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Szövödében, kerámia al-
kotómûhelyben és parkok-
ban dolgozhatnak a hajlék-
talanok egy, a megyében
egyedülálló és az ország-
ban is ritka közfoglalkoz-
tatási program keretében.
A Hajléktalan Segítõ Köz-
pontban elkészült termé-
keket legutóbb Budapes-
ten mutatták be, de megvá-
sárolhatóak lesznek a de-
cemberi adventi vásárban
is. Az országos mintaprog-
ram áprilisig tart, de az el-
képzelések szerint utána se
szûnik meg ez a fajta mun-
kalehetõség.

A közfoglalkoztatás kere-
tein belül készítenek hajlék-
talanokat kerámia házszá-
mokat, hûtõmágneseket,
dísztárgyakat, lábtörlõket,
kisebb szõnyegeket és zöld-
területet gondoznak. A Rá-
kóczi Ferenc utcai intézmény
lakóiból 12 fõt vontak be a
18 millió forintos állami
támogatással megvalósuló
programba. Az önkormány-
zat által fenntartott ellátó in-
tézményben két faházat ren-
deztek be az eszközökkel,
külön helyiségben helyezték
el az égetõ kemencét és ala-
kítottak ki raktárat. A prog-

ram zárása után az eszközök
a Hajléktalan Segítõ Köz-
pont tulajdonában marad-
nak.. A héten dr. Juhász Tünde
megyei kormánymegbízott,
Szabó Gábor, a megyei kor-
mányhivatal közfoglalkoz-
tatási osztályvezetõje Szir-
bik Imre polgármester, dr.
Tóth Flórián járási hivatalve-
zetõ és Tonnes Zsolt, a járási
foglalkoztatási osztály veze-
tõje számára mutatta be a
program részleteit Berki And-
rás intézményvezetõ.

A programban olyan haj-
léktalanok vehettek részt,
akik jogosultak voltak erre a
típusú ellátásra és elvégez-
ték az önkormányzat által fi-
nanszírozott 40 órás oktatást.
Az önkormányzat fedezi a
kerámiakészítésben szakmai
segítséget adó Bors Károly
bérét is. A feketekerámia-ké-
szítõ mester elmondta, hogy
fenntartásokkal fogott a
munkához, de kellemesen
csalódott a hajléktalanok
hozzáállásán, mert kiderült,

ügyesek, szorgalmasak és
lelkiismeretesen dolgoznak.
A parkgondozók elsõsorban
a hajléktalan szálló környé-
kén végeznek kertészeti, te-
repgondozási feladatokat, de
a városban is dolgoztak már.
A két szövõszéken 70 centi-
méter széles, 0,5-2 méter
hosszú rongyszõnyegek ké-
szülhetnek, a munkafolya-
matot napok alatt megtanul-
ták a résztvevõk.

(folytatás a 3. oldalon)

Kerámiatárgyak és
szõnyegek hajléktalanoktól

Október 6-a emléknap
2001 óta; az ország minden
településén ezen a napon
emlékeznek a 13 aradi vérta-
núként emlegetett magyar
(vagy Magyarországért ak-
tív) honvédtisztekre, akiket
Aradon végeztek ki az 1848-
1849-es szabadságharcban
betöltött szerepük miatt. 

Nem volt kivétel Szentes
sem: 13 órakor a volt Damja-
nich János Általános Iskola
udvarán lévõ emlékmûnél
tartottak megemlékezést az
általános iskolások. Szirbik
Imre polgármester beszédé-
ben felhívta a figyelmet arra,
hogy az ünnep egyszersmind
gyásznap is. A Klebelsberg In-
tézmény képviselõje, Szilágyi
Katalin felszólalásában pályá-
zaton való részvételre, az ara-
diak emlékének továbbítására
biztatta a diákokat. A Határ-
talanul Pályázat kiírása sze-

rint az iskolák 7. osztályos ta-
nulói meglátogathatják a ha-
táron kívüli magyarok lakta
területeket. Ezt követõen a
Deák Ferenc Általános Iskola
diákjai tartottak mûsort, ver-
seket szavaltak, megható em-
lékbeszédekben idézték meg
szellemét a régmúlt nagyjai-
nak. A polgármester koszorú-
zása után a honvédség tagjai,
s képviselõk is elhelyeztek
mécseseket, majd az osztá-
lyok virágcsokrai is az emlék-
mû alá kerültek.

A Kossuth téren 18 órakor
tartottak rövid megemléke-
zést Farkas Sándor országgyû-
lési képviselõ részvételével;
ekkor Dévay István szavalta
Ady Endre aradiakra vissza-
tekintõ versét, majd mondott
beszédet külön idézve vala-
mennyi vértanú szavait.
Ahogy ekkor elhangzott, a ti-
zenhármak közül hatan bizo-

nyítottan jártak Szentesen.
Felelevenítették a róluk elne-
vezett utcákat is. E második
alkalommal invitálták a részt-
vevõket az október 22-én 17
órakor Szent Anna-templom-
ban tartandó felszentelésre. A
megjelentek a mûsort követõ-
en mécseseket gyújtottak, me-
lyeket elhelyeztek a Horváth
Mihály szobor talapzatánál.

A tizenhárom aradi vérta-
nú: Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernõ, Knezic Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos,
Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, Poel-
tenberg Ernõ, Schweidel Jó-
zsef, Török Ignác, Vécsey
Károly. Velük egy napon, Pes-
ten végezték ki az elsõ felelõs
magyar miniszterelnököt,
Batthyány Lajost.

(folytatás a 3. oldalon)

Az aradi tizenhármat
ünnepelték és gyászolták 

Kiváló palántával érhetõ el
jó hozam

A jó termés alapja a kiváló minõségû, egészséges szaporí-
tóanyag, mert rossz palántával nem lehet jó termést elérni.
Az Árpád Agrár Zrt. 50 év szakmai tapasztalattal a háta mö-
gött, új és korszerû termesztõberendezések létrehozásával
képes megfelelni az évek óta bõvülõ termelõi elvárások-
nak.

4. oldal

Régmúlt idõk megismerésének
kincsesbányája

Szeptember 11-én Szentesen tartotta soros közgyûlését
Csongrád megye képviselõ-testülete. Utoljára 65 évvel
ezelõtt, 1950 májusában volt megyegyûlés a fõtéri várme-
gyeházán, a következõt már Hódmezõvásárhelyen tartot-
ták. Labádi Lajos írásából megismerhetjük a levéltár
tevékenységét is.

2. oldal

Volt játékostársaikra
emlékeztek az öregfiúk

Három elhunyt, meghatározó játékosuk, egyben jó barát-
juk emlékére nagypályás meccset játszottak az Old Boys
elnevezésú kispályás focicsapat tagjai a csongrádi öregfi-
úkkal. Az egykori Vízmû csapatában rúgták a labdát együtt
Koncz Istvánnal, Vörös Istvánnal és Katona K. Attilával. A

meccs elõtt közösen felkeresték az elhunytak sírhelyét.
6. oldal

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Teljes körûen akadálymen-
tesített, okmányirodai szol-
gáltatásokkal is rendelkezõ
kormányablak mûködik a
Városháza épületében lévõ
Járási Hivatalban. Az új ügy-
félszolgálaton mintegy 80
millió forint nemzeti és uni-
ós támogatás segítségével 11
munkaállomást alakítottak
ki, ahol közel 450 féle ügy-
körben várja a lakosokat a
hivatal 13, magasan képzett
munkatársa. Az ország 161.
új típusú kormányablakának
átadóján dr. Kovács Zoltán, a
Miniszterelnökség területi
közigazgatásért felelõs ál-
lamtitkára a 2010-ben indult
közszolgálati átalakulásról
beszélt, amely eredménye-
ként egy évvel késõbb létre-
jöttek a kormányhivatalok,
majd 2013-ban a járási hiva-
talok. Jelenleg zajlik a bürok-
rácia csökkentés programja,
a kormány szándékai szerint
110 jogszabályt módosítanak 

A kormányablaknak kö-
szönhetõen a lakosoknak
nem kell különbözõ nyitva
tartási rend szerint mûködõ,
más-más helyszínen lévõ iro-

dákba menniük ahhoz, hogy
olyan ügyeket intézhesse-
nek, mint például a személyi
okmányok, a gépjármûvek-
kel kapcsolatos ügyek, a szo-
ciális és családügyek, az
egyéni vállalkozásokkal kap-
csolatos ügyintézés vagy a
TAJ és EU kártya igénylése,
mondta dr. Juhász Tünde me-
gyei kormánymegbízott az
átadón. Az ügyfelek fogadá-
sára szolgáló terek teljes kö-
rûen akadálymentesek, fizi-
kai és infokommunikációs
szempontból is alkalmasak
arra, hogy fogyatékos sze-
mélyek, mozgásukban vagy
kommunikációjukban aka-
dályozott emberek, illetve
babakocsival érkezõk is
egyenlõ eséllyel hozzáférhes-
senek a közszolgáltatások-
hoz. A kormánymegbízott
reményét fejezte ki, hogy
kedvezõ fogadtatásban rész-
sült az új közigazgatási szol-
gáltatás és az ügyfelek ko-
rábban esetlegesen kialakult
rossz vélemény megváltozik
a hivatalos ügyek intézésével
kapcsolatban.

(folytatás a 3. oldalon)

Megnyí l t  a
kormányablak

Fotó: Vidovics Ferenc

Szentesi Élet
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125 éve: a Szentesi Lap 1890. október
3-án megjelent száma arról számolt be,
hogy: A vénasszonyok nyara, mely né-
hány nap óta a legkellemesebb meleg
õszi napokkal kecsegtetett, folyó hó 2-
án olyan hatalmas orkánnal siettette a
természet haldoklását, milyen már rég
nem tombolt fejünk felett. Egész napon
át; de különösen estefelé, oly elementá-
ris erõvel zúgott és kavargott a vihar,
hogy valóságos istenkísértés volt az ut-
cákon járni. S ebben a nagy viharban
még tüzet is jeleztek a toronyban, azon-
ban, hál' istennek, azt minden nagyobb
veszedelem nélkül sikerült elfojtani. –
Mint értesülünk, a vihar a városban
számos ház tetejét megbontotta.

– Ugyancsak a Szentesi Lap, 1890. ok-
tóber 12-én egy „Rendõri botrányról”
adott hírt, amely szerint Mácsay Imre
csillagvesztett rendõrkáplár még most
sem kerüli; de sõt keresi a botrányokat.
Így tett folyó hó l l-én déltájban is. A
Kurcán túli úgynevezett „Delelõ”-ben,
ahol is pityizálással igyekezett letölteni
a nappali szolgálatot, miközben tiltott
szerencsejátékot is megengedett ma-
gának, mert hát „röndnek muszáj
lönnyi”! – és ha Fortuna istenasszonya
nem felé fordítja szerencsekerekét, ak-
kor visszapicézi a félliterátus értékû ko-
pekeket, miért ha a játszótárs felszólal s
azt rendellenesnek nevezi, akkor úgy
csinál röndöt a röndér, hogy minden
megindokolás nélkül széket ragad, s
addig meg sem áll, míg három darabot
a szerencsés nyerõn szét nem tör, amint
ezt megcselekedte egy véletlenül beté-
vedt és szerencsétlenségére vele játsza-
ni leereszkedett iparossal. E hõstett kö-
vetkezménye felett, a felvett orvosi lát-

lelet alapján, a járásbíróság büntetõ osz-
tálya fog ítéletet tartani, mint ahova az
eset bejelentetett, – ha ugyan addig a
rendetlenkedõ rendõrt a rég kiérdemelt
elcsapatásban nem fogja részesíteni eré-
lyes polgármesterünk… 

100 éve: a Szentesi Lap 1915. október
17-diki számában jelent meg Szentes
város rendõrkapitányának a következõ
„Hirdetménye”: A közszükségletek ki-
elégítése és a közélelmezés rendjének
az üzérkedés hátrányaitól való meg-
óvást, valamint a vásárló közönség sa-
ját érdekében felhívom a közönséget,
hogy a hatóságilag megállapított árak
túllépésnek minden esetét hozza a ha-
tóság tudomására. Nem árulkodás ez,
hanem hazafias kötelesség. Ne hagyja
magát a közönség befolyásoltatni azon
aggálytól, hogy ilyformán az árumeg-
szerezhetéstõl elesik, mert az illetõ áru-
sok – ha látják, hogy kísérleteik meghi-
úsulnak, s büntetésnek teszik ki magu-
kat – némi visszatartási törekvés után
végre is kénytelenek lesznek cikkeiket
piacra vinni, nem is szólva arról, hogy
komoly szûkség esetén a hatóság meg
tudja találni a módját annak, hogy az
üzérkedés által visszatartott készletek a
közfogyasztástól elvonhatók ne legye-
nek. Szentes, 1915. október hó 15-én.
ZILAHY KÁLMÁN rendõrkapitány.

80 éve: az Alföldi Újság 1935. október
10-én megjelent száma címoldalon szá-
molt be arról, hogy „Repülõértekezlet
volt tegnap Szentesen”. Az alcímek el-
árulták azt is, hogy „Nagy társadalmi
gyûjtés indul a szentesi repülõsport
megvalósítására – Repülõhangárt, légi-
kikötõt építenek a városnak”. A közle-
mény lényege: Hónapokkal ezelõtt ír-

tunk már arról a mozgalomról, amely a
repülõsport mûvelése végett indult
meg a szentesi fiatal iparosok körében.
A Bethlen Gábor Cserkészcsapat tagjai
foglalkoztak elõször ezzel a problémá-
val. Budapesten tanulmányozták a vi-
torlázó, motornélküli repülõgépeket,
amelyekrõl rajzokat is készítettek. Pár
napja azután megyeszerte élénkül az
érdeklõdés a repülõsport iránt. A
Csongrád Vármegyei Orvosszövetség
egy repülõgép megépíttetésének a költ-
ségeit magára vállalta. Csongrádon és
Dorozsmán is repülõegyesület alakul.
Szentes elsõ vitorlázó gépmadarának
„Zöld Kereszt” lesz a neve. A megyei
repülõsport megteremtése ügyében teg-
nap délután értekezlet volt a Kaszinó-
ban, amelyen vitéz dr. Bonczos Miklós
elnökletével a szentesi cserkészvezetõk
vettek részt. Az értekezlet úgy határo-
zott, hogy a repülõsport a szentesi cser-
készet ügye lesz. A repülõsport felkaro-
lására gyûjtést rendeznek, amelyre fel-
hívják a társadalom figyelmét. Propa-
ganda színi- és mozielõadást rendeznek
a repülõsport megteremtésére. Megvan
a lehetõsége annak is, hogy motoros gé-
pet sikerül beszerezni. A város mellett
nagy hangárt és légikikötõt építenek. A
repülõsport hívei egyelõre névtelenül
kívánnak közremûködni. A gépépíté-
sen fõleg az iparos cserkészek vesznek
részt. A repülõsport céljaira beérkezõ
adományok hovafordítását háromtagú
bizottság ellenõrzi. A bizottságba dr.
Mihóczy Rezsõt, dr. Péchy Kálmánt és
Turbucz Imrét választották be

Közreadja:
Labádi Lajos

2015. szeptember 11-én
Szentesen tartotta soros
közgyûlését Csongrád Me-
gye Képviselõ-testülete.
Utoljára 65 évvel ezelõtt,
1950 májusában volt megye-
gyûlés a fõtéri vármegyehá-
zán, a következõt már Hód-
mezõvásárhelyen tartották.
Eddig ismeretlen okokból
Szentes megszûnt megye-
székhely lenni. Szirbik Imre
polgármester röviden kitért
a történelmi elõzmények-
re, hangsúlyozva, hogy az
ódon épületben máig mû-
ködik egy intézmény, amely
biztosítja a jogfolytonossá-
got: ez pedig a Csongrád
Megyei Levéltár Szentesi
Levéltára. A rangos õrzõ- és
kutatóhely a megyeháza át-
adásakor – 1883-ban – köl-
tözött az épületbe, és jelen-
leg is itt található. Ismerjük
meg kicsit jobban, hogy mi-
minden található a vaskos
falak mögött. 

Általánosságban elmond-
ható, hogy a levéltárakban
lévõ iratanyag a történelmi
múlt megismerésének elsõd-
leges forrása. Mint a nemzet
kulturális örökségének ré-
sze, megóvása és gyarapítá-
sa valamennyiünk feladata,
a levéltáraknak pedig törvé-
nyileg elõírt kötelessége. A
Csongrád Megyei Levéltár
Szentesi Levéltára az ország
azon kevés levéltárai közé
tartozik, amelyek ma is ott
mûködnek, ahol iratanyaguk
keletkezett: a Kossuth téren
lévõ neoreneszánsz stílusú,

tiszteletet parancsoló egyko-
ri vármegyeházán. Máig itt
õrzik a történeti Csongrád
vármegye 1723–1950 között
keletkezett iratait: a megyei
testületek (nemesi közgyû-
lés, megyei bizottmány, tör-
vényhatósági bizottság =
megyegyûlés) jegyzõköny-
veit, a törvényszéki és bíró-
sági iratokat, a vármegyei
fõtisztviselõk (fõispán, alis-
pán, fõjegyzõ, fõügyész,
adószedõ, számvevõ, fõor-
vos, fõlevéltárnok fõszolga-
bírók stb.) anyagát, az or-
szággyûlési választások ira-
tait. 

Itt találhatók az egykori já-
rások (tiszáninneni, tiszántú-
li, késõbb szegedi, vásárhe-
lyi, szentesi, csongrádi) és a
hozzájuk tartozó községek

(Szegvár, Mindszent, Nagy-
mágocs, Derekegyház, Fábi-
ánsebestyén, Sövényháza,
Árpádhalom, Cserebökény,
Kiskirályság, Eperjes, Ma-
gyartés, Nagytõke) doku-
mentumai, valamint Szentes
város 1703-tól keletkezett
történelmi értékû iratai. Kü-
lön-külön egységet képez-
nek az ipari vállalatok, üze-
mek, kisipari szövetkezetek;
a mezõgazdasági termelõ-
szövetkezetek; az egészség-
ügyi létesítmények, továbbá
az elemi- és középiskolák,
polgári iskolák, társadalmi-,
kulturális-, jótékonysági- és
sportegyesületek, társaskö-
rök dokumentumai. A szen-
tesi levéltár gyûjteményében
megtalálhatók a régi egyházi
anyakönyvek (református,

katolikus, evangélikus, gö-
rögkeleti, izraelita, nazaré-
nus) 1741-tõl, amelyek a csa-
ládfakutatók valódi kincses-
bányái. A kutatók rendelke-
zésére állnak a megyei és vá-
rosi kéziratos, ill. nyomtatott
térképek (850 db), a legfon-
tosabb középületek korabeli
tervrajzai (160 db), valamint
a több ezer darabból álló
plakátgyûjtemény (7000 db)
és fotótár (10 000 db). A
Szentesen nyilvántartott –
folyamatosan gyarapodó –
iratanyag jelenlegi terjedel-
me kb. 3600 folyóméter. Tá-
rolásuk a volt megyeházán
(raktárak, munkaszobák,
szakkönyvtár, kutatóterem)
és városháza alagsorában
történik, összesen 1650 m2
területen. 

A hivatali ügyviteli munka
mellett az intézmény évtize-
dek óta segíti az oktatást és
közmûvelõdést. Az általá-
nos- és középiskolai tanárok
rendszeresen tartanak szak-
köri foglalkozásokat, rend-
hagyó történelemórákat. A
hivatásos történeti kutató-
kon, tudósokon kívül egye-
temi és fõiskolai hallgatók
tucatjai keresik fel évente a
levéltárat szakdolgozataik
elkészítése céljából. Éves ku-
tatóforgalmuk átlagosan
300–400 kutatási eset. Mun-
kájukat segíti a 14 ezer köte-
tes történelmi szakkönyvtár,
valamint sajtótár, ahol erede-
tiben, vagy mikrofilmen va-
lamennyi régi helyi újság ol-
vasható, s megtalálhatók a
legfontosabb országos törté-
nelmi szakfolyóiratok (Szá-
zadok, Történelmi Szemle,
Hadtörténeti Közlemények,
Agrártörténeti Szemle, His-
tória stb.).

Múltunk minél jobb meg-
ismertetése érdekében a le-
véltár munkatársai helytör-
téneti kiadványok szerkesz-
tésével, tanulmányok, cikkek
írásával, elõadások tartásá-
val, dokumentumkiállítások
rendezésével évtizedek óta
részt vesznek a történeti is-
meretterjesztésben. A Csong-
rád Megyei Levéltár által
1976-ban indított Tanulmá-
nyok Csongrád megye törté-
netébõl c. helytörténeti év-
könyv számos szentesi vo-
natkozású tanulmányt tartal-
maz. A Szentesi Mûhely Fü-

zetek címû sorozatot a helyi
levéltár 1996-ban indította el,
amelynek a 14. kötete nyom-
dai elõkészületek alatt áll.
Az intézmény memoársoro-
zata 2009-tõl jelenik meg „A
történelem sodrában” címen,
és eddig 3 darabja látott nap-
világot. Az elmúlt 30 eszten-
dõ alatt a szentesi levéltár
közel 80 helyismereti kiállí-
tást rendezett, több kiállítás-
nál pedig iratkölcsönzéssel
közremûködött.  

A tények száraz ismerteté-
sét hadd zárjam szakmai hit-
vallásunkkal. Napjainkban
számos fórumon halljuk em-
legetni a haza, hazaszeretet,
nemzet, identitás kifejezése-
ket, de sokszor az a benyo-
másunk, hogy a beszélõ
nincs tisztában e fogalmak
valódi jelentésével, tartalmá-
val. Mi vidéken élõ levéltá-
rosok meggyõzõdéssel vall-
juk, hogy a hazaszeretet, a
patriotizmus érzésének ki-
alakulásához a szûkebb szü-
lõföld, vidék, lakóhely, falu,
város szeretetén keresztül
vezet az út. A közvetlen kör-
nyezet múltjának, hagyomá-
nyainak, szokásainak megis-
merése, megbecsülése és vál-
lalása táplálója lehet az
egészséges lokálpatriotiz-
musnak, ez pedig a tágabb
régió, a táj, a hon és nemzet
szeretetének. Alapvetõ a
szûkebb és tágabb múltisme-
ret, a közös történelmi tudat,
a hagyománytisztelet. Sze-
rény lehetõségeinkhez ké-
pest ezen fáradozunk évtize-
dek óta, bízva abban, hogy
munkánk nem teljesen ered-
ménytelen.

Labádi Lajos 
ny. igazgató

Bemutatkozik a Szentesi Levéltár

Régmúlt idõk megismerésének kincsesbányája

Régi szentesi újságok írták… (76.)

Rendõrbotrány – Repülõ-
értekezlet cserkészekkel Amint az a múlt heti

számból kiderült, ország-
gyûlési képviselõnk sajtótá-
jékoztatón fordult választói-
hoz.

Ritka alkalom, figyelmet
érdemel – kiderülhet mit
gondol, tervez, s fõként mit
tesz választókörzetét érintõ-
en a T. Házban.

Ezek után – hangsúlyosan
– Szentest és környékét nem,
de semmilyen mértékben
nem érintõ kérdésrõl beszélt,
ahogyan azt fél éve minden
órában valamennyi hivatalos
forrásból hallhattuk – igen, a
kerítés-dicsõítés.

A tudósító /BG/ kórházra
vonatkozó kérdése – költõivé
vált.

Pedig a kórház ügye min-
denkit érdekel, különösen a
tavalyi választási szórólapon
tényként tálalt 2-3 milliárdos
beruházás után.

A kilátások mindenesetre
nem túl biztatóak, ha a helyi
érdekek képviseletének elsõ
számú felelõsétõl ennyire
számíthatunk.

Úgy tûnik képviselõ urunk
a kerítéstõl már a helyi lako-
sokat sem látja.

Körtvélyesi László

Könyves szemmel

A választókörzet problémái
képviselõi szemmel

A Szentesi Élet 32. és 39. száma foglalkozott Zsoldos Imre

volt gátõr és az ATIVIZIG, mint munkáltató közötti munka-
ügyi perrel. Az elsõ írásban említésre kerültek Zsoldos Imre
alsóréti szomszédai, akik összeférhetetlen magatartása miatt
bepanaszolták õt a munkáltatónál. Véleményük szerint a
Szentesi Élet egyoldalúan mutatta be a helyzetet. Felháboro-
dásunk miatt ragadtunk tollat, mert bennünket nem kérde-
zett az újság és megfélemlítve is érezzük magunkat, mert
Zsoldos Imre kártérítéssel fenyegetett. 

Tisztelettel
Alsóréti lakosok

* * *
Lapunk helyet adott mindkét peres fél álláspontjának és az

alsóréti szomszédokat nem nevesítette senki. Ennek ellenére
lapunk elnézést kérve a nem nevesített alsórétiektõl, az ügyet
lezártnak tekinti. 

Felháborodtak

Érdeklõdõk a levéltárban (2013)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Farkas Sándor országgyûlési képviselõ bí-

zik benne, hogy az ügyfélbarát kiszolgáló-
rendszer a polgárok gyors ügyintézését szol-
gálja, ami a kormányablak munkatársainak a
felelõssége. Szirbik Imre polgármester el-
mondta, a városházi átalakítás gördüléke-
nyen zajlott és reméli, hogy a város és a kor-
mány együttmûködése más területen is meg-

valósul. Dr. Tóth Flórián, a járási hivatal veze-
tõje megköszönte az ügyfelek türelmét az át-
alakítással járó kellemetlenségek miatt, vala-
mint a kivitelezõ szegedi Globál 21 Kft. és a
hivatal dolgozóinak munkáját.

Az ünnepélyes átadó végén – a szentesi
hagyományoknak megfelelõen – a nemzet-
és a város színeit jelképezõ szalagot kötöttek
össze a politikusok. Besenyei

Megnyílt a kormányablak

A hatóság célja elsõsor-
ban nem a büntetés, hanem
a tájékoztatás, hangzott el
a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal a Nemzeti Ag-
rárgazdasági kamara Csong-
rád megyei szervezetével
közös munkaügyi nyílt
napján a Városháza díszte-
rében. A megjelent mintegy
félszáz munkáltató a mezõ-
gazdaságban szabályszerû-
en alkalmazható egyszerû-
sített foglalkoztatásról hall-
hatott. 

A „Mi fán terem?“ elneve-
zésû tájékoztató szentesi
állomásán a vártnál több,
mintegy félszáz vállalkozó
jelent meg. Dr. Juhász Tünde
megyei kormánymegbízott
felhívta a figyelmet, hogy a
munkáltatók minden év ok-
tóber 31-ig bejelenthetik a
megyei foglalkoztatási szer-
veknél, vagy a települési
polgármesternél a következõ
év május 1. és október 31.
közötti terveiket azzal kap-
csolatban, hogy hol, munka-
körönként milyen létszám-
ban és milyen ütemben igé-
nyelnének egyszerûsített

foglalkoztatás keretében
közfoglalkoztatottakat. Az
idén életbe lépett jogszabály-
változás kedvez a munka-
vállalónak, mert kipróbál-
hatja magát adott munka-
körben és több pénz is keres-
het. A munkáltatónak is jó,
mert kampánymunkához ve-
het fel plusz dolgozót.

Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester elmondta az önkor-
mányzat és a járás együtt-
mûködésérõl beszélt, nem
csak a fórum kapcsán, mely-
hez helyet biztosított a Vá-
rosházán. Felhívta a figyel-
met, hogy a résztvevõk fo-
gadják meg és adják tovább
a hallott tanácsokat.

Jankovics József munkaügyi
ellenõr beszélt a speciálisan
a mezõgazdaságra érvényes
munkavédelmi, munkajogi
szabályokról és a közfoglal-
koztatottak idénymunkában

történõ alkalmazásának le-
hetõségérõl. A tényleges
munkakezdés elõtt kötelezõ
bejelenteni a munkavállalót
és kérésére munkaszerzõdést
kell készíteni. A szerzõdés-
kötés történhet szóban is és
kötelezõ eleme a munkakör
és a munkabér meghatározá-
sa. A legsúlyosabb munka-
ügyi szabálytalanság a beje-
lentés nélküli foglalkoztatás.
Az egyszerûsített foglalkoz-
tatás telefonon és ügyfélka-
pun, elektronikusan is be-
jelenthetõ. Mezõgazdasági
munkára külföldi állampol-
gár is alkalmazható egysze-
rûsített foglalkoztatásban,
nem uniós állampolgár ese-
tében azonban elõször mun-
kavállalási engedélyt kell be-
szerezni a hatóságtól. A cso-
magolás nem végezhetõ egy-
szerûsített foglalkoztatás ke-
retében. BG

Az idénymunka
szabályairól

(Folytatás az 1. oldalról.)
Márciusban egy fõ munka-

vezetõ mellé négy kerami-
kust, három rongyszõnyeg-
szövõt és négy parkgondo-
zót választottak ki, akik a
munkájukért a betanított
munkabért kapják fizetés-
ként a program ideje alatt.
Külön érdekessége, hogy a
tervek szerint az elkészült
kerámia házszámokból egy-
ségesítik a város házszám-
tábláit.

A program 2016 áprilisáig
tart, de utána is igyekeznek
megteremteni a folytatás
alapjait. Szabó Gábor el-
mondta, hogy zajlik a jövõ
évi start mintaprogram ter-
vezése, elképzelhetõ olyan
szintû fejlesztés is, melynek
során kialakulhat a hajlékta-
lanok önellátó képessége. A
közmunka rendszer alkal-
mas egy kiváló helyi ötlet
megvalósítására állami for-
rásból.

Dr. Juhász Tünde, Csong-
rád megyei kormánymegbí-
zott elismeréssel beszélt a lá-
tottakról és fontosnak tartja a
Szentesen tapasztalt jó gya-
korlat megismerését és ter-
jesztését. Kiemelte az elké-
szült termékek piacképessé-
gét és a program hatását a
hajléktalanok visszavezeté-
sére a normális életvezetés-
hez.

Szirbik Imre hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat szá-
mára nem kötelezõ feladat a
hajléktalan ellátás, azonban
a város szociális hálójának
elvárása ez a fajta ellátási
forma is. Évek óta gondol-
kodtak, miként lehetne a haj-
léktalanokat bevonni a köz-
foglalkoztatási programba és
bekapcsolni a munka világá-
ba. Ez a siker további falada-
tokra inspirál és jól esik az
elismerés is, tette hozzá.

Az Országos Közfoglal-
koztatási Kiállításon is be-
mutatták a programot és a
termékeket Budapesten a
Vajdahunyad várban. ,Szege-
den november végén a Köz-
célú Foglalkoztatottak Vásá-
rán állítják ki a kerámiatár-
gyakat és szõnyegeket, a
szentesiek a decemberi ad-
venti vásáron találkozhatnak
a termékekkel.

Besenyei

Kerámiatárgyak és
szõnyegek hajléktalanoktól

Visszakerült az ernyõ a
Napernyõs lány szobrára.
Mint ahogy arról beszámol-
tunk, néhány hete egy 16
éves fiatalember megron-
gálta a Kossuth tér 5. szá-
mú ház elõtti kis téren álló
szobrot. Az ügyben a Szen-
tesi Rendõrkapitányság
szeptember 2-án kapott be-
jelentést, az elkövetõ kilétét
megállapították. A fiatal-
ember szülei magukra vál-
lalták a helyreállítás költsé-
geit. A letört ernyõt bevit-
ték a kapitányságra, majd
visszaadták az önkormány-
zatnak, hogy elvégezhessék
a helyreállítást.  Az ernyõ-
rész e héten kedden kerül-
hetett vissza a helyére Józsa

Lajos szobrászmûvész fel-
ügyelete alatt.

Eredeti állapotában a szobor

Az ország minden tájáról,
sõt külföldrõl összesen 88 fo-
tográfus küldte be alkotásait
a 21. Alföldi fotószalonra.
Ennek a „versenynek” kez-
dettõl fogva a célja, hogy a
lelkes amatõrökbõl ki tudja-
nak emelkedni a tehetségek.
Mivel téma és technikai
megkötés nélkül íródik ki a
verseny, így a zsûrinek van a
legnehezebb dolga, hogy
rangsorolják azokat. A Kasza
Gábor, Kincses Károly és
Robitz Anikó budapesti fotó-
mûvészekbõl álló zsûri több
órán keresztül válogatott a
414 darab beérkezett kép
kép közül a vitázott egy-egy

alkotás fölött, míg kiválasz-
totta azt a 62 fotót, melyeket
a közönség is megtekinthet
kerül az október 23-án nyíló
kiállításon. Idén nem jutott
be szentesi fotós alkotása a
díjazottak közé.

I. díj Izabela Zieliñska
(£ódz) - Wrzesieñ 3, Lipiec 2,
Luna 1, Grudzieñ 6, Luna 2
(Lengyelország) (kollekciódíj
5 képre)

II. díj dr. Simán László
(Söjtör) - Egyház, Még egy
ház, Hegyház (kollekciódíj 3
képre)

III. díj Vachter János (Buda-
pest) - Az én kis falum I., II.,
III., V. (kollekciódíj 4 képre)

Különdíj:
Gábor Béla (Budapest) -

Házak között III., IV., Fel II.,
III. (kollekciódíj 4 képre)
Telek Balázs emlékére kü-
löndíj

Csomósné Molnár Mónika
(Gönc) - Kidobott idõk

Kiss Czakó Imre (Kiskunfél-
egyháza) - Pályák 

Kiss Tímea (Békéscsaba) - A
húsvét még várat magára

Pekár Áron (Nagyszénás) -
Holnap-holnapután II.

A kiállítás megnyitója 2015.
október 23-án 15 órakor lesz az
ifjúsági házban.

Zsûriztek az Alföldi Fotószalonon

(folytatás az 1. oldalról)
Szentes Város Önkormányzata, a Szentes

Városért Közalapítvány, a Szentes Városért
Civil Fórum, valamint az Árpád Szabadidõs
Sportklub közös megemlékezésén a Városhá-
za Erzsébet tér felõli oldalán lévõ, 1848–49-es
emléktáblánál helyeztek el koszorút a szer-
vezetek vezetõi, képviselõi.

Paulovics Tamás emlékeztetett a 13 tábor-
nokra és a szabadságharc szentesi eseménye-
ire, majd egy verset mondott el a hõsök tisz-
teletére. Móra József önkormányzati képviselõ
ünnepi beszédében párhuzamot vont a szen-
tesiek örökváltsága és a ’48-as forradalom és
szabadságharc helyi történései között.

H.A.V. – Fotó: Vidovics

Az aradi tizenhármat
ünnepelték és gyászolták

Fotó: Vidovics Ferenc
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Standokkal települt ki a
Richter Egészségváros a vá-
ros fõterére az elmúlt hétvé-
gén. Az egészségügyi sát-
rakban összegyûjthetõ pon-
tokkal tovább lehetett nö-
velni a Richter Gedeon
Nyrt. által felajánlott 2 mil-
lió forintos alapadományt a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház számára. Az
eseménynek olyan ismert
védnökei vannak, mint Ru-
dolf Péter vagy Béres Ale-
xandra.

A r é s z t v e v õ k  s z á m o s
program közül válogathat-
tak, mint a szûrések, tanács-
adások vagy  családi progra-
mok, Richter plakátkiállítás,
gyermeksarok, játszóház,
bábszínház, fitnesz eszközök
kipróbálása, portréfilm a
rendezvény névadójáról,
emellett a színpadon is fo-
lyamatosan zajlott mûsor. A
„Richter a nõkért“ sátorban
beszélgetéseket hallgathat-
tak meg, illetve az érdeklõ-
dõk elõadásokon vehettek
részt. A színpadon zajló ese-
ményeket az NRG Táncisko-
la növendékeinek fellépése
nyitotta meg, akik az esemé-
nyen többször is szerepeltek.
Fellépett a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány,
a Jövõnkért Alapfokú Mû-
vészeti Iskola, a Szilver TSE
illetve lehetõség nyílt egy
tornára is Katus Attilával. A
köszöntõ során elhangzott,
hogy a társaság 2 millió fo-
rintot ajánlott fel a Dr. Bugyi
István Kórház részére szülõ-
ágyak beszerezéséhez. Az
adományalapot a látogatók
tovább növelhették ado-
mánypontokkal, ha részt

vettek szûrésen, tanácsadá-
son vagy meghallgattak elõ-
adást. A Richter pontok 300
forinttal emelték az alapado-
mány összegét. Az egészség-
nap lényege, ha valaki aktí-
van cselekszik az egészségé-
ért, azzal hozzájárul a kór-
háznak szánt adomány gya-
rapításához. A nap végére
5.290.700 forint gyûlt össze a
kórház részére, amit a
gyógyszercég képviselõje jel-
képesen átadott a kórház
igazgatója részére.

A r é s z t v e v õ k  t ö b b e k
között prosztata-szûrésen,
csontritkulás- és csontsûrû-
ségmérésen, szív- és érrend-
szeri kockázatfelmérésen ér-
deklõdhettek, patikai- és nõ-
gyógyászati tanácsadáson
vehettek részt, a depresszió-
ról, a szorongásról és a me-
móriazavarról tudhattak
meg többet. Az általunk
megkérdezettek hangsúlyoz-
ták az egészségnap hasznos-

ságát, s azt, hogy bátrabban
kíváncsiskodtak ezen az ese-
ményen, mint köznapi szitu-
ációban az orvosnál. Olyas-
mit is kipróbáltak, amire
egyébként nem lett volna le-
hetõségük. Mások korábbi
tanulmányaik miatt vettek
részt a programokon.

A „Richter a nõkért“ pro-
jekt védnökei, Rudolf Péter
és Béres Alexandra egy-egy
órában beszélgettek partne-
reikkel életükrõl s kapcsola-
tukról a rendezvényhez. La-
punknak Rudolf Péter el-
mondta, hogy a „Nem tûn-
tem el“ címû film fõszerepe
után kérte fel a cég arra,
hogy védnöke legyen az
egészségnap-rendezvényso-
rozatnak. Mivel õ maga is
használ ilyen termékeket és
pozitív kezdeményezésnek
látta az eseményt, ezért ele-
get tett a felkérésnek. Hozzá-
tette, õ maga is olyan problé-
mákkal küzd, mint a hozzá

hasonló korú férfiak, s talán
szimpatikus lehet, hogy nem
egy híres sportoló szólalt
meg a témát illetõen. Jelen-
leg nagyon elfoglalt, egy-
szerre két filmen is dolgozik;
egy történelmi, világháború
után játszódó filmen illetve a
Vándorszínészek címû alko-
táson.

Az egészségnap ideje alatt
az elõadásokon 175 fõ, a szû-
réseken 2300, csontsûrûségi
vizsgálaton 225, kardiológiá-
val összefüggõ vizsgálato-
kon 408 fõ vett részt. Dél-
után véradásra is várták a
segíteni szándékozókat. Ösz-
szesen 70 véradó jelentke-
zett, közülük 11 elsõ alka-
lommal és végül 65-en adták
a vérüket embertársaikért.

A közel 5,3 millió forintból
kicserélhetnek kettõt a több
mint 30 éves szülõágyak kö-
zül a kórház szülészeti osz-
tályán.

H.A.V.

Új szülõágyakat kap
a szentesi kórház

A vártnál is nagyobb energiamegtakarítást jelent a város-
nak a napokban befejezõdõ közvilágítási korszerûsítés. Az
önkormányzat 2013 februárjában nyújtott be pályázatot az
Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program
keretében, amit 85 százalékos támogatásban részesített a
kiíró. Az 532 milliós összköltségû közvilágítás korszerûsí-
tési programra az Európai Unió és a Magyar Állam 452 mil-
lió forint támogatást adott.

A felújítással a város elsõdleges célja a meglévõ lámpatest
állomány cseréje korszerû technológiát képviselõ lámpates-
tekre. Az alkalmazott LED technológia magasabb komfort fo-
kozatú megvilágítást biztosít, hiszen nappali fényhez köze-
lebb álló színhõmérsékletû fényforrás. A felszerelt lámpates-
tek mintegy 100 ezer óra élettartamot biztosítanak, szemben
a jelenleg alkalmazott 12-15 ezer órás élettartamot tudó kom-
pakt fénycsõ és nagynyomású nátrium fényforrásokkal. Má-
sodlagos cél az energiatakarékosság, az elõzetesen elvárt 25
százalékos megtakarítás a megvalósult mûszaki megoldások-
kal a cserét követõen meghaladja a 40 százalékot, ami évente
több tízmillió forint megtakarítást tesz lehetõvé. Harmadla-
gos cél a kisebb költségû üzemeltetés. A LED fényforrásos
lámpatestek alkalmazása esetén a hosszabb élettartamnak
köszönhetõen a csoportos fényforrás csere költsége és a kar-
bantartási költség is csökken.

A polgármester a projektzárón elmondta, hogy a város
nem csupán felhasznált energia csökkentésére törekszik, ha-
nem a fennmaradó áramszükséglet úgynevezett zöldenergiá-
val történõ elõállítására is. Szirbik Imre egyben megköszönte a
programban részt vevõk munkáját.

A kivitelezõ Electronic Kft. a szerzõdés szerint 36 hónap
jótállást vállalt a munkára.

BG

Korszerûsítették
a közvilágítást

Fejlesztés, képzés és össze-
fogás nélkül nem lehet ver-
senyképes a hazai kertészeti
ágazat. A jó termés alapja a
kiváló minõségû, egészséges
szaporítóanyag, mert rossz
palántával nem lehet jó ter-
mést elérni. Az Árpád Agrár
Zrt. 50 év szakmai tapaszta-
lattal a háta mögött, új és
korszerû termesztõberen-
dezések létrehozásával képes
megfelelni az évek óta bõvü-
lõ termelõi elvárásoknak. 

— A kertészeti ágazatnak
nem áruelhelyezési gondjai
vannak, hanem árualap hi-
ánnyal küzd. Nem elég az el-
ért eredmények szinten tartá-
sa, hanem fejlesztésre van
szükség ahhoz, hogy ne szo-
ruljunk ki az európai piacról
— mondta dr. Csikai Miklós
elnök-vezérigazgató az Ár-
pád Agrár Zrt. õszi palánta
fórumán Szegváron. A jó ter-
més alapja a kiváló minõsé-
gû, egészséges palánta. Az
Árpád Agrár Zrt. ezért egy
helyre szervezte a palántane-
velést és a munka minõségét
jel lemzi,  hogy az elmúlt
években folyamatosan nõtt
az értékesített palánta meny-
nyisége és az elért árbevétel
is. Nagy Zoltán palántaérté-
kesítõ tájékoztatása szerint tíz
év alatt négyszeresére nõtt a
cég partnereinek száma, idén
harmadával több palánta ke-
rült exportra, Szerbiába 125
kamion indult árpádos palán-
tával. A tavalyi szezonhoz
képest 60 százalékkal több
palántát értékesítettek, fõként

szabadföldi termesztésre és
20 százalékkal nõtt az árbe-
vétel. Az elõállított mennyi-
ség közel fele TV paprika, de
más paprikafélék, paradi-
csom, saláta, káposztafélék,
uborka, fûszernövények, zel-
ler, sárga- és görögdinnye is
megtalálható a kínálatában.
Gyakorlatilag minden kíván-
ságot teljesíteni tud az Árpád
Agrár Zrt. Újdonság, hogy 5
százalék kedvezményt bizto-
sítanak a nevelési árból,
amennyiben a termelõ a pa-
lánták teljes árát elõre befize-
ti. A minimálisan rendelhetõ
mennyiség káposztaféléknél
2 ezer darab palánta ugyan-
abból a fajtából egyazon idõ-
szakban, paprikánál 1500 da-
rab, paradicsomnál 1000 da-
rab. Továbbra is kõzetgyapo-
tos, kókuszrostos, tálcás, táp-
kockás és cserepes palánták-
kal állnak a termelõk rendel-
kezésére.

Oltyán István palántane-
velési ágazatvezetõ arról be-
szélt, hogy a szegvári palán-
tanevelõ üvegház szinte
egész évben leállás nélkül
üzemelt a szabadföldi ter-
mesztésben jelentkezõ meg-
növekedett palántaigény mi-
att. A fejlesztéseknek kö-
szönhetõen növekedett az
edzetõ felülete nagysága,
göngyölegmosó és fertõtlení-
tõ vonalat állítottak üzembe.

A tervek szerint a palánta-
nevelõ felületet tovább nö-
velik 2 hektár korszerû, pót-
világítással ellátott üvegház-
zal, hiszen saját részre is
200 ezer darab palántát kell
biztosítaniuk két hét alatt.
Az edzetõ felület méretét
további 0,5-1 hektárral nö-
velik a szabadföldi palán-
ták kiültetéséhez szükséges
szoktatáshoz.

Az üzemben és az elõállí-
tott palánták esetében folya-

matosan ellenõrzést végez a
NÉBIH. Pete Andrásné, a
NÉBIH Növénytermesztési
és Kertészeti Igazgatóság
Dísznövény és Zöldségpa-
lánta Szaporítóanyag Fel-
ügyeleti Osztály vezetõje el-
mondta, hogy tapasztalatuk
szerint az árutermesztõ ker-
tészek nincsenek tisztában a
jelenleg hatályos szabályo-
zással. Felhívta a figyelmet,
miért hasznos a rendszere-
sen ellenõrzött palántaelõ-
állító helyrõl vásárolni a mi-
nõsített palántát.

Az oltott paradicsompa-
lántákat az Adria Hishtil cég
állítja elõ Szlovéniában az
Árpád Agrár Zrt. részére,
azonban saját oltókamrákat
is szeretnének kialakítani az

paradicsom oltások helyben
végzéséhez. 

Dr. Csikai Miklós hangsú-
lyozta, a szaporítóanyag bi-
zalmi cikk és az Árpád Agrár
Zrt. elmúlt 50 év alatt szer-
zett szakismerete garancia a
kiváló minõségû palánta
elõállítására. A cég 6 hektár
palántanevelõ üvegházzal
áll a termelõk rendelkezésé-
re, ebbõl 4 hektár pótvilágí-
tással felszerelt. Az évrõl év-
re fokozódó palántaigény ki-
elégítésére további 2 hektár
palántanevelõt létesít pályá-
zati forrásból a cég Szegvá-
ron. A következõ 3-5 év
alatt Szegváron 6 hektár
üvegházat építenek a régiek
helyén, melybõl 2 hektár
ugyancsak a palántanevelést

szolgálja majd. Az új felüle-
tek fûtéséhez nem szükséges
új termálkutat fúrni, hanem
a meglévõ adottságok minél
hatékonyabb kihasználása a
cél. A minõségi színvonal
elérése érdekében szakirá-
nyú munkaerõképzést indít
októberben az Árpád Agrár
Zrt. saját dolgozói részére,
az általuk végzett munkafo-
lyamatokhoz kapcsolódva.

A napokban szakmai tanul-
mányúton járt Hollandiában
az Árpád Agrár Zrt. küldött-
sége, hogy többek között
megtapasztalják, mit kell ten-
ni a versenyképesség és a pi-
aci megfelelés érdekében. Dr.
Csikai Miklós szerint a hazai
terméshozamok és jövedel-
mek elmaradnak a holland
szinttõl, ezért szakmai és pi-
acismeretekre van szükség
valamint összefogásra a ker-
tészeti társadalomban. (X)

Kiváló palántával érhetõ el jó hozam
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A szentesi születésû fes-
tõmûvész, a város díszpol-
gára, Tokácsli Lajos születé-
sének 100. évfordulójára
kulturális intézmények ösz-
szefogásával és magánsze-
mélyek segítségével érté-
kes, és ebben a formában
valószínûleg megismételhe-
tetlen kiállítás nyílt meg.

Öt évvel ezelõtt is, amikor
a fõtéri galéria felvette az
1915-ben született, s 2000-
ben elhunyt Tokácsli Lajos
nevét, alkalmunk volt tudó-
sítani a mûvész gyûjtemé-
nyes kiállításáról. Akkor fõ-
ként a család birtokában lévõ
alkotások kerültek a közön-
ség elé, s a megnyitón olyan
vágyak fogalmazódtak meg,
hogy a mûvész születésének
századik évfordulójára össze
kellene állítani egy még na-
gyobb, átfogó tárlatot, de a
centenárium megérdemelne
egy életmûvet összefoglaló
albumot is. Az akkor megfo-
galmazott óhajok valóra vál-
tak, sikerült összeállítani egy
valóban értékes, kuriózum-
számba menõ anyagot, s ké-
szülõben a katalógus is, ha-
marosan napvilágot láthat.
Ezúttal több mint félszáz al-
kotást tárnak a látogatók elé,
három kulturális intézmény,
a Koszta József Múzeum, a
Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont és a Szentes Városi
Könyvtár együttmûködésé-
vel részben helybeli, részben

Szegedrõl, Csongrádról be-
adott mûvekbõl.

A sokszor hangoztatott
mondás, miszerint senki sem
lehet próféta a hazájában,
Tokácsli Lajosra nem igaz,
hiszen nagyon sok tisztelõje
eljött az október 1-jei meg-
nyitóra, fogalmazott az ér-
deklõdõkkel teljesen megtelt
kiállítótér láttán Szirbik Imre
polgármester. Akik szemé-
lyesen ismerték Tokácsli La-
jost, tudják, ugyanolyan em-
berként járt közöttünk, mint
bárki. Mégis: más volt õ, va-
lami istenáldotta tehetséggel
rendelkezett, párosulva szor-
galommal, mesterségbeli tu-
dással. Mûvészete idõtlen,
kortalan, a miénk, hangzott
a polgármestertõl. Utalt arra,
hogy sok helyi lakás faláról
érkeztek festmények: otthon-
ról egy másik otthonba köl-
töztek egy idõre. 

Az emlékkiállítás rendezõ-
je, dr. Tóth Attila mûvészeti
író, aki Labádi Lajos fõlevél-
tárossal közösen jegyzi a
megjelenés elõtt álló monog-
ráfiát, a tárlatot egyedinek,
visszahozhatatlannak nevez-
te. Úgy érzi, sikerült Sipos
Annával, a múzeum mûvé-
szettörténészével egy olyan
kiállítást létrehozni, amely
méltó foglalatát adja a sokré-
tû, gazdag életmûnek. Szen-
tes nagy festõegyénisége,
Koszta után beérett egy
olyan mûvészi életmû, mely
beleágyazódott a város kul-
turális közegébe és a nemze-
ti kultúrkincs részévé vált.
Vidéken eltöltött életpályája
azt igazolja, a peremvidékrõl
is lehet értéket alkotni,
mondta a mûvészeti író.
Tokácsli a 19.-20. századi
magyar festõhagyományok
megrögzött tisztelõje, folyta-

tója volt, s távol tartotta ma-
gát az újító, modern felfo-
gástól, még ha ez sokszor  –
egzisztenciális – nehézsége-
ket is jelentett.

A tárlat rendezõje felhívta
a figyelmet néhány jellemzõ
alkotásra, mint a nagy, tágas
alföldi rónát ábrázoló képek-
re, majd a közönség körében
mindig is legnépszerûbbnek
tartott alakos festményekre,
az életképekre, a családi
portrékra. Mestere, Koszta
elõtt is tiszteleg egy portré-
val a mûvész. 

Tokácsli személyes tárgyai
közül is kiállítottak néhá-
nyat, így látható a palettája,
festõállványa, köténye is. A
tárlat, éppen egyedisége mi-
att, a szokásoktól eltérõen
két hónapig, november vé-
géig látogatható.

D. J.
Fotó: Vidovics 

Egyszeri és megismételhetetlen:

Tokácsl i -emlékkiá l l í tás Zömében betegágyakból állt az az adomány, ami a múlt hé-
ten érkezett a kórháznak Németországból. A szentesi illetõsé-
gû, de ma már Németországban élõ és dolgozó dr. Györy Kiss
Ferenc és családja évek óta támogatja használt, de jó állapotú
egészségügyi felszerelések, eszközök gyûjtésével a kórházat. A
most érkezett kamionnyi adományt három település, Giessen,
Siegen és Dillenburg intézményeibõl érkezett.

A mintegy 25 millió forintot érõ szállítmányt fogadó és koor-
dináló dr. Papp Zoltán, mint egykori kollégája és a család barátja
elmondta, hogy dr. Györy Kiss Ferenc (Dudó) 1986-ig dolgo-
zott sebészként a szentesi kórházban, majd Várpalotán, késõbb
Németországban telepedett le és onnan segíti az adományozást
családjával együtt. Lánya, Orsolya szájsebészként dolgozik. A
család évek óta támogatja a térség egészségügyi intézményeit,
a mostani az ötödik nagyobb szállítmány, de sokszor utánfutón
érkezett adomány. Egy héttel korábban Csongrád kapott teher-
autónyi adományt, tavasszal pedig Nagymágocs óvodai beren-
dezést.

A sebészetre helyezik a 45 ágyat, melybõl 15 darab elektro-
mos mozgatású, tudtuk meg Szilágyiné Kádár Irén ápolási igaz-
gatótól. Két fürdetõkád, csecsemõmérlegek és még néhány ki-
sebb eszköz érkezett még Németországból.

A rakományt kétszer is át kellett rendezni, mire minden fel-
fért, tudtuk meg kamiont vezetõ Svéda Lászlótól. A szállítás 2
ezer eurós költségét a szentesi önkormányzat fizette ki. Szirbik
Imre polgármester szerint a most kapott tárgyi támogatás a
szentes térségi lakosok gyógyításának körülményeit teszik
színvonalasabbá.

– Csodálatos dolog, hogy ilyen emberek vannak a világon,
mint dr. Györy Kiss Ferenc és családja. Eddig legalább 80-100
millió forint értékû adományt kapott rajta keresztül a térség
több szociális és egészségügyi intézménye – mondta lapunk-
nak dr. Papp Zoltán fõorvos.

Német adomány
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Három elhunyt, meghatá-
rozó játékosuk, egyben jó
barátjuk emlékére nagypá-
lyás meccset játszottak az
Old Boys elnevezésú kispá-
lyás focicsapat tagjai a
csongrádi öregfiúkkal.

Szeptember 26-án az esõs
idõjárás nem járt a kedvük-
ben, de épp ezért volt sze-
rencsés, hogy mûfüvön játsz-
hattak, a Szentesi Kinizsi if-
júsági és felnõtt csapatainak
bajnokijai között, mondta la-
punknak Hevesi István, az
emlékmeccs szervezõje.  –
Három olyan barátunk emlé-
kének adóztunk, akik a kor-
osztályunkban meghatározó
egyéniségek és aktív futbal-
listák voltak – fogalmazott
Hevesi István. Az egykori
Vízmû csapatában rúgták a
labdát együtt Koncz István-
nal, aki a klubban jelentõs
idõt töltött játékosként és
edzõként, s aki 1995 nyarán
távozott közülük, halálát hir-
telen szívleállás okozta.
Szintén a Vízmût erõsítette
Vörös István másfél évtize-
den át, aki tragikus körülmé-
nyek között 2000 nyarán
ment el. Katona K. Attila
Szegvárról indult és õ is évti-
zeden keresztül játszott a
Vízmûben, de hosszú idõn
át, 1993-2014 között, azaz 21
évig tagja, meghatározó játé-
kosa volt az Old Boys csapa-
tának is. Korunk egyik sú-
lyos betegségével küzdött öt
éven át, de tavaly nyáron
alulmaradt a küzdelemben. 

Az emlékmérkõzés dél-
elõttjén a hozzátartozókkal

felkeresték az elhunytak sír-
helyeit, s közösen koszorúz-
tak. Délután zajlott a kétszer
30 perces találkozó, melyen a
vendég csongrádi öregfiúk
nyertek 3:1-re. A szomszéd-
vár együttesével régi jó kap-
csolatot ápol az Old Boys,
minden évben játszanak, s
kapcsolódási pont még az is,
hogy Koncz István is Csong-
rádról került városunkba,
magyarázta Hevesi István. A
mérkõzés végeztével a két
csapat és a három játékos
családtagjai elfogyasztottak

egy vacsorát. Meghívottként
tiszteletét tette az eseményen
Jelenfi István és Szabó László,
akik egykoron az edzõi vol-
tak mindhárom elhunyt fo-
cistának.

A múltról való megemlé-
kezés nem állt távol koráb-
ban sem az öregfiúktól, hi-
szen öt évvel ezelõtt megün-
nepelték a Vízmû alapításá-
nak 50. évfordulóját. Az Old
Boys az asztalnál is csapat,
összetartó társaság, bõvített
keretük 20-22 fõs. A három
eltávozott játékostársukra

így, ebben a formában most
elõször emlékeztek.

– Itt egy pillanatra megáll-
tunk, ez egy ünnepélyes ese-
mény volt. Elképzelhetõ,
hogy róluk, vagy esetleg má-
sokról is megemlékezünk
majd, még nem tudni. Félõ,
hogy valaki kimaradna, hi-
szen sokakról nem szabad
megfeledkezni, ám úgy gon-
dolom, szabad a pálya, aki
szeretné, szervezhet emlék-
mérkõzést elhunyt barátai
tiszteletére, ahogy mi tettük.

D. J.

Szoros mérkõzésen, de
gyõzelemmel mutatkozott
be hazai közönség elõtt az
alaposan átalakult játékos-
keretû Valdor-Szentesi VK
férfi vízilabdacsapata. A mi-
eink a Tatabánya ellen arat-
tak kétgólos gyõzelmet.
Szombaton a másik újonc, a
Miskolc érkezik Szentesre,
vélhetõen ez sem lesz köny-
nyû mérkõzés.

Nagy csatára késztette az
OB I újonca a Szentest, hi-
szen az elsõ félidõben, két-
szer nyolc perc után 6-4-re
vezettek a mieink, az utolsó
negyedet döntetlenrõl kezd-
ték a felek. A végén a mieink
örülhettek, 11-9-re nyert a
Valdor, de a Tatabánya elõtt
is le a kalappal. – Gratulálok
ellenfelünknek, végig nagyot
küzdöttek – nyilatkozott
Lukács Dénes, a Szentes veze-
tõedzõje a találkozó után. –
Sajnos ennyi kapufával, amit
ma lõttünk, ilyen szorossá
tettük a mérkõzést. A me-
zõnyben nagyobb volt a kü-
lönbség a két csapat között,
de be kell lõni a helyzeteket,
és akkor ez majd gólokban is
meg fog mutatkozni. Na-
gyon fontos gyõzelmet arat-
tunk, még ha a vártnál nehe-
zebben is született meg a si-
ker. Volt három – négy el-
kapkodott emberfórunk, ha
ezeket eredményesebben
játsszuk végig, korábban is
eldönthettük volna a mérkõ-

zést. Dolgozunk tovább, hi-
szen szombaton nagyon ne-
héz feladat vár ránk.

Valóban, a nyáron alapo-
san megerõsödött, nagybe-
vásárlást tartó Miskolc érke-
zik Szentesre, amely némi
meglepetésre jelenleg a má-
sodik helyen áll a táblázaton.
A leendõ vendégek nyerni
tudtak Kaposváron, odahaza
pedig legyõzték a BVSC-t,
így már hat ponttal rendel-
keznek. Kiélezett, az utolsó
másodpercig izgalmas csatá-
ra van tehát kilátás szomba-
ton, a mérkõzés 18 órakor
kezdõdik a ligeti uszodában.

HV

Az elsõ gyõzelem

Sorozatban harmadik
mérkõzését is megnyerte, és
ezzel a negyedik helyre lé-
pett fel a tabellán a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztá-
lyú labdarúgócsapata. A mi-
eink szombaton 15 órakor a
Mihály Róberttel érkezõ
Mindszent együttesét fo-
gadják a Pusztai László
Sporttelepen.

Nehéz, kissé göröngyös ta-
lajú pályán játszotta nyolca-
dik bajnoki mérkõzését a Ki-
nizsi az Újszeged otthoná-
ban, A találkozón végig a mi-
eink akarata érvényesült,
bátrabban, pontosabban fut-
ballozott a Szentes az ellen-
felénél. A mezõnyfölény a
24. percben érett góllá, ekkor
Kerepeczki vette be a hazaiak
kapuját, majd a fordulás
után, a 61. percben Kovács
Norbert duplázta meg a mie-
ink elõnyét, és ezzel a három
pontot is bebiztosította a Ki-
nizsinek. A játékos-edzõ,
Koncz Zsolt ezúttal a véde-
lem tengelyében szerepelt,
Vinczével alkottak remek pá-
rost, talán ennek is köszön-
hetõ, hogy a csapat ezúttal
kapott gól nélkül hozta le a
kilencven percet. – Korábban
is szerepeltem ezen a posz-
ton, így nem volt szokatlan
számomra ez a szerepkör –

mondta Koncz Zsolt a mér-
kõzést követõen. – Úgy gon-
dolom, megérdemelten nyer-
tünk, jobb teljesítményt
nyújtottunk, mint a hazaiak,
akiknek nem indult jól az
idei szezon. Régi csapattár-
sam, Brinszky Adrián szintén
játékos-edzõként tevékeny-
kedik, tehetséges, fiatal szak-
emberrõl van szó, aki koráb-
ban futballozott Szentesen is,
így furcsa, de jó érzés volt el-
lene játszani.

A Kinizsi legközelebb ha-
zai pályán játszik, szomba-
ton 15 órától a Mindszent
együttese lesz a mieink el-
lenfele. – Nehéz mérkõzésre
számítok, és mivel korábban
a Kinizsiben is futballozó já-
tékosok is pályára lépnek el-
lenfelünknél, így ez külön
pikantériája lesz az összecsa-
pásnak. Ennek ellenére vagy
talán éppen ezért, szeretnénk
itthon tartani a bajnoki pon-
tokat – mondta Koncz Zsolt. 

Az ifjúsági csapat ezúttal
csak egy gólt szerzett, de ez
az egyetlen találat, Lázár Dá-
vid gólja három pontot jelen-
tett a Kinizsinek. Az ifjúsági
együttes jelenleg a táblázat
élén áll, holtversenyben a
Makóval, míg a felnõttek 15
ponttal a negyedikek a táblá-
zaton. hv

Október 3-án, az elsõ fordulóban a Szentesi Kosárlabda
Klub U18-ban szereplõ csapata a rivális Hódmezõvásárhelyi
Kosársuli gárdájával játszott. A szentesi klub 103-43-as nagy-
arányú gyõzelmet aratott. A következõ mérkõzésre október
6-án került sor a mezõberényiek otthonában, ahonnan gyõze-
lemmel távozott a Kurca-parti gárda: KK Mezõberény-
Szentesi KK 51-86.

Kosár labda
Elrajtolt az utánpótlás bajnokság is az elmúlt hétvégén. Va-

sárnap délelõtt a fiúk meccseit láthattuk a Tatabányával, míg
délután a lányok küzdöttek a Budapesti Vasutas ellen.

Eredmények:
Fiúk:
Serdülõ - Szentesi VK - Tatabánya 27:6
Gyermek- Szentesi VK - Tatabánya 11:10
Ifjúsági:SZENTESI VK - TATABÁNYA 18.6
Gólszerzõk: Bocskay (3 gól), Kókai (2 gól), Werner (2 gól),

Lukács Á. (2 gól), Pellei (2 gól), Harangozó (2 gól), Lukács D. (2
gól) Tóth Gy. (1 gól), Márton (1 gól), Tóháti (1 gól),

Az edzõ, Pellei Csaba így értékelt:
– Elsõ mérkõzésnek nem volt rossz, az a legfontosabb,

hogy mindenkit tudtam játszatni. Örülünk az eredménynek,
de tudjuk, hogy ennél csak nehezebb meccseink lesznek.

A Szentesi VK fiú utánpótlása vasárnap 10 órától a Debre-
cen korosztályos csapatait fogadja.

Lányok:
Gyermek - Szentesi VK - Bp. Vasutas 15:7
Serdülõ - Szentesi VK - Bp. Vasutas 9:12
Ifjúsági - Szentesi VK - Bp. Vasutas 13:12
A leány csapatok az UVSE II.-höz utaznak Budapestre.

Utánpótlás weekend

Könnyedén gyõzte le elsõ
ellenfelét az idei bajnok-
ság nyitányán a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. Ahogy Tóth László
vezetõedzõ fogalmazott: en-
nél csak nehezebb mérkõzé-
sek várnak a csapatra. Rög-
tön elsõként egy kemény
összecsapás vasárnap, a Du-
naújváros ellen.

Hogy mekkora különbség
van jelenleg a Szentes és a
Szeged nõi vízilabda együt-
tese között, azt jól érzékelte-
ti, hogy a vendégek a harma-
dik negyedben szerezték az
elsõ találatukat, amikor már
10-0 volt az eredmény a mie-
ink javára. Tizenhatig meg
sem állt a csapat, és mind-
összesen négyet kapott a két
kapus, Bolonyai és Gundl,
szóval a papírformánál is si-
mábban hozta az elsõ, „köte-
lezõ három pont” kategóriá-
ba tartozó mérkõzését a
Hungerit. – A gyõzelemmel
természetesen elégedett va-
gyok és gratulálok is a csa-
patnak – értékelte a látotta-
kat Tóth László, a Szentes
vezetõedzõje. – Bizonyos szi-
tuációkban ugyanakkor sok-
kal jobban kellett volna vé-
dekeznünk, illetve egy idõ
után megnyugodtunk, hogy
a három pont a zsebben,
aminek az lett a következmé-
nye, hogy a koncentráció
alábbhagyott. Ennél nem ne-
hezebb, hanem sokkal nehe-
zebb mérkõzéseink lesznek,
éppen ezért bizonyos dolgo-
kat sokkal jobban kell meg-
oldanunk. Sok fiatal játékos-
nak adtam lehetõséget, egy-

részt, mert rá vagyunk kény-
szerítve, másrészt, az ilyen
mérkõzéseken tudják szokni
az OB I légkörét, hogy ta-
vaszra, de akár már novem-
berre is még jobb teljesít-
ményt nyújthassanak. Ez
nem megy máról holnapra,
de azon dolgozunk, hogy õk
is beérjenek a csapatba. Van-
nak rutinos távozóink, õket
nehéz lesz pótolni, a jelenle-
gi kulcsjátékosainknak még
többet kell vállalniuk, idén
még nagyobb feladat hárul
rájuk.

A Hungerit vasárnap
játssza következõ bajnoki
mérkõzését, mégpedig Du-
naújvárosban. A mérkõzés 15
óra 30 perckor kezdõdik, és a
tervek szerint az M4 sport-
csatorna élõben közvetíti az
összecsapást.

HV

Tévés meccsen
a Hungerit VK

Hungerit-Szentesi
VK–Szegedi Vízmû Taylor
&Nash Szegedi Egyetem
16–4 (5–0, 3–0, 5–2, 3–2).

Nõi vízilabda OB I, 1.
forduló. Szentes, városi
sportuszoda, 200 nézõ.
Vezette: Birri Gabriella,
Marjay.

Hungerit-Szentesi VK:
BOLONYAI – HEVESI 3,
Kádár, Rácz 1, KÖVÉR-KIS
2, Pengõ 2, Gémes 1.

Csere: GUNDL (kapus)
Szabó, Urvári 1, Miskolczi
2, Farkas, Mihály 1, Bujka
3. Edzõ: Tóth László.

Gól – emberelõnybõl: 7/4,
ill. 9/2.

Ötméteresbõl: 2/2, ill.
2/0.

Kipontozódott: Tóth P.

Már negyedik
a Kinizs i

A Szentesi Vasutas SC
sportszereket ajándékozott a
Koszta József Általános Isko-
la részére. A pingpongasz-
talt, egy streetball szettet és a
magánadomány csocsó asz-
talt  kedden szállította el az
iskola. Makra Zoltán, az egye-
sület tiszteletbeli elnöke el-
mondta, hogy nagyon jó a

kapcsolatuk a Koszta iskolá-
val. A vívószakosztály több
mint tíz éve a tornateremben
tartja az edzéseit Barna Viktor
szakosztályvezetõ irányítá-
sával. Ezért az egyesület ve-
zetése úgy gondolta, hogy az
iskolába járó gyerekeknek
ajándékozzák a mindennapi
használatra az eszközöket. 

Sportszer adomány
a Kosztának

Volt játékostársaikra
emlékeztek az öregfiúk

Valdor-Szentesi VK – Ta-
tabánya 11–9 (2–1, 4–3, 2–4,
3–1)

Férfi vízilabda OB I, alap-
szakasz, A csoport, 3. for-
duló. Szentes, városi sport-
uszoda, 400 nézõ. Vezette:
Németh, Godova.

Valdor-Szentesi VK:
LAZICS – VÖRÖS 2, We-
szelovszky 1, Latinovics,
Sekulics 2, Somogyi 1,
Nagy M. 2.

Csere: Maklári 1, Lukács
D., HEGEDÛS B. 2, Werner
R. Edzõ: Lukács Dénes.

Gól – emberelõnybõl:
14/5, ill. 9/3.

Ötméteresbõl: –, ill. 2/2. 
Kipontozódott: Regõs,

Mocsári.



22001155..  ookkttóóbbeerr  99.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

A Szilver TSE nyolcszo-
ros magyar bajnok csapata
képviselte hazánkat a len-
gyelországi Elblagban ren-
dezett Európa-bajnokságon
a múlt héten szombaton. A
kontinensviadalt a közép-
döntõben, a 7. helyen zárták
a Bon Jovi-koreográfiával a
szentesi táncosok.

Nyolc táncospár alkotja a
formációt, lényeges a tökéle-
tes szinkron a párosok kö-
zött, s a lendületes koreográ-
fia, mindez komoly felkészü-
lést igényel. Ebben a tekin-
tetben, s a versenyzõk kivá-
lasztásában is hatalmas elõ-
nye van a legnagyobb riváli-
soknak, így Oroszországnak,
Németországnak, Hollandiá-
nak. A magyar bajnoki címet
2008 óta minden évben el-
nyerõ Szilver TSE táncolt
már Eb -, sõt világbajnoki
döntõben is, ezúttal éppen
lemaradva, a 7. helyen zár-
tak. Változott az erõsorrend

az évek során, csapatok jöt-
tek, és tûntek el, a hollandok
két formációból egyet csinál-
tak, s nagyon megerõsödtek,
ráadásul több száz táncosból
választhatnak, akik csak ez-
zel foglalkoznak, magyaráz-
ta a szentesi csapat edzõje,
László Csaba. Ezért az elsõ
hat között végezni rendkívül
nehéz feladat, bár a tréner
szerint a hátrányok ellenére
a magyar bajnok együttes
tánctechnikailag ott van a
hat legjobb között. A két hó-
nap múlva esedékes vb-n
formabontónak számító Bon
Jovi-slágerekbõl összeállított
koreográfiával szeretnének
részt venni, de formálni kell
az elõadást, több alakzatvál-
tás kell bele. Az Európa-baj-
nokság elõtt két héttel tartott
továbbképzést a szentesiek-
nek a kontinensviadalt végül
megnyerõ orosz csapat veze-
tõje, Alekszej Litvinov, aki
Csaba szerint nagyon jól fel-

húzta a társaságot, megmu-
tatta az orosz mentalitást.

A formáció tagja kezdetek-
tõl Schwartz Péter, aki elme-
sélte, a közönség kedvelte a
produkciójukat. Nagyon sze-
reti a formációt, mely külön-
leges fajtája a társastáncnak.

László Csaba és Páli Viktó-
ria elsõ közös profi standard
vb-jére készül.

A közelmúltban a 12. Kis-
telek Open ranglistaverse-
nyen felnõtt-ifjúsági stan-
dard kategóriában elsõ he-
lyezést szerzett Hegyes Berta-
lan Kis Violettával, 4. lett a
Rónyai Zoltán - Farkas Boglár-
ka páros, junior latin ranglis-
tában 6-ként zárt Rischák Ba-
lázs és Gálfi Petra.

(darók)

Kos
Egy régebbi ügyére kell
most nagyobb gondot

fordítania, hogy végleg a végére
tudjon járni. Lehetséges, hogy több
erõfeszítés szükséges a jó eredmé-
nyek eléréséhez.

Bika
Alaposan megvizsgálva
ön is látja, hogy az elmúlt
idõszakok megfeszítõ

erõfeszítései nem voltak hiábavalók.
Sokat idegeskedik, indoklás nélkül
húzza fel magát.

Ikrek
A hét elsõ napjaiban hi-
hetetlen gyorsasággal
dolgozik. Ha tartja ezt a

tempót, sikerül kész lennie a lema-
radt feladataival jóval a kitûzött ha-
táridõ elõtt. 

Rák
Ne vegyen mindent szó
szerint a lelkére, különben
számtalan konfliktussal

szembesülhet. Rendezze újra az öt-
leteit, és rájön egy  kézenfekvõbb
megoldásra.

Oroszlán
Apróbb gondokat hozhat
a munkájában egyik kol-
légájának köszönhetõen,

akivel eltérõ véleményen vannak
szakmailag egy ügy kapcsán. Pró-
báljon meg korrekt lenni.

Szûz
Ne tekintsen magára úgy,
mint mások megváltója.
Ez egy idea, ami sok bajt

szülhet. Egy fiatalabb rokona sorsát
ön nagyon a lelkén viseli. Legyen
nagyon óvatos.

Mérleg
Céltudatos és következe-
tes. Semmit sem bíz a

véletlenekre. Ez a hét maximális ru-
galmasságot vár el öntõl. A hét fo-
lyamán felmerülhetnek váratlan
események.

Skorpió
Ha tanácsot kérnek öntõl,
bánjon óvatosan a mon-
danivalójával, ugyanis

bármit is mond, készpénznek fogják
tekinteni. Így önre hárulhat a fele-
lõsség.

Nyilas
Alig jut ideje mindenre,
amit szeretne. Az erõ, a
dinamika kreativitással

társulva tör fel önben. Ennek hatá-
sára nõ az ambíciója, a határozott-
sága döntések esetén.

Bak
Nagyon figyelmesen kö-
vesse a pénzügyei állását
ebben az idõszakban,

ugyanis váratlan, akár ok nélkül, kö-
dös körülmény során, lényeges ös-
szegtõl válhat meg.

Vízöntõ
Lobbizni fog aközött,
hogy kellõ gyorsasággal
megoldja a feladatait és

közben a legapróbb részletekre is fi-
gyelni tudjon. Ez még egy Vízöntõ-
nek is kihívást jelenthet.

Halak
Lehetõsége adódik a ba-
ráti, ismeretségi körének

a bõvítésére. Valaki nagyon fontos
információkat oszt meg önnel, vi-
szont mielõtt felhasználná az
infókat, érdemes kutakodni.

Október 9-16.
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Formációs Eb:
majdnem döntõ

Október 12. 18 óra:

Malárburk József: Szárnyak, vérerek,
gyökerek címû könyv bemutatója.
Városi könyvtár
Október 13. 16.30 óra:

Délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 13. 18 óra:

Filmklub. A Magánórák címû színes,
angol filmet vetítik.
Városi könyvtár
Október 14. 17.30 óra:

A fûszerek gyógyhatásairól. Elõadó:
Sóspataki Ferenc.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 14. 18 óra:

Különös esetek a magyar történelem-
ben. A Szent Korona elrablása – elõ-
adás. Poszler György tanár.
Városi könyvtár
Október 15. 13 óra:

Zacher Gábor toxikológus elõadása:
drog helyzet van
Dr. Papp László sportcsarnok
Október 15. 19-21 óra:

Korok és alkotások az irodalomban.
Érdekességek az ókor irodalmából – be-
szélgetés Poszler Györggyel.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 17. 15 óra:

Körséta programja 
Séta a Református Középtemetõben
(Szeder temetõvel szemben). Helyszíni
kalauz: Labádi Lajos, ny. levéltár-
igazgató. 
Találkozó a Szarvasi úti bejáratnál.
Október 18. 8 óra:

Díszmadárbörze
Móricz Zsigmond-ház

Programajánló

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

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

Idõszaki kiállítások október 10-
ig: Szabó Antal magángyûjtõ,
festett tükrei Tükörképek címmel.
Az éltetõ víz c. kiállítás.

Tokácsli Galéria
Tokácsli Lajos festõmûvész

születésének 100. évfordulója al-
kalmából rendezett emlékkiállítás
látogatható november 28-ig,
keddtõl-péntekig 9-13 és 15-17
óráig, szombaton 9-13 óráig.

Város könyvtár
Láthatóvá válni – kreativitás a

periférián címmel nyílik kiállítás
október 10-én, szombaton 15
órakor. Megtekinthetõ november
6-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. Kézmûves mûhelyek: feke-
tekerámia, vesszõ, gyékény,
gyertya és nemez, csipke, szö-
vés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi fo-

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

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 9-tõl

Frankó Pál estje

A zenész repertoárja közel
3 ezer dalból áll, a pop, nosz-
talgia, diszkó, mulatós, nép-
zene, táncdal stílusokban.
Minden korosztály jól szóra-
kozhat október 10-én, szom-
baton 22 órától a Center Sö-
rözõben.

Twinners koncert

A Twinners zenekart 2007
elején alapították Szegváron.
Repertoárjuk magyar és kül-
földi rockzenekarok dalaiból
áll. A közönség igényeihez
alkalmazkodva, fiatalos len-
dülettel igyekeznek mindig
egy fergeteges bulit össze-
hozni. Október 10-én, szom-
baton 22 órától a Felsõpárti
Sörözõben rophatják a szóra-
kozni vágyók.

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
október 12., hétfõ
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 3D Mentõexpedíció
20:15 Legenda
október 13., kedd
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 Legenda

20:15 3D Mentõexpedíció
október 14., szerda
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 3D Mentõexpedíció
20:15 Legenda
október 15., csütörtök
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 Mélyütés
20:15 3D Kötéltánc
október 16., péntek
15:00 3D Hotel Transylvania 2.
17:00 3D Kötéltánc
19:00 Vissza a jövõbe
21:00 Mélyütés
október 17., szombat
14:00 3D Hotel Transylvania 2.
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 Mélyütés
20:15 3D Kötéltánc
október 18., vasárnap
14:00 3D Hotel Transylvania 2.
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 3D Kötéltánc
20:15 Mélyütés

Mozimûsor

Egy nagy hangú alak beszól a zsú-
folt vasúti kocsiba:
- Na mi van, megtelt már Noé bár-
kája?
Egy éles hang visszafelé:
- Jöjjön csak nyugodtan, egy ma-
jom még hiányzik.

Behívja a cég vezérigazgatója egyik
alkalmazottját.
- Nos, Mr. James, ön már egy éve
dolgozik vállalatunknál. A postázási
részlegen kezdte, aztán röpke 2 hét
alatt átkerült az értékesítésre. Egy
hónap múlva már területi képviselõ
lett. Mindössze négy hónap után ki-
nevezték az értékesítés vezetõjének.
Most pedig, mivel komolyan foglal-

kozom a visszavonulás gondolatá-
val, megkérdezném, hogy mit szól-
na a vezérigazgatói poszthoz?
- Köszönöm – feleli az alkalmazott.
- Köszönöm? Ez minden, amit egy
ilyen hatalmas ajánlatra tud monda-
ni?!
- Jó, akkor „Köszönöm, apa!”

Egy lány elmegy a jósnõhöz:
- Két férfi is szerelmes belém. Me-
lyik lesz közülük a szerencsés?
- A Józsi fogja feleségül venni. Béla
lesz a szerencsés.

Kereskedõ a vevõnek:
- Na, hogy mûködik az általam ké-
szített egérfogó, amit tegnap vett
nálam?
Vevõ:
- Biztosan jól, mert ma reggel két
egeret találtam az egérfogó elõtt
megdögölve. Valószínûleg halálra
röhögték magukat, mikor meglátták
a csapdáját!

- Mi az elsõ lecke, amit megtaníta-
nak a felnõtteknek a számítástech-
nika tanfolyamon?
- ???
- Ha valamit nem tudsz, kérdezd
meg a gyerekedet.

Pótfûtés

Aki rendes ember akar lenni, Mirtse Zsuzsa estjére kell an-
nak menni – foglalhatnánk össze a könyvtárban szerdán ren-
dezett irodalmi est tanulságait. A mese- és regényíró, költõ
bemutatkozása valóban lélekemelõ volt.

Második alkalommal járt városunkban a fõvárosi szerzõnõ,
akivel a helyi körökben amatõr versmondóként és újabban már
versíróként is egyre aktívabb Paulovics Tamás beszélgetett meg-
jelent köteteirõl. Balassi költeménnyel kezdõdött a felolvasások
sora, ám gyorsan kiderült: nem a nagy költõ, hanem Mirtse
Zsuzsa írta az elhangzott verset. Olyan izgalmas férfibõrbe búj-
ni, mi járhat a fejében egy kalandor lovagnak, fogalmazott az
est vendége. Ezt az állapotot a szójátékot megengedõ Lovagkór
címû kötetében közelíti meg. Hova tûntek a lovagok, s ha van-
nak még, milyen gyarlóságaik vannak? – vizsgálja mûvében.  

Paulovics Tamás az Álomidõ címû verset olvasgatva találko-
zott a költõnõ nevével, a költeményre Szegedi Lapban figyelt
fel, s Bene Zoltán szerkesztõt kérte, hívják meg a hölgyet egy
szentesi irodalmi eseményre. Zsuzsa örömmel jött, s ígérete
szerint itt lesz a februárban esedékes következõ versmondó-
versíró találkozón is.

Az Álomidõ címû költeménnyel egy fiatal úszó tanítvány,
Mizere Laura állt most a hallgatóság elé. Molnár Szilvia magyar-
tanár és a Krúdy-kör „lovagjai“ is az est szereplõivé léptek rö-
vid idõre, ám a szerzõ maga is felolvasta több mûvét.

Amikor viszont világlátásáról beszélt, különösen szívmelen-
getõ volt õt hallgatni. A Sötétkamra – Elõhívott versek címû kö-
tete krízisekre ad irodalmi nyelven válaszokat: mindenkinek
van olyan lélekrészlete, amihez rég elvesztette a kulcsot, pedig
ezekben a sötétkamrákban megtalálhatnánk bajainkra a megol-
dást.

Ha valaki bátortalan, ne írjon – vallja Zsuzsa, s a könyvil-
lusztrációkban is bátorságot hirdeti. Jankovics Marcell kihívó
szecessziós képei díszítik a Lovagkór kötetét, melyet sokáig
még az anyjának sem mert megmutatni. Adni tudó – szeretõ
ember szeretne maradni, „sötétedéseit“ csak a versekre hagyja.
Az etruszkok legendáját, miszerint minden nap végén tegyél
fekete vagy fehér kavicsot egy tálba, a szerint, rossz vagy jó na-
pod volt-e, õ arra törekszik, még ha át is kell értelmeznie a ne-
gatív történéseket, mégiscsak fehér kavicsos legyen minden
nap. A rendetlen dolgokkal szembemenõ, „rendes“ embernek
tartja magát.

Darók

Fekete vagy
fehér a kavics?

Fotó: Dobáné Éva

A csapat táncosai: Kis
Vencel, Mészáros János,
Horváth Zoltán, Kósa
András, Schwartz Péter
Bõdi Richárd Prozlik
Ádám, Rónyai Zoltán, Bo-
ri Ildikó, Prozlik Anna,
Makai Zsuzsanna, László
Szilvi, Bagóczki Ramóna,
Lengyel Helga Hevesi Hen-
rietta, Melis Betti.
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Két kiskertet látogattak
meg a tolvajok néhány nap-
pal ezelõtt, no, nem azért,
hogy dolgozzanak, hanem
azért, hogy lopjanak. Az
egyik hobbikertbõl kisgépet,
a másikból pedig horgászfel-
szerelést tulajdonítottak el. 

Szerelmi bánata miatt ron-
gálta meg az egyik szentesi
szórakozóhely ablakát egy
férfi a hétvégén. A fiatalem-
ber bánatában betörte az ab-
lakot, aminek következtében
vágott kézsérüléseket szen-
vedett, ráadásul garázdaság
miatt eljárás indult ellene.

Közeledik a fûtési szezon,
így ismét várható csaló moz-
gó faárusok felbukkanása az
utcákon. A csalók több mód-
szert is bevetnek, hogy be-
csapják a gyanútlan vásárló-
kat, most a legelterjedtebb
trükkök között mazsolá-
zunk. Mindenek elõtt érde-
mes tisztázni, hogy erdei
köbméterben vagy a normál
köbméterben számítják-e a
fát az árusok? A csalók mé-
réskor hajlamosak olyan ko-
sarakban lemérni a fát,
amelynek az aljába vas-
vagy ólomlemezt „építettek“
be, így nyomban kevesebb
fa adja ki a több kilót a mér-
legen. A púposra pakolt pla-
tóskocsi is megtévesztõ le-
het, hiszen a vevõ azt nem
látja, hogy a plató esetleg

meg van emelve pl. raklap-
pal, így a kevesebb fa azon-
nal többnek látszik. A zárt,
úgynevezett dobozos jármû-
vek rakterét is manipulálni
szokták, akár a plató meg-
emelésével, akár a hátsó fal
elõrébb hozásával, vagyis a
raktér leszûkítésével. Így bár
jól hangzik, hogy egy putto-
nyos autót telepakoltak fá-
val, mégis kevesebbet hoz-
nak, mint amennyi eredeti-
leg lehetett volna. Gyakori
trükk az is, hogy a kihozott
tûzifát szétdobálják az ud-
varon, így nehezebb még
megsaccolni is, hogy való-
ban annyit hoztak-e, mint
amennyit megrendelt a ve-
võ. Végül, de nem utolsó
sorban itt van a legfrissebb
példa, amivel néhány nap-
pal ezelõtt becsaptak egy
szentesi vevõt, akinek így 90
ezer forintos kára keletke-
zett. Az árusok az elsõ tétel
fát hibátlanul leszállították,
de a második tételt már elõ-
re kellett kifizetni, ám ezzel
a csalók már nem érkeztek
meg a vevõhöz. Minden
esetben érdemes felírni az
árusok gépjármûjének rend-
számát, megjegyezni a jár-
mû típusát, érdemes rákér-
dezni az engedélyük meglé-
tére, no és persze számlát
kell kérni tõlük.

HV

Két utasával hajtott árok-
ba egy személyautó október
4-én, vasárnap délután
Szentes és Fábiánsebestyén
között. A bejelentést köve-
tõen a szentesi hivatásos és
a fábián-sebestyéni önkén-
tes tûzoltók érkeztek a
4642-es út 56-os kilométer-
szelvényéhez. Az egységek
áramtalanították a jármû-
vet, majd biztosították a
helyszínt a mûszaki mentés
idejére. A balesetben a sofõr
és utasa is megsérült, õket a
mentõszolgálat kórházba
szállította.

* * *
Ketten megsérültek abban

a balesetben is, amely szer-
da este történt az Ipartelepi
út és a Vásárhelyi út keresz-
tezõdésében. A városköz-
pont felé haladt egy Fiat au-
tószállító kisteherautó, ami-
kor neki jobbról – az elsõbb-
ségadás táblát figyelmen kí-
vül hagyva – egy bolgár
rendszámú, autószállító
utánfutót vontató Volkswa-
gen Passat kihajtott elé és
összeütköztek. A balesetben
a Volkswagenben ülõ 4 ro-
mán férfi közül hármat a
mentõk kórházba szállítot-
tak, a Fiat vezetõjének nem
esett baja. A balesetben ösz-
szesen 3 jármû tört össze, az
anyagi kár jelentõs.

Felbukkantak
a csaló tûzifaárusok

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 12-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 20-
618-7020

Október 12-19-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét 258. Tesco) hétfõ-
péntek 8-18, szombat 8-18 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 12-16.

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

Hétfõ: Gölödinleves és
sütõtök krémleves

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Lecsós csirkecomb,

párolt rizs
Kedd: Vegyes zöldségleves és

fahéjas almaleves
A menü: Magyaros kapros

káposzta párolt
lapockával

B menü: Rántott csirkemell,
karfiolpüré

Szerda: Scsí és tyúkhúsleves
házi tésztával

A menü: Rántott sertésmáj,
burgonyapüré

B menü: Barbeque csirkeszárny,
mexikói rizs

Csütörtök: Korhelyleves és
paradicsomleves

A menü: Karaj sokmagvas
bundában,
krumplifõzelék

B menü: Pirított csirke vadász-
módra, tészta

Péntek: Babos körömgulyás és
frankfurtileves 

A menü: Mustáros sertésjava,
Batthyány rizs

B menü: Csirkemell csíkok sajtos
gombamártásban,
spagetti

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 12-18.
Hétfõ: Brokkoli krémleves

gyönggyel
A menü: Temesvári csirkemell,

tésztaköret
B menü: Borsos tokány,

petrezselymes rizs
C menü: Párizsi sertésszelet,

petrezselymes rizs
Kedd: Pirított tésztaleves
A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Fasírt, zöldbabfõzelék
C menü: Rántott sertésszelet,

zöldbabfõzelék
Szerda: Meggyleves
A menü: Kukoricás csirkeragu,

petrezselymes burgonya
B menü: Svájci sertésborda,

burgonyapüré
C menü: Rántott csirkemell, párolt

zöldség
Csütörtök: Tejfölös burgonyaleves
A menü: Ketcuphos csirkecomb,

csõben sült zöldborsó
B menü: Fokhagymás

aprópecsenye,
zöldséges köles

C menü: Rántott csirkecomb,
csõben sült zöldborsó

Péntek: Babgulyás
A menü: Tejberizs kakaós szórattal
B menü: Túrós derelye
C menü: Rántott sajt, sült

burgonya
Szombat: Csontleves
A menü: Töltött káposzta
Vasárnap: Frankfurti leves
A menü: Búbos hús, tepsis

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.

Tartalmas programokban
bõvelkedik az október ele-
jén kezdõdött, és november
közepéig tartó Múzeumok
Õszi Fesztiválja. 

Múlt szombaton a Vásár-
helytõl 17 kilométerre talál-
ható csomorkányi templom-
romhoz szerveztek vonatos-
kerékpáros túrát dr. Béres
Mária vezetésével.  A prog-
ramsorozat ezen a héten ter-
mészetismereti foglalkozá-
sokkal folytatódott a ligeti
Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyen, ahol Fekete Zoltán bioló-
gia-földrajz tanár látványos
óráin a Koszta-iskola egy
osztálya, illetve csongrádi
középiskolások szerezhettek
hasznos ismereteket, amel-
lett, hogy remekül is szóra-
koztak. Pénteken a szegvári
Jaksa János Helytörténeti
Gyûjteménnyel közös rajzo-
lásra várták a gyerekeket.

A következõ helyszín a
Tokácsli Galéria, ahol októ-
ber 13-án, kedden 18 órakor
Miért szép? címmel Tanárok
éjszakáját, vagyis hangszer-
bemutatót rendez a múze-
um, együttmûködve a Lajtha
zeneiskolával.

Október 15-én, csütörtö-
kön 14.30-tól óvodapedagó-
gusok Teréz-napi szakmai
találkozójára kerül sor a mú-
zeum megyeházi központjá-
ban. Ekkor Köröndi Leona
múzeumpedagógus ismerte-
ti az éves programokat, majd
Csák Petra tart interaktív elõ-
adást a kutya terápiás jelen-
tõségérõl.

Október 20-án a Magyar
Búvárrégészeti Központ kép-
viseletében Tóth János Attila
tart bemutatót. 22-én nyílik a
Nézõpontok címû, háromdi-
menziós fotókat felvonultató
idõszaki kiállítás. 28-án szü-
nidei családi délelõtt kereté-
ben a tiszai halászatról lesz
szó, Oroszné Rónyai Éva fog-
lalkozásán hálót fonhatnak a
résztvevõk.

November 5-én dr. Kertész
Róbert régész az elsõ tiszai
hídról, alföldi török építésze-
ti emlékekrõl tart elõadást.
Végül a Vizeskedjünk címû
témanappal, s ahhoz kapcso-
lódva dr. Morgós András res-
taurátor elõadásával zárul a
múzeumi õszi fesztivál no-
vember 13-án.

D.J.

Búvárrégészet,
hálófonás az

õszi fesztiválon

Október 14-én, szerdán 9-11 óra között
Szirbik Imre polgármester, október 15-én, csü-
törtökön 14-16 óra között dr. Demeter Attila

alpolgármester tart fogadónapot. A városve-
zetõk hivatali helyiségükben, a városháza
emeletén fogadják az érdeklõdõket.

Polgármesteri fogadónap

Született: Somogyi Mihály Lajos és Martók Mónika
(Vadaskert u. 9.) Boglárka Mónika, Dragon József és Szûcs
Andrea (Nagyhegy 403/A) Csombor, Boa Gyula és Sinka
Bernadett (Hétvezér u. 49.) Gyula, Mezei Nándor István és
Harcsás Vanda Petra (Petõfi u. 16. B ép. 5.) Szeréna Ilona,
Lekrinszki Gábor és Brusznyiczky Krisztina (Köztársaság u.
10. 5/13a) Lili nevû gyermeke.

Elhunyt: Gyánti Györgyné (Terehalom Tanya 8.), Orosz
Péter Pál (Munkás u. 33.), Lázár József (Vécsey K. u. 29.),
Vida-Szûcs János (Dózsa Gy. u. 77.), Rozmis János (Nagyhegy
430.), Farkas Dezsõ (Szabadság tér A ép. 3.), Varga-Dudás
Lászlóné (Kováts K. u. 3.).

Családi események
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