
Hamarosan kijavítják a
nagyobb úthibákat a Ma-
gyartésre vezetõ úton, a tel-
jes felújítására 2020-ig nyíl-
hat lehetõség, derült ki a
minapi helyszíni bejáráson.
A Magyar Közútkezelõ Zrt.
Csongrád megyei igazgató-
ja a helyszínen elmondta,
hogy jelenleg folyik a 2020-
ig zajló európai uniós gaz-
dálkodási ciklusban megva-
lósuló beruházások tervezé-
se.

Székely Tamás szerint a he-
lyi és országos politikai erõk
összefogásával juthat minél
több forrás a térségbe a köz-
úthálózat fejlesztésére. A
megfelelõ közlekedési szint
fenntartását kérte a közútke-
zelõtõl Szirbik Imre polgár-
mester a szokásos kátyúzá-
son túlmenõen a Magyar-
tésre vezetõ út bejárásakor.
A rossz állapotú, közel 4 ki-
lométeres útszakasz a ma-
gyartésiek közlekedésén
felül az árvízvédelem útvo-
nalául is szolgál. A jelenleg is
érvényes 60 kilométeres se-
bességkorlátozás bevezetése
éppen a 2006-os árvízi véde-
kezés során megnövekvõ te-
herautó forgalom okozta út-
romlás miatt vált szükséges-
sé. 

Az úthibák megszünteté-

sét célzó helyszíni bejáráson
a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal mûszaki
irodájának munkatársa, az
Ativizig szakembere, a ka-
tasztrófavédelem munkatár-
sai és a Városellátó Nonpro-
fit Kft. vezetõje, Szabó Zoltán
önkormányzati képviselõ és
Hornyik László képviselõjelölt
is részt vett. A Magyartési
bekötõút állapotával kapcso-
latban évek óta érkezik pa-
nasz a lakosság és a helyközi
járatokat üzemeltetõ Tisza
Volán Zrt. részérõl, de a kép-
viselõk is interpelláltak az
ügyben. Az észrevételeket az
önkormányzat folyamatosan
továbbította az állami út ke-
zelõje felé, ahonnan mindig
elutasító választ kaptak.

A közútkezelõ megyei ve-
zetõjének helyszíni tájékoz-
tatója szerint a szentesi sza-
kaszmérnökségnek ez évben
900 tonna aszfalt felhaszná-
lására van lehetõsége, mely-
bõl 50 tonnát a Magyartési
út kátyúzására fordítottak.
Székely Tamás hozzátette, a
megyei közutak állapota
jobb az országos átlagnál,
azonban Szentes és térségé-
ben a burkolat minõsége
nem éri el az országos szin-
tet. A Magyartési út felújítá-
sát a közút saját erõbõl nem

tudja megoldani, kizárólag
uniós támogatásból. Ezért a
Magyar Közút Kht. a megyé-
ben 100 kilométer út felújítá-
sát javasolta az uniós pályá-
zatokat koordináló megyei
önkormányzat felé, a re-
konstrukciók 40 százaléka
Szentes térségében történne
meg. Székely Tamás ígérete
szerint ebben a hónapban

megkezdõdik az útszakasz
hidegaszfaltos kézi kátyúzá-
sa, de hozzátette, a munkák-
tól ne várjanak csodát a köz-
lekedõk. Amennyiben enyhe
lesz a tél és kevés kárt tesz
az utakban, akkor megpró-
bálnak az útkarbantartások-
ból átcsoportosítani a Ma-
gyartési útra is.
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Várost és közösséget
építeni

Az álommunkahelyeket bemutató sorozatunk indulása-
kor egyesek a polgármesterséget nevezték meg álomfoglal-
kozásként. Megkérdeztük Szentes vezetõjét, Szirbik Imre
polgármestert, vajon õ álomként éli-e meg a munkáját.

4. oldal

Akik a legkomolyabban
veszik a táncot

A korábban amatõrként legeredményesebb hazai táncos,
László Csaba Páli Viktóriával a profik mezõnyében próbál-
kozik. A harmincszoros magyar bajnok, világbajnoki
bronzérmes táncos a pályafutását a hivatásosok között sze-
retné lezárni, míg partnerének a profi karrier után lesz le-
hetõsége visszatérni. 7. oldal

Folytatódik a Studium Generale
A város, a szegedi egyetem és helyi cégek összefogásával

indult két évvel ezelõtt a középiskolások felkészítését cél-
zó program. A Studium Generale képzés olyan plusz isme-
retet ad az érettségi elõtt álló diákok részére, amivel bizto-
sabban megállhatják a helyüket a felsõoktatásban. A szer-
vezõk folytatják a programot, a 11. és 12. osztályosok je-
lentkezését szeptember 12-ig várják. 3. oldal

Az idei Magyar Termék
Nagydíj Pályázaton a Le-
grand Magyarország Villa-
mossági Rendszerek Zrt.
Program MOSAIC csatlako-
zóaljzatát és Károlyi László
Üzleti évszakok címû kézi-
könyvét Magyar Termék
Nagydíjban részesítették.
Utóbbi az Innovációért Ní-
vódíjat is kiérdemelte.

Az idei Magyar Termék
Nagydíj Pályázaton a Kiírók
Tanácsának döntése alapján
a bírált pályázatok 81 száza-
léka, azaz 66 vállalat 66 ter-
méke vagy szolgáltatása ér-
demelte ki a minõségtanúsí-
tó elismerést, valamint a ta-
núsító védjegy egy éves díj-
mentes használatát. Az el-
múlt évekhez hasonlóan a
Kiírói Tanács több pálya-
munka minõségét olyan ki-
magaslónak értékelte, hogy a
Nagydíjakon felül többet kü-
löndíjban is részesítették. A
Magyar Termék Nagydíj Pá-

lyázat Innovációért Nívódí-
ját Károlyi László Üzleti év-
szakok címû kézikönyve is
kiérdemelte. A Nívódíjat
azon megoldások, termékek,
illetve rendszerek alkotói
nyerhetik el, akik pályázatuk
újdonság értékével tárgyév-
ben kiemelkedõen mutatták
meg a hazai alkotóerõben
rejlõ lehetõségeket a ma-
gyarországi vállalkozói kul-
túra tükreként. 

Könyve megjelenésekor,
2012-ben Károlyi László la-
punknak elmondta, hogy a
gazdasági válság motiválta a
könyv megírásában. – A
mindennapok kihívásaira is
érvényesek lehetnek azok
m e g o l d á s o k ,  a m i k e t  a
könyvben bemutattam. A
kötet az õsszel kezdõdik,
mert ilyenkor minden átren-
dezõdik, ez a változás, a vál-
ság évszaka. A tél a megol-
dás keresésének ideje, a ta-
vasz a megvalósításé. A nyár

pedig az eredményeket, az
egyensúlyt hozhatja el. Min-
den évszak 14 saját és egy
vendég történetet tartalmaz.
A problémafelvetéseim kö-
zött akadt olyan is, amihez
Harry Potter adta az ötletet.
Amikor például az ifjú va-
rázsló elismeri a professzo-
rának, hogy olykor benne
ugyanolyan gonosz gondola-
tok és érzések villannak föl,
mint az ellenségében, de
nem szeretne olyanná válni,
tanára csak annyit mond, az
embert nem a gondolatai,
hanem a cselekedetei hatá-
rozzák meg. Ezt az eszmeisé-
get vetítettem át egy munka-
helyi helyzetbe. A lényeg,
hogy bárhonnan, egy mûal-
kotásból, egy filmbõl is me-
ríthetünk elvet, ötletet, el-
gondolást, amit egyaránt al-
kalmazhatunk a munkánk
során és a magánéletben.
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Magyar Termék Nagydíjasok

Az utolsó elem is heteken
belül megvalósul a város-
központ  rehabi l i tác iós
programban. A fehérházban
egykor mûködött vállalko-
zói központ helyén civil
központot és a Szentes Tele-
vízió helyiségeit alakítják
ki.

Két nagy elõadóterem,
programszervezõi iroda,
közlekedõk, ruhatár és szoci-
ális blokkok létesülnek. A
héten kibontották a válaszfa-
lakat, álmennyezetet és a
több évtizede beépített leve-
gõztetésre szolgáló vasszer-
kezetet is. Megújul a teljes
elektromos hálózat, a vízgé-
pészet és megvalósul a belsõ
terû helyiségek gépi szellõz-
tetése is. Az élelmiszerbolt
melletti feljárónál akadály-
mentesített mosdót és baba-
pelenkázót alakítanak ki, a
lépcsõre mozgáskorlátozott
liftet szerelnek. Az összesen
mintegy 33 millió forintba
kerülõ munkákkal szeptem-
ber 26-ig kell végeznie a ki-
vitelezõ Unibau-Épszer Kft.-
nek. Mazug Imre ügyvezetõ
érdeklõdésünkre elmondta,
szeptember 1-jén kezdték
meg a munkát a bontások-
kal. Lapunkon keresztül is a
fehérházban lakók és a föld-
szinti üzletekben dolgozók
türelmét és megértését kéri

az okozott zaj miatt, de a sok
vasbeton- és fémszerkezetet
csak hangos bontással tud-
ták eltávolítani. 

A két évvel ezelõtt meg-
kezdett, összesen 18 elembõl
álló városközpont rekonst-
rukció költsége mintegy 900
millió forint, melybõl az uni-
ós és nemzeti támogatás ösz-
szege közel 700 millió. Az el-
múlt idõszakban az építke-
zéseknek köszönhetõen a
Szabadság téren az autóbusz
pályaudvarnál kerékpártáro-
lókat alakítottak ki, megújult
a Tokácsli (Városi) Galéria, a
Diák Pince, a Kurca-híd, a fe-
hérház üzletportáljai és az
épület elõtt lévõ tér, a Közgé
kert, az Ady Endre utca 1.
számú ingatlan homlokzata.
Megvalósult a Kossuth tér
díszkivilágítása és körforga-
lom építése, a Horváth Mi-
hály utcán járda építése, a
Petõfi és Ady utca átalakítá-
sa, az evangélikus templom
körüli terület kertépítészete,
a Szent Miklós templom kör-
nyezetének rendezése, a bí-
róság épületének tetõ- és
homlokzat felújítása. Az
építkezések mellett szervez-
tek kulturális és szabadidõs
közösségi rendezvényeket és
városmarketing akciókat is.

B.G.

A civil központ
az utolsó elem

Megkezdõdik a Magyartési
út kátyúzása

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Augusztus 27-én ünnepelte hatvanadik születésnapját egy je-
lenség, akit Zalán Tibornak hívnak. Ünneplik õt a barátai, olva-
sói, darabjainak nézõi is. A jelenségek nem kész jelenségként
jönnek a világra. Születik egy Lipák Tibor Szolnokon, felnõ, fej-
lõdik és már úgy ismerjük, mintha örökké õ lett volna ,,a Za-
lán"! Valójában volt õ valaha más, mint Zalán? Most körülveszi
õt egy aura, amit a bennfentesek ,,zalánizmusnak“ hívnak. Za-
lán Tibor költõ, színpadi szerzõ, prózaíró, dramaturg. Egy ne-
héz pillanatában az életnek – mert Zalán élete nehéz pillanatok
sorozata (ha az élet nem, akkor õ maga teremt önmagának ne-
héz pillanatot) –, egy ilyen pillanatban hívta õt a békéscsabai
színház. Otthonra talált ott, jól érzi magát a színházi környezet-
ben. A dramaturg munkája mellett hagyják alkotni, szárnyalni,
utazni. Dolgozhat az íróasztalánál, járhat találkozókra, sörözni,
ahogy egy szabadgondolkodó mûvész, egy igazi értelmiségi
létformája kiteljesedhet. Zalánt köszöntve, Zalán ürügyén egy
egyedi, különlegesen szép színházi vállalkozásra hívom fel a fi-
gyelmet. A csabai színház kéthavonta megjelenõ irodalmi, mû-
vészeti és társadalomtudományi folyóiratot ad ki. Az Alföld
négy folyóirata közül (Debrecen, Kecskemét, Békéscsaba, és
Szeged ad ki említhetõ folyóiratot.) az elsõségért a békéscsabai
Bárka és a debreceni Alföld rúghat labdába. Talán nem is kelle-
ne említenem, az olvasó tudja, a 28500 lakosú, négy középisko-
lát is mûködtetõ Szentes újságosstandjain nem hallottak még a
XXII. évfolyamában járó Bárkáról. Az a pár humán értelmiségi,
aki a városban él, elvolt eddig is, ellesz ezután is Bárka nélkül.
Az augusztusi szám szerkesztõi kitûnõ arányérzékkel tettek a
lapba a születésnapos szerzõtõl, az õt köszöntõktõl mûveket,
ráadásnak egy rendkívül izgalmas interjút Zalánnal, amelyet
Ménesi Gábor jegyez. A százharminc folyóiratoldal megfelelõ
teret ad a ,,zalánizmuson“ túl más költõknek is.(Csehy Zoltán,
Sopotnik Zoltán, Oláh András, Birtalan Ferenc, Tóth Krisztina
és mások). Prózával van jelen a felvidéki Grendel Lajos, az õ
neve márkajel már. Balogh Tibor átfogó értékelõ tanulmányt írt
a Jókai Színház 2013-2014-es évadbeli munkájáról. Kolozsi Or-
solya írt Grecsó Krisztián, Pécsi Györgyi pedig Nagy Koppány
Zsolt könyvérõl ismertetõt. Verskötetek ismertetését sem ha-
nyagolja el a folyóirat. A gyakran idegesítõen mindent, sõt még
annál is többet tudó Szakolczay Lajos ezúttal is mindent tud
Kemsei István ,,A vakond feljön“ címû kötetérõl és a kötetet
megelõzõ ezer év költészetérõl. Szlukovényi Katalin ,,Hamis
nosztalgiák“ címû kötetérõl Kelemen Lajos közölt értõ bírála-
tot. A sors különös fintora, hogy – megelõzve a Terror Háza
okos háziasszonyának pár perccel ezelõtti nagy irodalmi felfe-
dezéseit, miszerint a minap még csak ,,leimrekertészezett“ No-
bel-díjas író és a soha meg nem említett Petri György költõ, va-
lójában a Fidesz házi szerzõi – ezt a felfedezést megelõzi a Bár-
kában Farkas Wellmann Endre Petrirõl szóló tanulmánya, ami
nem támasztja alá a háziasszony felfedezését.

Az irodalom- és mûvészetbarát szentesinek javaslom, ha ma-
ga, vagy ismerõse Szegeden vagy Csabán jár, keresse a Bárkát.

Becsei

Zalán hava

100 éve: a Szentesi Lap
1914. szeptember 3-án meg-
jelent számában leközölt két
harctéri levelet, amelyek tar-
talma a következõ. – Levél a
katona kórházból. Sima
László szerkesztõnk öccse,
Sima Andor honvédhuszár a
galíciai harctéren megsebe-
sült, s a lembergi tartalék
kórházban várja a gyógy-
ulást. A kórházból levelet
küldött bátyjának, amely
szépen világít rá a magyar
katonák hõsiességére. A le-
vél szó szerint így szól:
„Kedves Laci Bátyám! Miu-
tán három ütközeten átesve
két kozák és egy kozáktiszt
másvilágra küldése közben
kissé megsebesültem, mó-
domban van írni. Megírha-
tod a lapodban, hogy a ma-
gyar huszárok remekül tud-
nak háborúban dolgozni. Ez
mind-mind egy oroszlán.
Úgy ágyúztak ránk, de men-
tünk rájuk, mint a sárkány.
Tüzérségüket teljesen szét-
vertük. A lovasságot is rop-
pant megvertük. Bennünk is
tettek kárt, de az oroszok
sokkal többet vesztettek. Mi
alig várjuk a gyógyulást,
hogy újra apríthassuk a ko-
zákot. Csókol öcséd: Bandi.”
– Az ágyúk tüze mellõl.
Cseuz Béla városi fõmérnök,
mint tartalékos vártûzérhad-

nagy szintén a harctéren tel-
jesíti hazafias kötelességét.
Tegnap reggel levelet kapott
tõle szerkesztõnk, Sima
László. Az ágyúk tüze mellõl
küldött levelet érdekességé-
nél fogva itt adjuk: „Kedves
Lacikám! Benne vagyunk a
munkában. Porolgatjuk a rá-
cokat. A tábori élet apró ké-
nyelmetlenségeit alig érez-
zük. A puha ágy helyett a jó
kemény föld a pihenõ he-
lyünk. De mily puhának
érezzük azt egy 24 órás szol-
gálat után. Itt látja az ember
valóban milyen a magyar
katona. Hihetetlen dolgokat
mûvelnek. Néha túl meré-
szek is, úgy kell õket erõvel
visszatartani. Nagyszerû lát-
ványt nyújtanak nehéz
ágyúink: gyújtott fáklyák ott
a túlsó oldalon. A jókedv és
humor nagyobb, mint a bé-
kében. Az élelmezés nagy-
szerû. Megy itt minden
rendben. Közöttünk sebesült
még nincs.  Üdvözöl: Béla”

82 éve: a Szentesi Hírlap
1932. július 27-én megjelent
számának vezetõ híre volt,
hogy „Épül a strandfürdõ”.
A tudósításból megtudhat-
ták a szentesiek, hogy a lige-
ti strandfürdõ építése seré-
nyen halad elõre. Budai Bá-
lint kútfúrómester munkása-
ival szombaton megkezdte

az ártézi kút fúrását, amely
éjjel nappal, megszakítás
nélkül folyik. Elõreláthatólag
két hétig tart a kútfúrás.
Olyan mélyre kell lemenni,
hogy legalább 800–1000 vizet
adjon percenként a kút, mert
az lesz hivatott arra, hogy a
közel kétmillió liter ûrtartal-
mú medencét állandóan friss
vízzel lássa el. A földmunka
is szépen halad; ezzel egyi-
dejûleg az ácsok és beton-
munkások is munkához lát-
tak. Megtették az elõkészüle-
teket, hogy bármely pillanat-
ban hozzákezdhessenek a
betonozáshoz, mert nem sok
híján 250 köbméter betont
kell elkészíteni, melybe 1250
kiló vasat építenek be. Az 50
méter hosszú és 20 méter
széles sportuszoda 840 sze-
mély befogadására lesz ele-
gendõ. A medence kezdõ
mélysége nem úszók számá-
ra 130 cm lesz, míg a legmé-
lyebb rész 3 méter. Külön
épül egy csekély mélységû
kis medence kisgyermekek
részére. A medence körül ho-
mokstrand lesz, azon kívül
helyezik el az öltözõket. Kü-
lön lesznek férfi és nõi öltö-
zõk. A Kisér felöli részen
lesz a bejárat, a bejárat mel-
lett a pénztár és az érték-
megõrzõ. A közönség külön
úton jut el a férfi és külön

úton a nõi öltözõkhöz. Akik
nem akarnak fürödni, azok a
teraszos vendéglõt, illetõleg
versenyek alkalmával nézõ-
térnek szánt és padokkal fel-
szerelt ülõhelyeket foglalhat-
ják el. A fürdõ 3,5 holdon te-
rül el, kerítés veszi körül, vil-
lanyvilágítással lesz ellátva.
(Az ünnepélyes átadásra
1932. szept. 4-én került sor.)     

35 éve: a Szentesi Élet 1979
szeptemberi számában meg-
jelent egy tudósítás „Szak-
körök úttörõknek” címen,
amely kiderül, hogy: Nép-
szerûek a kiscsoportos fog-
lalkozások a Farkas Antal
Úttörõházban. Az iskolai év
megkezdése után október 1-
tõl kezdik meg a foglalkozá-
sokat a tizenkét szakkörben.
A sportágakkal a sakk, kajak
és az asztalitenisz csoportok-
ban ismerkednek a fiatalok.
A jelentkezõk közül sokan
választják a barkács szak-
kört, ahol különbözõ dísztár-
gyakat készítenek a pajtások.
Az „ügyes kezek” elnevezé-
sû csoport tagjai – a foglal-
kozásokon túl – kiránduláso-
kon, tárlatlátogatásokon
vesznek részt. Az úttörõk
közül minden évben sokan
jelentkeznek a KRESZ-szak-
körbe, ahol a tanulók elsajá-
títják a közlekedési szabá-
lyokat. Késõbb közlekedési
járõrökként segítik a társai-
kat az utakon. A tizenkét
csoportban tanévenként 250
úttörõ és kisdobos tölti el
hasznosan és szórakozva a
szabadidejét.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (57.)

Levelek a frontról –
Épül a strandfürdõ

A Szentesi Ellenõr 1914.
évi évfolyamában megje-
lent „Igaz hangok” c. hite-
les háborús krónika, ame-
lyet Lánczi Simon Pál lap-
szerkesztõ állított össze, és
amely a helyi hivatalos kö-
rökben nagy felháborodást
váltott ki, így folytatódott: 

Július 30. A pesti újságok
késnek. Azokat a hírlapokat,
amelyek délben szoktak ér-
kezni, csak az esti 7 órai pos-
tával kaptuk. Az esti lapok
teljesen elmaradtak. Unter-
müller Ernõ könyvkereske-
dõ vetítõképekben bemutat-
ja minden este az aznapi ese-
ményeket. Ezen moziképek
ingyen láthatók az üzlet
elõtt. Pénteken este óriási tö-
meg nézte ezeket a képeket.
A tömegben valaki éltetni
kezdi a háborút, néhányan
ismétlik, – majd megjelenik a
cigányzenekar, menetben be-
járják a várost, – tisztviselõk
vezetik a menetet. Hazafias
dalok felhangzanak. A tö-
meghez beszédet intéz a fõ-
ispán. No! Beszéddel nem le-
het elsimítani a háborút fõis-
pán uram! Ha arról gondos-
kodott volna a fõispán, hogy
a józsefszállási birtokon
szentesi emberek legyenek
részesek, az többet ért volna
minden hangos beszédnél.
Mert ha a szentesi emberek
kapták volna azt a gabonát,
ami a szentandrásiaknak ju-
tott, úgy Szentesen kisebb
lett volna a nyomor, – a harc-
ba induló szegény ember

nyugodtabban hagyhatta
volna itt családjait… Önnek
fõispán úr van legkevesebb
joga ahhoz, hogy hangosan
szóljon! Ne szavaljon fõis-
pánságod, hanem gondos-
kodjék arról, hogy éhen ne
vesszenek azok, akiket ke-
nyér nélkül kényszerült itt
hagyni a háborúba induló
kenyérkeresõjük. 

Július 31. Ma bent járt ná-
lam egy tisztaeszû öreg gaz-
dálkodó, és azt a kérdést in-
tézte hozzám, meg tudnám-e
magyarázni neki, hogy miért
éljenezték az elsõ napon a
háborút? Majd fejtegeti az
öreg: a háború halált jelez,
sok halált, a halált pedig jó-
zanésszel éljenezni nem le-
het, nem szabad! ... Távozás
közben még megjegyezte az
én öreg gazdám: tudja-e
uram, hogy azok közül, akik
tegnap éljenezték a háborút,
egyiknek sincs veszteni való-
ja, egyiknek sem kell féltenie
apja, fia, avagy testvére éle-
tét! Mert ha attól kellene tar-
tania, hogy hozzátartozóját
elveszíti, vagy levágott lá-
bakkal kapja vissza, tudom,
torkán ragadt volna az Él-
jen!”   

A fentebb idézett közlemé-
nyek miatt szigorú hatósági
eljárás indult a Szentesi El-
lenõr és szerkesztõje ellen.
Az ügyészi megbízott utasí-
tásra a szóban forgó 1914.
augusztus 8-i lapszámot
Zilahy Kálmán rendõrkapi-
tány elkoboztatta, a felelõs

szerkesztõt pedig rendõr-
ségi kihallgatásra rendelte.
Ugyanakkor az alispán már
az újság megjelenésének
napján betiltotta annak utcai
árusítását. Ezekrõl a Szentesi
Lap adott hírt, elmarasztalva
a laptársat a társadalmi egy-
ség megbontása miatt. A tu-
dósításból kitûnik, hogy
még nem volt alkalmuk elol-
vasni a kifogásolt írásokat
ugyan, ennek ellenére elítél-
ték a Szentesi Ellenõrben fel-
vetett háborúellenes aggá-
lyokat. Kinyilatkozták: „Mi,
ismerve nagy felelõsségünk
terhét, a mai súlyos idõben a

közérdeket csak úgy szolgál-
hatjuk, ha a nagy események
lezajlásáig lapunk hasábjai-
ról kikapcsoljuk mindazt,
ami politika, ami szétvá-
laszthat bennünket. Egyedü-
li törekvésünk a társadalmi
összhang fenntartása, mert a
társadalmi erõk egyesítésé-
vel szolgálhatjuk csak igazán
a mai nagy történelmi idõk-
ben a közérdeket.” S való-
ban, az elkövetkezõ hetek-
ben, hónapokban az ellenzé-
kinek számító Szentesi Lap
mellõzte a legenyhébb kriti-
kát is, ehelyett a többi újság-
hoz hasonlóan mámorosan

zengett a dicsõséges hadi-
eseményekrõl, a gyõztes elõ-
renyomulásokról, a németek
fényes harctéri diadalairól. 

A Szentesi Ellenõr kiadó-
szerkesztõje ellen pedig to-
vább folytatódott a hatósági
eljárás. A szegedi fõügyész-
ség bûnvádi vizsgálatot indí-
tott dr. Lánczi Simon Pál el-
len. A vád a jelzett idõpont-
ban a legsúlyosabb volt: ha-
tóság elleni izgatás és fegy-
veres erõ elleni vétség. Ezzel
párhuzamosan a szentesi
ügyvédi kar beadványt inté-
zett a Szegedi Ügyvédi Ka-
marához, amelyben elhatá-

rolta magát Lánczi ügyvéd
cikkeinek tartalmától. Az el-
ítélõ beadványt – amelyet az
Alföldi Ellenzék szó szerint
leközölt – 11 szentesi ügyvéd
írta alá, élükön Burián Lajos
volt polgármesterrel, 48-as
függetlenségi helyi politi-
kussal. A kormánytámogató
Szentes és Vidéke c. lap álta-
lános társadalmi bojkottot
hirdetett a „hazafiatlan” új-
sággal és szerkesztõjével
szemben. A mérvadó helyi
értelmiségi elit tehát kiközö-
sítette a renitens újságot és
kiadóját egyaránt. 

A Lánczi Simon Pál elleni
vádat utóbb az ügyészség
igazságügy-miniszteri utasí-
tásra elejtette, a Szentesi El-
lenõr megjelentetése azon-
ban lehetetlenné vált, mivel
kiadó-szerkesztõjét behívták
katonai szolgálatra. (Micso-
da véletlen!?) Emiatt a hata-
lom számára kényelmetlen-
né vált újság 1914 októberé-
tõl szüneteltette mûködését.
(Megjegyzés: Az összeomlás
után, 1918. december utolsó
napjaiban Lánczi újraindítot-
ta újságját, de a román meg-
szálló katonai parancsnok-
ság 1919. november végén
ismét betiltotta a Szentesi El-
lenõrt „osztálygyûlöletre iz-
gató, a közbékét veszélyezte-
tõ és zavaró” cikkei miatt.
Az 1920. évi trianoni béke-
diktátum után Lánczi Simon
Pál felhagyott a politizálás-
sal; ügyvédként kereste ke-
nyerét Szentesen. Fiatalon,
46 éves korában hunyt el,
1926. május 25-én.) (Folytat-
juk)

Labádi Lajos

100 éve történt: A háború fogadtatása Szentesen (VII.)

Hatósági megtorlás az „Igaz hangok” ellen

Katonák a fronton (köztük szentesiek)
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Köszönetüket fejezték ki
a Szentesi Vízilabda Klub
ifi csapatának képviselõi
Tóth Imrének, a nagymá-
gocsi Comix system palac-
kozó üzem vezetõjének. Az
igazgató évek óta támogatja
a klub férfi és nõi csapatait
az általa palackozott és oxi-
génnel dúsított vizekkel,
valamint egyéb anyagi jut-
tatásokkal. 

Pellei Frank, junior világ-
bajnok vízilabdázó a világ-
bajnoki aranyérem megszer-
zésekor készült képpel kö-
szönte meg Tóth Imre támo-
gatását, ezt követõen Hevesi
Anita közvetítette a felnõtt
nõi csapat köszönetnyilvá-
nítását. A cégvezetõ gratu-
lált az elért eredményekhez,
majd arra buzdította a jelen-
lévõket, hogy próbálják ki a

szódavíz palackozását, te-
kintsék meg a munkafolya-
matokat. Mindeközben rövi-
den bemutatta a cég húsz
éves történetét, fõbb állo-
máspontjait.

A felnõtt csapatok edzõi,
és a fiúk mentora, Pellei Csa-
ba is csatlakoztak az üzemet
bejárókhoz. A nemrég felújí-
tott telephelyen megtekintet-
ték a palackozáshoz kapcso-
lódó berendezéseket, az em-
beri és gépi munkaerõt egy-
aránt igénybe vevõ elõállítás
lépéseit. A Comix system sa-
ját szikvíz- és üdítõital elõál-
lítása mellett fõ termékével,
az Oximix vízzel van jelen a
piacon, melynek az a külön-
legessége, hogy 1 liter folya-
déknak 150 mg oxigéntartal-
ma van, amelynek kedvezõ
az élettani hatása. Emellett

több mint tízféle ízben gyár-
tanak szörpöket és palacko-
zott vizeket. Egyik magyar-
országi multicég is forgal-
mazza a termékeit, de jelen-
leg is tárgyalásokat folytat
több belföldi és külföldi for-
galmazóval is, hogy minél
több fogyasztó megismer-
hesse az általuk elõállított vi-
zeket.

Tóth Imre ügyvezetõ la-
punknak elmondta, hogy a
fiatal sportolókban látja a jö-
võt, ezért is szeretné tovább-
ra is biztosítani számukra a
támogatást. Bízik benne,
hogy a jó együttmûködés
fennmarad, és a vízilabdá-
sok pozitív teljesítményéhez
hozzájárul az Oximix víz fo-
gyasztása, mellyel példát
mutatnak a fiataloknak is.

L.É.

Oxigénnel dúsí t ják
a víz i labda csapatot

Megközelítõleg 600 csa-
lád részesült anyagi támo-
gatásban a helyi segélyezési
rendszer jóvoltából az isko-
lakezdés elõtt. Az önkor-
mányzati segély rendszeré-
be tartozó juttatás többször
is igényelhetõ egy évben,
adott élethelyzettõl függõ-
en. Augusztusban a beisko-
lázási költségek csökkenté-
sének érdekében igénylik
az ügyfelek, a téli idõszak-
ban tüzelõanyag beszerzé-
sét finanszírozzák a kapott
pénzösszegekbõl. 

A családban élõknél 42
ezer forint az a felsõ jövede-
lemhatár, amikor még jogo-
sultnak számítanak. Az
egyedülállóknál 57 ezer fo-
rint ez az összeg. Mivel pol-
gármesteri hatáskörû támo-
gatásról van szó, ettõl indo-
kolt esetben, méltányossági
kérelem benyújtásával el le-

het térni. Azok a családok,
ahol a gyermekek rendszeres
gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülnek, évente két
alkalommal 5800 forint érté-
kû Erzsébet utalványt kap-
nak. Idén 990 fiatalkorút
érint ez a juttatás, melyet au-
gusztus 26-án és 27-én vettek
át az önkormányzat szociális
irodájának munkatársaitól.
Akik ebbe a keretbe nem fér-
tek bele, azokat más formá-
ban tudják támogatni, ami
az önkormányzati segély ke-
retbõl kiutalt napközi támo-
gatás címén vehetõ igénybe.
A családban élõknél 37 050
forint a jogosultságot alátá-
masztó felsõ összeghatár,

míg a gyermeküket egyedül
nevelõknél 39 900 forint. No-
vember végén lesz a követ-
kezõ utalványosztás. Ezeket
az idõpontokat jogszabály
határozza meg, mely figye-
lembe veszi a családok életé-
ben jelen lévõ kiemelt idõ-
szakokat. Az önkormányzat
mindig igyekszik megoldást
találni a nehéz helyzetben lé-
võ családok megsegítésére.
Az igénybe vehetõ támoga-
tásokról az önkormányzat
honlapján, telefonon és a
médiából is lehet tájékozód-
ni – tájékoztatta lapunkat
Aradi Noémi, a szociális iroda
ügyintézõje.

L.É.

Erzsébet utalvány
ezer gyermeknek

A város, a szegedi egye-
tem és helyi cégek összefo-
gásával indult két évvel ez-
elõtt a középiskolások felké-
szítését célzó program. A
Studium Generale képzés
olyan plusz ismeretet ad az
érettségi elõtt álló diákok ré-
szére, amivel biztosabban
megállhatják a helyüket a
felsõoktatásban. A szervezõk
folytatják a programot, a 11.
és 12. osztályosok jelentkezé-
sét szeptember 12-ig várják.

A 2012 végén életre hívott
városi tehetséggondozó
program sikeres fõiskolai és
egyetemi felvételt és ered-
ményes tanulmányokat kínál
a jelentkezõknek. A felsõfo-
kú elõkészítõ képzésre nem
csupán a helyi középiskolák-
ba járó harmadik és negye-
dik osztályos diákok, vala-
mint vidéken tanuló szente-
siek jelentkezhetnek, hanem
azok az 1-2 évvel ezelõtt
érettségizettek, akik most
szeretnének továbbtanulni.
A programot vezetõ Tóth Ti-
bor elmondta, hogy matema-
tika, fizika, kémia, biológia,
közgazdasági ismeretek,
mûszaki alapismeretek tan-
tárgyak és idegennyelv okta-
tásra várják a jelentkezõket
közép- és emelt szintû felké-
szítésre. Általában 70-80  fõ
jár a foglalkozásokra, a leg-

népszerûbb a matematika
emelt szintû oktatása. A kis
létszámú, 10-15 fõs foglalko-
zások lehetõséget biztosíta-
nak a tudásszint folyamatos
nyomon követésére a peda-
gógus számára. Az órákat
többségében helyi középis-
kolai tanárok, a biológiát a
szegedi egyetem mezõgaz-
dasági karának adjunktusa,
Lantos Ferenc tartja.

A foglalkozások október 1-
jén indulnak, a 11. évfolya-
mosoknak június 15-ig, az
érettségizõknek április 30-ig
tartanak. A jelentkezéseket
szeptember 12-ig várják a
középiskolák titkárságán. A
képzés éves díja 9600 forint,
amelynek elsõ felét egy ösz-
szegben kérnek befizetni,
amit a tanulók visszakapnak,
ha a felsõfokú oktatási intéz-
mény második tanévére irat-
koznak be. –  Az elsõ képzé-
sen résztvevõ diákok számá-
ra a következõ hetekben ese-
dékes a részvételi díj vissza-
fizetése, errõl hamarosan
megkapják az értesítést fo-
galmazott Tóth Tibor.

A programot évente 1,5-1,5
millió forinttal támogatja a
Hungerit Zrt., Metalcom
Zrt.,  Árpád-Agrár Zrt., Dél-
kertész, HKCeram Kft. és
Szentes Városi Önkormány-
zata. Besenyei

Folytatódik
a Studium
Generale

Az önkormányzat kiemelt
feladatként törekszik a la-
kosságot közvetlenül ellátó
háziorvosi rendelõk korsze-
rûsítésére. A folyamat része-
ként készült el a Vörösmarty
utca 4/a szám alatt két fel-
nõtt orvosi körzet rendelõjé-
nek felújítása. Az épületben
fal- és padlóburkolási mun-
kákat végeztek, falakat és
nyílászárókat festettek, elek-
tromos vezetékeket és eresz-
csatornát cseréltek, az ud-
vart térkõvel burkolták, va-
lamint kifestették a gyer-
mekorvosi rendelõt is. A ki-

vitelezést helyi kisiparosok
közel egy hónap alatt végez-
ték el az orvosi ellátás zavar-
talan mûködése mellett. Az
átadón Szirbik Imre polgár-
mester, az képviselõ-testület
egészségügyi bizottságának
elnöke és két képviselõ jelen-
létében, adta át a felújított
rendelõket Kovács Gyula a 2-
es és Szenti Ella a 3-as számú
körzet háziorvosának.

A polgármester elmondta,
hogy a felsõpárti rendelõ
korszerûsítését a Kiséri ren-
delõ gépészeti felújítása kö-
veti, valamint a Klauzál ut-

cai rendelõ emeletén egy
fogorvosi rendelõt alakíta-
nak ki. A háziorvosi ellátás-
nak helyet adó épületek
energetikai korszerûsítése,
külsõ szigetelése mintegy
100 millió forint feletti ösz-
szegbe kerülne, amelyre uni-
ós pályázati forrásból kerül-
het sor a jövõben. 

A betegek és az orvosok
nevében Kovács Gyula kö-
szönte meg a munkát. El-
mondta, hogy 33 évvel ez-
elõtt kezdett dolgozni a ren-
delõben és az azóta eltelt
idõszakban 1981-ben történt

utoljára felújítás. Óriási
öröm számukra, hogy most
már szebb környezetben
gyógyíthatnak és a betegek
is kellemesebb körülmények
között gyógyulhatnak. Meg-
említette, hogy szeretné a
praxist középsõ fiának átad-
ni majd, aki idén végzett a
szegedi egyetemen és a
családorvosi tanszék köz-
ponti klinika rezidense.

A két rendelõ betegforgal-
ma összesen napi 100-250 fõ
között mozog, évszaktól füg-
gõen. BG

Megújult a felsõpárti rendelõ

Összegyûjtötte és hivatalosan leadta az induláshoz szüksé-
ges aláírásokat tartalmazó támogató ajánlóíveit a baloldali
összefogás, jelentették be sajtótájékoztatón az induló jelöltek.
Megköszönte a lakosok támogatását és bizalmát Móra József,
az MSZP helyi elnöke és bejelentette, hogy folytatják a jelöl-
tek munkájukat a sikeres választások érdekében. Szirbik Imre
is megköszönte az ajánlásokat és elmondta, hogy az aláírás-
gyûjtés egyben lehetõség a választókkal való találkozásra. –
A személyes beszélgetések során olyan apró ügyek is elõjöt-
tek, amit rendezni tudtunk és olyan gondolatokat is hallot-
tunk, amelyek hosszú távú stratégiai kérdések lehetnek. 

Egyúttal cáfolta a városban terjesztett híreszteléseket is. In-
dul a választáson és egészségi állapota vagy kora miatt nem
mond le más javára a polgármesterségrõl. Ráadásul közjogi-
lag lemondása esetén nem öröklõdik a széke, hanem új vá-
lasztás kiírása válik szükségessé. Felhívta a figyelmet, hogy
sem a jelöltek, sem a baloldali összefogás nem gyûjt pénzt a
kampányukra. – Úgy néz ki, egyesek igyekeznek kihasználni
a választási kampányt pénzszerzésre és adakozásra kérik a
vállalkozókat az MSZP nevében. Akinek tudomására jut ha-
sonló, az jelezze felénk és megtesszük a szükséges jogi lépé-
seket az ügyben – tette hozzá Szirbik Imre.

A jelöltek csapatban akarnak tenni a városért, ezért is
kérték a választók támogatását.

Leadta az ajánlóíveket az MSZP
Szentes Város Önkormányzata

felsõoktatási önkormányzati tá-
mogatásra pályázatot hirdet elsõ
diplomát szerzõ nappali tagozatos
egyetemi, fõiskolai hallgatók ré-
szére.

A pályázat beérkezési határide-
je: 2014. szeptember 30. (amely
határidõ jogvesztõ).

A pályázat elbírálása kizárólag a
pályázó szociális rászorultsága
alapján történik.

Támogatásban részesülhet el-
sõsorban az, akinek a családjában
az egy fõre jutó  havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a 42.750
forintot.

Pályázati igénylõlap és részle-
tes felvilágosítás kérhetõ, illetve a
pályázat benyújtható a városháza
Szociális irodáján  (földszint 116.
sz. szoba, tel.: 510-336).

Felsõoktatási
pályázat

Fotó: Vidovics Ferenc
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Eddig nem élt vétójogával földértékesítés ügyben
egyetlen területi agrárgazdasági bizottság sem a megyében.
A még létre nem jött földbizottságok feladatait részben át-
vállaló szervezetnek is hozzá kell ugyanis járulnia a mezõ-
gazdasági földterületek adás-vételéhez. 

A megyében mindenhol megalakultak a területi agrárbi-
zottságok. Szentes, Lapistó, Kajánújfalu, Magyartés, Nagytõ-
ke, és Cserebökény 15 fõs közös települési agrárgazdasági bi-
zottsága januárban jött létre. Elsõdleges feladatuk a gazdák
és a kamara közötti kapcsolattartás és információ továbbítás.
Amíg azonban nem jelenik meg törvény a földbizottságok
megalakításáról, addig azok feladatát is az agárbizottságok
látják el, tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád megyei elnökétõl. Kispál Ferenc lapunknak elmond-
ta, hogy a helyi kontroll szerepét töltik be a föld adás-vételi
ügyekben. Minden mezõgazdasági földterület eladását jelen-
teni kell a helyi önkormányzat felé, ahol a hivatalokban 60
napra kifüggesztik a szerzõdést észrevételezésre. Miután a
földhivatal ellenõrzi a jogi megfelelõséget, megküldi  véle-
ményezésre az agrárkamara felé a szerzõdést, ami továbbítja
azt a területi agrárgazdasági bizottságnak. A megyei elnök
szerint így kizárható a földspekulánsok kezére kerüljön a
föld, ugyanis a helyi bizottságok ismerik a helyben gazdálko-
dókat. Végsõ szót az agrárkamara mondja ki a helyi agrárbi-
zottság véleménye alapján, de eddig még hozzájárultak min-
den adásvételhez. Mindez azt mutatja, hogy az agrárbizottsá-
gok felelõsen döntenek az ügyekben, tette hozzá a megyei el-
nök.

Besenyei

Megvétózhatják
a földvásárlást

Szeptember 11-én, csütör-
tökön 9–11 óra között Szirbik

Imre polgármester, 14–16 óra
között Szûcs Lajos alpolgár-
mester a városháza emele-
tén, hivatali helyiségében fo-
gadja az ügyeiket intézõket.

Fogadónap

A kertészet kiemelkedõ
szerepérõl beszélt a Magyar
Paprika Napja alkalmából
tartott konferencián Feldman
Zsolt. A Földmûvelésügyi
Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára szerint erõsíteni
szükséges a sok embert fog-
lalkoztató ágazatokat, így a
zöldség-gyümölcs termelõ
ágazatokat és a feldolgozó-
ipart is. A következõ évek tá-
mogatási politikájának célja,
hogy 2020-ra zöldségter-
mesztésben 35 százalékkal,
gyümölcstermesztésben 70
százalékkal emelkedjen a
termésátlag. A kis és közepes
gazdaságok helyzetbe hozá-
sa és a támogatások növelése
továbblépést jelenthet a mi-
nõségi  termelés, környezet-
kímélõ és energia hatékony
technológiák irányába. A
kormány tervei szerint a
termálkutak felújításár és a
visszasajtoló kutak létesíté-
sére, a meglévõ öntözõrend-
szerek fejlesztésére is jut for-
rás. Újdonság egy úgyneve-
zett jövedelem stabilizáló
alap létrehozása, amibõl
enyhíthetnék a gazdák kárát
jövedelemcsökkenés esetén.
Nem tenyészterület vagy ho-
zam alapján mûködne, ha-
nem például a piaci válság
okozta bevételkiesést kom-
penzálná valamilyen mér-
tékben. A fiatal gazdáknak
külön pénzügyi keretük lesz
a támogatási rendszerben és
a vidékfejlesztési program-
ban jelentõs forrástöbbletet
kap a feldolgozás támogatá-
sa, hangsúlyozta Feldman
Zsolt. A helyettes államtitkár
elmondta még, hogy a köz-

vetlen támogatások rendsze-
rében megjelentek a terme-
léshez kötött támogatások, a
fiatal gazdálkodók emelt
szintû támogatása és a kis-
gazdaságok egyszerûsített
támogatása. A zöldség-gyü-
mölcs ágazat a mostani kal-
kulációk szerint 10,5 milliárd
forint terméshez kötött tá-
mogatáshoz jut majd. A föld-
alapú támogatás 80 ezer fo-
rintra nõ hektáronként, amit
0,3 hektár felett a kertészek
is igényelhetnek. Az orosz

importtilalom okozta piaci
kiesés ellensúlyozására az
Európai Unió 125 millió
eurós alapot hoz létre, ami
segítséget nyújt az eladhatat-
lan termékek piaci kivonásá-
ra, ingyenes szétosztására,
megsemmisítésre, vagy a be
nem takarítás esetére, termé-
szetesen piaci ár alatt. A ha-
zai termelõk védelmében a
külföldrõl érkezõ nem meg-
felelõ minõségû és a fekete-
piacon megjelenõ áru kiszo-
rítása, ezzel párhuzamosan a

hazai termékek piacra jutá-
sának elõsegítése a kormány
célja.

A szakmai napon megje-
lent több mint félezer szak-
ember és vendég hallhatott
még a Szentesi paprika ter-
mesztéstechnológiájáról, az
oltalom alatt álló földrajzi
jelzésrõl, valamint a magyar
paprika értékesítési lehetõsé-
geirõl itthon és külföldön.

A délelõtti elõadásokat
délután gyakorlati bemuta-
tók követték. B.G.

Új támogatások
a ker tészetnek

A munka szó hallatán az
emberek vagy a saját állá-
sukra gondolnak, vagy arra,
hogy momentán nincs, eset-
leg mások pozíciójára fáj a
foguk, amit sokkal szíve-
sebben töltenének be, mint
az éppen aktuálisat. Váro-
sunkban jelenleg is problé-
mát jelent a munkahelyek
hiánya, viszont a már meg-
lévõk között vannak olya-
nok, ami sokak számára
szimpatikus lehet. Össze-
gyûjtöttünk néhány álom-
munkahelyet, melyeket egy
cikksorozatban mutatunk
be az ott dolgozók segítsé-
gével. Mert Szentesen is lé-
tezik, akár hisszük, akár
nem.

Az álommunkahelyeket
bemutató sorozatunk indu-
lásakor egyesek a polgár-
mesterséget nevezték meg
álomfoglalkozásként. Meg-
kérdeztük Szentes vezetõjét,
vajon õ álomként éli-e meg a
munkáját. Szirbik Imre három
megközelítést adott, egy-
részt álmai között szerepelt-
e egykor a városvezetés,
másrészt mennyire álom-
munkahely, harmadrészt
pedig, vajon a családnak
mennyire álom az õ mun-
kája.

Pályakezdõként lehetett
volna a Ferihegy 2 repülõtér
egyik létesítményvezetõje,
politikusként pedig az ál-
lamtitkári posztra is felkér-
ték, mégis Szentesen képzel-
te és képzeli el jövõjét
Szirbik Imre. Húsz éve pol-
gármester, 1988 óta áll folya-
matosan a város élén, egy
négy éves szakaszt leszámít-
va. Álomszerû lehet, hogy
1986 óta ugyanabban a szo-
bában dolgozik, amit távol-
létében, 1990 és 1994 között
sem használt más. – Nem ké-
szültem városvezetõnek, így
alakult az életem. Mérnök-

ember akartam lenni, mégis
a közgazdasági egyetemen
kötöttem ki, amit - visszatér-
ve az elsõ szerelemhez - a
Kandó Kálmán Mûszaki
fõiskola számítástechnikai
képzése követett – kezdte a
beszélgetést. Érdekességként
említette, hogy 1988-ban
tanácselnökként kevesebb
éves fizetést kapott, mint a
számítógépes programjai
után járó jogdíjak összege. A
diploma után beruházás-
szervezõként kapott állást
Szentesen. Mint mondja, vá-
rosépítõként gyönyörû fel-
adatokban vehetett részt: a
kollégium, a központi kony-
ha, az ifjúsági ház, a kórház
több részlege, rendelõk, is-
kolák óvodák, a Kurca rend-
betétele, az elkerülõ út, a
megyeháza, zsinagóga, a
Parkerdõ Otthon, a reformá-
tus nagytemplom felújítása,
a város teljes csatornázása,
az összes út aszfaltozása, a
fedett uszoda, sportpályák
játszóterek parkok, számta-
lan lakóház stb stb. Gyakor-
lati városépítõként ismerhet-
te meg a várost és ismerték
meg õt az emberek. 

Politikai karrierje 1986-ban
kezdõdött, amikor tanács-
tagnak választották. 29 éve-
sen a város pénzügyi vezetõ-
je lett, 33 évesen már a gaz-
dasági ügyek felelõseként az
egész városért felelt. A váro-
si tanács választotta tanács-
elnöknek a tanítómesterének
is tekintett Dóczi Gábor he-
lyére 1988-ban. A posztot a
rendszerváltáskori ciklusá-
nak lejártáig töltötte be. A
polgármesteri választáson
1990-ben nem indult, mert
nem értett egyet azzal, hogy

a polgármestert tizenegy-
néhány ember válassza meg
a polgárok helyett. Négy év-
vel késõbb  - amikor már a
lakosság közvetlenül vá-
laszthatott polgármestert -
sikerrel indult polgármester-
nek, ami azóta négy alka-
lommal megismétlõdött. 

A húsz év alatt szép álmai
és rémálmai is voltak, utalt az
álommunkahely kérdésére. –
A feladat szépsége, hogy nem
csak várost építhetek, hanem
mindez a kézzelfogható dol-
gokon keresztül az emberek
életét is jobbá teszi és a kö-
zösség is épül. Sokak számá-
ra talán irigyelhetõ a sok pro-
tokolláris feladat, sokszor a
központban lenni, de ez fá-
rasztó is. Minden lépésem a
nyilvánosság elõtt zajlik a vá-
rosban és sokszor azon túl is
– mondta a polgármester. –
Nem sok magánszféra ma-
rad. A polgármesteri fizetés
bruttó 550 ezer forint, az
adók és járulékok levonása
után 338 ezer nettó. Cserébe
rengeteg konfliktust kell fel-
vállalni, folyamatosan dönté-
seket hozni anyagi, a város
gazdasági életében és az em-

berek életét meghatározó
ügyekben. Sok mindent mér-
legelve sok esetben azt kell
választani, ami az adott felté-
telek között a legjobb, nem
pedig azt, amit a szívem dik-
tál. Ez óriási felelõsség és
sokszor önmarcangoló konf-
liktus. Éjszakánként felébre-
dek és a problémák megoldá-
sán agyalok, idõnként rossza-
kat álmodom. Egy-egy dön-
tési helyzet a kívülállónak ta-
lán pitiánernek tûnik, viszont
annak, akit érint, annak lehet,
hogy élete legfontosabb prob-
lémája – fogalmazott munká-
jával kapcsolatban Szirbik
Imre. – Ezt minden ügyben
minden pillanatban tudni,
érezni kell, s ezt szem elõtt
tartva kell döntenem. Beszélt
a biztató mosolyokról, a ked-
ves dicséretekrõl, az érdek
diktálta álságosságról, de em-
lítette a kemény, sokszor
igaztalan kritikákat is. - Leg-
nehezebb elviselni a mester-
ségesen gerjesztett, övön aluli
rosszindulatú arctalan és ge-
rinctelen vádakat. Ezekbõl
választások környékén egyre
több van. Volt és van benne
részem elég. 

Ha valaki egy közösség
vezetését vállalja, annak bi-
zonyítania kell a rátermett-
ségét is, és át kell tudni ug-
rania az elõdje által állított
mércét. Ha ez nehezen men-
ne neki, akkor jönnek a
mocskolódások, pletykák,
amik tudom, hogy nem iga-
zak, de lehetetlen minden
embernek ezt külön-külön
bizonyítanom. Megcáfolni
ezeket csak egy élet tisztes-
séges, becsületes munkájá-
val, példamutatásával lehet.
Úgy gondolom, eddigi élet-
utam kellõ igazolás errõl. 

Ezt is el kell viselnie a pol-
gármesternek – sorolta mun-
kája árnyoldalait.

A polgármester szerint az
álommunkahelynél nem az
számít, hogy mennyi embert
irányít, hanem az, amilyen
feladatokat megold, és az
mennyi örömet ad. – Pénz-
ügyi államtitkárnak hívtak
1994-ben, amikor megalakult
a Horn-kormány. Átgondol-
tam és arra jutottam, hogy
ott a legnagyobb feladat az
ország éves költségvetés-
ének összeállítása és parla-
menti elfogadtatása lenne,
amibõl három mondat a sa-
játom, a többi kényszerpá-
lya. Azonban az utcán, villa-
moson már senki nem tudná
ki is az az ember, akit látnak.
Akkor döntöttem úgy, hogy
itthon maradok. Itt ismer-
nek, az emberek visszamoso-
lyognak vagy megállítanak
az utcán, s nap mint nap mi-
nõsítve munkámat tükröt
tartanak elém, ami erõt, biz-
tatást és hitet ad a minden-
napi konkrét feladatok meg-
oldásához. Talán a betelje-
sült szép álom az, hogy ezt

az elismerést és szeretetet
hosszú évek óta megkapom
a szentesiektõl. Szívbõl kö-
szönöm.

A család szemszögébõl ta-
lán kevésbé szép álom a vá-
ros elsõ emberének lenni. Jó
dolog a szerettünket sikeres-
nek látni, de nem túl szeren-
csés ismert ember családtag-
jának lenni. Szirbik Imre pél-
daként hozta legidõsebb fiát,
aki hasonló munkakörben,
városfejlesztõként dolgozik
Hódmezõvásárhelyen. – Õ
itthon a  „kisszirbik” lett vol-
na, ezért inkább vállalta,
hogy egy más politikai érde-
keltségû városban nem poli-
tizáló köztisztviselõként vál-
laljon munkát, hogy meg-
mutathassa saját arcát és te-
hetségét. Óvónõ lányomnak
is többet kellett teljesítenie
itthon, hogy szakmájában
önállóan elfogadják és ne a
polgármester lányaként te-
kintsenek rá. Legfiatalabb fi-
am mérnök, szakmájában el-
ismert szaktekintély. Felesé-
gem kórházi dolgozóként él-
te át az elmúlt évtizedeket és
remélem, számára több volt
a pozitívum, mint a negatí-
vum.  Édesanyám, mint min-
den anya büszke a fiára, de
félti és fáj neki az, amikor
bántják. Az 1986-ban vásá-
rolt több mint száz éves csa-
ládi házunkban ugyanúgy
élünk mint bárki más. Meg
tudtunk maradni egyszerû
közösségi embereknek és
nem érezzük magunkat sem-
miben sem kiváltságosnak. 

Ha hat unokás nagypapa-
ként ma és a jövõben is
ugyanúgy szolgálhatom ezt
a várost, mint egy nagy csa-
ládot, akkor úgy érzem,
hogy pályakezdõként 40 éve
tényleg egy álommunka-
helyre léptem be.

Besenyei

Álommunka – Létezik?

Várost és közösséget építeni

Fotó: Vidovics Ferenc

Fotó: Vidovics Ferenc
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A mese ma már nemcsak
arra jó, hogy segítse a legki-
sebbek elalvását, hanem bár-
milyen korú embert elvezet
a pszichés problémái, nehéz-
ségei megoldásához. Maga a
mese eredetileg a felnõttek
mûfaja volt, hiszen a régiek
szívesen szórakoztatták egy-
mást különbözõ történetek-
kel. Ezen terápiás módszer
viszonylag új keletû. A kü-
lönbözõ irányzatok eltérõ
megközelítéseket takarnak,
máshová helyezik a hang-
súlyt, így feltehetõleg más-
ként jelölik meg saját alkal-
mazási területüket. A Boldi-
zsár Ildikó által megalkotott
Metamorphoses Meseterápi-
ás Módszer alapgondolata,
hogy minden élethelyzetnek
van mesebeli párja. Születés,
halál, betegség, nõi-férfi sze-
repek, nemek közötti kü-
lönbségek, szerelem, pár-
kapcsolat, szülõk szerepe,
testvérek stb. mind-mind

megjelennek a különbözõ
történetekben.  Éppen ezért
sohasem vétetlen, hogy mely
mesére emlékszünk gyer-
mekkorunkból, vagy éppen
felnõttként melyik az, amely
megszólít. A mesék, a míto-
szok az archaikus tudást
õrzik. Ezért lehetnek se-
gítségünkre gyakorlatilag
minden olyan helyzetben,
amelyben az emberek általá-
ban terápiás segítséget kér-
nek. A mesékben – persze,
ha autentikus forrásból szár-
maznak – „rend” van, így a
pácienst abban segíti, hogy
az életében is ehhez találjon
vissza. A „kedvenc meséje”
segítségével meghatározha-
tó, hogy hol tart most, kik a
segítõi, ellenfelei, mik az
alapkonfliktusok és hogyan
érheti el a célját. A történetet
alaposabban megvizsgálva a
kliens megtalálhatja, hogy az
hol rímel az õ életére.

A Metamorphoses Mesete-

rápiás Módszer alapformáját
tekintve egyéni felnõtt-terá-
pia. Azonban gyerekekre is
adaptálható, sõt különösen
közel áll hozzájuk, hiszen ez
a képi világ még könnyeb-
ben hozzáférhetõ számukra.
Ugyanilyen hatékonyan al-
kalmazható csoportokban is,
legyen szó kórházról, bör-
tönrõl, oktatási intézmény-
rõl, gyermekotthonról vagy
önismereti csoportról. A te-
rápia mellett/helyett egysze-
rûen „csak” a népmesék ol-
vasása, hallgatása is lélek-
frissítõ szereppel bír. Õsztõl
már Szentesen is elérhetõ a
meseterápia egyéni és cso-
portos formája is. Októberi
kezdéssel felnõtt önismereti
és kisiskolás mesecsoport in-
dul.

Magyar Gabriella
pszichológus,

meseterapeuta
gabriellamgr@gmail.com

Gyógyulás már
meseterápiával is

A Hangversenyközpontot
vezetõ Kertész Ákossal
(képünkön) áttekintettük a
soron következõ évad prog-
ramját. A Zene-Világ-Zene
sorozat kiegészül a Graffiti
évaddal.

– Fordulópontnak érzem a
következõ évadot! A hang-
versenyközpontban megren-
dezésre kerülõ koncertekkel
alighanem sikerülni fog a
magasra lõtt labdát a levegõ-
ben tartani – a kvalitásokat
illetõen. Annak idején foga-
dalmat tettem, hogy olyan
színvonalú produkciókat ho-
zok ide, amelyekre a város,
sõt a környezõ települések is
büszkék lehetnek, egyszer-
smind megteremtve egy
olyan közmûvelõdési intéz-
ményt, amelyik a dél-alföldi
régió egyfajta központja le-
het. Ez mára megvalósult!
Eljutottunk odáig, hogy túl-
nyomó részt maguk az elõ-
adók jelentkeznek, hogy
van-e lehetõség szentesi fel-
lépésre! Amikor a közönség
részérõl érkezett számtalan
pozitív visszajelzés mellett
az elõadók is azt mondják,
hogy nagyon elégedettek a
szervezéssel, a lebonyolítás-
sal és Szentes kultúrát ked-
velõ közönségével, azt kell
mondanom, hogy ez jól mû-
ködõ dolog! A mûfaji határo-
kat feszegetve, de a hely
szelleméhez méltón igyek-
szünk belesûríteni a prog-
ramba mindent, ami belefér!
– mondta Kertész Ákos.

– Ahogyan eddig is, nagy
szerepet kap a komolyzene,

ami nekem is fontos, hiszen
a klasszikus indíttatásomtól
nem tudok és nem is akarok
elszakadni. Érkezik Mandel
Róbert tekerõlant-mûvész és
a Magyar Reneszánsz Együt-
tes! Szecsõdi Ferenc hegedû-
mûvész újra ellátogat a váro-
sunkba. Bálint János fuvola-
mûvész Szilvágyi Sándor gi-
tármûvésszel jön. Nagyon
érdekes fúvós koncert is lesz.
Külön öröm számomra,
hogy elfogadta a karácsonyi
koncertre vonatkozó felké-
rést Nagy János címzetes
igazgató úr, akit a példaké-
pemnek tekintek!

A népzene is végre ko-
moly helyet kap az évadban.
Az októberi ünnepünk elõ-
estéjén Pál István „Szalonna”
és Bandája érkezik hozzánk
– újságolta a Hangverseny-
központ vezetõje.

A világzenében az Ama-
tild nevû formáció kezdi az
évadot, Szvorák Katalin éne-
kesnõt vendégül látva. A kö-
zönség régi vágya teljesül

azzal, hogy Szabó Balázs
Bandája is ellátogat Szentes-
re. A mindszenti kötõdésû
Ávéd János, hazánk egyik
meghatározó jazz szaxofono-
sa annak a Fassang Lászlónak
a társaságában jön, akit ko-
molyzenészként ismertünk
meg, de most bizony jazzt
fog zongorázni – élõ példája-
ként annak, hogy nincs sza-
kadék az egyes stílusok kö-
zött! Guessous Majda Mária
ezúttal a saját zenekarával
érkezik hozzánk, szintén
bekategóriázhatatlan pro-
dukcióval. Koncertet ad a
Balkan Fanatik egyik koráb-
bi énekesnõje is új zenekará-
val, a Zûrös Bandával.

És, ami teljesen új! Azok-
nak a fiataloknak, akik kötet-
lenebb szórakozásra vágy-
nak, az utóbbi idõben nem
sok lehetõségük nyílt a kon-
certigényeik kielégítésére.
Most Arató Mátyás segítségé-
vel próbáljuk defibrillálni a
legendás Graffiti Klubot – új
helyszínen, az ifjúsági ház-
ban: Arató Mátyás, az IH és
a Hangversenyközpont ösz-
szefogásával. Kíváncsian ál-
lunk a Zene-Világ-Zene –
Graffiti  évad elé. (Rock)
tóberben P. Mobil-koncerttel
kezdünk. A részletekrõl Ara-
tó Mátyás nyilatkozik – ha-
marosan!

– Természetesen ezek után
is marad legalább három-
százhuszonöt zenekar, aki-
ket szívesen meghívnánk,
mert értékesnek tartjuk õket
– fogalmazott Kertész Ákos. 

Olasz Sándor

Mûfaji határokat feszegetve

Zene-Világ-Zene plusz
Szeptember 12. varázslatos

éjjelén nem csak Budapest
legjobb tánciskolái nyitják
meg kapuikat a táncok sze-
relmesei elõtt, hanem or-
szágszerte, vidéken is láza-
san készülnek a fergeteges
éjszakára. Szeged és Oroshá-
za mellett Szentes is csak ar-
ra vár, hogy kortól, nemtõl
és tudásszinttõl függetlenül,
igazi bulihangulatot vará-
zsoljon a parkettre. Az NRG
Tánciskola a modern táncok
hódolóit, a hip-hop szerel-
meseit szeretné lenyûgözni.

Szentesen a különleges
eseménnyel egybekötve
nyitja meg kapuit egy új
tánciskola, az NRG is. Vass
Sándor, a tánciskola alapító-
vezetõje már több mint 28
éve oktatja a hip-hop moz-
dulatokat Szentesen, de
most megnyitja elsõ, önálló
iskoláját is.

„Büszkék vagyunk rá,
hogy Budapest, Csömör és
Orosháza után, Szentesen is
elindul az NRG Tánciskola.
Igyekeztünk egy olyan kelle-
mes hangulatú, ugyanakkor
nyüzsgõ, a ritmussal együtt

dübörgõ helyet kialakítani,
ahova, ha valaki belép, azon-
nal táncfüggõ lesz. Oktató-
ink, akik egyben végzett
táncmûvészek is, alig várják,
hogy megismertessék min-
denkivel a Hip-Hop és a mo-
dern táncok alapjait. Az évek
és a tapasztalatok eddig
minket igazoltak, és most is

várunk szeretettel mindenkit
az V. Tánciskolák Éjszaká-
ján.” – csalogatja a modern
táncok kedvelõit Vass Sándor,
az NRG Tánciskola alapító-
vezetõje.

Az ifjúsági házban szep-
tember 12-én, pénteken 18-
21 óráig várják az érdeklõdõ-
ket. A belépés díjtalan!

Energikus hip-hoppal készül Szentes

Indul az V. Tánciskolák
Éjszakája

Másfél év alatt közel kétmillió euróból fej-
lõdött a vásárhelyi, a szentesi és az aradi kór-
ház mammográfiás infrastruktúrája. A pro-
jekt vásárhelyi zárórendezvényén a résztve-
võk beszámoltak a programról, és a megva-
lósítás közben szerzett tapasztalatokról.
Gyurisné Pethõ Zsuzsanna projektmenedzser,
az Egészséges Vásárhely Program igazgatója
elmondta, hogy a mammográfiás infrastruk-
túra fejlesztésére 2012-ben adtak be a pályá-
zatot a Dr. Bugyi István Kórházzal és az ara-
di Vasile Goldis Egyetemmel közösen. Az
emlõrák elleni küzdelemre nyert 1 millió 800
ezer eurós pályázatnak köszönhetõen mind-
három város kórházában mammográfiás
központ épült, amelybe korszerû gépeket,

digitális mammográfot és ultrahangot sze-
reztek be, valamint informatikai eszközöket
vásároltak. A digitális mammográf készülék
Szentesen 8 hónapja kezdett el mûködni.
Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségel-
látó Központ Hódmezõvásárhely-Makó fõ-
igazgatója szerint a projekt legnagyobb ta-
nulsága, hogy különbözõ fejlettségû intéz-
mények is kiválóan együtt tudnak mûködni.
A fejlesztések megvalósítása során szakmai
konferenciákat és találkozókat is szerveztek,
amik szakmai fejlõdést eredményeztek. Szé-
kely Csaba, aradi onkológus fõorvos hozzátet-
te, Romániában eddig nem szerveztek emlõ-
rák szûréseket, így az aradi az elsõ, e célra
kialakított szûrõközpont.

Az emlõrák korábbi
fe l ismeréséért

Nyelvi táborban vett részt a Boros Sámuel Szakközépisko-
la, Szakiskola negyven diákja augusztus 15-21. között. A ta-
nulók négy kísérõtanárral utaztak az alsó-ausztriai
Lackenhofba, ahol délelõtt angol és németórákon bõvítették
nyelvi készségeiket, a délutánokat pedig kirándulással és vá-
roslátogatással töltötték a Nagy-Ötscher völgyében. A gyere-
keknek pályázatot kellett beadni tanáraik részére, melyben
bemutatták saját magukat és leírták, miért szeretnének részt
venni az utazáson. 

A tizenhárom osztály diákjai egy uniós pályázatnak köszön-
hetõen kaptak lehetõséget, hogy megtekintsék a melki apátsá-
got, ahol közös feladatuk volt a helyiektõl információt gyûjteni
az épületrõl és a településrõl. Különbözõ nevezetességeket, he-
lyeket is meg kellett keresniük, melyhez szintén szükségük volt
a helyiek útbaigazítására. A palfaui vízesés megtekintése is a
szabadidõs programok részét képezte, ahol a négy vízesést len-
gõhídon és lépcsõkön közelítette meg a csoport. Ezen kívül csa-
patépítõ játékokkal, közös beszélgetésekkel színesítették a kora
esti órákat. A lunzi tavat elektromos hajókkal járták körbe, me-
lyet szintén nagyon értékeltek a diákok. Megmászták a Nagy-
Ötscher hegyet is, ahol szó szerint felhõk között küzdöttek meg
a kaptatós lejtõkkel. Nagy élményt jelentett számukra, hiszen
sokan életükben elõször jártak külföldön. Megtapasztalták a
külföldiek vendégszeretetét és segítõkészségét is.

– Amikor lerobbant a buszunk, egy arra járó másik magyar
busz nem állt meg segíteni nekünk. A településen lakó osztrá-
koktól kaptunk segítséget úgy, hogy egy helyi férfi egy barátja
szerelte meg a buszunkat – mesélte Erdeiné Pusztai Judit tanár-
nõ.

Amíg a jármûvet szerelték, addig a diákok egy közeli focipá-
lyán talált labdával játszottak. Hamarosan csatlakoztak hozzá-
juk a helyi fiatalok, így egy osztrák-magyar barátságos mérkõ-
zés szemtanúi lehettek az arra járók. 

A diákok idegen nyelven dokumentálták a külföldön töltött
napok eseményeit, melybõl nyomtatott és digitális formában,
egy lapozható kiadványt jelentet meg az iskola. Amennyiben
lesz még lehetõség ehhez hasonló pályázatokra, akkor az intéz-
mény a jövõben is szeretné megõrizni a nyelvi táborok hagyo-
mányát. A jelenlegi pályázat fenntartási idõszaka miatt, jövõre
is lesz lehetõségük a tanulóknak más környezetben fejleszteni
angol vagy német tudásukat – számolt be a tanárnõ.

Lantos Éva

Ausztriában
a közgések

A Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen végzett és frissen
avatott tisztek közül hét had-
nagy kezdte meg beosztásá-
nak elõ napját a szentesi MH
37. II. Rákóczi Ferenc Mûsza-
ki Ezrednél augusztus 28-án.
Az ifjú tiszteket Antal László
alezredes, ezredparancsnok
fogadta és köszöntötte az
alakulatnál.

Tájékoztatójában a pa-
rancsnok átfogó képet adott
a mûszaki ezredrõl. Bemutat-
ta a szervezet fontosabb ve-
zetõ állományát, majd vázol-
ta az ezred jelenlegi és jövõ-
beni feladatait, amelyben
már tevékenyen részt fognak
vállalni.

Az ország különbözõ ré-
szeibõl – Tolnától Nógrád
megyéig – érkezett pályakez-
dõ tisztek számára nem volt
teljesen ismeretlen a szolgá-
lati hely, hiszen korábban a
csapatgyakorlatukat  már az
ezrednél töltötték.  Beillesz-
kedésük elõsegítéséhez, a be-
osztásuk ellátásához szüksé-
ges alapinformációk meg-
szerzéséhez az ezred állomá-
nyából mentorokat jelöltek
ki, akik három hónapon ke-
resztül segítik munkájukat.

Juhász László
százados

Ifjú
hadnagyok
az ezredben

Annus Beáta táncoktató
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Minden idõk legmagasabb
színvonalú, és legerõsebb
mezõnyét felvonultató nem-
zetközi lábteniszversenyét
tartották Szentesen, augusz-
tus utolsó napján. A ligeti,
salakos teniszpályákon a
szeniorok, a párosok, és a
hármas csapatok mérték ösz-
sze tudásukat, hazai és Ro-
mániából érkezõ válogatott
játékosok, világ- és Európa-
bajnokok részvételével. Pá-

rosban 16 profi csapat szállt
harcba a pénzdíjakért.

Összesen hét magyar pá-
ros kezdte a küzdelmeket a
négy csapatos csoportok va-
lamelyikében, de mindössze
két párosnak, a Szabó-
Halmagyi-Lakics és a Tóth-
Nagy párosnak sikerült be-
jutnia a legjobb nyolc közé,
itt azonban a román ver-
senyzõk megálljt parancsol-
tak a mieinknek, akik a vi-

lágbajnok párostól kaptak ki.
A hármas versenyben 12 csa-
pat vett részt, õket két darab
hatos csoportba osztották a
szervezõk, magyar hármas
itt sem jutott a legjobb négy
közé, itt is román siker szü-
letett a fináléban. Szeniorok-
nál 3. lett a szentesi Botos Mi-
hály – Gál László páros.

A verseny legjobbjai serle-
get, ajándéktárgyakat kap-
tak. hv
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A Magyar Kupából ki-
esett, a bajnokságban vi-
szont újabb gyõzelmet ara-
tott a Szentesi Kinizsi me-
gyei elsõ osztályú labdarú-
gó-csapata. A mieink hazai
pályán a Kistelek ellen
gyûjtötték be a bajnoki
pontokat, és jelenleg a hete-
dik helyen állnak a tabel-
lán.

Mórahalmon kezdte az
elõzõ hetet a Kinizsi, a csa-
pat kupamérkõzést játszott
idegenben, kevés sikerrel. Az
elsõ félidõben a Kinizsi szá-
mos lehetõséget dolgozott és
hagyott ki az elsõ osztályban
a dobogóra hajtó ellenfelével
szemben, a hazaiak viszont
egy eladott labdát követõen
éltek a lehetõséggel. A máso-
dik félidõben aztán össze-
omlott a csapat, húsz perc
alatt négy gólt kapott a Szen-
tes, így a Mórahalom léphe-
tett a következõ fordulóba a
Magyar Kupában. Sokkal

jobban szerepelt a csapat a
Kistelek ellen a bajnoki mér-
kõzésen. A Szentes 2-0-ra
gyõzte le ellenfelét, az elsõ
félidõben a 13. percben
Orovecz, a második játékrész-
ben, az 59. percben Lekrinszki
volt eredményes. – A gólo-
kon kívül is voltak lehetõsé-
geink, az elsõ félidõben
Lekrinszki különösen nagy
ziccerben hibázott, majd a
fordulás után a kontratáma-
dásaink jelentettek veszélyt –
értékelte a látottakat Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – Most
kezd kialakulni a csapatunk,
ezúttal a cserepadunk is
„hosszú” volt, remélem,
hogy a sérülésekbõl is lassan
felépülnek labdarúgóink. A

tanév kezdetével viszont lesz
olyan labdarúgónk, aki
kénytelen kihagyni edzése-
ket, majd meglátjuk, hogy ez
milyen hatással lesz a telje-
sítményükre.

A Kinizsi ezzel a gyõze-
lemmel a tabella hetedik he-
lyére lépett fel. Szombaton
Szegeden játszik a csapat,
ezúttal az eddig még pont
nélkül álló Szegedi VSE ven-
dégei lesznek Lajos Mátéék.
A Kinizsi ifjúsági csapata ed-
dig menetel a bajnokságban,
legutóbb 4-1-re verték a Kis-
teleket, és egyedüli veretlen-
ként, pontot sem vesztve áll-
nak a táblázat élén.

hv

Kupabúcsú,
bajnoki siker

Átvették az NB II-ben el-
ért második helyezésükért
az ezüstérmet a Szentesi Ki-
nizsi SZITE asztalitenisze-
zõi. A csapat a következõ
szezonra is együtt marad,
cél idén is az 1-5. hely vala-
melyikének a megszerzése.

Pénteken két ezüstérmet is
átvehettek a Kinizsi felnõtt
asztaliteniszezõi. Elõször a
tavalyi NB III-as, majd az
idei NB II-es második helye-
zésért járó érmeket vehették
át a sportolók. A szakosztály
a megyei elsõ osztályban is
indított csapatot, itt azok ját-
szanak, akik az NB III-ban
még játszottak, de az NB II-
es szereplést már nem tud-
ták vállalni. Ez a gárda is a
második helyen végzett a
megyében, így õk is „ezüstö-
sek" lettek. 

Serdülõ korú játékosai is
vannak a klubnak, akik a
Szentes és térsége amatõr
bajnokságban szerepeltek
eddig, a most rajtoló szezon-
ban viszont már a megyei
másod- vagy harmadosz-
tályban állnak majd asztal-
hoz. – Nincs játékosmozgás

a tavalyi kerethez képest,
ugyan azokkal a játékosok-
kal kezdjük a szeptember 7-
én rajtoló idényt – mondta
Hegedûs Gábor szakosztály-
vezetõ. – Célunk idén is az
elsõ öt hely valamelyikének
a megszerzése. Tavaly a ma-
ximumot hozta ki magából a
csapatunk, bízom benne,
hogy hasonlóan sikeres sze-
zont zárunk jövõ tavasszal.

Szeptember elsejétõl a
Szent Erzsébet iskola torna-
termét felújítják, ezért a csa-
pat albérletbe kényszerül, az
erre az idõszakra esõ két ha-
zai mérkõzésén a berekháti
iskolában fogadják ellenfelü-
ket. A csapat kapitánya, Bun-
da Szabolcs elmondta, hogy
elsõ mérkõzésüket idegen-
ben játsszák a Békés gárdája
ellen, amely a tavalyi baj-
nokságban a negyedik he-
lyen végzett, tehát rögtön
rangadóval indul a szezon.
A felkészülést augusztus
elején kezdték, elsõsorban
Hódmezõvásárhelyen edzett
a gárda, az új otthonukat
ezekben a napokban „lakják
be”. – Bízom benne, hogy az

a csapatszellem, amely ta-
valy ezüstéremhez segített
bennünket, idén is hasonló-
an mûködik majd. Ebben a
szezonban is nagyon szeret-
nénk a dobogón végezni –
mondta a kapitány.

A Kinizsi elnöke, Garai
Szabó Imre azt emelte ki,
hogy az asztaliteniszezõk,
Hegedûs Gábor vezetésével,
bázisukon, a Szent Erzsébet-
iskolában, szisztematikus
munkával építették újra a
városi asztaliteniszt. Ma már
elmondható, hogy utánpót-
lással rendelkeznek, a fiata-
lok pedig megyei diákolim-
piákon érnek el szép sikere-
ket. – Asztaliteniszezõink si-
kerei a Kinizsi fényesebb
csillagai közé tartoznak. A
klub a lehetõségeihez mérten
igyekszik a jövõben is támo-
gatni a szakosztályt, ez azon-
ban kevés, éppen ezért kö-
szönet illeti azokat a támoga-
tókat, akik lehetõvé tették,
hogy a csapat ilyen szép si-
kereket érjen el a másodosz-
tályban.

hv
Fotó: Vidovics

Idén is a dobogó a cél

Augusztus végén 44. alkalommal rendezte
meg a Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub a
szeniorúszók nyitott pályás országos bajnok-
ságát Gyulán. Ebben az évben 5 országból 39
egyesület több mint 300 versenyzõje mérte
össze tudását a medencében. A legidõsebb
versenyzõ 95 éves volt. Számtalan világ- és
Európa-bajnok is vízbe szállt a küzdelmek so-
rán. 

A Szentesi Delfin ESC versenyzõi 29 korosz-
tályos egyéni bajnoki cím mellett három váltó-
számban is elsõ helyen végeztek. Az egyesüle-
tek versenyében az 5. helyet szerezték meg. 

Bajnokok: Berezvainé Virágos Éva, Pólyáné Téli
Éva, Melkuhn Dezsõ, Felvégi Zsuzsanna, Bertényi
Mária, Pászti Edit, Szabó Imre, Munkácsi Sándor,
Pengõ Erzsébet.

Éremszerzõk: Debreczeni Beáta: 2., 50 mell,
200 pille, 3., 200 mell, 100 mell, 100 pille;

Lukátsy Katalin: 3., 100 mell, 200 mell, 4., 200
hát, 6., 50 hát, 50 gyors; Tóth Istvánné: 3., 200
gyors, 4., 100 gyors; Simon Tamás: 3., 100 pille,
5., 50 hát; Sinka Szilvia: 3., 200 pille, 4., 200 ve-
gyes, 6., 100 hát; Tóth Attila Zsolt: 3., 50 mell, 6.,
100 gyors; Bodnár Istvánné: 4., 50 gyors; Péntek
Andrea: 4., 50 mell, 100 gyors; Tánczos Zoltán:
4., 200 mell; Ludányi Mihályné: 8., 50 hát, 50
gyors

Váltókban a szentesiek eredményei:  4x50 m
nõi vegyes váltó II. kcs. 1.;

V. kcs. 2.; 4x50 m MIX gyorsváltó IV. kcs. 3.;
4x50 m nõi gyorsváltó II. kcs. 1.; VI. kcs. 1.

4x50 m férfi gyorsváltó:  IV. kcs. 2.; 4x50 m
MIX vegyes váltó III. kcs. 4.;

V. kcs. 2.
Családi váltó: 4. Simon család, pille párbaj:

4. Felvégi Zsuzsanna–Molnár Gergõ.
Pólyáné Téli Éva

29 egyéni és 3 váltó bajnoki arany

Debrecen adott otthont az elsõ Magyar Szuper Liga küzde-
lemnek, ahová az atlétikai szövetség az elmúlt év legeredmé-
nyesebb versenyzõi közül hívott meg versenyszámonként
nyolc versenyzõt. Szentesrõl lehetõséget kapott Seres András
és Papp Anita diszkoszvetésben, Nánai Lilla gerelyhajításban.
Sajnos utóbbi sérülés miatt nem tudott versenyezni. 

Seres András ebben az évben a három legfontosabb verse-
nyén – beleértve a bajnokságokat is – ezüstérmet szerzett. Így
történt Debrecenben is: Kõvágó Zoltán mögött a második he-
lyet szerezte meg 60,37 méteres dobásával. A verseny után el-
mondta, elégedett az idei eredményével, elsõdleges célja volt
a 60 méteres eredmény túlszárnyalása, amit már májusban
teljesített Franciaországban. Ez a teljesítmény még nyolc ver-
senyen sikerült, így stabil hatvan feletti dobónak számít. Még
három verseny van hátra az idén, a Tisza és a Nyírség kupa,
valamint a  Szentesen rendezendõ pályaavató, és ezek egyi-
kén szeretné megjavítani egyéni csúcsát a 62,27 méteres ered-
ményét.

A nõi diszkoszvetésben Papp Anita utánpótlás versenyzõ-
ként jutott a nyolcas döntõbe, és ott két nagy riválisát is meg-
elõzve, 40,83 méterrel az ötödik helyen végzett. 

B. Sz.

A Szuper Ligán is
60 méter felett

A St. Jupát Sportegyesület is-
mét megszervezi gördülõ generá-
ciók elnevezésû programját szep-
tember 7-én, vasárnap 10 órakor.
A kerékpáros kirándulásra a Dó-
zsa-háznál várják korhatár nélkül a
túrázni vágyókat. A tervezett útvo-
nalról elõzetesen a  www.
programok.jupat.hu címen tájéko-
zódhatnak.

Gördülnek

Augusztus 23-án Piliscsabán, a
judo junior országos egyéni ma-
gyar bajnokságon Kalydy Patrícia
negyedszerre is megvédte bajnoki
címét a 78 kg-os súlycsoportban
és egyben korcsoportjában is. Az
egyesület ezúton is köszönetet
mond minden támogatónak a tá-
borokhoz és a felkészítõ verse-
nyekhez nyújtott segítségért.

Címvédés

Fotó: Vidovics Ferenc
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Iskolai dolgozatokból:
- Vazul, miután megvakították,
mehetett, amerre látott...
- Julius Caesar magáévá tette
Galliát, majd behatolt Angliába.
- A pun háborúban nagyon sok
római elpusztult. Ezek mind Ro-
mába költöztek és proletárok let-
tek belõlük.
- Az esztergomi püspök lett a
primás.
- A kaszt zárt társadalmi csoport,
ami között csak lélekvándorlással
lehet mozogni.
- Athénban azonban kitört a pes-
tis, amelynek az idõs Periklesz is
áldozataul esett, és ez kissé meg-
viselte a várost.
- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt
nép pótlásáról személyesen gon-
doskodott.

- IV. Béla várromokat épített.
- Leonardo da Vinci két olasz
földbirtokos volt a középkorban.
Amerikában a Sziklás-hegység-
ben rengeteg Gizimedve él.
- A költõk csak akkor tudnak ver-
seket írni, ha homlokon csókolja
õket egy mázsa.
- Az opera végén Othello ledöfte
Desdemonát, aki erre énekelni
kezdett.
- A Föld nappal a Nap, éjjel pedig
a Hold körül kering...
- A víz oxigénbõl és folyadékból
áll.

- Mi a különbség egy itthoni és
egy afrikai vadászat között? - kér-
dezik a híres vadásztól.
- Nálunk, ha a vadász nem talál,
az állat szalad el. Afrikában ha-
sonló esetben a vadásznak kell
szednie a lábát!

Hõguta

Szeptember 8., hétfõ
15:00 Bogyó és Babóca 3. -

Játszótársak
16:15 3D Tini nindzsa teknõcök
18:30 Az élet ízei
20:30 The Expendables - A

feláldozhatók 3.
Szeptember 9., kedd
15:00 Bogyó és Babóca 3. -

Játszótársak
16:15 The Expendables - A

feláldozhatók 3.
18:30 3D Sin City: Ölni tudnál érte
20:30 3D Tini nindzsa teknõcök
Szeptember 10., szerda
15:00 Bogyó és Babóca 3. -

Játszótársak
16:15 3D Tini nindzsa teknõcök
18:30 Az élet ízei
20:30 The Expendables - A

feláldozhatók 3.

Szeptember 11., csütörtök
15:00 3D Postás Pat - A mozifilm
16:45 3D Tini nindzsa teknõcök
18:45 Az emlékek õre
20:30 Szerelem a végzetem
Szeptember 12., péntek
15:00 3D Postás Pat - A mozifilm
16:45 3D Tini nindzsa teknõcök
18:45 Az emlékek õre
20:30 Szerelem a végzetem
Szeptember 13., szombat
13:30 3D Postás Pat - A mozifilm
15:00 3D Postás Pat - A mozifilm
16:45 3D Tini nindzsa teknõcök
18:45 Az emlékek õre
20:30 Szerelem a végzetem
Szeptember 14., vasárnap
13:30 3D Postás Pat - A mozifilm
15:00 3D Postás Pat - A mozifilm
16:45 3D Tini nindzsa teknõcök
18:45 Az emlékek õre
20:30 Szerelem a végzetem

Mozimûsor

Kevesebb verseny, de
egyre magasabb színvonal,
s még csak most jön a java –
a korábban amatõrként leg-
eredményesebb hazai tán-
cos, László Csaba Páli Vik-
tóriával a profik mezõnyé-
ben próbálkozik. A har-
mincszoros magyar bajnok,
világbajnoki bronzérmes
táncos a pályafutását a hiva-
tásosok között szeretné le-
zárni, míg partnerének a
profi karrier után lesz lehe-
tõsége visszatérni.

Február 15-én, a standard
magyar bajnokságot har-
madszorra nyerte meg Páli
Viktóriával László Csaba, a
Szilver TSE párosa szebben
nem is búcsúzhatott volna az
eredményekben gazdag
amatõr évektõl, legnagyobb
közös sikerük a világkupa
ezüstérem volt. Tavaszi be-
mutatkozásuk óta négy ver-
senyen a profiknál is letették
névjegyüket. Elsõ komo-
lyabb megmérettetésük má-
jusban volt. – Különösebb
feltételei nincsenk a profivá
válásnak, csak a szövetség
egy másik szakágához kel-
lett átigazolnunk – magya-
rázta Csaba. – Aránylag új
kezdeményezése ez a szö-
vetségünknek. Két nagy szö-
vetség van, mi a WDSF-nél
táncolunk, eddig ott csak
amatõröknek írtak ki verse-
nyeket, újdonság a profi
szakág. Azért döntöttünk
mellettük, mert már amatõr-
ként is ott voltunk, illetve azt
látjuk, így több lehetõségünk
van versenyezni. Ugyanis a
másik szövetség legtöbb ver-
senyét Amerikában, Ázsiá-
ban rendezi, ahová nekünk
nehéz eljutni, míg ez a szö-
vetség inkább Európára kon-

centrál, ez kedvezõbb szá-
munkra. Egyébként maga a
mezõny nagyon erõs, ez kü-
lönösen a legutóbbi German
Openrõl mondható el. Ezen
az augusztusi stuttgarti
Grand Slam-versenyen ösz-
szesen 15 vb-cím tulajdono-
sai álltak a dobogón. Utánuk
következett még két nagyon
jó páros, s arra számítottunk,
talán meglehet a 6. hely, eset-
leg az elsõ nyolcban ott lehe-
tünk.

Azonban kicsit hátrébb
végeztek, 58 indulóból a 10.
helyet szerezték meg tánco-
saink a világbajnoki színvo-
nalú mezõnyben. A gyõztes
duó egyébként az a Mirko
Gozzoli és Edita Daniute lett,
akik Szentesen is tartottak
már órákat a Szilver edzõ-
táboraiban, a férfi Csaba ré-
gi mestere. – Nagyjából reá-
lis eredmény született, az
elõzõ körbõl még 8.-ként
jutottunk tovább, de dolgo-
zunk tovább, ez volt az elsõ
ilyen nagy versenyünk a
profik között – summázta
Csaba. 

Koránt sincs annyi erõpró-
ba már, könyebben átlátható
a programjuk, van lehetõsé-
gük válogatni. Hétvégén va-
lószínûleg Prágába, azután
Pozsonyba vezet az útjuk,
azonban a Nankingban ren-
dezendõ világbajnokságot
nagy valószínûséggel ki-

hagyják. A közelmúltban az
ifjúsági olimpiának is helyet
adó kínai város ugyanis túl
nagy távolságra van, óriási
költségei lennének. A no-
vemberi Bécs Openre vi-
szont mindenképpen elmen-
nek, s még abban a hónap-
ban rendezik az Európa-baj-
nokságot, melynek németor-
szági helyszíne szintén nem
elérhetetlen. – Pénzdíjakért
folyik a küzdelem a profik-
nál, de ez csak arra elég,
hogy bizonyos versenyek
költségeit fedezze, így gya-
korlatilag a nullán vagyunk

– jegyezte meg a kettõs férfi-
tagja. 

Viktõl megtudtuk, a ver-
senyzésben, a szabályokban
semmi eltérõ nincs, bár a
German Openen, mint ki-
emelt Grand Slam-viadalon,
másfajta, a jégtánchoz ha-
sonló pontozás volt. - Attól
még, hogy kevesebb verse-
nyünk van, ugyanúgy ké-
szülünk, a munka folyama-
tos, csak most többet va-
gyunk itthon, több idõnk jut
a jövõbeli generációval fog-
lalkozni. Nekem még van
választásom, visszatérhetek,

meglátjuk, hány évünk van
még együtt, s aztán milyen
lehetõségeim lesznek. Én is
kíváncsi vagyok – mosoly-
gott Viki.

Céljuk, hogy az Eb-n, és
azután minél több versenyen
a döntõbe jussanak, azonban
nem könnyû az eredménye-
ket összehasonlítani. – A
German Open elõtti három
versenyünk Olaszországban
volt, mindanyiszor szinte
ugyanazokkal a párosokkal,
s mindig másodikok lettünk,
Stuttgartban pedig az összes
létezõ profi ellenfél ott volt,
tehát nem igazán tudjuk
még a különbséget felmérni.
Most indul be csak a szezon,
késõbb lehet az erõviszonyo-
kat feltérképezni – mondta
páros hölgytagja.

Nehéz megállapítani, a
profi mûfajnak nagyobb-e a
presztízse, mert a hivatásos
szövetség folyamatosan erõ-
sít. Nagyjából 3 ezer amatõr
páros van, de ide már csak
azok jönnek, akik tényleg
nagyon komolyan veszik a
táncot, tudtuk meg Csabától,
s azt is: volt korábban hiva-
tásosok között szilveres pá-
ros, a Pap Balázs-Verebélyi
Viktória kettõs révén, ám kö-
vetõjük nincs, és nem is
mostanában lesz, a fiatalok
kiélvezik még az amatõr
éveket.

Darók József

Kos
Nagyon jók az elképzelé-
sei. Most nem is kell hall-

gatnia másra. Élvezettel lát neki  te-
endõi elvégzéséhez. Minden energi-
ájával erre összpontosít, és ez adja
meg a hét lendületét. 

Bika
Körülveszik olyan barátok,
akikkel meg tudja beszélni

azokat a gondjait, melyekkel épp
most küzd. Az õk tanácsait érdemes
meghallgatni, hiszen inspirálják önt
a dolgok pozitív szemléletére. 

Ikrek
A bolygóhatásoknak kö-
szönhetõen közelebbrõl is

megismerheti azokat az embereket,
akik körülveszik, akik nagyobb befo-
lyással vannak a karrierjére. Ne sies-
sen a véleményformálással. 

Rák
Az anyagiakat illetõen
sem panaszkodhat. Azon-

ban nem tanácsos lakását eladni,
mert kisebb kár is érheti, ha apró
részletek elkerülik a figyelmét.
Ügyeljen értéktárgyaira, pénzére. Ne
hagyja szét a dolgait.

Oroszlán
Munkájában nagyon ener-
gikus és tettre kész lesz.

Felgyorsítja az eseményeket egy sor
körbetelefonálással. A kollégáinak is
segíteni tud az optimális tempó fel-
vételében. Megbeszélések során fó-
kuszálja figyelmét a sorok mögött
megbúvó lényegre. 

Szûz
A bolygóállások új energi-
ákat hoznak, melyeket

nagyon jól tud hasznosítani az élet-
minõsége javítására. Fontos megbe-
szélések sikeresen, az ön elvárásai
szerint alakulnak. A közelmúltban ki-
tûzött ambíciói most realizálódnak.

Mérleg
Hullámzó hangulat uralko-
dik a munkahelyén. A dip-

lomáciai képességére most nagy
szüksége lehet. A horoszkópja elõ-
rejelzései szerint csütörtökre tetõzik
környezetében a feszültség. 

Skorpió
A bolygók konstellációi
fokozott határozottságot,

céltudatosságot erõsítenek önben. A
régóta húzódó ügyek menetét
könnyedén fel tudja most gyorsítani.
Megfelelõ kerékvágásba terelheti a
dolgokat. 

Nyilas
Amihez nyúl, pénz terem
belõle. Valóban a jó sze-

rencse áll mostanság ön mellett. A
hét közepén már óvatosságra intik a
bolygók. Tegye meg a lehetetlent, de
ha lehet, ne költsön egy vasat sem.

Bak
A karrierje, az életminõsé-
ge javításáért tett erõfeszí-

tései kapják ezen a héten a legki-
emelkedõbb támogatást. Ezt érde-
mes jól kihasználnia minden szinten.
Amennyiben meg szeretne pályázni
egy jobb állást, itt az idõ, hogy meg-
tegye. 

Vízöntõ
Lepje meg magát valami
kedves ajándékkal. Ké-

nyeztesse testét-lelkét, mert igazán
megérdemli. Csak arra fókuszáljon,
ami és akik igazán fontosak önnek. 

Halak
A bolygóállások támogat-
ják az álmai megvalósítá-

sában. Egy kicsit lassan bontakozik
ki a lényeg céljai elérésének útján,
de ne adja fel, mert közel van ahhoz,
hogy a megtett erõfeszítéseit siker
koronázza. 

Szeptember 5-12.
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A László-Páli kettõs a profiknál is a legjobbak közé vágyik

Válogathatnak a profi versenyek között

Akik a legkomolyabban
veszik a táncot

Szeptember 6. 10–12 óra
Múzeumi Családi Matiné kézmûves
foglalkozással 
(A foglalkozás díja 200 Ft/fõ)
Koszta József Múzeum (Kossuth
tér)
Szeptember 9. 18 óra
Sörgyári capriccio - csehszlovák
film
Az emberi közvetlenség varázslatos
légköre uralkodik a húszas évek
elején ebben az álmos és vidám
kisvárosban. Mintha az öröklött
tradíciók szabályoznának a sörgyár
külön világában is; valójában
persze a változás lassanként
kiterjed mindenre. A sörgyár fiatal
gondnoka, Francin rádiót vesz, s ez
a nagyszerû találmány végképp
bebizonyítja az embereknek: eljött a
"lerövidítések" korszaka...
Városi Könyvtár
Szeptember 9. 16.30 óra
Gyermek klub – Kézmûves
foglalkozás
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 10. 17. 30 óra
Természetes eszközökkel az
öregedés és a betegségek ellen,
hogyan gyõzzük le még a rákot is -
elõadássorozat következõ
programja: Az elõadó elmondja,
hogyan gyõzte le a rákot, mit és
hogyan táplálkozik
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 10. 18 óra
A zongora királynõi.
Elõadó: Szalay László fõorvos
Városi Könyvtár
Szeptember 11. 19-21 óra
Korok és alkotások az irodalomban
elõadássorozat - Poszler György.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 12. 9.30 óra
„A Szeretet mindent elfogad”
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Szeptember 12. 18 óra
Kistérségi Táncház átadása –
projektzáró ünnepség élõzenés
táncházzal
Tóth József utca 30. 
Szeptember 13-október 10.
Vallomás ecsettel Hossó Nóra
festménykiállítása 
Megnyitó: szeptember 13., 15 óra
Városi Könyvtár
Szeptember 13-14.
A szentesi mûfüves labdarúgópálya
átadása az Orosz Pál utánpótlás
labdarúgótorna keretében
Szeptember 13.
Mûfüves labdarúgópálya: 10 óra
Szentes UFC–Balástya U15 bajnoki
labdarúgó mérkõzés, 14.15 óra
Szentesi UFC–L-IT SZEAC U19
bajnoki labdarúgó mérkõzés
16 óra Meghívásos amatõr
labdarúgó torna,
Center pálya: 14.15 óra Szentesi
Kinizsi–Mórahalom Ifjúsági Megyei
I. osztályú bajnoki labdarúgó
mérkõzés, 16.30 óra Szentesi
Kinizsi–Mórahalom Felnõtt Megye
I. osztályú bajnoki labdarúgó
mérkõzés
Szeptember 14.
10 óra szentesi mûfüves
labdarúgópálya átadó ünnepség,
10.30 óra Orosz Pál utánpótlás
labdarúgó torna U7, U9, U11
korosztályú csapatok részvételével
Közben: óvodás korosztályú
csapatok bemutatkozó mérkõzése.
Pusztai László Sporttelep

Programajánló

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Madách
Imre-Kass János: Az ember tra-
gédiája. 

Csallány Gábor Kiállítóhely.
Nyitva: kedd-péntek 9-13, szom-
bat 13-17 óráig.

Állandó kiállítások: Régészeti
látványtár, az SZTE régész hall-
gatóinak kiállítása. Drahos István
emlékszoba. Szalva Péter emlék-
szoba.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Lodzi Fotómûvészek Társa-

ságának „Idõ” címû fotókiállítása
október 17-ig látható az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt.

Tokácsli Galéria
Velizar Krstic és Natasa

Budimilija tárlata tekinthetõ meg
szeptember 27-ig nyitvatartási
idõben. 

Városi könyvtár
Hossó Nóra – Vallomás ecset-

tel címû festménykiállítása nyílik
szeptember 13-án, szombaton
15 órakor.  

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, ves-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
A Lódzi Fotómûvészek társa-

ságának 4 tagjának képeibõl lát-
ható kiállítás november 3-ig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 5-tõl
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Övtáskát loptak egy trak-
torból, Derekegyház határá-
ból. A traktor egy tanya ud-
varán volt leállítva, ide osont
be a tolvaj és ellopta a táskát. 

Három kerékpárt loptak el
egy hét leforgása alatt váro-
sunkban. Az egyiket a strand
elõtti tárolóból, a másikat a
polgármesteri hivatal elõl, a
harmadikat pedig a Rákóczi
Ferenc utcából, a buszmegál-
lóból tüntették el a tettesek. 

Két férfi ellen indult ga-
rázdaság miatt eljárás, akik
augusztus 31-én hajnalban
vesztek össze az egyik szóra-
kozóhely elõtt. A szóváltást
pofonok követték, mind-
ketten nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szen-
vedtek. A gyanúsítottak ki-
hallgatásuk során elmond-
ták, hogy a társaság egy nõi
tagja miatt alakult ki vita kö-
zöttük, amit tettlegesség kö-
vetett. A megalapozott gya-
nú szerint a 24 éves T. Zsolt,
a 20 éves P. Zoltán, és a 26
éves K. János verekedett ösz-
sze a 29 éves öcsödi G. Mi-
hállyal. Utóbbi férfi nõ roko-
nát lökdösni kezdte a három
szentesi lakos, emiatt kelt só-
gornõje védelmére G. Mi-
hály.

400-450 liter gázolajat lop-
tak két földmunkagépbõl au-
gusztus 27-rõl 28-ra virradó-
ra. A Szentes határában leál-
lított jármûvekbõl ellopott
üzemanyag értéke kb. 170
ezer forint.

Vasat akartak lopni fiata-
lok a volt Téglagyár épületé-
rõl, ám tetten érték õket, így
nem sikerült elvinniük a fé-
met. A két helybéli fiatal el-
len lopás kísérlete miatt in-
dult eljárás. 

Egy hitelezésre szakoso-
dott pénzintézet nevében járt
el egy illetõ az egyik adóssal
szemben. A férfi felhívta az
adós figyelmét arra, hogyha
záros határidõn belül nem
törleszti a tartozását, akkor
annak bizony következmé-
nyei lesznek.

Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
egy helyi fiatal ellen új
pszichoaktív szer birtoklása
miatt. A rendõrségre infor-
máció érkezett, miszerint a
fiatal a lakásán tartja ezeket
az anyagokat, késõbb a nyo-
mozók találtak is ilyen jelle-
gû anyagmaradványokat ná-
la. 

Monitort loptak a gyer-
mekotthonból. A nyomozás

során kiderült, hogy az ott-
hon egyik gyermekkorú la-
kója lopta el a számítástech-
nikai eszközt, majd abból a
rezet kiszedte és eladta az
egyik fémkereskedésben. 

Hv

Vasárnap délután egy óra-
kor Szentes külterületén, egy
tanya melletti területen gyul-
ladt meg a száraz, levágott
paprikaszár, mintegy öt
négyzetméteren. A tûzoltók
a kiérkezést követõen rövid
idõn belül körülhatárolták,
majd elfojtották a lángokat,
melyek a gyors beavatkozás-
nak köszönhetõen nem ter-
jedtek át a tanya épületére. 

Szerdán délután fél 6-kor a
45-ös út 12-es kilométerénél,
Nagytõke közelében egy tej-
szállító kisteherautó árokba
hajtott. A szentesi és a kun-
szentmártoni tûzoltók a kiér-
kezést követõen forgalom-
korlátozás mellett áramtala-
nították a gépjármûvet, vala-
mint megszüntették az
üzemanyag szivárgását. A
sofõrt a mentõk könnyebb
sérülésekkel szállították kór-
házba. 

Pofonok a diszkó elõtt

Született:
Kovács Róbert és Lénárt Máriának (Esze T. u. 24.) Róbert

Konrád, Polyák Csaba és Fazekas Anettnek (Klauzál u. 4.) Za-

lán, Jakab Bertold és Vecseri Henriett Ágnesnek (Derzsi K. J.
u. 24.) Félix, Fenesi Tamás János és Székely Mercédesznek
(Apponyi tér I. ép.) Bianka Erzsébet, Kósa Pál és Kádár Beat-
rixnek (Honvéd u. 10.) Zalán, Varga Tibor és Berezvai Éva
(Dózsa Gy. u. 2/A) Tibor Ákos, Markovics Norbert és Bacsa
Annának (Móra F. u. 11/4.) Norbert, Tihanyi László és Szõke
Alíznak (József A. u. 8.) Gréta nevû gyermeke.

Házasságot kötött:
Pap Balázs Ferenc (Szabadság tér 3.) és Gyurits Diána (Bu-

dapest, Nyírpalota út 79D), Gyuricza György (Apponyi tér K
ép.) és Németh Csilla (Szeged, Kereszttöltés u. 19.), Polyák
Péter (Kossuth u. 13.) és Deák Boglárka (Brusznyai stny. 13.),
Erdõhegyi Roland és Szilágyi Edit (Honvéd u. 16.), Fekete Ti-
bor (Wesselényi u. 36.) és Ulbert Noémi (Ipartelepi út 23.).

Elhunyt:
Szabó László (Tóth József u. 22.), Horváth Imre (Kossuth u.

11-13.), Bakos Lajos (Szentes- Kajánújfalu, Nádudvary u. 12.),
Antalfi Imréné Molnár Margit (Szeder u. 18.), Kulcsár Bálint
(Ady Endre u. 47.), Tóth István (Klauzál u. 8/A), Tóth
Istvánné Darabos Anna (Honvéd u. 9.), Szabó Magdolna
(Farkas Mihály u. 2.).

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: Szeptember 8-ig Dr. Bugyi István Gyógyszer-
tár (Kossuth tér 5.) minden nap 8-20 óráig. Szeptember 8-15-ig Dr.
Weiss Patika (Rákóczi F. u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-
12-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) szeptembe
6-7-én Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü szeptember 8—12.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Makó vágottas leves és
csípõs-savanyú leves

A menü: Spagetti carbonara
B menü: Rántott csirkemell

zöldborsófõzelékkel
Kedd: Paradicsomleves

betûtésztával és
zöldbableves

A menü: Pljeskavica,
sült burgonya, saláta

B menü: Magyaros rakott tészta
Szerda: Tárkonyos krumplileves és

rumos szilvaleves
A menü: Sertéssült pékné-módra,

Batthyány-rizs, saláta
B menü: Rakott sajtos spagetti vagy

zúzapörkölt nokedlivel és
salátával

Csütörtök: Szárazbableves és
vegyes zöldségleves

A menü: Lecsós rakott krumpli
salátával vagy
mákos metélt

B menü: Olaszos csirkemell
mozzarellával,
zöldfûszeres rizs, saláta

Péntek: Csángógulyás és
gyümölcsleves

A menü: Karaj ropogós bundában,
krumplifõzelék

B menü: Tejfölös gombapaprikás,
penne

www.galeriakavehaz.hu (X)

A Szentes-Csongrád Rotary Club véradás-
ra kér fel minden segíteni akarót  szeptember
11-én, csütörtökön 14-17 óra között a Kiss

Zsigmond utcai Vérellátó Állomásra. A klub

kéri a már többszörös véradókat, és akik ed-

dig még nem voltak, jöjjenek el és adják vé-

rüket embertársaink egészségéért, életének

megmentéséért.

Véradás

Kettõs kiállítással indult az új évad a Szen-
tesi Mûvelõdési Központ Tokácsli Galériájá-
ban. Velizar Krstic és Natasa Budimlija festõ-
mûvészek tárlatával folytatódik a Topolyai
Mûvésztelep alkotóinak bemutatkozása.

A Tokácsli Galériában minden szezonkez-
det a topolyai mûvészekkel kialakult több
évtizedes kapcsolat szellemében történik. A
Topolyai Mûvésztelep korábbi vezetõje, a né-
hány éve elhunyt Ádor Pál nyomdokain Kol-
lár László festõmûvész halad, a pilóta múlttal
rendelkezõ, ezúttal magyarul megszólalni
próbálkozó vajdasági festõmûvész – akinek
szintén volt már mûvészi bemutatkozása
Szentesen – ajánlotta a közönség figyelmébe
a két alkotó Csiszár György fuvolajátéka által
aláfestett festményeit, illetve kisplasztikáit.  

A kisteremben kiállító Natasa Budimlija
négygyermekes édasanyaként is kreatív, ak-

tív mûvészként jellemezte Kollár László. Biz-
tos benne hogy az eddig is számos elismerés-
ben részesült mûvész ezután is elismert lesz.
Kombinált technikája csodálható meg a kiál-
lítóhelyen, a természet védelmére hívja fel a
figyelmet a kidobott, használt tárgyak újraér-
telmezésével. Gyermekeinek arcképeivel a
mûvein való megjelenítéseivel üzen: ezt a vi-
lágot hagyjuk a fiainknak.

A belgrádi Képzõmûvészeti Akadémia
egyetemi tanára, Velizar Krstic alkotásai a
nagyteremben kaptak helyet, a grafikák és
plasztikák szimbólumokkal adnak képet a
szerbiai valóságról. Akik ismerik Szerbia
utolsó éveit, sokkal könnyebben tudják „ol-
vasni” mûveit, jegyezte meg Kollár László.
Az alkotó japán Grand Prix-díjas mûveire is
felhívta a figyelmet, melyek a bejárattal
szemben, az oszlopon láthatóak. D. J.

A Rockefeller együttes fõleg
rockzenei feldolgozásokat játszó
csapat, repertoárjukban elsõsor-
ban a 70-es, 80-as évek rock
klasszikusai és slágerei szerepel-
nek. A bulizni vágyókat szeptem-
ber 6-án, szombaton várják a Fel-
sõpárti Sörözõben. A belépés 22
óráig ingyenes.

Rockefeller
koncert és buli

Topolyai mûvészek tárlata


