezetõ-
nél. Mivel cserekapus nélkül
érkezett a Szentes Makóra,
így Polyák Csabának kellett a
kapuba állni, közel egy órán

keresztül a hátvédbõl lett al-
kalmi kapus próbálta útját
állni a hazai támadásoknak.
A félidõ vége elõtt megdup-
lázta elõnyét a Makó, majd a
második részben gyakorlati-
lag 25 perc alatt végképp
padlóra küldte az elfáradó
Szentest. – Szél Bence biztos,
hogy nem védhet a Csong-
rád ellen szombaton, így
Gömöri Zoltán és Szabó Dániel
közül kell kiválasztanunk
azt, aki ezen a roppant fon-
tos bajnokin védi majd a ka-
punkat – mondta Bozóki Zol-
tán vezetõedzõ. – Ahogy az
várható volt, Lekrinszki Arielt
is eltiltották, nem is egy, ha-
nem három mérkõzésre, így
õ már idén nem léphet pá-
lyára. Bízunk benne, hogy a
srácok átérzik a mérkõzés
fontosságának súlyát, és ha-
zai mérkõzésen be tudjuk
gyûjteni a bajnoki pontokat.

A Csongrád valamivel
„feldobottabban” érkezhet
Szentesre, hiszen a Kinizsi
leendõ ellenfele a legutóbbi
bajnoki fordulóban 4-1-re
nyert a Kistelek ellen, ráadá-
sul többen felépültek sérülé-
sükbõl, így bõvebb keretbõl
válogathat Dósa Rácz Pál ve-
zetõedzõ. A Szentesi Kinizsi
– Csongrád mérkõzés szom-
baton, 13 órakor kezdõdik a
Pusztai László Sporttelepen.
A mérkõzést megelõzõen ke-
rül sor a Dózsa-ház mellett
kialakított parkban a Puskás-
szobor avatására 11 óra 30
perctõl, majd ezt követõen a
jelenlévõk megkoszorúzzák
Pusztai László emlékfalát, il-
letve ekkor kerül sor a 100.
születésnapját ünneplõ Szen-
tesi Kinizsi centenáriumi
emléktáblájának avatására
is.

hv

Rangadó a Csongrád ellen
- szoboravatással

Tíz csapat részvételével rendezték meg az
elmúlt hétvégén a hagyományos Hungerit
Kupa felkészülési tornát a Dr. Papp László
Városi Sportcsarnokban. Az elsõ napon két-
szer 15 perces csoportmérkõzéseken döntöt-
ték el a továbbjutás sorsát, a második napon
vigaszági mérkõzéseket játszottak, majd a
felsõházi döntõt bonyolították le. A döntõt a
Szemicilin csapata nyerte meg büntetõ rúgá-
sokkal.

A felkészülési torna végeredménye 1.
Szemicilin (Török Márk, Tóth Zoltán, Csurgai
Péter, Bõdi Tamás, Kanász Gábor, Gémes Zoltán,
Herczeg Szabolcs, Nemes Zsolt, Szabó Dániel,
Tirpák Ramón) 2. Grund, 3. B-28 Stúdió

A Hungerit Kupát november végén, de-
cember elején rendezik a sportcsarnokban,
ahol a jövõ héttõl fogadják a csapatok neve-
zését.

A Szemicilin a legfelkészültebb

A Pannon Kupa õszi záró
fordulóját rendezték a rög-
bi-bajnokság harmadik vo-
nalában. A Szentesi ’91-e-
sek Szegedre látogatott,
ahonnan egy gyõzelemmel
és egy vereséggel tértek ha-
za a mieink.

Törõcsik Sándortól, a csapat
rutinos játékosától megtud-
tuk, hogy a Szentes az utolsó
helyen álló Debrecentõl ka-
pott ki enervált játékkal 17-0-
ra, majd sikerült javítani a

házigazda Szeged ellen. A
vereség ellenére a mieink a
csoport élén végeztek az õszi
szezon végén, ami azért fon-
tos, mert ha a tavaszi idény
végére is sikerül megõrizni
ezt a pozíciót, akkor a nyu-
gati csoport elsõ helyezettjé-
vel mérkõzhetnek meg a ’91-
esek a harmadosztályú baj-
noki címért. A bajnokság ta-
vasszal folytatódik, egészen
pontosan március végén, áp-
rilis elején, addig a játékosok

hét közben egyedül edzenek,
hétvégenként pedig közös
edzések szerepelnek a prog-
ramban. – Tavasszal még eb-
ben a bajnokságban kell
helyt állnunk, és szeretnénk
megnyerni a harmadosztály-
út, mert a célunk minden-
képpen az, hogy a második
vonalban szerepeljünk. Úgy
gondolom, hogy nekünk ott
a helyünk – mondta Törõ-
csik Sándor.

hv

Õszi elsõk a ’91-esek

Nagy Márton
súlyos sérülése

Nagy Márton két hétig nem lõhet kapura
bajnoki meccsen. (Fotó: Vidovics)

Jó a hangulat a Junior FC edzésein.

Feljebb lépnének egy osztállyal a szentesi rögbisek.
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Jókedvûen nyitott ajtót
Tóth László (képünkön), aki
idén decemberben tölti be
75. életévét. Az elõszobába
lépve csodálatos emlék-
gyûjtemény fogadott, me-
lyen Laci bácsi labdarúgó-
játékvezetõi életpályája
kezdett el mesélni a rég-
múltról, csapatzászlókról,
emléktárgyakról és fényké-
pekrõl és a teljes kibonta-
kozásról. 

Kiderült, hogy Tóth László
az 1960-as években szeretett
bele a labdarúgó-mérkõzé-
sek vezetésébe, ezért rögtön
a játékvezetõi-képzés elvég-
zése után a járási bajnokság-
ban kezdett el meccseket ve-
zetni. A Szentes és környéké-
hez tartozó csapatok össze-
csapásait vezette ezekben az
idõkben, majd a ranglétra
következõ fokára a ’70-es
években lépett fel, amikor
már országos mérkõzésekre
hívták játékvezetõnek. Ne-
vetve mesélte, hogy amikor
szerdán és szombaton is
meccset vezetett az ország
távoli helyein, akkor a Tra-
bantjával tette meg például a
Gyõrbe vezetõ utat. Kérdez-
nem sem kellett Laci bácsit
és máris a „csúcstalálkozók-
nál” járt a története mesélé-
sében. –Népstadion, 80 ezer
szurkoló, kivonultunk a játé-
kosokkal együtt és hajrá in-

duljon a meccs! –  fûzte bele
átéléssel az emlékezetes
meccsek eseményei közé. A
fiókból elõkerültek a régi, fe-
kete-fehér fényképek. – Leg-
jobban az éjszakai, lámpafé-
nyes bajnoki mérkõzéseket
szerettem! – mondta és rög-
tön mutatta is a Dózsa-Vasas
meccs képét. De ez még nem
minden! A legkedvesebb fo-
ciélményére rákérdezve, La-
ci bácsi egy Varsóban veze-
tett nemzetközi meccsrõl,
pontosabban annak elejérõl
mesélt.

– Képzeld el, ahogy a
meccs elején vonultunk fel a
pályára! A két külföldi csa-
pat között ott álltunk mi,
magyar játékvezetõk és tisz-
teletünkre vonták fel a cso-
dálatos magyar zászlót, mi-
közben sok tízezer nézõ ült
körbe a lelátókon. Csodála-
tos érzés volt! Ezt csak úgy
élhettem meg, hogy ott vol-
tam, az érzést elmesélni nem
lehet!

Segíteni a legjobb

Elõkerült a történetek kö-
zül Laci bácsi másik élethi-
vatása is. Ugyanolyan lelke-
sedéssel számolt be a szente-
si OTP-fiók vezetésének 30
évnyi megélt tapasztalatáról,
mint a focimeccsekrõl. –
Azokban az idõkben, 1957-
tõl 1998-ig, a városban egye-

dül az OTP Bank szolgálta ki
a lakosságot és a megenge-
dett keretek között mindig
igyekeztünk segíteni az itt
élõ szentesi embereket. A
házépítések ebben az idõben
indultak meg jelentõsen,
amelynél többek között az
OTP is, a kedvezõ hiteleivel,
nagyban segítette például a
kertvárosi rész kiépülését  –
válaszolta a hivatása emlé-
kezetes eseményeire vonat-
kozó kérdésemre. A történe-
tet folytatva Laci bácsi ki-
emelte, hogy a mai napig

rengeteg ember kedvesen
köszönti Szentes utcáin jár-
va-kelve, ami jó érzés szá-
mára, de ennyi év szolgálat
után sajnos nem minden arc-
ra emlékszik vissza. Olyan is
elõfordul, hogy megszólítják
és megkérdezik, hogy mivel
viszonozhatják a régmúlt se-
gítséget. A legjobban akkor
érezte magát vezetõi pálya-
futása alatt, amikor látta,
hogy nehéz helyzetben lévõ
családoknak tudtak segíteni,
a bank pénzügyi segítségé-
vel lakáshoz jutni. Számára

ez a legkedvesebb elismerés,
visszajelzés, ez munkája
gyümölcse.

Természetesen és
mértékletesen

Mikor magánéletérõl kez-
dett beszélni meglepõdtem,
mivel elmondta, hogy a lab-
darúgó-játékvezetõi és bank-
vezetõi hivatása mellett bi-
zony még kertet is mûvelt,
sõt fóliázott, de még pulyká-
kat is tenyésztett. Hogyan
fért mindez bele a minden-
napjaiba? – kérdeztem. –
Könnyen megoldottam a fel-
adataimat, mivel mindegyi-
ket szerettem végezni. Min-
dig össze tudtam hangolni a
munkáimat. Nyugdíjas ko-
romban is a mai napig bicik-
livel járok, kertészkedem,
gondozom a szõlõimet és
még néhány kacagó gerlét is
tartok, akik nagyon kedves
madarak  – meséli és közben
az arcán a lelkesedés és az
elhivatottság tükrözõdik. 

Családjáról kérdezve,
nagyfokú büszkeséggel be-
szélt gyermekei életérõl. If-
jabb Tóth Laci neve ismerõsen
cseng nemcsak a szentesiek
körében. A háromszoros
olimpikon nemzeti váloga-
tott vízilabdás, aki jelenleg
Szentesen irányítja a nõi pó-
lócsapatot, kiemelkedõ hiva-
tása mellett még két unoká-

val is megajándékozta Laci
bácsit. Egy olimpiai csapat-
tablóra mutatva már fejbõl
sorolja fia játékostársait:
– Kósz, Kuna, Gyöngyösi,
Vincze, Tóth… – mind-mind
nagy nevek a szakmában.
Másik gyermeke, Tóth Judit
mûvészi pályát választott
magának és operaénekes
lett. A Szegeden élõ énekes-
nõt a közelmúltban hallhat-
tuk a helyi zeneiskola kon-
certtermében, amikor is a
Sun City Singers tagjaként
örvendeztette meg a szentesi
zenehallgató közönséget. Õ
is két szép gyermekkel bõví-
tette a család unokáinak szá-
mát. 

A beszélgetés végére ren-
geteg értékes tapasztalattal
lettem gazdagabb Laci bácsi
élettörténete alapján. – Tu-
dod, a legfontosabb szem-
pontok az életemben, hogy
mindig természetesen visel-
kedjek másokkal és mérték-
letes életmódot éljek. Mindig
követtem a pályámat, felada-
taimat és minden részét sze-
retettel végeztem. Jelenleg is
remek étvágyam van és ki-
egyensúlyozottan élek – zár-
ta beszélgetésünket Tóth
László. 

További jó egészséget kí-
vánunk, Isten éltessen Laci
bácsi!

Deák Albert

Kos
Anyagi helyzete nem en-
gedheti meg az ésszerût-

len költekezést. Ha nem figyel oda,
emiatt felmehet a pumpa. Ne hibáz-
tasson senkit se. Csak önmaga
könnyelmûsége okolható az állapo-
tért. 

Bika
Most egyedül kell szembe-
nézzen a félelmeivel, hogy

legyõzhesse belsõ „démonait”.
Amennyiben külsõ segítséget kapna,
nem lenne értelme az egésznek. Ez a
feladat megoldatlan maradna újra.

Ikrek
Jó lenne, hogy egy kis
idõre kikapcsolva hagyná

a vészjelzõit. Belefeledkezik a mun-
kájába, észre sem veszi, hogy alig
fordít idõt a pihenésre és a szerettei-
vel való kapcsolatai ápolására. 

Rák
A pozitív energiájának
most nagy hasznát veheti.

Sok értékes információ birtokába jut,
sajnos olyan is akad közötte, ami
kapcsán kiderül, hogy számos rossz-
akarója, irigye van. 

Oroszlán
Egy kicsit túlhajtotta ma-
gát az utóbbi idõben a

munkahelyén. Egy kis pihenés, lazí-
tás csodákat tesz önnel. Spontán
hívja össze ismerõseit. Ha még az
idõjárás is kedvez, igazi jó társaság
verõdhet össze. 

Szûz
Az üzleti életben szeren-
csés periódusában van,

és több jó lehetõségbõl válogathat.
Kreatív ötleteivel elnyeri egy befolyá-
sos személy bizalmát, de kerülje az
összetûzéseket úgy a munkahelyén,
mint a családi köreiben.

Mérleg
Aggasztja egy-két dolog a
munkahelyével kapcsolato-

san, mégis lelkiismeretesen és ered-
ményesen ellátja a feladatait. Elõfor-
dul, hogy olykor túlbonyolítja a dolgo-
kat. Törekedjen az egyszerûségre,
mert ezzel nagy sikereket érhet el. 

Skorpió
Valami új dologra vágyik.
Barátaival tervezhet kirán-

dulást egy olyan helyre, ahol eddig
még egyikük sem volt. Üzlettársaival
némi összetûzésbe kerülhet egy félre-
értett apróság miatt. 

Nyilas
Ígéretes napok következhet-
nek a pénzszerzés és a be-

fektetések szempontjából. A munkahe-
lyén is ebben a periódusban nagyon
népszerû. Eljött az ideje, hogy most jól
éljen ezzel a helyzettel. 

Bak
Nyújtsa a maximumot a
munkájában, és ne azt vár-

ja, hogy mikor ér véget a nap. A mun-
kahelyén úgy alakulnak a dolgok, hogy
meg tudja mutatni szaktudását, el-
mondhatja ötleteit, lehet, hogy késõbb
magasabb státuszba léphet.

Vízöntõ
Önre mosolyog a szeren-
cse. Ezért lehet, hogy egy

kisebb pénznyereményt kap, vagy
nyer egy utazást. Most ne aggódjon a
munka miatt, inkább élvezze a hét kí-
nálta jó lehetõségeket.

Halak
Nagy lehetõség kínálkozik
fel ön elõtt. Akkor tudja jól

kihasználni, ha gyorsan cselekszik. Ez
nem jelenti azt, hogy el kell kapkodni a
döntést megfontolás nélkül. Üzletfelei-
vel jól megértik egymást, és sínre te-
hetik a közös ügyüket.

November 19-22.
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A Szentes Városáért Civil Fórumhoz csatlakozott társult szer-
vezetek idén is megrendezik a „Szeretetakció a szegények kará-
csonyáért” gyûjtõakciójukat, amely november 1-tõl december
21-ig tart. November 1. és december 19. között gyermekjátéko-
kat, tartós élelmiszert, kisebb pénzadományt fogadnak szer-
dánként 15 és 17 óra között az Árpád Szabadidõs Sportklubban
(Kiss B. u. 3.). Felajánlásokat a Szeretetakciós gálamûsoron is
fogadnak december 13-án, pénteken 15 órakor a Móricz
Zsigmond-házban.. A nagyobb összegeket a Kereskedelmi és
Hitelbank szentesi fiókja 10402836-28351687-0000000 számla-
számra utalhatják „Szeretetakció” megjegyzéssel.

Szeretetakció
November 16-án, szombaton 15 órakor Kispálné Fejes Erzsé-

bet A fények útján címû kiállítása nyílik a városi könyvtár-
ban. Megnyitja Korecz Mónika cégvezetõ, közremûködik Ráfi
Balázs (zongora).

A fények útján

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 látható
nyitva tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
November 14-18. 
15 óra  Khumba – dél-afrikai

animációs film,
17.30 óra Tad Jones csudála-

tos kalandjai – spanyol animáci-
ós film,

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

November 21-25. 
17.30 óra Pinokkió – olasz-

belga-francia-luxemburgi animá-
ciós film,

20 óra Menedék – amerikai
romantikus film.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 15-tõl

- Te, engem mindig kizár az asz-
szony a lakásból, ha részegen me-
gyek haza... Mit tegyek, nincs valami
ötleted?
- Én azt szoktam csinálni, hogy be-
kopogok, levetkõzöm, beadom a ru-
háimat az ajtón, és nincs az az asz-
szony, aki hagyná, hogy a férje mez-
telenül ácsorogjon az utcán.
- Rendben, kipróbálom...
Legközelebb mikor találkoznak, meg-
kérdi a másik:
- Nos, bevált a tervem?
- Hát, csak részben...
- Hogyhogy részben?
- Bekopogtam, levetkõztem, beadtam
a ruháimat az ajtón, az becsukódott,
ám ekkor hirtelen bemondta egy
hang: „Deák tér következik...”

Két vadász beszélget az erdõben:
- Amikor megcélzom a nyulat, az
máris írhatja a végrendeletét!
A tisztáson hirtelen feltûnik egy tapsi-
füles. A hencegõ vadász elõkapja a
puskáját, rálõ, de a nyúl elszalad. Mi-
re a másik epésen megjegyzi:
- Úgy látom, szalad a közjegyzõhöz.

A tanárnõ megkérdezi Mórickát,
hogy mit rajzolt a lapjára. Móricka azt
feleli:
- Egy tehenet, ami a mezõn legel.
- De semmi sincs a lapodon - mond-
ta felháborodottan a rajztanár.
- Nem megmondtam, hogy elment a
mezõre legelni?!

A repülõgép egyik utasa nagyon fél,
de a pilóta próbálja nyugtatni:

- Repülni nem is olyan veszélyes,
mint autót vezetni. Képzelje csak el!
A múltkor utazott a barátom az autó-
pályán, amikor hirtelen ráesett a ko-
csijára egy repülõgép!

Egyetemi biológia elõadáson a pro-
fesszor az alkohol káros hatását de-
monstrálja. Fog egy poharat, megtölti
vízzel, míg egy másikat whiskeyvel.
Aztán egy gyufás skatulyából elõvesz
két gilisztát, az egyiket beleteszi a
vízbe, a másikat pedig a whiskeybe.
Az elsõ giliszta vígan ficánkol a víz-
ben, míg az alkoholba tett giliszta né-
hány másodperc vonaglás után
megmerevedik és lesüllyed a pohár
fenekére.
- Látják? – fordul a prof a hallgató-
sághoz. – Az alkoholba tett giliszta
megdöglött, míg a másiknak látható-
an semmi baja. Önök szerint mit bi-
zonyít ez?
- Azt – hangzik a hátsó sorból, –
hogy ha whiskeyt iszik az ember,
nem lesz gilisztás.

Mosóporreklám:
- Nézze milyen ragyogóan fehér lett
ez az ing!
- Szép, szép, de nekem kockásan
jobban tetszett…

Az irodavezetõ úgy gondolja, tudato-
sítja mindenkivel, kinek tartoznak en-
gedelmességgel. Vásárol egy „Én va-
gyok a fõnök!” feliratú táblát, és ki-
szögezi az ajtajára. Mikor késõbb
visszatér az ebédszünetrõl, csodál-
kozva látja, hogy valaki egy cetlit ra-
gasztott az ajtajára:
„Fõnök, a felesége telefonált. Kéri
vissza a tábláját.” 

Pótfûtés

75 év a lakosság és a sport szolgálatában

A Szentes Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Bácskai Juli Pszichoszínházának:
„Sértések háza, avagy megsértesz
vagy megsértõdsz” címû elõadására.

Fõszereplõk: Galkó Balázs és Láng Annamária,
közhegedül Bóna János.

Idõpont: november 19-én, kedd 16 óra
Helyszín: Szentes Városi Könyvtár, Kossuth u. 33-35.

A városi könyvtárban mûködõ filmklubban A mások élete
címû színes, német filmet vetítik november 21-én, csütörtö-
kön 18 órakor.

A film Kelet-Berlinben, 1983 novemberében, hat évvel a
berlini fal leomlása elõtt játszódik: az NDK és állambiztonsá-
gi szolgálata még elnyomja a (másként) gondolkodókat, és
kíméletlen megfigyelõ-besúgó rendszere mindenkit behálóz. 

Filmklub: A mások élete



(Folytatás az 1. oldalról)
Fehér Mónika, a Szentesi

Romák Kisebbségi Önkor-
mányzatának elnöke úgy fo-
galmazott, hogy a kanális
utáni részen épült 98 családi
ház közül csupán négyben
élnek magyarok. Barát Endre
hozzátette, hogy a városban
még másik három szegregá-
ciósan veszélyeztetett telep
található, ahol zömében nem
romák élnek. A kisebbségi
önkormányzat szociális fel-
mérése szerint a roma gyere-
kek járnak óvodába, majd ál-
talános iskolába, sõt az utób-
bi idõben már bölcsõdébe is
hordják szülõk a kicsiket,
viszont még mindig kevés a
fõiskolás vagy egyetemista
cigány. Fehér Mónika ta-
pasztalata szerint egyre töb-
ben átélik a romaság hátrá-

nyát, megkülönböztetés éri
õket szórakozóhelyeken és
álláskeresés során is. A ki-
sebbségi önkormányzat
anyagiak hiányában nem
tud segítséget nyújtani sem a
továbbtanulásban, sem szo-
ciális téren és a cigányság
identitásának, kultúrájának
megõrzése érdekében sem.

Barát Endre elmondta,
hogy a szegénység a világon
mindenhol ugyanolyan, és
nem etnikai kérdés. Felméré-
sek szerint Magyarországon
közel 4 millióan élnek sze-
génységben és a romák/ci-
gányok száma a félmilliót
haladja meg. A szegénység
nem csupán az anyagiak hiá-
nyát jelenti, hanem megfosz-
tottságot tudástól, kultúrától
és kapcsolatoktól. A sze-
génység öröklõdik, újrater-

melõdik és a mindennapi lé-
tért való örökös küzdelemrõl
szól.

Az Együtt Szentesért
Egyesület estjét közös be-
szélgetéssel zárták a megje-
lentek és elhatározták, hogy
összefogva próbálnak segíte-
ni a rászorulókon gyûjtéssel,
adományokkal és önkéntes
munkával.

Besenyei Gábor

Cigány vagy roma?
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Nagypál Julianna kezde-
ményezésére szervezték
meg hagyományteremtõ jel-
leggel az irodalmi kávéhá-
zat a Kiss Bálint Református
Iskolában, de amint a szer-
vezõ nagyon frappánsan fo-
galmazott nevezhetjük
„szellemi uzsonnának” is.

Az ötlet a református Csil-
lagpont, illetve az evangéli-
kus Szélrózsa ifjúsági  talál-
kozók mintájára született
meg, célja a közösségterem-
tés, kapcsolatok építése.
Eszter könyve alapján szín-
vonalas mûsorral készültek
a gyerekek, zenei betét mel-

lett a pedagógusok is emel-
ték a délután fényét. A kö-
zel 100 fõnyi résztvevõ tea
és kávé fogyasztása közben
beszélgetett el a folytatás-
ról. A bevétel a KIE szere-
tetszolgálati csoportját tá-
mogatja.

VERA

Elvesztette mobiltelefonját
egy férfi Szentesen, ám egy
másik megtalálta. SMS-ben
lelevelezték, hogy a megtalá-
ló ötezer forintot kap, amiért
visszaszolgáltatja a telefont,
ám az átadás-átvétel pofoz-
kodásba torkollott. A tulaj-
donos megbízottja – infor-
mációnk szerint – alkudozni
kezdett az összegen, ami a
megtalálónál nem aratott si-
kert, ebbõl alakult ki a szó-
váltás, majd elcsattant egy

pofon. A rendõrség garázda-
ság miatt indított nyomozást
az ügyben.

Betörtek egy társasházba
hétfõn délelõtt Szentesen. A
tettes befeszítette az ajtót,
majd készpénzt és ékszere-
ket vitt el a lakásból. A tol-
vajt nagy erõkkel keresik a
szentesi rendõrök.

Több pénztárca és mobilte-
lefon tûnt el az egyik helyi
szórakozóhelyrõl a hétvé-
gén. A kikapcsolódni érkezõ

vendégek kabátjukat és tás-
kájukat a tánctér melletti
székekre rakták, innen gyûj-
tött be a tolvaj pénztárcákat
és telefonokat.Kézitáska és
okiratok tûntek el az egyik
személygépkocsiból a Somo-
gyi Béla utcában. A tettes
dolgát alaposan megkönnyí-
tette, hogy az autó lezáratlan
volt, így minden különösebb
nehézség nélkül ki tudta
venni az utastérben hagyott
táskát. hv

Összevesztek a telefonon

Született: Kiss Antal és Neumann Anettnek (Derekegyházi
oldal tanya 203.) Anett Lilien nevû gyermeke.

Elhunyt: Lantos Imréné Bugyi Mária (Nagy S. u. 15.), La-
kos László Ferenc (Kikelet u. 29.), Bari Borbála (Dankó P. u.
10.), Szamosközi Ilona (Derekegyházi oldal, tanya 90.)

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 18-ig Kertvárosi Patika (Köztársa-
ság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. November 18-25-ig
Menta Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18, szombat
8-16.30-ig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november
16-17-én Molnár Sándor, Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00.

I rodalmi kávéház

Kézmûveskedés 

November 19-én, kedden
fél 5-tõl kézmûves foglalko-
zással (tobozfigurák készíté-
se) várják a gyerekeket a
szervezõk az ifjúsági házban!
Bõvebb információt a hely-
színen és a 314-211-es szá-
mon kaphatnak az érdeklõ-
dõk. A belépés ingyenes.

Ady élete

November 21-én, csütörtö-
kön 19-21 óráig az Irodalmi
életrajzok címû elõadássoro-
zat következõ elõadásán az
érdeklõdõk Ady Endre életé-
rõl beszélgethetnek az elõ-
adó Poszler Györggyel. 

A rendezvényre a belépés
díjtalan.

November 22-én, pénteken
a 33 méteres medence fölé,
november 25-én, hétfõn pe-
dig a 25 méteres (tanmeden-
ce) fölé húzzák fel a téliesí-
tett sátrat. Az üdülõközpont
tájékoztatása szerint a 33-as
és az 50 méteres medence
vízhõfoka továbbra is 28 C-
fok fölötti lesz, így a látoga-
tók továbbra is élvezhetik a
fürdõzést. A termálmeden-
cék vize is megszokott hõfo-
kú, valamint szerda, szombat
és vasárnap a komfortos
szaunaházba is várják a ven-
dégeket.

Felhúzzák
a sátrakat

Közmeghallgatás
November 22-én, pénteken

14 órától közmeghallgatást
tart a képviselõ-testület,
amelyre várják a város lakos-
ságát, az intézmények, szer-
vezetek képviselõit a polgár-
mesteri hivatal dísztermé-
ben.

Ez egy jó világ. És az em-
berek alapvetõen, a szívük
mélyén jók. Mégis néha
más képet fest az élet.

Ilonka néni, a drága szom-
szédasszonyom egyedül él
piciny házikójában egy Szen-
tes széli tanyában. Jóságos,
csepp öreg néni, aki bár las-
sacskán, de minden nap, ma-
ga termesztette kukoricájá-
ból látja el jószágait. Éppen
az ebédet költötte, mikor du-
dálást hallott. Ahogy kilépett
az ajtón, a háza mellé gördü-
lõ autóból kiszálló férfi már-
is odaszólt neki, hogy hozta
a pénzt, amivel a fiának tar-
tozik. Engedje be, ott aztán
papírt is írnak róla, hogy õ
biz a 12 ezer Ft tartozását ki-
egyenlítette. Ilonka néni nem
tudott semmiféle tartozásról
és arról sem, hogy fia bárki-
nek bármit eladott volna.
Azt felelte a férfinak, hogyha
tartozik a fiának, rendezze el
vele. „Ugyan, ne legyen már
ilyen bizalmatlan!” – mondta
a férfi, azzal benn is termett

a házban és elkezdett koto-
rászni a pénztárcájában.
Nagy sopánkodására csak
egy húszezres és néhány ez-
res volt nála. Arra biztatta
Ilonka nénit, hogy váltsa fel.
Õ majd ad neki 22 ezer forin-
tot és a néni visszaad tizet.
“Még csak egyszer volt hú-
szezres a kezemben és fel
sem ismerem azt. Nem tud-
hatom, hogy hamis-e – vála-
szolta a férfinak. Szerencsére
Ilonka néni sem ma jött le a
falvédõrõl és némi tanako-
dás után úgy döntött, hogy
felhívja a fiát és tisztázza a
helyzetet. Történetünk gya-
nús szereplõje a tárcsázást
sem várta meg, inkább gyor-
san elviharzott. Még aznap
kiderült, hogy a fiának való-
ban nem tartozott senki.
Csak azt sajnálta Ilonka néni,
hogy nem kérdezte meg a
férfitõl, hogy mi a fia neve és
honnan ismeri õt. 

Elmesélt még két hasonló
történetet. Az egyik a Villogó
utcai piacon történt. Az is-

merõse vett valamit pár száz
forintért és tízezressel fize-
tett. Már csak a közeli kocs-
mában derült ki, hogy a
visszajáró ezresek mind egy
szálig hamisak voltak. Ru-
hákkal is házaltak már a ta-
nyavilágban. Hiába mondta
a néni, hogy nem szeretne
semmit vásárolni, az asszony
arra buzdította, hogy fogadja
el a csomag zoknit, amit szó
szerint a kezébe tuszkolt.
Nem baj, ha nincs pénze,
majd megadja máskor. 

Ilonka néni, akit nem
olyan könnyû rászedni, azt
üzeni, hogy bízzuk magun-
kat a megérzéseinkre. Ha el-
fog bennünket a bizalmat-
lanság, akkor hallgassunk az
ösztöneinkre. A családom-
mal mi is gyakrabban fo-
gunk átmenni hozzá, hogy
megbizonyosodjunk arról,
minden rendben van nála,
hiszen õ sem lesz már fiata-
labb.

Életrevaló

A néni és a hamis húszezres

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü november 18—22.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Zöldségleves és

fokhagymakrémleves
A menü: Pacalpörkölt, köményes

burgonya, saláta
B menü: Sült hekk, petrezselymes

rizs, saláta
Kedd: Tárkonyos krumplileves és

rumos szilvaleves
A menü: Lecsós szelet, tészta
B menü: Dubarry-pulykamell,

kukoricás rizs
Szerda: Csülkös szárazbableves és

májgaluskaleves
A menü: Fasírt, kelkáposztafõzelék
B menü: Milánói rakott tészta
Csütörtök: Paradicsomleves és

sárgaborsókrémleves
A menü: Rántott karaj, tört

burgonya, almaszósz
B menü: Csirkepörkölt, tészta, saláta
Péntek: Disznótoros májleves és

grízgaluskaleves
A menü: Rablópecsenye, sült

burgonya, saláta
B menü: Szilvalekváros gombóc v.

savanyú vetrece párolt
rizzsel és salátával

www.galeriakavehaz.hu (X)

A Duna Televízió Pannon
Expressz címû mûsorának
Szentesen készített epizódját
november 16-án, szombaton
12.10-kor vetíti a csatorna.
Mint lapunk is beszámolt ró-
la, az augusztusi kétnapos
forgatás során a stáb kenu-
zott a Kurcán, felmentek a
tv-toronyba, de megnézték a
tévések azt is, hogyan készül
a fekete kerámia, valamint

meglátogatták Csíky László
szobrász-orvost, bejárták a
múzeumokat, beszélgettek a
helybeliekkel, hajtottak haj-
tányt a Vasúttörténeti Emlék-
helyen, és megkóstolták a
Páter Házban az igazi szen-
tesi lecsós-köleses kacsát. Él-
ményeikbõl egy 25 perces
mûsort állítottak össze, mely
egyfajta esszenciáját adja
vissza a város hangulatának.

Városunk a Duna TV-ben


