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A termálvíz adta lehetõsé-
gek nagyobb mértékû hasz-
nosítását hangsúlyozta Móra
József a legutóbbi testületi
ülésen. A képviselõ vélemé-
nye szerint a távfûtés továb-
bi népszerûsítésével bõvíteni
lehetne a termálvízre alapo-
zott fûtésrendszert és erre fo-
gadókészség is lenne a la-
kosság körében. Móra József
lapunk kérdésére elmondta,

többen megkeresték a termál
lakóteleprõl, hogyan vezet-
hetnék házukhoz a termálvi-
zet például az Aldi áruház
mögött található, jelenleg
használaton kívüli kútról. A
képviselõ tudomása szerint
az a kút magántulajdonban
áll, azonban az önkormány-
zat távfûtési rendszere alkal-
mas lehet a bõvítésre. A kór-
ház  termálvizével több há-

zat is fûtenek a Köztársaság
utcán, a tízemeletes társas-
ház és a Kiss Zsigmond utca
közötti szakaszon, és véle-
ménye szerint a Móricz Zsig-
mond utcai háztulajdonosok
egy része is szívesen rákötne
az olcsóbb távhõrendszerre,
ha lenne rá lehetõsége. 

A városi távfûtést három
termálkútról biztosító Szen-
tes Városi Szolgáltató Kft.
vezetõjét is megkeresték la-
kosok ez ügyben. Döbrõssy
Iván elmondta, az érdeklõ-
dõk számára elvégezték a rá-
kötéshez szükséges számítá-
sokat, de folytatás nem tör-
tént.

(folytatás a 3. oldalon)

A halottak napi hétvége
után többen szóvá tették,
hogy a szentesi temetõkben
sötétben kellett tájékozódni a
sírok között. Egy szerkesztõ-
ségünket megkeresõ idõs ol-
vasónk az Alsó-református

temetõben a ravatalozóhoz
vezetõ úton tapasztalta a vi-
lágítás hiányát. Mint a Vá-
rosellátó Nonprofit Kft.-nél
megtudtuk, a temetõk egy-
házi kezelésben vannak, s a
sírkertekre egyébként sem

jellemzõ  a közvilágítás. A
városi  intézményhez tartozó
kérdéses területen még 1986-
ban szerelték fel a kandelá-
bersort, ám azok sohasem vi-
lágítottak, nézett utána kéré-
sünkre Balogh Györgyi, a vá-
rosellátó mûszaki vezetõje.
Mostanra pedig már teljesen
korszerûtlenné váltak a rozs-
dás lámpatestek, ki is kell
onnan venni õket.

(folytatás a 3. oldalon)

Folytatódik a Petõfi Szál-
ló felújítását is tartalmazó
projekt elõkészítése. A ter-
vezett fejlesztések megva-
lósítása érdekében város
területeket és ingatlanokat
ad bérbe és szinte polgár-
mesteri jogkörrel felhatal-
mazott tanácsnokot neve-
zett ki a program irányítá-
sára. A város eddig 170 mil-
lió forintot költött a szállo-
da felújításához kötõdõ ki-
adásokra.

A Petõfi Szálló felújítását
is tartalmazó Vitala-projekt-
hez kapcsolódó bérleti szer-
zõdésekrõl tárgyalt rendkí-
vüli zárt ülésen a képviselõ-
testület, tájékoztatta lapun-
kat Szirbik Imre polgármes-
ter. A fejlesztés több helyszí-
nen valósulna meg, az érin-
tett területekre és épületekre
15 plusz 5 évre bérleti jogot
biztosít az önkormányzat a
Szentes SPA & Medical Kft.
részére, amely cégben az ön-
kormányzat 39 százalékos
tulajdonjoggal rendelkezik.
A szállodán felül az alsóréti
parkerdõre valamint a volt
zöldségkutató területére és a
Wellnes Colosseum Ady
Endre utcai épületére bizto-
sít használati jogot a testület
által módosításokkal most
elfogadott szerzõdés. A pol-
gármester felhívta a figyel-
met, hogy a város nem adja
el az érintett ingatlanokat,
így azok fedezetként sem
szerepelhetnek semmilyen
hitelfelvételnél.

A szentesi Fidesz képvise-
lõcsoportja közleményben
tudatta, hogy „a rendkívüli
zárt képviselõ-testületi ülé-
sen, és az ehhez kapcsolódó
bizottsági üléseken, az
egyetlen napirendként sze-
replõ, álláspontunk szerint
súlyosan jogsértõ elõterjesz-
tés tárgyalásán nem vesz

részt”. Távolmaradásukat
részletesebben nem indokol-
ták.

Szirbik Imre elmondta,
hogy a tárgyalt projekt a vá-
ros pártpolitikán felül álló
közös ügye, ezért az elkövet-
kezõ idõre Horváth István
képviselõt kiemelt tanács-
nokként bízta meg az elõké-
szítési munkák irányítására.
A tanácsnok közvetlenül a
képviselõ-testületnek aláren-
delve végzi munkáját és
ugyanazok a jogok illetik
meg, mint a polgármestert,
kivéve a törvény által át nem
ruházható feladatokat. – Szá-
momra jelentõs segítség, hi-
szen így ez a terület konkrét
felügyeletet kap, és az így
felszabaduló energiáimat
más, folyamatban lévõ vagy
elõkészítés elõtt álló ügyekre
tudom fordítani – mondta
Szirbik Imre lapunknak.

A polgármester érdeklõdé-
sünkre felsorolta a Petõfi
Szállóra fordított eddigi költ-
ségeket is. – Három pénz-
ügyi szakasz különíthetõ el.
Az ÁPV által privatizált épü-
let visszaszerzése 7 év peres-
kedés után sikerült, akkor 20
millió forint vételárat fizetett
ki a város. A második sza-
kasz a Pendola Kft.-vel 2007-
tõl datált kapcsolata. Pénz-
ügyileg 50 millió forint tagi
kölcsönt adott a város a
munkálatok gyorsítására. A
Pendola ebbõl az összegbõl
30 millió forintot fizetett

vissza kamatostól, és még
tartozik 20 millió forinttal,
plusz 1,9 millió kamattal. Ez-
zel szemben sokkal több ér-
tékû munkát végzett el az
épületen. A szállóra fordított
összegek harmadik pénz-
ügyi szakasza a Vitalával
2012-ben indult program. A
befektetõ elkészített egy ide-
genforgalmi tanulmányter-
vet, amelyért 42 millió forin-
tot fizetett ki az önkormány-
zat. Ezen felül az elõkészítés-
hez kapcsolódóan 57,8 millió
forint tagi kölcsönt nyújtott a
Szentes SPA & Medical Kft.
részére, ez az összeg a finan-
szírozás terhére elszámolha-
tó, azaz megtérül a város-
nak. A Vitala a szerzõdésben
vállaltak szerint az üzleti ter-
veket leszállította és azok
alapján befektetõknek ki-
ajánlotta a projektet. Jelenleg
folyik a finanszírozási elõké-
szítés, ami részeként került
sor a mostani, bérleti szerzõ-
désekrõl szóló testületi dön-
tésre – sorolta a polgármes-
ter.

Szirbik Imre elmondta,
hogy a következõ lépés a fi-
nanszírozási szerzõdés meg-
kötése és a program indítása,
melynek felügyeletét látja el
Horváth István képviselõ. A
polgármester szerint várha-
tóan már a jövõ évben elkez-
dõdhet a több elembõl álló
fejlesztés gyakorlati megva-
lósítása.

Besenyei

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Sosem világítottak a lámpák a ravatalozóhoz vezetõ úton.

Bérbe adták a Petõfit

Termálvízzel fûtött
családi házak?

A város területén található termálkutak tizedét használ-
ják lakások és intézmények távfûtésére, a többi kút a kerté-
szetet szolgálja vagy nem mûködik. Az önkormányzat
mindhárom termálkútját bekapcsolta a távhõszolgáltatás-
ba, az Ilona-parti kútról fóliáknak is biztosít fûtést. Több
családi ház tulajdonosa is jelezte, szívesen kapcsolódna a
termálvíz nyújtotta fûtési rendszerhez. A gazdasági számí-
tásoktól függ, megéri-e adott ingatlanban a termálvízre ala-
pozott fûtési rendszer kiépítése.

Hiányos maradhat
a közvilágítás

Korán sötétedik a téli idõszakban, így ilyenkor több
problémát is okozhat a város különbözõ részein a közvilá-
gítás hiánya. Olvasói panasz nyomán elindulva találtunk
több olyan városi utcaszakaszt, ahol nincs megfelelõ világí-
tás, s kiderült, ezzel az önkormányzat mûszaki osztályán, is
tisztában vannak, egyenként 6 milliós beruházás lenne a
pótlásuk, a temetõkben pedig nem is lesz közvilágítás.

A CS-M Ép Építõipari Szolgáltató Kft. ügyvezetõje, Szabó
Imre az alábbi közlemény közzétételét kérte lapunktól:

Valótlanul, megalapozatlanul, bizonyíték nélkül állítottuk a
Szentesi Élet 2013. 10. 31. napján megjelent XLV. évfolyam 44.
számának 1. oldalán megjelent „Messzire az egyensúlytól“ címû
cikkben, hogy „A Sportcsarnokbéli parkettafelújítás minõsége és a
kivitelezõ által hátrahagyott 200 ezer forintos villanyszámla is napi-
rendre került...“ Ezekkel szemben a valós tény az: hogy a kivi-
telezõ szerzõdésszerûen teljesített és nem hagyott hátra ren-
dezetlen villanyszámlát.
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A Városházán látható egy
gipszbõl készült Petõfi-
mellszobor, amely koráb-
ban az emeleti folyosót, je-
lenleg a közgyûlési termet
díszíti. Sok évtizede õrzi
Szentesen a lánglelkû költõ
emlékét, ennek ellenére ho-
mály fedi a szobor alkotójá-
nak nevét, ill. azt is, hogy
milyen körülmények között
került városunkba. Talán az
alábbiakban sikerül leg-
alább részben megfejteni a
rejtélyt.

Rózsa Gábor helytörténész
barátom annak idején azt ál-
lította, hogy a szóban forgó
mellszobor Koncz Antal
szentesi szobrászmûvész al-
kotása, amelyet 1923-ban ké-
szített Petõfi Sándor 100 éves
születési évfordulójára. A
szobor eredetileg a Petõfi
Szálló halljában állt, és utóbb
innen került át a Városház-
ára. Koncz valóban megmin-
tázta Petõfit, de fényképek
bizonyítják, hogy az õ Petõfi
ábrázolása merõben külön-
bözik a városházi mellszo-
bortól. Errõl a szoborról tud-
juk még, hogy Koncz mester
Bazsik Antal, a Petõfi Szálló
bérlõjének felkérésére készí-
tette el alkotását, amelyet a

bérlõ 1925-ben Szentes város
közönségének ajándékozott.
Vagyis egyértelmûen két
szoborral van dolgunk.  

Az elmúlt hetekben érde-
kes adalékokra bukkantam,
amelyekrõl azt gondoltam,
hogy talán választ adnak a
Petõfi-szobrok körül felme-
rült kérdésekre. A Szentesen
megjelenõ Magyar Alföld
1948. szeptember 16-diki
száma ugyanis arról tudósí-
tott, hogy a városi tanács
kezdeményezésére a közeljö-
võben méltó emléket állíta-
nak Petõfi Sándornak, halá-
lának közelgõ 100 éves év-
fordulója alkalmából. Ennek
érdekében felvették a kap-
csolatot a Mûvészeti Tanács-
csal, amely Csorba Géza
szobrászmûvészt leküldte
Szentesre, hogy tárgyaljanak
egy Petõfi-szobor elkészíté-
sérõl és felállításáról. A te-
hetséges mûvész neve ekkor
már országosan ismert volt,
s tudták róla, hogy remek
szobrokat készített Ady End-
rérõl, Katona Józsefrõl,
Kõrösi Csoma Sándorról,
Bartók Béláról, Babits Mi-
hályról, Komjádi Béláról stb.
A lexikonokból kiderül az is,
hogy Lipótújváron született

1892-ben, 1913-tól a Buda-
pesti Képzõmûvészeti Fõis-
kolán képezte magát, ahol
Stróbl Alajos és Radnai Béla
tanítványa volt. Személyes
kapcsolatban állt a magyar
irodalmi élet több kiemelke-
dõ alakjával: Ady Endrével,
Babits Mihállyal, József Atti-
lával, Móricz Zsigmond-
dal… stb.

A fõvárosi mester – akit
1950-ben Kossuth-díjjal tün-
tettek ki – két napig Szente-
sen idõzött, és Antal Endre
városi mérnök kíséretében

alkalmas helyet keresett
szobrának. Az õ megítélése
szerint a legalkalmasabb
hely a Kossuth- és a Mátyás
király utcák keresztezõdésé-
nél elterülõ kis liget lett vol-
na, de egy hatalmas villany-
oszlop akadályozta a kilá-
tást. Az oszlop eltávolítása,
ill. a vezetékek föld alá he-
lyezése 30 ezer forintba ke-
rült volna, de ez nem állt
rendelkezésre. Végül abban
állapodtak meg, hogy az el-
készítendõ Petõfi-szobrot
ideiglenesen a Polgári Le-
ányiskola elõtt állítják fel.
Említést érdemel, hogy a
szobrászmûvész elutazása
elõtt felkereste Koszta József
festõmûvészt Zrínyi utcai
házában, akihez régi barát-
ság fûzte. Egy órán át idéz-
ték a múltat a 87 éves idõs
mesterrel. 

Teltek-múltak a hetek, hó-
napok, de nem volt nyoma a
szoborállítási elõkészületek-
nek. 1949 decemberében
végre kiderült, hogy miért
nem került sor a tervezett al-
kotás felállítására. Ismertté
vált, hogy az elõzõ évben
kormányhatóságilag 20 ezer
forint elõirányzását engedé-
lyezték a Petõfi-szobor léte-

sítésére. A mûvésszel történt
egyezkedés során azonban
kiderült, hogy a szobor elké-
szítése legalább 50 ezer fo-
rintba kerülne. A hiányzó 30
ezer forintot társadalmi
gyûjtés útján kívánták össze-
szedni, de utóbb kiderült,
hogy ez nem fog sikerülni. A
tanács ezt belátva, elállt szo-
borállítási szándékától. Az
engedélyezett 20 ezer forint
megmentése érdekében in-
dítványozta, hogy a szóban
forgó összeget fordítsák jár-
daépítésre, továbbá a közvi-
lágítási lámpák számának
szaporítására. A képviselõ-

testület az elõterjesztést egy-
hangúan megszavazta. Tehát
városunkban nem lett Petõfi
Sándornak köztéri szobra.

De továbbra is kérdés,
hogy honnan származik a
közgyûlési teremben látható
Petõfi-mellszobor. Egyelõre
csak találgatni tudunk. Bige
Csaba, a mûszaki osztály
munkatársa kiderítette, hogy
a mellszobor belsejében ol-
vasható egy felirat: „IZSÓ”.
Ismert, hogy Izsó Miklós
(1831–1875) szobrászmûvész
elkészítette számos híressé-
günk mellszobrát (Egressy
Gábor, Fáy András, Tóth Jó-
zsef, Zrínyi Ilona, II. Rá-
kóczy Ferenc, Eötvös
József…), köztük Petõfi Sán-
dorét is, kihajtott inggallér-
ral, dús hajzattal és kecske-
szakállal ábrázolva a fiatal
költõt. Feltehetõen a szentesi
mellszobor ennek a sokszo-
rosított másolata, amelyet
kevesebb összegért lehetett
megszerezni, mint egy ere-
deti mûalkotást. Ha így is
van, továbbra is homály fedi
azokat a kérdéseket, hogy
mikor, milyen körülmények
között, s kiknek a közremû-
ködésével került a Petõfi-
mellszobor városunkba. Ta-
lán egyszer ezekre is fény
derül.

Labádi Lajos

Idén elsõ alkalommal írta
ki „Az év családja Szente-
sen” elnevezésû pályázatot
a város képviselõ-testülete.
Olyan családokat lehetett
javasolni, akik emberi ma-
gatartásukkal, szerepválla-
lásukkal, idõsekhez való
hozzáállásukkal példaérté-
kûek lehetnek a lakosság
számára.

A családtagok életkora
nem volt meghatározva, sõt
nem volt kizárva az egyszü-
lõs családmodell ajánlása
sem, hisz az egyedülálló szü-
lõk családfenntartó szerepe,
mindennapi küzdelme erõt,
kitartást adhat a hasonló
helyzetben élõknek. Túl a
november 10-i leadási határ-
idõn, felkerestük Lencséné

Szalontai Máriát az önkor-
mányzat szociálpolitikai iro-
dájának vezetõjét. Elmondá-
sa szerint a kiírást követõ hé-
ten nem érkezett be egy pá-
lyázati anyag sem. Ez aggo-
dalommal töltötte el az ötlet-
gazdákat és bár rövid ideig,
de tartottak tõle, hogy nem
ér célt a kezdeményezés.
Nagy megkönnyebbülésükre
a következõ hét végén befu-
tottak az elsõ dokumentu-
mok. 

Összesen nyolc pályázat
érkezett, ami hét családra
vonatkozik, viszont nincs
olyan pályázati anyag,
amely egyszülõs családmo-
dellre hívná fel a figyelmet.
Az irodavezetõ megosztotta
velünk, hogy van olyan pá-

lyázat, ami elsõre nagyon
mély benyomást tett rá. Bí-
zik benne, hogy ez a kezde-
ményezés eléri a célját, sõt
többekhez eljut majd a híre.
A tervek szerint jövõre a ki-
dolgozásra és benyújtásra
szánható idõkeret is nõ
majd. Szeretnék, ha 2014-ben
szeptember 1-jétõl lehetne le-
adni az ajánlásokat. 

A jó döntés meghozatalá-
nak érdekében minden ren-
delkezésre álló információt
alaposan megvizsgált a füg-
getlen intézmények képvise-
lõibõl álló bizottság. Javasla-
tukat elõzetes véleményezést
követõen, lapunk megjelené-
sével egy idõpontban terjesz-
tik a döntéshozó testület elé.

Lantos Éva

Hét családot jelöltek az
önkormányzat díjára

A hõs katonai elõdök tisz-
teletének ápolása, emlékeik
megõrzése a jelen kor min-
den katonája számára bajtár-
sias kötelesség. Az MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red állománya minden év-
ben a hõsök és a halottak
napja alkalmából a szentesi
helyõrség körzetében lévõ
temetõkben a hõsi halottak
sírjait, emlékmûveit gondoz-
za, karbantartja. Ennek a
munkának a legszebb elis-
merése a hozzátartozók kö-
szönete, melyrõl nem is kell,
hogy tudják kik azok a látha-
tatlan kezek, akik ápolják a
szeretett férj, szülõ, gyer-
mek, az elhunyt hõs földi
maradványait.

A szentesi Református
Egyházak Temetõgondnok-
sága köszönetét fejezte ki az
ezred állományának, de több
elismerés, köszönet is érke-
zett hozzájuk. Egy levelet is
eljuttattak az alakulathoz.

„A halottak ünnepén a fi-
am segítségével felkeresem
õket a temetõben. A virágok
mellé kapa, seprû, gereblye
került, hogy rendbe tegyük a
környezetet. S amit a temetõ-
ben láttam, könnyet csalt a
szemembe, és adta kezembe
a tollat.

Tavaly is láttuk a gondos-
kodást. Az idén azonban a
háborús hõsök sírjai, az
egész környezet rendezése, a
tragikus sorsú áldozatok
iránti gondoskodás, a sírok
szeretetteljes eligazítása na-
gyon megindító volt, hogy
ennyire törõdnek azokkal,
kiknek legtöbbje ennyi év
után is egy szám a kövön.

Nem tudjuk kik dolgoztak
ott hosszú órákon ezért. De
nem tudom megállni, hogy
szüleim, s a névtelen áldoza-
tok nevében is ne fejezzem
ki köszönetemet. A szervezé-
sért köszönet a Református
Egyháznak, a kivitelezésért

hála a Temetõgondnokság-
nak és mindazoknak, akik
két kezük munkáját, szívük
szeretetét tették bele a teme-
tõ szépítésébe. Bárkik õk –
önök – tudják, azt kérem, ad-
ják át hálás köszönetemet
munkájukért.

Az elhunytak nevében kö-
szönöm az egyháznak, a
gondnokságnak, a dolgos
kezeknek.”

Ez a köszönet mindenkit
megillet, aki bármit is tett a
hõsök sírjánál, vagy csak egy
szál virággal megemlékezett
a sokszor névtelen honvé-
dekrõl, akik életüket adták a
hazáért. Egyenruhában, ka-
tonaként öröm volt olvasni a
sorokat, és ígérjük, nem fe-
ledkezünk el a hõs elõdeink-
rõl és a láthatatlan katonák
továbbra is teszik a dolgu-
kat, amit a szívük diktál.

Juhász László 
százados

A láthatatlan katonák

1963-ban, 50 éve végzett 3
osztály - 100 fõ - a Szentesi
Felsõpárti Általános Iskolá-
ban (Deák). Osztályfõnökeik:
Barta László, Lung Gyur-
gyevka, Krám Lehel.

Néhány közismertebb név
az osztálytársak közül a tel-
jesség igénye nélkül (a be-
azonosítás megkönnyítése
érdekében): Bazsó Pál,
Gilicze András, Ivanov Géza,
Kovácsházi Sándor, Kun Fe-
renc, Józsa Erzsébet, Nagy

Mária, Rózsavölgyi Jolán,
Sallay Katalin, Török Sándor,
Törõcsik Imre.

December 7-én, szomba-
ton várunk mindenkit a ta-
lálkozóra, 14 órakor a Deák
Ferenc Általános Iskolába. A
részvételi szándékot decem-
ber 1-ig várjuk a következõ
címre: e-mail: takacslaci49@
freemail.hu vagy a 06-30/
9676-556 telefonon.

Olvasónk írja

50 éves
találkozóra várunk

A városi könyvtárban no-
vember 25-én, hétfõn 18 óra-
kor „VAN EGY KÖNYVEM"
címmel tartanak rendezvényt.

* * *
Az e-Könyvtár Szentes ba-

ráti köre november 27-én,
szerdán 18 órára várja az ér-
deklõdõket a SZENTESI
LAPTÓL A SZENTESI ÉLE-
TIG (1871-2013) címû sajtó-
történeti barangolásra a leg-
korábbi városi lapoktól a mai
hetilapig.

Az est szóvivõje Labádi Lajos
fõlevéltáros, a szentesi újsá-
gok változatos történetének
szakavatott ismerõje, a gépész
Tímár Ferenc mérnöktanár, in-
formatikus-könyvtáros, aki az
elõadást a digitális helytörté-
neti gyûjtemény dokumentu-
maival, képeivel kíséri.

Az Alsórét nevû város-
részben található, a Csongrá-
di út baloldalán; a Táncsics
Mihály és a Dr. Várady Lipót
Árpád utcákat köti össze. A
terület régi neve Szeder-te-
lep volt, amelyet dr. Szeder
Ferenc János (1877–1938)
földbirtokosról, Szentes
1926–1931 közötti ország-
gyûlési képviselõjérõl ka-
pott. Nevezett 1918-ban –
minden állami és egyéb akci-
ót megelõzve – alsóréti föld-
jébõl 200 házhelyet (40 ezer
négyszögölnyi területet)
adományozott a szentesi
rokkantak és hadiözvegyek
segélyezésére. Az 1932. évi
városrendezéskor ezt a tele-
pet is utcákra tagolták, több-
ségében helyi kötõdésû, jeles
egyházi személyekrõl nevez-
ve el azokat. Közéjük tarto-
zott Szigeti István római ka-
tolikus plébános, akit 1763
májusában Nagyváradról
helyeztek Szentesre, és 1778-
ig városunkban szolgált. Ti-

zenöt éves eredményes mû-
ködésével beírta nevét az
egyházközség történetébe.
Feljegyezték róla, hogy hig-
gadt ember volt, s a felekeze-
ti kérdések kiélezésétõl tar-
tózkodott. Fontos feladatnak
tartotta a katolikus hívek
számának folyamatos növe-
lését, de ezt nem az apos-
taták (hitehagyottak, kike-
resztelkedettek) felkutatása
által kívánta elérni, hanem a
kegyúrhoz, báró Harruckern
Ferenchez hasonlóan, õ is
katolikus családok betelepí-
tésével próbálkozott, igen
eredményesen. Szigeti azon-
ban nem idegen földrõl tobo-
rozta a családokat, mint a
város földesura, hanem a
Mátra alján élõ matyó föld-
mûveseket sikerült Szentesre
csábítania. Az õ akcióját
„második telepítés” néven is
emlegetik. A magyar etniku-
mú telepeseket a helyi refor-
mátusok is komolyabb ellen-
kezés nélkül befogatták. Szi-

geti István plébános több-
éves telepítési politikájának
eredményességét jelzi, hogy
egy 1773-ban készült össze-
írás szerint Szentes 7249 fõs
lakosságából a katolikus hí-
võk száma elérte az 1901 fõt.
– Mivel az õsi templom
szûknek bizonyult, ezért Szi-
geti plébános a kegyúrhoz
fordult segítségért. Harruc-
kern Ferenc vállalta a temp-
lombõvítés költségeit, így
1767-ben a szentélyt kiszéle-
sítették. Ezt követõen a meg-
növelt templomhoz Szentes
város költségén tornyot épí-
tettek. Az 1768-ban elkészült
barokk toronytest alsó há-
rom szintje ma is látható.
Szigeti idejében állították fel
a templom közelében, a
Kurca folyó partján Nepo-
muki Szent János szobrát,
amelyet az egyház és a város
2013 nyarán felújíttatott, s a
kurcai hídfõnél újból felállít-
tatott.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (125.)

Szigeti István utca

Izsó-féle másolat

Koncz Antal szobra

Rejtélyek a városházi Petõfi-szobor körül
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(folytatás az 1. oldalról)
A bereklaposi kerteket és a

nagyhegy külsõ részét érintõ
közvilágítási problémán kí-
vül három régi igényt is em-
lített Korom Pál mûszaki ta-
nácsos, melyek belterületen
vannak. A Dessewffy Arisz-
tid sor Szalai és Leiningen
utca közötti szakaszán, a
Szarvasi úti kerékpárút elsõ
szakaszán és a ligeti futófo-
lyosó és a parkoló közötti, az
uszoda melletti területen
merült fel a közvilágítás hiá-
nya a legrégebben. Tudnak
tehát az illetékes hivatalok
az igényekrõl, az említettek
most is szerepelnek a költ-
ségvetési koncepcióban, de a
város pillanatnyilag nem tud
erre pénzt mozgósítani, és
pályázati forrásra sem tá-
maszkodhatnak. Korom Pál
tájékoztatása szerint mintegy
6-6 millió forintba kerülne az
engedélyezés és a kivitelezés
a problémás helyeken. Az
sem egyértelmû, hogy ahon-
nan leszedik a lámpatesteket

a LED-es világítás miatt,
azokat máshol felszereljék,
mert ezeken a részeken a
közvilágítás bevezetése min-
denhol önálló beruházás.

Említettük a mûszaki osz-
tály munkatársának a Jöven-
dõ utca azon szakaszát, mely
a Nyolcszínvirág óvoda mel-
lett visz el, ez ugyan csak pár
méter, de kellemetlen sötét-
ségben kell megtenni. Ezzel
kapcsolatban Korom Pál fel-
hívta a figyelemet, itt arról
van szó, hogy két lámpatest
nem ég, s a kozvilagitashiba
@edf.hu e-mail címet ajánlot-
ta, ahol be lehet jelenteni, ha
valaki ehhez hasonló hibát
észlel valahol. Az online
ügyfélszolgálaton vissza is
jeleznek, csak hát kevesen
veszik igénybe ezt a szolgál-
tatást, pedig a mûszaki osz-
tálytól abszurdum elvárni,
hogy a városban 200 kilomé-
ternyi utcahosszúságban el-
lenõrizze a hibákat, fogalma-
zott a mûszaki tanácsos.

D. J.

Hiányos maradhat
a közvilágítás

Személyi döntés, rende-
letmódosítás, szolgáltatási
díj megállapítás, pályázat
benyújtása és a szociális in-
tézmények átszervezése is
napirendre kerül a képvise-
lõ-testület pénteki tanács-
kozásán.

A Szentes-Víz Kft. vagyo-
nának értékesítésérõl a dönt-
hetnek a képviselõk lapunk
megjelenésének napján tar-
tandó ülésükön. Mint ismert,
2014. január 1-jétõl a békés-
csabai Alföldvíz Zrt. végzi a
településen az ivóvízellátást
és szennyvízelvezetést. A cég
a szolgáltatás ellátásához
szükséges eszközöket és gé-
peket megvásárolhatná, a
Csongrádi úti épületet bérel-
hetné a Szentes-Víz Kft.-tõl.

Eredménytelen pályázta-
tás miatt egyelõre az eddigi
megbízott vezetõ szerzõdé-
sét hosszabbítja meg a testü-
let a sportközpont élén. A
posztra ketten jelentkeztek,
azonban szakirányú felsõfo-
kú végzettség hiányában
nem feleltek meg a feltéte-
leknek.

A testület elé kerül a sport-
központ 5 éves munkájáról
szóló beszámoló is, amely
bemutatja a sportcsarnok, a
Pusztai László Sporttelep, a
Dózsa-ház és a berekháti tor-
naterem kihasználtságát is.
A csarnokot délelõtt és a ko-
ra délutáni órákban az álta-
lános és középiskolák hasz-
nálják, melyhez az elmúlt
években csökkenõ mértékû
létesítményhasználati támo-
gatást adott az önkormány-
zat. Ettõl az évtõl a minden-
napos testnevelési órák meg-
tartásához vették igénybe
bérleti díj ellenében az isko-
lák a csarnok küzdõterét a
KLIK-kel megkötött enged-
ményezési megállapodás
alapján. A megtárgyalandó
beszámoló szerint a Szentesi
Kinizsi SZITE, Szentesi Far-
kasok Utánpótlás Sportegye-
sület, Szentesi Junior FC lab-
darúgó egyesülettel/szak-
osztállyal az együttmûködés

hullámzó. Nehezen fogadják
el az eddig jobbára szokásjo-
gon alapuló házirend meg-
változtatására vonatkozó tö-
rekvéseket.

Megváltozik az önkor-
mányzat által biztosított se-
gélyekkel kapcsolatos jog-
szabályi rendelkezés január
1-jétõl, ezért az önkormány-
zati segély rendszerét veze-
tik be, ami összevonja az át-
meneti és a temetési segélyt,
valamint a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást.

A képviselõ-testület álla-
píthatja meg a különbözõ
szolgáltatási díjak mértékét.
Az ülésen a Központi Gyer-
mekélelmezési Konyha szol-
gáltatási díjai kerülnek napi-
rendre, azonban az elõter-
jesztés nem javasolja az étke-
zési díjak emelését.

Alsórét, Berek, Bereklapos
és Berekhát területét is be-
vonná a tanyagondnoki szol-
gálatba az önkormányzat.
Az új szolgáltatás elindításá-
hoz egy 9 személyes kisbusz
vásárlására nyújt be pályáza-
tot. Egy sikeres támogatás
egyben azt is jelentené, hogy
engedélyt kaphat a Család-
segítõ Központ az 5. körzet
tanyagondnoki szolgáltatá-
sának elindításához, amivel
teljessé válna a városhoz tar-
tozó tanyás részek ellátása.

A szociális intézmények
átszervezésének lehetõségét
és várható eredményét vizs-
gálja az az elõterjesztés,
melyben a Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthon, a gondozá-
si központ, valamint a Városi
Intézmények Gazdasági Iro-
dájához tartozó, önállóan
mûködõ Szentes Város Haj-
léktalan Segítõ Központ ösz-
szevonása szerepel. A képvi-
selõk döntenek, érdemes-e
átszervezni az intézményhá-
lózatot.

A képviselõ-testület ta-
nácskozásáról és döntéseirõl
következõ lapszámunkban
számolunk be.

BG

Eladó a vízmû
vagyon egy része

(folytatás az 1. oldalról)
Elmondása szerint több

millió forintba kerülne egy
családi ház fûtésének átállí-
tása termálhõre, ezért úgy
érné meg, ha azt új ház épí-
tésénél vagy meglévõ ingat-
lan teljes fûtésrekonstrukció-
jával egyidejûleg végeznék
el, több szomszéd összefogá-
sával. – A távhõvezeték ki-
építése, a hõcserélõegység
beszerelése, valamint a há-
zon belüli fûtésrendszer ki-
alakítása jelentené a költsé-
gek legnagyobb részét. Elõb-
bit mi elvégezzük, a belsõ
rendszert azonban a tulajdo-
nosnak kell kialakítania – tá-
jékoztatta lapunkat az ügy-
vezetõ. A szolgáltató csatla-
kozási díjat számít fel a táv-
fûtés ingatlanig történõ ki-
építésére. A díj összegét egy
megadott képlet alapján szá-
mítják ki a ház hõigényének
megfelelõen. Rendelet sze-
rint wattonként 150 forint
csatlakozási díjat kell fizetni.

Egy korszerû, szigetelt ingat-
lan hõigénye 15 watt légköb-
méterenként, hõszigeteletlen
ház esetében akár ennek há-
romszorosa is lehet. A késõb-
bi távhõszolgáltatás ára az
ingatlan légtérfogata alapján
számított alapdíjból és az
elfogyasztott hõmennyiség
árából áll össze. – Minden-
képpen hosszú távú befekte-
tés, és ki kell számolni a
megtérülését – tette hozzá
Döbrõssy Iván. A város tulaj-
donában álló termálkutak ki-
használtsága közel teljes,
ezért a rendszer további bõ-
vítése esetén a hõszolgáltató
gázkazánjait is üzemeltetni
kellene bizonyos idõszakok-
ban.

A Termál lakótelep és Al-
sórét képviselõje is lát fantá-
ziát a termálvízre alapozott
távfûtés kiterjesztésére a csa-
ládi házas övezetekben. De-
meter Attila már foglalkozott
a kérdéssel, amikor az Ilona-
parti termálkút a város tulaj-

donába került. A képviselõ
szerint vizsgálni kell a több-
let termálvízfelhasználás
környezeti hatásait, illetve a
családi házak jelenlegi fûtés-
rendszerének alkalmasságát
a termálvízalapú fûtéshez.
Szerinte a magántulajdonú
termálkutak bevonása több
kérdést is felvet. Egyrészt mi
lesz a felhasznált termálvíz-
zel, annak milyen az összeté-
tele, mekkora veszélyt jelent
a környezetre? Egyáltalán
engedélyezi-e szakhatóság a
jelenleg mezõgazdasági célra
használt kutak vizének táv-
fûtésre való használatát? –
Az alapgondolat jó, azonban
alapos vizsgálatok és számí-
tások alapján lehet dönteni a
kérdésben – mondta lapunk-
nak Demeter Attila.

A városi távfûtési hálózat
hõcserélõkön keresztül mû-
ködik, nem a termálvizet ve-
zetik be közvetlenül a laká-
sokba és intézményekbe. A
hõköz-pontokban és a tár-

sasházakban elhelyezett hõ-
átadó berendezés fûti fel a
radiátorok vizét és így mû-
ködne a családi házaknál is.
A városi szolgáltató a több-
szörösen hasznosított és vé-
gül 30 fok alá hûlt termálvi-
zet – vízjogi üzemeltetési en-
gedély alapján – a Talomi
csatornán keresztül a Kur-
cába vezeti.

Az anyagiakon kívül a
környezetvédelem is lénye-
ges szempont egy fûtéskor-
szerûsítés során. A termál-
vízre alapozott fûtés az
egyik legtisztább fûtési mód.
Aki a gáz vagy vegyes tüze-
lésrõl áttér, az nem csak a
pénztárcáját, hanem a kör-
nyezetét is kíméli. A kérdés
az, milyen áron és mikori
megtérüléssel. Hozzátéve,
hogy aki építkezik, az min-
denképpen melegedni akar,
és lehetõség szerint minél
alacsonyabb fûtési számlá-
val.

Besenyei

Termálvízzel fûtött családi házak?

Az idén 132 éves szentesi
sport centenáriumi évfordu-
lót ünnepel, hiszen 1913-
ban alakult meg a Szentesi
Torna Egylet, a Kinizsi jog-
elõdje. Az új egyesület fõ
profilja a labdarúgás lett, de
megalakult a torna, a vívó,
az atlétika és a lövõ szak-
osztály is. A jeles esemény
alkalmából avatták fel az
olimpiai bajnok Puskás Fe-
renc egész alakos szobrát és
a 25-szörös válogatott szen-
tesi labdarúgó Pusztai Fe-
renc emléktábláját. A Kini-
zsi sportolókkal, sportbará-
tokkal és támogatókkal kö-
zös rendezvényen emléke-
zett az eltelt évekrõl.

A Szentesi Kinizsi SZITE
centenáriumi ünnepségéhez
kapcsolódva több százan
vettek részt Puskás Ferenc
szobrának avatásán. Csíky
László egész alakos bronz al-
kotása a Csongrádi úti fut-
ballpályák mellett, a Dózsa-
háznál kapott helyet. 

– Csíky László szobra
azért állhat itt, mert szentesi
alkotó és mert 100 éves az
egyesület, hogy lássák a  fia-
talok, bárhonnan indulva,
kemény munkával bárki el-
juthat a csúcsra – mondta
köszöntõjében Szirbik Imre.
Puskás a Real Madridban is
megküzdött, hogy világsztár
legyen és a világban min-
denhol tudják ki Puskás
Pancho. Álljon itt a szobra a
sportváros tiszteleteként –
tette hozzá a polgármester.

Riskó Géza, az MTVA
sportfõszerkesztõje szemé-
lyes találkozóját is felidézte
beszédében. Elmondta, ak-
kor még nem gondolta vol-
na, hogy egy géniusszal áll
szemben. Szólt az alkotóról
is, akit 40 évvel ezelõtt is-
mert meg, elõbb mint orvost
és sportolót, majd szobrász-
ként is. A siker titka a tehet-
ség és a gyakorlás. Csíky
László három és fél ezer lövõ
mozdulatot végzett, hogy
Puskás Ferenc kapáslövését
élethûen megörökítse. – A
város büszke lehet alkotójára
– tette hozzá az egykori vá-
logatott úszó, aki felesége ré-
vén szentesinek is vallja ma-
gát.

Riskó Géza megjegyezte,
hogy az elmúlt években ko-
moly változás következett be
a sport kulturális ábrázolásá-
ban, „óriási fejlõdés közepet-
te vagyunk, festmények,
szobrok, fotók, filmek ké-
szülnek” – mondta.

Gujdár Sándor 25-szörös
válogatott labdarúgó a pol-
gármester szavaihoz kapcso-
lódva meghatottan emléke-
zett arra, hogy õ maga is er-
rõl a pályáról indult el. Öcsi
bácsit Madridban ismerte
meg, amikor meglátogatta a
magyar válogatott edzését.
Késõbb a Honvéd pályán is
találkozott a legendával,
majd évek múlva vendégül
láthatta éttermében az akkor
már betegeskedõ világsztárt.
– Nagyszerû, õszinte, köz-
vetlen ember volt, aki szeret-
te a fröccsöt és a humort. Én
nem jutottam el a világ tete-
jére, de a pályám mutatja,
hogy érdemes dolgozni,
mert lehet jövõje egy vidéki
focistának is.

Az ünnepségen résztve-
võk közül koszorút helyez-
tek el a Honvéd nevében
Szurgent Lajos, Szirbik Imre

és Csíky László, a Jobbik
szentesi alapszervezete, va-
lamint a Junior FC elnöke.

A szoborátadót követõen
avatták fel a közlekedési bal-
esetben 1987-ben meghalt,
egykori válogatott labdarú-
gó Pusztai László emléktáb-
láját a róla elnevezett sport-
pálya öltözõjének falán. A
maroknyi emlékezõ között
Gujdár Sándor elmesélte,
hogy mindketten játszottak a
Kinizsiben és egyaránt 25-
ször húzhatták magukra a
válogatott mezét. Klubcsa-
patban nem játszhattak
együtt, mert amikor õ Szen-
tesen játszott, akkor Pusztai
Szegeden, majd amikor Sze-
gedre került, akkor Pusztai
már a Honvédban rúgta a
labdát, mire a fõvárosi klub
leigazolta, akkor Pusztai a
Fradinál folytatta pályafutá-
sát. A válogatott kapus fel-
idézte azt a világbajnoki pót-
selejtezõt, amelyiken õk ket-
ten szereztek gólt közös ak-
cióban. 

A centenárium alkalmából
rendezett összejövetelen
megemlékeztek mindazon
sportolóról, sportvezetõrõl,
akik a Kinizsi történetének
100 évét jelentették. Emlékla-
pot, emléktárgyakat kaptak
közel harmincan, akik az
egyesület életéhez jelentõs
mértékben hozzájárultak.
Szobrot vehetett át Csepregi
István, Gujdár Sándor és
Szirbik Imre.

BG

Szobrot és táblát avattak, ünnepeltek

Fotó: Vidovics
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Szentesen 2005-ben, egy-
éves elõkészítési folyamat
eredményeként kezdõdött
meg a lakossági növényi
hulladékok komposztálása
az akkor még Városellátó
Intézményként mûködõ tár-
saság Berki Hulladékkezelõ
telepén. A társaság díjmen-
tesen gyûjti be a lakosság
kertjeiben, udvaraiban és
konyháiban keletkezõ növé-
nyi hulladékot, amennyiben
bezsákolva vagy ágak eseté-
ben méteresre vágva és ké-
vébe kötve elhelyezik az in-
gatlanok elõtti területekre.

Felsõpárti otthonomban,
két parasztház közötti szél-
csatornában éppen ágynemût
teregettem, amikor sûrû füst
tódult az udvarba. Kíváncsi-
ságból elindultam a füst irá-
nyába. Mégis honnan jön?
Nem ritka városunkban a ké-
ményekbõl ömlõ sûrû fekete
füst. Ez azonban valami más
volt. Nem is kellett messzire
mennem, hogy meglássam a
boldog családot, amint avart,
gallyakat és fóliadarabokat
éget.  Megemlítettem a csa-
ládfõnek, hogyha zsákokba
kiteszik a házuk elé az utcára,
akkor a város elviszi és érté-

kes komposztot készít belõle.
Igaz, nem kevés befektetett
üzemanyag árán.

A szerves és szervetlen
hulladékok égetése nem csak
káros a környezetre és lakos-
ság egészségére, hanem
ahogy Kiss Ferenc, a Városel-
látó Nonprofit Kft. mûszaki
vezetõje elmondta, a helyi
környezetvédelmi rendelet is
tiltja. 

A Zöld füzetnek becézett
Köztisztasági tájékoztatóban
olvasható, hogy a növényi
hulladékok heti rendszeres-
ségû begyûjtése idén decem-
ber 20-ával véget ér és csak
március elején kezdõdik újra. 

Dancsó Tamás, a telep veze-
tõje elmondta, hogy rendkí-
vül túlterheltek lombhullás
idején, azaz október közepé-
tõl december elejéig, így a
gyûjtésben akár 2-3 hetes csú-
szások is elõfordulhatnak. A
társaság meglehetõsen kicsi
szállítókapacitással rendelke-
zik: egy néhány köbméter ra-
kodóterû utánfutóval ellátott
traktorral gyûjtik be a hulla-
dékot. Arra kérik a lakossá-
got, hogy alkalmanként 3
zsáknál és 3 kévénél többet
ne helyezzenek ki. Akiknél

ennél több növényi hulladék
keletkezik, azok személyesen
is elszállíthatják a berki telep-
re. Egyszerre maximum  egy
köbméter zöldhulladékot
vesznek át, ami körülbelül
annyi, amennyi egy személy-
autó utánfutójára felfér. Arra
a kérdésemre, hogy akinek
több növényi maradványa
van ennél, annak miért szük-
séges többször fordulnia, azt
a választ kaptam,  így szeret-
nék kiküszöbölni, hogy  akik-
nek mezõgazdaságból eredõ
növényi maradványaik van-
nak, ne próbálkozzanak meg
az illetéktelen elhelyezéssel,
hiszen a díjmentes szolgálta-

tás csak a lakosság számára
van fenntartva. Egyébként
kertészetekbõl, növényter-
mesztésbõl származó hulla-
dékot is átvesznek 3 Ft/kg
áron. Itt azonban nagyon fon-
tos, hogy a növényzetrõl
mindenféle idegen anyagot,
kötözõzsineget eltávolítsa-
nak.

A telepen a növényi ma-
radványokat kiborítják a zsá-
kokból és kézi erõvel átválo-
gatják, hogy idegen anyag ne
kerüljön a komposztba. A fás
szárú, kévézett anyagokat
gép segítségével felaprítják.
A két különbözõ típusú anya-
got összekeverve és benedve-
sítve alakul ki a komposztá-
láshoz szükséges összetétel.
A nyersanyagot egy ún.
GORE típusú rendszerben
komposztálják. Az elsõ hó-
napban egy lélegezõ ponyva
alá kerül a keverék, melyben
levegõztetõ csövek biztosítják
a szükséges oxigén ellátást. A
komposztálódó anyag hõ-
mérséklete akár a 85 Celsius
fokot is elérheti a ponyva
alatt, ami teljes csírátlanítást
biztosít. Ez után 1-2 hónap-
nyi utóérlelés, majd az anyag
rostálása következik. A vég-
eredmény kiváló minõségû
komposzt, amelyet a város
parkajaiban használnak fel.
Sõt a lakosság ez évtõl Berki
komposzt néven vásárolhat is
belõle 2000 Ft/ köbméter +
áfa áron, melyet 500 Ft/köb-
méter + áfáért ki is szállíta-
nak. Dancsó Tamás megemlí-
tette, nagy az érdeklõdés a la-
kosság részérõl, különösen
Mindenszentekkor vittek so-
kat a sírok feltöltésére.

Baranyai Vitália

Ha zavar az avar

A Leonardo da Vinci Part-
nerségek projekt keretében
október 27-31-ig öt baseli és
két hamburgi diák tartózko-
dott tanáraikkal a Bartha Já-
nos Kertészeti Szakképzõ Is-
kola vendégeként Szente-
sen.

A 2013-2015 között megva-
lósuló projektben 11 belga, né-
met, svájci, észt, osztrák, len-
gyel, holland és magyar kerté-
szeti iskola vesz részt. Minden
intézmény a tevékenységéhez
legközelebb álló témában
szervez a társiskolák tanulói
és oktatói számára szeminári-
umokat, hogy ezáltal lehetõsé-
get teremtsen a kertésztanulók
kölcsönös cseréjéhez, szakmai
és nyelvi tudásuk bõvítéséhez.

A szakmai programok kere-
tében elsõként az Árpád Ag-
rár Zrt. szentlászlói Új telepén
Buleca Csaba mutatta be a cso-
portnak a termálvízfûtésre
alapozott hajtatott zöldségter-
mesztést, majd az iskola gya-
korlókertjében Szalai István
tájékoztatott bennünket az
üvegházban, a fóliasátrakban
és a szabadföldön termesztett
kultúrákról. A röszkei Paprika
Molnár Kft.-ben Molnár Anita
segítségével követhettük nyo-
mon a fûszerpaprika elõállítá-
sának folyamatát.

A szegvári Dobbantó Nép-
táncegyüttes táncházában a
vendégek lelkesen és nagy
igyekezettel tanulták a ma-
gyar tánclépéseket és csodá-
lattal hallgatták a számukra is-

meretlen hangszert, a tekerõt.
Másnap Szentes-Dónáton

Döme Brúnó kalauzolt végig az
F. Dónát Kft. telepén, megis-
mertetve bennünket a fûszer-
növények termesztés-techno-
lógiájával és értékesítési lehe-
tõségeivel.

Ezután az iskolánkat mutat-
tuk meg a vendégeinknek,
majd a városban tettünk egy
rövid sétát. Ebéd után a Szar-
vasi Arborétumban csodálhat-
tuk meg az õsz színeiben
pompázó fákat és cserjéket,
majd a Holt-Kõrösön közleke-
dõ hajóból vehettük szemügy-
re a part menti növényritkasá-
gokat. A székkutasi Herbária
gyógynövényfeldolgozó üze-
mében láthattuk, hogyan állít-
ják elõ a 60-féle gyógyteát és
az egyéb, gyógynövény-alap-
anyagú termékeket. Utunk in-
nen Gyulára, a Török család-
hoz vezetett, akik bemutatták
nekünk a fûszer- és  gyógy-
növényfeldolgozást.

Nagy örömet jelentett szá-
momra, a csoportot kísérõ ma-
gyar diákok és kollégám,
Dékány István számára is ez a
néhány nap, hiszen ízelítõt ad-
hattunk vendégeinknek a ha-
zai zöldség-, fûszer- és gyógy-
növénytermesztésbõl, gasztro-
nómiánkból, kultúránkból és
történelmünkbõl, s megismer-
tethettük velük a magyar isko-
larendszert és az övékétõl tel-
jesen különbözõ kertészkép-
zést.

Gál Anikó

Baseli és hamburgi
vendégek a Barthában

A szentesi vállalatok közül
csak a Legrand Zrt. tudott
bekerülni az 500 legnagyobb
nyereségû hazai cég közé. A
listát – amit a társaságok
2012-es adózott eredménye
alapján állítottak össze – a
HVG tette közzé a napokban.
E szerint a Legrand öt helyet
rontva, az elõkelõ 93. helyen
végzett 5,161 milliárd forin-
tos nyereségével. A kimuta-
tás alapján a 2011-es adózott
eredményétõl elmaradt közel
300 millió forinttal a szentesi
társaság, amely az ágazati
versenyben az elõkelõ 3. he-
lyen zárta az összesítést. Me-
gyei szinten is jól teljesített
a Legrand, Csongrádban
ugyanis csak két áramszol-
gáltató és egy gumigyár
elõzte meg, ráadásul a fran-
cia multi bekerült azon leg-
jobb 100 közé, amely cégek
legnagyobb mértékben nö-
velték a válság elõtti nyeresé-
güket.

Top
100-ban

a Legrand

Védik az ivóvízbázisainkat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás uniós forrásból bezárt szeméttelepek rekulti-
válásába fogott. A társulás, melynek Szentes is tagja, célul
tûzte ki az ivóvízbázisokat veszélyeztetõ hulladéklerakók
ártalmatlanítását és a természetes környezet helyreállítását,
melyet az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretében meg is valósítanak.

A projekt elsõ és második ütemében, 2015. elsõ felére 76
szilárdhulladék-lerakót tesznek rendbe Békés és Csongrád
megyében. Szentesen a Termál, a Rákóczi utcai és a Berki
Hulladéklerakó Telep rekultivációjára kerül sor.

A zöldhulladék állomásai: az utcáról a berki telepre érkezik.
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Kezdeti céljuk a sajátos fej-
lesztési igényekkel rendelke-
zõ gyermekek kiemelésében,
segítésében fogalmazódott
meg. Az érvényben lévõ jog-
szabály lehetõvé tette, hogy
õk végezzék ezt a tevékeny-
séget, ezért gyógypedagó-
gust alkalmaztak Kata sze-
mélyében, aki a Rigó Alajos
Általános Iskola munkatársa
volt. – Õt már ismertük, na-
gyon jó kapcsolat alakult ki
köztünk és a gyerekek is
megszerették. - mondja Ág-
nes. 2013. január 1-tõl, jog-
szabály módosítást követõen
állami feladattá vált a korai
fejlesztés, így a pedagógiai
szakszolgálathoz került. Ka-
tát átvette a szakszolgálat
így változatlanul fennma-
radt az együttmûködés, kie-
gészülve Borbás Gabriella lo-
gopédus-gyógypedagógus,
Magyar Gabriella tanácsadó
szakpszichológus és Kiss Ildi-
kó konduktor munkájával,
így magas szintû szakmai
háttérrel rendelkezõ szolgál-
tatással bõvült a bölcsõde kí-
nálata. – Fontos, hogy meg-
erõsítsük az anyukákat az
anyai szerepükben és elosz-
lassuk a kételyeiket – mond-
ja Kata.

Kis idõ elteltével megfo-
galmazódott bennük az öt-
let, hogy ezt a szolgáltatást a
városban élõ anyukák és
apukák közül bárki igénybe
vehesse. A bölcsõdébe járó

gyermekeken kívül vannak
olyanok, akik kifejezetten
szakértõi javaslattal érkez-
nek tanácsadásra, de min-
denkit szeretettel várnak,
akiknek megerõsítésre, ta-
nácsra, vagy közösen eltöl-
tött vidám percekre van
szükségük. Végül két prog-
ram beindítása mellett dön-
töttek. Ezek egyike a baba-
mama csoport,
amin az elsõ al-
kalommal több
mint negyvenen
vettek részt. A
részvétel a jövõ-
ben 15 fõs csoportokban tör-
ténik, elõzetes bejelentkezést
követõen minden páros hé-
ten, csütörtökön 9 és 10 órá-
tól kezdõdõen. Verselés,
mondókázás, a baba korának
megfelelõ játékok elsajátítása
történik. Fontos kiemelni az
ölbéli játékok fejlesztõ szere-
pét, melyre szintén láthat
példát, aki elmegy a foglal-
kozásra. A kifejezetten szü-
lõknek szóló „aprócseprõ”
támogató szülõcsoportban
interaktív elõadásokra, a
gyermekek megértésére he-
lyezik a hangsúlyt, erre a
programra minden páratlan
héten, csütörtökön 10 órától
lehet ellátogatni. Az elsõ ta-
lálkozó témája, Az anya-
gyermek kapcsolatról egy ki-
csit másképpen címet viselte.
Kata elmondása szerint az õ
szerepe ebben a folyamatban

egy kapcsolódási pont meg-
teremtése, amit õ maga jelent
szülõ és gyermek között. Az
õ feladata megtanítani sze-
retni azt a kis embert, aki
egyszer csak megérkezik egy
családba. Sérült gyermekek
esetén ez összetett feladat,
ami magas szakértelmet, tü-
relmet és empatikus készsé-
get igényel. A bölcsõde szá-
mára következõ lépés az új
foglalkozások megtartása és
igény szerint új lehetõségek
biztosítása lesz. Cél, hogy
minél többen csatlakozza-
nak, jól érezzék magukat,
miközben választ kapnak a
kérdéseikre.

A pedagógiai szakszolgá-
lat célja a foglalkozások szí-
nesítése, minél több ember-
hez való eljuttatása. Kata
szerint fontos a tévhit meg-
cáfolása a korai fejlesztéssel
kapcsolatban, mely szerint
ez a módszer kizárólag sé-
rült gyermekek részére szól.
Autizmus specifikus kolléga
alkalmazását tervezik, aki
segít a betegség korai felis-
merésében. Szeretnék, ha mi-
nél több családhoz eljutna a
szemlélet, amit képviselnek.
Amikor szóba kerül a gyer-
mekekre jellemzõ sajátos vi-
dámság és önzetlenség, Ág-
nes mosolyogva megjegyzi:
„Ha feltöltõdésre van szük-
ségem, beülök közéjük egy
kicsit és minden gond el-
száll.”

Lantos Éva

„Aprócseprõ” gondoskodás

Közel egy éve annak, hogy a szentesi hangversenyköz-
pontban elbûvölte közös koncertjén a tisztelt nagyérdemût
Prunyi Ilona Liszt-díjas zongora-, és Banda Ádám hegedûmû-
vész. Most ismét szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe
a két mûvész koncertjét, melyet november 28-án, csütörtökön
19 órától hallgathatunk meg a zeneiskola hangversenytermé-
ben. 

Prunyi Ilona fél évszázada folyamatosan koncertezõ mû-
vész, aki az igazi zenélés mércéjét egyre magasabbra teszi, és
azt meg is valósítja. Virtuóz adottságai rendkívüliek, zongo-
rajátékával a világ bármely pontján örömet szerez hallgatósá-
gának. 

Banda Ádám 1986-ban született, 8 éves korától hegedül. A
42. Nemzetközi Szigeti-Hubay Hegedûverseny gyõztese.
Koncertezik az USA-ban, Kanadában, Oroszországban, Kíná-
ban. Mûsorukat a legnagyobb klasszikus mesterek mûveibõl
válogatják. Beethoven Románcától Sarasate Cigánydalokig
ível a mûsor, de hallhatjuk Dvoøak, Hubay Jenõ, Csajkovsz-
kij, Chopin egy-egy remekét is. A két méltán elismert és sike-
res mûvész koncertje ismét felemelõ, mindenki számára kel-
lemes zenei élményt nyújtó estét ígér. Éljünk a lehetõséggel,
szórakozzunk tartalmasan a Zene-Világ-Zene sorozat követ-
kezõ koncertjén.

Kocsis Györgyi

Az utóbbi idõben számos
cikket és tanulmányt olvas-
hattunk a közösségi média
elõretörésérõl, valamint elõ-
nyeirõl és hátrányairól. Né-
zõpont kérdése, hogy ezt a
térhódítást pozitívnak vagy
negatívnak értékeljük, azon-
ban meg kell barátkoznunk
azzal a ténnyel is, hogy ez
már korántsem csak a fiatal
generációt érinti, hiszen a kö-
zépkorúakon át, egészen az
idõs korosztályig találhatunk
olyanokat, akiket rabul ejt a
közösségi oldalak világa. 

Természetesen beszélhe-
tünk arról is, hogy nem a
legjobb, ha a fiatalok a szá-
mítógép elõtt ülve vagy a te-
lefonjaikkal pötyögve töltik
idejüket, de azt is el kell is-
mernünk, hogy manapság
már sokszor ahhoz is elen-
gedhetetlen, hogy az iskolai
ügyekben naprakészek le-
gyenek. Hiszen a Face-
bookon is rengeteg csoportot
alakítanak nem csak a diá-
kok, de gyakran a tanárok is
információ megosztás céljá-
ból. És ez a módszer igen si-
keresen mûködik. Nem csak
információkat, de képeket,
segédanyagokat is könnyen
a tanulók, hallgatók részére
bocsáthatnak mindössze pár
kattintással. Errõl számolt be
a 13 éves  Pusztai Zoltán is,
aki szintén felhasználója az
elõbb említett közösségi ol-
dalnak. Elmondása szerint

kétnaponta nézi meg fiókját
és igen hasznos számára, mi-
vel vízilabdásként itt köny-
nyen tudomást szerezhet
akár az edzések, utazások
idõpontváltozásáról is. Öcs-
cse, a 10 éves Pusztai Csanád
még nem regisztrált a Face-
bookra, de idõvel õ is szeret-
ne majd.

A középkorú generáció is
belevetette magát a közössé-
gi oldalak használatának rej-
telmeibe, hiszen ez egy kivá-
ló színtér arra, hogy rég nem
látott osztály- és csoporttár-
sakat találjanak meg, és újból
felvegyék a kapcsolatot. A
kapcsolattartáson túl, bepil-
lantást nyerhetnek egymás
életébe, hiszen a felhaszná-
lók többsége számos képet,
videót oszt meg, mellyel tel-
jesebb képet kaphatnak min-

dennapjaikról. Ezzel azon-
ban nem árt vigyázni, min-
dig ügyeljünk a biztonsági
beállításokra, valamint arra,
hogy kik láthatják adatain-
kat. Tapasztalatok szerint
osztálytalálkozók szervezé-
sében is nagy segítséget
nyújthatnak az ilyen oldalak,
hiszen pár kattintással cso-
portokat alakíthatunk ki,
amelyek könnyebbé teszik
az egymással való kommu-
nikációt. Így tette ezt a 49
éves Salánki Tibor is, mikor
fõiskolai évfolyamtalálkozó
szervezésére adta a fejét.
Számos évfolyamtársa nyo-
mára nem bukkant a hagyo-
mányos módszerekkel, így
regisztrált a Facebook rend-
szerébe, ahol pillanatok alatt
megtalálta õket, s ezzel a
módszerrel a találkozó lét-

száma is pillanatok alatt
megsokszorozódott. 

A legidõsebb korosztályt
inkább a gyermekeik, uno-
káik vezették be az internet
világba, és elõszeretettel
használják arra, hogy a sok
esetben messzebb élõ család-
dal, unokákkal tartsák a kap-
csolatot. Nem ritkák a web-
kamerás beszélgetések sem,
a számítógépes tanfolyamok
kifejezetten az idõs korosz-
tály igényeire szabva. Remek
bizonyíték lehet ez arra,
hogy nem szabad mellõz-
nünk ezt a generációt, hiszen
ha akarnak, õk is lépést tart-
hatnak a fejlõdéssel, és talán
még közelebb is hozza egy-
máshoz például a nagyszü-
lõket és az unokákat. 

Bár azt még mindig el kell
ismernünk, hogy a közösségi
oldalak nem pótolhatják a
személyes kontaktus élmé-
nyét és nem szabad megre-
kednünk a kommunikáció
ezen szintjén. Sokszor már
az udvarlás is ezekre a szín-
terekre szorul, így talán a
Facebook-generáció megér-
demelne egy figyelmeztetést,
hiszen elõdeiknek sem állt
rendelkezésére ilyen eszköz,
de nem is volt rá szükségük
ahhoz, hogy kapcsolatot ala-
kítsanak ki a másik nem egy-
egy tagjával. Mindenki ta-
nulja meg okosan használni
a közösségi oldalakat! 

S. Zs.

Ismét elhangzott a fenti
bûvös mondat november 14-
én, csütörtökön a szokásos
idõpontban az ifjúsági ház
büféjében, amikor Poszler
György újabb irodalmi elõ-
adása kezdetét vette. 

Úgy látszik, a sikernek ha-
mar híre megy, hiszen ezen a
héten bõvült a résztvevõk
csoportja is. A téma ezúttal
Balassi Bálint, aki méltán tisz-
telt és mégis megosztó sze-
mélyisége a magyar iroda-
lomnak.  Az a Balassi Bálint,
aki élete során négyszer vál-
tott vallást, aki költõi mester-
sége mellett igencsak szere-
tett vásárt ütni is. És szintén õ
volt az, aki egy kínos szerel-
mi kaland után így írt mene-
külésérõl: „Az jobbik gatyá-
mat is otthagytam.” Elismer-
hetjük, hogy ezek az informá-
ciók nem jelennek meg egy
átlagos tankönyvben, de itt,
ezen az elõadáson ezeket is
megtudhattuk. Manapság
nem sokan olvassák költemé-
nyeit kedvtelésbõl, hiszen
nyelvezete régies, néhol ne-
hezen érthetõ, de ha egy kis
idõt szánunk rá, garantáltan
megéri. 

A terembe lépve a követke-
zõ mondatra lettem figyel-
mes: „Nem hiszem el, hogy a
múlt hetit kihagytam.” Ennek
nyomán beszélgettünk el Csö-
rögi Gábor Balázzsal, akitõl az
elõbbi mondatot hallhattuk
és barátjával, Fûzi Balázzsal
érkezett. Mindketten a Hor-
váth Mihály Gimnázium ta-
nulói és hatalmas irodalom-
kedvelõk. Balázs már a nyá-
ron tartott beszélgetéseken is
részt vett és természetes volt,
hogy ide is eljön. Az elõadás

különösen fontos számára,
hiszen egy érettségi elõtt álló
fiatalemberrõl van szó, és
mint tudjuk, Balassi Bálint is
érettségi tétel. Arra a kérdé-
sünkre, hogy mivel motivál-
nák kortársaikat, hogy meg-
látogassák az elõadást, azt
válaszolták, hogy ide el kell
jönni, meg kell hallgatni, át
kell élni, és ezek után már
nem kérdés, hogy eljönnek a
következõre is. 

Balázs és Gábor szerint a
tanár úr elõadásmódjának si-
kere a kötetlenségben és a
közvetlenségben rejlik, amely
ugyanakkor mégis kiszolgál-
ja a fiatal és az idõsebb kor-
osztályt is. Poszler György
remek korrajzot adott arról a
korról, melyben Balassi Bá-
lint élt és alkotott. Megtud-
hattuk mûveinek életrajzi
hátterét, eközben természete-
sen nem kevés tény adott
okot mosolygásra és nevetés-
re. Félreértés ne essék, nem
kinevettük a rendkívül mû-
velt és katonai tudástól sem
mentes költõt, aki nem mel-

lesleg a hölgyek kedvence is
volt. De, ahogyan Poszler
György említette: Balassi
nem tudhatta, hogy az utó-
kor olvasni fogja a leveleit is,
hiszen akkor biztosan más-
ként fogalmazott volna. 

Hallhattunk arról, milyen
tartalmas életet élt, hiszen eu-
rópai útjából hazatérve látta,
hogy családja elszegényedett,
így hiába volt rangja, sok
mindent meg kellett tennie
azért, hogy pénzhez jusson.
Képzeletben átélhettük, mi-
lyen volt az élete végvári vi-
tézként is, ahol nem igen ta-
lált magához való szellemi
társaságot a sokszor analfa-
béta katonák között. Jóképû
és mûvelt férfi lévén a szeb-
bik nem seregei hevertek a lá-
bai elõtt, hódításainak mûvei-
ben is szívesen adott hangot. 

Jöjjenek el minél többen az
Irodalmi életrajzok elõadás-
sorozatra, hiszen a legválto-
zatosabb irodalmi alakok és
témák kerülnek terítékre!

Salánki Zsófia

Facebook az egész világ? Elismert mûvészek
a hangverseny-

központban

Csörögi Gábor Balázs és Fûzi Balázs irodalomkedvelõ.

Pusztai Csanád még nem, bátyja, Zoltán már felhasználó.

„Az érdekes irodalmat érdekes emberek csinálják.”

Ami a tankönyvbõl
kimaradt

„Fontos, hogy megerõsítsük az
anyukákat az anyai szerepükben
és eloszlassuk a kételyeiket.“

Szentes Város Önkormányzat Bölcsõdéje októberben két
új foglalkozást indított anyukák és kisbabák részére. Megke-
resésünkre Szöllõsi Ágnes, az intézmény vezetõje és Bene Ka-
talin gyógypedagógus-korai fejlesztõ készségesen meséltek
az új lehetõségekrõl. A programok ötlete 2011-ben, a felújí-
tást követõen merült fel, amikor egy fejlesztõszobával bõvült
a bölcsõde. Felmérést végeztek és a szülõk visszajelzéseibõl
kiderült, hogy van igény szélesebb körû programokra. 
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Mi lesz itt, ha majd ma-
gyar bajnoki címmeccsen
bokszolhatnak hazai kö-
zönség elõtt Lütyõék, ha
már így is olyan fantaszti-
kus buzdítás kíséri minden
megmozdulásukat a ring-
ben, mint a szombati gá-
lán?! A szentesi bunyósok
most nem bajnoki övért
szálltak ringbe, de fergete-
gesen bokszoltak az el-
képeszõ hangulatú Ferobox
Event ökölvívó gálán.

Volt itt minden, ami miatt
már a felvezetõ mérkõzések-
re megteltek a Dr. Papp
László-sportcsarnok székso-
rai: meglepetés-KO, izgal-
mas kihívó-meccs és elhúzó-
dó címmeccs kínált tartalmas
estét a FeroBox Event máso-
dik szentesi profi bokszgálá-
ján Bertók Róbert szervezésé-
ben, melyet a Sport1 élõben
közvetített. A legnagyobb
meglepetést az eddig veret-
len szegedi Nagy Sándor
szolgáltatta, vagy inkább az
ellenfele, Hegyes Péter, aki a
3. felvonásban TKO-val ron-
dított bele a makulátlan sta-
tisztikába. A felvezetõ mecs-
cseken a szentesi Duka
Krisztián nyert, Petrovics Ist-
ván kikapott ellenfelétõl.

Bár betegség miatt Bedák
Zsolt mérkõzése elmaradt,
„nagy” névben nem volt hi-
ány: Nagy „Lütyõ” Imre hato-
dik profi meccsét vívta hazai
közönség elõtt. Egy szektort
Lütyõ szurkolói foglaltak el,
akiknek a mérkõzés elsõ pil-
lanataitól megjött a hangjuk.
Sokáig azonban nem volt
módjuk buzdítani a szimpa-
tikus fiút, de ezt talán nem is
sajnálták, mert Lütyõ az elsõ
menet végén kiütötte Stir
Csabát. A 22 éves Imre törté-
nete megihletett egy tévéstá-

bot is. Mint a TV2 Naplójá-
nak riportere, Való Gábor
elmonta, Rácz Félix pro-
motertõl hallott a fiúról, aki-
nek rögtön beleszeretett a
sztorijába: nagyon nehéz kö-
rülmények közé született,
pufi kisgyerek volt, most pe-
dig rajongótábora van – a
„metamorfózisról” két napig
forgattak Szentesen. 

Lütyõ második 1. menetes
gyõzelme volt a mostani, s
elmondta, magabiztos volt,
most is számított a gyors di-
adalra. Címmeccsen tavasz-
szal vagy nyáron bokszolhat
a Hungerites Rocky, akit leg-
alább félszáz munkatársa el-
kísért, de összesen mintegy
kétszázan szurkoltak neki. 

A lelkes közönség a 23

éves Faur Csaba mérkõzését
is nagyon várta, aki Bozai
Gyulával szállt harcba.
Nyolcmenetes mérkõzésük-
rõl még sokáig beszélnek
majd a szakemberek, az biz-
tos. A cirkálósúly magyar
bajnoki címének kihívó pozí-
ciójáért meccselt a két el-
szánt bunyós. Ádáz küzdel-
müket végigkiabálta a felek
szurkolótábora, minden be-
talált ütést teli torokból tet-
szésnyilvánítással „jutalmaz-
va”. A gong után a publikum
részérõl zengett a „Szép volt,
Csabi!”, függetlenül az ered-
ménytõl. A meccs végül dön-
tetlen lett. Hogy mikor lesz
visszavágó, Csaba nem tudta
megmondani. Most pár hó-
nap szünet következik, így

magánéleti dolgok is elõtér-
be kerülhetnek, ezt edzõjével
is megbeszélte. Úgy érzi,
igazságos döntetlen szüle-
tett, nyiltakozta érdeklõdé-
sükre a mérkõzés utáni per-
cekben.

Nagyközépsúlyú magyar
bajnoki címmérkõzéssel zá-
rult a gála, ahol végigment a
10 menetesre tervezett talál-
kozó. Kelemen Balázs a WBO
világranglista 10. helyezettje-
ként már közel került nem-
rég egy világbajnoki meccs-
hez is, helyette most Baran
Attila legyõzésével magyar
bajnoki cím került a hibátlan
mérlegû (19 meccsbõl 19
gyõzelem) sportoló birtoká-
ba.

D. J.

Nem sikerült bevereked-
nie magát a Magyar Kupa
fináléjába a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapatának. A mieink az
elõdöntõben 12-10-re kap-
tak ki a Dunaújvárostól.
Visszavágó, szombaton im-
máron a bajnokságban.

Nem kezdte jól a mérkõ-
zést, sõt, kifejezetten gyen-
gén játszott a Magyar Kupa
elõdöntõjének elsõ nyolc
percében a Szentes, hiszen a
dunaújvárosiak szinte állva
hagyták a bátortalanul vízi-
labdázó mieinket. 5-1-es elsõ
negyedet követõen viszont
magára talált a Hungerit, és
felzárkóztak a lányok 6-4-re,
ám a különbség nem akart
tovább csökkenni, mi több, a
találkozó végéig meg is ma-
radt. A Hungeritnek így a
bronzérem jutott az idei ha-
zai kupasorozatban, a Duna-
újváros ugyanakkor egészen
az aranyéremig menetelt. –
Úgy gondolom megérdemel-
ten lettek kupagyõztesek a
fõiskolások, jobbak voltak
nálunk is és az egrieknél is –
értékelte a kupahétvégét
Tóth László, a Hungerit veze-
tõedzõje. – Az elõdöntõben
az elején nagyon elengedtük
õket, bátortalanul kezdtünk,

ráadásul olyan gólokat kap-
tunk, melyek elkerülhetõek
lehettek volna. Késõbb hiába
jöttünk közelebb hozzájuk,
két gólnál szorosabbra nem
tudtunk felzárkózni. Igazá-
ból akkor kezdtünk el vízi-
labdázni, amikor már késõ
volt.

A csapat a héten a fõváros-
ban edzõtáborozott, szomba-
ton pedig következhet a
visszavágó, hiszen ezúttal
bajnoki mérkõzésen csap
össze a friss kupagyõztes a
Szentessel. – Úgy érzem,
hogyha sikerül összeszedet-
tebben játszanunk, akkor
akár mi is nyerhetünk, mert
azért olyan óriási különbség
nincs a két együttes között –
mondta a szakvezetõ.

A Hungerit a jövõ hétvé-
gén pedig már a manchester-
i Európa-liga csoportmérkõ-
zésekre utazik a szigetor-
szágba.

hv

Késõn kezdtek játszani

Õrzi veretlenségét az asz-
talitenisz NB II-ben a Szente-
si Kinizsi SZITE csapata. A
Kinizsi a dobogón várja a jö-
võ hétvégi, Kecskemét elleni
rangadót.

Két nagyon fontos döntet-
len, a Békés és a BVSC elleni
pontszerzéseket követõen
egy papíron könnyebb ellen-
féllel mérkõztek hazai kör-
nyezetben a szentesi ping-
pongosok. Jól kezdõdött a
Debrecen elleni találkozó, hi-
szen a páros mérkõzéseket
követõen már 2-0-ra vezetett
a Kinizsi. A csapat végig ve-
zetett, biztosan gyûjtötték be
a bajnoki pontokat Bunda
Szabolcsék. – Két döntetlent
követõen hazai környezet-

ben szerettük volna megõriz-
ni veretlenségünket, és ez a
11-7-es gyõzelemnek és a jó
játéknak köszönhetõen sike-
rült is – mondta Hegedûs Gá-
bor, a SZITE szakosztályve-
zetõje. – Elõzetesen nem tud-
tuk, hogy mire számíthatunk
a debreceniek ellen, de a srá-
cok nagyon odatették magu-
kat, 7-1-re is vezettünk, majd
a fiatalabb játékosunknak is
lehetõséget adtunk, hogy
szokták az NB II légkörét.

A csapat november 30-án a
bajnokaspiráns Kecskemét-
hez utazik, majd december
elsõ hétvégéjén hazai kör-
nyezetben zárja az õszt a Ki-
nizsi a Kisújszállás ellen.

hv

Dobogón az
asztaliteniszezõk

Az Árpád Szabadidõs SK
20. alkalommal rendezte
meg a Szeretetakciós Amatõr
Felnõtt Teremlabdarúgó Tor-
nát hét csapat részvételével
november 17-én a városi
sportcsarnokban. A nevezési
díjakból származó bevételbõl
– a költségek levonása után –
4 ezer forintos csomagokat
vásárolnak és adnak át az
önkormányzat szociális bi-
zottsága által meghatározott,
arra rászoruló családoknak.
Az 1-3. helyezett csapatok a
sportközpont által felajánlott
serleget, valamint Takács
László által felajánlott érme-
ket kaptak. A különdíjakat a
Sportközpont ajánlotta fel.

A torna végeredménye:
1. Grund FC (Vígh István,

Nagy István, Törõ Gábor, Laka-

tos Zoltán, Rocskár Viktor, Lé-
vai Jenõ, Lévai József, Bella Ist-
ván, Faur József és Mihály Ta-
más). A csapat erõsségét jelzi,
hogy a tornán 29 gólt lõtt és
csak egyet kapott. 2. Gold
(Grund FC – Gold 4–1), 3.
Hungerit II. (Hungerit II –
Bundás Liba 2–1), 4. Bundás
Liba

A torna gólkirálya Nagy
István (Grund FC), legjobb
kapus Vígh István (Grund
FC), legtechnikásabb játékos
Tóth György (Gold).

A Szabadidõs Sportklub
következõ Szeretetakció a
szegények Karácsonyáért
rendezvénye a légpuskás lö-
vészverseny november 23-
án, szombaton reggel 8 óra-
kor kezdõdik a Legrand Zrt.
légfegyveres lõtérén.

Nyert a Grund FC

Elrontotta a Csongrád
labdarúgó-csapata a 100.
születésnapját ünneplõ
Szentesi Kinizsi hétvégéjét.
A szomszédvárak csatáját
egy jól eltalált lövésnek kö-
szönhetõen a csongrádiak
nyerték, a Kinizsi az idei
utolsó fordulóban Sándor-
falván vigasztalódhat.

Szobor- és centenáriumi
emléktábla-avatás, koszorú-
zás vezette fel a Szentesi Ki-
nizsi – Csongrád megyei elsõ
osztályú labdarúgó mérkõ-
zést a Pusztai László Sportte-
lepen. Az egykoron szebb
napokat megélt gárdák ezút-
tal a kiesés elkerüléséért
harcolnak a megerõsödött
„megyeegyben”, így különös
jelentõsége volt a mostani ta-
lálkozónak. Az elsõ félidõ
említésre méltó esemény nél-
kül pergett le, a második já-

tékrészben viszont elkezdtek
futballozni a játékosok. Elõ-
ször a vendégek veszélyez-
tettek, majd helyzetre hely-
zettel válaszolt a Kinizsi, sõt
a mieink kapufáig is jutottak
Lajos Máté révén. A Csong-
rád sem maradt adós a vá-
lasszal, sõt, a 80. percben egy
távoli lövésnek köszönhetõ-
en a vendégek szerezték
meg a vezetést, és, mint ké-
sõbb kiderült, a gyõztes talá-
latot. – Két óriási lehetõséget
hibáztunk el a csongrádiak
vezetõ gólját megelõzõen, és
ahogy az a futballban lenni
szokott, mi kaptunk gólt –
értékelte a látottakat Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – Sajnos
Lajos Mátét, aki a védel-
münk oszlopa, le kellett cse-
rélnem, csakúgy, mint Págert,
aki rúgást kapott a lábára.
Sándorfalvára utazunk a hét-

végén, és mivel hozzánk ha-
sonlóan õk is a hátsó régió-
ban tanyáznak, így minden
bizonnyal mindent megtesz-
nek majd a gyõzelemért. Ne-
künk sincs más választá-
sunk, pontot vagy pontokat
kell szereznünk.

A Makón kiállított Szél
Bence idén már nem védhet
eltiltása miatt, de nem játsz-
hat a korábban három mér-
kõzéses eltiltásra „ítélt”
Lekrinszki sem. A Kinizsihez
hasonlóan eddig 9 pontot
gyûjtõ Sándorfalva elleni
mérkõzést vasárnap, 13 órá-
tól vívja meg a Szentes. Az
ifjúsági gárda nem kegyel-
mezett a Csongrádnak, a mi-
eink 3-1-re verték riválisu-
kat, és jelenleg az ötödik he-
lyen állnak a tabellán.

hv

Ünnep - vereséggel

Lütyõ nem tréfált

A szentesi Maximus Sportegyesületnél dobóedzõként dol-

gozó testnevelõ tanár, Neményi Béla szombaton vehette át a

Csongrád Megyei Príma-díjat Szegeden, a Tisza Szállóban. A

Hódmezõvásárhelyen élõ nyugdíjas tanár a díjat a több évti-

zeden át végzett kiemelkedõ, példamutató oktató-nevelõ-

munkájáért kapta. A szentesi atléták felkészítésében második

éve vesz részt, jelentõs érdemei vannak az országos bajnok-

ságon jól szereplõ diszkoszvetõ és súlylökõ junior nõicsapat

eredményességében. Õ az edzõje a junior válogatott kerettag

Nánai Lilla gerelyhajítónak is. 

Díjazott atlétaedzõ
A november elején meg-

rendezett birkózó diákolim-
pián Balogh Sz. Árpád, a
HMG tanulója 5. helyezést
ért el.

November 16-án a Dr.
Papp László Birkózó Egyesü-
let versenyzõi Kiskunfél-
egyházán a Ganodrema
Nemzetközi Diák Birkózó-
versenyen vettek részt és 26
egyesület 170 versenyzõje
közül 2 arany, 3 ezüst és 8
bronzérmet nyertek, ezzel a
csapatversenyben 2. helye-
zést értek el.

Birkóztak

Dunaújvárosi Fõiskola –
Hungerit-Szentesi VK
12–10 (5–1, 1–3, 3–3, 3–3)

Nõi vízilabda magyar
kupa, elõdöntõ, Szolnok.
Vezette: Vojvoda, Molnár.

Hungerit-Szentesi VK:
Gundl – GYÕRI 3, Hevesi,
VAN DER SLOOT 2, Rácz
1, Kövér-Kis 2, Gémes 2.
Csere: Terefou (kapus),
Etiebet, Kádár. Vezetõedzõ:
Tóth László.

Gól – emberelõnybõl:
7/2, ill. 12/4.

Gól – ötméteresbõl: 3/3,
ill. 1/0.

Fotó: Vidovics

A szentesi ifik 3-1-re legyõzték Csongrádot.
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Fiatal nõ, Annamari a psz-
ihológusnál: – Észrevettem
magamon egy nagyon furcsa
dolgot. Nem elõször. Tegnap
már nagy veszekedés volt
belõle otthon. Azt veszem
észre magamon, hogy elkez-
dek ugyanúgy viselkedni,
mint az anyám. Olyan köny-
nyen felkapom a vizet és
megsértõdöm. Piszlicsáré kis
ügyeken, amirõl másnap
már tudom, hogy felesleges
volt. De valahogy, mint az
anyám, egy hallgatásos sze-
repet rovok ki magamra.
Durca, érzelmi zsarolás? –
vág közbe a pszihológus.
Igen, – válaszol Annamari –
bekeményítek és nem szólok
a páromhoz. Egész este hall-
gatok, másnap reggelig. A
végére pedig valahogy elin-
tézem, hogy õ engesztel ki
engem. Gyerekkoromban
nagyon szenvedtem attól,
hogy anyukám felvette ezt a
sértõdött állapotot és én ezt
nem akarom. Nem akarok
olyan lenni, mint anyám!

Ismerõs a jelenet? Ezzel
ugrottunk fejest november
19-én, kedden Bácskai Juli
pszichológus, író 14. évadját
megélõ pszihoszínházába,
ahol a közönség együtt rez-
dült és nevetett a fergetege-
sen improvizáló színészek-
kel, Láng Annamáriával és
Galkó Balázzsal, miközben a
hangulatot Bóna János közbe-
hegedülése fokozta. 

A sértések háza leginkább
egy múzeumi tárlathoz ha-

sonlítható, ahol a múlt szek-
rényében tároljuk a sértése-
ket, sértõdéseket, amelyeket
a kívánt pillanatban elõránt-
hatunk és mások fejéhez
vághatunk. 

Érdekes, hogy általában
arra emlékszünk, amikor
minket megsértettek, arra
már kevésbé, amikor mi sér-
tünk meg valakit. Bácskai
úgy fogalmazott, hogy a sér-
tés és sértõdés nem más,
mint a szeretet és gyûlölet
által behatárolt kommuniká-
ció negatív kisülése. A sértés
olykor sokkal nagyobb sértõ-
dést vált ki, mint azt a sértõ
szándékozta és akár örökre
is szólhat.

Az élethû színészi játék-
nak köszönhetõen bekuk-
kanthattunk Annamari szü-
leinek életébe. Édesanyja az
áldozat szerepében burkol-
tan és fokozatosan tárta fel
azt, ami valójában nyomta a
szívét. Mire a kifogyott gáz-
palacktól eljutottak az elfele-
dett házassági évfordulóig, a
sértések és sértõdések olyan
mértékeket öltöttek, hogy a
közönség alacsony energia-
szintjén is érezni lehetett a
konfliktus mélységét. 

Láthattunk példát, arra
amikor a szülõk a játszmáik-
ba belerángatják gyermekei-
ket is. Arra a kérdésre, hogy
apának vagy anyának van-e

igaza, az élelmes kamasz mi
mást válaszolhatna, mint-
hogy mind a ketten hülyék?
Végezetül pedig elmélked-
hettünk a mai kor elferdült
értékrendjérõl, amikor a gye-
rekekkel együtt a szülõk is
beszállnak abba a versenybe,
ami a drágább holmikról és
státuszszimbólumokról szól. 

Bácskai Juli görbe tükre
egészen biztosan sokunkat
gondolkodásra késztet és ta-
lán egy lépéssel közelebb
hoz ahhoz, hogy idõben ész-
revegyük, amikor éppen a
sértések kártyavárát készü-
lünk felépíteni.

B.V.

A cím után rögtön az elején azt is leszögezzük, hogy talál-
tak jó sportolókat a Klauzál DSE terematlétikai tehetségkuta-
tó versenyén. Az egyesület már több diáksport rendezvényt
szervezett, ebben a hónapban terematlétikai versenysoroza-
tot indított a város és a környezõ települések általános iskolái
részére, a sportág népszerûsítése, és tehetséges fiatalok kivá-
lasztása érdekében. Összesen 24 csapat vett részt a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnokban megtartott megmérettetésen.
A testnevelõ tanárok alkotta versenybíróság a terematlétika
szabályok pontos betartásával, ügyességi és futószámokban
értékelte az elvégzett edzésmunkát. 

A sportban tehetséges diákok 30 méteres síkfutásban, hely-
bõl távolugrásban és medicinlabda-dobásban mérték össze
tudásukat. Az egyes versenyszámokban egyéni és csapat
eredményt is hirdettek, amelyért érem és oklevél járt. Ugyan-
akkor az alsó tagozatos korosztályú diákok inkább az elért
teljesítményeikkel dicsekedtek, fõleg, ha ez fejlõdõ tendenciát
mutatott.

Legjobb egyéni teljesítményt nyújtó diákok:
Stráma Klaudia, Koszta (2 arany), Tóth Márton, Szt. Erzsébet

Kat. Ált. isk. (2 arany), Sebesi Ádám, Koszta, (2 arany), Garai
Máté, Kiss B. ref. ált. isk. (3 ezüst), Szabó Dániel, Szt. Erzsébet
Kat. Ált. isk. (2 ezüst, 2 bronz).

Iskolák összesítésében a Koszta 7, a Szent Erzsébet 5, a
fábiánsebestyéni 2, a Klauzál iskola 1 aranyérmet nyert. A
többi iskola diákjai ezüst- illetve bronzérmekkel térhettek ha-
za. 

A sportprogramot a Nemzeti Tehetség Program, NTP-SV-
MPA - 12 jelû pályázat támogatta anyagilag.

Kála

Tehetséges
atlétákat kerestek Az afrikai dzsungelben eltéved a tu-

dóscsoport egyik tagja. Hosszas
bolyongás után kannibálokba botlik:
- Elnézést, nem látták véletlenül a
kollégáimat?
- De igen, velük már több ízben is
találkoztunk!

A skót egy ördögöt talál a szobájá-
ban. Ráripakodik:
- Te meg hogy kerültél ide?
- A kéményen keresztül jöttem.
A házigazda nyúl a telefon után, ám
az ördög visszafogja a kezét.
- Könyörgök, ne telefonálj a pap-
nak!
- Ki gondolt a papra? A kémény-
seprõt hívom, hogy lemondjam a
holnapi kéménytisztítást!

Unoka kérdezi:
- Nagyi, nem láttad a tablettáimat?
Az volt ráírva, hogy Extasy.
- Francba a tablettáiddal! Láttad azt
a bazinagy sárkányt a konyhában?

Mi a sajt-terrorszervezet neve?
- FETA.
- Hogy becézik Sajt Istvánt?
- Trappista.
- Mi a sajtok kötelezõ olvasmánya?
- A pálpusztai fiúk.
- Mi a sajt-varázslóiskola neve?
- Rokfort.
- Hogy hívják az égési sérüléseket
szenvedett sajtot?
- Füstölt sajt.
- Hogy hívják a hazudós sajtot?
- Mesesajt.
- Ki a sajt-színésznõ?
- Jane Fondü.

Éjszaka sürgõs beteghez hívják az
orvost. Megvizsgálja, majd intézke-
dik:
- Hívják legyenek szívesek a beteg
ügyvédjét, a plébános urat, a hoz-
zátartozókat és egy közjegyzõt!
- Olyan súlyos az állapotom? – hü-
ledezik a beteg.
- Nem, kutya baja, de legalább nem

én leszek az egyetlen balek, akit po-
tyára felébresztenek az éjszaka kö-
zepén.

Bank vezérigazgatója így szól az al-
kalmazotthoz:
- Mit csinál a pénztárosunk?
- A kasszában van egy kis hiány,
azt hozza rendbe.
- De hát nincs is a bankban, mégis
hol csinálja mindezt?
- A lóversenypályán.

Munkahelyi mese:
Ült a varjú az ágon, és nem csinált
semmit. Arra ment a nyuszika és
megkérdezte a varjútól:
- Varjú koma, nem zavarna, ha én
is leülnék ide az árnyékba, és egész
nap semmit se csinálnék?
- Engem ugyan nem. Ülj csak le és
lazíts te is! – mondta a varjú.
A nyuszika így is tett. Leült az ár-
nyékba és nem csinált semmit
egész nap.
Délután aztán arra járt a róka, meg-
látta a lazító nyuszit, és megette.
És a tanulság?
Ahhoz, hogy egész nap csak lazsál-
hass, nagyon magasan kell
ülnöd…

Székely bácsi sakkozik a lovával.
Ezt látva átszól a szomszéd:
- A csudába, magának ilyen okos
lova van?
Mire a székely gúnyosan:
- Méghogy ez okos? 3:1-re
vezetek…

Megy János bácsi a szekérrel, a
szekér mellett a kutyája baktat. Já-
nos bácsi meg idõnként rácsap a ló
hátára: „Gyí, te!”
Egyszer csak a ló megáll és rászól
János bácsira:
- Te János, miért ütsz annyit, én is
egy érzõ lény vagyok, nekem is
fáj…
János bácsi beijed a beszélõ lótól,
futásnak ered, a kutyája is vele. Mi-
kor kifárad, leül pihenni. Ekkor
megszólal a kutya:
- Hogy megijedtem mikor megszó-
lalt a ló!

Pótfûtés

Sértegetsz, aztán te vagy megsértõdve?
Baka István születésének

65. évfordulója alkalmából
kétnapos emlékversenyt ren-
deztek Szegeden, a Szent-
Györgyi Albert Agorában.

A Baka István Alapítvány
által meghirdetett kétnapos
Kárpát-medencei Baka Ist-
ván vers-, énekelt vers- és
prózamondó versenyét idén
az „ Én itt vagyok – Üzenet
Új-Huligániából” címmel
rendezték.

A versenyre nem hivatá-
sos, középiskolás és felnõtt
vers- és prózamondók jelent-
kezhettek.

A felnõtt kategóriában a
zsûri a II. díjat ítélte meg
szentesi Paulovics Tamásnak. 

A résztvevõktõl három
olyan mû megtanulását vár-
ták, amellyel nem szerepel-
tek még a nyilvánosság elõtt:
egy költeményt vagy prózát
az egyetemes magyar iroda-
lomból, egy Baka István-mû-
vet és egy Baka István által
magyarra fordított alkotást. 

Érkeztek versmondók Bu-
dapestrõl, Kecskemétrõl,
Paksról, Hódmezõvásárhely-
rõl, Szentesrõl, Szegedrõl
Debrecenbõl, Szolnokról,
Szekszárdról és Alcsútdo-
bozról, valamint Székely-
keresztúrról, Csíkszeredáról,
vajdasági Zentáról. 

Második díjat
hozott a szentesi

versmondó

A Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban november 26-án,
kedden fél 5-tõl délutáni ma-
tinéval (tobozfigurák készíté-
se) várják a gyerekeket a
szervezõk. 

Berecz-est

Berecz András ének és me-
semondó önálló estjére vár-
ják az érdeklõdõket novem-
ber 27-én, szerdán 19 órakor
a megyeházán. A Pódium-
bérletek érvényesek, jegyek
vásárolhatók a Babilon
Könyvesházban, a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Házban, és
elõadás elõtt a helyszínen.

Herczeg élete

A Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban november 28-án,
csütörtökön 19-21 óráig az
Irodalmi életrajzok elõadás-
sorozat következõ elõadásán
az érdeklõdõk Herczeg Fe-
renc életérõl beszélgethetnek
Poszler Györggyel. Belépõdíj
nincs.

Matiné

November 16-án az UTE
csarnokában  léptek tatamira
a Pollák DSE cselgáncsozói,
ahol Országos Egyéni Judo
Bajnokságon (Magyar Baj-
nokság) a diák „C”-ben (
2003-asok) 5. helyen végzett
Németh Bernadett. Edzõk:
Kalydy Zoltán, Kalydy Patrícia,
testnevelõ: Felföldiné Virág
Klára.

November 16-17-én a Nyílt
Holland Judo Bajnokságon,
Den Helderben felnõtt -78
kg-ban 3. Kalydy Patrícia,
U20 -70 kg-ban Vadász Anna
5., U17 -73 kg-ban A. Tóth
Csaba 7., U15 -66 kg-ban
Gálfi Ádám 5. helyet szerzett.

Az egyesület ezúton is kö-
szöni a támogatásokat.

Cselgáncs
bajnokságok

November 17-én játszották
le a nõi szuperliga tekebaj-
nokság X. fordulóját, a Bala-
toni Vasas Siófokon fogadta
SE a Szentesi TE csapatát.  A
Balatoni Vasas SE 3110 fát
ütött és szerzett három csa-
patpontot, a Szentesi TE 3061
fát ütött, és ugyancsak szer-
zett három csapatpontot.
Pontszerzõk: Dóczi Erzsébet
527, Tóth Andrea (537) és Se-
res Edina (549). A plusz 49 fá-
ért járó kettõ pont is a Balato-
ni Vasas SE a csapatáé lett,
így 5–3-ra vereséget szenve-
dett a szentesi csapat. 

Az ifjúsági versenyzõk
932–924 fát ütöttek, Jankovics
Gréta 482 fával pontfogó lett,
de a 8 plusz fáért járó két
ponttal 3–1-es vereséget
szenvedtek.

Teke

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
Kispálné Fejes Erzsébet A fé-

nyek útján címû kiállítása látogat-
ható 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, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek 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 21-25. 
17.30 óra Pinokkió – olasz-

belga-francia-luxemburgi animá-
ciós film,

20 óra Menedék – amerikai
romantikus film.

November 28-december 2. 
17.30 óra Rozsdalovag – né-

met animációs film,
20 óra A hét pszichopata és a

Si-cu –  amerikai-angol vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 22-tõl

A kedvenc süteményedet készítem és te bezzeg még csak nem is emlékszel
a házassági évfordulónkra! (Láng Annamária és Galkó Balázs)
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Siposné Miskolczi Györgyi
igazgatónõ ajánlásában ki-
emelte, hogy ez már a hato-
dik ilyen rendezvénysorozat
az intézmény történetében.
A három napon át tartó vá-
sár keretein belül jobbnál
jobb ételeket kóstolhattak az
érdeklõdõk, miközben szá-
mos vásárfia közül válogat-
hattak. A beltéri programok
kedvelõi színesebbnél színe-
sebb programokon vehettek
részt. 

Az osztály védõszentjei el-

nevezésû gyermekrajz-kiállí-
tás egész héten várta a kí-
váncsi tekinteteket. Nem
volt hiány focibajnokságban
és játékos sportdélutánban
sem. 

Kedden Pitti Katalin opera-
nagykövet, Liszt Ferenc-díjas
énekesnõ tartott interaktív,
vidám elõadást az iskola tor-
natermében arról, hogyan
alakult ki az éneklés, hogyan
vált a történelem során mû-
vészetté. Saját munkásságát
a zeneszerzés nagy alakjai-

nak mûvein keresztül mutat-
ta be a közönségnek. Csodá-
latos énekhangja pillanatok
alatt betöltötte az iskola tor-
natermét és az eleinte tartóz-
kodó kisdiákokat is sikerült
rávennie közös népdalének-
lésre. Szerdán nyílt tanítási
órákkal bõvült a program,
csütörtökön pedig Duó Dal-
lam Nélkül-szavalóverseny
keretei között mérettették
meg magukat a diákok. Dél-
után vásári komédiás báb-
csoport sétált be gólyalába-
kon az iskolába. A záró na-
pon jubileumi kopjafát avat-
tak, majd gálával ért véget
az ünnepi hét a megyeháza
dísztermében, ahol a Szent
Erzsébet Rózsái Alapítvány
díjait is átadták. 

L. É.

Ismerõsét látogatta meg egy
hölgy november 13-án, az esti
órákban, ám a látogatás kelle-
metlen közjátékkal zárult. A
nõ ugyanis az utcán hagyta
elektromos kerékpárját, ám tíz
perc múlva, amikor indult
volna haza, a jármûvet már
nem találta a ház elõtt. A hely-
színre érkezõ rendõrök nem
sokkal késõbb, és néhány ház-
zal arrébb, az egyik ház mel-
léképületében megtalálták az
eltulajdonított kerékpárt. Az
ott tartózkodó személyek
egyike elismerte, hogy õ lopta
el a bringát, ráadásul már neki
is látott a jármû szétbontásá-
nak, mire a rendõrök odaér-
tek, a nyerget már le is szerel-
te a kerékpárról. 

Igazából ezekben a napok-
ban indul be a fûtési szezon,
így elkezdõdtek a szezonális
falopások is a város környéki
erdõkbõl. Egy Lapistó környé-
ki akácerdõbõl nyolc darab fát

vágott ki ismeretlen tettes úgy,
hogy kizárólag a fák törzsét
vitte magával, a ledarabolt
gallyfákat a helyszínen hagy-
ta. A legújabb törvényi rendel-
kezés szerint, mivel erdõbõl
történt a lopás, ezért a nyolc
akácfa eltulajdonítása is bûn-
cselekménynek minõsül.

Még októberben számol-
tunk be annak a két, a Kos-
suth utcán parkoló személy-
gépkocsinak a megrongálásá-
ról, melyeket egyetlen éjszaka
alatt követtek el a belváros-
ban. Elõbb egy Polski Fiat
szélvédõjét törték be, majd
nem sokkal késõbb egy Fiat
úgynevezett pillangó ablakát
feszítették be ismeretlenek,
akik a gépkocsi elindítását
mûködtetõ kábelkötegeket is
összedúrták. A nyomozás so-
rán a Szentesi Rendõrkapi-
tányság munkatársai olyan in-
formációkhoz jutottak, misze-
rint a városban ezen az estén

vasutas kabátot és sapkát vi-
selõ fiatalok randalíroztak,
akiknek a mozgását több, a
városban felállított térfigyelõ
kamera is rögzítette. Kiderült,
hogy a fiatalok a szentesi fõté-
ren térkõvel dobálták egy-
mást, majd a Kossuth utcán
haladva érkeztek meg a
Brusznyai sétányra, ahol egy
ott parkoló Lada Nívát is fel-
törtek, majd ezt a jármûvet is
megpróbálták beindítani. A
kamerák felvételei alapján a
fiatalok személyazonosságát
azonosították, elszámoltatá-
suk során B. Gábor és A-T.
Gábor beismerõ vallomást tet-
tek. Tettüket azzal indokolták,
hogy jó bulinak tûnt ittasan,
tányérsapkát viselve gépko-
csikat elkötni. Tettükért most
három rendbeli, jármû önké-
nyes elvétele bûntett miatt
kell felelniük.

hv

Buliból rongálták az autókat

Született: Nédó István és Janó Szilviának (Sima F. u. 14/A)
István Zoltán nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Szabó István és Hegyi Katalin.  
Elhunyt: Török Jánosné Pál Ida (Deák F. u. 87.), Urbán Ferenc

(Alsórét tanya 263/A) Dósa Ferencné Rozmán Mária (Apponyi
tér B ép. Fsz. 3.), Fekete Imréné Mészáros Rozália (Árpád u.
14.), Szabó Gyuláné Pete Etelka (Kossuth L. u. 34.).

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 25-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-16.30-ig. November 25-
december 2-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-
18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november
23-24-én  Petz János (Klauzál u. 21.), telefon: 30/5490-907.
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Mindenkit szeretettel vár-
nak az Alibi együttes jó han-
gulatú élõ koncertjére no-
vember 23-án, szombaton 22
órakor a Felsõpárti Sörözõbe.

Alibi buli

Szentes delegációja is csat-
lakozik ahhoz a világ minden
tájáról érkezõ több mint 60 je-
lölthöz, akik Kínában Xiamen
városában gyûlnek össze no-
vember 28. és december 2. kö-
zött az ENSZ által támogatott
Élhetõ Közösségek Nemzet-
közi Világversenyének döntõ-
jére. A „The International
Awards for Liveable Com-
munities”, röviden LivCom
verseny utolsó szakaszában 4
napos megmérettetés vár a
küldöttségekre. A környezet-
gazdálkodás területén leg-
eredményesebb, az élhetõ
környezet megteremtése érde-
kében legtöbbet tett és a legin-
kább életképes közösségekrõl
tanúbizonyságot tett nyertese-
ket december 2-án az úgyne-
vezett „Zöld Oscar”-nak is ne-
vezett díjátadó ceremónia ke-
retében hirdetik ki. 

„Örömünkre szolgál, hogy
Szentes bejutott a verseny
döntõjébe, melyhez ezúton is
gratulálok. Minden döntõbe
jutott pályázó tanúbizonysá-
got tett arról, hogyan lehet
egyedi, innovatív megoldást
találni egy közösség problé-
máira. Gyakorlati tapasztala-
taikról szeretnénk többet tud-
ni, az elért eredményeikbõl
pedig minél többet tanulni.” –
nyilatkozta Alan Smith, a
LivCom Díj alapítója és vezér-
igazgatója. 

A verseny döntõjében idén
összesen 42 város, 52 projekt
és 6 különdíjra pályázó jelölt
méretteti meg magát.

A 2013-as LivCom döntõk
és a jelöltek prezentációi no-
vember 28. és december 2. kö-
zött a www.livcomawards.
com weboldalra kattintva élõ-
ben is nyomon követhetõk.

LivCom döntõ

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü november 25-29.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Póréhagymaleves és
pirított tarhonyaleves

A menü: Chilis bab vagy
töltött paprika
paradicsommártással

B menü: Rántott csirkemáj,
zöldborsófõzelék

Kedd: Zöldborsóleves
grízgaluskával és
szamócakrémleves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Frankfurtileves és

zöldséges csirkeaprólékkal
A menü: Házi Cordon-bleu,

burgonyapüré,
ribizlimártás

B menü: Rakott karfiol
Csütörtök: Magyaros burgonyaleves és

fûszeres almaleves
A menü: Borsos tokány,

nokedli, saláta
B menü: Csirkemell Bacon-

pólyában, kukoricás rizs,
saláta

Péntek: Csontleves házi tésztával és
csirkegulyás

A menü: Mustáros flekken,
Batthyány rizs, saláta

B menü: Törpe vagy cápaharcsa
rántva, petrezselymes
burgonya, citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

Ahogyan már 1997 óta
megszokhatták a szentesi és
környéki amatõr labdarúgók,
idén decemberben is elindul a
Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokban a Hungerit kupá-
ért folyó teremlabdarúgó baj-
nokság. A február végéig tar-
tó tornán egyaránt részt ve-
hetnek amatõr és igazolt játé-

kosok. A szervezõk továbbra
is négy különbözõ erõsségû
csoportba várják a jelentkezõ-
ket. A bajnoki fordulók
hétvégente, vasárnap zajla-
nak.

Érdeklõdni lehet a 30/567-
96-36-os számon, illetve a
sportcsarnok@szentes.hu e-
mail címen.

Teremlabdarúgó bajnokság

Minden körzetben indít or-
szággyûlési képviselõt az
LMP, így Szentesen is. A jelölt
személyét azonban még nem
tudta megnevezni Vágó Gábor
országgyûlési képviselõ csü-
törtöki sajtótájékoztatóján.
Véleménye szerint december-
re dõlhet el, ki képviseli a pár-
tot a 3. számú választókerü-
letben. A Lehet Más a Politika
Csongrád megyei szervezeté-
nek titkára elmondta, jövõ hé-
ten ülésezik a megyei választ-
mányi gyûlés, ahol kiválaszt-
ják a jelöltet. Csiszár Zoltán ja-
vaslatára Véleményklubokat
hoztak létre a megye települé-
sein, ahol bárki elmondhatja
problémáját a párt országgyû-
lési képviselõjének, aki adott
ügyben a parlamentben is fel-
szólalhat. A következõ idõ-
szakban havi rendszeresség-
gel szeretnének lakossági fó-

rumokat tartani Szentesen is,
ami lehetõséget ad a párt be-
mutatkozására és létszámá-
nak növelésére. Hódmezõvá-
sárhely után Szentesen ren-
deztek Véleményklubot és
szeretnék a kisebb települése-
ket is bevonni, mert nem csak
a nagyvárosok pártja akarnak
lenni. Vágó Gábor országgyû-
lési képviselõ tapasztalata,
hogy az emberek a munka-
helyteremtésre, a szociális el-
látásokra és a helyi hatalmas-
ságokra, szavai szerint
„Döbrögikre” panaszkodnak.
Véleménye szerint az egyik
legmocskosabb választási
kampány következik, amibõl
szeretnének kimaradni. Az
LMP közösségi kampányt in-
dít, ahol a választókkal közö-
sen döntik el, merre indulja-
nak.

Indul az LMP is

Rácz Nikolett, a Szentes Városi Úszó Club versenyzõje Pé-
csett a Deák Ferenc Gyakorló Gimnáziumban tanul. Novem-
ber elején a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tagjaként vett részt
Stockholmban az International Paragames úszóversenyen,
ahol 100 pillén 2. (egyéni csúcs), 100 mellen 3., 50 mellen és
pillén 3., 50 gyorson pedig 5. helyezést ért el. A 4x50 m-es
gyors- és vegyesváltóban az 1. helyen végzett. Edzõje: Tari
Imre. Niki jelenleg 3 hétig Miamiban edzõtáborozik. 

Niki Stocholmban úszott

Niki (jobbról a második) a vegyesváltó gyõztes csapatában.

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda öt
napon át tartó kulturális, gasztronómiai és sportesemény-
bõl álló programsorozatot nyújtott diákjainak és látogatói-
nak. Idén 240 éve, hogy rendszeres katolikus iskolai képzés
indult Szentesen. 100 éve készült el a katolikus népiskola
új, reprezentatív otthona, ami 20 évvel ezelõtt került vissza
az egyház fenntartásába. 


