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A figyelmesebb járókelõk
láthatják, hogy hiányzik
egy darabon a Petõ Szálló
tetõzete a Páterház felõli ré-
szén. Kiderült, állagmeg-
óvási munkák zajlanak az
épületen, a munka decem-
ber 1-ig fejezõdik be. Elsõ-
sorban a korhadt faanyago-
kat cserélik ki, de javítják a
bádogos részeket is, rendbe
rakják a cserepezést és új
ereszcsatorna is kerül a
szállóra.

Az évek óta használaton
kívüli szecessziós mûemlék-
épület állapota romlik, en-
nek megállítása érdekében
2014. december elején az
önkormányzata, a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) Épí-
tõmûvészet és Örökségvéde-
lem Kollégiuma által a „Ve-
szélyeztetett helyzetû mû-
emlék épületek veszélyel-
hárításának, állagmegóvásá-
nak, részleges helyreállításá-
nak támogatására“ kiírt pá-
lyázaton nyert mintegy 6
millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást, 10 száza-
lékos önerõ mellett a Petõfi
Szálló mûemléképületen ve-
szély elhárítási és állagmeg-
óvási munkák elvégzése cél-
jára. A szeptember elején
kezdõdött kivitelezés során
tetõjavítás, csapadékvíz elve-
zetés, ablaknyílások befóliá-
zása, villámvédelem vizsgá-

lata valósulhat meg az állag-
megóvás és a további állag-
romlás megakadályozása ér-
dekében. Wittek Krisztina fõ-
építésztõl megtudtuk, hogy
idõközben elkészült a fa-
anyagvédelmi szakvélemé-
nye, ami alapján elvégzik a
tetõszerkezet állagmegóvá-
sát. A tetõ eredeti horganyle-
mezei korrodáltak, néhol a
cserepek hiányoznak. Emiatt
a padláson beázások történ-
nek, ami a tetõszerkezet, te-
tõlécezés helyenkénti korha-
dását okozza. A szakvéle-
mény alapján megtörténik a
legrosszabb állapotú elemek
– szarufák, cseréplécek, tö-

rött cserepek – pótlása, javí-
tása. Ennek elvégzéséhez az
utcai részeken az adott
szakaszokon a tetõhéjazást
megbontja a kivitelezõ Bod-
rogiBau Kft. Ezeken a tetõfe-
lületeken új cseréplécekre
kerülnek vissza a cserepek.
A tetõre hulló csapadékvíz
levezetése sérült, ezért a
homlokzati vakolat sok he-
lyen leázott, lehullott. A lefo-
lyócsövek cseréje megtörté-
nik, a csapadékvíz elvezeté-
sével a homlokzat nem káro-
sodik tovább. A külsõ er-
kélyajtók és ablakok az idõ-
járás mállasztó hatása miatt
károsodtak, hiányoznak az

üvegek, sok helyen maguk
a nyílászárók. A nyílások
befóliázásával megakadá-
lyozzák, hogy a csapadék a
belsõ térbe jusson. Az épület
villámvédelme nem mûkö-
dik, a magas toronysisakok
potenciális villámfelfogók. A
munka során ennek felül-
vizsgálata, javítása is meg-
történik. A 2007-2010 között
zajló bontásokat követõen az
udvaron felhalmozott építési
törmelékeket elszállították
az elmúlt napokban. A mun-
kálatokkal december 1-ig
kell végeznie a kivitelezõ-
nek.

Besenyei

Javítják a Petõfi tetõzetét

Nyugodt légkörben, komolyabb vita nél-
kül zajlott a képviselõ-testület szeptemberi
tanácskozása. Az ülés kezdetén dr. Tóth
Flórián, Szentes Járási Hivatal vezetõje be-
jelentette, hogy a kormányablak kialakítása
befejezõdött, és ettõl a héttõl a megszokott
helyen mûködik, túlnyomóan okmányiro-
dai feladatokat lát el és 450 új ügytípus in-
tézése is lehetõvé vált. Megköszönte min-
denkinek a segítséget, külön kiemelte az
önkormányzat segítségét, valamint a képvi-
selõk anyagi támogatását egy ivódíszkút el-
készültéhez.

Farkas Sándor országgyûlési képviselõ, a
Fábiánsebestyénben közelmúltban megren-
dezett Kettesfogathajtó Világbajnokság szer-
vezõbizottságának elnöke mondott köszöne-
tet a város közremûködéséért és emléktár-
gyat adott át Szirbik Imre polgármesternek.
Farkas Sándor szerint a külföldi sportolók,
vendégek elvitték a térség jó hírét.

A napirendek tárgyalása elõtt Bujdosó Ta-
más képviselõ kérte a jegyzõt, tegyen bejelen-
tést a hatóságnál hûtlen kezelés miatt az
Üdülõközpontban zajló medencefelújítással
kapcsolatban. Véleménye szerint a várost kár
érte a kivitelezés során.

Az önkormányzat 2015. évi költségve-

tésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszá-
molóval kapcsolatban Hevesi-Tulipán Edit el-
mondta, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyo-
zott, a vesztesége a tervezettnek megfelelõen
alakult.

Szabó Zoltán Ferenc felhívta a figyelmet,
hogy a Városellátó Nonprofit Kft. 3212 tonna
kommunális jellegû hulladékot gyûjtött be,
ami közel 5 százalékkal magasabb a terve-
zettnél.

Dömsödi Mihályné kérte, hogy a Gólyásház
körülbelül egy hónapra tervezett rekonstruk-
ciója lehetõleg ne zavarja az ott mûködõ Szi-
várvány Mûvészeti Iskola oktatási munkáját.
Kérdésére elhangzott, hogy a vállalkozás fej-
lesztési pályázatot várhatóan már jövõre újra
kiírja a város. Javaslata szerint az önkor-
mányzati üdülõk fejlesztésére lenne szükség,
mivel csökken a kihasználtságuk. Szerinte a
Balaton és a hegyvidék egy-egy üdülõjét újít-
sa fel a város, utána kezdjen kampányt a
népszerûsítésükre a lakosság körében. A be-
számolót, majd az idei évi költségvetési ren-
delet módosítását és a Helyi Esélyegyenlõsé-
gi program felülvizsgálatáról szóló anyagot
egyhangúlag fogadta el a testület.

(folytatás a 3. oldalon)

Vita az Üdülõközpontról

Az ATIVIZIG álláspontja
a munkaügyi vitában

Lapunk 32. számában megjelent „Munkaügyi pert nyert
a kirúgott gátõr” címû írásra reagált az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság. Álláspontjuk szerint a jogerõs bírósá-
gi ítélet alapján a cikkben megjelentek nem felelnek meg
teljes körûen a valóságnak, abban ténybeli tévedések, hi-
bás ok-okozati összefüggések szerepelnek.

4. oldal

Uj jáépí t ik
a Rigó iskolát

Az augusztus végén leégett Rigó Alajos iskola is napi-
rendre került a képviselõ-testület legutóbbi ülésén. A ki-
alakult helyzetrõl Tóthné Kecskeméti Katalin tankerületi
vezetõ adott tájékoztatást. Elmondta, hogy közbeszerzési
pályázatot írt ki a KLIK, ami lezárult, és hamarosan
kezdõdhet a leégett iskola újjáépítése.

3. oldal

Vegyí t ik a
harcmûvészeteket

Összefogtak a szentesi küzdõsportolók: az Immortals
Harcmûvészeti Sportegyesület edzésein rendszeresen kö-
zösen készülnek a kyokushin karatésok, a birkózók, a csel-
gáncsozók, a brazil jiu jitsusok és az ökölvívók. Az egy éve
alakult egyesület képviselõi már több versenyen is megmé-

rették magukat, mindannyiszor más sportágban.
7. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

– Robbanásszerûen nõtt az
illegális bevándorlók száma,
az év elsõ kilenc hónapjában
291 ezren érkeztek Magyar-
országra, de ez még közel
sem a vége, milliók készül-
nek elhagyni hazájukat és át-
jönni Európába – mondta
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ csütörtökön tartott
sajtótájékoztatóján. Arról be-
szélt, hogy a bevándorlók
többsége gyermek, vagy na-
gyon fiatal. Magyarország és
Európa lerohanása történik,
amiért felelõs minden politi-
kus, aki bíztatta a bevándor-
lókat. A kormány megvédi
az országhatárokat és a
Schengeni határt is. Kijelen-
tette, az Európai Unió
bevándorláspolitikája meg-
bukott.

Beszélt a kormány intézke-
déseirõl, az ideiglenes biz-
tonsági határzár felállításá-
ról, arról, hogy a rendõrök
nagyobb jogkört kaptak, szi-
gorodott a büntetõ törvény-
könyv, a jogsértések soron
kívüli elbírálást kapnak és
az elkövetõket kiutasításra
vagy visszatoloncolásra íté-
lik. Farkas Sándor idézett
külföldi politikusokat és kül-
földi újságok cikkeit, melyek

pozitívan viszonyulnak a
magyar rendelkezésekhez.

Elmondta, egységes euró-
pai cselekvési terv szüksé-
ges, a kialakult problémát a
forrásánál kell kezelni, a me-
nekülttáborokat pedig az
uniós határokon kívül kell
kialakítani. – Az itt élõk jö-
võjét kérdõjelezik meg a
most zajló folyamatok – fi-
gyelmeztetett a politikus.

Lapunk arra is kíváncsi
volt, Farkas Sándor szerint
mennyire érinti Szentest a
menekültügy, lesz-e a kór-
házban fertõzõosztály, illetve
befogadótábor a laktanyában
a migránsok számára? A
képviselõ még a kérdés fel-
merülését is határozottan
visszautasította. Szerinte ez a
Jobbik sugallata a városban,
és teljesen felesleges ilyesmi-
vel riogatni az embereket.
Határozottan kijelentette,
Szentest közvetlen formában
semmilyen módon nem érin-
ti az ügy. Annyit azonban
hozzátett, hogy amennyiben
a horvát határzár miatt Ro-
mánia felõl érkeznek majd
bevándorlók, azok útvonala
valószínûleg érinti a térséget
is.

BG

Szentest nem érinti a menekültügy

Migrációs bomba
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A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozók Országos
Szervezete minden évben
megszervezi az Országos
Szakmai Versenyt. Itt a me-

gyei elõdöntõ 1. helyezettjei
vesznek részt.

Ebben az évben 4. alka-
lommal rendezték meg az
Egészségügyi Szakdolgozói

Kamara Megyei versenyt
Szegeden. A rendezvényen
10 csapat 4-4 fõvel indult, a
szentesi Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház 4

csapattal képviselte az intéz-
ményt. Egy  fõ mentõápoló
is tagja volt az egyik csapat-
nak.

A versenyen tesztírást,
aktivityt, puzzlet és gyakor-
lati feladatokat oldottak
meg. Ágyazást, újraélesztést
is végeztek a szakmai szabá-
lyoknak megfelelõen.

A Dr. Bugyi István Kórház
2., 3., 5. és 8. helyezést ért el.
Ebben az évben elsõ alka-
lommal volt egy különdíj,
amit szintén városunk egyik
csapata nyert el.

Köszönöm a kollégáknak a
részvételt és az elért helye-
zéshez gratulálok!

A Kórház Menedzsmentje
és 

Török Jánosné
MESZK helyi elnök

Örvendetes, hogy az utób-
bi évtizedben több helyi ki-
adványban lehetett olvasni
Farkas Antalról, korában or-
szágosan is ismert, népszerû
írójáról, költõjérõl, jeles zsur-
nalisztájáról. Feledésbe me-
rült munkásságát elsõként
Nagyajtósi István tanár úr
idézte fel még 1979-ben.
Hosszú szünet után olvas-
hattunk róla a 2000-ben
megjelent Szentes helyisme-
reti kézikönyve II. kötetében
Bucsány György tanár úr
tollából, majd a Szentesi
Életben emlékeztünk meg
életútjáról tíz évvel ezelõtt,
születésének 130 éves évfor-
dulóján. Legutóbb Vágvölgyi
Zoltán könyvtáros-helytörté-
nész publikált Farkas Antal
irodalmi munkásságáról a
Szentesi antológia c. 2010-
ben megjelent szépirodalmi
válogatásában, továbbá a
2014-ben a városi könyvtár
által megjelentetett Szentes
irodalmi emlékei címû köte-
tében, több versét és novellá-
ját közzétéve. Ezzel párhuza-
mosan számos verseskötete
és novelláskötete olvasható-
vá vált az interneten, az e-

könyvtárban, Tímár Ferenc
informatikus-könyvtárosnak
köszönhetõen. Mindezek el-
lenére sok szentesi máig is
csupán azt tudja Farkas An-
talról, hogy a Kisér nevû vá-
rosrész egyik legjelentõsebb
utcája viseli a nevét. Halálo-
zási évfordulóján tehát idéz-
zük fel újra, ki is volt õ.

Régi nagynevû szentesi
családban született 1875.
szeptember 13-án. Apja Far-
kas Benedek ügyvéd, volt
48-as honvédtiszt, akit 1873-
ban városi fõkapitánnyá,
majd 1888-ban iparügyi ta-
nácsnokká és községi bíróvá
választottak. Édesanyja a kö-
zel 20 évvel fiatalabb Fülöp
Mária, Fülöp Lajos gazdál-
kodó leánya. Elemi iskoláit a
Központi Református Népis-
kolában végezte, majd 1886-
tól a helyi gimnázium tanu-
lója lett. Osztályfõnökei
olyan tanáregyéniségek vol-
tak, mint Balázsovits Nor-
bert, Dósa Elek és Derzsi Ko-
vács Ferenc. A negyedik osz-
tály elvégzése után a család
1890-ben Mezõtúrra települt,
ahol apja ügyvédi irodát nyi-
tott. 

Antal a gimnáziumot befe-
jezve, tanyai tanítói állást
vállalt a mezõtúri határban,
közben magánúton végezte
a tanítóképzõt. 1894-ben a
Turóc vármegyei Znióvár-
alján nyert tanítói oklevelet.
(Több lexikon téves közlése
szerint Szentesen szerezte ta-
nítói diplomáját.) Elsõ versei
16 éves korában jelentek
meg a vidéki lapokban. Em-
lítést érdemel, hogy 1892-
ben a kamasz fiú köszöntõ
verset írt a Szentesi Lapban
Jászai Marihoz, kora legnép-
szerûbb színésznõjéhez, aki
Szentesen vendégszerepelt.
1894-ben Mezõtúron adta ki

elsõ önálló verseskötetét
Költemények címen. Itt szer-
kesztette Rónaság címû iro-
dalmi hetilapját, amely
azonban elõfizetõk hiányá-
ban fél év múlva megszûnt.
1899-tõl az Új Század c. hala-
dó polgári hetilap munkatár-
sa. Ebben az évben jelenik
meg második verseskötete
Viharzúgás és pacsirtadal cí-
men.

1902-ben meghívják a Ma-
kó és Vidéke c. ellenzéki po-
litikai laphoz, amelynek
elõbb fõmunkatársa, majd
1903 januárjától felelõs szer-
kesztõje. Az ekkoriban meg-
jelent Március c. versesköte-
te kapcsán írták róla, hogy õ
a „ma küzdelmeinek” költõ-
je, aki „a népnek ajánlja lant-
ját”. 1903-ban a Petõfi Társa-
ság dicséretben részesítette
két költeményéért, ugyanak-
kor a hatóságok „osztály-
gyûlöletre való izgatás” vád-
jával bíróság elé állították.
„Nem is kapott többé Farkas
Antal dicséretet a Petõfi Tár-
saságtól, pedig költészeté-
ben továbbra is hû maradt
ugyanazokhoz a népi-nem-
zeti nyelvi és kifejezésfor-

mákhoz, amelyen addig írt.
Csak nem tudta olyan idilli-
nek látni az Alföld népének
életét, mint ahogy a Petõfi
Társaság tagjai szerették” –
állapította meg találóan
Nagyajtósi István.

1903-tól Farkas egyidejû-
leg a Szegedi Napló és a
Borsszem Jankó munkatársa
is. Hamarosan Pestre költö-
zött, ahol 1905-ben meghív-
ták a Népszava szerkesztõ-
ségébe. Megkezdõdött alko-
tói munkásságának leginten-
zívebb idõszaka. Õ lett a lap
legtermékenyebb novellistá-
ja; összesen több mint 300
tárcája jelent meg. 1907-ben
megírta elsõ regényét A
csanádi parasztbíró címen;
1914-ben kiadta Templomtü-
zek, vörös zsoltárok c. ver-
seskötetét, 1918-ban pedig
megjelent Jókedv a siralom-
házban c. karcolatgyûjtemé-
nye, valamint Szilaj Péterék
c. társadalmi regénye. 

1919-ben a Közoktatási
Népbiztosság kinevezte az
írói választmány tagjává,
ezért a Tanácsköztársaság
bukása után emigrációba
kényszerült. Bécsben telepe-

dett le, ahol folytatta írói és
újságírói munkásságát. A
Népszavának is küldött haza
szatirikus írásokat „Bujdosó
Péter” és „Róka Tóni” álne-
vek alatt. 1928-ban tért haza,
és Budapesten 1940. szep-
tember 28-án bekövetkezett
haláláig a Népszava munka-
társaként dolgozott.

Csak dióhéjban ismertet-
hettük irodalmi munkássá-
gát, de bátran kijelenthetjük,
hogy Farkas Antal életmûve
tiszteletet parancsol. A közel
sem teljes számvetés szerint
megjelent 13 regénye, 8 ver-
ses- és 3 novelláskötete, 1
mesekönyve és 1 mesejátéka,
s külön kötetbe foglalta kar-
colatait és szatíráit. Korában
jegyezték mûveit, elismerték
írói és költõi kvalitásait.
Ezek révén a második vonal
legtehetségesebb alkotói kö-
zött tartották számon. Ez
tükrözõdik a nagy pályatárs,
Ady Endre megállapításából
is, amelyet 1914-ben írt róla
a Nyugatban: „Proletár köl-
tõ, alighanem a legkülönb…
A zseni, a géniusz illata csap
meg, mint májusi virágos ág,
egyik-másik versében.” Ha
nem is ért fel Adyhoz, azért
büszkék lehetünk városunk
szülöttére, s megérdemli,
hogy ápoljuk emlékét.

Labádi Lajos

75 éve hunyt el Farkas Antal író, újságíró

Szépíróink közül az egyik legtehetségesebb

Egészségügyi szakdolgozók
szakmai versenye

Németország Észak-Rajna-
Vesztfália tartományában ta-
lálható egy kisváros, egészen
közel Bonnhoz, az egykori fõ-
városhoz. Ez a város Sankt
Augustin és Szentessel hosz-
szú évek óta testvérvárosi
kapcsolatban áll.

A testvérvárosok diákcsere
programjának lényege az,
hogy minél többet kommuni-
káljunk cserepartnerünkkel –
ezzel fejlesztve nyelvtudásun-
kat – valamint az, hogy job-
ban megismerhessük egymás
országát, földrajzát, történel-
mét, kultúráját, s ételeit. 

A mi diákcserénk két rész-
bõl állt, két tanév alatt zajlott
le. 2014 szeptemberében is-
mertük meg német cserepart-
nereinket, akiket tanáraink
választottak ki nekünk sze-
mélyiségünk, érdeklõdési kö-
rünk alapján. A német diákok
és két kísérõtanáruk 10 napot
töltöttek Magyarországon.

Budapest a Hõsök terétõl a
Parlamentig, közös progra-
mok, vetélkedõk, kenuzás a
Kurcán, biciklitúra, családi
hétvége, iskolai látogatás. Rö-
vid idõn belül azon kaptuk
magunkat, hogy eljött a bú-
csú ideje. Egészen 2015 au-
gusztusáig kellett várnunk,
amikor is a Köln-Bonn reptér-
re vettük az irányt 3 kísérõta-
nárunkkal, s a magunk tucat-
jával egy szép késõnyári dél-
utánon. A reptéren a befoga-
dó családok vártak bennün-
ket, s a hosszú út után megpi-
henhettünk. Másnap reggel
felfedeztük Bonnt, idegenve-
zetõvel tekintettük meg a vá-
ros nevezetességeit, példa-
ként említve az Egyetemet, a
Rajna-partot, Beethoven szü-
lõházát. A továbbiakban a
program sûrû volt, de tartal-
mas, színes és izgalmas; a
vadregényes Drachenfels, a
lélegzetelállítóan magas Kölni

Dóm, amely tetejérõl az egész
várost belátni, Csokoládé Mú-
zeum, Haribo márkabolt, a
Haus der Geschichte, a bonni
városháza, és a könyvesbolt,
amely majdnem akkora, mint
a gimnázium épülete mind-
mind arról tanúskodnak,
hogy Németország gyönyörû
hely, és megérte évekig tanul-
ni és gyakorolni az Európai
Unió legnagyobb számban
beszélt anyanyelvét, a ger-
mán nyelvcsalád nyugati ágá-
ba tartozó német nyelvet. Né-
metország legnépesebb tarto-
mányában (az ország népes-
ségének 20 százaléka  ebben a
tartományban él) 9 napot töl-
töttünk.

Ezúton is köszönjük tanára-
inknak lelkiismeretes munká-
jukat, amely lehetõvé tette,
hogy ez a diákcsereprogram
megvalósuljon.

Márta Renátó 
12/D

HMG-sek a Rajna mentén

Felejthetetlen élményt ka-
pott ajándékba az a néhány
tucat ember, aki pénteken,
25-én meghallgatta Fejes Ta-
más hegedûjátékát az evan-
gélikus templomban. A sze-
gedi születésû mûvész a Ki-
rályi Skót Nemzeti Zenekar
koncertmestere a nagyvilág-
ban tartott hangversenyei
között évek óta helyet és idõt
keres, hogy hazájában aján-
dékkoncerteket tartson.

Szentesen J. S. Bach két
szólószonátáját játszotta. A
szakértõ zenekritikus most
biztos elemezné bravúros
technikáját. A szép zenére
szomjazó hallgató csak
csöndben csodálja, hogy
egyetlen vonómozdulattal
szárnyal a dallam, amit alá-
fest valami többszólamú kí-
séret. Aztán a fúgák során
önfeledten követi a röppen-
ve változó hangerõt és rit-
must. Az a-moll szonáta 3.
tételében együtt zsolozsmá-
zik, szelíden könyörög és
szárnyalva dicsõít. Illetve,
csak hagyja, hogy a szerzõ

szándékával azonosuló tol-
mácsolás magával ragadja. A
meghatott közönség lelkes
tapsára a g-moll szonáta egy
ugyancsak csodás tétele a rá-
adás. A szerencsés zenehall-
gatók ünneplõbe öltöztetett
lélekkel térnek haza. Egy fájó
érzés azért megzavarja a
résztvevõt. Nem csupán az,
hogy a mûvész a világ hang-
versenytermeiben zsúfolt kö-
zönséghez szokott. Inkább
az, miért vagyunk ennyire
tehetetlenek, hogy hagyjuk
elmenni a szentesieket ilyen
rendkívüli élmények mellett.
Sokadszor javasolnánk, kér-
nénk (vagy követelnénk in-
kább), hogy legyen hivatalos
felelõse az ilyen rendezvé-
nyek méltó hírverésének!
Nem a koncertnek otthont
adó intézmény egyedüli
ügye ez, hanem minden
szentesié. Azoké, akik szíve-
sen megmozdulnának, ha
idõben tudnának ezekrõl a
páratlan lehetõségekrõl.

B. M. E.

Olvasónk írja

Szárnyalt, sírt
és imádkozott

a hegedû

Szeptember 12-én rendezték meg a „Tehetség szabadon“
konferenciát, amely a MATEHETSZ új programját, a Magyar
Templeton Programot mutatta be. Helyt adott továbbá a 2015
tavaszán lefolytatott akkreditációs eljárásban minõsítést
nyert tehetségpontok táblaátadó ünnepségének is.

Három szentesi intézmény, a Horváth Mihály Gimnázium,
a Koszta József Általános Iskola és a Szentes Városi Könyvtár
is a legmagasabb az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont“ mi-
nõsítést vehette át.

Három
Tehetségpont

Farkas Antal

Honismereti túrát szervez

az Árpád Szabadidõs SK ok-

tóber 16-17-18-án Szatmár és

környékére. A tervezett prog-

ram: Nyíregyházi állatkert,

Máriapócs görög-katolikus

templom, Nyírbátor reformá-

tus harangtorony, Kölcsey

emlékház, túristvándi vízi-

malom, stb.

Jelentkezni lehet október

10-éig, szerdánként a klub

Kiss Bálint utca 3. szám alatti

helyiségében, a részvételi díj

befizetésével. Részletes infor-

máció kérhetõ Ignácz Jánostól

(20/ 378-38-40) és Léhi Gábor-

tól (30/468-87-69).

Szatmár
környéke
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Az augusztus végén le-
égett Rigó Alajos iskola is
napirendre került a képvi-
selõ-testület legutóbbi ülé-
sén. A kialakult helyzetrõl
Tóthné Kecskeméti Katalin
tankerületi vezetõ adott tá-
jékoztatást.

Újjáépítik a leégett Rigó is-
kolát, errõl megszületett a
döntés, tájékoztatta a képvi-
selõket Tóthné Kecskeméti
Katalin a legutóbbi testületi
ülésen. A Rigó Alajos intéz-
ményt fenntartó KLIK Hód-
mezõvásárhelyi Tankerület-
ének igazgatója megköszön-
te mindenkinek a segítséget
a katasztrófahelyzetben. Je-
lentõs anyagi kár keletkezett
az épületben, a kár és az
épület állapotának felméré-
sén a katasztrófavédelem és
a biztosító szakemberei dol-
goznak ezekben a napokban

is. A megrongálódott épület-
ben a romeltakarításra az el-
végzendõ munka értékének
nagysága miatt közbeszerez-
tetés vált szükségessé, ami
lezárult és szerzõdés aláírása
után hamarosan megtörtén-
het a terület átadása. Ugyan-
csak közbeszerzési eljárás fo-
lyik megfelelõ biztonsági cég
kiválasztása érdekében az
intézmény további õrzésére,
bár eddig is õrizték az épüle-
tet. További kár nem keletke-
zik, biztosított mindenkit az
igazgató. Tóthné Kecskeméti
Katalin elmondta, hogy a
bentlakásos intézményben
lakókat elhelyezték, 34 gye-
reket Makóra, 8 gyereket pe-
dig a Szent Ágota Alapít-
vány segítségével Bács,
Csongrád, Gyõr megyébe.
Az ügyet bonyolítja, hogy
folyamatban van az otthon

fenntartásának átadása a
Szociális és Gyermekvédel-
mi Fõigazgatóság hatásába,
ami jövõre teljes egészében
megtörténik. Tanévkezdésre
az iskola átköltözött az ön-
kormányzat Kossuth utcai
épületébe, amit 7 millió fo-
rintért újítottak fel és alakí-
tottak át a 34 pedagógus és
60 gyermek igényeinek meg-
felelõen. Az igazgató szerint
az iskola egymagában ma-
radva, otthonban élõ bentla-
kásos gyerekek nélkül meg-
mutathatja mire képes, mit
tud elérni az oktatásban.
Szabó Zoltán Ferenc képviselõ
arra volt kíváncsi, történt-e
belsõ vizsgálat a tûz keletke-
zésével kapcsolatos pedagó-
gusi felelõsség megállapítá-
sára. Tóthné elmondta, hogy
az intézményben a nyári
szünet rendje szerint megfe-

lelõ létszámban tartózkodtak
felnõttek, a gyermekfelügye-
lõk, gyermekotthon vezetõk
a helyükön voltak, a gyerek
az udvaron tartózkodott
megengedett módon. A fele-
lõsség kérdésérõl bõvebbet a
szakértõi vizsgálatok befeje-
zéséig nem tud nyilvános-
ságra hozni, és a folyamat
végén mindenki kap megfe-
lelõ tájékoztatást.

A képviselõk nem hagyták
jóvá az elõterjesztett szerzõ-
dést a Kossuth Lajos utcai
volt óvoda épület ingyenes
használatba adásáról a Hód-
mezõvásárhelyi KLIK részé-
re, hanem azt vagyonkeze-
lésbe adják a jogi és ügyren-
di bizottság módosítása sze-
rint.

BG

A szentesi származású új-
ságíró, költõ, Farkas Antal
születésének 140., halálának
75. évfordulója alkalmából
emlékesetet rendezett az
MSZP helyi szervezete. A
szocialista párt országjáró
programjában Németh Pé-
tert, a Népszava fõszerkesz-
tõjét látták vendégül a me-
gyeházán.

Elõbb Vágvölgyi Zoltán
helytörténész-könyvtáros
idézte fel Farkas Antal alak-
ját, munkásságát, majd Tímár
Ferenc mérnök-könyvtárostól
megtudhatta a hallgatóság,
hogy az e-könyvtárban igye-
keztek összegyûjteni, digitá-
lisan hozzáférhetõvé tenni az
újságíró publikációit. Móra
József önkormányzati képvi-
selõ, aki nagymértékben
hozzájárult az adatbázis fej-
lesztéséhez, megjegyezte,
Farkas Antal magánéletérõl
alig tudunk valamit, s érde-
mes lenne családfakutatással
kideríteni, hogyan élhetett,
volt-e családja. Egy másik ja-
vaslat szerint emléktáblát ér-
demelne Farkas Antal, az
Árpád Szabadidõs Sportklub
szívesen támogatná ezt.

A párt helyi szervezete
Németh Péterrel közösen
múlt vasárnap megkoszo-
rúzta Farkas Antalnak a Fiu-
mei úti temetõben lévõ sírját.

Újságírónak lenni sosem
volt könnyû feladat, kivált-
képp a Népszava munkatár-
sainak, kezdte beszédét a
szeptember 29-i szentesi em-
lékest vendége, az újság je-
lenlegi fõszerkesztõje. A 143
éves, ezzel hazánk legrégeb-
bi lapjaként, 1905 óta napi-
lapként mûködõ sajtóorgá-

num munkatársa volt Farkas
Antal is, akirõl Németh Péter
elmondta, akkoriban más
szempontból volt nehéz a
Népszava tollforgatójának
lenni, mint manapság. Példá-
nak hozta, hogy Vanczák Já-
nos egykori fõszerkesztõ bí-
róság elõtt állt, mert leközöl-
te a szentesi születésû újság-
író egyik, Bujdosó Péter ál-
név alatt jegyzett írását. Vé-
leménye szerint az újság
mindig egyenes vonalon
próbált közlekedni, harcosan
kiállt a szociáldemokrata ér-
tékek mellett, ahogyan Far-
kas Antal is a szolidaritás ér-
zését fogalmazta meg. Aho-
gyan õ szembe ment korá-
nak politikai propagandájá-
val, úgy tesz a lap ma is. Ma-
napság már talán nem any-
nyira veszélyes a lapba írni,
de a fõszerkesztõ elárulta a
hallgatóságnak, sajtópereik
rendszeresen vannak. A
Népszavának minden kor-
ban, a baloldali kormányok
idején is meg kellett küzde-
nie a fennmaradásért. Ma a
baloldalnak alig jut felület a
hazai médiában, mert ugyan
cenzúra nincs, de van egy
erõteljes nyomás, hangzott
Németh Pétertõl. A média-
törvény ellen üres oldallal
tiltakoztak. - Vékony a mi
hangunk, de ez igaz az ellen-
zéki pártokra is. Ma az or-
szág 90 százaléka azt hallja,
amit a kormány sugall, fo-
galmazott a Népszava fõ-
szerkesztõje.

(Farkas Antal életútjáról la-
punk 2. oldalán olvashatnak.)

D. J.

Szembemennek
a propagandával

Szentesi vállalkozók illet-
ve a Szegedi Tudomány-
egyetem összefogásával
2012-ben, immár 3 éve létre-
jött egy program, amely a
Studium Generale nevet vi-
seli. Lényege, hogy azoknak
a tehetséges fiataloknak is le-
hetõséget nyújtson, akik nem
feltétlenül engedhetnének
meg maguknak egyetemi
elõkészítõ órákat különta-
nárnál. E programnak kö-
szönhetõen mára olyan kül-
földi kapcsolatok is létrejöt-
tek, ahol nemcsak a város
hírneve öregbedhetett, ha-
nem a résztvevõ diákok tud-
ták általa tanulmányaikat
bõvíteni. Hernyik Orsolya,
Madácsy Hanna és Tóth Édua,
a Horváth Mihály Gimnázi-
um tanulói részt vehettek
egy isztambuli utazáson,
hidrogeológiai területen elõ-
adhatták egy japán kutató-
csoport eredményeit, s elis-
merést vehettek át Szirbik
Imre polgármestertõl Lantos
Ferenc mentorálásának jóvol-
tából.

– Hogyan találkoztatok a
Studium Generale program-
mal?

– Az iskolában hallottunk
róla, Tóth Tibor tanár úr osz-
totta ki a jelentkezési lapo-
kat, itt tetszett meg. Kedden

délutánonként bejártunk az
iskolába, ahol kivetítõ hasz-
nálatával Lantos Ferenc ta-
nár úr tartotta ezeket a hosz-
szabb órákat, melyek nem
megszokottak voltak, példá-
ul a kísérleteket is láttuk.

– Mit kezdtetek el kutatni?
– Egy víztisztítórendszert

vizsgáltunk. Mivel a szentesi
uszodában is ez mûködik,
így ezt ismertük meg legin-
kább. 

– Miket adott nektek a
Studium Generale?

– Eljutottunk Temesvárra,
a Bánáti Egyetemre, ahol na-
gyon sok professzor, tudós
végighallgatta az elõadásun-
kat Tóth Éduával. Erre kap-
tunk egy elismerést, ami ins-
pirált minket a kutatások to-
vábbfejlesztésére. Ezt köve-
tõen jött a lehetõség, hogy
Isztambulban is elõadjunk.
Az utazás remek volt – itt

nemcsak tanulmányi élmé-
nyek értek minket, hanem
voltunk várost nézni, ismer-
kedtünk a helyi kulturával.
E program nélkül nem is ju-
tottunk volna el ezekre a
helyekre.

– Mivel szeretnétek a jövõ-
ben foglalkozni?

Hernyik Orsolya: – Még
nem biztos, de valószínûleg
gazdálkodási és menedzs-
ment irányvonalon tanulnék
tovább.

Madácsy Hanna: – Én
mindenképpen biológusnak
szeretnék továbbtanulni.
Legközelebbi célunkról any-
nyit mondanék, hogy kalci-
umhiányos paprikákat és
szöveteket vizsgálunk. A kö-
zeljövõben mennénk fel Bu-
dapestre, s az akadémián fo-
gunk kutatásokat végezni.

H.A.V.

Isztambulban jártak a
Studium Generale programban

Október 3-án rendezik
meg a Richter Egészségváros
programot a Kossuth téren,
melynek során a lakosoknak
teljesen ingyenes szûréseken
és tájékoztatókon, progra-
mokon vehetnek részt, egy-
ben a Dr. Bugyi István Kór-
ház javára gyûjthetnek to-
vábbi anyagi forrásokat. A
Richter Gedeon Nyrt. 2 mil-
lió forintos alapot biztosít,
amelyhez a lakosok minden
szûrésért, tanácsadásért,
meghallgatott elõadásért
pontot kapnak egy kártyára
és minden pont további 300
forint adományt jelent a kór-
ház számára.

A rendezvény célja tulaj-
donképpen kettõs: felhívni a
lakosság figyelmét az egész-

ségtudatos életmódra, egy-
ben jótékonyan tenni a kór-
házért a közösség erejével. A
szombaton 10 és 18 óra kö-
zött zajló programokon való
részvétel ingyenes. Többek
között csontritkulás, proszta-
ta szûrést végeznek a hely-
színen több géppel, míg

emlõrákszûrésre az SBO-n
biztosítanak lehetõséget. Az
önkormányzat, a Dr. Bugyi
István Kórház és a Vöröske-
reszt helyi szervezete együtt-
mûködésének eredménye-
ként számos egyéb program-
mal egészítik ki a rendez-
vényt. A Rákóczi Ferenc ut-

cai óvoda  több állomáshe-
lyes versenyt szervez, ahol
résztvevõ gyerekek ajándé-
kot kapnak. Az egészségügyi
naphoz kapcsolódva 12 és 16
óra között véradást is tarta-
nak a polgármesteri hivatal
földszintjén.

B.G.

Egészségváros a Kossuth téren

Újjáépítik a Rigó iskolát

(Folytatás az 1. oldalról)
Vita nélkül döntöttek a képviselõk a Dr.

Csergõ Károly Emlékéért díj alapításáról,
Dömsödi Mihályné kezdeményezésére. Éven-
te egy, a helyi közszolgálat területén kiemel-
kedõ munkát végzõ tisztviselõ oklevél és em-
lékérem mellett, a közalkalmazotti tanácsosi
havi járandóság 80 százalékának megfelelõ
pénzjutalmat vehet át augusztus 20. alkalmá-
ból.

A képviselõk egy tartózkodással fogadták
el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát,
ami a város középtávú fejlesztési irányait, cél-
jait és azok elérése érdekében tervezett tevé-
kenységeket határozza meg. Az ITS mentén
lesz lehetõség az uniós finanszírozású pályá-
zatok benyújtására, a tervdokumentum meg-
léte feltétele az EU források lehívásának eb-
ben az idõszakban. A város 2014-2019-es ön-
kormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági
programját ugyancsak egyhangúlag elfogad-
ták a képviselõk. Szirbik Imre szerint startra
kész munkát kell végeznie az önkormányzat-
nak, mert év végén, jövõ év elején várhatóan
kiírják a pályázatok nagy részét.

A Hódmezõvásárhelyi Szakképzési Cent-
rum vette át július 1-tõl a Pollák, a Zsoldos és
a Boros szakiskolák fenntartását. A szakképzõ
iskolák vagyonkezelésével kapcsolatos, köz-
pontilag elõkészített szerzõdést vita nélkül,
egyhangúlag jóváhagyta a testület. Az Ipari
parkban a csarnokot bérlõ cég megvenné a
szomszédos telket, a testület az ügyletet jóvá-
hagyta, a szerzõdés részleteit a jogi biz meg-
kapja jóváhagyásra

A Koszta József és a Deák Ferenc általános
iskolák sporttermeinek, sportpályáinak  felújí-
tási-, korszerûsítési javaslatát a testület azzal
fogadta el, hogy mindkét intézmény esetében
meg kell vizsgálni a tornaterem kapacitásbõ-
vítésének lehetõségét és a tervek elkészítésére
a jövõ évi költségvetésben 15 millió forintot
terveznek be. Elhangzott, az iskolákban a
mindennapi testnevelési foglalkozások miatt
a tornatermek kicsinek bizonyulnak, túlzsú-
foltak.

Hosszabb távú gondolkodásra lesz szükség
az önkormányzat tulajdonában álló üzlethe-
lyiségek értékesíthetõségével kapcsolatban,
derült ki egy vételi ajánlat kapcsán. Az Ady
Endre utca 1. fsz. 4. és fsz 5. szám alatti ingat-
lanokat egy helyi vállalkozás vételi ajánlatot
tett, idõközben az üzleteket bérlõ is jelezte, él-
ni szeretne elõvásárlási jogával a megajánlott
áron. Szirbik Imre szerint több jelentkezõ ese-
tén nem tisztázott az ár kialakítása illetve - je-
len esetben is - nincs lehetõsége licitnek, ami-
vel esetleg nagyobb bevételhez juthatna a vá-

ros. A polgármester szerint ezért az önkor-
mányzati rendeletet is valószínûleg módosíta-
ni kell a késõbbiekben.  A testület végül nem
járult hozzá az üzlethelyiség eladásához.

Legtöbb hozzászólást az Üdülõközpont
Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása ka-
pott, végül a testület új üzleti tervet kért a kö-
vetkezõ ülésre. Bujdosó Tamás az alkalmazot-
tak létszámára volt kíváncsi a fejlesztések
kapcsán. Márton Mária ügyvezetõ elmondta,
hogy üzemelési szabályzat határozza meg a
foglalkoztatottak létszámát. Az új wellness
részlegnél például 8 + 2 fõt kell alkalmazni,
munkaügyi támogatással 6 fõ dolgozik, elsõ-
sorban a nyári idõszakban, folyamatosan lejá-
ró szerzõdéssel. Az Üdülõközpont a kibõvült
szolgáltatásokkal egyszerre és egyidõben 2250
vendéget fogadhat. Rébeli Szabó Tamás az
újonnan váltott éves bérlet árának meghatáro-
zását kifogásolta. Az ügyvezetõ szerint reális
döntés napra lebontani az árat a december 31-
ig terjedõ idõszakra és az így kiszámolt össze-
get kifizettetni. A kísérõjegyekkel kapcsolat-
ban elmondta: vélt és valós jog alapján más
bérletével jártak be szülõk a strandra, azon-
ban az új rendszer kiszûri a nem megfelelõ
használatot, ami egyeseknek nem tetszik. A
beléptetõ rendszer sok konfliktussal jár, de
felvállalják, mert a gazdasági társaság ered-
ményét és mûködését befolyásolja. Kiszámol-
ták, mekkora bevételkiesést jelent az ingyenes
uszodahasználat. Azonban ha a testület úgy
dönt, hogy ingyenes továbbra is a 65 éven fe-
lüliek, a 7 éven aluliak valamint a véradók be-
lépése, akkor ahhoz tartják magukat.

Szirbik Imre tapasztalata szerint az Üdülõ-
központ pozitív és negatív hangulatot kelt, de
egyensúlyt kell találni a lehetõségek és az ál-
mok között. Ez az év kényelmetlenségekkel
járt a vendégek pihenésében, ezért a többlet-
szolgáltatást változatlan áron kapják a vendé-
gek az év végéig. Az éves bérletet december
31-ig az idei áron, a jövõ évre az új árakkal
váltsa ki, aki be akar menni. Hozzátette, õ is
megvásárolja minden év januárban a bérletét.
A testület várhatóan októberben dönt az Üdü-
lõközpont a jövõ évi belépõárairól. Vélemé-
nye szerint az uszoda viselhetõ veszteség
mellett mûködjön jövõre úgy, hogy megfizet-
hetõ legyen a vendégek számára, és ezért
megfelelõ szolgáltatásban részesüljenek. Az
Üdülõközpont Felügyelõ Bizottsága kezde-
ményezte az ügyvezetõ felelõsségre vonását
legalább egy írásbeli figyelmeztetéssel, mivel
a kft. nem tartott be egy korábbi határidõt az
üzleti terv benyújtásával kapcsolatban. A pol-
gármester késõbb dönt az ügyvezetõvel szem-
ben. BG

Vita az Üdülõközpontról
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Képzési programra várta
a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat a Szentes és térsé-
gi mikro-, kis- és közepes
vállalkozásokat kedden a
Városházára. A Csongrád
Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Program részeként ren-
dezett szeminárium a helyi
önkormányzat támogatásá-
val valósult meg. Az ingye-
nes üzleti délutánon a pá-
lyázati lehetõségekrõl, a
vállalkozások fejlesztésé-
rõl, marketingrõl és folya-
matmenedzsmentrõl hall-
hatott a csekély számú
résztvevõ.

Mintegy 3 ezer vállalkozás
mûködik Szentesen és térsé-
gében. A megyében a szen-
tesi Ipari park a legnagyobb
mind méretében, mind pe-
dig a 3100 fõ körüli fog-
lalkoztatotti létszámot figye-
lembe véve. Az önkormány-
zat közvetlen és közvetett
formában is igyekszik támo-
gatást nyújtani a gazdasági
szférának. Többek között
minden lehetséges informá-
ciót megad és a városba hoz
olyan elõadásokat, ami se-

gítséget adhat a vállalkozók-
nak. Ebbe a sorba tartozott
a héten szervezett üzleti
elõadásdélután is.

A Szegedi Tudomány-
egyetem programban részt
vevõ tanárainak mindegyike
saját vállakozást is mûköd-
tet, így nem csak az elmélet-
rõl beszélt, hanem gyakorla-
ti oldalról is ismeri a min-
dennapi buktatókat. A mik-
ro- és kisvállalkozások fej-
lesztéséhez, növekedéséhez
adott tanácsokat Dr. Imreh
Szabolcs egyetemi docens, a
7P Kft. tulajdonosa, aki a
vállalkozást az emberi élet-
hez hasonlította. Eszerint
növekedési, érettségi és
hanyatlási fázisokból áll.
Hangsúlyozta, mennyiségi-
leg növekedni nem, de mi-
nõségileg fejlõdni mindig
kell. Legfontosabb a vállal-
kozás legalább szinten tartá-
sa.

Mikro- és kisvállalkozások
a pályázatok világában Dr.
Lukovics Miklós egyetemi do-
cens, a CreativClass Kft.
ügyvezetõje a várható uniós
és hazai pályázati lehetõsé-

gekrõl beszélt. Kiemelte, a
pályázat nem csodaszer, ha-
nem lehetséges finanszírozá-
si mód. Dr. Prónay Szabolcs
adjunktus, az Express 2001
Kft. tulajdonosa marketing
tippeket adott a kisvállalko-
zásoknak. Elmondta többek
között, hogy a reklám egy
kis- és kevésbé hatékony
szelete a marketingnek. El-
sõsorban nem terméket, ha-
nem értéket, életérzést lehet
eladni. Példaként említette
az egyik világszerte ismert
szerszámmárkát, igazából
senkinek sincs szüksége a
cég fúrógépére, aki megvá-
sárolja, annak lyukra van
szüksége a falon. Dezsõ Máté
az egyetem projekt munka-
társa a folyamatmenedzs-
mentet, a vállalkozásokban
zajló gazdasági folyamatok
mérési módszereit ismertet-
te, ami hozzájárulhat a cé-
gek hatékonyságának növe-
kedéséhez.

Az elõadások végén kon-
zultációra nyílt lehetõség,
ahol a résztvevõk feltehették
kérdéseiket az elõadóknak.

BG

Folytatódik a megyei
vállalkozásfejlesztési program

„Mi fán terem a szabályszerû foglalkozta-
tás a földeken?” címmel munkaügyi nyílt na-
pot tart a Csongrád Megyei Kormányhivatal
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csong-
rád megyei szervezetével közös szervezés-
ben. A tájékoztató célja, hogy felhívja a mun-
káltatók figyelmét a közfoglalkoztatottak
idénymunkában történõ alkalmazásának le-
hetõségére és a munkajogi szabályok betartá-
sára.

A jogszabály-változás szerint a munkálta-
tók minden év október 31-ig bejelenthetik a

megyei foglalkoztatási szerveknél, vagy a te-
lepülési polgármesternél a következõ év má-
jus 1. és október 31. közötti terveiket azzal
kapcsolatban, hogy hol, munkakörönként
milyen létszámban és milyen ütemben igé-
nyelnének egyszerûsített foglalkoztatás kere-
tében közfoglalkoztatottakat.

A témában nyílt napot tart a Szentesi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya október 7-
én, szerdán 10 órakor a Szentesi Közös Ön-
kormányzati Hivatal tanácskozójában.

Az idénymunka szabályairól

A Szentesi Élet hetilap 32.
számában megjelent „Mun-
kaügyi pert nyert a kirúgott
gátõr” címû írására reagálva
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság álláspontja és az
azzal kapcsolatos jogerõs bí-
rósági ítélet alapján a cikk-
ben megjelentek nem felel-
nek meg teljes körûen a va-
lóságnak, abban ténybeli té-
vedések, hibás ok-okozati
összefüggések szerepelnek.
Az egyoldalú értelmezés
igazgatóságunk számára sé-
relmes. A cikkben közöltek-
kel kapcsolatban álláspon-
tunkat az alábbiakban fejtjük
ki.

A hetilap írása szerint:
„Zsoldos Imrét munkáltató-

ja rendkívüli felmondással,
mondvacsinált okok alapján
elbocsátotta.”

Zsoldos Imre közalkalma-
zotti jogviszonyát az
ATIVIZIG rendkívüli fel-
mentéssel szüntette meg,
mely döntés ellen a közal-
kalmazott munkaügyi bíró-
sághoz fordult. A bírósági
ítélet két felmondási ok te-
kintetében is megállapította
az alapul szolgáló tevékeny-
ség, magatartás megvalósu-
lását, azonban tény, hogy az
egyik felmondási ok tekinte-
tében határidõn túli tevé-

kenység megvalósítása tör-
tént, míg a másik felmentési
ok vonatkozásában a rendkí-
vüli felmentés helyett a ren-
des felmentés jogintézménye
alkalmazása lett volna szük-
séges. 

Ennek ismeretében nem je-
lenthetõ ki egyértelmûen,
hogy mondvacsinált, min-
den alapot nélkülözõ fel-
mondásról volt szó. Ugyan-
akkor a munkaügyi bíróság
is minden bizonnyal rövid
idõn belül meghozta volna
döntését, a Magyar Államot
feleslegesen nem terhelte
volna az egy évig tartó bíró-
sági eljárás költségeivel,
amennyiben mondvacsinált,
így jellegébõl adódóan is
gyorsan elbírálható felmon-
dásról volt szó. A bírósági
ítéletet Zsoldos Imre elfo-
gadta, az ellen jogorvoslatot
nem kezdeményezett, tehát
az abban közölteket megala-
pozottnak tartotta.

„A bíró visszahelyezte vol-
na eredeti munkakörébe is, õ
azonban ezt – érthetõ okok-
ból – nem kérte.”

Zsoldos Imre felperes ke-
reseti kérelmében elsõdlege-
sen a megszüntetett közal-
kalmazotti jogviszonya hely-
reállítását, míg másodlagos
kereseti kérelmében kártérí-

tés és végkielégítés megfize-
tését kérte.

Amennyiben a felperes el-
sõdleges kereseti kérelmét
(közalkalmazotti jogviszo-
nya helyreállítása) fenntar-
totta volna – megjegyezzük,
hogy a bírósági döntést
meghozó utolsó tárgyalási
napig fenntartotta – a bíró-
ság kénytelen lett volna azt
elutasítani. A Munka Tör-
vénykönyve szabályozása
szerint, ugyanis a munka-
vállaló kérelmére a bíróság a
munkaviszonyt csak a tör-
vényben taxatíve felsorolt
esetekben állítja helyre.
Zsoldos Imre az MT szabá-
lyozási pontjai közül arra
h i v a t k o z o t t ,  h o g y  a z
ATIVIZIG megsértette az
egyenlõ bánásmód elvét el-
járása során, ezért kéri mun-
kaviszonya helyreállítását,
azonban ezt, a bíróság több-
szöri felhívása ellenére bizo-
nyítani nem tudta, így az
utolsó tárgyalási napon az
elsõdleges kereseti kérelmé-
tõl elállt. Téves tehát az az
okfejtés, hogy a bíró vissza-
helyezte volna eredeti mun-
kakörébe, õ azonban ezt
nem kérte, ugyanis a törvé-
nyi rendelkezés értelmében
a bíróságnak erre nem is
volt lehetõsége.

„ …… felmondás miatt zá-
ros határidõn belül kellett ki-
költöznie ….” a gátõrházból.

A szolgálati lakásingatlant
zárós határidõn belül kellett
átadni, mivel a lakásbérleti
szerzõdés értelmében a bér-
leti jogviszony határozott
idõre szól, az a bérlõ Suly-
mostói gátõri munkakörének
megszûnéséig, mint feltétel
bekövetkezéséig tart. A bér-
leti szerzõdés, mint kétolda-
lú jognyilatkozat ezen elõírá-
sa a bérlõ számára is ismert
volt.

Ez a határidõ, azonban az
eredeti egy hónap idõtartam
helyett, Zsoldos Imre kérel-
mének megfelelõen, négy
hónapot jelentett. Mely tény-
rõl nem tesz említést a cikk
szerzõje. Megjegyezzük,
hogy a visszaadott ingatlan
mind felszereltségét, mind
állagát tekintve erõsen kifo-
gásolható állapotban volt, a
bérleti szerzõdés elõírása el-
lenére.

„Állítólag a 2006-os árvíz
idején nem tudott megfelelõ
számú segédõrt elõállítani,
mivel a környékben élõk
nem voltak hajlandóak
együttmûködni vele rossz
személyisége miatt.”

Az igazgatóság sem írás-
ban felmondó levelében, ke-

reseti ellenkérelmében, bíró-
sági elõkészítõ iratában, sem
a bírósági tárgyaláson szó-
ban nem minõsítette felperes
2006-os árvízi védekezés so-
rán végzett tevékenységét.
Sõt megerõsítette, hogy a
2006-os árvízi védekezés so-
rán, valamennyi igazgatósá-
gi és külsõ résztvevõ elisme-
résben részesült. A tanúként
meghallgatott szomszédok
azonban elõadták, miszerint
nem látnak arra lehetõséget,
hogy Zsoldos Imrével egy
esetleges árvíz, belvíz elleni
védekezés idõszakában
együttmûködjenek, a velük
szemben tanúsított magatar-
tása miatt.

„Idõközben a vízügy elad-
ta a gátra vezetõ felhajtót
egy magánszemélynek, aki
az állatfelhajtáson kívül min-
denkinek adott szolgalmi jo-
got az út használatára.”

A „gátra vezetõ felhajtó”
az árvízvédelmi töltés és a
Sulymostói õrház között el-
helyezkedõ rámpa, mely a
korábbi szövetkezeti tulaj-
don megszûnését követõen
magántulajdonba került.  Az
ATIVIZIG a terület tulajdo-
nosával szolgalmi jogi meg-
állapodást kötött az I. rendû
árvízvédelmi töltés megkö-
zelítése érdekében, az igaz-

gatóság szakmai feladatai el-
látása biztosítására.

A nevezett terület soha
sem állt állami tulajdonban
és a vízügy kezelésében, így
arról az igazgatóság nem is
rendelkezhetett, a területet
eladni, vagy arra vonatkozó-
an egyéb más intézkedést fo-
ganatosítani nem állt és nem
áll módjában. Ezen körül-
ményrõl Zsoldos Imrét több-
ször tájékoztattuk, a cikkben
szereplõ megállapítás valót-
lanságot tartalmaz.

„A Sulymostói gátõrház
ma is szolgálati lakásként
szolgál, de az új gátõrt áthe-
lyezték a Kucori gátõrházba”

Az igazgatóság valameny-
nyi gátõrháza szolgálati la-
kásként funkcionál. Az igaz-
gatóság õrszabályzata hatá-
rozza meg, hogy a gát-és
csatornaõrök mely õrjárá-
sokban teljesítenek szolgála-
tot. A Sulymostói õrjárás és a
Kucori õrjárás gátõri felada-
tait jelenleg a Kucori gátõr
látja el, korábbi szolgálati la-
kása használata mellett.   

Az Alsó-Tisza vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság jogerõs bí-
rósági ítéletben rögzített kö-
telezettségeit teljesítette egy-
kori alkalmazottja irányá-
ban.

Dr. Kozák Péter igazgató

Az ATIVIZIG álláspontja a munkaügyi vitában

Juhász-Szabó Andrea még
középiskolai évei alatt kez-
dett el érdeklõdni a vízen
való életmód iránt. A szen-
tesi lány ekkor még nem
volt biztos abban, hogy ha-
jón szeretne élni, azonban
édesapja biztatására mégis
jelentkezett egy közvetítõ
társasághoz, így utazhatott
egy éven keresztül Francia-
ország, Németország és
Hollandia partjainál. Vele
beszélgettünk arról, hogy az
milyen élete a hajón dolgo-
zóknak.

– Mikor fogalmazódott
meg benned, hogy szeretnél
hajón dolgozni?

– Érettségi után javasolta
édesapám, hogy kimehetnék
hajóra dolgozni, de még
gyûjtenem kellett a bátorsá-
gomat. Ekkor kezdtem el né-
zegetni azokat az oldalakat,
amelyek kifejezetten hajótár-
saságokhoz közvetítenek ki
személyzetet. 2014 februárjá-
tól 2015 februárjáig tartóz-
kodtam kinn, ezt követõen 5
hónapot éltem Nagy-Britan-
niában, ahol szintén dolgoz-
tam.

– Hogyan zajlott a kivá-
lasztási folyamat?

– Miután felhívtak a köz-
vetítõ társaságtól, részt kel-
lett vennem egy tájékozta-
tón. Ezen bemutatták a hajók

típusait, illetve a tevékenysé-
gi köröket. Nem sokan je-
lentkeztünk: körülbelül 10-
en vettünk részt ezen az elõ-
adáson. Az ezt követõ  inter-
júk során felmérték az angol
nyelvtudásunkat. Alapvetõ-
en a francia vagy a német
nyelv elõnyösebb ezen a te-
rületen. Én szobalánynak je-
lentkeztem, ezért itt nem
volt annyira fontos, hogy a
célország nyelvén tudjak
megszólalni. Késõbb beszél-
gettek velünk arról, hogy
miért szeretnénk hajón dol-
gozni. Néhány nappal ké-
sõbb már felhívtak, hogy
volna nekem álláslehetõség.
Egy hónappal késõbb utaz-
tam ki Strasbourgba, Fran-
ciaországba, hogy egy Raj-
nán közlekedõ hajón kezd-
jem meg a munkámat. Az
egy év során a tengert mind-
össze egyszer érintettük. 

– Milyen nemzetiségek
voltak a hajón?

– Mindenki magyar volt,
néhányan Szlovákiából, ki-
véve a kapitányt, a matrózo-
kat, a szakácsot és az õ he-
lyettesét illetve a komiszárt,
a hajóparancsnokot  – õk
franciák voltak. Rajtuk kívül
pozíció volt még a hajón a
szobalányoké, a recepcióso-
ké. Összességében jó volt a
társaság.

– Mit csináltatok, amikor
nem a vendégekkel foglal-
koztatok?

– Esténként voltak legény-
ségi bulik, ahol összejött
mindenki – ilyenkor történe-
teket meséltünk egymásnak,
s kártyáztunk. Emellett ki-
mehettünk a városokba kö-
rülnézni és vásárolni. Ilyen
helyek voltak például Mann-
heim, Düsseldorf, Köln (Né-
metország), Amszterdam
(Hollandia). Általában 4-5
órát tudtunk nézelõdni két
munkaszakasz között. A
Google térképe alapján tájé-
kozódtam, s így jutott idõ
szinte mindig a helyi neve-
zetességekre. Mivel sokat
vágytam nagy zöld területre
és fákra, a parkokat kivétel
nélkül megnéztem. Egyszer
el is tévedtem, s ekkor tud-
tam meg, hogy ha nem érek
idõben vissza a hajóra, akkor
otthagynak és követhettem
volna vonattal a többieket.

– Milyen volt a vendégkö-
zönség?

– Többségében szépkorú-
ak, akik kikapcsolódni ér-
keztek nyugdíjas hónapjaik-
ra. Fõleg németek és franci-
ák, de néha voltak amerikai-
ak és angolok is utaztak. Ha
fiatalok jöttek, óriási fejetlen-
ségben kellett tevékenyked-
nünk.

– Mi a nehézsége ennek a
munkának?

– Hiányzott a családom és
az itthoniak, Szentes; honvá-
gyam van. Elõnye viszont,
hogy sem az ellátásra, sem a
szállásra nem kellett külön
költenem. Ha tehetném,
visszamennék. Most a hú-
gom is kinn van – magam
ajánlottam õt, s szerencsé-
sebb is a hajófõnökkel, mint
amilyen én voltam.

– Milyen élményt adott ne-
ked ez az utazó életmód?

– Mindenképp sokat jelen-
tett számomra, hogy világot
láthattam. Érdekes volt a
külföldön élõ magyarokkal
is találkozni, például Amsz-
terdamban.

Hornyik Anna Viola

Élet a hajón
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„Most tapasztalták csak igazán,
mekkora áldás a fény, s milyen
szomorú az élet az örök vakság-
ban.” (részlet A Nap, Hold, Csillag
megszabadítása c. mesébõl)

A népmese napját ebben az év-
ben már a 11. alkalommal ünnepel-
tük szeptember végén, a Kisbacon-
ban született Benedek Elek tisztele-
tére. A Gyermekkönyvtár – az
egész napos mesemondás mellett
– rajz- és „Megszólaló” mondatpá-
lyázatot hirdetett. Az alkotókedvû
gyerekeknek A Nap, Hold, Csillagok
megszabadítása c. mese illusztrálá-
sa volt a feladat. „Miért jó mesét ol-
vasni?” – erre a kérdésre kellett sa-
ját gondolattal egy mondatban vá-
laszolni olvasóinknak. 

Gratulálunk a rajzpályázat min-
den alkotójának! 

Díjazottak: 1-3. osztály: I. Kis
Tifani (Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk.),
II. Magyar Zsófia (Kiss B. Ref. Ált.
Isk.), III. Magyar Csilla (Kiss B. Ref.
Ált. Isk.). 

4-5. osztály: I. Sõrés Vajk (Kiss
B. Ref. Ált. Isk.), II. Remzsõ Laura
(Kiss B. Ref. Ált. Isk.). 6-8. osztály:
I. Kõszegi Diana (Klauzál G. Ált.
Isk.). 

A rajzok megtekinthetõk nyitva-
tartási idõben.

A mondatpályázat díjazottja:
Janó-Szegi Eszter Luca (Deák F.
Ált. Isk.) 

„Azért jó mesét olvasni, mert be-
leélem magam a történetbe, elrepü-
lök a fantázia birodalmába  és min-
den egyes kalandban részt veszek,
ami megtörténik a mesében.” 

Köszönjünk támogatóinknak a
segítséget: a Mûvelõdési Ifjúsági és
Sportbizottságnak – Kovács János
elnök úrnak – az anyagi támoga-
tást, Bóta Csaba képzõmûvésznek
(MAOE) a zsûrizést és a bíztató
szavakat, Gere Sándornak a muzsi-
kás jókedvet, a Francia pékségnek
és a Szent Korona Cukrászdának a
finomságokat. 

Gyermekkönyvtár

Mesét
illusztráltak

A Térfesztivál és a test-
vérvárosok kulturális feszti-
válján felléptek Seres Antal
és tanítványai, a Pengetõ
Citerazenekar, a Bácskato-
polyai Zeneiskola tanárai,
Szentes Város Fúvószene-
kara. A Szentesi Mûvelõdé-
si Központ meghívására Pé-
ter Szabó Szilvia adott kon-
certet szombaton este. A
Térfesztiválon korábban is
fellépõ énekesnõ szentesi
élményeirõl, jövõbeni ter-
veirõl beszélt lapunknak.

– A Terney kollégiumban
laktam és két évig ide jártam
a Horváth Mihály Gimnázi-
umba. Majtényi András volt a
kedvenc tanárom, nemcsak
nekem, szinte az egész tago-
zatnak. Ha a környezõ fal-
vakban, településeken lépek
fel, akkor még most is eljön
és büszke rám. Legkedve-
sebb élményem, amikor el-
sõs korunkban Franciaor-
szágba mentünk a kórussal
csereüdülésre és például
templomokban léptünk fel.
Nagyon-nagyon beteg let-
tem, a tanár úr pedig úgy
gondoskodott rólam, mintha
a lánya lennék, nagyon oda-
figyelt rám. Így annak elle-
nére, hogy nem voltam túl
jól, remek élmény volt ez a
franciaországi kirándulás.
Azért is szerettem Szentesen,
mert a drámaisok nagyon
összetartó közösség. Sokat
eljártunk a Kurca partjára,
gitároztunk, énekeltünk,
mindenhol, állandóan. A vá-
ros sok barátot adott, akikkel
valahogy mindig összetalál-

kozom. Tavaly volt egy osz-
tálytalálkozónk Balics Nóra,
elsõs osztályfõnökünknél,
ami furcsa élmény volt ennyi
év után. Beck Barbival tartjuk
a legaktívabban a kapcsola-
tot, akivel akkoriban elvá-
laszthatatlanok voltunk –
mesélte az énekesnõ. 

– Koncertélmény is kap-
csol Szenteshez: ugyanezen
a rendezvényen anno 10 év-
vel ezelõtt a Nox-szal lép-
tünk fel, ahová sok régi taná-
rom is eljött. Attól félek, ha
ezzel a formációval állnék
újra színpadra, az csak ár-
nyéka lenne régi önmagunk-
nak és ezt nem szeretném.
Most szólóban énekelek, a
repertoárban zömében Nox-
dallamok vannak a sláge-

rekre való tekintettel, mert
igényli a közönség ezeket a
zenéket. Emellett saját és fel-
dolgozásdalokat is elõadok.
Büszke vagyok a díjakra, a
platinalemezekre, s arra is,
hogy jártam kinn az Euroví-
ziós dalfesztiválon; legfõ-
képp pedig az emberek visz-
szajelzéseire. Jövõre szeret-
nénk kibõvíteni a produkciót
több zenésszel és látvánnyal.
Ami szerintem még fontos,
hogy legyen egy-egy nagyon
erõs dalom, amit szeret a kö-
zönség. Ezek mellett szep-
tembertõl kezdek egy grafi-
kus tanfolyamot, s szeretnék
elvégezni egy fotós tanfolya-
mot is – zárta a beszélgetést
Péter Szabó Szilvia.

Hornyik Anna Viola

10 év után újra
a Térfesztiválon

Három év után ismét nyakunkon a „Zombi apokalipszis”:
szerencsére csak az immár 9. évfolyamában járó Lidércfény
online kulturális magazin alkotógárdájának új kötetében. A
simagöröngyösi rejtély folytatódik alcímet viselõ novellafü-
zér azt sejteti, a zombik akár Szentesen is megjelenhetnének,
párhuzamok nem véletlenül fedezhetõk fel a történetbeli
helyszínnel.

Figyelembe véve a zombik térhódítását a bestseller magas-
latokba eljutott regényekben és a mozikasszáknál szépen tel-
jesítõ filmek esetében, tulajdonképpen az alkotóközösség a
széles olvasóközönséget is megcélozhatná ezzel a novellás-
kötettel. A mainstream-vonal miatt is volt meglepõ, hogy
csak amolyan belterjes, ám nagyon barátias, remek hangula-
túra sikeredett ez a könyvbemutató. A tíz-egynéhány szerzõ
zömét helyi fiatalok adják, közülük többen jelen voltak a
múlt péntek esti rendezvényen a könyvtárban. Szentes egy
szellemi erõközpont, jegyezte meg a könyv egyik szülõatyja,
HomoErgaster, azaz Túri András. Mint alkotótársa, Jimmy
Cartwright (Bognár Zsolt) elárulta, az elsõ kötet lényegében
szépen teljesített, országos szinten 600 példány ment el belõ-
le, annak ellenére, hogy online is elérhetõ. Ez a példányszám
manapság egyáltalán nem rossz, pláne ebben a zsánerben, s
azért sem, mert céljuk a játék mindenekfelett, jóformán ma-
gukat szórakoztatják ezekkel a történetekkel, derült ki a be-
szélgetésekbõl. Álnevek mögé rejtõznek, ez is egyfajta játék,
ami a netes fantasy mûfajban nem szokatlan.

S hogy milyen történetfüzér rejtezik a kötet lapjain? A szer-
zõk beszélgetõpartnere, Poszler György szerint adva van egy
poros kisváros, (a leírás alapján akár Szentesre is asszociálha-
tunk), a szereplõk is tipikus élõ karakterek, Hrabal hõsei is
lehetnének, aztán egyszer csak jön egy bumm (az elõzmé-
nyekben szovjet mûhold idéz elõ katasztrófát), és minden ki-
fordul magából. A regénybeli Simagöröngyöst elözönlik az
élõhalottak, de megjelennek CIA-ügynökök, keresztes lova-
gok, nindzsák, s a morbid humor sem hiányzik. Minden szer-
zõ mást képzelt bele az alaptörténetbe, így alakult ki a törté-
netcsokor, melyek eseményei párhuzamosan zajlanak. 

Megnyugtató, hogy a woodoo-kultuszból származtatott
zombik létezésében igazából senki sem hisz, ám a jelen tény-
leg ennyire ijesztõ lenne, mint ahogy a könyvben megjelenik?
– firtatta Poszler György. Jimmy rávágta: – Még finomak is
voltunk.

A mû kivitelezése is az alkotóközösség munkája, a törde-
lést Zsolt végezte, a borító családi produkció, de egyelõre tíz
példányban készült el a könyv nyomtatott formában – igény
szerint gyarapodhat. Viszont, ahogyan az elsõ kötet is megje-
lent egy kiadó gondozásában, a második iránt is érdeklõdik
már két kiadó.

(darók)

Ismét zombikról
fantáziálnak

A Gyermekek Világnapja
alkalmából 25 éve rendezi
meg Kulturális Fesztiválját
az Árpád Szabadidõs Sport-
klub. Idén közel 80 gyermek
részvételével zajlott a ren-
dezvén szeptember 24-én a
Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban a Magyarorszá-
gi Gyermekbarátok 61. szá-
mú Szentesi Szervezete, a
Honvédség és Társadalom
Baráti Kör helyi csoportja és
a Mûvelõdési Központ közös
szervezésében. A közönség
láthatta a Százszorszép Tag-
óvoda Katica csoportját (fel-
készítõ Juhász-Szabó Istvánné
és Gábor Katalin), a Klauzál
utcai óvoda gyermekeit (fel-
készítõ Radicsné Fúvó Ágnes
és Balogh Attiláné, az
Apponyi Téri Tagóvoda
gyermek aerobik csoportját
Felföldiné Mácsai Violetta ve-
zetésével, az újszentesi (Ro-

mánia) gyerekek táncmûso-
rát és a zentagunarasi (Szer-
bia) iskolások citeracsoport-
ját.

Az ünnepség elején elis-
merést vehettek át azok a fel-
nõttek, akik évek óta segítik
a Szabadidõs Sportklub
munkáját: Bartha Ferencné,
Maczelka Lászlóné, Borbás
Edit, Kalapos Ottóné, Csige
Istvánné, Szemerédi Endréné,
Lekrinszki Erzsébet, Remzsõ
Anikó, Almásiné Erzsike, Kiss
Anita, Major Anna, Kõvári
Rezsõné, Kocsisné Lesták Klára
és Kovács Iván.

Az esemény fõvédnöke,
Szirbik Imre polgármester kö-
szöntõjében arra hívta fel a
figyelmet, hogy a világban
ma is éheznek, tragédiákat,
háborút, természeti csapást
élnek át gyerekek. Azonban
a saját környezetünkben is
élnek családok hátrányos

életkörülmények között, aki-
ket észre kell vennünk. Ak-
tuális a világnap ma is, a
szürke hétköznapokat hassa
át a gyermekekkel való törõ-
dés, tette hozzá.

A kulturális fesztivált kö-
vetõen a résztvevõk gyertya-
gyújtással és koszorúzással
emlékeztek a hányatott sor-
sú gyerekekre a Gyermekba-
rát emlékmûnél a Széchenyi-
ligetben.

Szeptember 20. a gyerme-
kek világnapja. Ezt a napot
1954 óta tartják világszerte az
UNICEF és az ENSZ Gyer-
meksegélyezési Alapjának
kezdeményezésére. E napon
felhívást is intéznek a világ
országaihoz annak érdeké-
ben, hogy támogassák és vé-
delmezzék a gyermekek
1959. évi ENSZ-deklaráció-
ban megfogalmazott jogait.

-bes

Világnapi rendezvény

Egy ember életében fon-
tosak a kerek, jubileumi év-
fordulók. Akik fõiskolán,
egyetemen 50 évvel ezelõtt
végeztek, aranydiplomát
kapnak, ami átvehetõ a
szakmai munkásságnak te-
ret adó városban, illetve az
oklevelet kibocsátó felsõok-
tatási intézményben. Fári
Istvánné Kádár Erika ma-
gyar-orosz szakos pedagó-
gus szeptemberben vehette
át aranydiplomáját Szegedi
Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán, az
Auditorium Maximumban.
Pályájáról, tanulmányairól,

munkásságáról kérdeztük
az elismert pedagógust.

Fári Istvánné tanárnõ szü-
lei kérése ellenére választotta
a pedagógusi pályát. Közép-
iskolai tanulmányai alatt
szerette meg az orosz nyel-
vet, nagy hatással volt rá
orosz tanára, Feletár Béla.
Szívesen emlékezett vissza
kiváló magyartanáraira is,
akiknek köszönhetõen az
egyetemen tanulandó me-
moritereket könnyedén tud-
ta elsajátítani. Szükség is
volt a tudásra, hiszen volt
professzora 2560 tételt adott
ki diákjainak. A magas elvá-

rások ellenére a tanárnõ ki-
tüntetéses oklevelet vehetett
át.

A diploma megszerzése
után Szentesen adódtak le-
hetõségek az elhelyezkedés-
re. Az eredetileg elhatározott
egy év helyett a fiatal oktató
47 évet maradt a városban,
pedagógusi pályán. Csoport-
társai közül ketten tanítottak
még tovább egyetemen, de
négy évtizednél többet csak
kevesen. Olyan tanítványa is
volt, kinek szüleit, nagyszü-
leit is oktatta.

Fári Istvánné kiemelte,
hogy munkássága kezdetén
sokkal közvetlenebb volt a
pedagógus-diák kapcsolat,
mint az elmúlt években. Leg-
inkább a humán területet mi-
atta választó tanítványaira,
nyelvészeti versenyered-
ményt elérõ diákjaira büsz-
ke. Külön öröm számára,
hogy lányai is ilyen irányvo-
nalon indultak tovább az
életben, magyartanárok let-
tek. Szívesen beszélt kitünte-
téseirõl: megyei és városi
szinten is értékelték eredmé-
nyeit. 2002-ben "Csongrád
Megye Közoktatásáért Díj"-
at, 2004-ben "Szentes Váro-
sért" emlékérmet kapott. Ma-
gyar Irodalomtörténeti Tár-
saság-béli tagságáról szintén
szép emlékei vannak.

Hornyik Anna Viola

Aranydiplomás pedagógus
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Két idegenbeli vereséggel
kezdte a bajnokságot a
Valdor-Szentesi VK férfi ví-
zilabda-csapata. A mieink
Szeged (16-8) és a BVSC
(12-9) otthonában kaptak ki,
szombaton este 18 órától
pedig a Tatabányát fogad-
ják hazai környezetben és
az elsõ gyõzelemben re-
ménykedve.

Hétközi mérkõzéssel raj-
tolt a férfi vízilabda-bajnok-
ságban a Szentes együttese.
A mieink Szegedre utaztak,
ahol két átalakulófélben lévõ
csapat találkozott egymással.
A mérkõzés végeredményé-
bõl kiderült, hogy a szegedi-
ek tartanak elõrébb a csapat-
építésben. – Ellenfelünk
nemzetközi kupában szerep-
lõ, építkezõ, de már kész já-
tékosállománnyal rendelke-

zõ csapat – értékelte a látot-
takat Lukács Dénes, a Szentes
vezetõedzõje. – Megilletõ-
dötten kezdtünk ellenük, ve-
reségünk megérdemelt, bár a
nyolcgólos vereséget kicsit
túlzónak tartom. A BVSC
otthonába nyerni utaztunk,
hiszen háromesélyes találko-
zóra számítottunk, mivel a
mi csoportunkban négy csa-
pat közül kerülnek majd
ki azok, melyek a legjobb
nyolcba juthatnak a bajnok-
ság végére, így a BVSC, a
Kaposvár, a Miskolc és a mi
együttesünk. Folyamatosan
építkezünk, de egy nagyon
hosszú út elején járunk még,
szemben a BVSC-vel, amely
régóta együtt tudja tartani a
játékoskeretének a zömét, el-
lentétben velünk. Jelenleg
nyolc felnõtt játékosunk van,

illetve két kapusunk, így
nincs más választásunk,
utánpótláskorú játékosokat
is be kell vetnünk, ez hosszú
távon biztos, hogy a hasz-
nunkra válik majd. A BVSC
ellen ugyanakkor így is meg
volt a lehetõségünk a pont-
szerzésre, sajnos három em-
berfórt hagytunk ki, gyakor-
latilag a gólvonalról.

Szombaton 18 órakor a Ta-
tabánya látogat Szentesre,
a szurkolók természetesen
gyõzelmet várnak a soros el-
lenféllel szemben. – Nekünk
nem csak a Tatabánya ellen,

hanem valamennyi riváli-
sunkkal szemben is a gyõze-
lemre kell törnünk itthon, és
ha céljainkat el szeretnénk
érni, akkor ezeket a mérkõ-
zéseket hoznunk kell.

Verner Richárd májusi váll-
mûtétje óta még nem szere-
pelhetett a csapatban, jelen-
leg könnyített munkát vé-
gez, illetve két játékos is sé-
rüléssel bajlódott a héten,
a szakvezetõ bízik benne,
hogy mindketten tudják vál-
lalni a játékot szombaton.

Hv

Az elsõ sikerre készülnek

Az országos ranglisták
korosztályos legjobbjai is
eljöttek versenyezni az elsõ
alkalommal megrendezett
Kurca Kupára szeptember
26-án. A nagyszabású ese-
ményen  csak 50 méteres fu-
tamokat rendeztek, s leg-
alább 500 úszó állt rajtkõre.

Megint esett az esõ, mint a
májusi Óvodától az olimpiá-
ig versenyen, s ismét bebizo-
nyosodott, hogy a fedett
uszoda megépítése jó ötlet
volt, s így alkalom nyílik ko-
molyabb sporteseményekre.
– Azt hittük, egy egyszerû,
közeli, kis régiós verseny
lesz, de mindenhonnan
jöttek – mondta meglepve
Lázár Olga a békéscsabai és
gyulai úszócsapatok képvi-
seletében két szám között.

A nagy zsongásban és
hangzavarban fejezte ki örö-
mét dr. Rébeli-Szabó Tamás
önkormányzati képviselõ, az
egyik éremátadó, hogy Szen-
tes egy ennyire rangos, és a
sportolók körében népszerû
esemény házigazdája lehet,
mely idény eleji állapotfel-
mérésnek is tekinthetõ. Re-
méli, hagyomány lesz belõle,
s akár több napos versenye-
ket is tervezhet a helyi úszó-

klub, ha bõvülnek a szállás-
helyek. 

– Felkészülés elején va-
gyunk, tegnap is 10 kilomé-
tert úsztak a gyerekek, ez a
hétvégi verseny sokkal jobb
motiváció, mint ha otthon
szombat reggel edzettünk
volna az esõben – magyaráz-
ta Gellért Gábor. A Haász Sze-
gedi Úszó Egylet vezetõ-
edzõje  hozzátette: jó erõpró-
ba volt a verseny, de ebbõl
semmilyen hosszabb távú
következtetést nem vonhat-
nak le, már csak azért sem,
mert a szegedi úszógárda
nem 50, hanem hosszabb tá-
vokra készül. – 50 méterre
születni kell, 25 kilométerre
edzeni – mosolygott. Mint-
egy 80 tanítványát hozta el a
szentesi kupára. Bárcsak len-
ne náluk is fedett uszoda,
mondta, s úgy érzi, itt ideáli-
sak a feltételek ahhoz, hogy

komoly úszósport alakuljon
ki a jövõben. Egy váltóver-
seny után váltottunk szót az
ifjúsági Eb-ezüstérmes, ifjú-
sági olimpiai 4. Novoszáth
Melindával és a bakui Európa
Játékok bronzérmesével,
Bonecz Boglárkával. Edzésnek
fogták fel az itteni versenyt,
s nagyon hangulatosnak ne-
vezték. – Szeretjük, mert rö-
vid, hamar vége van – vág-
ták rá a kérdésre, hogy áll-
nak az 50 méterrel, de csak
ritkán, váltóban ússzák. Leg-
fõbb céljuk mindig a teljesít-
ményük javítása, s ami abból
kijön, az mind csak ajándék.
Melinda még kicsi korában
rengetegszer volt itt a
Csongrád megyei utánpótlás
kupán.

Több mint 500 úszó, 1500
rajt, érzékeltette a verseny
súlyát a fõszervezõ, Paulovics
Tamás, majd azt sorolta, mi-

lyen messzirõl érkeztek klu-
bok: Nagykanizsától Temes-
várig, de itt voltak a nagy
hazai egyesületek, mint az
MTK és a VASAS SC, s a két-
szeres vb-bronzérmes Kis
Gergõ vagy az ifjúsági olim-
pián gyõzelemet duplázó
Szilágyi Liliána, bár egyikük
sem sprinter. Még idén kiír-
nak egy hosszabb távú ver-
senyt is. A szentesiektõl a
helytállás volt elvárható a
korosztályos legjobbak kö-
zött, nagy siker a megszer-
zett négy érem: 50 mellen 2.
Csatlós Flóra, 50 háton 3.
Batta Orsolya, 50 mellen 3.
Kanfi – Horváth Levente, aki
bronzot szerzett a 4x50 méte-
res gyorsváltóban is, Adorján
Kende, Horváth Brendon és
Kürti-Szabó Zsombor társasá-
gában.

A 9 éves Levente kedvenc
számában két másodpercet
javított, így már 47.78-nál
tart, ráadásul most csupán
három hetes edzés után, tud-
tuk meg tõle. Öt éves kora
óta úszik, versenyszerûen
másfél éve, Vincze Edit tanít-
ványaként, s már 32 érem,
köztük15 arany boldog tulaj-
donosa.

(darók)

Szentesi sprintekkel indult az úszóévad
Folytatta eredményes

szereplését a bajnokságban
a Szentesi Kinizsi megyei
elsõ osztályú labdarúgó-
csapata. A mieink ezúttal
a Szõregnek rúgtak négy
gólt, szombaton pedig az
ÚTC otthonában igyekez-
nek pontot szerezni.

A Tápén aratott gyõzelmet
követõen hazai pályán a táb-
lázat hátsó régiójában tanyá-
zó Szõreg ellen szeretett vol-
na újabb három ponttal gaz-
dagodni a Kinizsi. A mieink
helyenként jó játékkal végül
4-2-re nyertek úgy, hogy
akár nagyobb arányú gyõze-
lemnek is örülhettek volna a
hazai szurkolók. – Gólokban
gazdag mérkõzésen tartot-
tuk itthon a három pontot –
összegezte a látottakat Koncz
Zsolt, a csapat játékos-edzõje.
– A helyzetkihasználással
elégedett voltam, azonban
olyan gólokat kaptunk, ame-
lyek bõven elkerülhetõek le-
hettek volna, saját hibáink-
ból hoztuk vissza a mérkõ-
zésbe az ellenfelünket. Ab-
ban talán én magam is hi-
báztam, hogy egy kicsit ko-
rán cseréltem, ezt utólag
másként tenném, illetve 3-0
után szinte azonnal gólt kap-
tunk, ami egy kicsit elbi-
zonytalanított bennünket,
noha ezt megelõzõen már
korábban is el tudtuk volna

dönteni a találkozót. 
A csapat góljai közül ket-

tõt a hetek óta remek formá-
ban futballozó belsõ védõ,
Vincze Zoltán szerezte, de
Bordács és Kovács Norbert is
eredményes volt. A Kinizsi
szombaton 15 órakor az
Újszegedi TC otthonába láto-
gat, amely csapat jelenleg a
12. helyen áll a táblázaton. –
Idegenben is gyõzni szeret-
nénk, így készülünk egész
héten, de tudjuk, hogy ezért
tennünk is kell majd – véle-
kedett a szakvezetõ. A Szen-
tes jelenleg az 5. helyen áll a
tabellán.

Az ifjúsági együttes mér-
kõzése elmaradt, így ezt 3-0-
s gólkülönbséggel a Kinizsi
nyerte – a zöld asztal mellett. 

HV

Újabb gólözön

Lassan véget ér az atlétikai
versenyszezon, az október 3-
i szentesi dobóverseny a hi-
vatalos lezárása a dobók or-
szágos versenysorozatának.
Az utolsó elõtti versenyü-
kön, a Nyíregyházán meg-
rendezett Nyírség Kupa do-
bóversenyen álltak dobókör-
be a szentesi sportolók. – A
rendkívül kellemetlen esõs,
hûvös szeles idõben is több
mint kétszázan indultak a
különbözõ számokban – tud-
tuk meg Benkõ Istvántól, a
Maximus SE elnökétõl. – A
mi csapatunk négy fõvel vett
részt a rendezvényen, Váradi
Krisztina ezúttal munkahelyi
elfoglaltsága miatt távol ma-
radt, Csordás Cintia pedig sé-
rülése miatt nem állhatott
rajthoz. Külön ki kell emelni
a hosszú idõ után ismét ver-
senyzõ Seres Andrást, aki
nagyszerûen helytállt az erõs
mezõnyben. Az egyaránt
60,04 métert teljesítõ Kõvágó
Zoltán és a horvát színekben
versenyzõ Varga Roland mö-
gött a második vagy harma-
dik helyet szerezte meg. Rit-

kán fordul elõ, hogy dobó-
versenyen két versenyzõ is
hajszálra azonos eredménye-
ket érjen el a sorozatokban
is, nem is emlékszem ehhez
hasonló esetre az elmúlt
negyven esztendõbõl. And-
rás eredménye 59,06 méter,
ami igazán biztató a szomba-
ti hazai verseny elõtt.

Papp Anita bronzérmet
szerzett Márton Anita és Kere-
kes Dóra mögött, Kocsis Ale-
xandra negyedik lett, Nánai
Lilla ezüstérmes nõi gerely-
hajításban, Dudás Vencel pe-
dig a serdülõ diszkoszvetõk
között harmadik.

Október 3-án a Szentesi
Dobóverseny délelõtt 10 óra-
kor kezdõdik a fiatalabb kor-
csoportos versenyzõk küz-
delmeivel, majd délután
13.30 perctõl dobnak a fel-
nõttek. Izgalmas összecsa-
pásnak ígérkezik a fedett pá-
lyás Európa-bajnok, világbaj-
noki negyedik helyezett
súlylökõ, Márton Anita és
szerb ellenfelének  összecsa-
pása.

hv

Hazai pályán gyûjtötte be az újabb három pontot a Szente-
si Kinizsi SZITE férfi asztalitenisz csapata. A mieink a gyulai
pingpongosokat gyõzték le 11-7-re.

Hazai pályán játszotta a szezon harmadik mérkõzését a Ki-
nizsi asztalitenisz csapata. A mieink ellenfele a Gyula együt-
tese volt. Az elsõ két játszma után már 2-0 volt a mieinknek,
hiszen a Gazdag-Bunda és a Kocsis-Csúcs páros is magabizto-
san hozta a saját mérkõzését. Ezt követõen egyéniben Gaz-
dag Károly és Kocsis István három-három, Takács László két,
Kádár Péter pedig egy gyõzelmet aratott.

A csapat október 4-én Kisújszállásra utazik, két hét múlva
pedig a Békés csapatát fogadják Bunda Szabolcsék.

hv

Itthon veretlenek

Márton Anita, világbajnoki negyedik helyezett,
fedettpályás Eb-gyõztes is itt lesz a szombati dobógálán.

Október 3-án, szombaton 10 órakor kezdõdik az U18 junior
bajnokság egy igazi rangadóval a Szentesi KK-
Hódmezõvásárhelyi Kosársuli csapatai között.

A szentesiek szeptemberben több barátságos mérkõzést ját-
szottak: U16 Kecskemét-Szentes 60:66, Backa Topola
(Szerbia)-Szentes 77:82, U18 Kikinda (Szerbia)-Szentes 81:58. 

Kosaras rangadó

A román lábtenisz futnet
bajnokság utolsó fordulójá-
ban a szentesi Lakics Balázs
egyéni kategóriában a máso-
dik helyet szerezte meg. Az
eredmény értekét növeli,
hogy a legjobb magyar
egyénistákat (Harsányi Ádá-
mot, Sipos Árpádot) legyõzve
csak a kétszeres világbajnok
román Bobistól szenvedett
rendkívül szoros vereséget.
A Lakics Balázs -Szabó László
páros szintén második helye-
zést ért el a döntõben szettet
lopva a Bobis-Sorean (világ-
bajnokok) kettõstõl. Ezzel az
eredménnyel a szentesi klub
bejutott a legjobb négybe,
a román bajnokság ráját-
szásába.

Jó hír a lábteniszt szeretõ
szurkolóknak, hogy ismét

Szentes nyerte el a Felnõtt
Lábtenisz Magyar Bajnokság
rendezési jogát. A Dr. Papp
László sportcsarnokban
megrendezendõ viadal októ-
ber 24-25–én rendezik meg.
A versenyen természetesen
részt vesznek a Szentesi Láb-
tenisz SE versenyzõi, köztük
a Lakics-Szabó páros is. A tét
a magyar bajnoki címen kí-
vül a válogatottba való beke-
rülés, illetve bennmaradás
lesz. A bajnokságon jól sze-
replõ versenyzõk és csapatok
biztos indulói lesznek a so-
ron következõ lábtenisz Eu-
rópa-bajnokságnak. A ver-
senyre ingyenesen lehet be-
menni.

A bajnokság támogatói az
önkormányzat és a Skoda
Vass Autóház.

Lakics és Szabó a
román bajnokságban

Szentesi Kinizsi-Szõreg
4-2 (2-0)

Szentes, 200 nézõ.
Vezette: Csöngetõ Endre –

jól (Szalai, Cseh).
Szentesi Kinizsi: Kot-

vics-Varga – Lõrincz (Né-
meth), Vincze, Légrádi,
Szeles (Juhász), Szûcs,
Bordács (Tóth L.), Kere-
peczki, Koncz Zs. (Oro-
vecz), Páger, Kovács N. Já-
tékos-edzõ: Koncz Zsolt.

Gólszerzõk: Vincze (2),
Bordács, Kovács N., ill.
Váczi (2).

A férfi mérkõzés elõtt, szombaton 16 órától nõi csapa-
tunk is elkezdi a bajnoki menetelést. Az elsõ mérkõzésen
a bajnoki ezüstérmes Hungerit-Szentesi VK együttese a
Szeged gárdájával mérkõzik. A két csapat a felsõházban
szerepel, csakúgy, mint a Dunaújváros, az UVSE, az Eger
és a BVSC.

Márton Ani ta
a dobógálán
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Összefogtak a szentesi
küzdõsportolók: az Immor-
tals Harcmûvészeti Sport-
egyesület edzésein rendsze-
resen közösen készülnek a
kyokushin karatésok, a bir-
kózók, a cselgáncsozók, a
brazil jiu jitsusok és az
ökölvívók. Az egy éve ala-
kult egyesület képviselõi
már több versenyen is meg-
mérették magukat, s mind-
annyiszor más sportágban
bizonyították sokoldalúsá-
gukat.

Alig jöttek haza legutóbbi,
talán eddigi legrangosabb
viadalukról, egy nemzetközi
bajnokságról, a kemény
munka nem állhat meg. Hét-
fõn, amikor meglátogattuk a
Wellness Colosseumban az
immortalsos fiúkat és lányo-
kat, a szokásos erõnléti tré-
ninget vezényelte számukra
edzõjük, Lantos Lehel. Nem is
hittük volna, milyen ádáz
küzdelmet lehet folytatni
egy medicinlabdáért, amíg
nem szembesültünk vele: a
sportolók a földharc elemeit,
feszítéseket és különbözõ fo-
gásokat alkalmazva igyekez-
tek a játékszert megszerezni
társuktól, akik persze a vég-
sõkig ragaszkodtak hozzá.
Az igazi küzdelmek persze
már korántsem a játékról
szólnak, többek között a ka-
rate, a kick box, földharc és a
jiu-jitsu elemeit gyakorolják
edzéseiken, aztán kiderül,
kinek melyik megy jobban,
magyarázta Lantos Lehel. A
fiatalember neve nem isme-
retlen a helyi sportbarátok
körében, nemzetközi küzdõ-
tereken is jó néhányan „bele-
néztek” már a kyokushin ka-

ratéban junior Európa-bajno-
ki aranyat, többszörös fel-
nõtt magyar bajnoki dobo-
gós helyezést, sidokan kara-
téban pedig világbajnoki cí-
met szerzett sportoló rúgása-
iba. Minden küzdõstílusra
igyekeznek hangsúlyt fektet-
ni, de komplexen szemlélik,
összemossák ezeket. Épp
ezért az edzések önvédelmi
értéke is magas, amellett,
hogy kiváló erõnlétre lehet
általuk szert tenni. Védõfel-
szerelések egész arzenálját
találni a teremben, amire
szükség is van. Hétfõnként
19 órától erõnléti, szerdán-
ként technikai, pénteken

küzdõedzést tartanak, szom-
baton délután 3-tól futnak,
majd a teremben folytatják a
felkészülést.

Tavaly október elején hoz-
ták létre az egyesületet, „sze-
rényen” angolul halhatatla-
noknak nevezték el magu-
kat. Vegyes harcmûvészeti
csapatként átjárást kezde-
ményeztek egyéb, helyben
ûzött küzdõsportok képvise-
lõvel: megkeresték a birkó-
zókat, járhatnának-e hozzá-
juk csütörtökönként közös
tréningekre, de a judósokkal,
a brazil jiu jitsu gyakorlói-
val, valamint bokszolókkal
és kyokushin karatésokkal is

eredményes a kapcsolatuk.
Közel hamincan látogatják
az edzéseket, s mint írtuk,
vannak köztük fiatal höl-
gyek is, utóbbiak azonban –
bár adott a lehetõség nõknek
is – még nem indultak verse-
nyen. Annál inkább a legé-
nyek! Lehel felsorolásából
kiderül, áprilisban rendeztek
egy házi bajnokságot, május-
ban karate versenyen vettek
részt, nyáron strandbirkó-
zásban magyar bajnoki cí-
met is szereztek, Õri József
révén. Most elõször pedig
nemzetközi sport ju-jitsu baj-
nokságon mérették meg
magukat a „halhatatlanok”,

hatan 11 érmet, 6 aranyat és
5 ezüstöt hoztak el Kistelek-
rõl. Földharcban gi és no gi
(egyenruha és a nélküli) ka-
tegóriákban is tatamira lép-
tek, itt a szabályok szinte
egyformák, leszorítások, foj-
tások, feszítések, állásban
ütés-rúgás is megengedett.
Õri József gi földharcban
gyönyörû dobásokkal gyõ-
zött, no gi-ben 1. és 2. helyet
is szerzett, akárcsak Szalma
Oszkár két súlycsoportban,
gi földharcban a junior Tési
Vass Gergely lett második.
Szintén no gi, de már szenior
kategória, ahol ezüstérmet
nyert Mikula Zoltán, aki a
sportág klasszisaival mér-
kõzhetett. Lehel két no gi ka-
tegóriában szerepelt, -90 kg-
ban nyert, s egy super fight
mérkõzése is volt a hazai fél-
nehézsúlyú MMA-bajnok-
kal, akitõl kikapott.

Ezen kívül ju-jitsu-ban is
kipróbálták magukat a fiúk.
Itt light contact B kategóriá-
ban Tasi Balázs szerzett elsõ
helyet. Lantos Lehel a full
contact versenyt nyerte meg,
döntõje az egész verseny
leglátványosabb mérkõzése
volt, még a bírói asztal is
összetörött az összecsapás
során.  

Már készülnek az október
17-i nyílt küzdõedzésükre,
erre a kedélyes kis „pofon
party-ra” több településrõl
várják az egyesületeket.

Darók József

Kos
Ha van tõkéje, most be-
fektetheti egy nagyobb

szabású üzletbe. Ismeri a mondást,
miszerint bátraké a szerencse. Ha
ebben az idõszakban jól kockáztat,
nagyobb profit ütheti a markát.

Bika
A hét elején nehezebben
találja meg a közös hul-

lámhosszat a feletteseivel, kollegái-
val. Bosszantó lehet az ön számára
a dolgokhoz való hozzáállásuk. Ne
hallgasson most senkire.

Ikrek
Ezen a héten meghívást
kaphat egy munkával

egybekötött partira, aminek taná-
csos eleget tennie. Érdekes szak-
mai témák merülnek fel a beszélge-
tések során. Új értékes kapcsola-
tokra is szert  tehet.

Rák
Ezen a héten a munkahe-
lyén óvatosan beszéljen

titkokról, ugyanis valaki olyan dol-
gokról is beszélhet, ami nem állja
meg helyét. Ne üljön fel a szavakra,
járjon utána, mi az igazság.

Oroszlán
Most úgy tûnk, hogy egy
kicsit túlvállalta magát el-

kötelezettségekben. Valaki ajándék-
kal kedveskedik önnek a hét köze-
pén. Ideje több idõt szentelnie sze-
retteinek. 

Szûz
Amennyiben meghatáro-
zó döntések meghozatala

elõtt áll, mindenképp elõtte szá-
moljon a következményekkel, le-
gyen következetes. Ugyanis, ha a
körülményekre bízza a dolgok ala-
kulását.

Mérleg
Minél elõbb keresnie kell
egy olyan programot,

ahol kiengedheti a gõzt, emelhet a
rezgésén. Ez lehet egy kiadós séta
a természetben, egy sportbérlet,
egy lélekemelõ elõadás...

Skorpió
A környezetében feltûn-
hetnek olyan emberek,

akik mindenféléket beszélnek és
szívesen pletykálkodnak. Legyen
óvatos a jogi ügyekkel és ezzel
kapcsolatos kérdésekben. 

Nyilas
Habár a szakmai kérdé-
sek és feladatok az elsõ

helyen állnak önnél a fontossági
sorrendben, a hét elején a magán-
életi kérdései egy kicsit elterelhetik
az ön figyelmét a munkájáról. 

Bak
Nagyon sok feladat vár
önre, de mindegyikkel

szépen meg tud birkózni. A csapat,
aminek ön része, kiváló teljesít-
ményt nyújt. Javul a csapatszellem
önök között. 

Vízöntõ
A munka folyamatai egy
kicsit aggasztják a hét

elején. Legyen egy kicsit türelem-
mel, helyre jönnek a dolgok ön kö-
rül, ne veszítse el a türelmét sem-
miségekért. 

Halak
Készítsen költségvetést.
Nézze át alaposan a

pénzügyi helyzetét. Igyekezzen ja-
vítani a helyzetén. Amint elkezd
gondolkodni a dolgon, számos jó
ötlete támad.

Október 2-9.
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Vegyítik a harcmûvészeteketOktóber 5-11.:
Megbocsátás hete. 
Késedelmi díj nélkül visszavihetõk köny-
vek, DVD-k
Városi könyvtár
Október 5. 10 óra:
Kedvenc könyvem, könyved, könyve-
ink
Gyermekkönyvtár
Október 6. 9 és 13 óra:
Régi pénzek titkai
Gyermekkönyvtár
Október 6. 13 óra:
Aradi vértanúk emléknapja.
Köszöntõt mond Szirbik Imre polgár-
mester és KLIK szentesi tankerület kép-
viselõje Közremûködnek a Deák-iskola
diákjai
volt Damjanich-iskola
Október 6. 14.30 óra:
A kutya terápiás jelentõsége
Óvodapedagógusok szakmai találkozója
Koszta-múzeum
Október 6. 16.30 óra:
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 7. 10 óra:
Olvassunk együtt. A jogerõ legyen ve-
led!
Gyermekkönyvtár
Október 7. 18 óra:
Poszler György  elõadása
Városi könyvtár
Október 7. 9-12 óra:
Az élõvizek titkai. 
Fekete Zoltán interaktív természetisme-
ret órája
Koszta-múzeum
Október 7. 15 óra:
Egészség=élet elõadás
Városi könyvtár
Október 7. 18 óra:
Mirtse Zsuza Lovag-kór címû könyvé-
nek bemutatója
Városi könyvtár
Október 8. 19-21 óra:
Korok és alkotások az irodalomban.
Horatius ódáiról – Poszler Györggyel
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 8. 15-18 óra:
Grafológia elemzés
Városi könyvtár
Október 9. 18 óra:
Dumaszínház
Aranyosi Péter önálló estje, Négybetûs
szavak címmel.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 11. 9-17 óra:
Könyves vasárnap a felnõtt és a gyer-
mekkönyvtárban

Programajánló

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai. Legelõk, szántók, vadvi-
zek. Céhek, iparosok, segédek. A ze-
negépek története. A szentesi táj –
Koszta ecsetjével. 

Csallány Gábor Kiállítóhely: Ré-
gészeti látványtár. Régészhallgatók
kiállítása. Szalva Péter és Drahos Ist-
ván-emlékszoba. Nyitva: kedd-péntek
9-13, szombat 13-17 óráig.

Idõszaki kiállítások: Szabó Antal
magángyûjtõ, festett tükreinek kollek-
ciójából Tükörképek címmel, vala-
mint Az éltetõ víz c. kiállítás október
10-ig.

Tokácsli Galéria
Tokácsli Lajos festõmûvész szüle-

tésének 100. évfordulója alkalmából
rendezett emlékkiállítás látogatható
november 28-ig, keddtõl-péntekig 9-
13 és 15-17-ig, szombaton 9-13-ig.

Város könyvtár
Itt születtem én ezen a tájon cím-

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

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festményeibõl

és kerámia alkotásaiból látható kiállí-
tás. A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt ki-
állítás látogatható. Kézmûves mûhe-
lyek: feketekerámia, vesszõ, gyé-
kény, gyertya és nemez, csipke, szö-
vés-fonás, fafaragás elsajátítására
van lehetõségük az érdeklõdõknek
hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi fotog-

ráfus Családi album címû fotókiállítá-
sa november 2-ig látogatható nyitva-
tartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 2-tõl

A Szentesi Üdülõközpont
tájékoztatja a fürdõzõket,
hogy október 5. és 9. között a
25 m-es medencébõl leenge-
dik a vizet és kitakarítják.
Október 10-étõl újra zavarta-
lanul használható. A 25-ösre
a sátrat 21-én húzzák fel, 22-
étõl ismét igénybe vehetõ.

Október 13-22-ig zárva lesz
a 33-as medence takarítási
munkálatok miatt. A 33-ra
október 20-án kerül föl a sá-
tor és 22-étõl újra birtokba
vehetik a vendégek.

Felhúzzák
a sátrat

Október 2., péntek
14:30, 20:30 3D Mentõexpedíció
16:45 Nem tûntem el - Richter
Gedeon története
17:45 3D Az útvesztõ: Tûzpróba
22:30 A kezdõ
Október 3., szombat
12:30 3D Minyonok
14:00 A kezdõ
16:00 3D Az útvesztõ: Tûzpróba
18:15, 20:30 3D Mentõexpedíció
Október 4., vasárnap
12:00 3D Minyonok
13:30 A kezdõ
15:30 3D Mentõexpedíció
18:00 3D Az útvesztõ: Tûzpróba
20:30 3D Mentõexpedíció
Október 5., hétfõ
15:45 A kezdõ
18:00, 20:30 3D Mentõexpedíció
Október 6., kedd

15:30 3D Mentõexpedíció
18:00 A kezdõ
20:30 3D Mentõexpedíció
Október 7., szerda
15:45 A kezdõ
18:00, 20:30 3D Mentõexpedíció
Október 8., csütörtök
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 3D Mentõexpedíció
20:15 Legenda
Október 9., péntek
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 Legenda
20:15 3D Mentõexpedíció
Október 10., szombat
14:00 3D Hotel Transylvania 2.
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 3D Mentõexpedíció
20:15 Legenda
Október 11., vasárnap
14:00 3D Hotel Transylvania 2.
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 Legenda
20:15 3D Mentõexpedíció

Mozimûsor

Gazdagéknál házibulit tartanak, és
meghívnak minden szomszédot,
köztük Kovácsot, aki nemrég köl-
tözött oda vidékrõl. A kertben, a
medence mellett mulat a társaság,
amikor a házigazda jókedvûen
megszólal:
- Figyeljen mindenki! Van egy
négyméteres krokodil a meden-
cémben. Akinek van elég mersze
beugrani hozzá, annak adok egy-
millió forintot!
Egyszer csak látják, hogy Kovács
repül be a medencébe. Nagyot
csobban, majd felbukkan az óriási
hüllõ feje, és kemény harc kezdõ-
dik. Fröcsköl ki a víz, mindenki tá-
tott szájjal nézi a küzdelmet. Végül
Kovács épségben mászik ki a víz-
bõl. A gazda odamegy:
- Nahát! Te aztán bátor vagy!
Megérdemled az egymilliót!
- Dehogy kell az nekem! - mondja
a hõs.
- Akkor mondd, mennyit fogadsz
el, félmilliót?
- Nem, annyit sem!
- Akkor mit szeretnél?

- Csak annak a nevét, aki beledo-
bott!

Egy kisvárosban a közlekedési
rendõr megállít egy fiatalt, aki na-
gyon gyorsan hajtott. A srác meg-
próbál kibújni a felelõsség alól és
kérleli a rendôrt, hogy engedje el:
- Kérem, engedje meg, hogy meg-
magyarázzam...
- Csendet, meg kell várni, míg a
fõnök visszaér, majd az eldönti a
sorsodat!
A fiatalember tovább próbálkozik:
- Nézze, muszáj hogy elengedjen,
mennem kell sürgõs ügyben...
A rendõr ismét félbeszakítja:
- Elég legyen! Azonnal viszem a
börtönbe!
Pár órával késõbb a rendõr meglá-
togatja a cellájában várakozót:
- Szerencséd van, a fõnök a lánya
esküvõjén van, amikor vissza fog
jönni jókedvében lesz, biztosan
megbocsát neked!

- Én nem lennék annyira biztos
ebben! Ugyanis én vagyok a võle-
gény!

Újságíró készít riportot az elme-
gyógyintézetben. Azt kérdi a fõor-
vostól:
- Hogyan állapítják meg egy páci-
ensrõl, hogy már elhagyhatja a
kórházat?
- Vannak olyan feladataink, amiket
helyesen végrehajtva bizonyíthat-
ják elmeállapotukat.
- Tudna egy ilyen példát mondani?
- Persze. Vegyük például ezt: van
egy kád, teli vízzel. Van a fürdõ-
szobában három tárgy, egy kiska-
nál, egy pohár és egy vödör. Me-
lyikkel tüntetné el a vizet a kád-
ból?
- Ó, hát ez egyszerû! Minden nor-
mális ember a vödröt választaná.
- Nem, minden normális ember ki-
húzná a dugót a kádból...

- Ki az abszolút úszóbajnok?
- Aki képes hosszában átúszni a
befagyott Dunát.

Hõguta



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

Szentes külterületén egy
üzem területérõl tulajdoní-
totta el ismeretlen az udva-
ron álló lakókocsi alumíni-
um burkolatát. A rendõrség
megtalálta hullámlemezt,
majd az elkövetõt is, aki há-
romszor is járt a telepen.
Ugyancsak egy külterületi
teleprõl vitt el eddig isme-
retlen tettes kézi szerszámo-
kat, szivattyút. Egy másik,

õrizetlen telephelyrõl gép-
kocsi ülés és képjármû mo-
bil rámpa tûnt el. A rendõr-
ség keresi az ismeretlen el-
követõt.

Több kerékpárt is ellop-
tak az elmúlt napokban, a
Brusznyai sétányról, a Kos-
suth utcáról, egy Jókai utcai
nyitott ingatlanból, és a Ba-
ross utcából is.

Keresi a rendõrség azt az

ismeretlen elkövetõt, aki
egy mentettréti tanyából
használati tárgyakat tulaj-
donított el jelentõs érték-
ben.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság felhívja a üdülõ- és
kiskerttulajdonosok figyel-
mét, hogy a szezon végével
ne hagyják õrizetlenül érté-
keiket a kiskertekben és a
Tiszai üdülõterületen.

Külterületi lopások

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: Október 5-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12 óráig. Október 5-12-ig Kert-
városi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12
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 október 5-9.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Magyaros gombaleves és

karfiolleves
A menü: Hétvezér tokány, tészta
B menü: Resztelt csibemáj,

párolt rizs
Kedd: Tarhonyaleves és joghurtos

burgonyaleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya
Szerda: Sárgaborsógulyás és

borsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Bolognai lasagne
B menü: Holstein csirkemell,

spenót
Csütörtök: Õszi zöldségleves és

Minestrone
hüvelyesekkel

A menü: Gátéri töltött karaj,
burgonyapüré

B menü: Csirkepörkölt, galuska
Péntek: Babgulyás és

Makói vágottas 
A menü: Tûzdelt sertéssült,

hagymás törtburgonya
B menü: Rakott csirke sok parajjal
www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü október 5-11.
Hétfõ: Zöldbableves
A menü: Csirkemell csíkok

sajtmártásban, rizibizi
B menü: Bácskai rizseshús
C menü: Rántott sertésszelet,

rizibizi
Kedd: Magyaros gombaleves
A menü: Rakott burgonya
B menü: Majorannás sertésszelet,

karfiolpüré
C menü: Rántott sajt, karfiolpüré
Szerda: Sárgaborsóleves
A menü: Dónáti sertésragu,

tésztaköret
B menü: Paprikásburgonya

kolbásszal, csemege
urborka

C menü: Rántott csirkecomb,
tepsis burgonya

Csütörtök: Lebbencsleves
A menü: Sült csirkecomb,

szilvamártás
B menü: Eszterházy sertésragu,

galuskaköret
C menü: Rántott csirkemell,

szilvamártás
Péntek: Tejfölös-citromos

csireraguleves
A menü: Chilisbab
B menü: Parajos penne
C menü: Rántott szárnyasmáj,

majonézes burgonya
Szombat: Olasz zöldségleves
A menü: Töltött-rántott szelet,

ananászos rizs
Vasárnap: Gyümölcsleves
A menü: Marhapörkölt, fõtt

burgonya
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.

Megkezdte az õszi haltele-
pítést a Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület. A héten
10 mázsa három nyaras pon-
tyot vásárolt az egyesület az
Ecsegfalvi tógazdaságtól. A
halak Kurca városi szakaszá-
ra a Kiss Zsigmond utcai és a
Makai híd közé kerültek. A
következõ telepítés október
13-án várható, akkor mint-
egy 5 tonna uszonyos kerül a
vizekbe vegyesen. Három
nyaras pontyból a Gerecz tó-
ba 14 mázsa, a Pankotai és
Zsoldos tóba 10 mázsa, a
Kurca felsõ szakarára 20 má-

zsa, kettõ nyarasból a Veker,
Kommün csatornába és a
Kurcába összesen 6,5 mázsa.
Süllõbõl 200 kilogrammot
raknak majd a Felsõ-Kur-
cába, szintén 2 mázsa csuka
kerül a Vekerbe és a Kur-
cába, 100-100 kilogramm
compó és aranykárász a
Felsõ-Kurca élõvilágát gaz-
dagítja. Az egyesület a tava-
kon vezet be halfogási tilal-
mat októberben, a telepítés
utáni napokban, az azt köve-
tõ hétvégi õszi pontyfogó
verseny idejéig.

Több tonna hal
kerül a vizekbe

A Honvédelmi Kötelék Haditorna Verseny Csongrád me-
gyei döntõjét rendezték meg a héten a Damjanich laktanyá-
ban. Az eseményen a megye 8 középiskolájának négyfõs csa-
patai mérték össze tudásukat. A fiatalokat, a mûszaki alaku-
lat jelenlévõ tagjait dr. Juhász Tünde, a Csongrád megyei Kor-
mányhivatal vezetõje köszöntötte. 

Az esõs idõ és a kijelölt pályák balesetveszélyes talaja miatt
rövidített programot teljesítettek a csapatok. A feladatok kö-
zött számot kellett adniuk katonai történelem és tereptan el-
méleti tudásukról, emellett lövészeti és tereptani versenyen
mérték össze képességeiket. Az elsõ helyet a hódmezõvásár-
helyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola csapata
szerezte meg és képviseli a megét az országos versenyen.
Második helyen végzett a szentesi Zsoldos Ferenc Középis-
kola és Szakiskola csapata és 3. helyezést ért el a Szegedi Mû-
szaki Középiskola és Szakiskola Csonka János Tagintézmény
csapata. A helyezettek érmeket és serleget, a versenyszámon-
ként legjobban teljesítõ csoportok különdíjakat kaptak, me-
lyeket a honvédség és a Csongrád megyei Kormányhivatal
ajánlott fel.

Katonás vetélkedõ

A kormány az Idõsügyi Tanács kezdemé-
nyezésére, a szépkorúak iránti társadalmi
megbecsülés kifejezéseképpen a Magyar
Köztársaság nevében köszönti a 90., a 95. és
a 100. életévüket betöltött, Magyarországon
bejelentett lakóhellyel rendelkezõ, magyar
állampolgárságú szépkorú személyeket. A
jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi
juttatás jár, amely teljesen független a szép-
korú személy egyéb ellátásaitól.

A díszes oklevél mellé az évek számának
megfelelõ ezer forint jubileumi juttatás jár.

Szentesen legutóbb Nagy Gyuláné Margit
nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmá-
ból Muskátli utcai otthonában, családja köré-
ben dr. Demeter Attila alpolgármester.

A személyes köszöntésrõl és ennek kereté-
ben a szépkorúak jubileumi köszöntésérõl
szóló okirat átadásáról a jegyzõ gondoskodik
a szépkorú személlyel egyeztetett idõpont-
ban. Ha a szépkorú személy személyes kö-
szöntésre nem tart igényt, az okiratot postai
úton küldik meg a részére.

Fotó: Vidovics 

Margit néni 90 éves

Született: Szõke István és Szeleczkei Gerdának (József A.
u. 8/A 5/13a) Léna, Lévai József és Pulya Renátának
(Somogyi B. u. 3. 2a) Melánia Szonja, Ömböli Dániel és Bohus
Anitának (József A. u. 15.) Zalán, Dragon József és Szûcs
Andreának (Nagyhegy 403/A), Somogyi Mihály Lajos és
Martók Mónikának (Vadaskert u. 9.) Boglárka nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Lõkös József Norbert (Vasvári P. u. 7.)
és Páhi Krisztina (Petrovics Soma u. 4.), Simon Olivér (Soós
u. 18.) és Bubori Kitti (Apponyi tér 0. 1.), Fekete László (Deák
F. u. 78.) és Tályai Blanka (Rozgonyi u. 8.).

Elhunyt: Hegedûs-Tóth Jánosné (Mentõ u. 52.), Szarvasné
Müller Gabriella (Brusznyai stny. 6. 4/10.), Gémes Péter
Ferenc (Fekete M. u. 16.).

Családi eseményekA Szívügy klub tagjai októ-
ber 7-én, szerdán 17 órakor
tartják összejövetelüket az if-
júsági házban. A találkozón
dr. Tóth Mária tart elõadást
Agytorna címmel. Ezt köve-
tõen a szeptemberi kirándu-
lásokat értékelik a jelenlévõk.

Szívügy

Szentes Város Önkormány-
zata, a Szentes Városért Köz-
alapítvány, a Szentes Városért
Civil Fórum valamint az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub
október 6-án, kedden 10 óra-
kor koszorút helyez el a vá-
rosháza Erzsébet tér felõli ol-
dalán lévõ 1848-49-es dom-
bormûves emléktáblánál.

Koszorúzás

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar
Vöröskereszt Szentesi Vezetõsége minden héten kedden és
szerdán 7.30-12 óráig, csütörtökön 14-17 óráig várja a véradó-
kat a vérellátó állomáson. Ezen kívül kiszállásos véradást is
szerveznek az alábbi helyszíneken.

Október 3-án, szombaton 12-16 óráig a Richter Egészségvá-
ros rendezvény keretében, a polgármesteri hivatal Kossuth
tér felõli oldalbejáratánál a földszinten (a régi okmányiroda
helyén). Október 7-én, szerdán 15-17 óráig: Szent Anna utcai
óvoda. Október 12-én, hétfõn 10-13 és 17-19 óráig: Legrand
Zrt. faház. Október 15-én, csütörtökön 9-11 óráig: Terney Béla
Kollégium. Október 19-én, hétfõn 8.30-12 óráig: Zsoldos Fe-
renc Szakközépiskola és Szakiskola.

Véradás több helyen

Fotó: Vidovics 


