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Minden eddiginél tartal-
masabb és program gazda-
gabb hetet zárt Szentesen
az Európai Mobilitási Hét
eseménye. Szeptember 16
és 22. között 181 magyar te-
lepülésen, 42 országgal kö-
zösen zajlott esemény prog-
ramjain több ezren vettek
részt a városban.

A sort közlekedésbiztonsá-
gi vetélkedõ nyitotta múlt
héten szerdán az Ifjúsági
Ház melletti parkban, az ön-
kormányzat, a Szentesi Hu-
szárok Motoros Egyesület, a
városi rendõrkapitányság, a
vöröskereszt, az Országos
Mentõszolgálat és a Profi
Autósiskola szervezésében
és támogatásával. Az elsõ al-
kalommal megrendezett ve-
télkedõn 7 csapat vett rész és
kapott visszajelzést az elmé-
leti és gyakorlati felkészült-
ségérõl. A verseny gyõztese
a Koszta iskola 8.a osztály-
nak csapata, akik osztályki-
rándulásra nyertek pénzt. 

További eredmények:
Fiú egyéni: 1. Varga Ri-

chárd, 2. Tóth Bence, 3. Tolna
Milán

Lány egyéni: 1. Koncz Eme-
se, 2. Gáspár Vivien, 3. Stráma
Klaudia

Csapatverseny: 1. Koszta
József iskola 8.a, 2. Koszta
József iskola 8.b, 3. Szent Er-
zsébet iskola 7.a. A díjakat a
térfesztivál keretében a Kos-
suth téren vehették át a
nyertesek.

Vigyázz jövünk! Közleke-
désbiztonsági nap elnevezés-
sel a Szentesi Rendõrkapi-
tányság öt helyi óvodában
tartott interaktív közlekedés-
biztonsági foglalkozásokat
ugyanezen a napon. Csütör-
tökön Szentesrõl a Kossuth
térrõl indulva, a Tisza-gáton
a csongrádi KRESZ- Parkba
kerékpároztak jelentkezõk,
ahol ügyességi és szabá-

lyossági próbákon vehettek
részt.

Az Európai Mobilitási Hét
keretében pénteken 16 órától
Extrém éjszaka sportprog-
ramra és kerékpáros divat-
bemutatóra várták a mozog-
ni vágyókat a megyeháza
udvarán. Szombaton délelõtt
10 órakor rajtolt a Csongrád-
Szentes G-átfutás több mint
400 fõ nevezõ (részletek a 6.

oldalon). Délután a legki-
sebb vonultak fel „motorja-
ikkal“ a Kossuth Lajos utca
bíróság melletti körforga-
lomtól a Kossuth téri körfor-
galmon át a fõtérig, ahol a
Vöröskereszt helyi szerveze-
te finomságokkal és lufikkal,
a Tücsök zenekar pedig vi-
dám énekekkel várta a gye-
rekeket.

(folytatás a 3. oldalon)

Ezreket mozgatott
a mobilitási hét

A külterületen és tanyá-
kon élõk biztonságát szol-
gálja a szentesi polgárõrök
új terepjárója. A Darányi Ig-
nác Terv pályázatán nyert
összkerékhajtású, földuta-
kon is használható Suzuki
Vitara ára 6,3 millió forint, a
megkülönböztetõ jelzések,
fényhíd felszerelés és a fel-
matricázás még további 200
ezer forintba került.

– Legfõbb helyi partne-
rünk a polgárõrség. Csak jó
szerszámokkal lehet jó mun-
kát végezni – fogalmazott a
csütörtöki ünnepélyes áta-
dón Balogh Szabó Imre városi
rendõrkapitány, aki hasznos
és eredményes munkavég-
zést valamint eseménymen-
tes szolgálatot kívánt a pol-
gárõröknek.

– A megfelelõ eredményû
feladatok teljesítése érdeké-

ben közel 1000 darab hason-
ló jármûvet biztosít a kor-
mány a polgárõrök munkájá-
hoz – mondta Farkas Sándor.
Az országgyûlési képviselõ
szerint az új autó a polgár-
õrök külterületi jelenlétét
erõsíti, ami az ott élõk biz-
tonságérzetét fokozza. Minél
kevesebb beavatkozást kí-
vánt és legyenek továbbra is
meghatározó szervezet a
rend és biztonság területén.

Szirbik Imre is hasonlóan
vélekedett, miszerint a város
biztonsága nem csak a hiva-
tásos állomány munkáján
múlik, hanem az önkéntesek
közösségén is, akik segíthet-
nek a rendfenntartásban. A
polgármester megköszönte a
polgárõrök munkáját, akik a
szabadidejüket áldozzák fel.
Hozzátette, a város a költ-
ségvetésébõl, a képviselõk

pedig saját keretükbõl támo-
gatják anyagilag a helyi pol-
gárõrséget. – Ezt az autót
nem csak a lakosok látják,
hanem a rossz szándékú em-
berek is, akiket tartson visz-
sza a polgárõrök jelenléte.

Szabó Zoltán Ferenc kép-
viselõ, a Szentesi Kinizsi
SZITE elnöke ebbõl az alka-
lomból jelentette be, hogy a
sportegyesület együttmûkö-
dést köt a szentesi polgárõr-
séggel a futballpályák biz-
tonsága érdekében. Egyben
„Polgárõr a labdarúgás biz-
tonságáért“ elnevezéssel dí-
jat alapítanak, az elismerõ
oklevelet és tárgyjutalmat
minden évben a legaktívabb
három polgárõr kapja meg.
A megállapodást a helyszí-
nen írta alá õ és Kõrösi Imre, a
polgárõrség helyi elnöke.

(folytatás a 8. oldalon)

Terepjáró a polgárõröknek

Sipos Editre
emlékeztek

A fiatalon elhunyt világ- és Európa-bajnok válogatott
magyar vízilabdázóra emlékezett a „Csúcsrajárók” Alapít-
vány a Vízilabda Utánpótlásért szervezésében rendezett
nemzetközi ifjúsági lány vízilabda torna és ünnepség. A
torna ideje alatt Sipos Edit  sportolói ereklyéibõl rendeztek
kiállítást a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ
Dísztermének elõterében. 7. oldal

Tokácsli kiállítás
magángyûjtõk képeibõl

Október elsején nyílik a száz éve született szentesi

festõmûvész, a város díszpolgára, Tokácsli Lajos gyûj-

teményes kiállítása a nevét viselõ galériában. Magán-

személyektõl és intézményektõl több tucatnyi fest-

mény érkezett a mûtárgyakat begyûjtõ és dokumentáló

Koszta József Múzeumba, ezekbõl közel ötvenet láthat

majd a közönség. 3. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Lassan egy év telt el a ta-
valy októberi helyhatósági
választások óta. A szentesi
eredményt látva sokakban
kétség merült fel, vajon a
baloldali polgármester és a
képviselõ-testületben több-
ségbe került kormánypárti
t ö b b s é g  m e n n y i r e  t u d
együtt dolgozni. Az elmúlt
hónapok azt mutatták, hogy
a tanácskozások zajosabb
viták nélkül, a város fejlõ-
dése pedig nagyobb akadá-
lyok nélkül folytatódik. A
város vezetésérõl, fejlõdésé-
rõl kérdeztük Szirbik Imre
polgármestert.

– A választási eredményt
látva többen kételkedtek ab-
ban, hogy feszültségektõl, el-
lenségeskedésektõl mente-
sen, hatékonyan, a város ér-
dekében tud majd együtt
dolgozni a Fidesz többségû
testület és a baloldali pol-
gármester.

– A klasszikus fogalmak
mint ellenzék viszonylagos.
Ki kinek az ellenzéke, a kor-
mánynak igen, a városnak
nem. Politikai erõtõl függet-
lenül, a városért felelõs gon-
dolkodás jellemzi mindkét
oldalt. A szentesi modellre
felfigyelt az országos politi-
kai is, tud jól együtt dolgoz-
ni a két oldal.

– Milyen célokat sikerült
megvalósítani a kitûzött
tervekbõl?

– A választáson induló je-
löltek elképzeléseit, ígéreteit,
elvárásait átnéztem, közülük

a kampány hevében átgon-
dolatlanul tett kijelentéseket
leszámítva a 90 százalékuk
bekerült a 2020-ig szóló gaz-
dasági programjába. A város
idei költségvetésében kisebb
célok kerültek be, mint a kis-
piacok hamarosan kezdõdõ
felújítása és néhány intéz-
mény kisebb korszerûsítése.
Megtörténtek a programki-
alakítások, a besorolások a
megfelelõ területre és a pá-
lyázatok elõkészítése, most a
megfelelõ pályázatok megje-
lenésére várunk. Sikerült a
TAO segítségével forrást sze-
rezni a labdarúgók számára
a sportszálló felújítására va-
lamint az Üdülõközpontban
a vízilabdások klubházfe-
jlesztésére is. Elbírálásra vár
a Sportközpont fejlesztésére,
a Havas-ház felújítására és a
Petõfi szálló Norvég alaphoz
benyújtott pályázata. Elké-
szült a strandon a wellness
részleg, a régi 50-es meden-
ce, az új termálkút, a városi
közvilágítás korszerûsítése
és a régi hulladéklerakók re-
kultivációja. Év végére befe-
jezõdik a Rákóczi utcai sze-
méttelepnél egy vizes élõ-
hely kialakítása, az ivóvízja-
vító program és a szennyvíz-
telep korszerûsítése. Folyta-
tódnak majd az útfelújítások
a bíróság melletti körforga-
lom és a Szent Anna utca kö-
zötti szakaszon, a parkolókat
is beleértve.

(folytatás a 3. oldal)

Elképzelések
munkahelyre ,

szál lóra
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A Csúcsrajárók Alapítvány kezde-
ményezte, hogy a Széchenyi-ligetben
lévõ strandfürdõ területén egy sétányt
nevezzenek el Sipos Editrõl, a közel-
múltban elhunyt világ- és Európa-baj-
nok válogatott magyar vízilabdázóról.
Szentes Város Képviselõtestülete az
indítványt elfogadta, és 2014. február
28-án tartott közgyûlésén határozatot
hozott arról, hogy a „szentesi Liget Ét-
teremtõl a strandfürdõ kapujáig meg-
lévõ gyalogos út, és folytatásaként a
strand bejáratán keresztül a strand te-
rületén a kaputól a faházakig kiépített
térkõ burkolatos sétányt jelöli meg
Sipos Edit sétányként”. A névadóról
tudni kell, hogy Szentesen született
1975. március 2-án. A sportpályafutá-
sát úszóként kezdte, majd áttért a vízi-
labdára. A Szentesi Vízilabda Klub nõi
csapatával 1989/90-ben, 1991/92-ben,
majd 1993/94-ben,  1995/96-ban,
1996/97-ben és ezt követõen 2000-ig
folyamatosan megnyerték a magyar
bajnokságot. 1993-ban tagja volt a vi-
lágkupán a harmadik helyezést elért
csapatnak. Szentesi együttesével
aranyérmet szereztek az 1992/93-as
LEN-Bajnokcsapatok Európa Kupáján
(BEK), 1994-ben pedig harmadikok
lettek a Junior Európa Bajnokságon.
Még ugyanebben az évben tagja volt a
Rómában megrendezett világbajnok-
ságon aranyérmet nyert magyar válo-

gatottnak. 2000-tõl az olaszországi
Athlon 90 vízilabdacsapat játékosa
lett,  késõbb a szintén olasz IGM
Ortigia Sportklub színeiben verseny-
zett.  A 2001-es budapesti Európa
Bajnokságon a magyar válogatottal
aranyérmet szerzett. 2002 szeptembe-
rében az IGM Ortigia klubjától a Du-
naújvárosi Fõiskola VE csapatához
igazolt. Ugyanebben az évben meg-
kezdte tanulmányait a Dunaújvárosi
Fõiskola közgazdaság szakán. 2002
decemberében a magyar csapat tagja-

ként aranyérmet szerzett a világku-
pán. Az elkövetkezõ években többszö-
rös magyar bajnok, a nõi válogatott
oszlopos tagja. 2004–2006 között egy
rövid idõre ismét a szentesi vízilabda
csapat tagja volt „vendégjátékosként”.
2007-ben befejezte fõiskolai tanulmá-
nyait; a következõ évben visszavonult
az aktív sportolástól. Hamarosan ha-
zatelepült Szentesre, és úszásoktatás-
sal foglalkozott. 2010-ben a Szentesi
VK szurkolói megválasztották az évti-
zed legmegbízhatóbb vízilabdázójá-
nak. Szervezetét ekkor már megtá-
madta a gyógyíthatatlan, borzalmas
kór: a rák. Éveken át kitartóan küzdött
agydaganata ellen; barátai, csapattár-
sai, tisztelõi gyûjtést szerveztek fel-
gyógyulására. Mindez hiábavalónak
bizonyult: 2013. augusztus 13-án, 38.
életévében elragadta a halál. Magyar
József, a Szentesi VK elnöke nekrológ-
jában kiemelte, hogy Sipos Editet „az
eredményei, sportpályafutása a legna-
gyobb magyar vízilabdások közé eme-
li. A szülõvárosában, Szentesen elért
BEK gyõzelemmel, a világbajnoki cím-
mel és a többi nagy sikerrel a szentesi
és a magyar vízilabdasport történel-
mének meghatározó személyiségévé
vált”. Ezt reprezentálja örök idõkre a
róla elnevezett sétány és a mosolyát
megörökítõ bronz mellszobor (Lantos
Györgyi és Máté István alkotása),
amelyek felavatására 2014. március
végén került sor több száz sportbarát
és tisztelõ részvételével.

Labádi Lajos

Azt hinnénk, hogy a nyár
az életünkben az az évszak,
amikor „zajlanak” az esemé-
nyek. Pedig dehogy: nyáron
pihenünk, lazítunk, töltõ-
dünk. Az események õsszel
kezdõdnek. Nagy lendület-
tel, teremtõ erõvel indítunk
útra projekteket, folytatjuk a
régieket. Átszínezzük a nya-
rat, a harsány zöld mellett
lágy és puha színekkel fest az
õsz. Tudjuk, hogy eljött az al-
kotás, a tanulás, a munka
ideje. 

Olvass az õszi
ködben is!

Minden nap kerül valami
új a polcokra. A hangos-
könyvtár jobbnál jobb ide-
gennyelvû könyvekkel gya-
rapodott az utóbbi idõszak-
ban. Angol, német, spanyol,
olasz nyelvû olvasmányo-
kat lehet találni hanganyag-
ga l  együt t ,  különbözõ
mennyiségû szókészlettel.
Így a kezdõk, és a rutino-
sabb nyelvtanulók is megta-
lálják a számukra legmegfe-
lelõbbet. A gyermekkönyv-
tárban a legkisebbeknek
szóló meséktõl, a komoly
kamaszkorúaknak íródott
mûveken át, az új sláger-
könyveken keresztül sok jó
olvasnivaló között lehet
böngészni. Minden korosz-
tály érdeklõdve lapozgatja
az okos könyveket, melyek-
nek témája igencsak válto-
zatos: olvashatunk izgõ-
mozgó fogakról, tûzoltó au-
tókról, (há-zi)sárkányokról,
a történelem rejtélyeirõl, az
élõvilág csodáiról… Azzal
már nem is próbálkozom,
hogy a felnõtt könyvtárban
található újdonságokat rész-
letesen bemutassam. Mind-
két könyvtár közösségi ol-
dalán – ha nem is a teljesség
igényével – de ízelítõt kap-
hatnak újdonságainkból. 

e-Könyvtár Szentes - Digi-
tális helytörténeti gyûjtemé-
nyünk CD és DVD korongo-
kon immár 15 éve gyarapo-
dik. Az Interneten 2010 óta
folyamatosan bõvül az e-
Könyvtár Szentes – címe:
ekonyvtar.vksz.hu. Mintegy
12.000 szöveges dokumen-
tum – köztük a Szentesi Élet
teljes archívuma – mellett
jelentõs számú képi-, hang-
és videó-felvétel válik el-
érhetõvé általa.

Mesék
felnõtteknek…

Népmese napja a felnõtt
könyvtárban: Szûcs Mik-
lós mesemondó, népzenész
mond mesét felnõtteknek,
szeptember 28-án, hétfõ este
18 órai kezdettel.

Mesék
gyerekeknek…

Szeptember 29-én, kedden,
egész napos programokkal
várunk mindenkit a Gyer-
mekkönyvtárban, aki velünk
együtt szeretné megünnepel-
ni Benedek Elek születésnap-
ját. Reggel 8-tól este 6-ig, ami
belefér.

Mindenki tehetsé-
ges valamiben!

Mi, a tehetséggondozás-
ban: könyvtárunk Akkredi-
tált kiváló tehetségpont!

A szentesi Városi Könyvtár
Programozó szakkörre azo-
kat az informatika iránt ér-
deklõdõ 13-16 éves diákokat
várja, akik szeretnének meg-
ismerkedni az objektum ori-
entált programozás alapjai-
val. A jelentkezés feltétele
készség szintû internet hasz-
nálat. Jelentkezési határidõ:
október 8. személyesen vagy
e-mail-ben (dancsom@vksz

.hu) Elsõ szakköri alkalom
2015. október 10-én (szom-
bat) 9 órától a felnõtt könyv-
tár épületében (Kossuth u.
33-35.). Ezt követõen 2 heten-
te, alkalmanként 2 órában
kerül sor a képzésre, mely-
nek során a résztvevõk töb-
bek között a programok fel-
építésérõl, alapvetõ utasítá-
sokról és vezérlési szerkeze-
tekrõl, a változók és függvé-
nyek használatáról tanulnak.
Megismerkednek továbbá a
grafika-készítés alapjaival. A
tanév során több egyszerûbb
flashjátékot is készítenek
majd. 

Az adaptív szókincs fej-
lesztõ, egymásra épülõ fog-
lalkozások során a résztve-
võk szókészletét,   kommuni-
kációját fejlesztjük az önis-
merettel párhuzamosan.
Foglakozásainkat szigorú ke-
retek között végezzük. Ezt a
keretet a játékok és a mesék
alkotják. 

Az Alkotóka kézmûves
foglalkozásokra várjuk (a
Gyermekkönyvtárba) min-
den második héten azokat az
érdeklõdõket, kicsiket és na-
gyokat egyaránt, akik szeret-
nek apró kis csudadolgokat
készíteni.

Felnõttképzés
A digitális írástudást elõse-

gítõ képzéseink rugalmasak
és személyre szabottak, alap-
vetõen az Európai Számító-
gép-használói Jogosítvány
(ECDL) megszerzését céloz-
zák. Az egyes modulok tár-
gya a számítógép- és online
ismeretek, a szövegszerkesz-
tés és a táblázatkezelés, vala-
mint a prezentáció készítés, a
képszerkesztés és a websz-
erkesztés.

Emellett informatikai alap-
ismereteket átadó tanfolya-
mokat és egyéni igények sze-
rint megvalósuló képzéseket
is szervezünk.

Nem kilóra megy: prog-
ram(m)ok.

Állandó, mégis változatos
mûsorok: Filmklub, Gondol-
kodók klubja, Történelmi rej-
télyek, Grafológia klub, Kiál-
lítások. Szeptembertõl – júni-
usig. 

Filmklub – Minden máso-
dik héten, keddenként 18
órától, érdekes és különleges
filmeket láthatnak.

Gondolkodók klubja – ha-
vonta egy alkalommal, Be-
rényiné Dr. Papp Erzsébet
nyugalmazott gimnáziumi
tanárnõ vezetésével kere-
sünk választ az élet nagy kér-
déseire.

Történelem, mindenkinek
– Poszler György tanár úr ka-

lauzolja az érdeklõdõket a
magyar történelem és a ma-
gyar történelmi rejtélyek la-
birintusában.

Grafológia klub – vezeti K.
Horváthné Szabó Edit grafo-
lógus.

Kiállításaink – ahol helyi
alkotók mutatkoznak be –,
háromhetente megújulnak. 

Õszi könyvtári
napok: október

5-tõl 11-ig.
Ilyenkor õsszel, ország-

szerte mozgolódnak a könyv-
tárak: akciókkal, programok-
kal igyekszünk felhívni a la-
kosság figyelmét arra, hogy
jó olvasni, hogy jó könyvtár-
ba járni. Közkívánatra: meg-
bocsátás hete! Egész héten, a
késedelmi díj megfizetése
nélkül vissza lehet hozni a
könyveket, DVD-ket. 

Ajándék beiratkozás fél év-
re október 5 és 11 között –
egy meglepetés napon (fi-
gyeljék a felnõtt és a gyer-
mekkönyvtár facebook olda-
lát, az akciót megelõzõ nap
lesz a beharangozó). Szemé-
lyesen, a „meglepetés na-
pon” vehetõ igénybe a ked-
vezmény.

Az õszi könyvtári na-
pok rendezvényei a Felnõtt
könyvtárban:

6-án, kedden 18 órától:
Poszler György elõadása.

7-én, szerdán 15 órától
Egészség = élet, elõadás.

7-én, szerdán 18 órától
Mirtse Zsuzsa könyvbemu-
tatója: Lovag-kór.

8-án, csütörtökön 15 és
18 óra között a grafológiai
elemzés.

8-án, csütörtökön 18 órától
„Határ-futás 2015” Zipperer
Viktor – az MH 37. II. Rákó-
czi Ferenc Mûszaki Ezred és
a Városi Könyvtár közös
programja. (A társszervezõ
jelezte, hogy a program egy

késõbbi idõpontra tevõdhet
át.)

10-én, szombaton egy kü-
lönleges kiállítást fogunk
megnyitni!

Az õszi könyvtári napok
rendezvényei a Gyermek-
könyvtárban:

5-én, hétfõn: 10 órától –
Kedvenc könyvem, köny-
ved, könyveink. 

6-án, kedden 9 és 13 órától
– Régi pénzek titkai.

7-én, szerdán 10 órától –
Olvasunk együtt! A jogerõ
legyen veled!

Mindkét könyvtárban ok-
tóber 11-én vasárnap 9-tõl 17
óráig könyves vasárnap. A
központi könyvtárban ven-
dégeink lesznek: a Szentesi
Mûvelõdési Központ Kézi-
munka Szakköre, a Kurca-
parti foltvarró klub, Török
Károly gyufaszál építõ, Gere
Sándor és Barabás Anikó
kekszformázó sodrófáit, és
egyéb varázslatos eszközö-
ket mutatnak be. Az olvasó-
teremben õszi díszek (deko-
rációk) készítésére várjuk az
érdeklõdõ gyermek és felnõtt
látogatókat.

A Gyermekkönyvtárban
egész napos színes progra-
mokkal várjuk az érdeklõdõ-
ket.

* * *
Kedves látogatóinknak,

vendégeinknek, olvasóink-
nak köszönöm munkatársa-
im nevében, hogy megtisz-
telték könyvtárunkat eddig
jelenlétükkel. Kérem, jöjjenek
minél többször, és hozzák el
barátaikat!

Várjuk Önöket a könyvtár
programjaira, térjenek be
hozzánk egy jó könyvre, s ez-
úttal kérem Önöket, hogy aki
még nem tette meg – regiszt-
rációjával támogassa intéz-
ményünket.

Szûcs Ildikó
ügyvezetõ-igazgató

Könyvtár kilátással

Utcáink, tereink névadói (153.)

Sipos Edit sétány
A Zene Világnapját 1975

óta Yehudi Menuhin és az
UNESCO zenei tanácsának
a felhívására ünneplik októ-
ber 1-jén. Mi, szentesi zene-
barátok szeretnénk az idén
is továbbéltetni ezt a nemes
hagyományt.

A nagyszerû hegedûmû-
vész e szavakkal hívta föl a
figyelmet kezdeményezésé-
re: „Arra szeretnék buzdítani
minden várost, falut és or-
szágot, hogy rendezzenek
sokféle zenei eseményt ezen
a napon. Örülnék, ha nem-
csak koncerteken, rádiómû-
sorokban szólalnának meg
régi és fõként mai mûvek,
hanem spontán megnyilvá-
nulásként utcákon és tereken
is muzsikálnának énekesek,
kórusok, jazz-zenészek és a
komolyzene legjelentõsebb
elõadói. …”

Azt szeretném, ha a csend-
nek e perceit követõen utcá-
kon, minden gyárban, ott-
honban, koncertteremben és
operaházban megszólalna a
zene…”.

Mi, szentesi zeneszeretõ
pedagógusok és diákok, a
Koszta József, a Deák Ferenc
és a Kiss Bálint Református
Általános Iskola, valamint a
Horváth Mihály Gimnázium
énektanárai és énekelni sze-

retõ növendékei úgy hatá-
roztunk, hogy továbbvisszük
ezt a szép kezdeményezést. 

Október 1-jén, csütörtökön
13 órától Szentes legszebb
helyén, a Kossuth téren sze-
retettel várunk minden zene-
szeretõ érdeklõdõt közös
éneklésre és muzsikálásra.
Az elsõ októberi napon – ha
csak néhány percre, vagy
akár egy-két órára is – hadd
kerüljön a középpontba ma-
ga a muzsika, a maga érték-
világával és örömével, lélek-
nemesítõ hatásával.

Jövõ csütörtökön tehát
szeretnénk továbbadni a ze-
nében, muzsikálásban és kö-
zös éneklésben átélhetõ örö-
möt és lelkesítõ élményt. Hi-
szen akár mûvelõi, akár csak
élvezõi vagyunk ennek az is-
teni adománynak, átérezhet-
jük, hogy énekelni jó. Aki át-
érzi, átéli ezt az örömöt, saját
belsõ értékeit megújítja, és –
Kodály gondolatával élve –
lélegzethez juttatja a lelkét,
miközben az együtt muzsi-
kálás, a közösség örömét is
átéli.

Kérem, fogadják szeretet-
tel és nyitottsággal felhí-
vásunkat! Vegyünk részt
együtt a zene ünneplésében!

Mészárosné
Surányi Olga

Engedjük fellélegezni a lelkünket!

Felhívás a Zene
Világnapjára



22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  2255.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 33

(folytatás az 1. oldalról)
Va s á r n a p  a  k é t  v á ro s

sportnapja zajlott a csongrá-
di sporttelepen a képviselõ-
testületek tagjai és az önkor-
mányzati hivatalok dolgozói
között. A szentesiek egy ré-
sze kerékpárral érkezett a
csongrádi Sporttelepre, ahol
elõször labdarúgásban, ki-
élezett küzdelemben 3:2-re
nyert Szentes, majd a sár-
kányhajók küzdelmében –
igaz csak egy hajszállal – de

ismét a szentesiek gyõztek.
Hétfõn városfelfedezõ ke-

rékpártúra indult a Kossuth
térrõl a vasúti múzeum,
buszállomás, Üdülõközpont
érintésével a sporttelepre.

Kedden délelõtt a Kossuth
utca lezárt szakaszán az óvo-
dásokat és kisiskolásokat
várták aszfaltrajzolásra, báb-
elõadásra, arcfestésre és egy
kis tornára.

„Lépj az egészség útjára“
elnevezéssel szervezett gya-

loglást, sétát a Szentesi Kis-
térségi Egészségfejlesztési
Iroda az Európai Mobilitási
Hét, valamint a Gyalogló vi-
lágnap céljaihoz kapcsolód-
va a Klauzál utcától a Dózsa-
házig. A Legrand Zrt. hagyo-
mányos „Két kerékkel egész-
ségesebb” elnevezésû sport-
rendezvény rekordszámú
résztvevõvel zajlott. A hato-
dik alkalommal megrende-
zett kerékpáros felvonuláson
2997-en vettek részt. A je-
lentkezõ oktatási intézmé-

nyek létszáma alapján a kö-
zépiskolák közötti sorrend:
1. Boros Sámuel Szakközép-
iskola és Szakiskola, 2.
Pollák Antal Mûszaki Szak-
középiskola, 3. Horváth Mi-
hály Gimnázium, 4. Bartha
János Kertészeti Szakképzõ
Iskola, 5. Zsoldos Ferenc Kö-
zépiskola és Szakiskola.

Az általános iskolák kö-
zötti sorrend: 1. Kiss Bálint,
2. Koszta József, 3. Deák Fe-
renc, 4. Szent Erzsébet, 5.
Klauzál Gábor.

Az intézmények helyezé-
sük alapján összesen 1 millió
forint (200, 150, 100 ezer, il-
letve 50-50 ezer) támogatást
kaptak a szervezõtõl.

-bes
Fotók: Vidovics

A város 2014-2019-es ön-
kormányzati ciklusra vonat-
kozó gazdasági programját
is elfogadhatják a képvise-
lõk, a tavaly óta bekövetke-
zett változásokkal kiegészít-
ve a nyári szünetet követõ
elsõ tanácskozáson. Elké-
szült a Koszta József és a De-
ák Ferenc általános iskolák
sporttermeinek, sportpályái-
nak állapotfelmérése és ez
alapján megszületett a felújí-
tási-, korszerûsítési javaslata.
Amennyiben a képviselõ-tes-
tület az elõterjesztést elfo-
gadja, akkor a jövõ évi költ-
ségvetésben – pályázatok
függvényében – szerepelhet
az elképzelések megvalósítá-
sa. A Hajléktalan Segítõ Köz-
pont Nappali Melegedõ épü-
letrészének felújítása is szük-
ségessé vált. A felmérés alap-
ján a bõvítés gazdaságtalan
az épület rossz állapota mi-
att, egy új, korszerû épület-
rész kialakítása, felszerelése
110 millió forintba kerülne.
Amíg erre nincs pénzügyi
forrás, addig a Nappali Me-
legedõ mûködéséhez ha-
laszthatatlan munkákat el
kell végezni.

A helyi közszolgálatban és
az oktatás területén kiemel-
kedõ munkát végzõk külön
elismerésére alapít több díjat
az önkormányzat: Kiemelke-
dõ közszolgálatért; Kiemel-
kedõ pedagógiai munkájá-
ért; Tehetséggondozás terü-
letén végzett kiemelkedõ

munkájáért; és Dr. Csergõ
Károly Emlékéért elnevezés-
sel. 

Elkészült a város Integrált
Településfejlesztési Stratégiá-
ja, ami most kerül a testület
elé. Az anyag rendszerbe
foglalva tartalmazza azokat
a fejlesztési elképzeléseket,
melyeket a város 2020-ig ter-
jedõ idõszakban meg kíván
valósítani. Elfogadása esetén
az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia hamarosan ol-
vasható lesz a város honlap-
ján is.

Tárgyalásra kerül még töb-
bek között a Helyi Esély-
egyenlõségi programjának
felülvizsgálata, az önkor-
mányzat 2015. évi költségve-
tésének I. félévi végrehajtá-
sáról szóló beszámolóról és a
költségvetési rendeletének
módosítása valamint néhány
önkormányzati ingatlan érté-
kesítése illetve törzsvagyon-
ból való kivonása. Zárt ülé-
sen döntenek a városi dísz-
polgári cím odaítélésérõl és a
Szentesi Élet hetilap kiadásá-
ra alakuló gazdasági társa-
ság nevének ügyvezetõjének
személyérõl is.

A tanácskozás pénteken 14
órakor kezdõdik a Városhá-
za dísztermében, az ülés
nyílt részét bárki nyomon
követheti a helyszínen. A
képviselõ-testület döntései-
rõl következõ lapszámunk-
ban számolunk be.

BG

Felújítások
és elismerések
a testület elõtt

Október elsején nyílik
a száz éve született szen-
tesi festõmûvész, a város
díszpolgára, Tokácsli La-
jos gyûjteményes kiállítá-
sa a nevét viselõ galériá-
ban. Magánszemélyektõl
és intézményektõl több
tucatnyi festmény érke-
zett a mûtárgyakat be-
gyûjtõ és dokumentáló
Koszta József Múzeumba,
ezekbõl közel ötvenet lát-
hat majd a közönség.

Még az év elsõ felében
tett közzé az önkormány-
zat egy felhívást, melyben
Tokácsli-festményeket bir-
tokló magánszemélyeket
kértek arra, kölcsönözzék
egy kiállításra a mûveket.
A felhívásra szerencsére
nyitott volt a lakosság. A
múzeum vállalta, hogy be-
gyûjti, szakmailag feldol-

gozza, dokumentálja, illet-
ve szállítja a beérkezett
mûveket, melyekért fele-
lõsséget is vállal. A mûve-
lõdési központ végzi a ki-
vitelezést, s az intézmény
fõtéri galériájában – mely
2010-ben vette fel a mû-
vész nevét – rendezik a ki-
állítást. 

Városunkon kívül Cson-
grádról és Szegedrõl sike-
rült még alkotásokat be-
s z e re z n i ,  k ö z t ü k  t ö b b
olyan mû is akad, melyek
még soha nem voltak lát-
hatóak a nagyközönség
számára. Kölcsönzött mû-
veket az önkormányzat, a
könyvtár, s még a mentõ-
állomás is, s persze a mú-
zeum – amúgy igen cse-
kély – Tokácsli-gyûjtemé-
nyébõl is látható lesz egy
önarckép. A beadott képek

túlnyomó többsége kifo-
gástalan állapotban került
hozzájuk, melyekbõl Tóth

Attila mûvészeti író válo-
gatta ki a tárlaton szereplõ
képeket, mivel mindegyik
kiállítására nincs lehetõ-
ség. A szakember közre-
mûködött egy monográfia
megírásában is, a mûvé-
szeti részt õ, az életrajzi
fejezeteket Labádi Lajos

fõlevéltáros állította össze.
Vidovics Ferenc lefotózta a
festményeket, így gyakor-
latilag készen áll egy kata-
lógus anyaga. 

Október 1-jén 17 órakor
Tóth Attila nyitja meg a
tárlatot, mely rendhagyó
módon két hónapon ke-
resztül várja a látogatókat,
egészen november 28-ig.

D. J.

Tokácsli-kiállítás
magángyûjtõk képeibõl

– Egy nemzetközi hadgya-
korlat keretében hárul nagy
szerep a szentesi MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red hídépítõ századaira –
mondta Ben Hodges altábor-
nagy, az Európában állomá-
sozó amerikai haderõ fõpa-
rancsnoka, amikor idén ta-
vasszal az elismerés legma-
gasabb fokán beszélt a
honvedelem.hu-nak a Ma-
gyar Honvédség hídépítõ
képességérõl. A Brave War-
rior 2015 elõhangjaként az
ezred elsõ és második száza-
dának hídépítõ katonái szep-
tember 11-én pontonhidat te-
lepítettek Gyõrben, a Moso-
ni-Dunán. A mûszakiak dol-
gát nehezítette az alacsony
vízszint és a meredek, fel-
ázott part. A mûszaki ezred
hídõrséggel, hídosztaggal, és
forgalomszabályozó kato-
nákkal is segítette és fel-
ügyelte a biztonságos közle-
kedést. 

A Brave Warrior 2015 elne-
vezésû, magyar vezetésû,
többnemzeti hadgyakorlat
szeptember 14. és október

21.  között zajlik. A több or-
szágban zajló NATO gyakor-
latsorozat részeként összes-
ségében, de nem egy idõben,
hét nemzet, több mint 1200
katonája gyakorlatozik Ma-
gyarországon. A szlovák, uk-
rán, szlovén, román, és hor-
vát résztvevõk mellett legna-
gyobb létszámban az Euró-
pában állomásozó amerikai
haderõ alegységeitõl érkez-
tek katonák, mintegy ötszá-
zan - áll a Honvédelmi Mi-
nisztérium közleményében.

Szeptember 17-én a gyakor-
latra érkezõ amerikai erõk –
együttmûködve a magyar
katonákkal – vízi átkelést
hajtottak végre a  MH 37. II
Rákóczi Ferenc által épített
pontonhídon Gyõr-Bácsa tér-
ségében, a Mosoni Duna
ágon. 

A Brave Warrior további
eseményei és kapcsolódó
gyakorlatai a honvédség
központi gyakorlóterén, Új-
major és Várpalota térségé-
ben zajlanak október 21-ig.

Bátor harcosok

(Folytatás az 1. oldalról)
– Sokszor elhangzott: leg-

fontosabb feladat a munka-
helyteremtés. 

– A fõ célok nem változtak,
alapvetõ az új munkahelyek
létrehozása, de a meglévõk
fejlesztésén, korszerûsítésén
keresztül is bõvíthetõ a mun-
kalehetõség. Ahol tudjuk ki-
ajánljuk, bemutatjuk a vá-
rost és már látszódnak
eredményei az Ipari parkban
és azon kívül is. Az iparban
450, az agráriumban 100
munkahelyet céloztunk meg.
A Hungerit Zrt. esetében na-
gyobb fejlesztés várható és
épült 2 új, korszerû üvegház
és továbbiak építése szerepel
a tervek között. Kérdés az
idegenforgalom területén
célként kitûzött 100 munka-
hely. Közmegegyezés van a

Petõfi szálló eredeti elképze-
lésektõl eltérõ, többcélú fel-
újítására. Be kell látni, önálló
szállodaként nem életképes.

– Mi szerepel a hosszú tá-
vú fejlesztési tervek között?

– Elkészült és a képviselõ-
testület elfogadta a város
2020-ig szóló gazdasági
programját. A fejlesztések
egy része kormányzati segít-
séget igényel. Ilyen például a
451-es közút felújítása Gátér
és Szentes között vagy az
elõzõ ciklusban elmaradt
kórház rekonstrukció, az ere-
deti elképzelések szerinti
mûtõtömb megvalósítása. A
már említett Petõfi szálló
kérdésének teljes megoldása,
szállásfejlesztés a gazdasági
szféra bevonásával, az okta-
tási intézmények, mint a
gimnázium és a Boros kö-

zépiskola, a Koszta, a Deák
általános iskola és a Terney
kollégium esetében a fenn-
tartó KLIK és Szakképzési
központ bevonásával. Ezek-
nél az épületeknél a város
magára vállalja a beruházási
program elkészítését, a meg-
valósítás már állami forrást
igényel. Ezen túlmenõen az

önkormányzat saját költség-
vetésébõl is megvalósítható-
ak kisebb léptékû fejlesz-
tések. Többek között egy
naperõmûpark létrehozásán
dolgozunk, amely biztosít-
hatná a közintézmények
elektromos ellátását.

– Mekkora esélyt lát a
gazdasági program megvaló-
sulására?

– Visszatérve a beszélgeté-
sünk elejére, szerencsés is le-
het a város vegyes politikai
színezete. A kormányzathoz
közelebb állóknak nagyobb a
lehetõsége és a felelõssége is
a törekvéseink elérésében, a
mi feladatunk pedig a kitû-
zött célok minél jobb elõké-
szítése. Egyelõre úgy néz ki,
mûködik a szentesi politikai
modell.

Besenyei

Elképzelések munkahelyre, szállóra

Ezreket mozgatott
a mobilitási hét

Szép korúak, örök fiatalok!
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi

boldog órátok!
Szentes Város Önkormányzata nevében

ezzel az idézettel kívánok boldog idõskort
Idõsek Napja alkalmából

Szirbik Imre polgármester

(Fotó: Tóth László)
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Hát igen. Elköszöntem a
kedves olvasóimtól, nem is-
mervén a szerkesztõség át-
alakításának folyamatát (e
sorok írásakor sem), ám
ameddig vállalható a szak-
mai közeg, ameddig nem
válik a lap pártok szócsö-
vévé vagy reklámújsággá,
örömmel teszem a dolgomat
továbbra is. Különösen,
amikor tényleg van ok az
örömre. Megjelent a Zûrös
Banda debütáló CD-je a je-
len állás szerint legmaga-
sabban jegyzett közép-euró-
pai kiadó, a Fonó Records
gondozásában! Hogy ez mi-
ért fontos éppen nekünk?
Természetesen a zenekar
dobosa, a szentesi Kertész
Ákos személye okán.

Amint az sokak által is-
mert, a balkáni alapú ma-
gyar világzenére fókuszáló
szupergrupp fellépett már
Szentesen, mégpedig május
22-én. Ez a koncert remek ki-
induló pont a CD anyagának

bemutatásához, hiszen an-
nak közönsége élõben ismer-
kedhetett meg vele. Az elját-
szott számok minõségébõl
már akkor kibontakozhatott
a zenekar törekvése.

A balkáni alapú magyar
világzene ugyanis nem a fe-
jek leszakítását célozza meg,
amint azt a deklaráltan bal-
káni illetõségû Kusturica
(igen, a filmrendezõ!) tette
velünk két éve a Budapest
Parkban, válogatott erõkbõl
álló zenekara élén. (E stílus
hazai „rokona” a Besh o
droM.) Nem. Itt ugyanis sok-
kal árnyaltabb, mégis szín-
pompásabb a kép. Érzelem-
gazdagság? Egyéb kolori-
tok? Igen, ez mind „játszik”!

Ez egyben a Zûrös Banda
bemutatkozó lemezének tit-
ka, amelyrõl ki merem jelen-
teni, hogy az a legkevésbé
sem gyenge szentesi kon-
certnél is erõsebb! Nos, az
ilyesmi általában fordítva
szokott történni, de az érési
folyamatok a zenében kiszá-
míthatatlanok.

A hegedûs Lang János (akit
a boldogult emlékû Fian-
nából ismerhetünk), a mos-
tani skót bandájával is befu-
tott, akkor itt mért ne tenne
rá egy lapáttal? A zenekarve-
zetõ gitáros Varga Kornél
szintén régi ismerõs, a tíz-
éves Fabula Rasából. A sza-

xofonos Bede Péter pedig
alighanem most találata meg
azt a zenekart, amit végre
ténylegesen a magáénak
érezhet. Basszusgitár: Boros
Attila a Makámból, ugye.
Külön elemzést érdemelne
a ritmusszekció összjátéka,
amelyre talán nem ez a legal-
kalmasabb fórum. Megjegy-
zem, a dobok mögött Ker-
tész Ákos ül! Na és? – kér-
dezhetné az olvasó, ha nem
lenne tisztában a balkáni
népzene ritmizálásának bo-
nyodalmaival. Talán elegen-
dõ a kóló számtalan variáci-
ójára utalnom, amely rámu-
tat, hogy Ákos szerepe eb-
ben a formációban is kulcs-
fontosságú. Branka Basits, a
különleges adottságokkal
megáldott énekesnõ „csak”
teszi a dolgát, de hogyan? A
legmagasabb minõségben
(és) természetesen. Ráadásul
az egyik számban a világelit
egyik cimbalmosa, Balogh
Kálmán teszi tiszteletét ven-
dégként, aki szigorúan  meg-
válogatja, kiket támogat a já-
tékával. Mit tanácsolhatnék
ezek után?

Annak, aki végig élvezte a
Zûrös Banda szentesi kon-
certjét azért, akinek nem volt
rá alkalma, azért vigye haza
a lemezt. Garantálom, nem
fog csalódni benne!

Olasz Sándor

A Zûrös Banda elsõ CD-je
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Október 1-je a Zene Vi-
lágnapja. Méltó módon erre
a napra idõzítették a Zene-
Világ-Zene hangversenyso-
rozat szervezõi az évad elsõ
koncertjét.

Az est elõadója Hegedûs
Endre Kossuth és Liszt-díjas
zongoramûvész. Hódmezõ-
vásárhelyen született, zenei
tanulmányait a budapesti
Zeneakadémián végezte,
ahol 1980-ban kapott mûvé-
szi és tanári diplomát. Szá-
mos nemzetközi verseny dí-
jazottja. 1999-tõl 12 éven át
tanított zongorát és kamara-
zenét a Zeneakadémia Ta-
nárképzõ Intézetében. Szó-
listaként és kamaramûvész-
ként rendszeresen hangver-
senyezik itthon és külföldön.
Eddig több mint 2300 alka-
lommal lépett a közönség
elé. Nagy sikerrel vendég-
szerepelt Európa számos
országában, illetve Ausztrá-
liában, Japánban, Dél-Ko-

reában, Kanadában és az
Egyesült Államokban.

A szentesi koncert igazi ro-
mantikusnak ígérkezik, hi-
szen a zongoraest mûsorá-
ban Beethoven híres Phate-
tique szonátájától Liszt Fe-
renc és Chopin darabjain ke-

resztül eljutunk Wagner
Tannhäuseréig.

Szeretettel hívok minden-
kit október 1-jén, csütörtö-
kön este 7 órára a zeneiskola
hangversenytermébe.

Kocsis Györgyi

Hegedûs Endre koncert

A drámai tagozat alapí-
tójáról, a Horváth Mihály
Gimnázium egykori igazga-
tójáról elnevezett találkozót
és seregszemlét negyedik
alkalommal hívták életre az
elmúlt hétvégén. A fesztivál
a péntek délutáni temetõ-
béli megemlékezés illetve a
gimnázium Bácskai udva-
rán 4 órakor tartott megnyi-
tóval kezdõdött. Az ese-
mény nemcsak zenei pro-
dukciókból, hanem – elsõ-
sorban – színházi trénin-
gekbõl és fõképp az irodal-
mi-drámai tagozat növendé-
keinek elõadásaiból állt.

A megnyitón jelen voltak
az egykori és jelenlegi drá-
mais diákok, tanárok mellett
Erzsike néni, Bácskai Mihály
özvegye, a jelenlegi igazgató,
Tóth Tamás és a város polgár-
mestere, Szirbik Imre is. Bács-
kai Mihályné arról mesélt,
hogy elsõéves egyetemista-
ként ismerte meg Miska bá-
csit, majd másodéves egyete-
mistaként házasodtak össze
és 61 évig voltak házastár-
sak. A családról, a pedagógi-
ai pályáról hasonlóan gon-
dolkoztak, s segítette párját
abban, hogy éjszakába nyúló
munkájával is eredményes
tudjon lenni. Bácskai Mihály
alapvetõen nem szerette, ha
az érdeklõdés középpont-

jában volt, így magának a
megemlékezésnek nem, az
irodalmi-drámai tagozat to-
vábbélésének viszont örülne.

A megnyitó eseményen
Majtényi András növendékei
énekes elõadással szórakoz-
tatták a megjelenteket, szóló-
ban, duóban és trióban sze-
repeltek. Ezt megelõzõen
egy felolvasást hallhatott a
közönség az Írók és színész-
nõk kapcsolatáról. A gimná-
zium énekesei után követke-
zett Szekeres Adrien énekesnõ
fellépése, aki három dallal
készült erre az alkalomra
és meghatottan emlékezett
vissza gimnáziumi éveinek
kezdetére. Péntek este a
résztvevõk a Krisztik Csaba
tréningen, a Kucov Borisz tré-
ningen és a Jámbor Nándor
tréningen képezhették ma-
gukat és meghallgathatták
Nyáry Krisztián felolvasóest-
jét. Megtekinthettek öt elõ-
adást Csizmadia Judit, Pádár
Zsolt, Szebeni Zoltán és Szur-
mik Zoltán, a drámai tagozat
jelenlegi vezetõje rendezésé-
ben. Közülük a Szabadság-
megosztó címû darab koráb-
ban a szegedi Thealter feszti-
válon is sikert aratott. A ri-
nocéroszok címû mû erõs
társadalomkritikát rejtett
magában, melynek során a
közönség maga is rinocéro-

szokká lényegült. Az embe-
rek olyannyira akarták a vál-
tozást, hogy állatokká vál-
tak, s ki Rinocérosz Színház-
igazgatóként, ki felsõfokú
rinocérosz nyelvvizsgával
csatlakozott az új társada-
lomhoz. A darabot nyáron az
Ördögkatlan fesztiválon is
elõadták a drámais diákok.

Szombaton az érdeklõdõk
a Jámbor Nándor, Kucov Bo-
risz, Nyári Pali, Papp Kati,
Rácz Anna és Török Évi által
irányított tréningeken vehet-
tek részt. Ezek egy része
Angliában elsajátított ala-
pokkal került a gimnázium
tornatermébe, s Budapesten
illetve Szegeden is szokták
õket egy-egy csoport csapat-
tá alakításához alkalmazni.

A bemutatott két elõadás
közül a Fuharosokat 6 tavaly
végzett diák adta elõ  Sze-
beni Zoltán rendezésében. A
másik mûvet a 11-esek pro-
dukciójaként láthattuk Csapi-
né Matos Ibolya dirigálásával.
A De te ne hagyd! címû alko-
tás országos elismerést is el-
nyert, témájában a társada-
lom különbözõ problémáit
mutatta be változatos eszkö-
zökkel, például élõképekkel
gyertyaláng mellett, s olyan
kérdéseket feszegetett mint
az eutanázia vagy a rassziz-
mus.

HAV

Skabá feszt ivál

Szekeres Adrien énekesnõ Majtényi András tanár úr kíséretével lépett fel.
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Tápéról hozott el nagyon
fontos bajnoki pontokat a
Szentesi Kinizsi megyei el-
sõ osztályú labdarúgócsapa-
ta. A mieink 3-1-re nyertek,
góljainkat Szûcs Dániel és
Orovecz Sándor (2) szerez-
ték. A csapat a gyõzelmet és
az ezért járó három pontot
a születésnapját ünneplõ
Koncz Zsoltnak ajánlotta.

Jól játszott, és végre hely-
zeteit is kihasználva maga-
biztos gyõzelmet aratott a
Tápé otthonában a Szentesi
Kinizsi együttese. A mieink
az elsõ félidõben Szûcs Dáni-
el révén a 22. percben szerez-
ték meg a vezetést, ám a ha-
zaiak még a szünet elõtt
egyenlítettek. Fordulás után
aztán az 59. és a 75. percben
Orovecz vette be a tápéiak
kapuját, ami végül a gyõzel-

met jelentette Koncz Zsolt
együttesének A mérkõzést
követõen érthetõen elégedet-
ten nyilatkozott  a játékos-
edzõ, aki bõ fél órára újra be-
szállt a játékba. – Végre a
helyzeteink közül hármat is
értékesíteni tudtunk, és na-
gyon fontos három pontot
gyûjtöttünk be. Bízom ben-
ne, hogy játékosaim önbizal-
ma is erõsödött ezen a mér-
kõzésen, hiszen például
Orovecz Sanyi folyton azt
hajtogatta korábban, hogy
nem tud fejelni, erre most az
egyik gólját egy 11 méteres
fejesbõl szerezte. Bõven van
még tennivalónk, de ez a si-
ker erõt kell, hogy adjon az
eredményes folytatáshoz.

Koncz is pályára lépett a
mérkõzésen, noha néhány
hete még úgy tûnt, hogy az

egész õszi szezont ki kell
hagynia térdsérülése miatt.
Az elmúlt héten azonban a
makói csapattal érkezett egy
szakember, aki aztán „helyre
tette” a rakoncátlankodó
térdet, ennek köszönhetõen
Zsolt közel 30 percet tudott
futballozni. 

A csapat következõ ellen-
felei a szõregiek lesznek,
akik jelenleg az utolsó elõtti
helyet foglalják el a tábláza-
ton, ez azonban nem teheti
elbizakodottá a Kinizsi lab-
darúgóit. – Nem vehetjük
félvállról a mérkõzést, min-
den ellenfelünket tiszteljük,
ha nem így lenne komoly
meglepetés érhetne minket –
mondta Koncz Zsolt. – Cé-
lunk azonban kizárólag a
gyõzelem, hiszen nagyon ré-
gen fordult elõ, hogy egy-
mást követõen két bajnoki
mérkõzést is megnyerjen a
csapat.

A fiatalok továbbra is ma-
gabiztosan menetelnek, az
ifjúsági együttes ezúttal a
Baks otthonában szórta a gó-
lokat, a vége 8-1 lett, ide. A
Kinizsi felnõtt együttese, mi-
után helyt adtak az óvásá-
nak, és a három pontot meg-
kapták, a hetedik helyre ug-
rottak fel a tabellán, míg az
ifjúsági csapat veretlenül ve-
zeti a táblázatot.

HV

Gyõzelem Tápén

A múlt szombati rekkenõ
hõség ellenére is rekordszá-
mú, mintegy 450 futó indult
az Európai Mobilitási Hét
keretében idén 19. alkalom-
mal megrendezett Csong-
rád-Szentes G-átfutáson. A
két város közötti teljes táv
leküzdése mellett most is
lehetõség volt egy rövidebb
etapot teljesíteni.

Csongrád alpolgármeste-
re, Cseri Gábor lõtte el a raj-
tot, hiszen a verseny sajátos-
sága, hogy évente váltakozik
a cél, ezúttal a szentesi sport-
telepre kellett beérkezni
mindkét táv indulóinak. A
reggeli órákban, a regisztrá-
ciónál még kellemesen hû-
vös szellõ fújdogált, ám a 10
órai startnál a Tisza-híd
szentesi oldalán felsorako-
zott „rövidtávosok” már
szembesültek azzal: bizony,
szembe süt a nap, és nagyon
melegük lesz. A teljes távon
futók a csongrádi városháza
elõl indultak. A két szom-
szédvár önkormányzata, va-
lamint a Honvéd Rákóczi SE
versenyén 80 önkéntes segí-
tett, és nemcsak a hõségre-
kord (idén kb. 33 fok volt),
de a részvételi csúcs is meg-
dõlt. 

A leggyorsabbak a kerék-
párosok voltak, majd a
görkorisok, a futóknál Rózsa
Dániel ért be elsõként, akinek
alig több mint 22 percre volt

szüksége a rövidebb, 5500
méter teljesítéséhez. Máso-
dik lett Papp István Tamás,
harmadik Bartos István. A
nõk is igencsak igyekeztek,
kereken 24 perces idejével
Bácsmegi Boglárka tavaly után
ismét nyerni tudott, õt kö-
vette Kiszely Boglárka és Õze
Virág. A teljes távon Fekete
Zoltán komoly fölénnyel bi-
zonyult a legjobbnak, 50.02
percre volt szüksége a 12,8
kilométerhez. Egyébként a
kecskeméti sportolónak akár
gyerekjáték is lehetett ez a

táv, hiszen 11-szeres iron-
man, s a triatlonos szezon
végeztével majd minden hét-
végén indul félmaratonon,
ám mint mondta, nem be-
csüli le a rövidebb versenye-
ket sem. Mindegyikbõl lehet
tanulni, s ünnepelni is csak
szerényen kell, mert ki tudja,
a most legyõzöttek a legkö-
zelebbi versenyen csúnyán
megverhetik. Adva van tehát
a feladat az ezüstérmes Holló
Szabó Márton és a harmadik
helyen beérõ, szentesi Csen-
des Zoltán elõtt. Zoli egyéb-

ként a közelgõ maratonra
való felkészülésébe iktatta
be a gátfutást, s úgy tervezte,
utána visszafut – csak úgy
edzésképpen, de a kánikula
miatt ezt azért átgondolta.

A fõvárosban élõ, de cson-
grádi származású Hajdú Ka-
talin a Fuss babakocsival
egyesület tagjaként elõszere-
tettel edz babáját maga elõtt
tolva, most a versenyen is
ezt tette, s minden kisgyer-
mekes anyukának ajánlja a
testmozgás eme formáját. Ha
unalmas a futás, fuss hátra-

felé – mondta egy férfi, aki
az utolsó pár száz métert a
focipálya körül így tette
meg. Lógó nyelvû kutyusok-
kal is érkeztek be néhányan,
szintén lógó nyelvvel. Töb-
ben azt kifogásolták, miért
csak két frissítõállomás volt
az úton, még jó, hogy senki
nem lett rosszul, dohogtak.
A rövidebb távon is elkélt
volna egy vizes asztal, de ott
meg egy se volt. A legna-
gyobb taps a távok utolsó
helyezettjeinek járt, igazán
õk voltak a legnagyobb hõ-
sök a hõségben, Szirbik Imre
polgármester is kiemelte tel-
jesítményüket az eredmény-
hirdetéskor.

Még egy rekord: 61 fõvel a
Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola mozgósította a
legtöbb diákot. Testnevelõ
tanáruk, Dósai Molnár Szilvia
hosszabb távokhoz szokott
triatlonista, ezúttal fájó bo-
kával, edzés nélkül a rövi-
debb távon indult, s nyerni
tudott a korosztályában. A
pekingi atlétikai világbaj-
nokság 4. helyezett súlylökõ-
je, Márton Anita díszvendég-
ként érmeket adott át, s fu-
tásra nem vállalkozott, mert
nem szereti, de kíváncsian
várta párját, aki viszont le-
gyûrte a hosszabb távot.
Mindkét nemnél és távon 8-8
korosztályban osztottak ér-
meket, s már lehet készülni a
jubileumi, 20. g-átfutásra.

D. J.

Hõségben, babával, kutyával a gáton

Második mérkõzésén vereséget szenvedett
a Szentesi Kinizsi SZITE férfi asztalitenisz-
csapata az NB II. Dél-keleti csoportjában. A
tavaly még az NB I-ben szereplõ Kecskemét
11-7-re gyõzte le a mieinket. A szentesiek
gyõzelmeit Gazdag Károly (3), Kocsis István

(2), Bunda Szabolcs (1), és a Gazdag-Csúcs pá-
ros szerezték. A Kinizsi pingpongosai legkö-
zelebb szombaton, 11 órától a Gyulai Asztali-
tenisz Klub együttesét fogadják a Szent Er-
zsébet Általános Iskola tornatermében. A
mérkõzés 11 órakor kezdõdik. hv

Kecskemét i  vereség

Hétvégén rendezte meg a
Szentes Kupa harmadik for-
dulóját, egyben Farkas Bá-
lint Emlékversenyt a Szen-
tes és Környéke Modellezõ
Egyesület a lapistói pusztá-
ban. Az egyetlen szentesi
induló az utóbbi idõszak
legjobb eredmsénét elérve a
harmadik helen végzett ka-
tegóriájában.

A szombati verseny az ere-
deti kezdéshez képest két
órát csúszott a nagy szél mi-
att. Az élénk légmozgás az
egész nap folyamán nehezí-
tette a négy kategóriában in-
duló 29 versenyzõ dolgát. Az
eredményhirdetésre a késõb-
bi kezdés és az igen szoros
eredmények miatt sötétedés-
kor kerülhetett sor. Az F1-A
kategóriában 7 versenyzõ
között kellett eldönteni "fly
off" a végsõ sorrendet. Ez azt
jelenti, hogy õk heten egy-
szerre újra dobtak és akinek
legtovább maradt levegõben
a gépe, az nyert, a további

sorrend a mért idõ alapján
dõlt el. Az egyetlen szentesi
induló, Tószenberger Györgyi
(képünkön) F-1 Q kategóriá-
ban 3. helyezést érte el, ami
az utóbbi évek legjobb ered-
ménye szentesi versenyzõ-
nek. Ráadásul az 1. helyen
végzõ Jancsó András, és a 2.
helyezett Milák Gábor is több
évtizede ûzi ezt a sportágat,
míg Györgyi két éve indult
elõször versenyen. 

Idén még két versenyt ren-

deznek Szentes-Lapistón,
október 10-én a Cavalloni
Kupát és október 24-én a
Szentes Kupa 4., záró fordu-
lóját. A Szentes és Környéke
Modellezõ Egyesület szeret-
né  a Szentes Kupát nemzet-
közivé bõvíteni jövõre, és
a szomszédos országok-
ból versenyzõket meghívni,
amennyiben sikerül támoga-
tókat szerezni egy sikeres
verseny lebonyolítása érde-
kében. -bes

Sötétedésig repültek

Hagyományteremtõ szándékkal 50 méte-
res számokban nagyszabású sprintversenyt
rendeznek a tavaly átadott fedett uszodában.
A szeptember 26-án, szombaton 10 órakor
kezdõdõ Kurca Kupára világbajnoki bronz-
érmes és ifjúsági olimpiai bajnok sportolót is
várnak.

Jelesre vizsgázott májusban a 19. alkalom-
mal megrendezett Óvodától az olimpiáig el-
nevezésû verseny az új uszodában, ezért a
fõszervezõ, Paulovics Tamás már akkor egy
újabb, még nagyobb eseményt képzelt el. A
létesítmény lehetõvé teszi, hogy elektromos
idõmérés mellett az 50 méteres medencében
ranglistás szintidõket úszhassanak a ver-
senyzõk. Egy évben akár 4-5 versenyt is ren-
dezhetnek, melyek az Üdülõközpontnak is
bevételt hoznak, véli Paulovics Tamás, a
Szentes Városi Úszó Club alelnöke, úszó-
edzõje. A meghívandó sportolók létszámá-
nak csak az szab határt, hogy hány embert
tudnak itt elszállásolni, tette hozzá.  

Õsz elején kezdi a legtöbb úszóklub a fel-
készülést a szezonra, s ebben a versenymen-
tes idõszakban kap helyet az 50 méteres szá-

mokból álló szentesi megmérettetés, mivel a
sprintszámokban kevesebb felkészüléssel is
el lehet indulni. Egy kategóriában kivételt
tesznek, lesz ugyanis 200 vegyes is, hogy a
gyerekeknek legyen lehetõségük ranglistás
eredményekhez alapidõt úszni. A versenyt a
2006-nál idõsebbeknek hirdetik, és a hazai
egyesületbõl minden 11 évesnél idõsebb ver-
senyzõt elindítanak az 1. Kurca Kupán. Ez a
neve ugyanis a tornának, melyre olyan klu-
bok érkezését várják, mint az MTK vagy a
Vasas, de Hajdúszoboszlóról, Békéscsabáról,
Gyuláról, Orosházáról, Szegedrõl, Vásár-
helyrõl is jelezték részvételüket, sõt külhoni
csapatokra is számítanak. Rajtkõre áll Szil-
ágyi Liliána kétszeres ifjúsági olimpiai baj-
nok és Kis Gergõ kétszeres vb-bronzérmes is,
utóbbi az esemény arca. 

A jövõben további nagyszabású, nemzet-
közi versenyeket is terveznek. Az ötletek kö-
zött szerepel egy 200 méteres számokból álló
torna, ahol mellúszásban a háromszoros vi-
lágbajnok és londoni olimpiai aranyérmes
Gyurta Dánielt is láthatjuk majd.

D. J.

Sprintverseny a fedett uszodában
Eredményes óvás

A megyei labdarúgó szövetségben határozatot hoztak a
Csongrád-Szentes mérkõzésen történtek ügyében. Mint
ismeretes, a csongrádiak eggyel többet cseréltek a megen-
gedettnél, így a Kinizsi óvást nyújtott be. A mérkõzést a
pályán a Csongrád nyerte 3-2-re. A hivatalos közlemény
szerint: „A Csongrád TSE–Szentesi Kinizsi SZITE megye
I. osztályú bajnoki mérkõzés ügyében a VB az óvásnak
helyt ad. A mérkõzés pályán elért eredményét törli és a
mérkõzés 3 bajnoki pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen
Szentesi Kinizsi SZITE csapata javára igazolja. A VB az
óvási díjat az Szentesi Kinizsi SZITE csapatának vissza-
téríti és kötelezi a Csongrád TSE csapatát az óvási díj
megtérítésére.”

„Nem csak a 60 éveseké a világ”
Néhányan felhívták a szervezõk figyelmét, igazán kiír-

hatnák kategóriát a 70 év felettieknek is, mert így kényte-
lenek 60 évesekkel felvenni a versenyt. Így gondolja ezt a
legidõsebb induló különdíját elnyert Gálfi László nyug-
díjas szentesi pedagógus is, aki a kezdetektõl ott van a g-
átfutáson, sokáig a teljes távval is megbirkózott, most, 76
esztendõsen is le tudná futni, de már szerényebb idõ-
eredménnyel. – Ne kelljen rám várniuk a rendezõknek,
ezért a rövidebb távon futottam – mondta mosolyogva.
Korábban mindennap edzett, maratont nemegyszer telje-
sített, de már megelégszik a heti háromszori, 4 kilométe-
res futással a gáton, a több napon úszik. Ha megteheti,
ott lesz jövõre is a rajtnál, de nem az eredmények hajszo-
lása vezeti, hanem az egészség karbantartása, árulta el La-
ci bácsi, aki már egy rákmûtétbõl is felgyógyult.

Mintegy 440 futó vett részt a 19. Csongrád-Szentes G-átfutáson. Fotó: Vidovics 
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Szeptember harmadik
hétvégéjén rendezte hagyo-
mányos  Díszmadár kiállí-
tását a Mûvelõdési Központ
Díszmadártenyésztõ szak-
köre a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. Az or-
szág több pontjáról érkezett
18 kiállító mutatta be 365
madarát, többségében papa-
gájféléket, de közel másfél
száz egzóta és néhány ga-
lambfaj is megtalálható
volt. A kiállítás mellett rajz-
versenyt is hirdetett a szak-
kör általános iskolások szá-
mára. 

Érkeztek tenyésztõk Kecs-
kemétrõl, Bácsalmásról, Kis-
kunfélegyházáról, Szarvas-
ról, Kunbajáról Mindszent-
rõl, Szegvárról is. Horváth
Zoltán és Kiss László 40 ma-
darat hozott Vasszécsenybõl.
Zoltán 1980 óta foglalkozik
tenyésztéssel, most ékfarkú-
és szakállas amandina, gyé-
mánt- és zebrapinty, vala-
mint Timor-zebrapinty ma-
darait mutatta be. László 20
éve foglalkozik fõként papa-
gájokkal, a kiállításra is hul-
lámos és rozella papagájok-
kal érkezett. 

Szombaton a madarak
szokásairól tartott elõadást
Katona Mihály, aki 48 éve ku-
tatja a madarak életét. A

kunszentmártoni építész 20
éve tagja a Magyar Madárta-
ni Egyesületnek és a Körös-
Maros Nemzeti Park önkén-
tes polgári természetvédelmi
õre is egyben. Az elmúlt
években több, a madárvilág-
gal kapcsolatban szerezett
tapasztalatait, kutatásait be-
mutató könyve jelent meg.
Jelenleg nyomtatás alatt áll a
Madarak befogási- vadászati
módszerei és eszközei a
múltban címû kötete. Dr. Bod

Péter szentesi ornitológussal
közösen írják a Vekeri halas-
tó világa címû könyvet,
amely számítógépes feldol-
gozása folyik, miközben ki-
adót keresnek a megjelente-
téséhez. Szeretné, ha Szentes
és Kunszentmárton városa
közösen jelentetné meg a
könyvet.

Balla László geológus és Fe-
kete Zoltán ásványgyûjtõ az
ásványokkal ismertette a kö-
zönséget, Barakonyi Ferenc

éremgyûjteményével mutat-
kozott be. Vidovics Zsuzsanna
kézi kötésû madarakat ho-
zott. Hegyi Ferenc tenyésztõ
ara papagájával látványos
show mûsort mutatott be
többször a nap során, a gye-
rekek nagy örömére.

A Díszmadár kiállítás ré-
szeként hirdetett „Kedvenc
madaraim” címmel rajzpá-
lyázatot  a Mûvelõdési Köz-
pont Díszmadártenyésztõ
szakköre. A felhívásra négy
iskolából 36 alkotás érkezett
be, a legjobbak készítõit
könyvjutalomban részesítet-
ték.

Díjazottak: Koncz Kitti, Ve-
ress Orsolya, Kemenes Lili An-
na, Balog Ágnes, Doma Maja
és Berkes András (Deák Fe-
renc iskola), Varga Viktória,
Varga Zoltán, Gránicz Milán
és Lévai Erika (Rigó Alajos is-
kola), Rõth Petra (Kiss Bálint
református iskola). Különdíj-
ban részesült Bugyi Réka,
Sebesy Réka, Gere Luca és Far-
sang Anna Málna (Deák Fe-
renc iskola). A díjakat Kovács
Gábor, a Mûvelõdési Köz-
pont Díszmadártenyésztõ
szakkörének vezetõje és Ka-
tona Mihály madarász adták
át.

Kos
Itt az idõ, hogy az elmúlt
hetekben felgyülemlett fe-

szültségnek, problémáknak és befeje-
zetlen dolgoknak a végére járjon. Nem
lehet a végtelenségig tologatni a fel-
adatokat.

Bika 
Ezekben a napokban külö-
nösen türelmes, odaadó és
kedves tud lenni környeze-

tével, s ez a pozitivitás megnyilvánul a
külvilág felé is. Ne hagyja, hogy végte-
lenül kihasználják jó szándékát.

Ikrek
Mostanában úgy tûnik, ki-
csit nehézkesen érteti meg
magát a környezetével, de

ez azért van, mert egyáltalán nem jól
fejezi ki gondolatait, érzelmeit, sõt in-
kább nem is beszél ezekrõl. 

Rák
Fontos lenne átgondolnia
jelenlegi helyzetét, és el-
döntenie, merre is menjen

tovább. Munkája és karrierje területén
még vannak céljai, bár a lehetõségek
mostanában nem igazán voltak kedve-
zõek. 

Oroszlán
Érzékenysége jól jöhet a
különbözõ kapcsolataiban,
közelebb hozhatja a csalá-

dot, barátait. Szerencsére most inkább
értelmi és nem érzelmi síkon közeledik
a megoldandó problémák felé.

Szûz
Az önt körülvevõ emberek
és szituációk hangulata
erõsen befolyásolhatják,

de ez most fel sem tûnik. Pedig nem
ártana, ha észrevenné, hogy a kör-
nyezete pozitívan reagál erre a válto-
zásra.

Mérleg
Családja, barátai, az önhöz
közelállók mostanában kis-

sé mellõzöttnek érezték magukat, és
most itt az idõ bepótolni. Ha kell, be-
széljen nekik érzelmeirõl, gondjairól,
lehet, hogy még segíteni is tudnak.

Skorpió
Ne legyen szégyenlõs vagy
visszahúzódó, hisz akkor

sosem jut egyrõl a kettõre. Ha kell
igenis nyissa ki a száját, mondja el a
véleményét, oda fognak figyelni, s
ezen meg is lepõdhet. 

Nyilas
Munkája, karrierje területén
jó véleménnyel vannak ön-

rõl, sõt most van esélye arra, hogy
feljebb lépjen a ranglétrán. Ha felkínál-
nak bármilyen lehetõséget, most sem-
mit se utasítson viszsza, még ha több
munkával is jár.

Bak
Ha úgy érzi, nem stimmel
ön körül, akkor csak feles-

legesen festi az ördögöt a falra. Ne ke-
ressen ott is problémát, ahol nincsen.
Nem akarja önt senki bántani, vagy
megnehezíteni az életét. 

Vízöntõ
Használja ki az adódó lehe-
tõségeket, engedjen utat az
új ötleteknek. Néha ön is

felrúghatja a szabályokat, persze értel-
mes kereteken belül. Újdonság és fris-
sesség tölti fel mindennapjait.

Halak
Régi kapcsolatai jól mû-
ködnek, s még újabbakat is

bezsebelhet. Különösen a barátokra
szánjon több  idõt. Szerelem területén
is érdekes fordulatokat tartogat ez a
hét.

Szeptember 25-október 2.
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Madárkiállítás a Móriczban
Szeptember 27. 10 óra

St. Jupát nyílt nap
Túrakenuzás a Kurcán
Találkozó a Dózsa-háznál
Szeptember 29. 16.30 óra

Délutáni matiné – gyerekeknek.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 30. 9, 10,30 és 14 óra

A népmese napján A brémai mu-
zsikusok címû interaktív mesejáté-
kot mutatja be a Magyar Népmese
Színház. Jelentkezni szeptember 28-
ig a 63/314-211-es számon lehet. 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 1. 19-21 óra

Korok és alkotások az irodalom-
ban. Vergilius: Aeneis címû eposzá-
ról beszélgethetnek az elõadóval,
Poszler Györggyel.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 1. 17 óra 

Tokácsli Lajos festõmûvész szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmá-
ból rendezett emlékkiállítás nyílik.
A kiállítást megnyitja dr. Tóth Attila
mûvészeti író, köszöntõt mond
Szirbik Imre polgármester. Közre-
mûködik Rácz Réka, Páger Gréta –
klarinét, a Lajtha László AMI növen-
dékei.
A kiállítás megtekinthetõ november
28-ig, keddtõl-péntekig 9-13 és 15-
17 óráig, szombaton 9-13 óráig.
Tokácsli Galéria
Október 1. 15 óra 

Idõsek világnapja alkalmából Gá-
lamûsorral várják az érdeklõdõket.
Közremûködnek Szilágyi Annamária,

Gömöri Krisztián színmûvészek és
Kónya Krisztina operaénekes, a Sze-
gedi Nemzeti Színház mûvészeinek
operett, nosztalgia és kabarémûso-
ra. A belépés díjtalan.
Megyeháza
Október 7. 18-20 óra

Szabás-varrás tanfolyam indul
Gyõri-László Júlia (volt Jucháné)
vezetésével.
Jelentkezés és bõvebb információ
kérhetõ a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban
vagy a 63/314-211-es számon.

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
Tokácsli Lajos festõmûvész

születésének 100. évfordulója al-
kalmából rendezett emlékkiállítás
nyílik. A kiállítást megnyitja dr.
Tóth Attila mûvészeti író, köszön-
tõt mond Szirbik Imre polgár-
mester. Közremûködik Rácz Ré-
ka, Páger Gréta – klarinét, a
Lajtha László AMI növendékei.

A kiállítás megtekinthetõ no-
vember 28-ig, keddtõl-péntekig
9-13 és 15-17 óráig, szombaton
9-13 óráig.

Város könyvtár
Itt születtem én ezen a tájon

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

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. Kézmûves mûhelyek: feke-
tekerámia, vesszõ, gyékény,
gyertya és nemez, csipke, szö-
vés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek 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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Javában zajlik a férfi és nõi vízilabdacsapataink felkészülé-
se a hamarosan rajtoló bajnoki idényre. Szegeden, a helyi nõi
vízlabdacsapat által megrendezett nemzetközi nõi torna
„döntõjében” a bajnoki bronzérmes Dunaújvárosi Fõiskola 7-
6-ra gyõzte le a bajnoki ezüstérmes Hungerit-Szentesi Vk-t,
így megnyerte a szegedi viadalt. A mieink korábban a Szege-
det és a szerb válogatottat verték, és a második helyen végez-
tek. A nõi bajnokság október 3-án kezdõdik, a mieink hazai
medencében kezdenek a Szeged ellen. 

A Valdor-Szentesi VK Egyiptomban vett részt felkészülési
tornán. Lukács Dénes együttesének ezzel befejezõdött a felké-
szülés, hiszen szerdán már bajnoki mérkõzésen, Szegeden
játszott a gárda. A Valdor Egyiptomban a KSI-t 13-6-ra, a
Partizant 10-8-ra, a Heliopolist 11-9-re, míg a Potsdam együt-
tesét 14-13-ra gyõzte le, így biztató formában várhatja a csa-
pat a hosszú és kissé szokatlan lebonyolítású 2015/2016-os
idényt. hv

Második hely
A Szentesi Családsegítõ Központ ismét megrendezi a 23 órás Ünnepi

tekergést október 22. 17 óra és október 23. 16 óra között. A rendez-
vényközpontnak a Deák Ferenc Általános Iskola ad helyet. A szervezõk
2-10 fõs csapatok jelentkezését várják október 14-ig naponta 8-16.30
óra között a Családsegítõ Központban. Nevezési díj 1700 Ft/fõ, mely
tartalmazza a rendezvény emblémájával ellátott pólót és az étkezés költ-
ségét.

A rendezvényhez kapcsolódóan október 23-án kerül megrendezésre
a VI. Városismereti Túraverseny, melyre diák, családi és felnõtt csapa-
tok jelentkezhetnek október 18-ig a Dózsa-házban.

Ünnepi tekergés

A fiatalon elhunyt világ-
és Európa-bajnok válogatott
magyar vízilabdázóra em-
lékezett a „Csúcsrajárók”
Alapítvány a Vízilabda
Utánpótlásért szervezésé-
ben rendezett nemzetközi
ifjúsági lány vízilabda tor-
na és ünnepség. A torna
ideje alatt Sipos Edit sze-
mélyes tárgyaiból és sporto-
lói ereklyéibõl rendeztek
kiállítást a Megyeháza Kon-
ferencia és Kulturális Köz-
pont Dísztermének elõteré-
ben.

A torna keretében rende-
zett ünnepségen egy rövid
film idézte fel a világ- és Eu-
rópa-bajnok válogatott ma-
gyar vízilabdázó sportkarri-
erjét. Majd a megjelent után-
pótlás pólósok elõtt többen
felidézték Edit személyét. -
Sipos Edit nevét már életé-
ben márványba vésték –
utalt rá Merész András, a nõi
vízilabda válogatott volt szö-
vetségi kapitánya, miszerint
a Hajós Alfréd uszodában
márványtábla örökíti meg a
világ- és olimpiai bajnokok
nevét. Személyes emlékeit
felidézve elmondta, hogy
1999-ben ismerte meg és már
akkor feltûnt számára, hogy

Edit úgy bekkelt a vízben,
mint ahogy azt a fiúknak ta-
nítják. Edit mindig mosoly-
gott és mindenben megtalál-
ta a pozitívumot és Merész
számára csak egy évvel ké-
sõbb derült ki Edit betegsé-
ge. Felolvasta azt az sms-t is,
amelyben Edit, halála elõtt
két héttel, 2013. július 31-én
megköszönte a nõi váloga-
tott ajándékát. Merész And-
rás felhívta az ünnepségen
megjelent utánpótlás játé-
kosok figyelmét: legyenek
büszkék pár év múlva, hogy
itt lehettek az elsõ emléktor-
nán.

Szirbik Imre polgármester
is személyes élményét eleve-
nítette fel, amikor elmesélte:
Edit tanította meg úszni az
unokáját és azt a zabolátlan
gyereket csendes szóval
megszelídítette és megsze-
rettette vele az úszást.

A Magyar Vízilabda Szö-
vetség képviseletében Ger-
gely István, a magyar férfi ví-
zilabda válogatott mene-
dzsere emlékezett a kitûnõ
sportolóra. Mint mondta,
személyesen nem ismerte,
de sok embertõl érdeklõdött
felõle. Felmerült benne a
gondolat: milyen nagy dolog

lenne, ha bármelyikünkrõl
tornát neveznének el. Sipos
Edit halhatatlan lett. Óriási
tiszteletem a torna szervezõ-
inek és akik emléket állíta-
nak egy nagyszerû ember-
nek – mondta a kétszeres
olimpiai bajnok vízilabdázó.

Az ünnepség végén Szoko-
layné Farkas Mária átadta a
„Csúcsrajárók” Alapítvány a
Vízilabda Utánpótlásért tá-
mogatását a Héri család
négy pólós lánya, Adrienn
(12), Nóra (10), Kinga (8) és
Dóra (6) számára. Az alapít-
vány októbertõl egy éven ke-
resztül vállalta a klubtagsági
díj fizetését a Szentesi Vízi-
labda Klub felé, ezzel is se-
gítve a család anyagi terhein
és támogatva az utánpótlás-
korú lányok fejlõdését.

Az ünnepségen közremû-
ködött Mátyás Lizi verssel és
Vigh Márk János énekkel. 

A résztvevõk közösen
megkoszorúzták az Üdülõ-
központban található, Sipos
Edit szobrot.

Sipos Edit sportpályafutá-
sáról részletesen olvashat-
nak lapunk 2. oldalán annak
kapcsán, hogy sétányt ne-
veztek el róla a tavalyi év-
ben.

A BVSC utánpótlás leány
csapata nyerte a Sipos Edit
Emléktornát a Ligeti uszodá-
ban. A nemzetközi leány if-
júsági vízlabda tornán a ha-
zai csapat mellett a BVSC, a
Dunaújváros és a Zentai VK
korosztályos együttesei vet-
tek részt. A magyar csapatok
egymás közti mérkõzései
szoros eredményt, helyen-
ként kemény küzdelmet
hoztak.

Eredmények:
Zentai VK – Szentesi VK

10:16; Szentesi VK – Dunaúj-
város FVE 8:10; BVSC –
Zentai VK 19:7; Dunaújváros
FVE – BVSC 7:13; Zentai VK
– Dunaújvárosi FVE 11:15;
Szentesi VK – BVSC 8:9

A torna végeredménye:
1. BVSC 6 pont, 2. Dunaúj-

városi FVE 4 pont, 3. Szente-
si VK 2 pont, 4. Zentai VK 0
pont

A záró napon Gálameccset
játszott néhány világbajnok
nõi játékossal – Szalkai Orso-
lya, Szremkó Krisztina, Brávik
Fruzsina, valamint Gyõri Esz-
ter (junior VB 3.) – felálló
sztárcsapat a legfiatalabb
szentesi pólós lányokkal.

Besenyei

Sipos Edi t re emlékeztek
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Lépcsõházakból és közte-
rületen lévõ virágládákból
loptak el cserepes virágokat
ismeretlenek Szentesen. A
nyomozók gyorsan a dolog
végére jártak, és elfogták a
két elkövetõt, akikrõl kide-
rült, hogy az egyik gyógy-
szertár elõl õk lopták el a
muskátlit, illetve egy lépcsõ-
házból is begyûjtötték a virá-
gokat. Jelenleg üzletszerûen
elkövetett lopás vétsége mi-
att folyik eljárás ellenük. 

Garázdaság miatt indult
büntetõeljárás egy férfi ellen,
aki keddre virradóra betörte
a Rákóczi Ferenc utcai óvoda
ablakát egy kõvel, elmondá-
sa szerint azért, mert nagyon
mérges volt…

Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
egy szentesi férfi ellen, aki
szeptember 15-én a Felsõpár-
ton a késõ esti órákban bán-
talmazta volt élettársát. A nõ
nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

Konfliktusba keveredett
egymással két férfi az egyik
Mátyás király utcai ételbár-
ban. Az egyik férfi feltehetõ-
en véletlenül lelökte a földre
egy ottani vendég ételét, aki
ezt szóvá is tette. Aki lelökte
a földre az ennivalót, nem

foglalkozott ezzel, majd tá-
vozott is az étkezdébõl, mire
a sértett utánament. A szó-
párbaj vége az lett, hogy az a
férfi, aki leverte az asztalról a
másik ennivalóját, az kezdett
verekedni, vagyis õ sértõdött
meg azon, hogy mindezt szá-
mon kérték rajta. A vereke-
dõs vendég ellen garázdaság
miatt indult eljárás.

Hv

A gyerekeket is veszélyez-
tette az a nagyméretû faág,
amely szeptember 17-én,
csütörtökön délután szakadt
le a Petõfi utcában. A helyi
iskola udvarán egy nyárfa
oldalága hasadt le. Az eset-
hez a szentesi hivatásos egy-
ségeket riasztották, akik gé-
pezetes tolólétra és motoros
láncfûrész segítségével vé-
gezték el a mûszaki mentést. 

Sörös rekeszek
az árokban

Mintegy 300 rekesz sör bo-
rult az útra és az árokba
szeptember 22-én, 7 óra kö-
rüli idõben a 45-ös fõút váro-
si szakaszán. A szeszes italt
szállító kamion sofõrje egy
kanyarban feltehetõleg túl
nagy sebességgel közleke-
dett és leborult a több száz
rekesz sör, ami zavarta a fõút

közlekedését. A balesetben
személyi sérülés nem tör-
tént, a mûszaki mentéshez a
szentesi hivatásos tûzoltókat
riasztották. A rendõrség el-
sõdleges megállapítása sze-
rint rosszul rögzítették a te-
herautó rakományát.

Keresik
Eltûnése miatt keresi Jan-

csó Istvánt a Szentesi Rendõr-
kapitányság. A jelenleg ren-
delkezésre álló adatok sze-
rint a 31 éves derekegyházi
lakos szeptember 23-án 10
óra körüli idõben lakóhelyé-
rõl ismeretlen helyre távo-
zott és azóta nem adott élet-
jelet magáról. A fiú körülbe-
lül 160 centiméter magas, 70
kilogramm súlyú, zömök
testalkatú. Rövid, szõke haja
és kék szeme van, beszéde
lassú, járása „mackós“. Eltû-
nésekor kék pulóvert és
szürke színû nadrágot viselt.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság kéri, hogy aki a fiú
tartózkodási helyével, vagy
eltûnésének körülményei-
vel kapcsolatban bármilyen
információval rendelkezik,
hívja a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Tevé-
kenység-irányítási Központját
a 06/62/562-423-as telefon-
számon, illetve névtelensége
megõrzése mellett tegyen be-
jelentést az ingyenesen hívha-
tó 06-80-555-111 „Telefonta-
nú“ zöld számán (h-cs.: 8-16,
p.: 8-13), a 107 vagy 112 köz-
ponti segélyhívó telefonszám-
ok valamelyikén.

Betörte az
ovi ablakát

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 28-ig Dr. Weiss Patika Gyógy-
szertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12 óráig.
Szeptember 28-október 5-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) 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 szept. 28-okt. 2.

A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús

Hétfõ: Frankfurtileves és
csirkegulyás

A menü: Rakott karfiol
B menü: Rántott sajt,

rizibizi, tartár
Kedd: Grízgaluskaleves és

brokkolikrémleves
A menü: Sertéspörkölt, tészta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Lencseleves virslivel és

májgaluskaleves
A menü: Karaj ropogós bundában,

tökfõzelék
B menü: Muszaka csirkébõl v.

grenadir mars
Csütörtök: Szárazbableves füstölt

ízekkel és zöldbableves
A menü: Bácskai rizseshús
B menü: Csirkemell bacon-

pólyában, gombás rizs
Péntek: Sertésraguleves és

gyümölcsleves 
A menü: Házi cordon bleu,

burgonyapüré
B menü: Zúzapörkölt, nokedli

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü szept. 28-okt. 4.

Hétfõ: Paradicsomleves
A menü: Tejfölös-gombás

csirkeragu,
zöldséges rizs

B menü: Paradicsomos rizottó
C menü: Párizsi sertésszelet,

sült burgonya
Kedd: Hamis gulyásleves
A menü: Rántott sertésszelet,

parajfõzelék
B menü: Rakott zöldbab
C menü: Szezámos r. csirkecomb,

majonézes kukorica
Szerda: Almaleves
A menü: Párolt halfilé paprikás

szaftban, tésztaköret
B menü: Mustáros csirkecomb,

francia rakott burgonya
C menü: Sajttal tt. rántott szelet,

francia rakott burgonya
Csütörtök: Csontleves
A menü: Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Skót húspogácsa,

tökfõzelék
C menü: Rántott csibemáj, rántott

zöldségek
Péntek: Húsgaluska leves
A menü: Budapest szárnyasmáj,

burgonyapüré
B menü: Lasagne
C menü: Rántott sajt, petr.

burgonya
Szombat: Reszelt tésztaleves
A menü: Sült hurka, kolbász, sült

burgonya, párolt
káposzta

Vasárnap: Csurgatott tojásleves
A menü: Hortobágyi sertésragu,

pirított tarhonya
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.

Megtartotta elsõ összejövetelét a nemrégiben életre hívott
Szentes Üzleti Klub. A Dózsa házba várták a héten a Szente-
sen és környékén élõ vállalkozókat és a gazdasági, üzleti élet
iránt érdeklõdõket. Az alacsony számú érdeklõdõ Bocskay Ist-
ván és Szûcs György elõadását hallgatta meg a magabiztos el-
adásról és a jó reklámról, majd mindenki röviden bemutatko-
zott. A Kereskedelmi és Iparkamara Szentes Térségi Szerve-
zete képviseletében Sülyös Edit adott rövid tájékoztatást a ka-
mara nyújtotta lehetõségekrõl. Az összejövetel végén kötet-
len beszélgetésben ismerkedhettek meg egymás elképzelései-
vel, szolgáltatásával a megjelent vállalkozók. 

A következõ üzleti klub ingyenesen látogatható foglalkozá-
sát október 21-én tervezi a szervezõ, a rendhagyó kezdemé-
nyezés ötletgazdája Szûcs György. A szentesi születésû, Sze-
geden élõ fiatal vállalkozó hangsúlyozta, elsõsorban nem el-
adásról vagy üzletszerzésrõl szól a klub, hanem kapcsolat-
építésrõl és a vállalkozókat foglalkoztató kérdésekre adható
válaszokról. Az elsõ visszajelzések pozitívak.

El indul t
az üzlet i  k lub

(folytatás az 1. oldalról)
A Szentesi Polgárõr Egye-

sület 33 tagja teljesít szolgá-
latot szabadidejében, min-
den anyagi ellenszolgáltatás
nélkül. Eddig egy személy-
autót használtak, ami kevés-
bé volt alkalmas a külterületi
szolgálatra. Az évi 10 ezer
kilométeres futásteljesít-
ményt az új autóval meg-
duplázhatják, tudtuk meg
Gilinger István elnökhelyet-
testõl. Az új jármûvel havi 2
ezer kilométert terveznek
menni a kiterjedt tanyavilág
ellenõrzése során. Szentes
külterülete 824 négyzetkilo-
méter, ezen felül Nagytõke
önkormányzatával is szerzõ-

dést kötöttek, ami további
szolgálati utakat jelent. Az
elnökhelyettes megköszönte
az eddig kapott támogatáso-
kat és a jövõre nézve is kérte
a segítséget a jármûvek üze-
meltetéséhez.

A polgárõrök két kerék-
párt vásároltak a közelmúlt-
ban Hevesi Tulipán Edit kép-
viselõi támogatásból, így
még több helyen tudnak
megjelenni. Kiss Csaba képvi-
selõ egy irodai nyomtatót
vásárolt a polgárõrség szá-
mára. Kõrösi Imre lapunk-
nak viccesen azt mondta,
most nyomtattak maguknak
egy új autót.

BG

Terepjáró a
polgárõröknek

Született: Földi András és Veres Viktóriának (Vecseri u. 48.)
Emese Réka, Gyarmati Ferenc Zsolt és Debreczeni-Kiss
Gabriellának (Brusznyai stny. 11. 4/11.) Zente Kolen, Borbély
Krisztinának (Klauzál u. 8/A B lph. 1/3.) Mira nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Kormány János (Fábiánsebestyén,
Köztársaság u. 13.) és Koncz Edit (Vadaskert u. 32.).

Családi események

A Magyar Szocialista Párt

Szentesi Helyi Szervezete

a szentesi származású
Farkas Antal költô, publicista

és a Népszava egykori
munkatársa születésének 140.

és halálának 75.
évfordulója alkalmából

Farkas
Antal

Emlékestet
rendez.

Meghívott vendége:

Németh Péter

a Népszava fôszerkesztôje.

Az MSZP Helyi Szervezete
tisztelettel meghívja Önöket

2015. szeptember 29-én,

kedden 18 órától

a szentesi Megyeháza

Konferencia és Kulturális

Központ Vörös-

termébe

(6600 Szentes,
Kossuth tér 1).

Körös Party Band koncert
A csapat zenei kínálatában külföldi és hazai örökzöldek

(diszkó, pop, rock, rock & roll, funky, magyar mulatós) egy-
aránt megtalálhatók. Az öt fõs formációt szeptember 26-án,
szombaton 22 órától hallhatják és láthatják a szórakozni vá-
gyók a Felsõpárti Sörözõben.

Retro & sláger parti
Dj Olsák & Marcell igazi retro hangulatot teremtve gondos-

kodik a jó hangulatról a 70-80-90-es évek és napjaink legna-
gyobb külföldi és hazai slágereivel. A Center Sörözõben
szeptember 26-án, szombaton 22 órakor kezdõdik a buli.

Bertók Róbert, a Bor- és Pálinkaünnep szervezõje kö-
szönetét fejezi ki az önkormányzat, a Mûvelõdési Köz-
pont és a Városellátó Nonprofit Kft. munkatársainak a
rendezvény sikeres lebonyolításában nyújtott segítségü-
kért és áldozatos munkájukért.

Szeretettel várunk minden-
kit a Kossuth téren, a szökõ-
kút elõtti köves területen
szeptember 26-án, szomba-
ton 10-17 óra között közös
Biblia olvasásra.

Hallgassuk és olvassuk
együtt az Írást mert: „Az az
üzenet pedig, amelyet tõle
hallottunk és hirdettünk nek-
tek az, hogy az Isten világos-
ság, és nincsen benne semmi
sötétség.“ 1 Ján 1, 5

Szent Anna Egyházközség,
Nagytemplomi Református
Egyházközség, Evangélikus
Egyházközség, Felsõpárti
Református Egyházközség,
Szent Miklós Görögkeleti
Egyházközség, Szentesi Bap-
tista Gyülekezet, Hetednapi
Adventista Egyház Szentesi
Gyülekezete. Védnök: dr.
Gruber László plébános.

Szentesi Egyházak

Biblia
olvasás
közösen

Badár Sándor a Szentesi
Spartacus Szabadidõs Sport
Egyesület és Szentesi Kinizsi
Természetjáró Szakosztálya
sportolója veheti át idén a
Magyar természetjáró Szö-
vetségtõl a „A Magyar Ter-
mészetjárás Fejlesztéséért“
kitüntetés arany fokozatát.
Csongrád megyébõl utoljára
– és eddig egyedül – Benedek
Jenõ, korábbi megyei elnök
kapta meg ezt a megtisztelõ
címet. A kitüntetést a Termé-
szetjárók Napja rendezvé-
nyen adják át Dobogókõn
szeptember 26-án, szomba-
ton, tájékoztatta lapunkat Ba-
rát László, a Szentesi Sparta-
cus Sz.S.E. Elnöke.

Arany
fokozat


