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A megyei közgyûlés elnö-
ke is azzal kezdte beszédét,
hogy 65 évvel ezelõtt ülése-
zett utoljára a megyegyûlés
ebben az épületben. Kakas

Béla dunántúliként érzi a
dél-alföldi város nyugalmát,

jó légkörét, és az együttgon-
dolkodás szellemében tartja
a tanácskozást. Hozzátette, a
következõ kihelyezett me-
gyegyûlés helyszíne Móra-
halom lesz, de szeretne több
településre is eljutni a me-

gyében. Információnk sze-
rint objektív oka is van a me-
gyei közgyûlés külsõ hely-
színének. A megyei önkor-
mányzat hivatala évtizede-
kig mûködött Szegeden a
Rákóczi tér 1. szám alatti
épületben, azonban a szék-
házát át kellett adnia a kor-
mányhivatalnak. Hosszas vi-
ta után a Belveder-palotába
költözés mellett döntött a
megyei önkormányzat, az új
helyen azonban még tarta-
nak a felújítási munkálatok.

Az érdemi munka meg-
kezdése elõtt Szalay Róbert

Zsolt Radnóti Miklós versét
szavalta el, majd Kakas Béla
megyei elnök átadta a
Csongrád Megye Gasztronó-

miájáért Díjat a Szentes Vá-
rosellátó Nonprofit Kft. ré-
szére. Az elismerést Varga

Sándor ügyvezetõ vette át. A
méltatásban elhangzott, a
város mindig is sokat tett a
helyi termelõk érdekében,
többek között létrehozta a
„Vedd és védd a Szentesit!“
kampányt. A Rákóczi Ferenc
utcai piac kiemelkedõ tevé-
kenységet végez hosszú
évek óta a helyi termékek
védelme érdekében. A piac
környezetében zajlik a lecsó-
fesztivál, amelyen évrõl-évre
250-300 bográcsban fõznek
és ezreket ismertet meg a ha-
gyományos étekkel.

(folytatás a 3. oldalon)

Megyegyûlés a megyeházán

Hamarosan minden csalá-
di és társasház új kukát kap
a meglévõ mellé, januártól
ki-ki otthon gyûjtheti majd
az újrahasznosítható hulla-
dék egy részét. Ezzel meg-
valósul a házhoz menõ sze-
lektív gyûjtés. A Délkelet-
Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkor-
mányzati Társulás (DARE-
H) 86 településen, összesen
15,2 milliárd forintból mo-
dernizálja a hulladékkeze-
lési technológiákat. Az új
rendszerrõl fórumon tájé-
koztatták a lakosságot a me-
gyeháza dísztermében.

– A családi házakba 120
vagy 240 literes, a társashá-
zakhoz 1100 literes, sárga
színû gyûjtõ edényzet kerül
várhatóan az év vége felé. A

sárga kukákba a csomagolási
hulladékot, mûanyag és fém
italos palackokat, dobozokat,
általánosságban a boltokban
kapható élelmiszerek csoma-
golóanyagait kell majd tenni.
Tilos beletenni szerves hulla-
dékot (pl. ételmaradék) és
kommunális hulladékot, túl-
nyomásos festékszóró és de-
zodoros flakonokat is, ezeket
a jelenleg is meglévõ kukába
kell dobni. Az üveghulladék
továbbra is a város több
pontján megtalálható szelek-
tív gyûjtõ szigetekre lehet
majd vinni – ismertette a
részleteket Szilágyi Csaba ter-
vezõmérnök, a Rexterra Kft.
ügyvezetõje. Kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy olajos
flakonok mosatlanul veszé-
lyes hulladéknak számíta-
nak, ezért azokat a hulladék-

udvarban veszik át. A sárga
kukákat nem szállítják el he-
tente, ezért a nagyobb, 240 li-
teres méret, azonban idõsek,
egyedül élõk igényelhetnek
kisebb 120 literest is a kerék-
kel ellátott és ezért könnyen
mozgatható kukákból.

Az új sárga kukákat
chipekkel látják majd el, így
az ürítés pillanatában a ku-
kásautó fedélzeti számítógé-
pe rögzíti az ürítés idejét és a
GPS koordináták által meg-
adott helyét. Ezzel a mód-
szerrel ki lehet szûrni azo-
kat, akik nem fizettek, illetve
szerzõdés nélkül, illegálisan
szállíttatják el a szemetet. Az
új kukák az év végén, vagy
jövõ év elején kerülhetnek a
házakhoz.

(folytatás a 3. oldalon)

Sárga kuka
a sárga zsák helyett

Mesumban járt a Bárdos
Lajos vegyeskar

A németországi Mesumba látogatott a Bárdos Lajos

Vegyeskar, hogy közösen ünnepelje a házigazda kó-

rus fennállásának 40. évfordulóját. Az utazásról Hor-

váthné Gál Terézia szervezõ, Karikó-Tóth Tibor kó-

rustag és Nagy János karnagy mesélt lapunknak.

5. oldal

Elkészült a termálkút,
október végétõl üzemelhet
Ezen a héten elkészült a strand melegvíz szükségle-

tét biztosító termálkút. A munkát végzõ Vikuv Zrt. a

napokban levonul a területrõl és a Városi Szolgáltató

Kft. szakemberei október végéig elvégzik a mûködte-

téshez szükséges teljes rendszer összeállítását.

4. oldal

Nagy Õ a kockás füzetbõl
Izgalmas módját választotta a bankszakmában dol-

gozó Czakó Éva, hogy kicsit kikapcsolódjon a szá-
mok világából: regényírással valósítja meg önmagát.
A szentesi nõ tollat ragadott – a szó szoros értelmé-
ben, hiszen egy kockás füzetbe ír –, és már a második
kisregénye jelent meg a napokban. A szerzõ saját él-
ményeit is beleszõtte az elsõsorban hölgyolvasóknak
szánt írásaiba.

7. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A szentesi születésû
Pirity Mátyás magyar kirá-
lyi tartalékos repülõ had-
nagy tiszteletére avatott em-
léktáblát az önkormányzat
szeptember 16-án a Petõfi
utca 1. szám alatti ház hom-
lokzatán. Az ünnepségen
beszédet mondott a Finn
Köztársaság nagykövete és
véderõattaséja valamint a
Magyar Honvédség légierõ
haderõnem fõnöke.

Magyarország egyik legso-
koldalúbb, leghányatottabb
sorsú vadászrepülõ- és utas-
szállító pilótája 1911. decem-
ber 28-án született az emlék-
táblának helyet adó épülettel
szemben, a Petõfi Szállóban.
Szirbik Imre köszöntõjében
célzott rá, hogy talán nem is
oly soká, átköltözhet a tábla

a felújított szálló falára. A
polgármester szerint a tábla
avatása egy újabb adalék
Szentes, Európa és a világ
történelméhez. Sokak életút-
ja még ma is ismeretlen, de
ezek a fehér foltok lassan
napvilágra kerülnek a jövõbe
mutatóan is. Pirity Mátyás
nevét is kevesen ismerik, aki
Békássy Vilmos tartalékos
repülõtiszttel finn felhívásra
jelentkezett önkéntesnek
a szovjet-finn háborúba.
Szirbik Imre emlékeztetett a
lengyel emlékmû avatására.
Mint fogalmazott, a katona
az egyik oldalon hõs, a má-
sik oldalon bûnös, de a ha-
lott katona nem ellenség, ki-
jár neki a tisztelet.

(folytatás a 3. oldalon)

Emléktábla a szentesi
vadászpilótának

Rendkívüli szûrést tart a a Dr. Bugyi István Kórház Mam-
mográfiás Központ  szeptember 23-án, szerdán délelõtt 7.30-
10.30-ig, illetve 13-20 óráig. A Kiss Zsigmond utcai Központi
Diagnosztikai Tömb I. emeletén várják azokat a 45-65 év kö-
zötti hölgyeket, akik 2 évnél régebben vagy még egyáltalán
nem jártak mammográfiás vizsgálaton. Az érintettek orvosi
beutaló nélkül vehetnek részt az ingyenes vizsgálaton.

Minden megjelenõ hölgy ajándékot, vagy 1 db egy alka-
lomra szóló fürdõbelépõt kap.

Mellrákszûrés

A szentesi megyeháza adott otthont a Csongrád me-
gyei közgyûlés kihelyezett ülésének pénteken. A vendé-
geket Szirbik Imre köszöntötte a vármegye egykori
székhelyén. A polgármester ünnepélyes pillanatnak ne-
vezte az eseményt, hiszen a századforduló idõszakában
mintegy 70 esztendõn keresztül adott otthont a várme-
gye közgyûléseinek a Kossuth téri épület. A városvezetõ
megemlítette az egykori Csongrád Megyei Közkórház
utódját, a Dr. Bugyi István Kórházat, „amellyel szemben
sokunknak van adóssága“. Szólt a város Szabadság-
Szentes-Szeretem jelmondatáról, amely a szabad gondo-
latot, a vélemények ütköztetését és a közös cselekvést is
kifejezi. Szentes partnerként várja a megyét, hogy közö-
sen gondolkodjanak a jövõrõl.
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125 éve: a Szentesi Lap
1890. szeptember 21-én egy
borzalmas bûnügyrõl számolt
be Hírek a szomszédból rova-
tában. A „Szülés a sírban” cí-
mû közlemény így szólt: Haj-
meresztõ bûnügyet vett most
kezébe a szegedi törvényszék.
A bûnügy a mezõkovácsházi
bábát: Müller Rozált terheli
leginkább, de az odavaló or-
vos: dr. Kuthy is súlyos kelle-
metlenségbe juthat. A ször-
nyû eset, amelyhez hasonló
talán még nem is fordult meg
a törvényszék elõtt, a követ-
kezõ: Gondi Mihály kovács-
házi gazdának szép és fiatal,
alig 20 éves felesége áldott ál-
lapotban volt és aug. 6-án
rosszul lett. Gondi azonnal el-
küldött a szülésznõért, Müller
Rozáliáért, aki az asszonyt
megvizsgálván, kijelentette,
hogy a szülésnek néhány óra
múlva be kell következnie.
Azonban hiába vártak. Az éj
is elmúlt és a nõ irtózató kí-
nok között feküdt, délután 5
órakor pedig meghalt. A bába
azt mondta, hogy a halál a
nagy vérzések következtében
állott be és eltávozott. Más-
nap reggel megjelent a rava-
talnál dr. Kuthy L., aki egyút-
tal halottkém is Kovácsházán
és konstatálván a halált, meg-
engedte, hogy az asszonyt
még a délelõtt folyamán elte-
messék. A temetés után Gon-
di Mihály elment a járásbíró-
sághoz és feljelentette Müller
Rozált, mint akinek vétkes tu-
datlansága, vagy hibás eljárá-
sa okozta volna a felesége ha-
lálát. A járásbíróság elrendelte
a hulla felvételét és boncolás

végett dr. Elesánszky bat-
tonyai orvost és dr. Kuthyt
küldte ki, ugyanazt a Kuthyt,
aki a halotti bizonyítványt ki-
adta. Kibontották a sírt és ki-
emelték a koporsót. Mikor
a koporsó födelét levették,
eliszonyító véres látvány tá-
rult eléjük: a koporsóban gör-
csösen összehúzódott tagok-
kal féloldalt feküdt a fiatal-
asszony; ajkain véres hab; ar-
cán a halál fagyától megmere-
vedett, kínoktól dúlt vonások
és ölében az újszülött csecse-
mõ szintén meghalva. Az or-
vosok fölocsúdva az iszony-
ból, megkezdték a boncolást
és a boncolási jegyzõkönyv-
ben a bába hibáján kívül azt is
konstatálták, hogy az asszony
holt állapotban szülte meg
gyermekét. Kétségtelen azon-
ban, hogy a nõ az úgyneve-
zett eklampsiában volt, mi-
dõn eltemették. (Az eklamp-
sia a tetszhalálnak legsúlyo-
sabb neme és csakis a szülõ
nõknél szokott elõfordulni,
habár nagyon ritkán.) A tör-
vényszék Müller Rozál szü-
lésznõt gondatlanságból oko-
zott emberölés miatt helyezte
vád alá, egyúttal pedig kér-
dést intéz dr. Aigner törvény-
széki orvoshoz, lehetséges-e
az, hogy valaki halott állapot-
ban megszüljön?

100 éve: a Szentesi Lap,
1915. aug. 29-én megjelent
száma érdekes hírt tett közzé
„A tisztelendõ kisasszony” cí-
men. Lényege: A nõk sok új
térhódítása esik a háborús
idõszakra. Még nálunk Ma-
gyarországon is, ahol pedig
azt mondja egy paraszt pél-

daszó, hogy a „konty nem
szavaz!” Akadt a feministák-
nak nem is egy friss diadaluk.
Ott vannak például a nõi kán-
torok, akik ép oly jól ellátják n
mesterségüket, mint férfi kar-
társaik. És aztán Bihar me-
gyében egy fõbíró jegyzõnek
tett meg egy fiatal hölgyet. De
megnyílt már a nõk számára
a papi hivatás is. A lipcsei teo-
lógiai fakultás most adta elsõ
ízben egy nõnek a lelkészi
méltóságot. A tisztelendõ kis-
asszonynak Tugerman Olga a
neve, reichenbergi leány és
kitûnõ sikerrel végezte tanul-
mányait. Ezek után talán
majd valóra válik az is, ami
eddig vakmerõ, vagy még in-
kább tréfás föltevésként sze-
repelt, hogy a rabbinusi tisz-
tet is nõvel töltik be.

80 éve: az Alföldi Újság
1935. augusztus 30-án egy
szerencsés kimenetelû tûz-
esetrõl adott hírt „Vigyázat-
lanság okozta a Tóth József
utcai tûzvészt” címen. Az eset
lényege: Szerdán (aug. 28-án)
délelõtt Harkay István reál-
gimnáziumi tanár Tóth József
utca 54. számú házánál ki-
gyulladt a cserepes mellék-
épület, és a 20 méteres épület-
nek körülbelül a harmadrésze
leégett. A nagy szélben veszé-
lyeztetve volt a felsõ lakóépü-
let is, s csak a városi tûzoltó-
ság derekas munkájának volt
köszönhetõ, hogy nagyobb
baj nem történt. A tûzoltók
pontos és lelkiismeretes mun-
kájára jellemzõ, hogy az egész
udvart elfoglaló ápolt park
teljes épségben maradt és ab-
ban semmi kár nem esett. A

motoros fecskendõt a kapu
alá állították, és onnan vezet-
ték el tömlõkkel a vizet a ve-
szélyeztetett helyekre. A hiva-
talos tûzvizsgálatot csütörtök
délben tartották meg a hely-
színen. Bánfalvi (Blázsik) La-
jos tûzoltóparancsnok és dr.
Kerekes Béla városi tisztviselõ
tüzetes szemlét tartottak a tûz
színhelyén. Megállapították,
hogy a tûz a kamrában lévõ
széntartóból indult ki – amely
valamikor istálló volt –, a
láng felkúszott a padlásra, ha-
marosan meggyulladt az ott
felhalmozott szalma, és ettõl
lángba borult a tetõ. Tisztán
látható volt a széntartó desz-
kaoldalán a pörkölés nyoma,
mellette a sarokban a fal is
meg volt égve. Mindezekbõl
azt a következtetést vonta le a
bizottság, hogy nem annyira
szándékos gyújtogatás, mint
inkább vigyázatlanság okoz-
hatta a tüzet. Valaki nyílván
gyufával járt a sötét kamrá-
ban, az égõ gyufát a széntar-
tóba ejthette, és ettõl keletke-
zett késõbb a tûz. A házbeliek
azt gyanítják, hogy a tüzet
megelõzõ éjszakán a Kurcaalj
felõl tolvaj mászott be a drót-
kerítésen, megdézsmálta a
kamrában összerakott fát, és
talán az dolgozott gyufával a
sötétben, esetleg cigarettázott
és ettõl keletkezhetett a tûz.
Ezt abból következtetik, hogy
az ölbe rakott hasábos fa reg-
gelre meg volt bontva; lát-
szott, hogy azt idegen kéz
bolygatta meg az éjszaka. A
továbbiak tekintetében egyéb-
ként most már a rendõrség
fog intézkedni. A tûzvizsgálat
eredménye alapján azt igye-
keznek ezek után megállapí-
tani, hogy valójában kit terhel
a gondatlan tûzvészokozás
vádja. A kárt 1200 pengõre
becsülte a bizottság, ez azon-
ban biztosítás folytán megté-
rül.

Közreadja: Labádi Lajos

Tokácsli természetesen
szülõvárosában is több al-
kalommal bemutatkozott.
Emlékezetes volt a Koszta
József Múzeumban 1965-
ben megrendezett negyedik
önálló tárlata, amelyen a
megnyitót az idõközben
mûvésszé ért egykori tanít-
ványa, Göbölyös Gyula
mondta, aki így jellemezte
hajdani mesterét: „Érett
mûvész képeit láthatjuk itt.
Tokácsli festészete távol áll
a XX. századra jellemzõ,
egyik napról a másikra tör-
ténõ stílusváltozások bár-
melyikének az utánzásától.
Stílusa egyéni; mondaniva-
lójához egyéni, csak arra
szabott formát keres. Erre
azért képes, mert van egyé-
ni mondanivalója.”

Õ maga mûvészeti ars po-
étikáját a következõkép ösz-
szegezte: „Én nem az egyéni
stílust tagadom, hanem a
mindenáron egyénieskedõ, a
10 modernbõl egy 11-diket
fabrikálni, vagy bizonyos
szakmai felkészültség birto-
kában egy szándékosan túl-
bonyolított és mesterségesen
zavarost létrehozó artiszti-
kus halandzsák ellen beszé-
lek. Persze sokkal hálátla-
nabb dolog volt a közelmúlt
hagyományos stílusában
dolgozni, mint kialakítani
valami álegyéni, dekoratív

modernt. Én komolyan vet-
tem, hogy a képzõmûvésze-
tet a szélesebb néprétegek-
hez kell eljuttatni…”.  

Az 1970-es években feltet-
ték Tokácsli Lajosnak a kér-
dést, hogy miért ragaszko-
dik annyira szülõvárosához,
amikor máshol, esetleg kül-
földön többre vihetné. Így
válaszolt: „Sokszor kérdez-
ték tõlem, miért maradtam
Szentesen? Nehéz ezt egy
mondatban kielégítõen meg-
indokolni. Talán a gyökér;
1700 óta minden õsöm itt
született és itt halt meg. Ha
Koszta itt kötött ki nagy bo-
lyongások után, miért men-
jek én el innen? Végül mind-
egy hol fest az ember, a lé-
nyeg hogyan fest. Témáim:
közvetlen környezetem, a
szentesi ember élete, munká-
ja; hangulatában a derût, a
nyugalmat, a harmonikus
életörömöt kívánom tolmá-
csolni olyan eszközökkel,
hogy a legegyszerûbb ember
számára is érthetõ legyen…” 

Az egyik újságíró megkér-
dezte tõle: – Milyen legyen
egy igazi mûvészfeleség?
Tudni kell, hogy ekkor már
négy évtizede hû társa volt
Fridrich Ida. Az idõs mester
válasza: – „Nagyon-nagyon
türelmes; vagy buta rajongó,
vagy nagyon okos, intelli-
gens, mûvelt asszony, aki tu-

datosan vállalja e nem köny-
nyû feladatot. Legyen jó ba-
rát, jó feleség, hûséges szere-
tõ, ügyes takarítónõ, kitûnõ
szakács, jó anya és ápolónõ.
Legyen jó ismerõje és jó kri-
tikusa férje mûvészetének!
Önzetlenül, – az egész lényé-
vel építse életét férje életébe,
mint például Ady Csinsz-
kája…”  

A hitvesi óvás, gondosko-
dás ellenére az „öregúr”
1994 telén csúnya esést élt át,
akárcsak tíz évvel korábban,
amikor a csigolyája súlyosan
megsérült. Fizikálisan ezút-

tal is rendbejött, ám alkotó-
kedve nem tért vissza többé.
A megrendült egészségû
festõmûvész 1997 tavaszán
szép kitüntetésben részesült.
Szentes Város Képviselõ-tes-
tülete ugyanis úgy határo-
zott, hogy életmûve elisme-
réseként – dr. Nyíri Antal
nyelvészprofesszor és dr.
Zsoldos Ferenc sebész-fõor-
vos mellett – Tokácsli Lajos-
nak ítéli oda a Szentes Város
Díszpolgára címet. A meg-
tisztelõ cím átvételét követõ-
en – 1997 júniusában –, a
szegedi Móra Ferenc Múze-

um dísztermében életmû ki-
állítást rendeztek a kitünte-
tett Mesternek. A megjelent
érdeklõdõknek dr. Szuromi
Pál mûvészeti író mutatta be
a szentesi festõ mûvészetét,
kiemelve: „A szentesi mester
gyermeki hûséggel kötõdik
városához. Igazi patrióta.
Hiába utazik itthon, hiába
csapong a nagyvilágba, mie-
lõbb újra csak otthon akar
lenni. Jön is mihamarabb,
mintha kötélen húzná va-
lami… Piktúrájában az alföl-
di táj, a síkvidéki tanya, és
az itteni élet a fõszereplõ,
ugyanis örömét leli egy-egy
érdekes, karakteres figura
megformálásában, mint a
mûtermi és egyéb csendéle-
tek intimebb világában…
Tokácsli valójában egylénye-
gû és következetes alkotó:
Kosztánál valamivel dinami-
kusabban, oldottabban dol-
gozik…, üdítõ levegõje, at-
moszférája van a képeinek.
Tisztelettel és szeretettel kö-
szöntöm, mint az erõteljes
gyökerû, etikus tartású alföl-
di festészet utolsó mohikán-
ját!” (Még ugyanez év szep-
temberében gyûjteményes
tárlata nyílt Szentesen is, a
Városi Galériában.)

Egészségi állapota fokoza-
tosan romlott. 1999 végétõl
Szegeden élt felesége, leánya
és unokái gondoskodása

mellett. Itt hunyt el 2000. jú-
nius 7-én, 85 éves korában. A
család szeretett városában,
Szentesen temettette el. A
szertartásra június 28-án ke-
rült sor a Kálvária-temetõ-
ben, a díszpolgároknak kije-
lölt parcellában. A búcsúzta-
tót régi tisztelõje és barátja,
dr. Imre Ernõ református es-
peres tartotta, aki hitelt ér-
demlõen állapította meg,
hogy: „Nem csupán egy csa-
lád van gyászban, de együtt
gyászolnak mindazok, akik
ismerték és tisztelték To-
kácsli Lajost. Gyászolják,
gyászoljuk mûvészetéért és
emberségéért egyaránt. Túl-
zás nélkül mondhatom,
hogy Tokácsli Lajost az
egész város gyászolja, mert
festõmûvészt, díszpolgárt
veszít benne, olyan embert,
akinél jobban kevesen sze-
rették Szentest.” 

Városa ezt a ragaszkodást
azzal hálálta meg, hogy má-
ig ápolja emlékét. Halálának
10 éves évfordulóján dom-
bormûves márvány emlék-
táblát helyezett el Kossuth
téri lakóháza falán, majd pe-
dig róla nevezte el a Városi
Galériát. Születésének 100
éves évfordulójáról – 2015-
ben – pedig egy reprezenta-
tív emlékalbum megjelente-
tésével, valamint egy gyûjte-
ményes tárlat megrendezé-
sével kíván megemlékezni a
róla elnevezett városi galéri-
ában.

Labádi Lajos

100 éve született Tokácsli Lajos festõmûvész (V.)

Az alföldi festészet utolsó mohikánja

Régi szentesi újságok írták… (75.)

Borzalmas bûnügy:
Szülés a sírban

Tokácsli Lajos díszpolgári kitüntetése (1997)

Szeptember 1-jén elhunyt a rubin diplomás tanítónõ,
gyógypedagógus, aki több mint 50 éven át minden
szeptember 1-jén elindult tanítani, nevelni.

1948-ban vette át népiskolai tanítói oklevelét az
Angolkisasszonyok Kecskeméti Intézetében. 1950-ben
Szentesen az akkor induló Kisegítõ Iskolában kapott állást. 

1957-ben gyógypedagógus tanári diplomát szerzett.
Tanított és évtizedeken át, mint logopédus szakember
segítette a beszédhibával küzdõ gyermekek tanulását.

Az akkori rendelkezések szerint 55 éves korában
nyugdíjba helyezték. Mint nyugdíjas az 1984-ben alapított
Klauzál Gábor Utcai Általános Iskolába jött dolgozni.
Gyakran mondta: nem tudok tanítás nélkül élni!

Kora miatt nemcsak a tanulóknak, a kollégák közül nem
egynek is nagymamája lehetett volna. Ekkor ismertük meg
igazán munkabírását, a tanulási zavarral küzdõ tanulók iránti
aggódó odafigyelését, segítõkészségét, nem csak a gyerekek,
a fiatalok, de a kollégák iránt is.

Csodáltuk az új iránti folyamatos érdeklõdését, aminek
példája volt, hogy 68 éves korában újabb diplomát szerzett,
majd „Embertan — Erkölcstan” címmel tankönyvet írt
általános iskolás korú tanulók részére.

Szeptember 1-jén, mint életében annyiszor, elindult, de
most elment végleg…

Olyan pedagógustól búcsúzunk, aki a szakmát valóban
hivatássá emelte és úgy gyakorolta. Nyugodjék békében!

Oltyán Lajos

Dr. Balogh Jánosné
(1928–2015)

Szentes Város Önkor-
mányzata felsõoktatási ön-
kormányzati támogatásra
pályázatot hirdet elsõ diplo-
mát szerzõ nappali tagozatos
egyetemi, fõiskolai hallgatók
részére.

A pályázat beérkezési
határideje: szeptember 30.
(amely határidõ jogvesztõ).

A pályázat elbírálása kizá-
rólag a pályázó szociális rá-
szorultsága alapján történik.

Támogatásban részesülhet
elsõsorban az a hallgató, aki-
nek a családjában az egy fõre
jutó  havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 42.750,-
Ft-ot.

Pályázati igénylõlap és
részletes felvilágosítás kérhe-
tõ, illetve a pályázat benyújt-
ható a Városháza Szociális
Irodáján  (földszint 116. sz.
szoba, tel.: 510-336).

Pályázati kiírás
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(folytatás az 1. oldalról)
Pasi Tuominen, a Finn

Köztársaság nagykövete ma-
gyarul és finnül méltatta a
finn- szovjet téli háború ma-
gyar önkéntes pilótáját. Piri-
ty 1939. december 16-án lé-
pett a Finn Légierõ szolgála-
tába, a kiképzést követõen a
26. vadászszázad állományá-
ba vezényelték és több mint
húsz légi csatában vett részt.
- A fiatal hadnagy kész volt
életét áldozni Finnországért,
büszke vagyok rá - hangsú-
lyozta beszédében a nagykö-
vet.

Arvi Tavaila ezredes, a
finn nagykövetség véderõ
attaséja megtisztelõnek ne-
vezte, hogy jelen lehet az ün-
nepségen és közvetítheti a
finn hadsereg háláját. - Har-
minc éve vagyok hivatásos
katona, de nem tudom képes
lennék-e megtenni amit Piri-
ty Mátyás - mondta, majd
felolvasta a finn légierõ pa-
rancsnokának üdvözletét.

A honvédelmi minisztéri-
um helyettes államtitkára
nevében mondott avató be-
szédet Sáfár Albert dandár-
tábornok. Az MH légierõ
haderõnem fõnöke többek
között beszélt arról, hogy
Szentes Városa és a magyar
repülés történetének elsõ
nagy találkozására 1911-én
november 5-én, Felsõ-Csor-
dajáráson került sor az elsõ
merevszárnyú repülõgép fel-
szállásával. Ugyanezen év
december megszületett a Pir-
ity család legifjabb sarja, Má-

tyás, aki a mai napig nagy
tiszteletnek örvend Finnor-
szágban, hiszen egyike volt
azoknak, akik a Szovjetunió
elleni harcokban önkéntes-
ként ténylegesen szolgáltak
az oldalukon. A hadnagy
1940 február 15. és a háború
vége, március 13. között 22
alkalommal szállt fel és meg-
rongált egy szovjet bombá-
zót.  Magyarországra 1940.
március 28-án érkezett visz-
sza. Idehaza is példát muta-
tott bátorságból, a világhá-
ború utolsó szakaszában õ
volt Magyarország háború-
ból való kiválása érdekében -
sajnos sikertelenül - tárgyaló
delegációt szállító repülõgép
pilótája. A háborút követõ

szovjet hadifogságból haza-
érve nemkívánatossá nyilvá-
nították, és külföldre kény-
szerült. Csak élete utolsó év-
tizedét tölthette újra Ma-
gyarországon. A budapesti
finn nagykövetségen 1990.
február 17-én rendezett ün-
nepség keretében Risto
Hyvärínnen akkori finn
nagykövet a hadi emlékér-
met adományozott számára
a "Hadra kelt Sereg" szalag-
gal. Pirity Mátyás 2003. má-
jus 17-én hunyt el Budapes-
ten

A magyar önkéntesek
finnországi szerepvállalását
sokáig titkolózás és elhallga-
tás övezte, a körülbelül 360
magyar katona tettét a ki-

lencvenes évekig kevéssé is-
merték. A finn nemzet több
mint félszáz év elteltével is
emlékezik azon honfitársa-
inkra, akik készek voltak éle-
tüket feláldozni a finn zászló
alatt hazájuk szabadságáért.

Pirity Mátyás emléktáblát
a finn nagykövet, a nagykö-
vetség véderõ attaséja és
Szirbik Imre avatták fel,
majd a nagykövetség, az ön-
kormányzat, katonai és civil
szervezetek vezetõ képvise-
lõi helyezték el koszorúikat.

Az ünnepségen Paulovits
Tamás szavalta el az erre az
alkalomra írt Az égi lovas cí-
mû versét.

Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
A heti rendszeres hulla-

dékszállítás megmarad, de
hogy ezek napja, illetve a díj-
tételek változnak-e, még
nem lehet tudni. Valószínû-
leg a jelenlegi szolgáltató
végzi a lakossági hulladék-
gyûjtést. Szilágyi Csaba azt is
elmondta, hogy a lakosnak
nem kötelezõ válogatva
gyûjteni a háztartási szeme-
tet, de az új rendszer min-
denki számára lehetõvé teszi
a szelektív hulladékgyûjtést.
A hulladék érték, ezért a
rendszernek hosszú távon
önfenntartónak kell lennie.

A kommunális szemét
szállítását egy hamarosan el-
készülõ átrakóállomás is tá-
mogatja a Berki Hulladékte-
lepen. Innen nagy kapacitá-
sú nyergesvontatók szállítják
tovább a már összetömörí-
tett, feldolgozásra váró hul-
ladékot. A Szentesen már
évek óta üzemelõ hulladék-
udvart bekapcsolják a meg-
újuló hulladékgazdálkodási
rendszerbe. A hulladékudva-
rok területén ún. újrahasz-
nálati központok nyílnak,
ahol az ott élõk a háztartá-
soknál termelõdõ, lomtalaní-
tási hulladékot, elektronikai
hulladékot és veszélyes hul-
ladékot elhelyezhetik.

A vegyesen és a szelektí-
ven gyûjtött hulladékok to-
vábbi válogatására egy me-
chanikai és optikai technoló-
giát is alkalmazó, 120 ezer
tonna éves kapacitású válo-
gatómû épül Békéscsabán,
ami mellett egy 30 ezer ton-
na éves kapacitású komposz-
táló üzemet is létesítenek.
Ide szállítják a gyûjtõjármû-
vek a hulladékot, és itt válo-

gatják szét a hasznosítható,
illetve nem hasznosítható
anyagokat. A lerakóba már
csak az a rész kerül, amit
nem lehet újrahasznosítani.

A fórumon többen felve-
tették a zöldhulladék elszál-
lítását, ami a felszólalók sze-
rint jelenleg jól mûködik.
Szilágyi Csaba szerint a
zöldhulladékgyûjtés nem
változik a jövõben sem, arról
az önkormányzat dönthet. A
hamarosan felálló új rend-
szer végleges üzemeltetési
rendjérõl és a szolgáltatás
pontos díjáról késõbb adnak
tájékoztatást.

A fórumon részt vett dr.
Demeter Attila, a város alpol-
gármestere támogatta a kör-
nyezettudatos magatartást és
beszélt a hulladék szétvá-
lasztásáról valamint a sze-
lektív hulladékgyûjtés fon-
tosságáról. Egy kérdés kap-
csán elmondta, az önkor-
mányzat fenntarthatja a 70
éven felülieknek eddig is já-
ró ingyenes szemétszállítást,
ha a képviselõ-testület dönt
errõl.

Az országban 2009-ig 500-
600 szeméttelep mûködött,
amelyek száma mára 40-45
hulladéklerakóra csökkent.
Korábban a megtermelt hul-
ladékot a települések határá-
ban, válogatás nélkül, el-
avult lerakókban helyezték
el, ami hosszú távon komoly
környezeti károkat is okoz-
hatott. Ezeket a lerakókat –
köztük a szentesit – mára fel-
számolták, az ott lévõ hulla-
dékot kezelték és egy tömb-
be rendezték, így azok már
nem jelentenek veszélyt a
környezetre.

Besenyei

Sárga kuka a sárga
zsák helyett

A bútorok már a helyükre kerültek a héten a felújítás alatt
álló Szentesi Járási Hivatalban. A beruházás költsége közel 78
millió forint, amely uniós és hazai forrásból biztosított. A leg-
nagyobb változás az egy közös légtérben elhelyezett 11 mun-
kaállomás, kiegészülve két hellyel a fotókészítéshez. A nyolc
iroda egybenyitásával létrehozott kormányablakban 426-féle
ügyet intézhetnek a lakosok októbertõl, tudtuk meg a Szente-
si Járási Hivatal vezetõjétõl. Dr. Tóth Flórián elmondta, hogy a
felújítás során megtörtént az informatikai és az ügyfél-
hívórendszer cseréje, valamint a Kossuth tér 6. szám alatti
épület akadálymentesítése egy lift beépítésével. A felvonó az
udvari bejárat felõl, a sorompó után érhetõ el és az emeletig
jár. Az épület iskola felõli végén mozgáskorlátozott parkoló
is létesül. A hivatal használatában lévõ épületrészben sor ke-
rült a folyosó falainak és padlózatának felújítására is. Készül
egy nemzeti színû csempékkel kirakott díszes ivókút, amely-
nek a költségéhez a városi képviselõk járultak hozzá képvise-
lõi pénzügyi keretükbõl.

A járási hivatal munkatársai ezúton is megköszönik az
ügyfelek türelmét, hogy viselték az átalakítással járó kényel-
metlenséget.

A június végén kezdõdött beruházás a hónap végére befe-
jezõdik és október elejétõl várja a kormányablak az ügyfele-
ket a megszokott helyen.

Kormányablak
nyílik októberben

(folytatás az 1. oldalról)
A helyi zöldségpiac évtize-

dek óta elsõsorban a helyi
termelõk árusítási lehetõsé-
gét biztosítja, de az elmúlt 5-
6 évben az idegenforgalom
és a gasztronómia felé is nyi-
tott a helyi értékek minél
szélesebb körben való meg-
ismertetésével. A piac a 90-es
évek elejéig az akkor még
macskaköves Deák Ferenc
utcában mûködött, majd a
volt Volán telepet megvásá-
rolva és az utóbbi évtized-
ben gyors ütemben fejlesztve
pályázati forrásokból és saját
költségvetésébõl folyamato-
san fejlesztette a Városellátó
Kft. Fedett árusító asztalo-
kat, új kerítést készítettek,
tavaly elkészült a belsõ par-
koló, idén pedig a csapadék-
víz-elvezetést oldották meg.
Mára a kor színvonalának
megfelelõ körülményeket
biztosítottak az eladók és vá-
sárlók részére. A következõ
nagyobb terv egy fedett vá-
sárcsarnok építése. Jelenleg a
tervei készülnek, a megvaló-
sulása majd pályázatból le-
hetséges. Az úgynevezett
kispiacok korszerûsítésére
ötmillió forintot fordít idén a
város. A közterületi árusító-
helyek új padokat, asztalo-
kat, szilárd burkolatot, sze-
métgyûjtõket kapnak.

Bozó Zoltán, a pénzügyi és
gazdasági bizottság szentesi
elnöke egymillió forint átcso-
portosítását indítványozta a
Rigó Alajos Általános Iskola
és Gyermekotthon fiataljai-
nak a javára. A megyei ön-
kormányzatok feladatellátá-
sának 2012-es átalakítása óta

állami fenntartásban, a Koz-
mutza Flóra tagintézménye-
ként mûködik az iskola és di-
ákotthon. Mint ismeretes, az
otthon tetõszerkezete leégett,
a javasolt összegbõl – a
KLIKK-en keresztül – a gye-
rekek személyes tárgyait pó-
tolnák. Bozó Zoltán azt is
kezdeményezte, hogy a pe-
dagógusok elõzetes javasla-
tai alapján vásárolhassanak,
amivel kapcsolatban késõbb
a csongrádi Havasi Jánosné
azt mondta, hogy az érin-
tett gyermekek szüleivel is
egyeztessenek elõzetesen.
Bozó Zoltán szerint nagy és
széleskörû összefogásnak kö-
szönhetõen újjáépülhet a Ri-
gó iskola leégett része.

A szentesi Szabó Zoltán Fe-
renc kérésére a napirendek
tárgyalása elõtt Mórahalom
polgármestere a határmenti
települések szemszögébõl
nézve számolt be az illegális
migrációról, és annak hatása-
iról. Nógrádi Zoltán a telepü-
lések nevében üdvözölte a
magyar kormány határozott
és viszonylag karakteresnek
mondható lépéssorozatát, a
közjogi értelemben megho-
zott javaslatokkal és az
országgyûlés döntéseivel
együtt, akárcsak az ideigle-
nes mûszaki határzár kialakí-
tását. Megjegyezte, lehet,
hogy nem üdvözítõek és hi-
bátlanok a magyar döntések,
és nem is feltétlenül annyira

hatékonyak, mint amit elvár-
nánk, de gyakorlatilag senki
nem tudott felmutatni sem-
mit ezen a téren, egyetlen
kormány és politikai erõ
sem. Kijelentette, kedden
lesz az erõpróbája az új ma-
gyar rendszernek, hogy tud-
ja-e tartani a vonalakat hatá-
ron a közhatalom, vagyis a
rendõrség és a hadsereg, to-
vábbá a fizikai határzár. A te-
lepülések felmérik a határ
mentén üresen álló épülete-
ket, ahol a kormány segítsé-
gével a bevándorlók átmene-
ti fedélt kaphatnának.

A megyei közgyûlés jelen-
tõsebb vita nélkül elfogadta
az ülésen tárgyalt napirendi
pontokat. B.G.

Megyegyûlés a megyeházán

Emléktábla a szentesi
vadászpi ló tának

Fotó: Vidovics Ferenc

Fotó: Vidovics Ferenc
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Ezen a héten elkészült a
strand melegvíz szükségle-
tét biztosító termálkút. A
munkát végzõ Vikuv Zrt. a
napokban levonul a terület-
rõl és a Szentes Városi Szol-
gáltató Kft. szakemberei
október végéig elvégzik a
mûködtetéshez szükséges
teljes rendszer összeállítá-
sát.

A strand teljes hõigényét
biztosítja az újonnan fúrt
kút, ezzel a fûtés és a me-
dencék melegvízellátása is
megoldottá válik egész év-
ben. – Az 1700 méter talp-
mélységû kút pozitív, azaz

külsõ beavatkozás nélkül
percenként 1300 liter 70 fo-
kos melegvíz jön felszínre,
szivattyúval a kitermelhetõ
vízmennyiség eléri a száz
köbmétert óránként. Ez a hõ-
mérséklet megfelel az Üdü-
lõközpont igényeinek, mivel
a 70 foknál magasabb hõ-
mérsékletû vizet használat
elõtt vissza kellene hûteni –
tájékoztatta lapunkat a kft.
ügyvezetõje. Döbrõssy Iván
elmondta, hogy a kútfúrók
levonulása után megkezdik
a rendszer összeépítését. A
kútba búvárszivattyú kerül,
a továbbító- és vezérlõrend-

szert egy kis faházban helye-
zik el. Mivel a kút alapálla-
potban is ad elegendõ meleg
vizet a strand üzemeltetésé-
hez, ezért valószínûleg csak
a leghidegebb idõben válik
szükségessé a szivattyú be-
kapcsolása plusz vízhozam
eléréséhez. Így szükségtelen-
né válik további melegvíz
vásárlása a volt kutatóállo-
más területén üzemelõ ter-
málkútból.

A kitermelt víz egy átme-
neti tárolótartályon keresztül
jut a strand csõhálózatába. A
használt meleg vizet – a me-
dencékben lévõk kivételével

– egy külön gerincvezetéken
kerül az Ilonaparti  nyomás-
központ tartályaiba. A szol-
gáltató tervei szerint pályá-
zati forrásból vezetéket épí-
tenek a Tisza sodorvonalába,
ahová a lehûlt termálvizet
vezetik majd el. Az új kútról
történõ termálvízellátás tel-
jes mûszaki része október
végére elkészül, az üzemelés
indulása a vízügyi hatóság
engedélyétõl függ. Az enge-
délyeztetési eljárást a kút
üzemeltetõje, az Üdülõköz-
pont kezdeményezi.

Besenyei

Elkészült a termálkút,
október végétõl üzemelhet

Fogyatékkal élõk térségi
találkozóját rendezték meg a
dr. Papp László városi sport-
csarnokban szeptember 11-
én. Az immár 10. alkalom-
mal szervezett "Szeretet min-
dent elfogad" elnevezésû
programra a Dél-Alföldi ré-
gióból érkeztek fogyatékkal
élõ emberek, a látás- és hal-
lássérültek, testi és szellemi
fogyatékosok valamint az
õket gondozók. A megjelen-
teket Szirbik Imre, Szentes
polgármestere köszöntötte a
jubileum kapcsán és további
sok hasonló rendezvényt kí-
vánt. Az ellátottak gondozói
minél inkább tudják érzékel-
tetni szeretetüket a rászoru-
lókkal. A szakemberek, gon-
dozók a polgármesterrel az
élen az esemény nevébõl álló
betûkkel vonultak fel. A ren-
dezvényen fellépett a Zené-
vel a Rákos Gyermekekért
Alapítvány együttese Seres
Antal, a Lajtha László AMI
klarinét csoportja Nánási Or-
solya és a Pengetõ citerazene-
kar Mélykútiné Németh Korné-
lia vezetésével. A megjelent
intézmények, klubok kultu-

rális csoportjai is bemutatták
mûsorukat.

A Szeretet mindent elfo-
gad programon hagyomány,
hogy megválasztják az „Év
arcát”, aki idén Justin Klára,
a szentesi Pszichiátriai bete-
gek nappali klubja gondo-
zottja lett.  A Mosoly Kupát –

a közönségszavazatok alap-
ján – az Csongrádi Aranyszi-
get Otthon Kisréti Otthona
nyerte el ebben az esztendõ-
ben. Az elismerést a Csong-
rád Megyei Közgyûlés elnö-
ke, Kakas Béla adta át. Tököli
Gyöngyi, a fogyatékkal élõk
nappali ellátásának vezetõje

elismerõ oklevelet vehetett
át Szirbik Imre polgármes-
tertõl.

A mûsor és a kiegészítõ
programok mind-mind az el-
fogadásra, az együttélés kö-
rülményeire hívták fel a fi-
gyelmet, összefogás kereté-
ben. -bes

A szeretet mindent elfogad

Nem kérünk a fertõzõ
migránsokból!, szólít de-
monstrációra a facebookon
szervezõdõ esemény. Az ol-
dalon olvasható szöveg sze-
rint hetek óta kering a hír,
miszerint a Dr. Bugyi István
Kórház kibõvül egy olyan
speciális fertõzõ osztállyal,
melyet a hazánkba érkezõ
beteg migránsok számára lé-
tesítenének. Az illetékesek,
helyi és országos szinten
sem hajlandóak egyértelmû
és számon kérhetõ tájékozta-
tást adni, csupán mellébe-
szélnek, miközben a kórház
fertõzõ osztályát elkezdték
bõvíteni, olvasható a felhí-
vásban. A szeptember 20-án,
vasárnap 16 órára, a Kossuth
térre szervezett figyelemfel-
hívás célja, hogy a város la-
kossága objektív tájékozta-
tást nyerjen az ügyben. A
szervezõ Bartus Ádám hang-
súlyozta, hogy nem valami-
féle hangulatkeltést szeretne
az ügyben, hanem tiszta, kö-
vethetõ és következetes vá-
laszokat az illetékesektõl.
Amennyiben a héten beveze-
tett intézkedések hatása ked-
vezõ lesz, akkor elállnak a
demonstrációtól.  Errõl a
Facebookon, a Nem kérünk a
fertõzõ migránsokból! cím
alatt értesítik az inter-
netezõket.

Tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzetet hir-
detett a kormány kedden

Csongrád és Bács-Kiskun
megyére. Egyik eleme, hogy
a korábbi 10 méterrõl 60 mé-
terre bõvítették a határsáv-
nak azt a szakaszát, ahol a
magyar állam biztonsági,
nemzetbiztonsági okokból
különbözõ létesítményeket
üzemeltethet. Ide kerültek a
tranzitzónák. A Csongrád
és Bács-kiskun megyében
Röszkén, illetve Tompán
mûködõ két tranzitzóna te-
rületén ingyenes jogi segít-
ségnyújtást is igénybe vehet-
nek a migránsok, illetve el is
hagyhatják a zónát Szerbia
irányába. Aki benyújtja a
menedékkérelmét, az ellátás-
ra is jogosult, vagyis enni és
inni kap, szükség esetén pe-
dig orvosi ellátást is. Kovács
Zoltán kormányszóvivõ tájé-
koztatója szerint eddig 200
millió euróba került a ma-
gyar határ megerõsítése, eb-
bõl az Európai Unió 7 millió
eurót adott. Ha szükséges,
tovább építik a kerítést a ro-
mán határ mellett.

Bakondi György, a minisz-
terelnök belbiztonsági fõta-
nácsadója elmondta, hogy az
elmúlt két és fél hónapban
közel 67 ezer magát szírnek
valló, 33 ezer afgán, 13 ezer
pakisztáni, 3600 iraki, továb-
bá 3231 bangladesi migráns
érkezett hazánkba illegálisan
a zöldhatáron. Kedd délig
4000 embert toloncoltak ki
Magyarországról.

Válsághelyzet és
demonstráció

A Magyar Posta  a nyáron lecserélte 5000 POS terminálját,
ezzel párhuzamosan megteremtette a bankkártyás csekkbefi-
zetés lehetõségét. Így a korábbi, költséges készpénzfelvételi
tranzakció helyett a csekkeket ma már kártyás vásárlási
tranzakcióként bonyolíthatják és egyre többen egyenlítik ki
így számláikat.

Jelenleg az összes csekk csaknem 10 százalékát fizetik
bankkártyával az ügyfelek a postákon, de ez az arány foko-
zatosan emelkedik. Ez jelentõs eredmény, hiszen a bankkár-
tyás vásárlási tranzakció bevezetése elõtt fél év alatt 2,7 mil-
lió csekket fizettek bankkártyával, ami készpénzfelvételnek
számított. A számokból tehát kiderül, hogy a csekkbefizetés-
hez igénybe vett bankkártya használat intenzitása megduplá-
zódott.

Magyar Posta Zrt.

Egyre többen fizetik
bankkártyával a csekkeket

A fenti címmel jelent meg
írás múlt heti számunkban,
amelyben a középiskolák
tanévindításáról kérdeztük
az intézmények igazgatóit,
érkeztek-e új pedagógusok,
kezdõdtek-e új projektek,
fejlesztési programok. Nem-
csak a jelen, hanem a jövõ is
érdekelt bennünket: felve-
tettünk egy olyan kezdemé-
nyezést, ahol a középisko-
lák az intézményi határo-
kon túl együtt, közös plat-
formokon vehetnének részt
eseményeken, mint például
a médiumok, az Mûvelõdési
Központ, a megyeháza,
drogpre-venciós elõadások,
közös utazások országhatá-
ron belül és túl. Hogyan fo-
gadnák az intézmények ne-
gyedévente a középiskolás-
ok hetét és tudnák esetleg
aktívan alakítani azt?

– A Boros Sámuel szakkö-
zépiskolában a hagyomá-
nyos képzéseinket indítjuk
az idén. A 9. osztályokban
szép volt a beiskolázási lét-
szám: 4 szakmacsoportba
vártuk a gyerekeket; egész-
ségügy, közgazdaság, keres-

kedelem és ügyvitel. Nagy
volt a jelentkezési létszám a
nappali rendszerû szakkép-
zõ évfolyamokban. Itt 3
szakképesítést indítunk el:
egészségügyi asszisztens,
pénzügyi-számviteli ügyin-
tézõ és logisztikai ügyintézõ.
Jellemzõjük, hogy mind-
egyik emelt szintû. Újdonság
idén, hogy meghirdettük az
esti jellegû szakképesítést; ez
egészen második szakképe-
sítésig ingyenes. Egy osz-
tályt és két szakmát indítot-
tunk: pénzügyi-számviteli
ügyintézõ és szociális gon-
dozó és gondozó szakon –
hallottuk Somosné Puskás
Krisztina igazgatótól.

– A középiskolások hete
kezdeményezést egyértel-
mûn pozitívan fogadná az
intézményünk. Ilyen kezde-
ményezésnek már résztvevõi
voltunk, amikor az „Ezer-
mester” fogta össze a szak-
középiskolák tevékenységét.
Akkor közös tevékenységet
készítettek minden ilyen jel-
legû iskola számára; kínála-
tuk együtt mutatkozott be.
Emellett az iskolavezetés és

a tanárok között már folya-
matos az együttmûködés, jó
kapcsolatunk van a szakkö-
zépiskolákkal, a gimnáziu-
mokkal és helyet adunk egy-
más rendezvényeinek. Ha
ezt az együttmûködést ki le-
hetne bõvíteni, azt örömmel
üdvözlöm és iskolánk is be-
kapcsolódna ebbe. Ötletem
még a nyolcadikosok közös
várása, ahol a képzési kíná-
lat együtt mutatkozna be.
Részt vehetnénk egymást se-
gítve projekteken, természet-
járó túrán, szabadidõs prog-
ramokban. 

– A Zsoldos Ferenc közép-
iskola július 1-jén átkerült a
Nemzetgazdasági Miniszté-
rium fenntartásába és ez ko-
moly feladatokat jelent. – A
tavalyihoz képest növeke-
dett az iskola létszáma; ösz-
szesen 37 osztályt indítot-
tunk, ebbõl 30 nappali,  5
osztályban összesen 8 szak-
mában esti képzésben má-
sodszakmás oktatásunk van,
2 osztályban a hagyományos
esti gimnáziumi képzés fo-
lyik. Az iskola összlétszáma
750 felett van. A másodszak-

ma  marketing munkájában
az  iskola foglalkoztatottjai
mellettem álltak s példaérté-
kû munka folyt. Új képzés-
ként indíthattuk el a nõi sza-
bó képzést, ami hiányszak-
mának minõsül. Varrómûhe-
lyünk a nappali és esti tago-
zatos diákjainkat is várja –
mondta lapunknak Pintér
Etelka igazgató.

– A középiskolások hetét
támogatnám, de a gyakorlati
helyeken lévõ gyerekeket ne-
hezen engednék el onnan,
még negyedévente egyszer
is. Naponta 7-9 órájuk is le-
het, hogy az elméleti képzést
is el tudják sajátítani. A há-
rom szakközépiskolával na-
gyon jól együtt tudunk mû-
ködni, de a gimnáziumi kép-
zés célja teljesen más, õk a
felsõoktatásra készítenek fel.
A szakközépiskolák képzési
kínálata különbözõ, úgy
gondolom, a leendõ diákok
megtalálhatják a számukra
kedvezõ képzési formát. Is-
kolánk eddig is látogatta a
múzeumi programokat, ez
továbbra is célunk. Azt el tu-
dom képzelni, hogy nem tel-
jes létszámmal de részt ven-
nénk az eseményeken – tájé-
koztatott a Zsoldos igazgató-
nõje. H.A.V.

Legyen középiskolák hete?

Tudományos ülésen kö-
szöntötték a 75 éves Tóth
Csaba urológus professzort
pénteken a Debreceni Aka-
démiai Bizottság (DAB)
székházában. Felidézték,
hogy az iskolateremtõ tudós
orvos Magyarországon elõ-
ször, 1975-ben a szentesi kór-
házban kezdte meg a vese-
köves betegek új típusú ke-
zelését. Õ volt az elsõ, aki
endoszkópos kõzúzással úgy
távolította el a veseköveket
egy kis bemetszésen át, hogy
nem kellett “félig körbevág-
ni” a betegeket.

Tóth Csaba alkalmazta
elõször a laparoszkópos uro-
lógiai mûtéteket és az õ ne-
véhez fûzõdik a kétoldali ve-
sekõ egy mûtét során történõ
eltávolítása is. Endoszkópos

vesekõsebészet címû, 1985-
ben írt tankönyvébõl, ame-
lyet angolra is lefordítottak,
ma is tanulnak az orvostan-
hallgatók. Könyvét saját fo-
tóival illusztrálta a rendsze-
resen fényképezõ és kiállító
professzor.

Tóth Csaba 1995 és 2006
között volt a Debreceni
Egyetem (DE) urológiai kli-
nikájának igazgatója, ahol
egyebek mellett megalapítot-
ta a gyermek endourológiát,
amely ma is egyedülálló az
országban. Tóth Csaba ma is
dolgozik a klinika emeritus
professzoraként.

A tudományos ülést köve-
tõen megnyitották Tóth Csa-
ba professzor Sokarcú élet cí-
mû fotókiállítását.

Forrás: MTI

Szentesen
kezdte pályáját

Fotó: Vidovics Ferenc



Üvegre festett, 19. század-
ból való szentképeket is
gyûjt a makói Szabó Antal,
akinek értékes anyagából
kiállítás nyílt a Koszta Jó-
zsef Múzeumban. A kora-
beli készítõk a szakrális té-
mával ellensúlyozták a tü-
kör visszatükrözõ sajátossá-
gát, azaz a hiúság forrását.

Szabó Antal már régi is-
merõs az intézményben, hi-
szen a makói magángyûjtõ
Koszta-képeinek kölcsön
adásával több alkalommal
gazdagította már a múzeum
idõszaki tárlatait. Ezúttal
egy, a szívéhez igen közel ál-
ló kollekcióval mutatkozik
be az itteni látogatóközön-
ségnek. Mint elmondta, a
gyûjtõszenvedélyét az moti-
válta, hogy a családjukban
már meglévõ szentkép mellé
szerezzen egyet párnak.
Azután nagyon sok szép da-
rabra akadt, 22 évig tartó fo-
lyamat lett belõle. Apátfalvá-
ról, Magyarcsanádról, Ki-
rályhegyesrõl, a mai Romá-

nia területén fekvõ Pécs-
káról, a Pest megyei Turáról
és a Heves megyei Boldogról
származik a gyûjtemény. Kü-
lönösen a mélyen vallásos
Apátfalván akadt sok tükör-
képre Szabó Antal. A legtöbb
háznál már a padlás mélyé-
rõl kerültek elõ ezek a szent-
képek, hiszen a lakásokban
felváltották a helyüket más
díszítõelemek, képek. Elme-
sélte, ahogy híre ment, vala-
ki gyûjti a tükörképeket, fel-
verték az árát a házaknál, de
nem sajnált áldozni rá, sem
pénzt, sem idõt.

A kiállítás megnyitóján dr.
Küllõs Imola, a néprajztudo-
mányok doktora beszélt a
tükörképek keletkezésérõl, a
paraszti lakásokban betöltött
szerepérõl és elkészítési
módjukról. Az üvegre festett
szentképeket a paraszthá-
zakban egy erre a célra kiala-
kított, ún. szentsarokban he-
lyezték el. A 18. század köze-
pén terjedtek el, s egészen a
20. század elejéig lehetett ta-

lálkozni velük a szobák fa-
lán. Sziléziai, dél-csehországi
és felsõ-ausztriai mûhelyek-
ben a tükörképeket különle-
ges technikával állították elõ:
a minta negatívját ráfestették
az üveglap hátuljára, vagy a
mintát az üveglap alá tették
és átfestették. Következett a
kontúrok felvitele, majd a
háttér megfestése. Az üveg-
lap hátoldalát higannyal fon-
csorozták vagy kormozták.
A tükör, mint vallásos ábrá-
zolás arra utal, hogy aki
meglátja benne tükörképét,
ne csak magát lássa, hanem
lássa meg maga mellett a
szent családot, vagy más
bibliai alakot, vagyis ellensú-
lyozta a hiúság forrását.

Szabó Antal a paraszti áj-
tatosság más jellegzetes tár-
gyait, több mint százéves
porcelán és cserép szentelt-
víztartókat is gyûjtötte a me-
gyében, ezekbõl is kiállítot-
tak néhány szép darabot.

D. J.

Tükörképek: hiúság
másként a múzeumban
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A németországi Mesumba
látogatott a Bárdos Lajos
Vegyeskar, hogy közösen
ünnepelje a házigazda kó-
rus fennállásának 40. évfor-
dulóját. Az idén 26 éve
fennálló kapcsolat során,
idén 13. alkalommal láto-
gattak el a szentesiek. Az
utazásról Horvát Terézia
szervezõ, Karikó-Tóth Tibor
kórustag és Nagy János kar-
nagy mesélt lapunknak.

– A készülés több hónapot
vett igénybe, Szentes-Me-
sum távolsága 1500 km, és
40 embert kellett elszállásol-
ni a családoknál. A kórus
egy kisebb küldöttsége 5 év-
vel ezelõtt már járt Mesum-
ban, 2 évre rá a szentesiek
fogadták a németországi fe-
let a Bárdos Lajos Vegyeskar
35 éves évfordulóján. A kap-

csolat kezdetén sûrûbben ta-
lálkoztak, most az 5 éves év-
fordulókat ünnepli együtt a
két csoport. – A német fo-
gadtatás nagyon szívélyes
volt, a testvérkapcsolatok tö-
kéletes mintapéldája. Az elsõ
számú szervezõ Anett Ter-
abe, viszont a levelezésért
nem õ volt felelõs – tudtuk
meg Nagy János karnagytól.

A zenés programot a kar
már korábban megtanulta, a
célirányos próbákat augusz-
tus végén kezdték el. A hely-
színen a fellépés elõtt már
csak az akusztikát próbálta
ki az énekkar.

Szombat délelõtt a mesu-
mi templom 125. évforduló-
jára rendezett ünnepi misén
énekelt a csoport. Délután a
rheinei városi Stadtparkban
vettek részt egy szabadtéri

programon, majd egy köz-
igazgatásilag szintén idetar-
tozó településen a templom-
ban adtak koncertet. Másnap
a Rheinei Polgármesteri Hi-
vatal fogadásán szerepeltek
egy szentesi népdalcsokor-
ral. E négy éneklés mellett
például kedvtelésbõl zengett
a kórus a kölni dómnál.

A fellépések mellett kirán-
dultak, jártak Münsterben és
Emsbürenben is, Európa
egyik legnagyobb kertészeté-
ben. Nürnbergrõl Karikó-Ti-
bor tartott városbemutatót.

Az események végén a
szentesi kórus a 40 éves év-
fordulójára hívta meg a
mesumiakat 2017-re.

A Bárdos kar legközelebb
szeptember 27-én lép fel az
Ars Sacra fesztivál orgona-
kórus hangversenyén.

Szeptember 12-én sor ke-
rült a Horváth Mihály Gim-
názium hajdan volt humán
tagozatos osztályának 60.
évfordulós osztálytalálko-
zójára. 

A 25 fõs osztályból 14-en
jelentek meg: dr. Balázs Lász-
ló, Baráth Mihály, Bélteki Ilona,
Borbás Jenõ, Czirják Julianna,
dr. Cseuz Imre, Huszka Mária,
Judik Margit, Keresztes Éva,
Kovács Márta, dr. Mihalecz
Margit, dr. Nyárádi Albert, dr.
Tóth Károly és Virágos Zsuzsa.
A latin szakos osztály már
nem elõször találkozott, dr.
Cseuz Imre leírásából kide-
rül, hogy volt például 25 és
50 éves osztálytalálkozó is.
Bár alapvetõen humán beál-
lítottságú volt a csoport,

mégis matematika szakos
osztályfõnököt kaptak, dr.
Temesváry Krisztát, majd rö-
videsen egy osztály által
sokkal inkább elfogadott ille-
tõ, a háborúból visszatérõ
László Béla (szintén mate-
matika szakos pedagógus)
vette át az irányítást.

Szakkörök nem, sportkö-
rök viszont voltak. Emellett
októberig nem iskolába jár-
tak, hanem gyapotszedésre,
s egyetlen zsákot többször a
padlásról ledobva a többiek-
nek nyerték el a legjobbnak
járó elismerést. Tovább erõsí-
tette az összetartást, hogy
egymásnál is találkoztak is-
kola után illetve egy ideig
Berekháton a téglagyár
kultúrházában is tartottak

hétvégi kikapcsolódásokat.
Ternei Béla oktatójuknak kö-
szönhették, hogy ebbõl nem
lett késõbb probléma, ahogy
sok mástól is óvta õket okta-
tójuk. Szintén kiemelték még
Rácz Miklósné Magdolna
magyar szakos tanárnõjüket,
aki „valódi magyarórákat“
tartott. Elvárta, hogy ne a
könyv, hanem a tanórán el-
hangzottak szerint haladja-
nak, így alakult például,
hogy a nebulók 70 Ady me-
moritert tanultak meg egy
félévben. Ugyanakkor talán
emiatt lett az osztályból 4 ta-
nár szakos hallgató késõbb
az egyetemen. Ez a csoport 5
orvost s 2 mérnököt is adott
az életnek.

H.A.V.

60 éves osztálytalálkozó
a Horváth Mihály Gimnáziumban

Fotó: Lantos Imre

Mesumban járt
a Bárdos Lajos Vegyeskar
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Hazai pályán szenvedett
egy gólos vereséget a Szen-
tesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgócsapata.
A mieink a Makótól kaptak
ki 2-1-re, de a pontszerzés
bõven benne lett volna eb-
ben a találkozóban. A Kini-
zsi szombaton Tápén lép
pályára.

Úgy tûnt, 30 perc alatt le-
rendezik a makóiak a Kinizsi
elleni összecsapásukat, hi-
szen ekkor már két góllal ve-
zettek a vendégek a Pusztai
László Sporttelepen. A mie-
inknek is voltak lehetõsége-
ik, ám a helyzetek kimarad-
tak, így nem sikerül felzár-
kózni a vendégekhez. Fordu-
lás után, ha lehet, még na-
gyobb fokozatba kapcsolt a
Szentes, a 60. percben végre
gólnak is örülhetett a hazai
publikum, Orovecz gólja
megcsillantotta a reményt a
pontszerzésre. A találkozó
hátralévõ részében azonban
már nem esett gól, pedig
helyzet akadt bõven mind-
két kapu elõtt, így a vendé-
gek örülhettek, akik ezzel a
gyõzelemmel a harmadik
helyre léptek fel a tabellán. –
A második félidõben felbil-
lent a pálya, játékosaim min-
dent megtettek a pontszerzé-
sért – mondta Koncz Zsolt ve-

zetõedzõ a mérkõzést köve-
tõen. – Szervezett játékot
szerettem volna viszont látni
a pályán, no meg azt, hogy
csapatként mûködjünk, amit
hellyel-közzel viszont is lát-
tam. Sajnos az elsõ félidõben
ismét elkerülhetõ gólokat
kaptunk, ezeket a hibáinkat
mindenképpen ki kell javíta-
nunk a jövõben, mert fontos
pontokat veszíthetünk egy-
egy ilyen figyelmetlenség
miatt. A helyzetkihasználá-
sunkon mindenképpen javí-

tanunk kell, és akkor jönni
fognak a pontok is, hiszen
nem volt egyetlen olyan csa-
pat sem eddig, amelyik lefo-
cizott volna bennünket a pá-
lyáról. Szerencsére Bordács
László is a rendelkezésünkre
áll, vele bõvülnek a variációs
lehetõségeink a következõ
mérkõzéseken.

A Kinizsi legközelebb
szombaton Tápén vendéges-
kedik, innen kellene pontot,
pontokat elhoznia a csapat-
nak. A Tápé jelenleg a 10. he-

lyen áll 5 ponttal, a Kinizsi
pedig a 13. pozíciót foglalja
el, három ponttal a tábláza-
ton.

Az ifjúsági csapat tovább
remekelt, a fiatalok a máso-
dik helyezett Makót intézték
el 4-1-re, így most már há-
rom pont különbséggel veze-
tik a táblázatot. A mieink
góljait Paczali Soma (2), Varga
Bence és Bartucz Péter szerez-
ték.

hv

A fiataloknak jobban ment

Egyiptomba utazott a héten a Valdor-
Szentes férfi vízilabdacsapata (képün-
kön). Kedden reggel busszal utaztak a
repülõtérre, majd onnan tovább a felké-
szülési tornára. Maklári Ádám Budapes-
ten csatlakozott a csapathoz, akiket Kai-
róban vár Lukács Dénes vezetõedzõ.

Szentesi edzõ
a válogatottnál

Tóth László lett a nõi vízilabda váloga-
tott edzõje. A Hungerit-Szentes nõi csa-
patának vezetõedzõjét Bíró Attila, a ma-
gyar nõi válogatott új szövetségi kapitá-
nya kérte fel segítõjének. Tóth László tá-
vollétében Matajsz Márk és ifj. Tóth Gyula
irányítja majd a Hungerit-Szentes edzé-
seit. – Örömmel mondtam igent – árulta
el a válogatott új edzõje. – Régóta isme-
rem Attilát, a legalkalmasabb személy
jelen pillanatban a válogatott irányításá-
ra, hiszen ismeri a mezõnyt, és fontos,

kívülrõl érkezik, nem akar megfelelni
senkinek és semminek, tiszta lappal in-
dul nála mindenki. Imponáló, hogy
mennyire motivált, ez nagyon tetszik,
biztosan jó lesz vele együtt dolgozni. A
feladat nehéz, ne szépítsük, piszok ne-
héz, de bõven van elõre lépési lehetõség.
A világbajnokság után sokan temették a
csapatot, ami elhamarkodott ítélet, mert
közel sincs akkor baj. Bízom benne, ezt
be tudjuk majd bizonyítani. Forrás:
mvlsz.hu

Sipi emléktorna
Zenta–Szentes összecsapással indul az

1. Nemzetközi Sipos Edit Emléktorna
pénteken 18 órakor a ligeti uszodában.
A visszavágót szombaton 8.30-tól játsz-
szák az ifis lányok. A tornán a házigaz-
dákon kívül Zenta, DFVE és a BVSC
utánpótlás nõi csapata száll vízbe. A tor-
na ünnepélyes megnyitója szombaton 11

órakor kezdõdik a megyeháza díszter-
mében. Ekkor mutatják be az egykori vi-
lágbajnok pólós életérõl, sportpályafutá-
sáról készült dokumentumfilmet és át-
adják a Csúcsrajárók Alapítvány által
létrehozott Sipos Edit ösztöndíjat. Szom-
baton déltõl látható kiállítás a megyehá-
za dísztermének elõterében Sipos Edit
személyes és vízilabdás tárgyaiból. A
Szentesi VK szombaton 14 órakor játszik
a Dunaújvárosi Fõiskola csapata ellen.
Vasárnap 11.30-tól gálameccset láthat a
közönség világbajnok nõi játékosok és a
legfiatalabb szentesi lányok között. A
torna eredményhirdetése vasárnap 13.15
órakor várható.

Az emléktornára érvényes kedvezmé-
nyes árú jeggyel az Üdülõközpont min-
den szolgáltatása igénybe vehetõ a szau-
nák kivételével. Belépés a sportuszoda
felõli kapun.

Egyiptomba indult a férfi csapat

Negyvenötödik alkalom-
mal rendezték meg a dr.
Regele Károly Emlékver-
senyt Gyulán. A szenior
úszók háromnapos nemzet-
közi versenyén 350 fõ vett
részt. A Szentesi Delfin ESC
a szokásosnál kisebb csapat-
tal képviseltette magát, de a
jelenlévõk nagyon jó formá-
ban úsztak, s a maroknyi
csapat, a 29 egyesület közül
a 12. helyen végzett. 

Debreczeni Beáta 1. hely 100
mell, 400 gyors, 200 mell, 100

pille, 50 mell, 2. hely 200 hát.
Pengõ Erzsébet 1. hely 200
hát, 100 mell, 200 gyors, 2.
hely 50 pille. Melkuhn Dezsõ

1. hely 100 pille, 200 pille, 2.
hely 200 gyors, 400 gyors, 50
pille, 200 mell, 200 vegyes.
Bocskay Zsófia 1. hely 100 pil-
le, 400 gyors.

Lucz Imre 1. hely 50 hát, 2.
hely 50 gyors, 4. hely 200
mell. Ferke Gáborné 3. hely
100 mell, 4. hely 50 hát. Bod-

nár Istvánné 4. hely 50 gyors.

Szentesi Delfinek
sikerei

Az olimpiai sportágnak
számító hetes-rögbi magyar
bajnokság második fordu-
lóját Esztergomban rendez-
ték, ide a Szentesi ‘91-ek már
el sem utaztak, anyagi prob-
lémák miatt.

A fiatalok az U19-es kor-
osztályban szerepeltek, de
õk is csak a szentesi forduló-
ban vettek részt, ráadásul
három-négy esztendõvel
idõsebbek ellen. Volt olyan
szentesi rögbis, aki 2001-es
születésû, ellenfelei pedig 18
évesek voltak. A fiatalok
szintén elbukták valamennyi
mérkõzésüket, de az utolsó
két összecsapásukon, levet-
kõzve kezdeti megilletõdött-
ségüket, kifejezetten jó telje-
sítményt nyújtottak. 

A szentesi rögbisek szom-
baton Békéscsabán vesznek
részt egy emlékmérkõzésen,
majd szeptember 26-án Kecs-

kemétre utaznak, ha minden
jól megy akkor junior, kadett
és felnõtt korosztályú csapa-
tokkal.

És végül egy aktualitás,
igaz ez már a nemzetközi
rögbi világából. Pénteken
kezdõdik a rögbi világbaj-
nokság, ami a negyedik leg-
nézettebb esemény a vilá-
gon. A négy évente megren-
dezésre kerülõ esemény nyi-
tómérkõzésén Anglia játszik
a Fidzsi-szigetek ellen. A vi-
lágbajnoki címvédõ Új-Zé-
land késõbb lép pályára. Az
egyik honi sporttelevízió a
negyven csoportmérkõzés-
bõl 26-ot közvetít, majd az
egyenes kieséses szakaszból
valamennyi mérkõzés képer-
nyõre kerül itthon, elvégre
világszerte a rögbi a máso-
dik legnépszerûbb sportág a
labdarúgás után.

hv

Nehéz szezonkezdés
a rögbiseknél

Algyõn versenyeztek a Petõfi Dzsúdó SE sportolói szep-

tember 12-én, szombaton. A regionális megmérettetésen a di-

ák C/2015. korcsoport 45 kg-ban 1. helyezést ért el Pörneki

Richárd. Diák B/2014. korcsoport 29 kg-ban 1. Bartucz László,

a diák A/2013. korcsoport 45 kg-os 3. Szántó Balázs.

Edzõ: Tóth Béla és Tóth Gellért.

Dzsúdóztak

Csapatban és egyéni összetettben is magyar gyõzelemmel
zárult a fábiánsebestyéni 16. Kettesfogathajtó Világbajnokság,
melyet 2015. szeptember 9. és 13. között rendeztek meg a Ki-
nizsi Parkban. Az összetett csapatversenyt a Lázár Vilmos,
Lázár Zoltán, ifj. Dobrovitz József összetételû csapat nyerte ki-
váló teljesítményével. Másodikként az olaszok, míg a harma-
dik helyen a németek fejezték be a világbajnokságot.

Az egyéni összetett versenyben ismét világbajnoki címet
nyert Lázár Vilmos, megelõzve testvérét az ezüstérmes Lázár
Zoltánt, és a harmadik helyen végzõ, olasz színekben induló
Dibák Józsefet, és a negyedik helyezett ifj. Dobrovtiz Józsefet.

A világbajnoki cím védõje Lázár Vilmos a díjátadó ünnep-
ség után elmondta, sikerében három dolog játszott jelentõs
szerepet. Egyrészt az, hogy kiváló lovakat hajthatott a világ-
versenyen, másrészt, hogy a fogata felkészítésében mindig
támaszkodhatott fivérére, Lázár Zoltánra, aki részt vesz a lo-
vak trenírozásában, harmadrészt pedig a hazai pályának, a
kiváló fábiánsebestyéni szervezésnek és a rendkívül lelkes
közönségnek. A 48 éves Lázár Vilmos összesen tizenegysze-
res világbajnokként sportága legeredményesebb versenyzõjé-
vé vált.

A rendezvényen részt vevõ és több díjat is átadó Balog Zol-
tán, az Emberi Erõforrások Minisztérium minisztere újságírói
kérdésre válaszolva hangsúlyozta, örül annak, hogy Magyar-
országon egyre nagyobb teret nyer a lovassport és a lovas
sportturisztika, mely az elmúlt tíz évben jelentõsen fejlõdött.
A nemzetközi színvonalon megrendezett fábiánsebestyéni vi-
lágbajnokság példát jelent a hasonló rendezvények számára.
Közoktatásért felelõs miniszterként kiemelte, azokon a terü-
leteken, ahol elérhetõ közelségben van a lovassport, ott meg
kell adni a lehetõséget arra, hogy minél több gyerek bekap-
csolódjon ebbe a Magyarországon nagy hagyományokkal
rendelkezõ sportágba és kultúrába. 

Varga Márta

Tel jes í te t ték
az elvárást

Fotó: Vidovics Ferenc
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Izgalmas módját válasz-
totta a bankszakmában dol-
gozó Czakó Éva, hogy kicsit
kikapcsolódjon a számok
világából: regényírással va-
lósítja meg önmagát. A
szentesi nõ tollat ragadott –
a szó szoros értelmében, hi-
szen egy kockás füzetbe ír
–, és már a második kisregé-
nye jelent meg a napokban.
A szerzõ saját élményeit is
beleszõtte az elsõsorban
hölgyolvasóknak szánt írá-
saiba.

Elsõ kötete még 2011-ben
látott napvilágot, a második
e héttõl rendelhetõ interne-
tes könyvhálózatban, büsz-
kélkedett Czakó Éva. A be-
mutatkozó kisregény címé-
nek azt szánta: Telihold, ám
a kiadó kérésére, mivel
akkoriban elárasztották a
könyvpiacot a „teliholdas”
mûvek, egy alcímet is kapott
a könyv: Csillámok és
Ádámságok. Ez már utalt a
romantikus, habkönnyû tör-
ténetre. – Könnyed, vékony,
egy strandolás alatt kiolvas-
ható – jellemezte „elsõszü-
lött” kötetét a szerzõ. Napló-
szerû formában osztja meg
élményeit az olvasóval egy
testvérpár a kötet lapjain, a
központi téma természete-
sen a szerelem. A vadonatúj
mû kiadója a Publio, többek
között a Lírával, a Librivel, a
Bookline-nal áll szerzõdéses
kapcsolatban, azonban a
nyomtatott könyvforgalma-
zás a www.publioboox.hu
webáruházban történik. A
második könyv e-book for-
májában is megjelent, a
nyomdai költségek nélküli,
vagyis lényegesen alacso-
nyabb áron kapható, csak
a megrendelt mennyiséget
nyomtatják ki, tudtuk meg a
szerzõtõl. Lányos sztorik kö-

vetik egymást benne, három
– még – egyedülálló lány ír
le egy történetet, amiket a
Nagy Õ foglal keretbe. Kör-
be olvassák egymás írásait, a
végén következik egy csatta-
nó, mely nem feltétlenül le-
zárása a történetnek – mutat-
ta be az író a NagyÕK címû
regényét, melyet már Evelyn
Stork néven jegyez. Ez egy
kis játék a részérõl: hallotta,
hogy a vezetékneve cz nél-
kül, vagyis a cakó Székely-
földön gólyát jelent, ezt for-
dította le angolra.

Czakó Éva elárulta, az elsõ
regényét még 13 évesen
kezdte írogatni. Idõrõl-idõre

elõvette, formálta, felnõttes-
ebbé tette, míg végül kiala-
kult. A második regényének
alapja is visszanyúlik húszas
évei elejére, elõvette, felújí-
totta. Mint megosztotta ve-
lünk, kockás füzetbe írogat,
ez jobban a kezére áll, mint a
laptop, mondta. Kicsi kora
óta a betûk bûvöletében él,
olvasni mindig szeretett, és
ráadásul gyorsan. Egy taka-
rékszövetkezetben dolgozik,
s a kõkemény számok vilá-
gából az írással tud kikap-
csolni, fogalmazta meg. –
Pszichológusok alkalmaz-
zák, hogy ha valami problé-
mád van, írd le egy papírra,

majd tépd össze. Én is ezt
tettem, ha bármi gondom
volt, én  a kockás füzetembe
írtam bele, s bevált. Írás köz-
ben más tudatállapotba ke-
rülök – mondta Éva. Ezekbõl
szemezgetett, így tehát a
megjelent történetek minden
szava igaz, mind megtörtént,
ha nem is azokkal, ha nem is
teljesen úgy. Egy nagyon jó
barátnõje olvasta elsõként és
véleményezte a regényeket,
õ az egyetlen, aki saját nevén
szerepel az egyik sztoriban.

Eleinte nem tervezte a ki-
adást, aztán elkezdte néze-
getni a lehetõségeket. Mint
megtudtuk tõle, ezekbõl
számtalan van, a kiadók pá-
lyázatait is érdemes figyelni.
Sokkal több könyv jelenik
meg, mint amivel találko-
zunk, mert inkább a futtatott
szerzõk regényeit reklámoz-
zák. Az elsõ könyvével még
õ keresett meg egy kiadót,
majd egy Facebook-meg-
osztás vezette el véletlensze-
rûen egy másikhoz, s csak
három napja volt, hogy befe-
jezze a regényt. Ez a kiadó
gáláns ajánlatot tett, hiszen
átvállalta a megjelentetés
minden költségét. Az eladott
példányok után persze jár a
jogdíj, s a könyvét a szerzõ
maga is népszerûsítheti. Erre
azonban Évának nincs külön
energiája, csak a Facebook-
os megosztásokban bízik, s
abban, hogy termék viszi a
jó hírét. – Most még az ön-
megvalósításnál tartok, még
nem az a cél, hogy minél
több elkeljen belõle. Jó érzés,
hogy a saját könyvemet fel
tudom tenni a polcra, vagy
hogy az ismerõseimnél lá-

tom – mondta. Kérdeztük, ír-
na-e fõállásban, mire azt vá-
laszolta: – Ha nem kedvte-
lésbõl csinálnám, nem biz-
tos, hogy szívesen csinál-
nám. Meg akkor mi kapcsol-
na ki? Még most sem tudom,
mi leszek, ha nagy leszek.
Ezt mutatja, hogy tanári és
közgazdász végzettségem is
van, s a munkahelyemen is
annyi mindent csinálok:
passzív üzletág-vezetõként
betétekkel, számlákkal fog-
lalkozom, dolgozókat okta-
tok, részt veszek a hagyomá-
nyos Méhecske-fesztiválunk
szervezésében.

Amikor elsõ könyvét be-
vitte, akkor derült ki munka-
társai számára, hogy ír, töb-
beknek még mindig megle-
petés lehet. Kisregényeit fõ-
leg hölgyolvasóknak szánta,
valószínûleg ezt a tábort ér-
dekelheti jobban, ám a másik
nemnél sem kizárt, hogy ma-
gára ismer a történetekben a
– másik oldal igazsága vala-
hol odaát van, ahogyan Éva
fogalmazott.

Darók József

– Mire jó a nyomtató? 
– ??? 
– Lelassítja a papír haladását a
szemetes felé.

A bank vezérigazgatója így szól az
alkalmazotthoz:
– Mit csinál a pénztárosunk?
– A kasszát hozza rendbe.
– Igen?! És hol van most?
– Lóversenyen.

Elsõs fõiskolásoknak tart eligazí-
tást a kollégium igazgatója: 
– Nos, fiúk, a tiétek az elsõ szint,
a lányok a 2. szinten laknak. A
problémák megelõzése érdekében
mindenki az éjszakát a saját szint-
jén tölti. Az a szabály, hogy ha va-
lakit elõször rajtakapunk a másik
szinten, megbüntetjük 50 dollárra.
Ha ez még egyszer elõfordul, ak-
kor már 100 dollár a büntetés,
harmadszorra pedig már 150! 
Erre hátulról egy hang: 
– És egy féléves bérlet mennyibe
kerül?

„Drága Bélám! 
Egy percre se tudtam lehunyni a
szemem, amióta elváltunk. Bo-

csáss meg nekem! Minden nap
csak szenvedés nélküled. Ostoba
voltam, mikor azt hittem, hogy
mások jobbak lehetnek nálad. Rá
kellett jönnöm, hogy még mindig
téged szeretlek. Gyere vissza hoz-
zám! 
Szeretõ feleséged: Mónika 
U.i: Gratulálok a lottó ötösödhöz!”

Kártyapartiról jön haza a férj késõ
este. Nem akarja felébreszteni a
feleségét, ezért a hálószoba ajtaja
elõtt leveszi a ruháit, és úgy pró-
bál belopózni a felesége mellé az
ágyba. A felesége mégis felébred,
felkapcsolja a villanyt és mikor
meglátja, hogy a férjén nincsen
ruha, felsikolt:
- Úristen, még a ruháidat is el-
vesztetted?

Pizzát szállít ki egy egyetemista.
Mikor a megrendelõ fizet, halkan
megjegyzi: 
- A többiek szerint, ha magától
egy százas borravalót kapok, ak-

kor az már nagy szám! 
- Na, akkor itt egy ötszázas. Aztán
mesélje el a kollégáinak, hogy mi-
lyen nagyvonalú voltam! 
- Köszönöm uram, jól jön ez a
pénz egy csóró egyetemistának! 
- Amúgy mit tanul fiam? 
- Pszichológiát…

Michel Schumacher és Eddie
Irvine együtt mennek szafarizni.
Éjjel Eddie fura hangokat hall, ki-
néz és látja, hogy Schumachert
egy oroszlán üldözi, kiabál is neki:
- Fuss, Michael!
Mire Schumacher:
- Ne aggódj Eddie, már van három
kör elõnyöm.

Egyik barátnõ a másiknak: - Kép-
zeld, milyen fogyókúrát találtam
ki! a hûtõ belsejébe kiragasztot-
tam egy jó alakú, vékony nõ ké-
pét, így amikor enni támad ked-
vem, kinyitom a hûtõ ajtaját, ráné-
zek és mindjárt elszégyellem ma-
gam. 
- És hatékony a módszer? 
- Részben igen. Én lefogytam 5 ki-
lót, de a férjem meg felszedett
vagy tízet …

Hõguta

Kos
Jó lehetõségekkel ke-
csegtetõ eseménysoro-

zat veszi kezdetét. A pozitív törté-
nések önnel esnek meg, de ga-
rantált, hogy mindegyikbõl profi-
tálhat.

Bika
Vegye észre, és fogadja
el: azért nyílnak meg ön

elõtt új kapuk, hogy lehetõsége le-
gyen a fejlõdésre. Kitartása
eredményre vezet

Ikrek
A megfontoltság és a tu-
datos lassulás lehet a

legjobb segítõje, az okos tervezés
viheti ténylegesen elõrébb. 

Rák
Tegye a dolgát, menjen
elõre azon az úton, ame-

lyet kijelölt magának, és ne hagy-
ja, hogy errõl bárki lebeszélje. 

Oroszlán
Eljött a tettek ideje, hisz
szinte semmi nem tûr

további halogatást, és kollégái
vagy családtagjai sem fogják jó
szemmel nézni, ha téblábol.

Szûz
Új kihívások érkeznek,
komoly, egyben fontos

válaszutak elé kerül. Legyen min-
den pillanatban megfontolt, elõre-
látó. Döntsön okosan.

Mérleg
A végtelen béke és elé-
gedettség lesz úrrá

önön. Szorgalma és jó eredmé-
nyei végre gyümölcsözõre fordul-
nak, learathatja a babérokat.

Skorpió
Legyen alapos, figyeljen
oda minden égi jelre.

Szánjon idõt az elkövetkezõ idõ-
szak megtervezésére.

Nyilas
Nem úgy alakultak a dol-
gok, ahogyan azt elter-

vezte, a célok jelentõs részét nem
érte el. Más trükköket kell alkal-
maznia a siker eléréséért. 

Bak
Figyeljen minden lehetõ-
ségre, mondjon igent a

nagy kihívásokra rejtõ feladatokra,
hogy ezek legközelebb már sem-
milyen problémát ne okozhassa-
nak. 

Vízöntõ
El tudja érni, hogy oda-
figyeljenek önre, a taná-

csát kérjék, vagy épp együtt akar-
janak  dolgozni. Ha jön egy aján-
lat, ne utasítsa vissza.

Halak
Az égiek természetesen
hozzájárulnak remek

eredményeihez, ráadásul, ha elfá-
radt, biztos, hogy újra tud tölte-
kezni. Senki nem állhat az útjába.

Szeptember 18-25.
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Nagy Õ a kockás füzetbõl
Szeptember 18-20.
Díszmadár kiállítás.
Kapcsolódó programok: A díszma-
dár kiállítás ideje alatt éremgyûjtõ,
kézi szövõ és ásványkiállítás.
Szeptember 18-19.
Katona Mihály madárkutató elõ-
adása. A madarak és az emberek
kapcsolata, madarak az ember szol-
gálatában; madarak, mint az ember
hobbija.
Szeptember 19. 10-16 óra
Napbemutatás
Kovács Károly amatõr csillagász,
21-23 óra Távcsöves csillagles. 
Móricz Zsigmond-ház
Szeptember 21. 18 óra
Összefér-e a tudomány és a hit?
Gondolkodók klubjának összejöve-
tele. Vezeti: Berényiné dr. Papp Er-
zsébet ny. gimn. tanárnõ.
Városi könyvtár
Szeptember 22. 18 óra 
Bolgárkertészek Szentesen.
Az intenzív zöldségtermesztés kez-
detei. Dr. Mód László egyetemi ad-
junktus, néprajzkutató elõadása a
városi könyvtár és a Szentes-
Csongrád Rotary Club közös ren-
dezvényeként.
Városi könyvtár
Szeptember 22. 
Lépj az egészség útjára 
10-10.30 Gyülekezõ a Kossuth ut-
cai Coop bolt elõtt
10.30-11.30 Gyaloglás a Dózsa-há-
zig
Szeptember 22. 16.30 óra
Délutáni matiné. Kézmûves foglal-
kozás gyerekeknek.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 23. 18 óra
Magyarország története a 20. szá-
zadban. Õszirózsás forradalom.
Ea.: Poszler György
Városi könyvtár
Szeptember 24. 19-21 óra 
Korok és alkotások az irodalom-
ban.
Mark Twain Tom Sawyer kalandjai.
Ea.: Poszler György
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 24. 15 óra
Kulturális fesztivál a gyermekek
világnapja alkalmából
Móricz Zs. Mûvelõdési Ház
Szeptember 25. 17 óra
Matek Kamill, Kara-Pát a Kelta-
Szkíta Királyság; A kövek mégsem
hazudnak címû elõadása lesz Ma-
gyarok Szövetsége szervezésében. 
Dózsa-ház
Szeptember 25. 18 óra
A simagöröngyösi rémület folyta-
tódik címû könyv bemutatója lesz.
A könyvet bemutatja: Poszler
György tanár.
Városi könyvtár
Szeptember 26. 9 óra
Játékos sportvetélkedõk óvodá-
soknak
Rákóczi F. u. óvoda
Szeptember 27.
Túrakenuzás a Kurca belvárosi
szakaszán
Dózsa-ház
Szeptember 29. 18 óra
Filmklub. A látogató c. amerikai
film vetítése
Városi könyvtár
Szeptember 30. 18 óra
Különös esetek a magyar történe-
lemben – Báthori Erzsébet.
Ea.: Poszler György tanár
Városi könyvtár

A Szentesi Mûvelõdési Központ
a 2015/16-os évadban is megszer-
vezi a közkedvelt Micimackó bérlet
elõadássorozatot, amely öt vidám
gyermekszínházi produkciót tartal-
maz. Az elõadásokat a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban tartják.
Bérletárusítás szeptember 21-tõl az
ifjúsági házban hétköznapokon 9-17
óráig.

Programajánló

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. A zenegépek története. A
szentesi táj – Koszta ecsetjével. 

Csallány Gábor Kiállítóhely:
Régészeti látványtár. Régészhall-
gatók kiállítása. Szalva Péter és
Drahos István-emlékszoba. Nyit-
va: kedd-péntek 9-13, szombat
13-17 óráig.

Idõszaki kiállítás: Szabó Antal
magángyûjtõ, festett tükreinek
kollekciójából látható kiállítás Tü-
körképek címmel. 

Tokácsli Galéria
Stanka Todoroviae festõmû-

vész (Topolyai Mûvésztelep)
munkáit tekinthetik meg az érdek-
lõdõk szeptember 26-ig, keddtõl-
péntekig 9-13, 15-17 óráig,
szombaton 9-13.ig.

Város könyvtár
Itt születtem én ezen a tájon

címmel látható tárlat Bodri Katalin
és Török Katalin festõk, valamint
Magyar Mária grafikus-fotós
munkáiból. Az alkotások október
9-ig tekinthetõk meg.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festménye-

ibõl és kerámia alkotásaiból lát-
ható kiállítás. A mûvészeti iskola
tanulóinak képzõmûvészeti alko-
tásaiból nyílt kiállítás látogatható.
Kézmûves mûhelyek: feketekerá-
mia, vesszõ, gyékény, gyertya és
nemez, csipke, szövés-fonás, fa-
faragás elsajátítására van lehetõ-
ségük az érdeklõdõknek hétfõtõl
szombatig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi fo-

tográfus Családi album címû fo-
tókiállítása november 2-ig láto-
gatható nyitvatartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
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A kilencedik alkalommal megrendezett
egyházmûvészeti fesztiválhoz - melynek ke-
retében országosan több száz rendezvényre
kerül sor - csatlakozva a Szent Anna-temp-
lomban orgona- és kórushangversenyt tarta-
nak szeptember 27-én, vasárnap 17 órakor. A
hangversenyen közremûködik a  Bárdos La-
jos Vegyeskar, orgonál Nagy János. A kórus
németországi szereplése után a legsikeresebb
egyházi kórusmûveit szólaltatja meg. Orgo-
nán  J.S.Bach, Liszt F. és Kodály Z. mûvei
csendülnek fel.

A Királyi Skót Nemzeti Zenekar koncert-
mestere Szentesen.

Fejes Tamás hegedûmûvész hangversenyé-
re szeptember 25-én, pénteken 17 órakor ke-
rül sor az Evangélikus templomban.

A mûvész muzsikus családban született.
Tanulmányait a Békési Zeneiskolában kezd-
te, majd középiskolai tanulmányait Szege-
den folytatta és a budapesti Liszt Ferenc Ze-

neakadémián Szabadi Vilmos tanítványaként
szerezte hegedûmûvészi diplomáját. Ezt kö-
vetõen németországi zenekarokban mûkö-
dött, majd egy londoni ösztöndíj után 12
évig a Philharmonia Orchestra of London
tagjaként híres karmesterek irányításával jár-
ta a világot. Tíz éve a Royal Scottish National
Orchestra másod-koncertmestere és a Royal
Conservatoire of Scotland tanára Glasgow-
ban.

A Fejes Quartet-et 2006-ban alapította,
mellyel nagy sikereket ért el magyar, olasz,
francia fesztiválokon. J.S.Bach szólóhegedûre
írt Szonátáival és Partitáival vált népszerûvé
Glasgowban és az Edinburghi fesztiválon.
Bach szólóhegedûre írt mûvei a hegedûiro-
dalom emblematikus darabjai, a hegedûver-
senyek kötelezõ mûsorszámai.

Fejes Tamás szentesi hangversenyén a C-
dúr és az a-moll Szonáta hangzik el. 

N. J.

Szakrális mûvészetek
fesztiválja

Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

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: szentesinfo.hu/szentesielet

Információink szerint több
lopás is történt a fábián-
sebestyéni Kettesfogathajtó
Világbajnokság ideje alatt a
verseny helyszínén, amit a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon megerõsítettek. Kérdé-
sünkre elmondták, hogy
négy külföldi személy sérel-
mére, nyitott, õrizetlenül ha-
gyott jármûvekbõl és sátrak-
ból tulajdonítottak el kész-
pénzt a bûnözõk. A nyomo-
zás jelenleg is folyamatban
van.

Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
két kiskorúval szemben, akik
az eddigi adatok szerint
Szentes területérõl hét kerék-
párt loptak el, többek között
az ifjúsági ház mellõl, a Bocs-
kai utcából, a Szabadság tér-
rõl és a Brusznyai sétányról.

Eljárás indult egy férfi el-
len egyedi azonosító megha-
misítása miatt. A közúti for-

galomban az általa vontatott
utánfutónak nem volt rend-
száma, és azt egy másik jár-
mûrõl leszerelt rendszámmal
pótolta.

A helyszínen életét vesz-
tette az az idõs asszony, akit
hétfõn reggel tolatás közben
ütött el egy kisteherautó
Nagymágocson. A néni be-
vásárlásból tartott hazafelé,
amikor a tragédia történt. A
tûzoltók emelték fel azt a
kisteherautót, amely egy ma-
gánház udvarából kitolatva
elütötte az idõs asszonyt - a
néni a jármû alá szorult.
Olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy bár mentõ-
helikopter is érkezett érte,
nem tudták megmenteni az
életét. A 84 éves néni infor-
mációink szerint néhány
házzal arrébb lakott. 

Hv
Harminc tonna gabona

égett szerdára virradó haj-

nalban egy szentesi magtár-
ban. Egy külvárosi tanya ud-
varán gyulladt ki a négyszáz
négyzetméteres melléképü-
let, melyben búzát, kukoricát
és zabot tároltak. A tûzhöz a
szentesi, a csongrádi, a kun-
szentmártoni és a hódmezõ-
vásárhelyi hivatásos egysé-
geket riasztotta a mûvelet-
irányítás, és a helyszínen tar-
tózkodott a katasztrófavé-
delmi mûveleti szolgálat
szakembere is. A tûzoltók ki-
érkezésekor az épület teljes
terjedelmében égett. A tulaj-
donos elmondta, több gáz-és
oxigénpalack is van a lángo-
ló magtárban, melyek közül
az oltás során kettõ is felrob-
bant. A tûzoltók további két
palackot vittek ki az épület-
bõl, melyeket egy vízsugár-
ral hûtöttek vissza. A tûzben
senki sem sérült meg, de az
anyagi kár a húszmillió fo-
rintot is meghaladja.

Lopások
a világbajnokságon

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Szeptember 21-ig Dr. Bugyi István Gyógy-
szertár (Kossuth tér 5.) minden nap (hétvégén és ünnepnapokon is) 8-
20 óráig. Dr. Weiss Patika Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek
7.30-19, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70-563-5139.

Készenlét ideje: hétfõ-péntek 20 órától másnap reggel 7.30-ig,
szombaton 20 órától másnap 8-ig, vasárnap 20 órától másnap 7.30-ig

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü szeptember 21-25.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Korhelyleves és

paradicsomleves
A menü: Rántott szelet,

kelkáposztafõzelék
B menü: Tarhonyás csirkepaprikás
Kedd: Húsleves házitésztával és

zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Kolozsvári sertésszelet,
törtburgonya

B menü: Sonkás-gombás makaróni
csõben sütve

Szerda: Lebbencsleves és
zellerkrémleves

A menü: Debreceni tokány,
magyaros
szárazbabfõzelék

B menü: Grill csirkecomb,
zöldfûszeres penne

Csütörtök: Sárgaborsóleves és
tojásos leves

A menü: Sajtimádók karaja,
burgonyapüré

B menü: Gombapaprikás, nokedli
Péntek: Sertésbecsinált leves és

tyúkhúsleves 
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya
B menü: Sült keszeg vagy hekk,

petrezselymes burgonya,
citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü szeptember 21-27.
Hétfõ: Szárazbableves
A menü: Debreceni sertésszelet,

tésztaköret
B menü: Budapest sertésragu,

párolt rizs
C menü: Rántott halfilé, kukoricás

rizs
Kedd: Pirított tarhonyaleves
A menü: Tejfölös-karfiolos

csirkeragu,
petrezselymes rizs

B menü: Sült csirkecomb,
zöldborsófõzelék

C menü: Rántott sertésszelet,
zöldborsófõzelék

Szerda: Zellerkrémleves
gyönggyel

A menü: Csirkepörkölt, fõtt
burgonya

B menü: Pásztortarhonya
C menü: Rántott csirkemell, grill

zöldség
Csütörtök: Daragaluska leves
A menü: Sült oldalas, paradicsomos

káposzta
B menü: Zöldborsós sertésragu,

hagymás törtburgonya
C menü: Rántott csirkecomb,

hagymás törtbugonya
Péntek: Bakonyi gulyásleves
A menü: Meggyes-túrós kuglóf
B menü: Sonkás rakott tészta
C menü: Rántott szárnyasmáj,

rizibizi
Szombat: Galuskaleves
A menü: Görög rántott

sertésszelet, tepsis
burgonya

Vasárnap: Marhacsontleves
A menü: Zúzapörkölt, tésztaköret,

csemegeuborka
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 650 Ft / nyugdíjas

menü, 750 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

Közlekedésbiztonsági vetélkedõ nyitotta szerdán az Európai
Mobilitási Hét rendezvénysorozatát az Ifjúsági Ház melletti
parkban. Az önkormányzat, a Szentesi Huszárok Motoros
Egyesület, a városi rendõrkapitányság, a vöröskereszt, az Or-
szágos Mentõszolgálat és a Profi Autósiskola szervezésében és
támogatásával. 

Az elsõ alkalommal megrendezett vetélkedõn 7 csapat vett
rész és kapott visszajelzést az elméleti és gyakorlati felkészült-
ségérõl. A verseny gyõztese a Koszta iskola. 8.a osztálynak csa-
pata, akik osztálykirándulásra nyertek pénzt. 

Eredmények:
Fiú egyéni: 1. Varga Richárd, 2. Tóth Bence, 3. Tolna Milán
Lány egyéni: 1. Koncz Emese, 2. Gáspár Vivien, 3. Stráma

Klaudia
Csapatverseny: 1. Koszta József iskola 8.a, 2. Koszta József is-

kola 8.b, 3. Szent Erzsébet iskola 7. a
A díjakat a szeptember 19-én rendezendõ Térfesztivál kereté-

ben, a Kossuth téren vehetik át a nyertesek.
Vigyázz jövünk! Közlekedésbiztonsági nap elnevezéssel a

Szentesi Rendõrkapitányság öt helyi óvodában tartott interak-
tív közlekedésbiztonsági foglalkozásokat ugyanezen a napon.

Az Európai Mobilitási Hét rendezvényei folytatódnak. Pén-
teken 16 órától Extrém éjszaka sport programra várják a mo-
zogni vágyókat a Megyeháza udvarán. Szombaton délelõtt 10
órakor rajtol a Csongrád-Szentes G-átfutás, vasárnap a két vá-
ros sportnapja zajlik a csongrádi sporttelepen. Többek között
kenu túra, sárkányhajós evezõverseny és a képviselõ-testületek
barátságos labdarúgó mérkõzése. Hétfõn városfelfedezõ kerék-
pártúra indul a Kossuth térrõl 13:15 órakor, a  vasúti múzeum,
buszállomás, Üdülõközpont érintésével a sporttelepre.

Mobilitási hét

Született: Nádai Sándor és Polyák Hajnalka Eszter
(Brusznyai stny. 15. 3/9.) Sára Eszter, Molnár Imre és Szokol
Marianna (Dózsa Gy. u. 169.) Antal Zoltán, Piti József és
Mravik Klaudia (Wesselényi u. 108.) Flóra, Vajgel Mihály és
Tóth Helga (Józsefszállás tanya 2.) Mihály, Hérány Ferenc és
Marsovszki Mónika (Köztársaság u. 25. 5-13) Péter Pál nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Bubori Róbert és Martók Alíz Mária
(Vekerparti u. 7.), Döme Csaba és Pólya Kitti (Rákóczi Ferenc
u. 179/A), Gyugyut Levente (Mélykút, Május 1. u. 78.) és
Miskolczi Ibolya Kitti (Dr. Udvardi László u. 14.), Somogyi
Tibor (Hódmezõvásárhely, Rét u. 34.) és Sebõk Ilona Andrea
(Nagyhegy 36.).

Elhunyt: Zsemberi János (Korsós sor 41.).

Családi események

Szeptember 18., péntek
16:30, 20:30 3D Everest
18:30 Dübörög a szív
Szeptember 19., szombat
14:30 3D Münó, a holdbéli manó
16:30 Dübörög a szív
18:15, 20:30 3D Everest
Szeptember 20., vasárnap
14:30 3D Münó, a holdbéli manó
16:30, 20:30 3D Everest
18:30 Dübörög a szív
Szeptember 21., hétfõ
16:30 Dübörög a szív
18:15, 20:30 3D Everest
Szeptember 22., kedd
16:30, 20:30 3D Everest
18:30 Dübörög a szív
Szeptember 23., szerda
16:30 Dübörög a szív
18:15, 20:30 3D Everest
Szeptember 24., csütörtök
16:00, 18:15 A kezdõ
20:30 3D Everest

Szeptember 25., péntek
16:00, 20:30 A kezdõ
18:15 3D Everest
Szeptember 26.,szombat
11:00 Nem tûntem el - Richter

Gedeon története
12:30 3D Münó, a holdbéli manó
14:00 Nem tûntem el - Richter

Gedeon története
15:00, 17:15 A kezdõ
19:30 Nem tûntem el - Richter

Gedeon története
20:30 3D Everest
Szeptember 27., vasárnap
12:30 3D Münó, a holdbéli manó
14:00 Nem tûntem el - Richter

Gedeon története
15:00, 20:30 A kezdõ
17:15 3D Everest
19:15 Nem tûntem el - Richter

Gedeon története

Mozimûsor

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete pályázatot hirdet „Az év családja
Szentesen“ díjra.

A pályázati eljárásban olyan családok jelö-
lésével lehet pályázni, ahol a szülõk/nagy-
szülõk emberi magatartása, a gyermekneve-
lés, a gyermekek magatartása, teljesítménye,
a társadalmi értékek megtartása példaértékû
és követendõ lehet a felnövekvõ nemzedék
számára, de akár azon felnõttek számára is,
akik jelenleg a társadalmi normától eltérõ
devianciával nevelik gyermekeiket. A család-
tagok életkora nem meghatározott, és nem

kizárt az egyszülõs családmodell sem. A pá-
lyázatot ajánló nyújthatja be, aki a díjra elõ-
terjeszti az általa ismert vagy megismert, a
díj odaítélésének feltételeivel rendelkezõ csa-
ládot. 

A pályázatokat Pályázati adatlapon lehet
október 15-ig benyújtani a Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájához
(Városháza, földszint 115-ös szoba, Lencséné
Szalontai Mária).

Pályázati adatlap az Irodán található, vala-
mint letölthetõ a www.szentes. hu oldalon
(önkormányzat/ügyintézés/Szociális Iroda).

Pályázat „Az év családja
Szentesen“ díjra


