
A terület átadásával és az
alapkõ letételével elkezdõ-
dött a wellness és élmény-
fürdõ megvalósítása a Lige-
ti uszodában. A kivitelezõ
Ferroép Zrt. a jövõ héten
megkezdi az építési munká-
latokat. A 900 millió forin-
tos beruházás költségei-
nek felét uniós pályázaton
nyerte el az önkormányzat.
Az élményfürdõ építésével
párhuzamosan megújulnak
a meglévõ külsõ medencék
és az öltözõk épülete is. A
strandfürdõ mellett szállo-
da épülhet magánberuhá-
zásban. A fejlesztéseknek
köszönhetõen 60-70 új állás-
hely jön létre a városban.

Az augusztusban átadott
fedett uszoda mellett épül
meg az új élményfürdõ és
wellness központ. Az 1200
négyzetméteres létesítmény
wellness része a fedett uszo-
da északi (parkoló felõli) rö-
videbb oldalához kapcsoló-
dik. A hosszabb, nyugati ol-
dalon helyezkedik majd el
az élményfürdõ. A kivitelezõ
Ferroép Zrt. munkatársai az
ünnepség alatt is az építés
elõkészítését végezték a jövõ
héten várható kezdéshez.
Nemesi Pál vezérigazgató
ígéretet tett a jövõ nyári be-
fejezési határidõ betartására.
– Bízunk a kedvezõ idõjárás-

ban, a munka minõsége nem
romolhat egy kemény tél mi-
att sem. Ha kell leállunk a
munkákkal, de minden kö-
rülmények között határidõre
elvégezzük a feladatot –
mondta. Hozzátette, a kriti-
kákat is fogadják, fõleg ha
azok jobbító szándékúak.
Nemesi Pál megköszönte az
önkormányzat és a fürdõ ve-
zetõjének bizalmát. A cég
kellõ referenciával rendelke-
zik, már több fürdõ megva-
lósításában részt vettek. A
kivitelezés ideje alatt a mun-
katerületet lezárják, azonban

a fedett uszoda zavartalanul
mûködhet.

Szirbik Imre kiemelte az
önkormányzat részére hitelt
biztosító OTP Bank pozitív
hozzáállását és partnerségét.
A polgármester elmondta,
hogy éppen a fedett uszoda
átadóján kapta a rossz hírt,
miszerint az eredetileg hitelt
nyújtó pénzintézet vissza-
mondta a város finanszírozá-
si szerzõdését, valószínûsít-
hetõen a választások miatt. –
Ha az OTP nem egy elköte-
lezett, országot építõ bank-
ként viselkedik, akkor most

nem állhatnánk itt – fogal-
mazott Szirbik Imre. Beszélt
arról is, hogy a követke-
zõ hónapokban a strandon
megújulnak a régi meden-
cék, öltözõk is HURO hatá-
ron átnyúló pályázati forrás-
ból. Az új fõbejáraton keresz-
tül lehet majd bejutni az
összes vizes létesítménybe,
ahonnan a teniszpályák is
közvetlenül elérhetõvé vál-
nak. Készülnek egy új szállo-
da tervei is. A magánberuhá-
zásban megvalósuló szállás-
hely a Vecseri foki parkolók
mellett, a kalandpark és a fe-

dett uszoda között épül meg.
Szirbik Imre szerint az új be-
ruházások eredményeként
70-80 új munkahely jön létre.

Márton Mária, az Üdülõ-
központ vezetõje elmondta,
hogy hamarosan áthelyezik
a strand bejáratát a fedett
uszodához, mivel megkez-
dõdik a jegypénztár épületé-
nek átalakítása is. A sátrakat
október 10-15 között húzzák
fel a külsõ medencékre.
Ezért a 33-as medence 13-14-
én nem használható, a tan-
medencét 16-án, csütörtökön
vehetik újra birtokba az
úszók.

Az élményfürdõ és well-
ness központ alapkövét Szir-
bik Imre polgármester, Ne-

mesi Pál a Ferroép Zrt. ve-
zérigazgatója, Koleszár Ist-
ván, az OTP Bank képviselõ-
je, Pellei Frank ifjúsági világ-
bajnok vízilabdás, Tóth Csen-
ge és Farkas Tamara magyar
válogatottak rakták le (ké-
pünkön). Az utókor részére
a szerzõdések, tervrajzok és
támogató levél másolatát, az
aznapi újságokat és szeren-
csepénzt helyeztek el.
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A nyugalom szigete
vitte a pálmát

Régóta nem volt ilyen zöld és virágos a város, mint idén a
városi fõkertész szerint. A tizenegyedik alkalommal meg-
hirdetett Virágszínvonalasabb Szentesért elnevezésû kör-
nyezetszépítõ versenyen tizenhárom családi ház és hat
tömbház lakói vettek részt. A munkahelyek kategóriában
kilenc intézmény indult a fõdíj elnyeréséért.

4. oldal

Zokogott, de célba ért
a Spartathlonon

Szinte istenként tisztelik a futókat a világ legnehezebb
terepfutóversenyén, amelyen indult, és hõsiesen célba is
ért Héjja Péter. A Budapesten dolgozó, de magát szentesi-
nek valló ultrafutó elsõ alkalommal vágott neki az Athén-
ból startoló, és 245,3  kilométerrel odébb, Spártában véget
érõ megpróbáltatásnak.

7. oldal

Az aradi vértanúkra
emlékeztek

A 165 évvel ezelõtt történt nemzeti tragédiára emlékezett
a város. Az önkormányzat rendezvényén a Klebelsberg
intézményfenntartó, a járási hivatal, a fegyveres testületek,
a helyi civil és politikai szervezetek képviselõi a Deák
iskola tanulóival közösen jelentek meg a Damjanich
iskolában. A Fidesz-KDNP külön rendezvényt tartott este a
Kossuth téren. Szentes képviselõi Aradon is koszorúztak.

3. oldal

Európai uniós források-
nak köszönhetõen még az
idén megújul két egyházi
épület Szentesen. A Szent
Miklós templom körül –
mely a görögkeleti egyház
szertartásainak ad otthont –
két hete, a Felsõpárti Refor-
mátus Templomot június
óta renoválják. A LEADER
pályázat mindkét projektre
külön-külön 40 millió fo-
rintot biztosít, melybõl meg
kell oldani az olyan égetõ
problémákat, mint a beázás
és a nyílászárók cseréje.

Horeftosz Konstantin egy-
házközségi gondnok a vá-
rosközpontban lévõ temp-
lom kapcsán elmondta, hogy
az épület végleges szigetelé-
sét végzik jelenleg a munká-
sok. A korábbi idõleges meg-
oldásoktól eltérõen ez az el-
járás remélhetõleg megaka-
dályozza, hogy az alap felvi-
zesedjen, ezen felül szellõ-
zést elõsegítõ vakolattal is el-

látják a falakat. Sor kerül to-
vábbá a kövezet cseréjére is,
mivel azonban a templom
padlózata döngölt földre
épült, most vízzáró betonré-
teget helyeznek le a munká-
latok elõtt. Az új hõszigetelt
nyílászárók elõsegítik majd,
hogy a mise elõtt felfûtött
templom ne veszítse el a hõt
olyan könnyen, mint koráb-
ban. 250 éve nem volt ilyen

mértékû felújítás. Idén az
elektromos hálózatot is kor-
szerûsítik.

– Olyan világítást szeret-
nénk megvalósítani a temp-
lomban, amely kiemeli a bel-
sõépítészeti adottságokat –
részletezte Horeftosz Kons-
tantin.

A beruházás így sem ne-
vezhetõ komplexnek, egy
hasonló méretû hódmezõvá-
sárhelyi templom teljes fel-
újítása megközelítõleg 150
millió forintba került. 

Szirbik Imre polgármester
régóta szívén viseli kis temp-
lomunk sorsát, a mostani
munkálatok is az õ és a kép-
viselõ testület segítségével
folynak – tette hozzá az egy-
házközségi gondnok. A pá-
lyázat nem igényelt önrész
befizetést, viszont utófinan-
szírozású, így az egyházak-
nak meg kellett elõlegezni
bizonyos költségeket.

(folytatás a 3. oldalon)

Felújítanak két templomot

Lerakták az élményfürdõ alapkövét

Szentesi Élet

Új közvilágítás
a ligetben

Megvilágítást kap a jár-
da és a futópálya a ligeti
étterem parkolója és a
Vecseri foki parkoló kö-
zötti szakaszon. A kande-
láberek a jövõ héten ké-
szülnek el a városi közvi-
lágítás részeként.

Fejlõdõ város
Több beruházás is megvalósult és elindult az elmúlt

hónapokban. A fedett uszoda mellett elkészült többek
között a mûfüves pálya, a felújított és átalakított város-
központ, a Kurca-híd, az éjjeli menedékhely, az Ipartele-
pi út melletti kerékpárút. Megújult a bíróság épülete, bõ-
vült a tanyagondnoki szolgálat és 21. századi mozi mûkö-
dik a városban. Megkezdõdött az ivóvízjavító program
kapcsán egy víztisztító építése, valamint egy új szenny-
víztelep megvalósítása. Az élményfürdõ építésével egy
idõben egy új termálkutat fúrat a város a strand területén
a fürdõ létesítményeinek biztonságos melegvízellátása
érdekében. Az önkormányzat tervei között szerepel a
külföldrõl hazatelepülõ fiatalok lakáshoz jutásának tá-
mogatása és további visszatelepülési segítség nyújtása.
Olyan nyelvismerettel rendelkezõ szakembereket csábí-
tana haza a város, akik a megvalósuló új beruházásokat
üzemeltethetik.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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100 éve: a Szentesi Lap,
1914. szeptember 13-án meg-
jelent számában több híradás
szólt a háborúról, amelyek
közvetlenül érintették a had-
bavonultak családjait, továbbá
a hátországi lakosságot. Ezek-
bõl választottuk ki az alábbi
közleményeket: – Sebesültek
Szentesen. Tegnap este 7 óra-
kor 51 sebesült katonát hozott
Szentesre a vásárhelyi vonat
Szegedrõl. A sebesültek közül
negyvennégynek könnyebb
természetû sebesülése van,
míg hétnek súlyosabb. A
könnyebb sebesültek közül
hárman szentesiek, de van kö-
zöttük nem magvar anyanyel-
vû is. A sebesültek érkezésé-
nek híre gyorsan elterjedt a
városban s hamarosan nagy-
számú közönség gyûlt egybe
az állomáson, ahol megjelent
dr. Cicatricis Lajos fõispán is.
A sebesülteket szállító vonat
érkezését elõbb fél hat, majd
fél hét órára jelezték, azonban
hét óra is elmúlt, mire a vonat
berobogott. A könnyebb sebe-
sültek csaknem kivétel nélkül
minden segítség nélkül ma-
guk hagyták el a kocsit, alig
akadt közöttük egynéhány,
akinek segítséget kellett nyúj-
tani. A súlyosabb sebesülteket
a dr. Kiss Gábor vármegyei fõ-
orvos vezetése alatt megjelent
orvosok gondos felügyelete
alatt emelték ki a vasúti kocsi-
ból s részben autóval, részben
betegszállító kocsin, vagy pe-
dig hordágyon szállították be
a vármegyei közkórházba. A
könnyû sebesültek saját lábai-
kon mentek a rájuk várakozó
hintókra, amelyeken a közön-
ség lelkes éljenzései között a
kórházba távoztak. A sebesül-
tek érkezése kapcsán felhívjuk
mindazokat, akik a sebesültek
részére akár ágynemût, akár
ruhanemûeket ajánlottak fel,
hogy szíveskedjenek azokat
sürgõsen eljutatni a kórház-

hoz, vagy a városi szegény-
menházhoz, mert most már itt
vannak azok, akik vérük hul-
latásával adóztak a hazának, s
akiknek a felajánlott dolgokra
szükségük van. – A hõs teme-
tése. Harangok zúgása hirdet-
te, hogy hõst temet városunk
közönsége: Kanász Nagy Ist-
ván holttestét szállítatták haza
szülei, aki a haza védelmében
szenvedett sérüléseibe halt be-
le, hogy itthon pihenje örök
álmait az édes hazai földben,
mely ápol és eltakar, és amely-
nek védelmében hõsi halált
halt... A hõs koporsójához ez-
rek vándoroltak el, hogy a
gyász sújtotta családot a rész-
vét melegével vigasztalják, s
egy könnyet ejtsenek arra a
koporsóra, amelyben a jöven-
dõjéért, nemzeti létéért harco-
ló magyar nemzet egy hõs
harcosa alussza örök álmait. A
koporsóra a város is elküldte
koszorúját ezzel a fölirattal:
»A haza védelmében elesett
hõsnek – Szentes város kö-
zönsége«. A temetésen ezrek
és ezrek jelentek meg. Ott volt
a városi tanács is Bugyi Antal
polgármester-helyettes veze-
tésével. A koporsó mellett
díszbe öltött városi hajdúk ál-
lottak õrt, jelezvén a város hó-
dolatát az elesett hõs emléke
iránt. A gyászháznál az ének
elhangzása után Futó Zoltán
esperes-lelkész mondott ma-
gas szárnyalású imát és költõi
lendületû beszédet. Könnyek
szivárogtak ezrek szemeibõl,
pedig a lelkész beszéde föl-
emelõ volt és mégis könnye-
zett mindenki: ezrek és ezrek
hullajtják vérüket, minden el-
ejtett könny egy-egy imádság
volt: Isten óvd, védd, áld meg
a hazát! – Néplroda. A hadba-
vonult katonák itthon maradt
családjai érdekeinek védelmé-
re alakult meg városunkban
újabban a Népiroda intézmé-
nye, melynek hivatása az lesz,

hogy ingyen jogsegélyt nyújt-
son azoknak, akiknek család-
fenntartóik harcba vonultak.
Felhívja tehát az intézõség
mindazokat, akik bármiféle
ügyes-bajos dolgaikban utasí-
tásra, tanácsadásra szorulnak,
hogy a Népirodához fordulja-
nak, ahol naponként reggel 8
órától délután 4 óráig egy
ügyvivõ és egy közigazgatási
tisztviselõ fog útbaigazítást és
jogi tanácsot adni az arra szo-
rulóknak. A Népiroda helyisé-
ge a városházában I. emelet
42. szám alatt van, és mûkö-
dését augusztus hó 30-án
kezdte meg. – Hirdetmény.
Felhívom mindazon 1894-ben
született hadköteles ifjakat,
akik a hadkötelesek összeírá-
sában leendõ felvétel végett a
kitûzött határidõig még nem
jelentkeztek, hogy 8 nap alatt
múlhatatlanul jelentkezzenek,
mert tekintet nélkül arra,
hogy névre szóló idézést kap-
tak-e, vagy nem, a jelentkezés
elmulasztása esetén igen szi-
gorúan büntettetnek. Egyide-
jûleg figyelmeztetem a hadkö-
teleseket, hogy akiknek csa-
ládfenntartói, – öröklött mezei
ingatlanság tulajdonosa jogcí-
mén póttartalékba helyezésre
van igényük, vagy akár mint
papok, papjelöltek kívánják a
póttartalékba helyezési ked-
vezményt igénybe venni, sza-
bályszerûen felszerelt kérvé-
nyüket legkésõbb a fõsorozás
napjáig a városi katonai ügy-
vezetõnél adják be. Úgyszin-
tén figyelmeztetem az egy-
éves és kétéves önkéntesi
szolgálatra jogosult ifjakat,
hogy kérelmüket ugyanezen
idõig terjesszék elõ. A határ-
idõn túl benyújtott kérelmek
figyelembe nem vétetnek.
Szentesen, 1914. szept. hó 10.
Bugyi Antal polgármester-he-
lyettes

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (58.)

Sebesültek Szentesen –
Az elsõ hõsi halott temetése Szentes városának ezen a

részén (II. kerület) élek már
nagyon hosszú ideje. Mindig
szép nevû utcái voltak a szü-
leim, és az én lakhelyemül
szolgáló házaknak. A Deák F.
u. 60. sz. alá hozott a gólya, a
bábaasszony Turák Józsefné,
mint sok más újszülöttnek.
Innen a Damjanich J. utcába
költöztünk 25 évre.

A nõsülésemet követõen a
Jövendõ u. 21. - a ház elneve-
zés és a szám is szerencsés –
alatt, egy szerény albérletben
kezdtük el életünket, ahol
egy évig laktunk feleségem-
mel, nagy boldogságban.

Következett az Arany J. u.
7. sz. (Radocsányi-ház) 5 év-
re, egy házrész erejéig. Ide
kétszer kopogtatott be a gó-
lya és az elsõ gyermekünk-
nél még gyalog mentünk be
a kórház szülészetére. A má-
sodikkal, ugyaninnen már
mentõautó vitte be a felesé-
gemet.

Ezután építkezni kezdtünk
a Rákóczi F. utcában, és ez
már idestova több mint 40
éve a lakhelyünk. Ide érke-
zett a harmadik gyerme-
künk. E rövid, személyes jel-
legû bevezetõ után térek rá
mondandómra.

A Felsõpárt valamikor na-
gyon szép, kertes városrész
volt. Itt olyan emberek éltek,
akik nyáron a tanyán, Felsõ-
rét, Zalota, stb. gazdálkod-
tak, télen pedig beköltöztek
a városi házukba, csak a jó-
szággal maradt kint valaki. 

Három sarok között há-
rom iskola, két óvoda, orvosi
rendelõ, patika, két temp-
lom, stb. szóval minden elér-

hetõ közelségben. Nagyon
csendes és biztonságos hely
lévén, mondhatni a béke szi-
gete. 

Jó példa az elõbbiekre,
amikor elsõ gyermekünk, a
két sarokkal odébb lévõ isko-
lába az elsõ napon egyedül
ment el, nem kellett izgul-
nunk. Hazajövetelkor azt
mondta: „Anyukám olyan
boldog voltam, hogy majd-
nem sírtam örömömben.” 

Ide tartozik, hogy megem-
lékezzem a rendelõben dol-
gozó jóságos doktor bácsiról
– azóta utcát neveztek el róla
-, akinek az iskolai érettséget
firtató kérdése a következõ
volt: „Hány lába van a ku-
tyának és hány a sánta ku-
tyának?”

Visszatérve a lakosokra, itt
a városi házukban is nevel-
tek többféle jószágot. 

Mi a helyzet ma? Nincsen
már kisgyerek. Utoljára 5 éve
született a szomszédunkban,
ritka szép, öttagú család.
Megszûnt két iskola és egy
óvoda is. Nincsen tehén, ló,
sertés. Elvétve akad pár
tyúk, kevés kutya és macska,
ez utóbbi is sokszor a forgal-
mas úttesten fejezi be földi
pályafutását. Mi lesz ezzel a
városrésszel 50-100 év múl-
tán, mi lesz a várossal, az or-
szággal, nem folytatom to-
vább.

Amint ezen gondolatok
jártak a fejemben, eszembe
jutott egy minap észlelt eset,
a helyi rendelõintézetben.
Vizsgálatra mentem és leül-
tem egy piciny emberke mel-
lé. Pár évvel fiatalabb volt
nálam és elmondta búját-ba-

ját. Egy életen át a mezõgaz-
daságban dolgozott fogatos-
ként. A hékédi városrészben
lakik, most már egyedül, a
fia messze, távol él. Évekkel
ezelõtt még több marhát,
nyolc bikát, ötven sertést tar-
tott. A város szélén van egy
kis földje, benne nyolcvan
gyümölcsfa. Elmondta a ker-
tészkedés csínját-bínját. 

Ki hinné, hogy ilyen csen-
des és jóságos emberek is
laknak még ezen a környé-
ken? Nagyon sok itt élõ em-
bert felsoroltunk, helyeket
idéztünk fel és ezekre mind-
ketten egyformán emlékez-
tünk. Az egylovas Futnoki
Misa bácsit, Törõcsik Janit, a
fuvarost, a Harangozó nevû
szabót, a népes Lázár csalá-
dot, ahol az apa harminc
juhból tartotta el õket, a re-
pülõtéren legeltetve. Itt volt
valamikor régen a Sipos és
Lakos-malom.

Nagyon nagy idõ 60-70 év,
valamikor két-három ember-
öltõ volt. A változás és fejlõ-
dés óriási méreteket öltött, ki
tudja ma már, melyik volt a
jobb? Manapság az emberek
gyorsan elfelejtenek min-
dent, nehezen barátkoznak
és fennáll az elidegenedés
veszélye, nem törõdünk már
a szomszédunkkal sem.

Kérdezem én, ilyen és eh-
hez hasonló helyzettel és
esetekkel fogunk-e még egy-
általán találkozni? Mégis na-
gyon bízom benne, hogy de-
rûlátásom kapcsán szebb jö-
võ fog ránk következni.

Tornyi M. Sándor

Olvasóink írják

Fe lsõpárt i  é letképek

Kedves
Körtvélyesi Laci!
Az október 3-án megjelent

írásodban helytelenítetted a
pálmások választáson való
indulását. A szerinted el-
nyerhetõ egy képviselõi he-
lyünk nagy ár, mert elvesz-
het az ország. Idézed: „Egy
szög miatt a patkó elveszett,
a patkó miatt a ló elveszett, a
ló miatt a lovas elveszett, a
lovas miatt a csata elveszett,
a csata miatt az ország
elveszett!...”

Pálmás szemmel:
A patkószög miatt vesztõ

hadvezér megérdemli, hogy
az országot is elveszítse, de
ezért nem a patkószög a hi-
bás!

Aki érti a pálmások szere-
pét, abban fel sem merülhet
a Te aggodalmad.

Megpróbálom azért elosz-
latni, és közösen arra a kö-
vetkeztetésre jutni, hogy: „
mégis a pálmások, mert nem
kell tõlünk félni, sõt !”

Mi civil szervezet va-
gyunk, várospolitikai alapon
dolgozunk.  

A politikai erõteret adott,
külsõ feltételnek tekintjük,
melyet a parlamenti válasz-
tás dönt el. A képviselõ-tes-
tületnek, a polgármesternek
ebben kell a városnak leg-
jobb döntéseket hozni. 

Az önkormányzati válasz-
tásokon szerintünk azon je-
lölteket kell a választóknak
támogatni, akik a város sze-
kerét a leghozzáértõbb mó-
don tudják tolni. Nem azo-

kat, akik politikai frakciójuk
elvárásainak akarnak megfe-
lelni, négy év alatt alig lehe-
tett hallani a hangjukat,
nincs önálló véleményük,
nem vállalják a döntést, a
kompromisszumot, sõt kivo-
nulnak az ülésrõl.

A választók azért küldik a
képviselõket a testületbe,
hogy jó döntéseket hozza-
nak. Mi pálmások igyekez-
tünk ezt tenni eddig is. 

Mi nem polgármestert,
nem pártfrakciót támogat-
tunk hanem ügyeket.

Aki figyelte eddigi tényke-
désünket tudja, hogy sokszor
szavaztunk Szirbik Imre és
frakciója jó elképzelései mel-
lett, de a rosszak ellen is. Tá-
mogattuk a jobboldalt is, ha
a cél nemes, jó volt. Nem
szolgáltuk viszont a gáncsos-
kodást, a városvezetés alkal-
matlanságának politikai cél-
ból való bizonygatását, a si-
ker aláásását, a városvezetés
érdemének kisebbítését. Ba-
ráti alapon sem adtuk senki-
nek elvtelen támogatásunkat. 

Ez nem fog megváltozni.
A jó polgármestert, a jó ja-
vaslatokat, a város érdekét
támogatni fogjuk, a rosszat
nem!

Nem kell a választáson in-
dulásunkat az eddigi polgár-
mester hátbaszúrásának te-
kinteni. 

Mi nem ellenfeleknek tart-
juk a többi jelöltet. Az ellen-
felek egymás ellen küzde-
nek, mi viszont együttmûkö-
dõ, demokratikus partnerek
szeretnénk lenni.

Nagy baj lenne, ha a jelöl-
tek közül nem a legjobbakat
választanák a szavazók,
mert jó eredményeket csak jó
csapattól lehet várni. Ezt
mondom harminc éves veze-
tõi, közel felében elsõ számú
cégvezetõi tapasztalattal. 

Lagymatag, „bólogató Já-
nosokkal” a legkiválóbb ve-
zetõ sem tudja a lehetõsége-
ket kihasználni.

Jó vezetõnek jó, rossznak
rossz a csapata, hisz õ válo-
gatta.

Az önkormányzati válasz-
tásban összeálló csapat me-
rõben más, mert a polgár-
mesternek „hozott anyag-
gal” kell dolgoznia. A csapat
összeállítása a választók
nagy felelõssége. Nem mind-
egy, hogy meggyõzõdésbõl a
legjobb jelöltet választják,
vagy engednek a kampány
nyomásának.  

Az pedig a hadvezér hibá-
ja, ha nem veszi észre, hogy
egy patkószög kiesett. Már a
meglazulás pillanatában ész-
re kell vennie, de a patkó-
szög a kiesésért nem hibáz-
tatható.

Segítsük hozzá a polgár-
mestert, hogy jó csapata le-
gyen. Erõs, vágtára  alkal-
mas patkószögek legyenek a
képviselõk, hogy legyen
esély a csaták megnyerésére,
a város boldogulására.

Horváth István
a Pálmások Szövetsége

elnöke, 
az 1. sz. választókörzet,

a Kertváros pálmás jelöltje

Pálmás szemmel,
nem „könyves szemmel...”

Sajnálom, hogy nem kellõ figyelemmel hall-
gatta az általam elmondottakat. Nemcsak a jár-
dák és a csapadékvíz elvezetõ árkok hibáira és
javításuk szükségességére hívtam fel a figyel-
met, hanem fejlesztési lehetõségekrõl is beszél-
tem (játszóterek, kondiparkok) és a térfigyelõ
kamerák számának jelentõs növelésének a szük-
ségességérõl, továbbá a két kisposta mûködésé-
nek a további biztosításáról, fõleg az idõsek ér-
dekében. Ön új beruházásként, csak a saját utcá-
jában csak egy körforgalmat akarna létesíteni.

Tudom, hogy az igazság fáj, de azokon a tele-
püléseken, ahol kormánypárti vezetés van, vala-
milyen szinten lépéselõnyben vannak az ellen-
zékiekkel szemben. Látható, hogy megelõzött
bennünket Orosháza, Szarvas, Kunszent-
márton, Cserkeszõlõ, Hajdúszoboszló a fejlesz-
téseik során. Amit mondtunk, azt felelõsséggel
állítjuk, és végre tudjuk hajtani. Szentesnek lé-
nyegesen több munkahely kell. El kell érni,
hogy az embereket ne a minimálbérért foglal-
koztassák. Mi erre képesek vagyunk, Bozó Zol-
tánnak kész, a kormány által ismert és támoga-
tott programja van. Minap maga a miniszterel-
nök erõsítette ezt meg.

Az önök ígéretei azonban csak lufiknak minõ-
sülnek, hiszen semmi sem valósult meg az el-
múlt húsz év ígéreteibõl. A „Több pénzt az em-
bereknek, több pénzt az önkormányzatoknak!“
szlogenükbõl csak megszorítások jöttek az ak-
kori MSZP-s kormányuktól. Ez alatt helyi szin-
ten 100 milliókat fizettek ki Szirbik Imre vezetésé-
vel például a Pedusc Kft.-nek a „Petõfi-szálloda
projekt” kapcsán, pedig több mint 500 millió fo-
rintot. Ezek tények.

Nálunk csak hitelbõl tudta elindítani a város a
fejlesztését, míg más városok azt saját forrásból
tudják megtenni. Különbözõ sportágakban léte-

sülnek országszerte az utánpótlás bázisok, ná-
lunk errõl eddig a városvezetés nem is gondol-
kozott, pedig egy nemzeti sportvárosban – ilyen
adottságok mellett - már az átadását kellene
szervezni.

Ön is nagyon jól tudja, hogy itt élek, úgy lá-
tom, hogy ön pedig csak itt él, a városhatárát el-
hagyva, nem látja a környezõ települések fejlõ-
dését. Az önök által büszkén hirdetett fejleszté-
sekrõl csak annyit, hogy a szennyvíz-csatorná-
zás uniós kötelezettsége volt hazánknak, mely-
hez az unió a pénzt is biztosította, a városköz-
pont többszöri felbontása, újjáépítése is uniós
pénzbõl valósult meg, csakúgy, mint az intéz-
mények felújítása. Ezek nem különösebb érde-
mek, a bûn az lett volna, ha ezeket nem csinál-
ják meg. Az értékelésnél figyelembe kell venni
az elmulasztott lehetõségeket és az okozott ká-
rokat is.

Az új sportuszodát pedig a jelenlegi polgár-
mester saját maga létre sem tudta volna hozni,
barátja, Magyar úr segítette ki ebben. Igaz, eh-
hez szükség volt a Vízilabda Klub múltjára és
tagságára, a TAO felhasználási lehetõségére és a
kormány hitelátvállalására is, így az a szentesi-
eknek egy fillérjébe sem került. Önök mégis az
uszodával kampányolnak.

Számunkra a középszerûség nem érték, nem
követendõ út. Többre vágyom, engem nem elé-
gít ki az önök országos átlaghoz történõ hason-
lítgatásuk, nekem és nekünk olyan Szentes kell,
ami az országos átlag felett fejlõdik, mint Debre-
cen, Kaposvár, Hajdúszoboszló.

A magam részérõl lezártnak tekintem ezt az
ügyet, és a választókra bízom az Ön megítélését.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás
az 5. számú választókörzet FIDESZ-KDNP

képviselõjelöltje

Válaszlevél dr. Stern
Sándor képviselõjelöltnek
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(folytatás az 1. oldalról)
A Felsõpárti Református

Templom lelkésze, Gilicze
András tudatta lapunkkal,
hogy a templom az elmúlt
évek során folyamatos javító-
munkákon esett át, de a mos-
tani a legnagyobb volumenû
beruházás. Az épület külsõ és
belsõ festést kapott, miköz-
ben a vízzáró szigetelését ké-
szítették elõ a mesterembe-
rek. Vannak olyan – szintén
halasztást nem tûrõ – felada-
tok, melyek elvégzését az
egyházközség saját forrásból
finanszírozott. A templom
körüli járda felújítása, kiszin-

tezése és a toronyablakok
külsõ zsalujának cseréje ado-
mányokból és kibocsájtott
téglajegyek árából valósul
meg. Mivel a templomkert
most építési terület, annak új-
raparkosítására és kültéri
burkolóelemek vásárlására
gyûjt az egyházközség. A
padlóban olyan indukciós
hurkokat helyeznek majd el,
melyek segítségével a halló-
készülékkel rendelkezõ hívõk
jobban értik a szertartások
szövegét a jövõben. Akadály-
mentes bejáró is készül, a jö-
võ feladata az ólomüveg-ab-
lakok és a pince javítása lesz.

Mindkét épület renoválása
megköveteli a szoros együtt-
mûködést az önkormányzat-
tal és az Építésügyi és Örök-
ségvédelmi hivatallal. A gö-
rögkeleti egyház kötelékében
mûködõ templomban decem-
bertõl minden hétvégén lesz-
nek szertartások, legközelebb
Árszeniosz Metropolita vezeté-
sével. A Felsõpárti Reformá-
tus Templomban november
végére fejezõdnek be a mun-
kálatok, így 29-én hálaadó
ünnepen vehetnek részt a hí-
võk a frissen festett falak kö-
zött.

Lantos Éva

A Kertvárosi ABC elõtt
október 6-án Szabó Zoltán
Ferenc, a Jobbik polgármes-
terjelöltje és Füsti-Molnár
István az 1-es választókör-
zet képviselõjelöltje tartott
sajtótájékoztatót. Az aradi
vértanúkról való megemlé-
kezést követõen három, a
Kertvárost érintõ problémá-
ra hívták fel a sajtó képvise-
lõinek figyelmét.

Füsti-Molnár István el-
mondta, hogy az ott élõk hi-
ányolják a postai szolgálta-
tást, ezért aláírásgyûjtésbe
kezdtek, melynek eredmé-
nyeként 500 fõ kérését juttat-
ják el a Posta Kelet-Magyar-
országi Igazgatóságához. A
Jobbik képviselõjelöltje sze-
rint akár más szolgáltatás-
hoz kapcsolva is mûködhet-
ne a postaszolgálat, de önál-
ló, a létesítésre alkalmas üz-
lethelyiséget is találtak, sõt
vállalkozót is keresnek a fel-
adat elvégzésére, amennyi-
ben a kezdeményezés meg-
valósul. 

Szabó Zoltán Ferenc kitért
a városi piacok helyzetére. A
Rákóczi utcai árusító helye-
ket teljes egészében fedetté
kívánják tenni, a jelenlegi
esõvédõvel rendelkezõ ele-
mekkel pedig a város más
pontjain lévõ piacolókat kí-
vánják segíteni. Így a Kert-
városban, a Kisérben, és a
Klauzál utcán is komforto-
sabb körülmények között
vásárolhatunk.

A harmadik kiemelt téma,

a Hõsök erdejének hangsú-
lyosabbá tétele, idegenfor-
galmi szempontból történõ
fejlesztése. A Jobbik úgy
gondolja, hogy a Kiss Zsig-
mond és a Honvéd utca ke-
resztezõdésében található
üres telket megvásárolva a
fák telepítésének történetét
bemutató tájékoztató táblák-
kal ellátott bejáratot nyithat-
nának a ligetbe. A higiéniai
feltételek biztosításának ér-
dekében vizesblokkot alakí-
tanának ki. 

Október 8-án, szerdán már
nem a jövõ jegyében állt a
nyilvánosság elé Szabó Zol-
tán Ferenc. A választási kam-
pány végéhez közeledve
megjegyezte, hogy az or-
szággyûlési választás idõsza-
ka is eléggé kiélezett volt, vi-
szont az alacsony részvételi
arány ellenére több embert
tudtak maguk mellé állítani,
mint négy évvel ezelõtt.
Megtudtuk, hogy a hét ele-
jén már a második olyan –
más induló szervezet által
generált – lejárató kampányt
tapasztalták, mely a város-
központban kihelyezett pla-
kátok és konkrétan a pártot
képviselõ polgármesterjelölt
ellen irányul. Szabó Zoltán
Ferenc elmondta, hogy nem
kíván ellentámadást indítani,
viszont védekezési jogát ma-
ximálisan kihasználja. A nem
szentesi DK „zsoldosok” vá-
rost plakátokkal kitapétázó
eljárását pedig egyenesen el-
ítéli.

Elkészült az utcák és a tel-
kek feltérképezése Nagyhe-
gyen, az elsõ utcanévtáblát
Szirbik Imre polgármester
és Kiss Csaba, a körzet kép-
viselõjelöltje helyezte el a
Levendula utca sarkán. A
nagyhegyiek október 20-tól
igényelhetik az új lakcím-
kártyájukat, az elkészítés
költségeit az önkormányzat
átvállalja a lakosoktól. 

Nagyhegyen évek óta
problémát okoz, hogy utca-
név és házszámok hiányában
nehézséget jelent a mentõk-
nek, tûzoltóknak, a közmû-
szolgáltatóknak, idõnként
még  a postásoknak is egy-
egy ház megtalálása. Ezért a
képviselõ-testület két évvel
ezelõtt döntött a nagyhegyi
városrész feltérképezésérõl,
az utcák még hiányzó elne-
vezésérõl és a hiányos ház-
számok kiosztásáról. A mun-
ka komoly feladatot jelentett
a hivatali apparátusnak és
mintegy két évet vett igény-
be – mondta Szirbik Imre
polgármester abból az alka-
lomból, hogy a Levendula
utcát jelölõ táblát kihelyez-
ték Kiss Csaba  képviselõje-
lölttel a Madách utca sarká-
nál. A törvény szerint válasz-
tási és azt megelõzõ évben
nem változtathatóak a ház-
számok, ezért a választást
követõen, október 13-tól
osztja ki az új házszámokat
az önkormányzat. A város
magára vállalta a lakcím-
változásokkal járó költsége-
ket, így a lakosoknak sem a
földhivatalban, sem az ok-
mányhivatalban nem jelent
költséget a változás. Az utca-
név- és házszámtáblák elké-
szíttetése és kihelyezése a

lakcímváltozások átvezetésé-
vel együtt mintegy 4,5 millió
forintba kerül az önkor-
mányzatnak. Szirbik Imre
kérte a lakosokat, hogy a ré-
gi utcanévtáblákat és házszá-
mokat ne távolítsák el a
könnyebb tájékozódás érde-
kében. A változásokról a pol-
gármester levélben is értesí-
tette a nagyhegyi lakosokat
az elmúlt hetekben. Kiss
Csaba képviselõjelölt meg-
köszönte a hivatal dolgozói-
nak munkáját és kijelentette,
hogy szeretné a nagyhegyiek
érdekeit képviselni a testü-
letben a választást követõen.

Játszótér építését is beje-
lentette Kiss Csaba egy kö-
vetkezõ sajtótájékoztatón. A
baloldali szövetség képvise-
lõjelöltje a Madách utca egy
üres telkén tervezi a közös-
ségi tér létrehozását október
12 után, melyhez a polgár-
mester is megígérte az ön-
kormányzat segítségét. Kiss
Csaba a választókörzetet jár-
va tapasztalta, mekkora a la-
kosok igénye Nagyhegyen
egy biztonságos játszótér ki-
alakítására a kisgyermekek
számára. Szirbik Imre szerint
a választókörzetek jelöltjei
leginkább a munkahelyek,
járdák és játszóterek hiányá-
ról beszéltek kampányuk-
ban. A polgármester a pe-
remkerületekben látja szük-
ségét a létesítésüknek, a köz-
foglalkoztatás és pályázati
lehetõségek felhasználásá-
val. Felhívta a lakosok fi-
gyelmét az elkészült fejlesz-
tések megóvására annak
kapcsán, hogy a nemrégiben
átadott Balogh udvari játszó-
téren már láthatóak rongálás
nyomai. BG

Új házszámok
Nagyhegyen

Felújítanak két templomot Segítené a
piacolókat a JobbikElbírálta a zsûri a XX. Alföldi Fo-

tószalon kiállításra beérkezett pá-
lyamunkákat. Idén a 93 szerzõtõl
beérkezett 441 alkotást a Kasza
Gábor (Budapest), Király László
György (Kecskemét) és Szamódy
Zsolt Olaf (Tatabánya) fotómûvé-
szek zsûrizték, és a választották ki
a közönségnek is bemutatható 59
fotográfiát.

A zsûri tagjainak egybehangzó
véleménye szerint az idei pálya-
munkák az elõzõ évekhez viszo-
nyítva magas színvonalúak.

A helyi Fotókör tagjai közül 1.
díjban részesült Német Gabriella
(Csongrád-Szentesi Fotókör) 2.
díjas Nagy István. Különdíjas
Albert Béla (Kiskunfélegyháza-
Szentes) és Kozma Anita (Szen-
tes).

Az Alföldi Fotószalon megnyitó-
ját október 23-án 15 órakor tartják
az ifjúsági házban.

Alföldi
Fotószalon

A 165 évvel ezelõtt történt
nemzeti tragédiáról szólt be-
szédében a Damjanich János
iskolában rendezett városi
megemlékezésen a polgár-
mester. Szirbik Imre az euró-
pai hadviselésben példátlan
esetnek nevezte az aradi vér-
tanúk kötél általi halálra íté-
lését. Kiemelte, hogy az el-
múlt másfél évszázad alatt
nevük nem veszett feledés-
be, nevük ma is hirdeti e nép
szabadságszeretetét. A város
a honvédeknek telket osztott
és ma utcák õrzik neveiket. –
Tettük járjon elõttünk példa-
ként, hogy a napi szabadsá-
gért mindenki tegye meg
amit kell a maga területén –
mondta Szirbik Imre.

Szilágyi Katalin, a KLIK
Szentes Járási Tankerület
munkatársa az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
néhány érdekes tényérõl és a
szerb származású Damjanich
János tábornok életútjáról
beszélt, illetve megköszönte
a Deák Ferenc Általános Is-
kola 7. osztályos tanulóinak
mûsorát. Végül az önkor-
mányzat, a város vezetõi, a
KLIK, a Szentes Járási Hiva-
tal, a fegyveres erõk és testü-
letek, a helyi civil és politikai
szervezetek (kivéve a Fi-
desz-KDNP) képviselõi he-
lyezték el a megemlékezés
mécseseit, virágait és koszo-
rúit a Damjanich János tá-
bornok dombormûvét magá-
ba foglaló emlékmûhöz.

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub október 6-án, az
aradi vértanúk emléke elõtt
tisztelegve a Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál tartott
megemlékezést. Léhi Gábor
klubelnök mondott beszédet,

majd a jelenlévõk megkoszo-
rúzták az épület Erzsébet té-
ri homlokzatán elhelyezett
emléktáblát.

A Fidesz Magyar Polgári
Szövetség és a Keresztény-
demokrata Néppárt a Hor-

váth Mihály szobornál tar-
tott gyertyás megemlékezést
az aradi vértanúk emlékére
hétfõn este. Mint beszédében
Halmai István fogalmazott,
ezen a napon teljesedett be a
Haynau rémuralom intézke-

dése. A kivégzett honvéd-
tisztekrõl Dévay István isko-
laigazgató beszélt.

Koszorúzás Aradon
A 13 aradi vértanú mártír-

halálának 165. évfordulójá-
nak emlékére Szirbik Imre
polgármester és Krausz
Jánosné önkormányzati kép-
viselõ, valamint a Szentes
Városért Civil Fórum képvi-
seletében Kõvári Rezsõné és
Léhi Gábor, illetve Újszentes
képviseletében Miklós Árpád
alpolgármester, Dénes Ildikó,
az újszentesi iskola aligazga-
tója és Szilágyi Géza nyugal-
mazott polgármester koszo-
rúkat helyeztek el az aradi
emlékmûnél október 3-án. A
koszorúzást követõ közös
ebéden szóban is megemlé-
keztek a résztvevõk a tragé-
diáról és annak következmé-
nyeirõl.

A Felsõpárti Református Templom belseje is megújul.

A baloldali összefogás po-
litikai hirdetését kifogásolta
Rébeli-Szabó Tamás. A Fidesz-
KDNP önkormányzati képvi-
selõjelöltje szerint félrevezetõ
és tisztességtelen a Szuper-
infó múlt heti számában
megjelent hirdetés, mert nem
nevezi meg a más politikai
színben, valamint a függet-
lenként indulókat, kizárólag
a baloldali összefogás jelölt-
jeit.

Fideszes
kifogás

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Az aradi tizenhármak
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak,

akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es sza-
badságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek
ki. Bár számuk tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsõ-
sorban az 1849. október 6-án kivégzett Knezich Károly,
Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos.
Lahner György, Poeltenberg Ernõ, Leiningen-Westerburg
Károly, Török Ignác, Vécsey Károly. Kiss Ernõ, Schweidel
József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos honvédtiszteket
nevezi így. 

További három vértanú Ormai Norbert honvéd ezre-
des, akit 1849. augusztus 22-én, Ludwig Hauk õrnagyot
1850. február 19-én akasztottak fel Aradon. Kazinczy La-
jos honvéd ezredest 1849. október 25-én lõtték agyon az
aradi várban.

Lenkey János tábornok megõrült a börtönben, így az
osztrákok nem végezték ki, hanem 1850 februárjában
halt meg iszonyatos körülmények között.
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Régóta nem volt ilyen
zöld és virágos a város,
mint idén – mondta Ba-
loghné Berezvai Csilla, váro-
si fõkertész. Ehhez a város
polgárai is nagymértékben
hozzájárultak, sõt kiskertje-
ikkel, rendben tartott kör-
nyezetükkel pályáztak is az
idén tizenegyedik alkalom-
mal meghirdetett Virágszín-
vonalasabb Szentesért elne-
vezésû kiírásra. 

A környezetszépítõ verse-
nyen tizenhárom családi ház
és hat tömbház lakói vettek
részt. A munkahelyek kate-
góriában kilenc intézmény
indult a fõdíj elnyeréséért.

Szirbik Imre polgármester
szeptember 7-én, a polgár-
mesteri hivatal dísztermében
tartott ünnepélyes megnyi-
tón elmondta, hogy az eddi-
gi tíz alkalommal a részt ve-
võk hagyományt teremtet-
tek, a mostani alkalom már a
továbblépést jelenti. 

A városi fõkertész öröm-
mel üdvözölte az új és régi
arcokat és megjegyezte,
hogy olyan jelentkezõ is
akadt idén, aki balesete elle-
nére is rendben tartotta kis-
kertjét. Sárréti Gyuláné, Kádár
Judit, Balogh Györgyi, Imre
Péterné és Török János zsûri-
tagok nem csak a növényze-
tet, hanem az épületek kör-
nyezetét, az összhangot is fi-
gyelembe vették.

Munkahely kategóriában
harmadik helyezést ért el a
Százszorszép Óvoda, máso-
dikat a Szentesi Felsõpárti
Óvoda Damjanich János ut-
cai Tagóvodája, a dobogó
legfelsõ fokán pedig a Makai
Autóbontó Kft. parkolhatott
le. A versenyben lévõ tömb-
házak közül harmadik he-
lyen végzett Bucskó Jánosné,
második helyen Vancsay

Györgyné kiskertje. Az elsõ
helyet Komárominé Bíró Adri-
enn és szép környezete érde-
melte ki. A benevezett csalá-
di házak versenyében Kollár
László vihette haza a harma-
dik helyért járó nyereményt.
Balogh Szabó Imréné kertjét
másodikként jutalmazták.
Kategóriájában Bakos Lajosné
kertje vitte a pálmát, aki így
nyilatkozott lapunknak:

– Húsz éve élünk ebben a
házban, amit fehérre meszel-
tünk, hogy megõrizze a régi
parasztház jellegét. Két lá-

nyunkkal és a férjemmel iga-
zi összetartó család va-
gyunk. A gyerekek találták
ki, hogy nevezzünk a ver-
senyre, legelõször öt-hat év-
vel ezelõtt. Akkor második
helyezést értünk el. A lányok
segítenek a kertészkedésben,
sõt idén a fotózást és a neve-
zést is õk intézték. Megörül-
tem, amikor kiderült, ho-
gyan értékelték a pályáza-
tunkat. Az ünnepség után
körbetelefonáltam minden-
kit. A lányok nagyon büsz-
kék voltak.

A család néhány fa kivéte-
lével mindent maga hozott
létre a kertben. A kis halastó
a híddal, a sok-sok virág és a
zöld növényzet akárhogy
nézzük, nem tûnik zsúfolt-
nak, minden összhangban
van, ahogy belépünk a ka-
pun. 

– Akik ide jönnek, nyuga-
lomszigetnek nevezik ezt a
helyet. Mivel én sokáig la-
kásban laktam, mindig is
vágytam egy kertes házra.
Szerencsére a férjem is szere-
ti csinálni, így egymásra ta-
láltunk ebben is – mesélte
Bakos Lajosné.

Papagájain és matuzsá-
lemnek számító kutyájának
gondozásán kívül a kertben
elõforduló számtalan mada-
rat is etetik, pedig a több
száz növényfajta gondozása
is bõven kitenné a szabad-
idejüket. Ha ez nem lenne
elég, sün lakója is van a kert-
nek, aki jól megfér minden-
kivel, még az esténkét a tó-
ban élõ aranyhalakra vadá-
szó macskákkal is. 

– Engem boldoggá tesz a
kerti munka, amikor látom,
hogy szépen növekszik egy-
egy növény. A munkából fá-
radtan hazatérve megnyug-
szom, ha kimegyek a kertbe
és teszek-veszek, hiszen
minden napra jut feladat itt-
hon is. Most még nem tud-
juk, pontosan mire is költsük
a nyereményt, de bármit is
szerzünk be biztosan lesz he-
lye itthon – mondta a nyer-
tes kert tulajdonosa. 

Beszélgetésünk során azt
is elmondta, hogy jövõre is
benyújtják a pályázatot, de
addig is szeretne gratulálni
minden résztvevõnek, to-
vábbá köszönetet mondani a
zsûrinek és a városvezetés-
nek. Lantos Éva

A nyugalom szigete vitte a pálmát

Emléktábla avatással és
faültetéssel emlékeztek az I
világháborúban elesett ka-
tonákra a Hõsök erdejében
október 4-én a Bajtársi
Egyesületek Országos Szö-
vetsége Dél-alföldi Régiója,
a MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezred, a Szentesi
Mûvelõdési Központ, vala-
mint a helyi II. Rákóczi Fe-
renc Bajtársi Klub szervezé-
sében.

Kovács György nyugalma-
zott mérnök ezredes, a
BEOSZ Dél-alföldi Régió el-
nöke ünnepi beszédében ar-
ról is szólt, hogy Európa
majdnem kivégezte magát a
háborúban. A mai katonák
elõdeikre emlékeznek, akik
példát adnak a katonai eskü
betartására, ami egy életre
szól. Az ezredes egyben elis-
merését és köszönetét fejezte
ki a szervezõknek a megem-
lékezés kapcsán.

Szirbik Imre polgármester
elmondta, hogy ebben az év-
ben a város felújíttatta az Er-
zsébet téri I. világháborús
emlékmûvet. A háborús hõ-
sök megörökített névsora to-
vábbi nevekkel bõvülhetett a
hozzátartozók kérésére.

Az utódok kötelessége
ápolni, gondozni a hõsök
emlékét, egyben reményét
fejezte ki, hogy a két világ-
égés nem ismétlõdik meg és
nem kell fákat ültetni az

újabb áldozatok emlékére.
Túri Andrea, a helyi Bajtár-

si Klub elnöke kezdemé-
nyezte, hogy ezentúl minden
évben ezen a napon emlékfa
ültetéssel emlékezzenek az
utódok az elsõ világháború-
ra. Ezt követõen a Hõsök er-
dejében egy emlékfát és egy
emléktáblát helyeztek el az I.
világháború kitörésének 100.
évfordulója tiszteletére.

BG

Emlékfa és -tábla a hõsöknek

Tavaly 125 kisgyermek
szülei igényeltek új életfát,
még idén összesen valami-
vel kevesebbet, 101 darabot
adott át Szirbik Imre polgár-
mester és Balogh Györgyi ker-
tészeti csoportvezetõ a je-
lentkezõknek. Tavasszal és
õsszel életfát ajándékoz az
önkormányzat az újszülöt-
teknek, a  tizenkilenc éves
hagyomány már elválasztha-
tatlan a várostól, sõt, ha egy-
más mellé ültetnénk ezeket a
fákat, egy, a fiatal generációt
jelképezõ erdõ lehetne belõle
– jegyezte meg beszédében a
polgármester. A város új la-
kói közül, vannak, akik a
fákkal együtt itt is marad-
nak, de akik elkerülnek in-
nen, azok számára egy biz-
tos pontot jelképeznek. 

Az elmúlt éveknek megfe-
lelõen ez alkalommal is nyír,

gömbakác, vérszilva, kõris,
szomorú barkafûz, tulipánfa,
platán és nyárfa várta új tu-
lajdonosait október 7-én a
polgármesteri hivatal udva-
rán. Ahogyan a legtöbb alka-
lommal, a borongós idõ elle-
nére az emléklapok átvétele-
kor ismét kisütött a nap.

A négy hónapos Kovács
Blanka Lia testvéreivel és szü-
leivel érkezett (képünkön).
Édesanyja, Iza elmondta:
vagy a házuk elõtti szaka-
szon, vagy a kertjükben ülte-
tik el a férje által választott
tulipánfát. A kislány bátyja,
Zotya már most hintát
akasztana az új szerzemény
ágaira, de azzal még várnia
kell pár évet. 

Akik az ünnepélyes átadá-
son nem tudtak részt venni,
október 19-ig átvehetik a fái-
kat. L.É.

Hinta kerülhet
az életfára

Megjelent a szentesi vál-
lalkozásfejlesztési pályázati
csomag két legnépszerûbb
pályázati kiírása a www.
szentesinvest.hu webolda-
lon.

A gazdaság- és kereskede-
lemfejlesztés ösztönzésére
cím alatt gazdaság-és keres-
kedelem fejlesztéséhez, bel-
és külföldi piacra jutásához,
üzleti kapcsolataik fejleszté-
séhez legfeljebb 5 millió fo-
rint egyszeri visszatérítendõ
kamatmentes pénzügyi tá-
mogatást igényelhetnek a
város közigazgatási területén
mûködõ vállalkozók, vállal-
kozások. A támogatásból 36
havi futamidõvel, legfeljebb
a beruházás, fejlesztés nettó
értékének, az elfogadott költ-
ségeknek az 50 százaléka fi-
nanszírozható. Nem kötelezõ
feltétel az új munkahely lét-
rehozása, de azonos igényû
és megítélésû pályázatok
esetén elõnyt élvez az, ame-
lyik létszámfejlesztést vállal.
A létrehozott új munkahelyet

legalább 2 évig meg kell tar-
tani.

Az innováció ösztönzésére
kiírt pályázaton maximum 3
millió forint visszatérítendõ
támogatás igényelhetõ olyan
projektekre, amelyek célja,
olyan szakszerû, intenzív fej-
lesztõ tevékenység, amely a
szervezet, a struktúra, a mû-
ködés, a berendezés, a tech-
nológia, a „termék” (szolgál-
tatás), az elterjesztés, a fel-
használás megújulását tûzi
ki célul. A pályázatok támo-
gathatóságának kritériuma,
hogy a projekt megvalósítá-
sát követõen érdemi gazda-
ságfejlesztõ hatása legyen.

A pályázatok beérkezésé-
nek és elbírálásának határ-
ideje október 27., hétfõ 10
óra.

A benyújtott pályázatokat
a képviselõ-testülete bírálja
el és hoz döntést, a mellette
mûködõ tulajdonosi bizott-
ság javaslatát figyelembe vé-
ve.

Önkormányzati
támogatás

vállalkozásoknak

Elviselhetetlenné vált a
múlt héten a szúnyogmeny-
nyiség a városban. Napköz-
ben se nagyon lehetett meg-
úszni csípés nélkül a szabad-
ban, a késõ délutáni, esti idõ-
szakban pedig esélye sem
volt az embernek megma-
radni a vérszívók hadától.
Az önkormányzat jelezte a
problémát katasztrófavéde-
lem felé, de érdemi választ
nem kapott. Második éve
ugyanis már állami feladat a
szúnyogirtás, amit a kataszt-
rófavédelem koordinál és fel-
ügyel. Az önkormányzat
ezért múlt héten pénteken
saját költségre elrendelte a
légi kémiai, és földi melegkö-
dös szúnyogirtást az egész
város területére, mintegy 1,5
millió forint költségen.

A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
tájékoztatása szerint az álla-
mi szúnyogritkítás augusz-
tus 31-éig tartott, amit szep-
temberben egy pótgyérítés-
sel kiegészítettek. Szentesen
szeptember 4-én végezte ál-
lami költségen a légi kémiai
szúnyoggyérítést a SZEMP
Air Kft. Minden további irtás
a helyhatóságok saját dönté-
se és költsége.

Szakemberek szerint még
egy héten keresztül várható a
vérszívók támadása, az utá-
na bekövetkezõ lehûlés el-
pusztítja a rovarokat.

Szúnyogirtás
saját pénzbõl

A gondos kertész, Bakos Lajosné
nyaranta a banánfák árnyékában pihen.

A város képviselõ-testülete 1921. január 24-én döntött a
háborúban elesett szentesi hõsök emlékének megörökíté-
sérõl, egy maradandó emlékmû felállítását, továbbá a
„Hõsök erdejének“ megvalósítását, azaz annyi fát ültes-
senek, ahányan elestek a háborúban, s folyamatosan pó-
tolják, ha valamelyik fa kipusztulna. Az Erzsébet téren
felállított I. világháborús emlékmûvet 1926. november 7-
én leplezték le, a Hõsök erdejének létesítése 1933. június
végén fejezõdött be. Elültettek 1015 tölgyfát, 186  hársfát,
22 platánfát, 9500 vadnarancsot sövénynek, továbbá 1068
cseresznyefát köztes növényként.
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Sokan voltak kíváncsiak
a Sopron sori zsidó temetõ-
re és a szertartásteremre. A
Kulturális Örökség Napjai
programsorozat keretében a
temetõ gondozásával és a
holokauszt megemlékezé-
sek ápolásával foglalkozó
Stern Sándor kalauzolta az
érdeklõdõket. A nyílt nap
kezdeményezõi, Wittek
Krisztina fõépítész és Móra
József képviselõ elmondták,
tavaly a Csongrádi úti szi-
vattyútelepet mutatták be
az érdeklõdõknek egy víz-
ügyi konferencia keretében.
Idén a holokauszt 70. évfor-
dulója alkalmából esett a
választásuk az izraelita te-
metõre, aminek  elõkészü-
let alatt áll az országos mû-
emléki védettséggé nyilvá-
nítása.

Szentesen nem mûködik
izraelita hitközség, a ritka
szertartások alkalmával,
mint például a minden év-
ben megtartott holokauszt
megemlékezésen a szegedi
rabbi végzi a szolgálatot. Az
utolsó temetés 1997-re datá-
lódik, ennek ellenére a sír-
kert rendezett, ápolt, ami jó-
részt Baranyi László temetõ-
gondnoknak köszönhetõ. A
szakmáját tekintve sírköves
mester 1974 óta él a szolgála-
ti lakásban és fogadja a világ
számos pontjáról, például
Franciaországból, Ausztráli-
ából és Izraelbõl ellátogató
hozzátartozókat. A legrégeb-
bi sírok az 1800-as évekbõl
valóak, azonban az 1920-as
évek végén a hitközség ak-
kori elnöke rendbe tetette a
temetõt. A régi fejfákat sorba
rendezték és Franciaország-

ból hozatott orgonabokrokat
ültettek, amelyek a mai na-
pig élnek. A korabeli szokás
szerint külön sírba temették
a férfiakat és a nõket, ezért
1910-ig nem is állítottak csa-
ládi sírt és ma is csupán
egyetlen kripta található a
sírkertben. A vallási szoká-
sok szerint nem temetnek
hamvasztott és kikeresztel-
kedett személyt, és a teme-
tést követõen 60 napig nem
látogatják az elhunyt nyug-
helyét.

Az 1929-ban épült szertar-
tásterem középsõ része vi-
szonylag jó állapotú, a két
szélsõ rész azonban felújítás-

ra szorul. Stern Sándor véle-
ménye szerint az önkor-
mányzat és az országos zsi-
dó hitközség összefogásával
valósulhatna meg a cinterem
felújítása. A szecessziós stílu-
sú épület a szentesi Do-
bovszky István építész utol-
só megvalósult terve.

A nyílt napra látogatók kö-
zül még többen emlékeztek
az 50-es években a Horváth
Mihály utcában mûködõ zsi-
dó iskolára, ahol az oktatás
mellett rendezvényeket is
szerveztek. Kiderült az is,
hogy a jelenlegi Boros Sámu-
el középiskola környékén
egykor mûködött zsidó te-

metõ. Egyes vélemények
szerint a pestisjárvány idején
betelt és ezért kellett új teme-
tõt nyitni a jelenlegi helyen.

Stern Sándor még elmond-
ta, hogy a szentesi zsidóság-
gal kapcsolatos kutatásokat
végez két szegedi történész,
Molnár Judit és Karsai László.
A tájékoztató végén megkö-
szönte a látogatóknak a te-
metõ és az elõdök iránti ér-
deklõdést.

A nyílt nap végén bezárta
kapuját az izraelita temetõ,
de elõzetes egyeztetés alap-
ján megtekinthetõ a jövõben
is.

Besenyei

A Gödöllõi Ifjúsági Közös-
ségi Szervezõdés (GIKSZER)
csoportja volt vendégünk a
diák pincében.

A GIKSZER felnõtt kísérõi
megismerkedtek a Szentesi
Ifjúsági és Diák Önkormány-
zat (SZIDÖK) létrehozásá-
nak szakmai, módszertani
alapjaival.

Mi, tizenévesek addig egy-
mással ismerkedtünk meg.

Bemutattuk azokat a prog-
ramokat, tevékenységeinket,
amiket a SZIDÖK keretében
eddig csináltunk. Szó volt a
kutatási tevékenységeinkrõl;
javaslatainkról, amiket a
Cselekvési Terv készítéséhez

adtunk be a felnõtt önkor-
mányzatnak; a nyári képzési
táborokról; a különbözõ vá-
rosi rendezvényeken való
részvételünkrõl (autómentes
nap, városi gyermeknap, Mi-
kulás a kórház gyermekosz-
tályán...) 

Beszéltünk a saját rendez-
vényeinkrõl is (pl. Leg-diák
választások; „Seattle” prog-
ram; „Te Szedd” nap; …) és
arról is szó esett, hogy mi a
feladata az ifjúsági polgár-
mesternek, az ifjúsági alpol-
gármesternek és a SZIDÖK
egyéb tisztségviselõinek.

Ismertettük más ifjúsági
önkormányzatokkal való

kapcsolatainkat is (XVI. Ke-
rület Budapesten, a Szolnoki
VDT, a DIETA Marosvásár-
helyrõl).

A gödöllõiek most terve-
zik létrehozni a tizenéves vá-
rosi önkormányzatot, a
TÁMOP-5.25/B-10-2010-
0030 jelû pályázat segítségé-
vel.

A rövid városnézés után
úgy búcsúztunk egymástól,
hogy fogunk még egymással
találkozni.

Úgy legyen!

Vígh János Márk
ifjúsági polgármester 

A Gikszer Szentesen

A Horváth Mihály Gim-
názium és a sankt augustini
Rhein-Sieg Gimnázium
közti diákcsere-kapcsolat
hosszú múltra tekint vissza,
és mindkét iskola számára
nagyon fontos a hagyomány
ápolása. 

Szeptember 6-án egy 13
fõs diákcsoport érkezett hoz-
zánk két tanárral a testvéris-
kolánkból.  A német cseredi-
ákokat gimnáziumunk tanu-
lóival vártuk a reptéren, akik
családjukkal együtt vállal-
ták, hogy 10 napig elszállá-
solják õket. 

A német és magyar fiata-
lok már hetekkel korábban
felvették a kapcsolatot egy-
mással, mégis nagy izgalom-
mal várta mindenki a szemé-
lyes találkozást. 

Ezen a napon elõször a
Parlamentet tekintettük meg
német vezetéssel, majd Bu-
dapest sok más nevezetessé-
gét mutattunk meg a német
csoportnak. 

Az itt eltöltött idõ alatt
próbáltunk minél színesebb
programot összeállítani kör-
nyékünkön is. Természete-
sen elõször Szentest fedez-
tük fel együtt. Mielõtt a vá-
rost megismerték, Szirbik Im-

re polgármester is fogadta a
vendégeket.  Ezen a napon
délután néhány drámai tago-
zatos diákunk egy kis mû-
sorral kedveskedett német
diáktársaiknak és tanáraik-
nak, majd egy vetélkedõ
után néptáncot is tanítottak
nekik. 

Kirándultunk Szegedre,
ahol a városnézés mellett a
Pick múzeumba is ellátogat-
tunk. Szegvárra biciklivel te-
kertünk át, ahol lovasko-
csival ismertük meg a falut
és tekéztünk is. 

Egy napon a német diákok
cserepartnereikkel iskolába
mentek és részt vettek az
órákon, a délutánt pedig a
kalandparkban töltöttük. 

Az utolsó közös napon
marhapörköltet fõztünk bog-
rácsban, amit közösen elfo-
gyasztottunk. Innen sem hiá-
nyozhatott a tánc és zene,
így az utolsó közös nap is
nagyon jó hangulatban telt.
A hétvégéket a német diákok
magyar cserepartnereik csa-
ládjával töltötték, akik azt
gondosan megtervezték, és
gazdag programról gondos-
kodtak. 

Sok szép élménnyel let-
tünk az együtt töltött idõ
alatt gazdagabbak, barátsá-
gok köttettek. Jövõre a Hor-
váth Mihály Gimnázium di-
ákjai utazhatnak majd  Sankt
Augustinba, ahol viszont lát-
hatják német barátaikat.

Diákvendégek Sankt Augustinból

Az USA Nyugati Parti
Magyar Tudósklub tisztele-
tére szervezett tudományos
ülésen a daganatos betegsé-
gek ellátásával kapcsolatos
kutatási eredményeiket és
tapasztalataikat osztották
meg a szakemberek a Kuta-
tások éjszakáján. 

A megyeházán rendezett
akkreditált ülésen Szirbik Im-
re polgármester nyitóbeszé-
dében kiemelte mennyire
fontos azoknak a gyógymód-
oknak a felkutatása, melyek
emberhez méltó életet, a
gyógyulás reményét adhat-
ják a rettegett három betûs
betegségben szenvedõ em-
bertársainknak. Boros László
egyetemi tanár, a Kalifornia
Egyetem oktatója értekezésé-
ben a drága, többször hatás-
talannak bizonyuló terápiá-
kat hasonlította össze a rák
gyógyításaként alkalmazott
természetes anyagokkal. Le-
dóné Darázsi Hajnalka a hazai
paprikafajtáknál elvégzett
bioaktív anyagokra vonatko-
zó kutatásairól tartott elõ-
adást. Kérdésünkre elmond-
ta, hogy napi 2-3 paprika el-
fogyasztása jótékony hatással
van a szervezetünkre. A
betegségek megelõzésében
nagy szerepe van a magas C-
vitamin tartalomnak. A zöld-
ségben megtalálható egyéb
anyagok felszívódásához
azonban zsiradékra is szük-
ség van, mely a paprika mag-
jában megtalálható, ezért
nem ajánlatos megszabadul-
ni tõle. A választott témakör

koránt sem véletlen, hiszen a
kutatók és orvosok találkozó-
ja szorosan kapcsolódik ah-
hoz a felfedezéshez, mely
szerint a szentesi cseresznye-
paprikában található anya-
goknak nagy szerepe lehet a
daganatot okozó sejtek visz-
szaszorításában az emberi
szervezetben. Állati- és növé-
nyi kísérletekkel támasztot-
ták alá a feltevést, viszont ah-
hoz, hogy emberek számára
is alkalmazható gyógyító ké-
szítményt állítsanak elõ, to-
vábbi kutatásokra és nem
utolsó sorban tõkére is szük-
ség van. Lantos Ferenc beszá-
molójában bemutatta, hogy a
paprika kapszaicin hatóanya-
gának köszönhetõen a has-
nyálmirigy rák daganat a ke-
zelés hatására 75 százalékkal
csökkent egy hónap alatt.
Nyilatkozatában megjegyez-
te, hogy semmilyen forrás
nem áll rendelkezésükre a to-
vábbi munkálatok folytatásá-
hoz. Uhercsák Gabriella a vas-
tagbéldaganat májáttéteinek
onkológiai kezelésének lehe-
tõségeivel és eredményessé-
gével ismertette a jelenlévõ-
ket. Kispál Mihály Csaba fõor-
vos az onkológiai osztály tör-
ténetét és fejlõdését mutatta
be, zárásként Papp Zoltán fõ-
orvos tartott beszámolót a
kórház gyógyító munkájáról.
Az orvosok és a kórház szak-
dolgozói között több olyan
érdeklõdõ is ült a sorokban,
akik legyõzték, vagy jelenleg
is küzdenek a betegséggel.

L.É.

Szentesi paprika a daganat ellen

Forráshiány a
rákkutatásban

156 km-es kerékpározással
emlékezett fennállásának 156.
évfordulójára a Horváth Mihály
Gimnázium. A 150. évfordulón in-
dult kezdeményezést hetedik alka-
lommal rendezték meg. A testne-
velés órákon az intézmény életko-
rának megfelelõ számú kilométert
tekertek az iskola diákjai és taná-
rai a város utcáin.

Papp Zoltán beszámolójában nem titkolt célzattal meg-
jegyezte, hogy a kórházunkat több mint száz éve építet-
ték. Nem volt szükség többszöri tervezésre, újragondo-
lásra. Összefogással kevesebb mint egy év alatt készült el
az elsõ épület. Az önkormányzat telket, téglát, a lakosság
szaktudást és 1490 forintot adott. Ezt nem osztották szét a
környék kórházai között, hanem helyben használták fel.
Az épület ma is áll és fogadja a betegeket.

Ismét kettõs kiállítással
kedveskedik a kortárs kép-
zõmûvészet híveinek a mû-
velõdési központ: Szamecz
Béla kunszentmártoni és
Berkecz István szentesi fes-
tõmûvészek alkotásaiból
nyílt tárlat a Tokácsli Galé-
riában.

A nagyteremben Kun-
szentmárton látképe fogadja
a látogatót, nem véletlenül.
Szamecz Béla ott született,
ma is ott él. A szülõföld, a
természet szeretete meghatá-
rozóak festészetében, képei-
nek leggyakoribb témái ezért
a vízpart, az erdõ, a virágok.
Zaklatott világunkban keresi
a rendet, a harmóniát. Ösztö-
nös festõ, amit a kiállítást
megnyitó Wenner-Várkonyi
Attila, Kunszentmárton al-
polgármestere is hangsúlyo-
zott megnyitó beszédében:
az ittlét és utazásai ihlették

Szamecz Bélát, aki látványel-
vû festõ, de máshogyan, sa-
ját szemüvegén átszûrve lát-
tatja a valóságot. 

A hangulatot Cseh-Nicky
Nikolett és a Kunszentmárto-
ni Zeneiskola tanárainak
egyedülálló produkciója ala-
pozta meg. A helybeliek han-
gulatát pedig a zenei aláfes-
tés mellett Berkecz István
grafikái is kedvezõen for-
málták. A 2012-ben Szentes
Városért Emlékéremmel ki-
tüntetett alkotómûvész két
év után szerepel ismét a fõté-
ri galériában, ezúttal grafika-
sorozatával. A nagy elõdök,
mint Koszta József, Kováts
Károly nyomdokain haladó
Berkecz Istvántól Koszta-
emlékgrafikákat és a húsz-
harminc évvel ezelõtti Szen-

test megidézõ mûveket épp-
úgy látni, mint Velencében
készült rajzait. A Jövendõ ut-
ca, a Felsõpárt, uszály a Ti-
szán, ligeti pad, a gimnázi-
um, s szûkebb lakhelyérõl, a
„kiséri pletyka” is felsorako-
zik a galéria kistermében.
Általában a helyszínen, per-
cek alatt készült grafikák
ezek, néhányukat fénykép
alapján formálta a mûvész, s
többükbõl született késõbb
olajfestmény. A 70 esztendõs
Berkecz Istvánnak van még
egy kiállításra való olyan
anyaga, amit a szentesi kö-
zönség még sohasem látha-
tott.

A közös tárlat október 31-
ig tekinthetõ meg a Tokácsli
Galériában.

(darók)

Két város festõi

Francia orgonák az
izraelita temetõben
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Orosházán 10-8-ra kika-
pott, az elmúlt szombaton
viszont hazai környezetben
ugyanilyen arányban nyert
a Szentesi Kinizsi SZITE
férfi asztalitenisz-csapata a
Debrecen ellen.

Nagyon szoros mérkõzé-
sen szenvedett vereséget
Orosházán a Kinizsi úgy,
hogy az egyéni mérkõzések
közül mindegyik a hazaiak
javára dõlt el 3-2-re, nagy-
részt ennek is köszönhetõ,
hogy a mieink végül pont
nélkül maradtak. A Debre-
cen ellen viszont javított a
csapat, a berekháti iskola tor-
natermében, ugyancsak iz-

galmas összecsapáson sike-
rült begyûjteni a bajnoki
pontokat, de még milyen iz-
galmak közepette! 9-8-ra ve-
zettek a mieink, így Takács
László a gyõzelemért, ellenfe-
le pedig a pontszerzésért állt
asztalhoz. Az utolsó mérkõ-
zésen a vendégek játékosa 2-
0-ra vezetett, így már csak
egy szettet kellett megnyer-
nie, ám az egyre jobban ját-
szó Takácsnak sikerült az
egyenlítés, sõt, a döntõ játsz-
mában 10-10 után végül 14-
12-re a gyõzelmet is kicsikar-
ta a szentesi játékos. – Az
egykori NB I-es játékossal
erõsítõ orosháziak ellen

megszenvedtünk a gyõzele-
mért, de egy végletekig ki-
élezett mérkõzésen megsze-
reztük a két bajnoki pontot –
mondta Hegedûs Gábor, a Ki-
nizsi szakosztályvezetõje. –
Laci a sírból hozta vissza a
mérkõzést. 0-2 után odamen-
tem hozzá, azt kértem tõle,
hogy a saját játékát, stílusát
kezdje el játszani, ezt tette, és
kiharcolta a gyõzelmet, és
ezzel a csapat sikerét is.

A bajnokság a jövõ hétvé-
gén folytatódik, ekkor a mie-
ink Gyulára utaznak, termé-
szetesen itt is a pontszerzés
reményében.

hv

Szenzációs Takács-játék

Rekordnevezés mellett zajlott le a
Szentes-Csongrád G-átfutás idei verse-
nye, melyet 1996 óta minden év szep-
temberében megrendez a két város ön-
kormányzata és a Honvéd Rákóczi SE,
a cél évente váltakozik. Idén, szeptem-
ber 27-én délelõtt, kellemes futóidõben
mintegy 380-an vágtak neki Szentesrõl
a két választható távnak, a 12,3, illetve
az 5,2 kilométeres futásnak.

A rövidebb szakaszon több mint két-
százan álltak a tiszai vasúti hídnál lévõ
rajthoz. Hozzájuk csatlakozott a 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred egy sza-
kasza, Antal László ezredparancsnok
vezetésével. A gyakorlóruházatban és
alakzatban futó katonák vezényelték le

már a bemelegítést is a mezõnynek. 
Akik a teljes távnak rugaszkodtak ne-

ki, a szentesi ligettõl startoltak. A cél
mindkét táv esetében a csongrádi
sporttelep volt, ahol zárásként egy foci-
pályányi kör végén volt a befutó. A ki-
írásban szerepelt, hogy görkorival is le-
het indulni, jónéhányan ki is próbálták
ezt, bár nem volt zökkenõmentes az út-
juk.

Elõfordult, hogy az idõsebbek kor-
osztályában jobb idõket mentek a ver-
senyzõk, mint az eggyel fiatalabb kate-
góriások. A teljes távot a férfiaknál ifj.
Kisházi László futotta le a leggyorsab-
ban, 41 perc alatt, megelõzve Holló-
Szabó Martint és Nagy Sándort. A nõknél

Panyor Krisztina Dósai-Molnár Szilviát és
a harmadik helyen befutó Pászti Editet
megelõzve nyert 51 perc alatt. A
féltávon Szaszkó Dominiknak valamivel
több mint 19 percre volt szüksége a
gyõzelemhez, mögötte Németh Bence és
Gajda Gábor volt a sorrend. A nõi me-
zõnyt Bácsmegi Boglárka utasította maga
mögé 23 perces idejével, õt Szabó Lili és
Kovács Fruzsina követte a célban. A Kiss
Bálint-iskolából Dósai-Molnár Szilvia
testnevelõtanár 32 diákot mozgósított, s
õk nyerték a legnagyobb létszámú isko-
lai csapat címet, de díjazták a korcso-
portok helyezettjeit is.

D. J.
Fotó: Vidovics

Magyar Kupa csoportmér-
kõzéseknek volt a házigaz-
dája a Valdor Szentesi VK
férfi vízilabdacsapata. A
mieink szívélyes vendéglá-
tók voltak, hiszen mindhá-
rom ellenfelüket két pont-
hoz juttatták, így továbbju-
tásról természetesen szó
sem lehet. Igaz, az egyik
legnehezebb csoport volt a
szentesi.

A gyakorlatilag világválo-
gatottal egyenértékû Szol-
nok, a jó erõkbõl álló Ferenc-
város és a Szécsi Zoltán fém-
jelezte Kaposvár volt az el-
lenfele férfi vízilabdázóink-
nak az elmúlt hétvégén,
a hazai rendezésû MK-cso-
portkörben. Szombaton a
legnehezebb ellenféllel, a
Szolnokkal csatázott a Val-
dor, amelyben elsõsorban a
fiataloknak adott játéklehe-
tõséget Matajsz Márk a bizo-
nyításra. 15-3-as vereség lett
a vége, majd következett a
Kaposvár elleni derbi, ame-
lyen már jóval szorosabb
mérkõzést várt a hazai pub-
likum, de a nézõknek csalat-

kozniuk kellett. A 13-5-ös ve-
reségnél Matajsz Márk is
többre számított, jobb játékot
és gyõzelmet várt a csapatá-
tól. – Az erõsebb Ferencvá-
ros ellen jobban játszottunk,
bevallom én inkább a Kapos-
vár ellen bizakodtam a gyõ-
zelemben, az ellenük muta-
tott játékunk csalódás volt
számomra – mondta a szak-
vezetõ. – Talán meglepõ,
amit mondok, de szerintem
a Szolnok ellen sem játszot-
tunk rosszul, nyilván egy vá-
logatott szintû gárda ellen
nagyon nehéz vízilabdázni.

A Ferencváros elleni teljesít-
ményünkre – bár kikaptunk
10-8-ra – már lehet alapozni,
de még mindig idõ kell ah-
hoz, hogy a mérkõzéseken
nyújtott hullámzó teljesítmé-
nyünk kiegyensúlyozottabbá
váljon.

A 14 csapatos bajnokság
kedden rajtolt az OSC-
Honvéd mérkõzéssel, a mie-
ink pedig a Szolnok ellen
kezdték a bajnokságot szer-
dán 17-9-es vereséggel, de jó
játékkal. Szombaton a Hon-
véd ellenfelei lesznek a fõvá-
rosban Vörös Viktorék. hv

Kupa után bajnoki rajt
a vízilabdázóknál

Gyõzelemmel kezdte a
bajnoki szezont a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. Szombaton és vasár-
nap Magyar Kupa mérkõ-
zések várnak Tóth László
együttesére a ligeti uszodá-
ban.

Az idény elsõ bajnoki gólját
az UVSE II. gárdája szerezte a
Hungerit elleni nyitómérkõ-
zésen, sõt, a vendégek 4-3-ra
vezettek a bajnokcsapat ellen,
de aztán beindult a szentesi
henger, és fokozatosan elhú-
zott ellenfelétõl a Hungerit.
Az elsõ nyolc perc végén már
7-4-re vezettek a mieink, és
végül 19-6-os gyõzelmet arat-

tak Bujkáék. Hevesi Anita, a
csapat válogatott játékosa
a mérkõzés elõtt elmondta,
hogy természetesen kötelezõ
a gyõzelem, és komolyan is
veszik a találkozót, de igazá-
ból ezt a bajnokit is a felké-
szülés egy állomásának tekin-
tik a hétvégi, Magyar Kupa-
mérkõzések elõtt. A hétvégi
csoportkörbõl az elsõ két csa-
pat jut tovább a négy közé, és
bizony lesz tolakodás ezért a
két pozícióért, hiszen az Új-
pest elsõ csapata, tele váloga-
tott játékosokkal és a BVSC is
erõs kerettel érkezik Szentes-
re. Hevesi szerint jól sikerült
felkészülésen vannak túl, de

természetesen még idõ kell
ahhoz, hogy igazán összeszo-
kott gárdaként játszanak
a medencében. Szerencsére
nem most, hanem majd a baj-
nokság végén kell igazán jó
formában lenni, bár a jó játék
már ezen a hétvégén is sokat,
egészen pontosan továbbju-
tást érhet a Hungerit számá-
ra.

A Hungerit-Szentesi VK
MK programja:  Október11.,
szombat 12.30 óra Szentes-
BVSC, 16 óra Szentes-Angyal-
földi SI. Október 12., vasár-
nap 10 óra Szentes – Újpest I.,
16.15 óra Szentes- Újpest II.

hv

Négy közé jutna
a Hunger i t
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Október 5-én rendezte meg
az Árpád Szabadidõs SK a
szezonzáró kispályás amatõr
labdarúgótornát. A mérkõzés
végén az elsõ a Hungerit II.,
a mások a Hana, a harmadik
helyezett pedig a Dream-
Team csapata lett, e gárda
legjobb góllövõje Finta Sán-
dor.

Szezonzáró
torna

A Pollák DSE cselgáncso-
sai Egerben a Tóth Péter Em-
lékversenyen léptek tatami-
ra, ahonnan az alábbi ered-
ményekkel tértek haza.
(Tóth Péter egri vezetõedzõ
autóbalesetben hunyt el és
Kalydy Zoltán tanítványa
volt.)

Diák „A” (2002) -32 kg 3.
Tóth Bálint, diák „C” (2004) -
45 kg 5. Balog István.

Paks adott otthont az
Atom Kupa nemzetközi di-
ákversenynek:  Diák „A”

(2002) -66 kg 5. Szabó Máté,
diák „B” (2003) -40 kg 2. Né-
meth Bernadett, diák „C”
(2004) -45 kg 5. Balog István.

Az U23-as országos egyéni
bajnokságon (magyar baj-
nokság) elsõ helyezést ért el
78 kg-ban Kalydy Patrícia
(képünkön a dobogó tetején).

Az egyesület köszöni a tá-
mogatásokat, valamint ez-
úton is köszönetét fejezi ki
az egyéb segítségekért a
Daisy Esküvõi Ruhaszalon-
nak. 

U23-as bajnok

4-2-re kikapott Makón a Szentesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgócsapata a bajnokság 8. fordulójában. Az
újabb vereséggel a Kinizsi a tabella 11. helyére csúszott
vissza. Szombaton az Algyõ látogat a Pusztai László Sport-
telepre.

Kevés cserével, rövid kispaddal érkezett Makóra a Kinizsi,
ráadásul az utóbbi hetekben remek formát mutató Gömöri ka-
pus sem állhatott Bozóki Zoltán vezetõedzõ rendelkezésére.
Az elsõ félidõben erõtlenül futballozott a Szentes, amit a ha-
zaiak lendületes játékukkal, és gólokkal büntettek. Már a 9.
percben megszerezte a vezetést a Makó, majd a 24. és a 44.
percben lõtt hazai gólokkal eldõlt a mérkõzés és a bajnoki
pontok sorsa. – Mindhárom gólban benne volt a védelmünk
– mondta Bozóki. – A fordulás után szépítettünk Széll Norbert
révén, ám egy makói kontratámadás gyorsan lelohasztotta az
éledezõ reményeinket. A végén Lekrinszki Ariel gólja jelentette
a végeredményt. A második félidõben már élénkebben ját-
szottunk, sajnos ezen a napon nem volt bennünk a pontszer-
zés lehetõsége. A félidõben azt kértem, hogy ne szaladjunk
bele nagy gólarányú vereségbe, futballozzunk a becsületün-
kért is.

Szombaton, 15 órakor az Algyõ látogat Szentesre, az elmúlt
négy fordulóban pontot sem szerzõ Kinizsinek mindenkép-
pen szüksége lenne minimum a döntetlenre, mert a csapat
egyre lentebb csúszik a táblázaton. – Bízom benne, hogy ke-
vesebb hiányzónk lesz, a sérültjeink is felépülnek és akkor
komolyabb játékkal tudunk kirukkolni szurkolóink elõtt.

A makói mérkõzésen Gömöri mellett Kis Koppány, Bordács,
Martók és Orovecz Sándor sem játszott, ráadásul utóbbi labda-
rúgó kéztörést szenvedett, így õ hetekre kidõlt a sorból. Jó hír
viszont, hogy az ifjúsági csapat begyûjtötte a három pontot,
az ifik 3-1-re nyertek Makón.

hv

Makón is vereség

Második hazai mérkõzését
is elvesztette a Szentesi ’91-
esek-SZEKERCE rögbi csa-
pata. A mieink ezúttal a Sze-
ged gárdájától kaptak ki 54-
0-ra. A vendég Gorillák elleni
mérkõzés kezdõrúgását ezút-
tal Tóth László, a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapatának vezetõedzõje vé-
gezte el, szentesi szempont-
ból ez volt a mérkõzés leg-
szebb pillanata. Aztán a der-
bin a Gorillák, akik az elmúlt
szezonban még az extraligá-
ban játszottak, minden külö-
nösebb megerõltetés nélkül
gyûjtötték be a pontokat. 

hv

Extraligások ellen
a rögbisek

Fotó: Vidovics Ferenc
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Szinte istenként tisztelik
a futókat a világ legnehe-
zebb terepfutóversenyén,
amelyen indult, és hõsiesen
célba is ért Héjja Péter. A
Budapesten dolgozó, de
magát szentesinek valló ult-
rafutó elsõ alkalommal vá-
gott neki az Athénból star-
toló, és 245,3  kilométerrel
odébb, Spártában véget érõ
megpróbáltatásnak. A 34
óra 50 percig tartó futása so-
rán a fiatalember halluci-
nált, tíz percet aludt, és volt,
hogy a kimerültségtõl zoko-
gott, mint egy kisgyerek.

Az Ultrabalaton 212 kilo-
méteres távjával már be le-
het nevezni a Spartathlonra,
Héjja Péter ezt a hazai ver-
senyt kétszer is teljesítette
már, idén rászánta magát a
görögországi klasszikus via-
dalra. Szeptember 26-án he-
lyi idõ szerint reggel 6 óra-
kor rajtolt el a mezõny
Athénban, s a szabályok sze-
rint másnap délután 6-kor
zárult, addig be kellett futni
Spártába. Azonban nem csu-
pán a szigorú szintidõ, no
meg a hatalmas távolság mi-
att nevezik a legnehezebb
futóversenynek a Spartath-
lont, hanem az emelkedõk-
kel, lejtõkkel tarkított terep,
a szintkülönbség miatt is. –
Az Ultrabalaton is hosszú,
de itt nem nagyon volt sík
terep, végig hullámzott a táv,
s lefelé futni még roszabb
volt – idézte fel megpróbál-
tatásait Héjja Péter. A saját

kis klubja, a Szörnyeteg SC
színeiben induló, a fõváros-
ban dolgozó, de „mindörök-
ké szentesi” sportoló 2011 ja-
nuárja óta fut rendszeresen,
s élete legnagyobb versenyé-
rõl azt mesélte, az elsõ
nehézség az úgynevezett
„Hegy” volt: a 160. kilomé-
ter környékén érik el a futók
a Parthenio-hegyet, melynek
csúcsára mintegy két és fél
kilométeres szerpentin vezet
fel, a keskeny, szakadékkal
szegélyezett ösvényeken
észnél kell lenni, s szinte
négykézláb teszik meg a ver-
senyzõk. Amikor onnan le-
jött, Péter úgy érezte, szük-
sége van egy kis alvásra, bár
korábbi versenyein erre nem
volt példa. Egy frissítõ pon-
ton párja, Poszler Kata és se-
gítõi várták, ott egy pillanat
alatt elaludt, de mint mesél-
te, tíz perc után kipattant a
szeme, és folytatta a ver-
senyt.

180 kilométer megtétele
után a spártai cél felé tartó
Péter erejét már majdnem ki-
kezdte a kimerültség. – Zo-
kogtam, mint egy kisgyerek,
hogy hogyan fogom tovább
csinálni? Elkeseredtem, de
helyrejöttem, elmúlt egy pár
kilométer múlva – mondta a
sportoló. Nevetve beszélt vi-
szont kisebb hallucinációi-
ról, amikor már vödör mére-
tû meztelen csigákat vélt lát-
ni az úton a fáradtságtól.
Megtalálta a tempóját, a saját
ritmusát, volt, amikor egy

óra plusz ideje is volt a szint-
idõhöz képest. Útközben
müzliszeletet és sós dolgokat
evett, illetve az otthonról vitt
kedvencét, kacsatöpörtõt.
Kétszer kaptak esõt, a máso-

dik, egy jégesõ még jól is
jött, összességében ideális
futóidõ volt.

A célba érés felemelõ él-
mény volt, a fõtéren ünne-
pelt az egész város, a gyere-

kek a futók mellett loholtak,
bicikliztek, menet közben
kértek autogramot. A Spar-
tathlon teljesítõit majdhogy-
nem istenként tisztelik, hal-
lottuk Pétertõl, aki az utolsó
500 métert is végigzokogta, s
34 óra 50 perces idõvel telje-
sítette az emberfeletti ver-
senyt, ezzel a 139. helyen vé-
gezve. Vajda Zoltán, szentesi
származású kétszeres induló
a 24. lett.

– Testileg és lelkileg is ne-
héz ez a verseny, sokat ad,
de sokat is kér – fogalmazott
Péter. – Fizikailag gyorsan
rendbejöttem, csak két víz-
hólyag volt a lábamon, egy
hetet kihagytam, azóta már
futottam, mert hiányzott. A
gyomrommal sem volt sem-
mi probléma. A lelki hatása
viszont még kitart egy pár
hétig, az is igaz, hatalmas
töltést ad. 

Két héttel elõtte még 70 ki-
lométereket edzett, onnantól
visszavett az adagból, a cég-
nél is éppen befutott egy na-
gyobb munka, emiatt csak
késõ este tudott futni. Mint
mondta, nagyon fáradtan
ment ki Görögországba, s
erõt adott neki az itthonról,
szentesi barátaitól érkezõ
sok buzdítás is. - Meglepõd-
tem, milyen sok emberhez
eljutott a verseny híre, barát-
nõm tolmácsolta az üzenete-
ket, ezek erõt adtak.

S hogy élete versenye után
maradt-e még célja? Azt
mondta, idén még talán elin-

dul egy terepfutó versenyen,
jövõre mindenképpen a rövi-
debb, 100 km alatti távokat
célozza meg. – Nem akarok
kiégni, nagyon hamar jutot-
tam el ide. Többet szeretnék
a párommal, s a családom-
mal is foglalkozni, hiszen ja-
nuár óta errõl szólt az éle-
tünk. 

Darók József

Kos
Nem tanácsos fizetés-
emelést kérni, mert a fe-

lettese körül kisebb feszültség ér-
zékelhetõ. Kerülje vele a konfron-
tációkat, ha lehet, a felmerülõ
problémákat kellõ diplomáciával
tanácsos kezelnie.

Bika
Az anyagiakat érintõ té-
mák kerülnek elõtérbe.

Csak olyan ügyeknek engedhet
zöld utat, melyek minimális kocká-
zatokkal járnak. A kiadásai ebben
az idõszakban megnövekedhetnek. 

Ikrek
Valakinek a szoros kör-
nyezetébõl kellemetlen-

sége támadhat, amikor jól jönne
az ön segítsége. Amennyiben ön
szülõ, ezen a héten fokozottan le-
gyen elõvigyázatos a gyerekeivel. 

Rák
Mint mindig, most  is
sok energiát fektet a

munkájába, melynek meg is mu-
tatkozik a gyümölcse. Mostanság
több irányban is érdekelt lesz
pénzügyi helyzete javítása érdeké-

ben. 
Oroszlán
Egy folyamatban levõ

ügye, amin az utóbbi idõben dol-
gozott, kiemelkedõ sikert hoz. Az
új ötleteiben való együttmûködé-
seknél érdemes elõvigyázatosnak
lenni, lehet partnerei nem a leg-

tisztességesebbek.
Szûz
A teendõi során fokozott

figyelmemmel kell lennie, mert
könnyedén elõfordulhat, hogy hi-
bát véthet. Ezt nem tudná megbo-
csátani magának. Óvakodnia kell
családi viták felmerülése esetén a
kritika kinyilvánításával...

Mérleg
Érzelmileg is érzéke-
nyebb a megszokottól.

Kerülnie kell a konfrontálódásokat.
Így elkerülheti, hogy megsebezzen
valakit lelkileg, vagy épp önmagát
hasonlónak kitegye. 

Skorpió
Olyan szellemi tevékeny-
ségbe kezd, amely nagy

döntésekre késztetheti, viszont rö-
vid idõn belül beigazolódnak el-
képzelései és kiemelkedõ eredmé-
nyeknek örvendhet. 

Nyilas
Amennyiben lehetséges,
próbáljon kétszer is mér-

legelni, mielõtt döntéseit meghoz-
za. A bolygóhatások több ízben is
próbára tehetik helytálló képessé-
gét. Most olyan idõszakban van,
amikor is az emberi tényezõk ke-
rülnek elõtérbe.

Bak
Olyan ismeretségeket
köthet, melyek a késõb-

biekre nézve kamatozódnak üzleti
téren. Az anyagiakat illetõen elkel
egy kis óvatosság a költekezések
terén. Magas bevétel várható eb-
ben az idõszakban.

Vízöntõ
Egy családi összejövetel
nagy örömet tartogat ön-

nek. Ez egy olyan idõszak, amikor
érzékenyebben reagál a kellemet-
len hírekre. Ezért fontos, hogy sza-
kítson elég idõt a pihenésre.

Halak
Amennyire csak lehet,
kerülje a törvény határait

feszegetõ ügyleteket, mert veszé-
lyekre figyelmeztetnek ezen a téren
a csillagok. Nagyon valószínû,
hogy egy új csábító lehetõséget
kínálnak fel önnek. 

Október 10-17.
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Zokogott, de célba ért a Spartathlonon

Október 11., szombat
14:30 3D Maja, a méhecske
16:00 3D Villám és a varázsló
17:45 Holtodiglan
20:15 November Man
Október 12., vasárnap
14:30 3D Maja, a méhecske
16:00 3D Villám és a varázsló
17:45 November Man
20:00 Holtodiglan
Október 13., hétfõ
16:00 3D Villám és a varázsló
17:45 Holtodiglan
20:15 November Man
Október 14., kedd
16:00 3D Villám és a varázsló
17:45 November Man

20:00 Holtodiglan
Október 15., szerda
16:00 3D Villám és a varázsló
17:45 Holtodiglan
20:15 November Man
Október 16., csütörtök
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Senki szigete
20:30 Jobb, ha hallgatsz
Október 17., péntek
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Micsoda Nõk!
20:30 November Man
Október 18., szombat
14:30 3D Doboztrollok
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Senki szigete
20:30 Jobb, ha hallgatsz

Mozimûsor

- Mit csinál a magyar futball-váloga-
tott, ha megnyerik a foci VB-t?
- Kikapcsolják a Playstation-t.

Egy férfi felad egy társkeresõ hirde-
tést:
„Feleséget keresek!”
Másnap kap egy csomó levelet,
mindegyikben ez áll:
„Mit szólna az enyémhez?”

- Mi az? Egy csontváz a bokorban?
- ???
- A tavalyi bújócskaverseny gyõzte-
se!

Két szobor áll a parkban. Egyszer
csak leszáll hozzájuk a jó tündér és
azt mondja nekik:
- Itt álltok már 100 éve, fél órára mo-

zoghattok egy kicsit.
A két szobor megmozdul és kézen
fogva berohannak a legközelebbi bo-
korba, ahol aztán hatalmas nyögdé-
cselés hallatszik, hullanak a levelek.
Kis idõ múlva kijönnek a bokorból. A
férfi szobor ránéz az órájára és azt
mondja:
- Még van negyedóránk mit csinál-
junk addig?
Erre a nõszobor:
- Csináljuk ugyanazt mint eddig,
csak most te kapod el a galambokat
és én szarom le õket!

Az öreg Pityák bácsi felszáll a busz-
ra, megszólítja a sofõrt:

- Bocsánat uram, hol kell leszállni a
Vasvári utcához?
- Semmi gond, Pityák bácsi - mond-
ja a vezetõ - majd én szólok a be-
mondóba.
Az öregúr meg is nyugszik, leül. Mi-
kor a járgány megérkezik, a sofõr
szól:
- Öreg Pityák, leszállás!
Mire a busz végébõl három öreg nõ:
- Kötyönjük tyépen!

Egy Rangers szurkoló mondja bará-
tainak:
- Amikor a csapat nyer, a kutyám a
mancsaival tapsol. Amikor veszítünk,
szaltókat csinál.
- Hányat? - kérdezik barátai.
- Az attól függ, mekkorát rúgok belé.

Hõguta

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: Régi mûvek
a XXI. sz. vásznain – A Tevan
család nyomdai és kulturális
öröksége c. kiállítás nyílik októ-
ber 11-én, 17 órakor.

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
Szamecz Béla kunszentmárto-

ni és Berkecz István szentesi fes-
tõmûvészek alkotásaiból látható
válogatás október 31-ig nyitva-
tartási idõben.

Városi könyvtár
Október 11-én, szombaton 15

órakor Ecsetvonásaim címmel
Vinczéné Keller Teri festményei-
bõl nyílik kiállítás. Megtekinthetõ
november 6-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 szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
A Lódzi Fotómûvészek társa-

ság 4 tagjának képeibõl látható
kiállítás november 3-ig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 10-tõl

Képzeljünk el egy olyan
rendezvényt, ahol egymás
után szólalnak meg a popze-
ne legnagyobb slágerei élõ
hangszerelésben és végtelen
jó hangulatban. Ha ön ilyen
rendezvényt szeretne, ne
csak képzelje el, élje át ve-
lünk október 10-én, pénteken
22 órától a Felsõpárti Sörözõ-
ben. A belépés 22 óráig in-
gyenes.

Útközband
koncert

Spártai hõsök. Leonidasz király szobráig futott Héjja Péter

A rossz idõ miatt múlt héten elmaradt Pálmás Családi
Napot október 11-én rendezi meg a Pálmások Szövetsége, a
Szentesi Fogathajtó Egyesület támogatásával.

A program szombaton délelõtt 10 órakor kezdõdik Horvát

Zoltán Alsórét 230. számú tanyáján, az elkerülõ út mellett
lévõ fogathajtó pályán. A nap során fogathajtó bemutató, a
Mentõsökért Alapítvány bemutatója, sétakocsikázás és
lovagoltatás várja ingyenesen az érdeklõdõket.

Családi nap
A Szentesi Vendégszeretet

Egyesület ismét körsétára in-
vitálja az érdeklõdõket októ-
ber 18-án, szombaton 15 óra-
kor. A felújított Szent Anna
Katolikus Plébánián Gruber
László plébános kalauzolja a
látogatókat.

Körséta a
plébánián

2500 éves
hagyomány

Hérodotosz írása szerint
egy Pheidippidész nevû
futár Athénból Spártába
futott i.e. 490-ben, hogy
segítséget kérjen a per-
zsák elleni háborúhoz. Ez
az eredete az 1983 óta
minden év szeptember
utolsó hétvégéjén megren-
dezett futóversenynek. A
történelmi hagyományok-
hoz híven a cél Leonidasz
király bronzszobrának
megérintése, s mindenki
kap egy olajág-koszorút,
korhû öltözékben lévõ
spártai nõk pedig az
Evrotasz folyó vizével
itatják meg a versenyzõ-
ket, ahogy tették ezt an-
nak idején Pheidippi-
désszel is. Ezenkívül a
résztvevõk egy-egy em-
lékplakettet, a gyõztesek
pedig szobrot és aranyér-
met kapnak, ugyanis a
verseny nem pénzdíjas.
Viszont itt mindenkit
gyõztesnek szólítanak.



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 35-38 Ft/db, vöröshagyma 100-150 Ft/kg, fok-
hagyma 600-1500 Ft/kg, lilahagyma 350 Ft/kg, petrezse-
lyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller
100-150 Ft/db, karfiol 280-300 Ft/kg, fehérpaprika 300
Ft/kg, erõs paprika 80-100 Ft/db, paradicsompaprika
(pritamin) 480 Ft/kg, kaliforniai paprika 200 Ft/db, para-
dicsom 400-480 Ft/kg, kígyóuborka 280-350 Ft/kg, ká-
poszta 100-150 Ft/kg, kelkáposzta 200-270 Ft/kg, cékla
150-200/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Karalábé 100-150 Ft/db, krumpli 60-120 Ft/kg, saláta
100 Ft/db, gyökér 250-280 Ft/kg vagy 150 csomója,  sárga-
répa 150-180 Ft/kg. Cukkini, padlizsán 300 Ft/kg, zöld-
bab 350-400 Ft/kg, sütni való tök (sonka) 120 Ft/kg. Sör-
retek 100 Ft/db, feketeretek 150-200 Ft/kg, pirosretek 150
Ft/csomó.

Birsalma 350-400 Ft/kg, körte 250-380 Ft/kg, szõlõ 380-
450 Ft/kg, alma 120-180 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg, mák
1900 Ft/kg, banán 400 Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg, akácméz
2000 Ft/üveg.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

Meglopták az egyik nagy-
áruház dolgozóját, a munka-
helyén. Az öltözõbõl tûnt el
az egyik alkalmazott pénze
és használati tárgyai, tudtuk
meg a Szentesi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztályán.

A térfigyelõ kamerarend-
szer segítségével bukott le
egy új pszichoaktív anyag-
gal kereskedõ férfi. Beszá-
moltunk arról, hogy a szert
használók száma meglehetõ-
sen magasra emelkedett. Fi-
atalok egy csoportja indult
útnak, de nem az iskolába,
hanem a város déli részének
irányába. A térfigyelõ kame-
rák segítségével a rendõrök
nyomon követték útvonalu-
kat, így amikor kiérkeztek
az egyik ottani házhoz, ép-
pen az üzlet lebonyolítása
zajlott. Az anyaggal kereske-
dõ férfit, akinél három pakk,
majd a lakásán további jó
néhány adag szert találtak,
elõállították. Ellene káros
szenvedélykeltés miatt in-
dult vizsgálat.

250 ezer forint értékû ék-
szert tulajdonítottak el isme-
retlenek az egyik belvárosi
lakásból. A tettesek ellen lo-
pás miatt nyomoznak.

Büntetõeljárás indult isme-
retlen tettes ellen, aki az
interneten ajánlott fel kedve-
zõ árú külföldi szálláshelyet.
A sértett be is fizetett erre,
ám azóta sem jelentkezett a
csaló szállásadó, a pénzt sem
juttatta vissza a vendégnek.

hv

150 bála égett
Szerdán délben fejezõdtek

be annak a tûznek az oltási
munkálatai, amely aznap
reggel fél 7-kor keletkezett
egy szentesi tanyán. A tanya-
épület udvarán egy 150 bálá-
ból álló szénakazal gyulladt
meg. A helyszínre a szentesi
és a csongrádi egységek ér-
keztek. Az oltást két vízsu-
gárral kezdték meg a tûzol-
tók. Egy munkagép folyama-
tosan hordta szét az izzó bá-
lákat. A tûzben személyi sé-
rülés nem történt, az anyagi
kár jelentõs.

A maffiára hivat-
kozva zsarolt

A jelenleg rendelkezésre
álló adatok szerint V. János
2013 decemberében felaján-
lotta a sértettnek, hogy meg-
veszi tõle a szegvári ingatla-
nát. A tulajdonos az alacsony
vételár miatt visszautasította
az ajánlatot. A gyanúsított
ekkor két emberét küldte a
sértettre, akik családja kiirtá-
sával fenyegették meg a fia-
talembert, aki így már enge-
delmeskedett. Ügyvéd elõtt
aláírt egy adásvételi szerzõ-
dést, amelyben a vételár át-
vételét is elismerte. A gyanú-
sított tulajdonjogát a földhi-
vatal ez alapján bejegyezte
az ingatlan-nyilvántartásba.

A gyanúsított 2014 január-
jában ismét megkereste a ko-
rábbi sértettet. Ekkor azt
ajánlotta neki, hogy vegyen
át tõle egy prosperáló gazda-
sági társaságot. Azt a hamis
látszatot keltette, hogy a sér-
tett egy per-, teher- és adós-

ságmentes céghez jut ezáltal,
amibõl jelentõs bevételre te-
het szert. Az adásvételi szer-
zõdés aláírásának napján
azonban kiderült, hogy a
NAV köztartozás miatt vég-
rehajtási eljárást kezdemé-
nyezett a gazdasági társaság-
gal szemben.

V. János 2014 augusztusá-
ban egy másik szegvári ház
lakóját fenyegette meg, hogy
egy korábbi károkozása mi-
att a maffia jelentõs pénzt
követel tõle, ha nem fizet,
megölik. Felajánlotta, hogy
kiegyenlíti a tartozást, de
cserébe az ingatlana tulaj-
donjogát kérte. Mivel azon-
ban a házra elidegenítési ti-
lalmat jegyeztek be, ezért ar-
ra csak adásvételi elõszerzõ-
dést kötöttek, amiben a sér-
tett elismerte, hogy a vétel-
árat megkapta. Ebbõl a la-
kásból a sértett ki is költö-
zött, helyette a gyanúsított
és családja rendezkedett be.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság nyomozói a Csong-
rád Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság speciális támogató
egységének közremûködésé-
vel itt fogták el V. Jánost
2014. október 8-án hajnalban.
Ellene zsarolás bûntette, csa-
lás bûntette, valamint hamis
magánokirat felhasználása
vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult bünte-
tõeljárás a Szentesi Rendõr-
kapitányságon. A rendõrök
V. Jánost õrizetbe vették és
kezdeményezték az ügyész-
ségen, hogy tegyenek indít-
ványt a bíróságon a gyanúsí-
tott elõzetes letartóztatására.

Lebukott

Született: Sebõk Norbert Zoltán és Ramos Viviennek
(Magyari u. 26.) Natasa, Lakatos Antal és Varga Elvirának
(Dankó P. u. 19.) Brájen Antal, Gránicz Zsolt János és Tihanyi
Katalinnak (Brusznyai stny. 12.) Lilla, Kata, Gazsi Zsolt és
Czakó Ritának (Vörösmarty u. 20/B) Zétény, Csonka Péter és
Miskolczi Krisztinának (Budai N. A. u. 6.) Hunor Péter, Sza-
bó László és Ötvös Ágnes (Új u. 5.) Júlia

Házasságot kötött: Fábrik Zoltán és  Gyõri Edit (Bacsó B.
u. 11.), Rácz Zsolt (Damjanich u. 28/A) és Pólya Éva (Koszta
J. u. 2.), Kelemen József (Áchim A. u. 8/A) és Pál Katalin
(Brusznyai stny. 12.).

Elhunyt: Fazekas János Bálint (Dr. Berényi u. 43.), Tóth Já-
nos (Soós u. 17.), Bartus Lajos (Nagynyomás 80/A), Valkai
Ferenc (Deák Ferenc u. 42/A), Béni Istvánné (Árpád u. 16.),
Barna Ignác György (Jókai u. 23.), Doszlop-Nagy Erzsébet
(Lázár Vilmos u. 31.). Danyi Mátyásné (Munkácsy M. u. 2.),
Ágoston Árpád Istvánné (Csongrádi út 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
(mentõállomás) 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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Október 13-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12-ig. Október 13-20-ig:
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30,
csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-12-ig. Készenléti telefon: 70/563-
5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) október 11-
12-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-0830.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü október 13-17.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Savanykás tojásleves és
gyümölcsleves

A menü: Töltött paprika
paradicsommártással vagy
paprikás krumpli füstölt
kolbásszal, saláta

B menü: Milánói lasagne
Kedd: Scsí (orosz raguleves) és

zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Tüzes sertésfalatok, sült
burgonya, saláta

B menü: Kapros-tejszínes
csirkefalatok, párolt rizs

Szerda: Húsleves házi tésztával és
csirkegulyáss

A menü: Kolozsvári sertésszelet,
hagymás tört burgonya

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában, tökfõzelék

Csütörtök: Póréleves és bazsalikomos
paradicsomleves

A menü: Házi cordon bleu,
burgonyapüré, saláta

B menü: Gombapaprikás nokedlivel
és salátával vagy Gyuvecs

Péntek: Magyaros gombaleves és
õszi zöldségleves

A menü: Hétvezér tokány, tészta,
saláta

B menü: Holstein csirkemell,
sült burgonya, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Afganisztáni képek cím-
mel fotó és grafikai kiállítás
nyílt a szentesi MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red laktanyájában. A kiállí-
tást megnyitó Antal László al-
ezredes, ezredparancsnok
beszélt Svéda Csaba grafikai
munkáiról és Gránicz Attila
fotóiról. Svéda Csaba, a nyír-
egyházi Jósa András Múze-
um dolgozója Lippai Péter ez-
redes afganisztáni missziós
elõadásának hatására készí-
tette grafikáit. Gránicz Attila
szerzõdéses szakaszvezetõ
2007 év óta három alkalom-
mal vett részt misszióban,
Afganisztánban. Ennek so-
rán sokat találkozott a helyi
lakossággal, látta azt a sze-
génységet, amiben õk élnek,
és ahol nagy szükség van a

segítségre. Célja volt meg-
mutatni, hogy más ország-
ban milyen nehéz körülmé-
nyek között kénytelenek élni
az emberek. Az ezred katona
és közalkalmazotti állomá-
nya nagy érdeklõdéssel né-
zegette a kiállított mûveket.
Sokan megfordultak már kö-

zülük külföldi missziókban,
így izgatottan keresték és
örömmel ismerték fel a kö-
zös kapcsolódási pontokat
képeken, melyeket alkotóik
mûvészi precizitással és
szemlélettel készítettek.

Juhász László
százados

Kulturális élet a mûszaki laktanyában

Lassan végéhez közeledik a kampány, a po-
litikai küzdelmek legaktívabb része. Mit is kí-
vánhatnánk a szentesi demokratáknak? Elõ-
ször azt kívánjuk, hogy ne adják fel azt a hitü-
ket, hogy a világ, és a város nagy dolgaiban jó
oldalon állnak. Ne adják fel azt a hitüket sem,
hogy a szabadság egy olyan világ, amiért ér-
demes küzdeni. Azt szeretnénk még kívánni,
hogy képesek vagyunk egy modern, erõs pol-
gári világot teremteni. 

Azt kérjük a szentesiektõl, hogy legyenek
büszkék arra, amit elvégeztek az elmúlt húsz
esztendõben. Nem lehet azt mondani, hogy itt
nem volt fejlõdés, az ilyen állítást vissza kell
utasítani.  Ez a város húsz éven keresztül dol-
gozott, dolgoztak a segédmunkások, a taná-
rok, a cipészek, a gépkocsivezetõk. Nem lehet
azt egy egész város szemébe vágni, hogy az el-
múlt 20 éve nem hozott gyarapodást. Csak
emlékezzünk arra, hogy megépült az elke-
rülõút, a fedett uszoda, a sürgõsségi ellátó
központ, a könyvtár, megújult a városközpont,
számos iskola, óvoda, közintézmény. Elkészült
a teljes szennyvízhálózat, új cégek települtek
az ipari parkba, amelyek nem csupán munka-

helyeket teremtettek, hanem hozzájárultak a
város fejlõdéséhez. Élen járunk a termálener-
gia hasznosításával, több ezer négyzetméter
üvegház épült, és új beruházások is indulnak,
mint például megtörtént az élményfürdõ alap-
kõletétele. Ha valakinek baja van a baloldallal,
azzal vitatkozzon, de ne vegye el egy város
teljesítményét, mindazt, amit közösen alkot-
tunk.

Demokraták!
Mi egy nyugodt, fejlõdõ európai várost sze-

retnénk, ahol mindenki megérdemli a közös-
ség támogatását. A közös ügyünk SZENTES!

Ez közös ügye egyaránt baloldalinak, jobb-
oldalinak és konzervatívnak.   

Mi nem akartunk egy olyan világot, amely-
ben az embernek meg kell gondolnia, hogy
szabadon olvashatja-e kedvenc újságát a Kos-
suth téren, olyan világot szeretnénk, amelyben
mindenki POLGÁR lehet. 

Arra kérünk mindenkit, hogy 2014. október
12-én vegyen részt az önkormányzati válasz-
tásokon. 

Kalamusz Endre, Kiss Csaba 
Dr. Stern Sándor

Kedves Demokrata Barátaink!

...október 11-én, szomba-
ton 15 órakor Ecsetvonásaim
címmel Vinczéné Keller Teri
festményeibõl nyílik kiállí-
tás. A kiállítást megnyitja:
Horváth György, közremûkö-
dik Zöldi Lászlóné (tekerõ-
lant). Megtekinthetõ novem-
ber 6-ig.

...október 13-án, hétfõn 18
órakor Várkonyi Nándor, a
betiltott polihisztor címû elõ-
adásra várják a közönséget.
Elõadó Horváth György, köz-
remûködik Dragon Lajos, Mé-
száros Zoltán, Tóth Sándorné.

...október 14-én, kedden 18
órakor Új kutatási témák a
grafológiában címmel K.
Horváthné Szabó Edit grafoló-
gust hallhatják.

...október 15-én, szerdán

18 órakor a Magyarország a
18. században címû sorozat
következõ részében Poszler
György tanár Mária Terézia
uralkodásáról beszél.

...október 16-án, csütörtö-
kön 15-18 óráig íráselemzést
tart K. Horváthné Szabó Edit
grafológus. Elõzetes beje-
lentkezés szükséges. 

...október 17-én, pénteken
18 órakor gróf Nádasdy Borbá-
la Úton-útfélen címû elõadá-
sára várják az érdeklõdõket.
Az est moderátora Ráfi Dé-
nes, a HMG tanára.

Az Országos Könyvtári
Napok programsorozathoz
csatlakozott a felnõtt és a

gyermekkönyvtár is. 19-én,
vasárnap 10 és 13 óra között
a Szentesi Díszítõmûvész
Kör, Debreczeniné Marozsán
Eszter papírfonó, Földi And-
rás logikai játékok, Udvardi
Jánosné kézimunka elõnyo-
mó és Török Károly gyufa-
szálépítõ, 13 és 17 órakor kö-
zött a Kurca-pari Foltvarró
Kör vendégeskedik a könyv-
tárban, illetve kézmûves fog-
lalkozást is tartanak. 

A gyermekkönyvtár 9 és
13 óra között várja a gyere-
keket könyves játékkal, rejt-
vénnyel, csereberével és
könyvvásárral.

Október 18-án, szombaton
9-17 óráig várják a látogató-
kat a könyvtárak.

A könyvtárban...

Az INVOKÁCIÓ
„Segítségül hívás”

Alapítvány
(Terney Béla Kollégium,

Szentes)
megköszöni támogatóinak

a felajánlott szja 1%-os
támogatást, amelybõl

a szociálisan rászoruló
diákjaink étkezési díját,

valamint a kollégium
kulturális- és

sportprogramjait támogattuk.


