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Jelentõsen nõ a szelektív
hulladékgyûjtés aránya, és
csökken a szemétlerakókba
kerülõ hulladék mennyisé-
ge a jövõben a Délkelet-
Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer
(DAREH) Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás
fejlesztésének eredménye-
ként. Sokkal többet ennél
azonban nem lehet tudni a
hamarosan induló rendszer
részleteirõl. Ami biztos,
Szentesen 40 millió forin-
tért megépült és a héten ün-
nepélyesen átadták azt az
átrakóállomást, ahol az ösz-
szegyûjtött szemetet konté-
nerekbe helyezik és szállít-
ják tovább Békéscsabára.

Uniós források felhaszná-
lásával, több mint 15 milli-
árd forintból fejleszti hulla-
dékgazdálkodási rendszerét
a DAREH az érintett 86 tele-
pülésen. A fejlesztésnek kö-
szönhetõen a térségben ke-
letkezõ összes hulladékból
az újrahasznosított szemét
aránya 300 százalékkal nõ, a
lerakással ártalmatlanított
mennyiség pedig 73 száza-
lékkal csökken, mondta ava-
tóbeszédében a DAREH el-
nöke. Dávid Zoltán elmondta,
hogy minden kertes- illetve
társasházhoz új hulladék-
gyûjtõ edények kerülnek a
régiek mellé, amelyekben a
tiszta csomagolási hulladék,
papír és mûanyag palackok
elkülönített gyûjtése válik le-

hetõvé. Vásárolnak 35 új ku-
kásautót, közülük négy ke-
rül Szentesre. A most átadott
átrakóba szállítják Csany-
telek, Derekegyház, Fábián-
sebestyén, Mindszent, Nagy-
tõke és Szegvár szemetét is.
A hulladékot összetömörít-
ve, 27 négyzetméteres konté-
nerekben szállítják tovább a
Békéscsabán létesült váloga-
tómûbe. A mûködésrõl any-
nyi tudható, hogy a társulás
saját tulajdonú nonprofit
gazdasági társaságot hoz lét-

re, amelyet kijelöl közszol-
gáltatónak. A jelenleg köz-
szolgáltatást végzõ Szentes
Városellátó Nonprofit Kft. a
helyi üzemeltetésben vesz
majd részt, azaz a város te-
rületén üríti a kukákat to-
vábbra is. A lakosság ingye-
nesen kapja meg az új, sárga
színû, azonosító chippel ellá-
tott kukákat, amibe a szelek-
tív hulladékot gyûjtheti kü-
lön díjfizetés nélkül. A sze-
métszállítás alapdíja köz-
pontilag meghatározott, a

pontos összege azonban még
nem ismert. 

Az avató ünnepségen Szir-
bik Imre polgármester el-
mondta, hogy a város 1998-
ban létrehozta az akkor kor-
szerûnek számított hulladék-
lerakóját a Berki városrész-
ben, majd a lejárata elõtt egy
évvel be kellett zárnia és az-
óta más településen helyezi
el a szemetet.

(folytatás a 3. oldalon)

Átalakuló
hulladékgazdálkodás

Az önkormányzat immár
19 éve minden tavasszal és
õsszel Újéletfát adományoz
az az évben született szente-
si gyermekek részére. Az
õszi facsemetéket ünnepé-
lyes keretek között október
13-án vehették át a babák
szülei a városháza udvarán.

Ez alkalommal 72 család
kapott lehetõséget arra, hogy
gyermeke születése alkalmá-
ból facsemetét ültethessen,
szimbolizálva a szülõváros
és legifjabb állampolgárának
összetartozását. Hét fafajta
(kõris, hárs, birsszilva, nyír,
galagonya, szomorú fûz, ja-
pánfûz) között választhattak
a szülõk, melyet kertjükbe,
házuk elé, kijelölt közterület-
re ültethetnek, oda, ahol azt
majd késõbb a fa tulajdono-
sa, a felcseperedõ gyermek
gondozni tudja. Az oklevelet
és az emléktáblát Szirbik Im-
re polgármester adta át a
szülõknek.

Ha minden a tervek sze-
rint halad, akkor a magyar-
országi Waldorf-iskolák
fennállásának 90. évforduló-
ján, 2016 szeptemberében
megnyílhat az elsõ Waldorf-
óvoda -és iskola Szentesen.
Várhatóan egyszerre nyílná-
nak meg. Erre jelenleg meg-
felelõ számú család lenne
városunkból, ahogy az kide-
rült az elsõ tájékoztatón,
amely szeptember második
hetében volt.

Magyarországon az elsõ
Waldorf-iskola 1926 szeptem-
berében kezdte meg mûkö-
dését, Nagy Emilné dr. Göll-
ner Mária inspirációjára, saját
házukban, Budán. A háborút
és diktatúrát követõen egy
ideig nem folytatták, majd is-
mét kivirágzott. Balogh Me-
linda, a szentesi Waldorf-óvo-
da és -iskola megálmodója
szerint alapjainak 89 év után
is az egyéniség szabad kibon-
takozása tekinthetõ.

Magyarországon jelenleg
53 óvoda, 26 iskola és 13
gimnázium mûködik ezzel a
módszerrel. Vannak, akik hu-
mánusabb módszert szeret-
nének, mint amit az állami
vagy az egyházi képzések kí-
nálnak, ettõl válnak nyitottá
a Waldorf felé – magyarázza
Balogh Melinda. 

A Waldorf egy életforma,
amelyet azok tudnak igazán

elsajátítani, akik valóban
részt is vesznek az óvodai és
az iskolai életben. A kéz-szív-
fej alaphármasából a kéz je-
lenti a szülõi közösséget; a
szív jelenti a tanárokat, a fej
pedig a fenntartót. Nemcsak
az intellektuális tudás fontos,
hanem az emocionális és a fi-
zikai, lelki fejlõdés is. Az ok-
tatás epochalisan valósulna
meg: kéthetente váltakozna a
fõtantárgy. Emellett minden
nap tanulnak például nyel-
vet. 

Nagy hangsúlyt helyez a
ritmusokra és a testmozgásra
is az euritmia, a mozgásóra
mentén, továbbá a mozgás-
elemekkel kiegészített elmé-
leti képzésre: sokszor egy
matematika órán hasonló
mennyiségû mozgásban vesz
részt a tanuló. Ezentúl az ün-
nepek és az étkezések ritmu-
sát is tartják (minden idõszak
ünnepe külön eseményt je-
lent). 

Az értékelés nem osztály-
zatokkal, hanem szöveges
formában történik.

Az állami képzés szerint és
a Rudolf Steiner elképzelései
szerint nevelkedõk között az
átjárás bizonyos életkorok-
ban lehetséges. Balogh Me-
linda magánúton ismerke-
dett meg az osztrák (oktatási)
filozófus nézeteivel.

(folytatás a 4. oldalon)

Waldorf-óvoda és
-iskola nyílhat

Egy 4 éves kisgyerek fürdõzéskor került veszélyhelyzetbe
az Üdülõközpontban október 14-én 17.25 perckor. A gyerme-
ket a jelenlévõ úszóoktató, egy ismerõs szülõ, egy idegen für-
dõzõ és a fürdõ személyzete közösen, szakszerû ellátásban
részesítette. A medenceõr azonnal mentõt hívott, amely 10
percen belül a helyszínen volt és a gyermeket megfigyelésre
kórházba szállította. A legfrissebb információnk szerint a
gyermek jól van, semmilyen maradandó károsodást nem
szenvedett. A szülõ és gyermek nevét a szülõ kérésére nem
hozhatjuk nyilvánosságra.

Márton Mária ügyvezetõ

Baleset az uszodában A 3 hektárnál nagyobb állami terüle-
tek árverése november 23-án kezdõdik
el Csongrád megyében, és várhatóan
egy hónapig tart az 539 darab külön
helyrajzi számú, összesen 8216 hektár-
ra. Az árverések nyilvánosak, az a hely-
ben lakó földmûves alkudhat, akinek a
lakóhelye vagy az „üzemközpontja“
legalább 3 éve ugyanazon a településen
van, a föld pedig, amit meg akar venni,
ezektõl a helyektõl legfeljebb 20 kilo-

méterre fekszik. Csongrád megyében
október 22-én hirdetik meg a pályázha-
tó földeket, az elsõ árverés november
23-án lesz. A liciteket Szegeden és Hód-
mezõvásárhelyen tartják közjegyzõ je-
lenlétében. A helyben lakó szomszédok

és a haszonbérlõk elõvásárlási jogot él-
veznek.

A nyilvános árveréseken az állam 20
évi elidegenítési-terhelési tilalma mel-
lett lehet majd földet venni. Ha egy te-
rület nem kel el, azt újra meghirdetik.

Szentes környékén eladó
a legtöbb állami föld
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Dávid Zoltán DAREH elnök és Szirbik Imre polgármester az új átrakóállomás átadóján.
Fotó: Vidovics

Benko Hanna Jázmin és szülei Fotó: Vidovics
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Dumbrãvita (Újszentes)
Romániában, Temesvártól 4
km-re fekvõ község, amelyet
egy erdõirtás helyén a Deb-
receni Református Egyház-
kerület alapított 1891-ben
133 református magyar tele-
pes családdal. A családok
három kivételével Szentesrõl
érkeztek, a családfõk eredeti-
leg kubikosok és iparosok
voltak. 1896-ban Vadászerdõ
néven nyilvánították nagy-
községgé Temes vármegye
Központi járásában. 

A település elsõ román la-
kói 1923-ban a Szerb-Hor-
vát-Szlovén Királysághoz
került Kis- és Nagytorákról
érkeztek, a II. világháború
alatt és után Románia egyéb
területeirõl telepítettek be
románokat.

Szilágyi Géza 1993-2012 kö-
zött volt a nagyközség elsõ
embere. 1993-ban az akkori
polgármester megbetegedé-
se, majd halála után válasz-
tották meg erre a tisztségre.
Kiemelkedõ munkájának
eredményeként, és köszön-
hetõen annak, hogy a román
ajkú lakosok körében is nagy
népszerûségnek örvend,
még kétszer, 2004-ben és

2008-ban is megnyerte a vá-
lasztásokat.

1993-ban Újszentes lakosa-
inak száma 2700 fõ volt, eb-
bõl 1200 fõ magyar ajkú. A
nagyközségnek jelenleg 9000
lakosa van, közülük 1300-
1400 fõ magyar. Legnagyobb
az ortodoxhívõk száma, ezt
követi a református, a katoli-
kus és néhány egyéb kis lét-
számú vallási közösség.

A jelentõsebb építkezések
2004-ben kezdõdtek, amikor
az 1989-es romániai forrada-
lom után külföldön munkát
vállaló, meggazdagodott te-
mesvári polgárok, akik nem

kedvelték a zsúfolt lakótele-
peket, a közeli településen
igen olcsón juthattak telek-
hez, és saját házak, villák, la-
kóparkok építésébe kezdtek.
A telkek közmûvesítését a
nagyközség önkormányzata
és a lakosok közös erõvel ol-
dották meg. 

Szilágyi Géza polgármes-
tersége alatt a településen
felújították a közutakat, köz-
épületeket, új városházát, új
iskolát építettek. Felújították
a központban lévõ parkot,
2005-ben ortodox templom
épült. 

Szilágyi Géza polgármes-
ter kiterjedt testvérvárosi
kapcsolatokat épített ki ma-
gyarországi és szerbiai (vaj-
dasági) településekkel.

A létszámában nem, de
arányaiban csökkent magyar
lakosság jelentõs befolyással
bír a román ajkú lakosság
körében, amiben nagy szere-
pe van mások mellett Szil-
ágyi Gézának is. A község
magyarok által kezdeménye-
zett kulturális életében a ro-
mán ajkú lakosok is nagy lel-
kesedéssel vesznek részt.

Szentes város és Újszentes
nagyközség legújabbkori

kapcsolatai 1989-ig nyúlnak
vissza. A romániai forrada-
lom alatt a szentesiek éle-
lemmel és segéllyel támogat-
ták a késõbbi testvérváros
lakosait. Újszentessel 1990
márciusában közös szándék-
nyilatkozat került aláírásra,
Szentes részérõl a képviselõ-
testület 1990. február 1-jén
határozott testvérvárosi kap-
csolat létesítésérõl. A testvér-
városok közötti együttmûkö-
dés kiterjed a mûvelõdésre, a
tudományok területére, a
sportra, az egyházi és civil
kapcsolatokra, gazdasági,
egészségügyi és szociális
együttmûködésre, családi
kapcsolatokra, gyermek-
üdültetésre 

Az idén október 10-én, a
Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban tartott õszi ba-
ráti találkozónkra meghív-
tuk Szilágyi Géza urat is,
hogy tovább erõsítsük a
szentesi önkormányzat, az
Árpád Szabadidõs Sport-
klub, a helyi civil- és sport-
szervezetek, valamint az
újszentesi önkormányzat és
egyéb szervezetek között
fennálló kiváló kapcsolato-
kat.

Kocsis Ferenc

Tudunk róla, hogy az ál-
landó kõszínház, a Tóth Jó-
zsef Színházterem megépü-
léséig is élénk színházi élet
folyt városunkban. Szórvány
adatok szerint az elsõ ván-
dortársulat 1827-ben fordult
meg Szentesen. A késõbbi
évtizedekben szinte vala-
mennyi színészóriás vendég-
szerepelt városunkban. 

Az elsõ igazán jelentõs szí-
nész Paulay Ede, a Nemzeti
Színház késõbbi igazgatója,
a mi Tóth Józsefünk fiata-
labb kortársa volt, aki 1854-
ben fellépett Szentesen.
1892-ben tapsolhattak kora
legnagyobb tragikájának, Já-
szai Marinak. Õ szerepelt
1909-ben is, színháztermünk
névadó ünnepségén. 1897-
ben a korszak legnagyobb
színészfejedelme (a „Mes-
ter”), Újházi Ede egy héten
át városunk vendége volt.
(1902-ben ismét Szentesre lá-
togatott.) 1904-ben a „nem-
zet csalogánya”, Blaha Lujza
örvendeztette meg a szentesi
színházbarátokat. A mûvész-
nõ 1905 õszén újból Szentes-
re érkezett, és ezúttal is tom-
boló sikert aratott. A köny-
nyebb mûfaj képviselõi kö-

zül szólni kell Dankó Pistá-
ról, a híres cigányprímásról
és nótaszerzõrõl, aki daltár-
sulatával 1896-ban és 1902-
ben szórakoztatta dédszüle-
inket. Valamivel késõbb egy
új generáció legünnepeltebb
primadonnáját, Fedák Sárit
csodálhatták meg a szentesi-
ek 1929-ben és 1932-ben.  

Nem sokkal késõbb a két
világháború közötti idõszak
legnépszerûbb férfi sztárja,
Jávor Pál érkezett városunk-
ba, akit inkább filmszínész-
nek könyveltek el ország-
szerte, ezért is számított ritka
élménynek színpadi szerep-
lése. Róla tudni kell, hogy
Aradon született 1902. január
31-én (eredeti családneve
Jermann volt). Középiskolai
tanulmányait szülõvárosá-
ban kezdte, és Szombathe-
lyen fejezte be. Az elsõ világ-
háború után Budapesten te-
lepedett le. Színi tanulmá-
nyai alatt a Vígszínházban és
a Várszínházban statisztált.
1922-ben szerzett színiiskolai
oklevelet. 1924 és 1928 között
Székesfehérváron és Szege-
den játszott. Ezt követõen a
Magyar Színház (1928–30), a
Vígszínház (1930–35), majd a

Nemzeti Színház tagja (1935–
44), de számos egyéb szín-
házban is fellépett. 1944 de-
cemberében a németek Sop-
ronkõhidára hurcolták. A
Sárossy-féle színtársulattal
1946-ban az USA-ban tur-
nézott. 1950–51-ben Holly-
woodban kisebb filmszerepe-
ket is játszott. 1958/1959-ben
a Petõfi-, majd a Jókai Szín-
házban játszott. 1959-ben a
Nemzeti Színház szerzõdtet-
te, de betegsége miatt már
nem léphetett színpadra. Bu-
dapesten hunyt el 1959. au-
gusztus 14-én.

Pályája kezdetén a színpa-
don is kitûnt tehetsége, de
igazi népszerûségét mégis a
film hozta meg. Elsõ filmsze-
repét 1929-ben kapta, még a
némafilmes idõszakban. Et-
tõl kezdve mintegy 70 film-
ben játszott, amelyek „elsõ-
sorban kitûnõ megjelenésére
épültek, s bár sokszor tu-
catfilmek alakjait formálta
meg, szerepeiben hiteles, ro-
konszenves és elegáns volt.
A magyar filmgyártás sztár-
jaként ünnepelték, halála
után legendává vált” – ol-
vasható a Révai Új Lexikona
szócikkében.

Már ünnepelt sztárként
több alkalommal fellépett a
szentesi Tóth József Színház-
ban. Eddigi ismereteink sze-
rint elsõ vendégszereplésére
1935. szeptember 29-én ke-
rült sor Bródy Sándor örök-
érvényû darabjában, a Taní-
tónõ c. három felvonásos
„falusi életképében”, amely
1908-ban történt elsõ bemu-
tatásakor valóságos irodalmi
forradalmat jelentett. A helyi
újság színikritikusa szerint
Jávor Pálnak, a magyar han-
gosfilmekbõl jól ismert nagy

színésznek remek vendégjá-
téka jól beillett a társulat
prózai együttesébe. „Ro-
bosztus, õsi erõ, az igazi te-
hetség szuggesztív, átütõ ha-
talma diadalmaskodott Jávor
Pál játékában – írta a kortárs,
majd így folytatta értékelését
– Elhivatott mûvész, aki úgy
beleélte magát a kis szentesi
színpadon a keménykötésû,
földbõl nõtt és elkapatott
földbirtokos fiú szerepébe,
hogy amikor a nagyjeleneté-
ben rácsapott az asztalra,
kettérepedt annak a lapja…”

Fél évvel késõbb – 1936.
április 25-én – a szentesiek
ismét élõben láthatták Jávor
Pált, ezúttal Hunyady Sán-
dor: Aranyifjú címû darabjá-
ban. A telt ház elõtt végbe-
ment színházi estrõl a helyi
újság a következõket írta:
„Az elõadást Jávor Pálnak, a
Nemzeti Színház tagjának és
a magyar filmek ünnepelt
kedvencének vendégszerep-
lése tette felejthetetlenné a
szentesi közönség számára.
Jávor Pál játékát mi nem bí-
ráljuk, mert amit õ nyújtott,
és amit csakis õ nyújthatott,
az felette áll a kritikának.
Utolérhetetlen alakításmûvé-

szetét egész Európa színi- és
filmsajtója magasztalja évek
óta már; mi csak a mûértõ
szentesi publikum háláját
juttatjuk kifejezésre vitéz
Bánky Róbert igazgatónak,
amiért nem kímélte az áldo-
zatot a legnépszerûbb ma-
gyar filmszínész vendégsze-
repeltetéséhez.” 

Több szentesi fellépésérõl
nem tudunk, de szerencsére
a szentesi színházi élet az el-
következõ évtizedekben is
pezsgõ és változatos maradt.
Bátran kijelenthetjük, hogy a
XX. század második felének
legismertebb és legtehetsé-
gesebb színmûvészei között
alig akadnak olyanok, akik
ne játszottak volna a Tóth Jó-
zsef Színház deszkáin. Ez el-
sõsorban a szentesi születésû
Dorogi Zsigmondnak, a Ma-
gyar Rádió irodalmi szer-
kesztõjének, valamint a helyi
mûvelõdési központ munka-
társainak volt köszönhetõ.
Bízunk benne, hogy a szen-
tesi színházrajongók mie-
lõbb visszakaphatják köz-
kedvelt színházukat, és vá-
rosunk egykor pezsgõ színi
élete újból felvirágzik!

Labádi Lajos

80 éve: Jávor Pál színmûvész vendégszereplése Szentesen

Korának legnagyobb filmsztárja a Tóth József Színházban

Néhány gondolat Újszentesrõl és korábbi
polgármesterérõl, Szilágyi Gézáról

Szentes Város Képviselõ-testülete a 2014. február 28-án ho-
zott határozatával kimondta, hogy a Bíróság épülete melletti
Kurca-hidat és a Csongrádi út jobboldalán lévõ Dózsa-ház
elõtti teret Dobovszky József István építészrõl nevezi el, aki
Szentesen született 1882. október 20-án. Apja – Dobovszky
(Dobóczki) József – jó hírû szentesi építõmester volt, aki részt
vett a megyeháza és a Petõfi Szálló építésében; édesanyja Bá-
rány Julianna. Alsóbb iskoláit helyben végezte, majd beirat-
kozott a budapesti Felsõipari Iskola építészeti osztályába. Itt
szerzett mûépítészi oklevelet 1902-ben. Hazatérve Szentesre,
önálló tervezõ és építési vállalkozó lett. Részt vett számos or-
szágos pályázaton, igen szép eredménnyel. A dévai reformá-
tus templom építésére 1906-ban kiírt pályázatot az õ terve
nyerte, amelyet több sikeres pályamunka követett. A tehetsé-
ges fiatal mérnök sikereire szülõvárosában is felfigyeltek. En-
nek köszönhette, hogy 1909-ben õt kérték fel a Járásbíróság
és fogház épületének megtervezésére, amely 1912-re elké-
szült. Ezzel egy idõben a helybeli katolikus egyház is felkérte
központi népiskolájának megtervezésére. Dobovszky a ren-
delkezésre álló területre egy magyaros szecessziós stílusú,
emeletes, kéttraktusú saroképületet tervezett, Erzsébet téri
homlokzatán díszerkélylyel és mutatós huszártoronnyal. A
ma is dekoratív épület 1912 végére elkészült. Még tartott a
katolikus iskola építése, amikor elnyerte a helyi református
presbitérium országos pályázatát a felsõpárti templom terve-
inek elkészítésére. A Jókai és Vörösmarty utcák saroktenge-
lyében épült magyaros szecessziós stílusú templom felszen-
telésére a háború elõestéjén, 1914. május 24-én került sor. Az
elsõ világháború kitörése után 1915-ben behívták katonának,
s csak 1918-ban sikerült leszerelnie. A háború után elõbb a la-
káshivatal vezetõjeként, majd a számvevõszék napidíjasa-
ként mûködött, míg végre 1923 tavaszán kinevezték a mér-
nöki hivatal mûszaki nyilvántartójává, mely állását haláláig
megõrizte. A tervezéssel nem hagyott fel, bár megbízásai
megritkultak. 1928-ban Antal Endre városi mérnökkel együtt
tervezték a Központi Református Népiskola Kossuth téri sa-
roképületét, majd valamivel késõbb a sportolást szolgáló,
neoromantikus stílusú Dózsa-házat a Csongrádi út elején.
Még sok szép középülettel gazdagíthatta volna városunkat,
de 48 éves korában váratlan hirtelenséggel, 1930. december
18-án elragadta a halál. A Kálvária-temetõben helyezték örök
nyugalomra. Az általa tervezett két középületet (Bíróság és
Dózsa-ház) szimbolikusan összeköti a Kurcán átívelõ, 1884-
ben készült állandó kõhíd, amely 2014 óta a jeles építész ne-
vét viseli. 

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (154.)

Dobovszky József
István híd és tér

Jávor Pál

Közel tíz évig élvezhettük
a Kajás nyújtotta örömöket:
lóápolás, lovaglás, lovastor-
na. Sok-sok felejthetetlen, vi-
dám, élményekkel teli dél-
utánt élhettünk át mi, speciá-
lis nevelési igényû, illetve
gyermekotthonban, nevelõ-
szülõnél élõ gyermekek Jáger
János lovardájában Kajással,
a terápiás lóval. Számtalan
bemutatót, több háziver-
senyt rendezhettünk, volt

Mikulás-lovaglás, verseny-
re felkészülés, eredmények
ünneplése… szóval csupa
csudajó tevékenység, ami
nagyon hiányozni fog Kajás-
sal együtt. Soha nem fogjuk
elfelejteni, hogy társunk vol-
tál és vigyáztál ránk. Irén né-
nivel együtt ezúton köszö-
nünk el Tõled, köszönjük
meg Jáger Adélnak, Jáger Já-
nosnak, hogy hagyta nekünk
önzetlenül, csak úgy ember-

ségbõl megismerni a ló-
csodát. Azoknak, akiknek
egyébként esélyünk sem lett
volna erre.

Most sem hoztunk szé-
gyent támogatóinkra, három
kategóriában is aranyérmet
szereztünk Fóton, a csapat-
versenyben pedig a harma-
dik helyezést az érte járó ku-
pával. Szeptember utolsó
hétvégéjén, sokszor szakadó
esõben, de töretlen lelkese-

déssel versenyeztünk 200
társunkkal, akik az ország
minden zugából, sõt Erdély-
bõl is jöttek. Végül nevesítve
az eredmények:

Nemzetközi Díjlovas és
Lovasterápiás Verseny, Fót:
Benedek Antal: 1. és 7. helye-
zés, Horváth László: 7., Hor-

váth Zsolt: 1. és 3., Lévai Dá-

vid: 1. és 3., Seres Ferenc: 9. és
12., Szabó Zita 3. és 5., Szûr-

szabó Alexandra: 3., Turcsik

Róbert: 7., Török Viktor 14.

Köszönjük, Kajás!
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Dizájner drogok. Mosta-
nában sokat halljuk, talán
már mindenki ismeri a kife-
jezést. Ám fajtájukat, szár-
mazásukat és pláne összeté-
telüket még a szakemberek
sem mindig. A Csongrád
megyei Önkormányzat,
„Egy lépéssel az egészsé-
günkért ” programsorozata
részeként a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórummal (KEF)
közösen három napos felké-
szítõ tréninget szervezett
szentesi szakembereknek.
A lelkes csapat az új szerek-
rõl, az azokhoz kapcsolódó
kihívásokról és az újfajta
beavatkozási lehetõségek-
rõl a Dózsa-ház Közösségi
Térben beszélgetett.

– Megveszi a gyerek a
„herbált” (nem adunk tippe-
ket), mondjuk 1000 forintért,
csavar belõle öt cigit és eny-
nyi. A dohányboltba már
nem mehet be, de nem is
akar, megrendeli a neten.
Ezek az új pszichoaktív sze-
rek viszonylag olcsók (leg-
alábbis egy részük) és telje-
sen legális – mondta Barát
László, a KEF szentesi refe-
rense. Az üzlet az üzlet: mire
lezajlik a hosszadalmas és
költséges bevizsgálási eljá-
rás, a szer már nem is léte-
zik. Helyette „szûz árú” ke-
rül a piacra és minden kez-
dõdik elölrõl. A helyzet eny-
hén szólva követhetetlen és
átláthatatlan. Bár szentesen
is vannak gyermekkorú, az-
az 14 év alatti szerhasználók,
nincs ifjúsági addiktológiai

szakrendelés, még ambuláns
formában sem. Az országban
csak egy ilyen ellátóhely mû-
ködik a Csongrád megyei
Szatymazon, mindössze 10
férõhellyel. Nem kevés ez? –
kérdeztem Arany Zoltántól az
említett Ifjúsági Drogcent-
rum nemrégiben leköszönt
vezetõjétõl. – Nyilván az, de
ha figyelembe vesszük, hogy
évekig nulla volt, ez is hatal-
mas eredmény. Óriási prob-
léma viszont, hogy nincs ha-
tékony prevenciós hálózat,
nincs utógondozás és szak-
ambulanciák sincsenek. Pil-
lanatnyilag a gyerekek gyak-
ran többet tudnak a drogok-
ról, mint a körülöttük lévõ
pedagógusok és nevelõk. A
szülõkrõl nem is beszélve.
Örülök, mert sokan eljöttek a

tréningre: tanárok, szociális
munkások és rendõrök. A
cél, hogy megértsék a prob-
lémát, megtanulják kezelni a
krízishelyzeteket. Tudjanak
olyan folyamatokat elindíta-
ni, amelyek a tiszta életre
motiválják a fiatalokat. Segít-
senek a gyerekeknek, hogy
azok ne akarjanak a kábító-
szerhez nyúlni. Amikor egy
fiatal drogozni kezd, az már
a jéghegy csúcsa – mondta a
szentesi születésû szakem-
ber, aki 21 éve foglalkozik
drogosokkal.

Azzal nagyjából mindenki
egyetért: tetszik vagy nem, a
dizájner drog a hétvégi bulik
szerves (vagy szervetlen?)
része. A jelenséggel számolni
kell. Ráadásul  ezek hosszú
távú hatásai nem ismertek.

A használati szokások meg-
változtak, egyre fiatalabb
korban próbálják ki. Ez már
nem annyira deviancia, in-
kább hétköznapi jelenség.
Sok esetben a fiatal egy
partiélményt, a kikapcsoló-
dást vásárolja meg a kábító-
szerrel. Ezért új típusú ne-
hézségekkel kell szembenéz-
ni a kezelésnek. Arany Zol-
tán szerint a szentesi Dózsa-
ház Közösségi Tér munkája
a drog prevenció terén or-
szágos viszonylatban is pél-
daértékû.

Azt már csak a szerzõ teszi
hozzá, hogy 2014-re éppen
12-dére csökkent a hazai
droghelyzet kezelésére for-
dítható állami finanszírozás
összege.

Börcsök

A drog már csak a jéghegy csúcsa
(folytatás az 1. oldalról)

A közelmúltban megvaló-
sult a régi szeméttelepek
(Rákóczi úti, Berki és Termál
telepi) rekultivációja pályá-
zati forrásból. A Rákóczi utca
végén még nem fejezõdött
be a természetközeli élõhely
kialakítása, de az is hamaro-
san elkészül. Szirbik Imre
polgármester reményét fejez-
te ki, hogy az új átrakót és a
hamarosan elinduló gyûjtõ-
rendszert hosszú ideig hasz-
nálhatják a város lakói. 

Besenyei

Átalakuló
hulladékgazdálkodás

Strasbourgban járt Krausz
Jánosné és Hornyik László, a
két helyi baloldali politikus.
Ujhelyi István, az MSZP al-
elnöke, az Európai Parla-
ment szocialista képviselõjé-
nek meghívására október 5.
és 7. között betekintést nyer-
hettek az Európai Parlament
(EP) munkájába. A parla-
menti látogatás és az európai
intézmények mûködésének
megismerése, valamint az
aradi vértanúkra való emlé-
kezés mellett jutott idõ vá-
rosnézésre és jó hangulatú
közös éneklésre is. 

Az Európai Parlament
(EP) képviselõinek lehetõsé-
gében áll csoportok fogadá-
sára, melynek költségét utó-
lag megtérítik számukra.
Ujhelyi István EP képviselõ
idén a második csoportot fo-
gadta, a busz október 4-én
Budapestrõl indult a közel
50 baloldali politikussal és
15 órás út után érkezett meg
a szállásra, a Strasbourgtól
30 kilométerre lévõ Erstein
városába. Csongrád megyé-
bõl Krausz Jánosné képvise-
lõ és Hornyik László egykori
képviselõ számára nyílt le-
hetõség a látogatásra. Mint
fogalmaztak, ugyan nem
tagjai az MSZP-nek, de azért
eshetett rájuk a választás,
mert évek óta aktívan részt
vesznek a választási kam-
pányban a baloldal színeiben
és nyugdíjasként több sza-
badidõvel rendelkeznek.

Megérkezésük estéjén jó
hangulatú, összekovácsoló
vetélkedõ keretében adtak
számot uniós ismeretükrõl a

résztvevõk. Másnap a 751
fõs EP plenáris ülésén figyel-
hették és hallgathatták ma-
gyar nyelven a tanácskozást
a karzatról. A parlament
épületébe csak szigorú ellen-
õrzést követõen léphettek
be, ahol elõször Láng Péter,
az Európai Parlament láto-
gatói igazgatóságának ma-
gyar referense tartott szá-
mukra elõadást az európai
intézmények mûködésérõl.
A látogatók számára is elõ-
írás az elegáns öltözet, de
nem kötelezõ kosztüm vagy
öltöny viselése.

A migrációs kérdéssel
foglalkozó tanácskozáson
Ujhelyi István az MSZP és
Morvai Krisztina, a Jobbik
Magyarországért EP képvi-
selõje között folyó kisebb

vitát is hallhattak. Krausz
Jánosné szerint szenvedé-
lyes, de nem személyeskedõ
viták kísérték az érveléseket.
A szavazás elõtt Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság
elnöke foglalta össze a ta-
nácskozás során elhangzot-
takat. Érdekességként emlí-
tette Hornyik László, ha kép-
viselõ nem vesz részt a sza-
vazáson, akkor a munkatár-
sainak a jövedelmét vonják
el tõle. Ezt követõen a ma-
gyar látogatók közös fotózá-
son vettek részt a parlament
elõtti zászlóknál, ahol az
uniós államfõket is fényké-
pezni szokták. Majd az EP
mellett található Petõfi Sán-
dor téren megemlékeztek az
aradi vértanúkról és egy-egy
szál vörös rózsát helyeztek

el Petõfi szobránál. Hornyik
László kiemelte, a baloldali
képviselõk is fontosnak tart-
ják magyarságukat.

A délután városnézéssel,
hajókázással telt, este pedig
egy jó hangulatú vacsorával
zárult a nap, amelyen részt
vett Molnár Csaba, a Demok-
ratikus Koalíció EP képvise-
lõje is.

A két szentesi politikusnak
lehetõsége nyílt személyes
beszélgetésre is az EP képvi-
selõvel. Krausz Jánosné szá-
mára meglepõ volt Ujhelyi
István közvetlensége, de jó-
nak tartotta az ország min-
den részébõl érkezett MSZP-
s vezetõkkel, baloldali fiata-
lokkal, a választókerületek és
megyék legaktívabb tagjaival
való találkozást is. BG

Látogatás az Európai Parlamentben

Október 23-án, pénteken
9.30 órakor zászlófelvonással
majd a kopjafánál koszorú-
zással kezdõdik az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc, valamint a köztársaság
kikiáltásának évfordulója al-
kalmából rendezett városi
ünnepség. 10 órakor ünnepi
beszédet mond Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ a
megyeháza dísztermében.
Ezt követõen adják át a Dísz-
polgár címet és a Szentes Vá-
rosért Emlékérmeket.

Az ünnepségen közremû-
ködik Nagy János ny. igazga-
tó, díszpolgár, Tóth Evelin, a
Boros Sámuel SzKI, SzI tanu-
lója, a Szentesi Lajtha László
AMI fúvós kamaraegyüttese
és az 582. sz. Attila Cserkész-
csapat. 

* * *
A XXI. Alföldi Fotószalon

ünnepélyes megnyitója októ-
ber 23-án, pénteken 15 órakor
kezdõdik a Mûvelõdési és If-
júsági Házban. A kiállítást
megnyitja Szirbik Imre polgár-
mester, közremûködnek Seres
Antal és növendékei.

A kiállítás november 27-ig
látogatható az intézmény
nyitvatartási ideje alatt.

* * *
Október 22-én, csütörtö-

kön 16 órától indul a 23 órás
ünnepi kerékpáros tekergés,
amellyel az 1956-os forrada-
lomra emlékeznek a résztve-
võk. A 23 óra alatt 2-10 fõs
csapatok folyamatosan ke-
rékpároznak a városban a
Rákóczi-Damjanich-Jókai-
Bajcsy-Zsilinszky u. útvona-
lon. A rendezvény központja
a Deák-iskola udvara. 

* * *
Október 23-án, pénteken 9

órakor kezdõdik a VI. Váro-
sismereti Túraverseny „Sétálj
a forradalom jegyében” cím-
mel. Játékos tájékozódási
verseny felnõtteknek, csalá-
doknak, diákoknak. A túra
során városunk rejtett érté-
keit és az 1956-os forradalom
emlékeit kell a csapatoknak
felkeresnie. A verseny a Ter-
mészetjáró Gyermekek és
Diákok Országos Bajnoksá-
gának hivatalos fordulója.

Október 23-i ünnepség
és programok

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezõvá-
sárhelyi Tankerülete ezúton mond hálás köszönetet a
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos
Óvoda, Általános Iskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szen-
tes, Deák Ferenc utca 52-54. szám alatti feladatellátási he-
lyén 2015. augusztus 28. napján keletkezett tûz megfékezé-
sében és a tûzkár elhárításában nyújtott példaértékû segítsé-
gért a Katasztrófavédelem és a Szentesi Rendõrkapitányság
munkatársainak, Farkas Sándor országgyûlési képviselõ úr-
nak, Szentes Város Önkormányzatának, Szirbik Imre polgár-
mester úrnak, a környezõ települések polgármestereinek, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi Tankerü-
letének, Molnárné Tóth Györgyi tankerületi igazgató asz-
szonynak, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szege-
di Tankerületének, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi
igazgató asszonynak, a helyi polgárõrség tagjainak, az intéz-
mény munkavállalóinak, továbbá minden segítõ szervezet-
nek, közoktatási intézménynek, vállalkozónak, magánsze-
mélynek, akik a sajnálatos eseményrõl tudomást szerezve a
tagintézmény köznevelési, közoktatási és gyermekvédelmi
feladatellátásának elõsegítése érdekében nyújtott példaértékû
összefogásukkal és helytállásukkal  biztosították, hogy a
2015/2016. tanév az intézmény valamennyi óvodás gyerme-
ke, általános iskolás, szakiskolás tanulója számára a körül-
ményekhez képest zökkenõmentesen elkezdõdhessen és a
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ ellátottak meg-
felelõ elhelyezése megtörténhessen.

Tóthné Kecskeméti Katalin
tankerületi igazgató

Sajtóközlemény

Köszönet a példaértékû
összefogásért

A baloldali látogatócsoport az Európai Parlament épülete elõtt. Középen Ujhelyi István,
mellette balról Krausz Jánosné és Hornyik László.

400 tonna szelek-
tív szemét évente

A hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatást végzõ
Szentes Városellátó Nkft.
3.212 tonna kommunális
jellegû hulladékot gyûj-
tött be az elsõ félévben
5.744 db családi házas, 175
db társasházi (5.600 db la-
kás), 68 db intézményi és
649 db közületi ügyfél kö-
rébõl. A szelektíven be-
gyûjtött mûanyag, papír
és üveg hulladék mennyi-
sége 199 tonna volt.A szentesi felkészítõ trénin-

gen résztvevõ szakemberek
egy csoportja.
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(folytatás az 1. oldalról)
Balogh Melinda (képünkön középen) jelentõsnek tartja az

antropozófia ideológiáját, amely a módszer mögött van, köz-
pontjában a gyermek prioritást élvez akár a tananyag ellené-
ben is. A test-lélek-szellem egysége tehát átkerült a pedagó-
gia szintjére, eszmei alapokon nyugszik az oktatás. Lényege,
hogy kibontakozhasson az egyéniség, a sajátos képességek.
Szorongás nélkül lehet tanulni, szabadon gondolkozni, tuda-
tosan cselekedni. A Waldorf iskola teljeskörû, az óvodát, is-
kolát és a középiskolát is  magába foglaló nevelési rendszer.

A szülõk részvételét a folyamatos találkozók hivatottak tá-
mogatni, melyek az indulás elõtt is lesznek, a következõ ok-
tóber 31-én a Dózsa-házban. Késõbb ezeken a pedagógusok-
kal közös nevelési megoldási eszközöket találhatnak a jelen-
levõk, támogatást és segítséget kaphatnak. A hozzátartozók
részérõl alakulhatnak szülõi munkacsoportok, akik például
pályázatokat írnak, segítenek a beszerzésben, s akár a játékok
elkészítésében, az osztályok kifestésében. Az intézményben
történõ nevelés az államilag elfogadott nevelési keret-tanterv
szerint mûködik, az óvodai program szintén államilag enge-
délyezett.

Az induláshoz nemcsak egy épületre lenne szükség: egy-
elõre Waldorf pedagógusok jelentkezését is várja a vállalkozó
személyiségû három gyermekes édesanya. (A pedagógusokat
Budapesten és Solymáron is képzik.) Az intézmény nonprofit
szervezetként mûködhet finanszírozását illetõen, amely álla-
mi támogatásokat is fogadna, s fontos, hogy az anyagilag ke-
vesebb lehetõséggel bírók számíthatnak a közösség támoga-
tására. 

H. A. V.

Waldorf-óvoda és -iskola
nyílhat Szentesen

Október 7-én délelõtt a Szentes Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtára egy „varázslatosan jogos” rendezvénynek adott
otthont. A Liget Mûhely Alapítvány által kiadott Szitakötõ
folyóirathoz kapcsolódó 2015/2016-os pályázatot megnyerve
lehetõséget kaptunk a Varázsjogar címû, gyermekjogokat
megismertetõ foglalkozás megrendezésére. 

A meghívott negyedikes osztály tanulói, szüleik, érdeklõdõ
pedagógusok és civil szervezetek képviselõi kíváncsian nyi-
tottak be az ajtón: vajon hogyan lehet játékosan ismerkedni a
jogokkal, mikor azok száraz, rizsporos és túlságosan komoly
dolgok. 

Az elõzetes elvárásokra, elképzelésekre energikusan, vidá-
man és gyorsan rácáfolt dr. Horgas Judit tehetséggondozásért
felelõs szakember, a Szitakötõ folyóirat szerkesztõje. Szinte
észre sem vettük, és máris tudtuk, hogy miben hasonlítanak,
vagy különböznek csapatunk tagjai. A legkisebb gond nélkül
rajzoltuk egy közös alakra magunkat, hogy ezzel ne csak a
külsõ, de belsõ tulajdonságainkat is megmutassuk egymás-
nak. S mivel az embernek – és gyereknek – nem csak jogai,
hanem kötelességei is vannak, Judit ezeket is értõ odafigye-
léssel, alapossággal ismertette meg velünk. 

Végül a játékban kifáradt diákok, felnõttek egy kis elemó-
zsia, innivaló mellett diskurálhattak a történtekrõl, vitathat-
ták meg véleményüket, nézeteiket. Abban azonban mindenki
egyetértett, hogy ilyen izgalmasan, interaktívan ritkán lehet
tanulni. Eldöntöttük: legközelebb is jogot formálunk a rész-
vételre.

Szûcs Janka
gyermekkönyvtáros

Szitakötõ-koordinátor

Varázsjogar
foglalkozás a

gyermekkönyvtárban

Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület50 év feletti számára
hirdette meg a Matuzsálem Kupát október 9-én délután a
Gerecz-tavon. A telepítést követõ elsõ horgászat bõséges
fogást és szoros eredményt hozott. Az elsõ helyet és a vele
járó vándorkupát Molnár János vihette haza 36,8 kilogramm
összfogásával. Második Postás Lajos (35,8 kg), harmadik
Dömösi Ferencné (35,64) kg lett. Másnap reggel kissé borult,
szeles idõjárás fogadta a Pontyfogó Horgászverseny
résztvevõit a Gerecz-tavon. Talán a kellemetlen idõ is okozta,
hogy a fogási eredmények elmaradtak az elõzõ napétól. Az
amatõröknél Postás Lajos bizonyult a legjobbnak 16,8
kilogramm kifogott hallal, 2. Koncz István (8,9 kg), 3. Kanász
N. István (7,98 kg) lett. A versenyzõi kategóriát és a
vándorkupát ezúttal is Molnár János szerezte meg 19,7 kg
súllyal, a 2. Rozgonyi Sándor (13,12 kg), és a 3. Várdai Béla
(6,98 kg) elõtt.

A legközelebbi versenyt, a Köztársaság Kupát október 23-
án rendezik a Kurca városi szakaszán.

Folytatta a szeptember végén kezdett haltelepítéseket az
egyesület. Október 8-án a Gerecz tóba került 20 mázsa három
nyaras ponty, a héten pedig a Kurcába 15 mázsa három
nyaras ponty, 430 kg két nyaras ponty, 150 kg két nyaras
csuka, 100 kg két nyaras compó, 100 kg két nyaras
aranykárász és 200 kg két nyaras süllõ. A Vekerbe 150 kg két
nyaras pontyot és 50 kg két nyaras csukát, míg a Pankotai
tóba 10 mázsa három nyaras pontyot eresztettek. Halat is
mentettek a horgászellenõrök segítségével október 5-én. A
„Lavor" leeresztése után kb. 120 kg halat - köztük sok védett
fajt – helyeztek át a Kurcába.

bes

Telepítések
és versenyek

Szeptember végén rendez-
ték meg a  HUNGEXPO te-
rületén az Országos Mezõ-
gazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásárt (OMÉK),
melyet ezúttal is hatalmas
érdeklõdés övezett. Nap,
mint nap óriási tömegek lá-
togattak ki a helyszínre,
hogy megcsodálják hazai
termelõink standjainak szí-
ne-javát, kóstoljanak, vásá-
roljanak, és a különbözõ elõ-
adásokat meghallgatva érde-
kes, aktuális és mindenkit
érintõ dolgokról szerezzenek
információkat.

Az idei OMÉK egyik leg-
érdekesebb helyszíne, és
húsba vágó eseménye volt
az OTP által szervezett kon-
ferencia, ahol a magyar gaz-
daságot, kisebb és nagyobb
vállalkozásokat meghatáro-
zó, 2020-ig tartó EU-s forrá-
sok elérhetõségérõl, és kon-
cepcióiról esett szó. Emellett,
a pályázathoz szükséges
banki finanszírozás is a leg-
fontosabb kérdések közé tar-
tozott. A kiállításhoz szoro-
san kapcsolódó Vidékfejlesz-
tési Program egy új idõszá-
mítás kezdetét is jelenti.

Ledó Ferenc, a DélKerTÉSZ
elnöke a zöldség, gyümölcs-
termelés- és feldolgozásról,
mint stratégiai területrõl tar-
tott elõadást dr. Apáti Ferenc,
egyetemi docenssel karöltve.
Az elõadásukat követõen e
témakörben is sor került pa-

nelbeszélgetésre, ahol elsõ-
ként dr. Csikai Miklós, az
Árpád-Agrár Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója kapott szót, aki
mint mindig, most is az in-
nováció és a folyamatos fej-
lesztések fontosságát hang-
súlyozta. Véleménye szerint
kizárólag ez jelenti a jövõt,
legyen szó a hazai zöldség-
termesztés versenyképessé-
gérõl, világpiaci rangjáról,
vagy éppen a munkahelyte-
remtésrõl. 

Az Árpád-Agrár Zrt. és a
DélKerTÉSZ által épített kö-
zös standon a laikus termelõ
kíváncsian érdeklõdött arról,
hogy például milyen techno-
lógiával és módszer alapján
tudna a jövõben termelni. A
cégcsoport kertészei a kiállí-
tás idején több ízben tartot-
tak úgynevezett gyorstalpaló
tanfolyamot az érdeklõdõk
számára.

A „G” pavilonban elhelye-
zett dél-alföldi régió standjai
között egyik kedvenc volt az

óriás méretû paprika és pa-
radicsom szoborzöldség,
amely már távolról hívoga-
tott gyerekeket, felnõtteket
egyaránt. A legnagyobb sike-
re mégis a legkisebb dolgok-
nak volt – egy különleges
makett kelt szó szerint életre
a mini fóliasátorban zöldellõ
palántákkal, és a mellette lé-
võ tárolókban zümmögõ mé-
hekkel, melyek jól illusztrál-
ták a biológiai növényvéde-
lem fontosságát a tudatos és
környezetbarát kertészetek-
ben. 

Az OMÉK tehát elérte ki-
tûzött célját: a hazai terme-
lõk ismét bebizonyították,
hogy milyen a minõségi ma-
gyar áru, milyenek a legjobb
magyar termékek, és milyen
fontos az, hogy a magyar vá-
sárlók valóban tudatosan fi-
gyeljenek arra, hogy a leg-
jobbat tegyék az asztalra –
azaz a hazai zöldségeket,
gyümölcsöket és élelmisze-
reket.

Az Árpád és a TÉSZ az
OMÉK kiemelt kiállítói

Az FM ASzK-Bartha Já-
nos Kertészeti Szakképzõ
Iskola idén ünnepelte fenn-
állásának 75. évfordulóját.
Az ünnepléssel együtt egy-
szersmind megnyitották a
17. “Kertmagyarország felé”
kiállítást is.

„A Barthában tanultunk“ –
ez volt a mottója az ese-
ménynek, melyen egykori
mezgés diákok szólaltak fel,
s osztották meg évtizedekkel
ezelõtti élményeiket a hall-
gatósággal. Az ünnepélyes
megnyitón dr. Simon Attila
István, a Földmûvelésügyi
Minisztérium közigazgatási
államtitkára hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy a kerté-
szet a harmadik legnagyobb
ágazat a mezõgazdaságban.
Felidézte az iskola alapításá-
nak körülményeit , miszerint
a Bartha János és Tóth Krisz-
tina a házaspár 1890-es vég-
rendeletében minden ingat-
lanát a leendõ iskola létesíté-
sére adományozta, mely
álom 1940-ben valósult meg.
A 17. „Kertmagyarország
felé“ kiállítás kapcsán emlé-
keztetett arra, hogy a „Kert-
Magyarország“ ma megvaló-
sítható. Ezt követõen emlék-
lapot adott át Udvardi István
igazgatónak a 75 éves évfor-
duló alkalmából.

Ezután Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ arról
beszélt, hogy õ maga is sze-
retett volna a Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola
tanulója lenni, biztatott a
szülõk és pedagógusok ösz-
szefogására, a szép eredmé-

nyek számának növelésére.
Szirbik Imre polgármester el-
mondta, hogy az eddigi 75
évre méltán lehet büszke az
iskola, s fontosnak tartotta
hangsúlyozni, hogy a meg-
kezdett irányvonalért érde-
mes tenni.

Késõbb Udvardi István
mondott beszédet a termál-
víz-alapú termesztésrõl, szó-
ba került, hogy Õze Lajos is
a Mezgé tanulója volt. Ki-
emelte, hogy jövõben egyre
nagyobb szerepe lesz a csalá-
di gazdaságoknak is. Kiosz-
totta a pedagógus emlékér-
meket és okleveleket is, illet-
ve ekkor hirdették ki az
Ádám Zsuzsa virágkötészeti
verseny eredményeit: két ka-
tegóriában Ocskó Renáta és
Bertók Virág vehették át az el-
sõ helyért járó elismerést.

Ezt követõen Farkas László,
a Pankotai Agrár Zrt. nö-
vénytermesztési igazgatója
és dr. Gyuricza Csaba, a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal elnöke osztották

meg barthás emlékeiket a
közönséggel. Farkas László
éppen 50 éve végzett az isko-
lában. Jó tanácsokkal Hajnal
Sándor, a Magyar Gyula Ker-
tészeti Szakképzõ Iskola
igazgatója és Ledó Ferenc, a
FruitVeB terméktanács elnö-
ke látta el a diákokat, illetve
osztotta meg eddigi élmé-
nyeit, tapasztalatait. A beszé-
deket színesítette a Koszta
József Általános Iskola nép-
táncosainak elõadása, zon-
gorajáték és gitárszó is.

Mindeközben már meg le-
hetett tekinteni a „Kertma-
gyarország felé“ kiállítást is,
ahol nemcsak a tangazdaság-
ban termelt termékeket vásá-
rolhatták meg az érdeklõdõk,
hanem a környék õstermelõi,
kézmûvesei is bemutatkoz-
tak: fonott árut, mézet és tej-
termékeket vásárolhattak a
„Kertmagyarország felé“ ki-
állítás látogatói.

H. A. V. 

75 éves a kertészeti szakképzõ iskola

„Én is barthás voltam” 

Várdai Béla és a gyõztes Molnár János
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Ismét Kossuth-díjas ze-
nészt üdvözölhetünk a váro-
sunkban. Olyan formátumú
személyiséget, aki nélkül tán
el sem indult volna a máig
mûködõ táncház-mozgalom,
nem emelkedett volna ekko-
ra rangra a magyar népzene-
kultúra, és nem tartana ott a
magyar világzenei kultúra
sem (a maga sokszínûségé-
vel), ahol jelenleg tart. Sebõ
Ferenc érkezik hozzánk a ró-
la elnevezett együttes élén
október 22-én csütörtökön,
hogy ünnepi koncertet ad-
hasson társaival 19 órai kez-
dettel a zeneiskolában, a
Zene-Világ-Zene sorozat
„könnyûzenei” nyitánya-
ként.

Ha az 1972-ben (a már más
dimenzióban élõ Halmos Bé-
la társaságában) készült Jó-
zsef Attila-lemezét Berek Ka-
tinak „adjuk”, elmondhatjuk,
hogy a Sebõ együttes stílust
teremtett az elsõ két lemezé-
vel, mégpedig két különbö-
zõt. A cím nélküli elsõ az au-
tentikus népzenére irányítot-
ta a figyelmet, azt pedig,
hogy a beszédes címû Éne-
kelt versek mirõl szól, nem
kell megmagyarázni. Más
kérdés, hogy a zenekar ké-
sõbb az utóbbi irányzatot
preferálta inkább, olyannyi-
ra, hogy a munkásságával
(akarva-akaratlan) számos
zenekar iránytûjévé, példa-
képévé vált. Közben persze
maguk is tovább léptek.
Nagy László, József Attila,
Lázár Ervin: a költõk, akik-

nek Sebõék önálló lemezt
szenteltek, jó néhány további
(koncepcionális) válogatás
összeállítása mellett. A szen-
tesi koncert mûsora is min-
den bizonnyal ezeken az
anyagokon alapul.

A mostani trió-formáció
tagja egyébként (nem tegnap
óta) a számos hangszert
megszólaltatni tudó Barvich
Iván, aki Guessous Majda Má-
ria, alias Mesi együttesével
az elõzõ évadban járt ná-
lunk. Az õ közbenjárásával
jöhetett létre Sebõ Ferenc – tu-
domásom szerint – elsõ
szentesi fellépése. Azé a Se-
bõ Ferencé, akirõl a 60. szü-
letésnapja alkalmából csodá-
latos portréfilm készült, és
akinek zenei, zenei szervezõi
és -szerkesztõi munkája mel-
lett az építészi tevékenysége
sem jelentéktelen. Aki a mai
napig aktív, és nélkülözhe-
tetlen kutatómunkát végez a
magyar népzene szolgálatá-
ban: a felgyûjtött anyagok
feldolgozása, rendszerezése
tárgyában.

Akinek – legendás zenész-
hez méltó módon - legendás
történetei vannak (amelyek
közül kiemelkedik Aczél elv-
társsal való találkozása a
táncházmozgalom hõskorá-
ban), és aki – természetesen
– zenélni sem felejtett el.

Igen. Újabb kihagyhatatlan
koncert vár ránk, és nem ki-
zárólag az októberi ünnep
kapcsán. Becsüljük hát meg
önmagunkat is vele és általa!

olasz

Újabb legendás
zenész-vendég

Az 1914-18-ig tartó Nagy
Háború centenáriumához a
Koszta József Múzeum egy
igen érdekes és látványos,
háromdimenziós kiállítás-
sal kapcsolódik. A Magyar
Nemzeti Múzeum vándor-
kiállítását fogadja az intéz-
mény, a tárlat az elsõ világ-
háborúban készült térhatá-
sú fotókon mutatja be, hoz-
za szinte érinthetõ közel-
ségbe a hadi eseményeket.

A néhány éve rendezett
nagy sikerû sztereofotó-ki-
állítás (Térbe zárt pillanat)
után ismét kuriózumot, mu-
zeális értékû háromdimenzi-
ós fényképeket mutat be a
múzeum: a fotók egy piros-
kék szemüveg segítségével
térhatásúvá válnak, a magas-
ság és a szélesség két dimen-
ziója mellett a mélység har-
madik dimenziójával gazda-
godnak. Mindegyik felvétel
az elsõ világháborúhoz kap-
csolódik, s mindegyik erede-
tije egy sztereofénykép. Ez a
különleges fotográfia valójá-

ban kettõ, egymástól kissé
eltérõ képbõl áll, amelyeket
az emberi szem állásának
megfelelõen két különbözõ
szögbõl vettek fel ugyanar-
ról a tárgyról. A képpár egy
speciális szerkezetben, a
sztereoszkópban szemlélve
egyetlen térhatású képpé ol-
vad össze a képnézegetõ
tudatában. A négy gyûjte-
ménybõl (Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Fénykép-
tára, Felvinczi Sándor magán-
gyûjteménye, Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Fotóar-
chívuma, Strobl Alajos Em-

lékhely Alapítvány) váloga-
tott sztereoképek a digitális
képfeldolgozás és az úgyne-
vezett anaglif-eljárás segítsé-
gével, sztereonézõ készülék
nélkül válnak háromdimen-
zióssá. A több mint száz éve
ismert anaglif-technika lé-
nyege, hogy a jobb és a bal
szem helyzetének megfelelõ-
en felvett két képet úgyneve-
zett kiegészítõ – komple-
menter – színekkel (pirossal
és kékkel) másolják egymás-
ra. Az így kapott képet a
szemüveg segítségével, a ki-
egészítõ színek hatásmecha-

nizmusának köszönhetõen,
az emberi agy térben képes
érzékelni. Az üzletemberek
hamar felfedezték, hogy a
Nagy Háború hadszínterei-
rõl, eseményeirõl beszámoló
plasztikus képek nagy ér-
deklõdésre tarthatnak szá-
mot. Erre alapozva a német,
brit és amerikai cégek világ-
háborús sztereofénykép-
sorozatokat állítottak össze
és árusítottak a képi infor-
mációkra éhes nagyközön-
ségnek. A nagypolitikán, a
szemben álló felek propa-
gandájának bemutatásán túl
a tárlat néhány privát fotó
segítségével betekintést en-
ged a hétköznapokba is.

A múzeum megyeházi
épületében október 22-én,
csütörtökön 16.30-kor Bognár
Katalin fõmuzeológus, a tár-
lat egyik rendezõje nyitja
meg a kiállítást, közremû-
ködnek a gimnázium tanulói
Megtekinthetõ 2016. január
30-ig.

D. J.

A Nagy Háború piros-kék
szemüvegben

Hagyományosan a lakossággal együttmûködve hirdette
meg õszi „Táblavadász“ akcióját a Szentesi Rendõrkapi-
tányság. A kezdeményezés célja, hogy közösen találják
meg azokat a pontokat a városban, ahol a közlekedési jel-
zések félreérthetõk, eltúlzottak, vagy éppen hiányosak. Az
adott útszakasz fenntartójával a rendõrség egyeztet arról,
mi történjen a lakosok által jelzett helyszíneken. Legutóbb
2013-ban hirdették meg az akciót, melyhez a lakosok egy
hónap alatt 31 bejelentést tettek. Legtöbben közlekedési
táblák hiányát vetették fel, de növényzettõl nem belátható
útkeresztezõdésrõl és elhasználódott közúti jelzõtábláról is
érkezett jelzés. Hatására megtörtént a 451. számú fõút és a

Berki út keresztezõdésének felülvizsgálata és valamennyi
útburkolati jel felújítása, új fényvisszaverõ táblák elhe-
lyezése, továbbá úgynevezett akusztikai küszöbök beépí-
tése az úttestbe. A Városellátó Nonprofit Kft. az akcióban
jelzett helyekre külön figyelmet fordít.

Idén is hasonló együttmûködésre számítanak a szentesi
rendõrök. A problémákat november közepéig postai úton
(6600 Szentes, Kossuth u. 43.), vagy elektronikus levélben
az ugyelet.szentesrk@csongrad.police.hu címen várják.

Újra táblavadászat

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete erõsí-
tené a kapcsolatot a civil szférával és az önkormányzatokkal.
A szociális közösségfejlesztésrõl szakmai konferenciát tartot-
tak a Dózsa-házban.

A Magyar Vöröskereszt országos igazgatóságának közös-
ségfejlesztést célzó pályázata alapján szervezték ezt a szak-
mai napot, mondta Kása Gabriella, a Vöröskereszt Csongrád
megyei megbízott igazgatója.

Céljuk, hogy a megyei önkormányzatok, a térségben tevé-
kenykedõ szociális intézmények és civil szervezetek az adott
települések érdekében együtt dolgozzanak.

A rendezvény megnyitóján Szirbik Imre polgármester arról
beszélt, hogy a civil és a közszféra együtt tud olyat létrehoz-
ni, ami alapvetõ társadalmi érdek.

Erre az összefogásra minden eddiginél nagyobb szükség
van most, mondta a helyi Vöröskereszt titkára, Agócs
Lászlóné, akitõl elhangzott, bár eredetileg nem ide tervezték,
mégis megfelelõ helyre került végül a rendezvény, mert 2001-
ben már házigazdái voltak egy önkéntesek számára szerve-
zett konferenciának. 

Négy fõ témában osztották meg tapasztalataikat a meghí-
vott elõadók: a mintegy 80 jelenlévõ hallhatott Csali Annamá-
riától, a Magyar Vöröskereszt kommunikációs igazgatójától a
lehetõségek még jobb kihasználásáról. A hátrányos helyzetû
családokat érintõ civil és a helyi kapcsolódási pontokról be-
szélt Lencséné Szalontai Mária, a polgármesteri hiavtal szociá-
lis irodájának vezetõje. A szociális, valamint a gyermekvédel-
mi rendszerben az ellátási forma szerteágazóbbá vált, ez nem
egyszerûsíti az eljárást, de azon vannak kollégáival, hogy
megtalálják a megfelelõ ügyintézõt az ügyfelek, mondta az
irodavezetõ, aki segített eligazodni a jogszabályok csûrcsava-
ros fogalmazásaiban. A Praktikus hétköznapok – Én így csi-
nálom címszó alatt ötletek cseréltek gazdát. Puskásné Halál
Ágnes, a gondozási központ igazgatója megosztotta, hogy
Szegváron miként mûködik sikeresen a közösségfejlesztés.

Ciumandru Angéla, a Kisteleki Szociális Központ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat vezetõjeként, illetve az ottani mozgáskor-
látozottak titkáraként adott hasznos információkat. 

Tapasztalatcsere alakult ki arról is, mit tehet az egyén a kö-
zösségért.

A konferencia a Családi Lappal karöltve valósult meg, a je-
lenlévõk kaptak egy-egy példányt a magazinból, elõfizeté-
sükkel támogathatják a lapot.

D. J.

A Vöröskereszt
a közösségértNagy az Isten állatkertje,

mondhatnám a kifejezés
legnemesebb, bibliai értel-
mében. És hogy milyen
nagy? Nos, szombat délután
kiderült, amikor benépesült
a Szent Anna templom ud-
vara. Papagájok, hörcsögök,
nyuszik, cicák és kutyusok
„járultak” Isten színe elé,
utóbbiak – praktikus okok-
ból – szigorúan elkülönítve.

Bár még fél óra hátra volt
a kisállat szépségverseny
kezdetéig, a plébánia elõtti
parkoló már megtelt. Min-
denhol madárkalitkák és
cicahordozók. A pórázok
egyik végén jobbára szelíd
házõrzõk, míg a másikon iz-
gatott gyerekek. – A kutyu-
sok maradjanak a templom
mellett, a többieket vigyétek
be az udvarra!- irányított az
egyik segítõ. – Eddig 66 ku-
tyánk van, 28 cicánk és még
nincs vége. – Õ Mamusz, az
én törpenyuszim! Sokat
eszik, ezért lett ilyen nagy -
mutatta büszkén a 9 éves Vi-
ki a fajtájához képest való-

ban termetes jószágot. Hoz-
zá hasonlóan Dorina Csigu-
sza is az egyéb kategóriában
indult: – Spongya Bob ked-
venc csigájáról kapta a ne-
vét. Nagyon aranyos – mo-
solygott a kislány – A panel-
lakók ideális háziállata – tet-
te hozzá az anyukája. 

Az „állati” jó ötlet dr.
Gruber László plébánostól
származik, aki több mint egy
éve vezeti a szentesi katoli-
kus gyülekezetet. Nem mel-
lesleg saját,  Kristóf nevû ci-
cája volt a mezõny 1-es szá-
mú versenyzõje. – Szentség-
törés lenne a mai seregszem-
lét egyfajta egyházi marke-
tingfogásnak tekinteni? –
kérdeztem tõle. – Nem
szentségtörés. Nagyon sokan
eljöttek. Azt gondolom,
hogyha a gyerekek az állata-
ikat a Jóisten felé közelítve
látják, még inkább megértik,
hogy õket is külön védelem
és tisztelet illeti meg. És va-
lóban ez egy lelkipásztori fo-
gás, hogy a gyerekek a kis
kedvenceik megáldása után

a misére is eljöjjenek  – me-
sélte az atya. Az áldás a tör-
petyúk Minci esetében – aki
a mezõny egyetlen haszonál-
lata volt – életmentõnek bi-
zonyult. Konkrétan a leveses
fazéktól mentette meg õt a
Jóisten. – 50 testvére van ott-
hon, anyukám majd levágja
õket. Mincit kivéve, mert õ
mindjárt szent lesz  – össze-
gezte a tényállást Fanny (al-
só képünkön).

A Szabics ikrek (felsõ ké-
pünkön) cicát hoztak, abból
viszont mindjárt hármat. A
kicsik még csak egy hetesek,
ezért nem lehetett õket ki-
venni az „inkubátorból”.  Az
állatok többsége megadóan
tûrte a szenteltvíz „esõt”.
Csak egy kutyus tiltakozott,
bár utóbb kiderült: õt inkább
egy izgatott szuka zavarta. A
verseny kimenetelét nem az
isteni gondviselés, hanem dr.
Kun Szabó István állatorvos
irányította, aki –  saját beval-
lása szerint – szigorú szak-

mai szempontok alapján
rangsorolt: – Tõlem minden
jószág aranyfokozatot kapot-
t– mondta nevetve a zsûri el-
nöke. Persze a közönség is
szavazott, mégpedig név
nélkül, titkosan.

A szépségversenyt ökume-
nikus, zenés diákmise zárta.
Zatykó László ferences rendi
szerzetes mondott áldást. Az
Új Hajtás 102 Keresztény Kö-
zösség tagjai hangszeres kí-
séret mellett énekeltek a re-
formátus Kiss Bálintos és a
katolikus Szent Erzsébetes
diákoknak. A díjazott jószá-
gok – vagyis mindegyik – ál-
lateledelt, kétlábú gazdáik
pedig csokoládét kaptak
ajándékba. A verseny tiszta-
ságát jelzi Gruber atya záró-
mondata, aki – bár némi saj-
nálkozással a hangjában –
mosolyogva megjegyezte:
„Nem történt bunda, mert az
én macskám nem lett közön-
ségdíjas”.

Börcsök

Mincibõl pedig szombaton szent lett
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Folytatta remek sorozatát
a megyei elsõ osztályban a
Szentesi Kinizsi labdarúgó-
csapata. A mieink a máso-
dik félidõben nyújtott telje-
sítményüknek köszönhetõ-
en nyertek 3-0-ra a Mind-
szent ellen, ezzel megerõsí-
tették helyüket az élme-
zõnyben.

Már az elsõ félidõben is
akadtak lehetõségei a szente-
sieknek, ám a legközelebb a
gólhoz Orovecz révén egy ka-
pufáig jutott a csapat. Nem
panaszkodhattak a nézõk,
mert a vendégek sem álltak
be védekezni, sõt, komoly
helyzetei is voltak az egykor
a Szentesben futballozó, ma
már Mindszenten edzõskö-
dõ Tóth Csaba együttesének,
de szerencsére elkapkodták
ezeket a lehetõségeiket Mi-
hály Róberték. A szünet után
szinte azonnal góllal nyitott
a Kinizsi, Kovács Norbert
szinte lemásolta Böde Dániel-
nek a feröeriek ellen szerzett
második találatát, lefordult
az ellenfelérõl, majd védhe-
tetlenül bombázott a kapu-
ba. A gól után még magabiz-
tosabban futballozott a Kini-
zsi, majd a 60. percben
Vincze, egy perccel késõbb is-
mét Kovács volt eredményes.
A találkozó végén a vendé-
gek Mihály révén még szé-
píthettek volna, de Gömöri
helyett a kapufa mentett, így
sikerült újabb mérkõzést le-
hoznia kapott gól nélkül

Koncz Zsolt együttesének. A
játékos-edzõ a találkozót kö-
vetõen úgy nyilatkozott,
hogy a mérkõzés elejétõl
kezdve igyekeztek letámad-
ni már a saját térfelükön el-
lenfelüket, és abból akciókat
vezetni. Ekkor azonban még
nem jól osztották el a terüle-
teket, amit ellenfelük kihasz-
nált, és több alkalommal is
lekontrázták a mieinket. –
Azt gondolom, hogy erõvel
is jobban bírtuk ezt a kilenc-
ven percet, mint a Mind-
szent, végig uraltuk a talál-
kozót – mondta Koncz Zsolt.
– Külön öröm számomra,
hogy Kovács Norbert két
gólt is szerzett, illetve, hogy
nem kaptunk gólt, de ezért
sokat is tettünk a mérkõzé-
sen. Ha korábban sikerült
volna gólt szereznünk, akkor
úgy érzem, hogy már hama-
rabb is eldõlhetett volna a ta-

lálkozó, de így is elégedetten
nyilatkozhatom, gratulálok a
srácoknak, nagyon jól dolgo-
zott mindenki.

Az ifjúsági csapat egy ke-
mény, rugdosódós mérkõzé-
sen gyõzte le a Mindszentet
6-1-re úgy, hogy az ellenfél-
nél hárman sárga, ketten pi-
ros lapot kaptak. A Kinizsi-
ben Arató Márk négy gólt
szerzett, és a fiatalok a 37.
percben már 5-0-ra vezettek.

A Kinizsi felnõtt együttese
a negyedik helyen áll a táb-
lázaton 18 ponttal, míg a fia-
talok a másodikak, holtver-
senyben a Makóval, 24 pon-
tot gyûjtve. 

A Szentes legközelebb a
Szegedi VSE otthonában lép
pályára, a felnõtt együttes
szombaton 14 óra 30 perckor
kezd a megyeszékhelyen.

hv

1969 óta rendezik meg
Szentesen a Gallasz Béla
sakk emlékversenyt. Váro-
sunk legrégebbi, a kezde-
tektõl folyamatosan meg-
rendezett sportversenye kö-
zel 50 éve, melyre október
24-én, szombaton várják a
versenyzõket a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.

Gallasz Béla (1901 – 1960)
emlékét méltón õrzi a hosz-
szú múltra visszatekintõ ver-
seny. Nagyon sok tehetséges
szentesi sakkozót nevelt ki,
az akkori sakkélet nagyszerû
irányítója volt, akire a mai já-
tékosok is szívesen emlékez-
nek, idézte fel alakját Kozák

János, a Szentesi Sakk SE el-
nöke. Kezdetben felnõttek
számára írták ki a megmé-
rettetést, késõbb, a 80-as
években már a gyerekek is
bekapcsolódtak, elevenítette
fel az esemény történetét
Kõhalminé Forrai Julianna, a
klub alelnöke, csapatvezetõ-
je. 

Várják az összes helyi is-
kola sakkozni szeretõ tanu-
lóját a jövõ szombati ver-

senyre, valamint a felnõtt já-
tékosokat is, akik igazolt
versenyzõk, illetve itt lak-
nak, vagy a városhoz kötõd-
nek. Az egyesület elnöke
megemlítette, hogy meghív-
ták Salánki Endrét és dr. Lovas

Dánielt, akik itt kezdték a
sakkozást, s szép karriert fu-
tottak be, de ma már Kecske-
méten játszanak. 

A felnõtt verseny elsõ he-
lyezettje, megzsakítás nélkü-
li három gyõzelem után elvi-
heti a nagy kupát, erre a két-
szeres gyõztes Volosin Vla-

gyimir mesternek van most
esélye, mondta Kozák János.
A kupán kívül érmek, sakk
szakkönyvek találnak gazdá-
ra a legjobb helyezéseket el-
érõk között. Illetve valószí-
nûleg egy régi sakk-készlet
is, melyrõl éppen lapunkban
írtunk a közelmúltban: az
egykori játékos, Vass Dezsõ

ajánlotta fel 1972-ben nyert,
díszes, faragott készletét egy
rangos verseny díjaként. A
sakkegyesületben örülnek a
felajánlásnak, mondván, a
nagy hagyományokkal ren-

delkezõ Gallasz-emlékver-
seny igazán méltó lehet erre. 

A verseny napján reggel 8
órától lehet nevezni, fél 9-
kor Kovács János, az önkor-
mányzat sportbizottságának
elnöke nyitja meg az ese-
ményt. A Gallasz-család is je-
len lesz, õk minden évben
anyagilag is hozzájárulnak a
verseny lebonyolításához.

Az egyesületet nagy vesz-
teség érte, hiszen az NB II-
ben szereplõ csapat elsõ táb-
láján játszó Volosin Vlagyi-
mir sajnos Kecskemétre iga-
zolt az NB I-be, s helyére
még nem tudtak igazolni
senkit. Mivel gyengült a
szentesi együttes, elnökük
szerint a céljuk nem lehet
más, mint a biztos bent-
maradás kiharcolása. Az
utánpótlásra is számítanak:
hétfõnként és csütörtökön-
ként 16 órától a Móriczban
szívesen látnak minden ér-
deklõdõt, azokat a gyereke-
ket is, akikben a szülõ fantá-
ziát lát.

D. J.

Gal lasz Béla
emlékére sakkoznak

Változatos, izgalmas mér-
kõzésen döntetlent játszott
a Valdor-Szentesi VK férfi
vízilabda-csapata az újonc
Miskolc gárdájával. A 9-9-es
döntetlen után egyik fél
sem volt igazán elégedett,
bár Lukács Dénes, a Szentes
szakvezetõje úgy nyilatko-
zott, hogy a jövõ a szentesi
fiataloké.

Az elsõ negyedet a mieink,
a második nyolc percet a
Miskolc nyerte egy-egy gól-
lal, így félidõben 4-4 állt az
eredményjelzõn. A két gárda
a harmadik negyedben sem
bírt egymással, ráadásul a
vendégek az utolsó nyolc
percben a vezetést is átvet-
ték, de Lazic kapus – no meg
a szerencse – gondoskodott
arról, hogy ez az elõny ne le-
gyen behozhatatlan a hajrá-
ra. Somogyi Balázs fél perccel
a vége elõtt egyenlített, és
bár volt ok az izgalomra bõ-
ven az utolsó 25 másodperc-
ben, végül maradt a senki-
nek sem jó iksz a lefújáskor.
– Azt gondolom a játék képe
alapján igazságos eredmény
születetett – mondta a talál-

kozó után Lukács Dénes, a
Valdor szakvezetõje. – Jó
mérkõzést játszottunk a Mis-
kolccal, azt hiszem, a nézõk
jól szórakoztak a találkozón.
Jó csapat volt az ellenfelünk,
olyan ellenfél, akik annyiban
térnek el tõlünk, hogy nem
szerepeltetnek utánpótlásko-
rú játékosokat. Én annak
örülök, ami nálunk van,
mert meggyõzõdésem, hogy
egyszer más körülmények
lesznek a magyar vízilabdá-
ban, és akkor is kell csapat-
nak lennie Szentesen, már-
pedig Szentesen lesz! Jelen-
leg a 18 játékosunkból hét
utánpótláskorú fiatal az, aki
készül velünk. Válogatott
kerettag játékos valamennyi,
nekik most egyelõre csak

két-három percek jutnak
egy-egy mérkõzésen, de be
fognak érni. A rutinos játéko-
sokra most nagyobb teher
hárul, de hátrányból ma
is vissza tudtuk hozni a
meccset, kondícionális prob-
lémáink nem voltak. Három
együttes között dõl majd el a
csoportban a negyedik hely
sorsa, és azt gondolom, hogy
a mostani döntetlen ellenére
mi továbbra is harcban ál-
lunk ezért a helyezésért.

A bajnokságban most egy
rövid szünet következik a
Szentes számára, a csapat
legközelebb október 24-én a
Szolnok ellen játszik bajno-
kit.

HV

Megkezdõdött a Csongrád
megyei I. osztályú nõi kézi-
labdabajnokság. Az elsõ for-
dulóban nagyon szoros és iz-
galmas mérkõzésen ért el
döntetlent a szentesi csapat.

A félidõ végén az Algyõ
vezetett egy góllal (11-10). A
második félidõ elején 2 góllal
is elhúzott az ellenfél, de a
nagyszerû védekezésnek és
kapusteljesítménynek kö-
szönhetõen átvette a Szentes
a vezetést. Az utolsó 10 perc-
ben a több cseréjének kö-
szönthetõen az Algyõ frissí-
teni tudott és ismét egyenlõ
lett az állás. Az utolsó táma-
dást a szentesi lányok vezet-
ték amit nem sikerült góllal
befejezni, ám az ellenfél indí-
tani tudott. Ekkor egy szen-
tesi játékos szabálytalanko-
dott, amit piros lappal és
idõn túli szabaddobással ju-
talmaztak a játékvezetõk –
félpályáról. A lányok azon-
ban kivédekezték, így a vég-
eredmény 22-22.

Szentes: Nagy Andrea (6),
Szekeres Dorcsi (7), Huszkáné

Ragács Réka (2), Kovács Kata-

lin (5), Sipos Réka (2), Kérdõné

Kocsis Ivett (kiállított),  véde-
kezõ játékos: Bölcskei Molnár

Tímea, kapus: Gémes Ágnes.

Edzõ: Póth Gyöngyi

A hétvégére kiírt, Deszk el-
leni bajnoki mérkõzés elma-
rad.

Szoros
meccsen
döntetlenA „Birkózás városa” cím-

mel pár éve kitüntetett
Szentes igazán a sportág fõ-
városának számít majd jövõ
héten. A Dr. Papp László
Birkózó Egyesület két ran-
gos megmérettetés rendezé-
sére kapott lehetõséget,
ezen a két napon 120 egye-
sület több mint 350 sporto-
lója, és a sportág hazai ve-
zérkara vendégeskedik ná-
lunk. 

A Lõrincz Márton-emlék-
verseny, mely egyben a bir-
kózó diákolimpia országos
döntõje, október 22-én, csü-
törtökön 10 órakor az olim-
piai tölgynél kezdõdik, ahol
megemlékeznek az 1936-os
berlini olimpia bajnokáról,
aki a gyõzelemért kapott fa-
csemetét városunkban ültet-
te el. Ezután Németh Szilárd,
a Magyar Birkózó Szövetség
elnöke nyitja meg a versenyt
a Dr. Papp László-sportcsar-
nokban. Az olimpiai ezüstér-
mes szentesi sportolóról el-
nevezett létesítményben ok-
tóber 23-án a Dr. Papp Lász-
ló-emlékversennyel, serdülõ
rangsorversennyel folytató-
dik a sportprogram, melyet
az emléktáblájának megko-
szorúzása elõz meg 9 óra 40-
kor.

Mint Rónyai Zoltántól, a he-
lyi egyesület vezetõjétõl
megtudtuk, a két napra ösz-
szesen mintegy 120 klub 350-
370 versenyzõjét várják.
Meghívták a korondi egye-
sületet is, mellyel jó kapcso-
latot ápolnak, hiszen Lõrincz
Márton ebbõl az erdélyi falu-
ból származik, de akkortájt
nem ültethette el szülõföld-
jén a facsemetét.

A szentesi egyesület mind-
két napon 4-4 versenyzõvel
képviselteti magát szabadfo-
gásban. Vajda Szebasztiánnak
van esélye pontszerzésre a
ranglista-versenyen. Ezen a
rangsoroláson az elsõ 16 he-
lyezett szerez jogosultságot
magyar bajnokságon való in-
dulásra. Balogh-Szabó Anna
jövõre lép át a kadettbe, ahol
már lányokkal fog birkózni,
most viszont még a serdülõ
korcsoportban, a fiúk mezõ-
nyében próbálkozhat, s akár-
milyen ügyes, eszes, az erõs
fizikumúakkal nagyon nehéz
lesz felvennie a versenyt,
magyarázta Rónyai Zoltán,
hozzátéve: Annát és Szebasz-
tiánt ismét meghívták a ser-
dülõ válogatott keretbe, a fi-
út ráadásul kötött és szabad-
fogásban is.

A diákolimpián Kuczora
Attila tavaly 5. lett 37 fõ kö-
zül. Most is lehet bizakodni
hasonló eredményben, de
ekkora mezõnyben nagyon
nehéz érvényesülni a ko-
moly hagyományokkal ren-
delkezõ egyesületek ver-
senyzõi között.

Az egyesület vezetõje
örömmel közölte, hogy a
Szent Erzsébet-iskolában a
birkózás is bemutatkozási le-
hetõséget kapott a testneve-
lésórákon a labdarúgás és az
atlétika mellett, így bõvítve a
gyerekek sportágválasztási
lehetõségeit. Az iskolákban
folyamatosan népszerûsítik
a grundbirkózást, s nagyon
kedvelt a Nyolcszínvirág
oviban a csütörtöki játékos
birkózóórájuk is, újságolta
Rónyai Zoltán.

(darók)

Két napig a
birkózás fõvárosa

Hátrányból iksz
a Miskolc ellen

A negyedik gyõzelem

VALDOR-SZENTES –
PANNERGY-MISKOLC
9–9 (2–1, 2–3, 3–3, 2–2)

Szentes, 300 nézõ. V: Petik
András, Csanádi

SZENTES: LAZICS –
Maklári, Weszelovszky,
Latinovics, SZEKULICS 3,
Somogyi 1, Nagy M. 2. Cse-
re: Kókai, Werner, Lukács
D. Dorián, VÖRÖS V. 3, He-
gedûs B. Edzõ:Lukács Dé-
nes

MISKOLC: VALICS –
Hornyák 1, Kovács Z.,
Somlai 1, Jakab L. 1,
MILICSICS 4, Petkovics 1.
Csere: Tóth Máté, Hegedûs
I. 1, Gros, Njegovan, Takács
J. Edzõ: Sike József

Gól – emberelõnybõl:
12/5, ill. 9/3, Gól – kettõs
emberelõnybõl: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Tóth Máté
(22. p.)

Új helyszínen lesznek a Magyar Kupa D-csoportjának
mérkõzései. Az eredetileg Kaposvárra kitûzött meccseket
Szentesen rendezik. A Magyar Kupa elsõ körében három
ötös és egy négyes csoportban küzdenek majd a
csapatok, ezeket a mérkõzéseket október 30. és november
1. között bonyolítják le. A második körbe nyolc együttes
fog továbbjutni, a negyeddöntõ odavágóit november 21-
én fogják lebonyolítani. Az elõdöntõre és a döntõkre
december 12-én és 13-án kerül sor mindkét nemben.

A D csoportban a Szolnok, a Kaposvár, a KSI és a Ybl
lesznek a Szentes ellenfelei.

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics



22001155..  ookkttóóbbeerr  1166.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

A Felfedezõk elnevezést
kapta a 7. Harc a kincsért if-
júsági kalandvetélkedõ. Az
eddigi legszorosabb ered-
mény született, a csapatok
végig fej-fej mellett halad-
tak a versenyben. A kaland-
vetélkedõben összesen 16
bázisfeladatban lehetett
a csapatoknak pontokat
szerezni. Öt középiskolai
csapat, a HMG Harcosok,
KÖZGÉ Õrjöngõk, Zsoldos
Gladiátorok, Pollák Hõsei
és a MEZGÉ Hortus vett
részt a diadalon. Minden is-
kola teljes létszámú csapat-
tal indult, azaz 5-5 fõvel,
amelyekbõl 1-1 lány részt-
vevõ volt.

Az elsõ reggel a Kurca-
part Kalandparkban az alap-
tábor volt a verseny elsõ fel-
adata, majd következett a tu-
tajkészítés autó belsõgumik-
ból és lécekbõl.

A matracos gyorsasági
versenyen az üdülõközpont
50-es medencéjében a csapa-
toknak összesen 500 métert
kellett evezniük. A Pokoli
verem tûzoltósági feladatban
mentõakciót hajtottak végre
a csapatok. Újabb feladat
volt a kalandparkban a re-
kesztorony építés. A függõ
játszmában kötélpályákon
kellett felhúzni magukat a
résztvevõknek a biztonságot
jelentõ platformokig. Szokás
szerint, az elkészült vacsorát
is zsûrizték.

A sok, fizikálisan megter-
helõ feladat után végre jött
egy kis szellemi torna. Az
idei évben is könnyesre ne-
vették magukat a játékmes-
terek. Egy kis szemezgetés a
teljesség igénye nélkül:

A Harc a kincsért 7 évnyi
sorozatának állomásneveit
kellett felsorolni. Sorolj fel is-
mert utazókat, felfedezõket!
A legérdekesebb válaszok:
Cseuz László (a játékmesterek
elfogadták ezt a megoldást),
Janus Pannonius, Mikulás,
Napóleon.

A kalandpark színpadon
minden csapat és résztvevõ
megmutathatta, hogy meny-
nyire tehetséges, vagy in-
kább azt, hogy mennyire
kreatív. 

Második napon az esõ
szokás szerint idén sem ke-
rülte el a kalandvetélkedõt,
így a játékmesterek bölcsen
megcseréltek egy-két ver-
senyszámot, hogy a sár és
esõ a lehetõ legkisebb mér-
tékben befolyásolhassa az
eredményeket.

Irány a „szikla” versenyen
mindenki falra mászott, és
ott megérintette a tetejét. Az
utolsónak kijelölt mászónak
bekötött szemmel kellett tel-
jesítenie a feladatot. A kötél-
pályán négy fõnek végig kel-
lett mennie a magaslati aka-
dályon. A mesterlövész fel-
adatban paintball puskával
lõttek a kijelölt céltáblára.
Vadászat a pontokra: Min-
denki bizonyíthatott íjászat-
ban, és csúzlival célba lövés-
ben. A szakasz elnevezésû
paintball harc során az volt a
feladat, hogy a lehetõ leg-
több ellenfelet találják el a
festékgolyókkal. Mentõakció
a völgybõl feladat során a
völgybõl kellett kimenekülni
a csapatoknak a „közelgõ ár-
víz” miatt. 

A hajótöröttek küzdelmé-
ben a csapatoknak az elõzõ
napon elkészített tutajokkal
kellett megtenni a mûvelõ-
dési központ mögötti híd és
az Eszperantó-híd közötti tá-
vot. 

A játékmesterek az eddig
nem tapasztalt hármas holt-
versenyt (55 ponttal állt a
Zsoldos, a KÖZGÉ és a
Pollák) egy utolsó feladattal
akarták véglegesen eldönte-
ni. A „Hernyótalpas futam”
vicces és nehéz feladatnak
ígérkezett, de a feladat alap-
jául szolgáló eszköz a
MEZGÉ kemény kezdése
után feladta a küzdelmet.
Így rögtönözni kellett. A ren-
dezvényen ekkor már jelen
volt Szirbik Imre polgármes-
ter is, aki egy remek ötlettel
a darts lehetõséget javasolta
végsõ versenyszámként.
Minden csapattag 3-3 dobás-
sal segíthette hozzá csapatát
a végsõ gyõzelemhez.

A résztvevõ csapatokat,
diákokat Szirbik Imre pol-
gármester köszöntötte és ki-
fejezte elismerését a példa-
mutató módon küzdõ diá-
koknak. Bocskay István játék-
mester kihirdette az eredmé-
nyeket.

A 7. Harc a kincsért – a
Felfedezõk kalandvetélkedõ

végsõ eredménye: 1. KÖZGÉ
Õrjöngõk 60 pont, 2. Pollák
Hõsei 58, 3. Zsoldos Gladiá-
torok 57, 4. HMG Harcosok
45, 5. MEZGÉ Hortus 43.

A KÖZGÉ másodszor dia-
dalmaskodott a vetélkedõ-
ben, és mint tavaly, idén is
egy rendkívül kiegyenlített
és szoros küzdelemben.
Nyereményük egy értékes
sportfelszerelési csomag.

Az eredményhirdetés után
egy rendkívül megható cere-
móniára került sor a kaland-
vetélkedõ történetében; a já-
tékmesterek ismét két kalan-
dort szereltek le a szolgálat
alól. Tasi Balázs és Nagy Alex
pollákos kalandorok 4-4 év-
nyi kalandszolgálattal kiér-
demelték a „Veterán Kalan-
dor” címet. Az összes részt-
vevõ sorfala között taps kísé-
retében vonultak fel a szín-
padra, ahol a játékmesterek
jelképesen leszerelték õket,
majd Szirbik Imre polgár-
mester átadta nekik a kalan-
dor emlékpólót.

A kalandvetélkedõ lebo-
nyolításában részt vettek:
Bocskay István és Bertók Ró-
bert játékmesterek, Õri József
(veterán kalandor), Oltyán
Viktor és Gyalai Fanni játék-
mester segédek, a szentesi
tûzoltók (katasztrófavédõk),
az üdülõközpont munkatár-
sai és a Gerecz Elemér SE
horgászai. A kalandvetélke-

dõ fotósa és állandó hírvivõ-
je ismét Vidovics Ferenc volt.

Bertók Róbert a következõ
gondolattal zárta a versenyt:
A vetélkedõn ismét bebizo-
nyosodott, hogy mekkora
ereje van a sportnak, a ka-
landoknak és az akaratnak.
Az idei résztvevõk is tanúbi-
zonyságot tettek rendkívüli
teherbírásukról, bátorságuk-
ról, és ami legalább ennyire
fontos, a sportszerûségükrõl
is. Több olyan versenyszám
is volt, ahol a csapatok más
csapatok versenyzõit/részt-
vevõit biztatták átlendítve
õket egy-egy holtponton.  Bí-
zunk benne, hogy izgalmas
kalandjaik a többi diákot is
arra sarkalják, hogy sportol-
janak, és kimozdulva a sza-
badba felfedezzék a termé-
szet adta örömöket.  Köszö-
net a csapatokat szervezõ ta-
nároknak, Sallai Róbertnek
(KÖZGÉ), Nagy Ágnesnek
(MEZGÉ), valamint köszö-
net illeti azokat a tanárokat,
akik a kezdetektõl igazi tár-
sai a diákoknak a kalandve-
télkedõkön. Többek között
Torday Árpád (HMG), Csiziné
Magyar Ildikó (Zsoldos),
Mácsai László (Pollák), és
Csetfalvy Pálma (Zsoldos).

A játékmesterek már el-
kezdték kidolgozni a követ-
kezõ évi vetélkedõ feladata-
it. Így az örökös mottó újra
él: „A verseny elkezdõdött!“

Kos
A bolygók állásai szerint
fokozott óvatosságra van

szüksége bárminemû nagyobb
döntését illetõen.

Bika
Keresse olyan emberek
társaságát, akik nem

játsszák meg magukat, hanem ön-
valójukat adják.

Ikrek
A hét elején szükségét
érezheti némi változtatás-

nak a munkahelyén. Valami nyug-
talanítja.

Rák
Bátor és lendületes, jól
érzi magát. A társasági

életben is a legjobb formáját hoz-
za.

Oroszlán
A héten fontos döntése-
ket kell hozzon, amihez

jó lenne egy kicsit türelmesnek len-
nie és ne siesse el.

Szûz
Az átvonuló bolygól sok
energiával töltik fel.

Szakmai téren új kihívások várnak
önre.

Mérleg
Ezen a héten a változás
szele támad fel úgy a

magánéletében, mint szakmai té-
ren. 

Skorpió
Nagyon energikus, tele
életkedvvel és mindazt,

amit a fejébe vesz ezekben a na-
pokban, véghez is viszi.

Nyilas
Sokat kell beszéljen, sza-
ladgáljon ügyek kapcsán.

Egy felpörgetett hét elé néz.
Bak
Egyes régóta húzódó
konfliktusokat most he-

lyére tud tenni, ami mindenkinek
nyugalmat hoz.

Vízöntõ
Ha lehet, az anyagi jelle-
gû döntéseket halassza

el, vagy ha nem, akkor szakembert
vonjon be.

Halak
hét elején lesznek kreatív
ötletei egy régóta megre-

kedt ügyhöz, ami zseniálisnak bi-
zonyul. 

Október 16-22.
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Harc a kincsért – A felfedezõk

Október 17. 15 óra:
Körséta programja Séta a Reformá-
tus Középtemetõben (Szeder temetõ-
vel szemben). Helyszíni kalauz: Labádi
Lajos, ny. levéltárigazgató. 
Találkozó a Szarvasi úti bejáratnál.
Október 18. 8 óra:
Díszmadárbörze
Móricz Zsigmond-ház
Október 17. 10-16 óra:
Garaboly – Gasztropiac
„Közös bográcsban” magyaros gu-
lyás. 
Látványkonyha: fehér- és teljes kiõrlé-
sû tönkölylisztbõl palacsintasütés.
Szántó Lukács festészeti bemutatója,
festménykiállítás.
Mûvészetek Háza
Október 19. 18 óra:
Gondolkodók klubja – A magyar
nyelv eredete.
A klubot vezeti Berényiné dr. Papp Er-
zsébet ny. tanárnõ
Városi könyvtár
Október 20. 16.30 óra:
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek. 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Október 20. 18 óra:
Filmklub A bíró címû színes, amerikai
filmet vetítik.
Városi könyvtár
Október 21. 18 óra:
Magyarország a 20. században
–Trianon.
Elõadó: Poszler György tanár.
Városi könyvtár
Október 21. 9, 10.30 óra:
Hetet egy csapásra címû interaktív
bábmûsor – GRIMASK Színház.
Jegyek kaphatók az elõadás elõtt a
helyszínen. 
Móricz Zsigmond-ház
Október 21. 19 óra:
Gyorsvonat címmel – Koncz Gábor
önálló estje.
Belépõjegyek kaphatók a Mûvelõdési
és Ifjúsági Házban és a Babilon Köny-
vesházban.
Megyeháza 
Október 22. 19-21 óra:
Korok és alkotások az irodalomban –
Catullus költészete.
Poszler György tanár.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 28–november 15.:
Múzeumok Õszi Fesztiválja

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.

Idõszaki kiállítás: November
21-ig az Éltetõ víz címû tárlat te-
kinthetõ meg. Október 22-én
16:30-kor nyílik a Nézõpontok cí-
mû tárlat.

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

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
A Láthatóvá válni – kreativitás

a periférián címû kiállítást no-
vember 6-ig láthatja a közönség
nyitvatartási idõben.

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 16-tól

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
Október 19., hétfõ
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 Mélyütés
20:15 3D Kötéltánc
Október 20., kedd
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 3D Kötéltánc
20:15 Mélyütés
Október 21., szerda
16:00 3D Hotel Transylvania 2.
18:00 Mélyütés
20:15 3D Kötéltánc
Október 22., csütörtök
12:30 3D Pán
14:30 3D Hotel Transylvania 2.
16:15 3D Pán

18:15 Az utolsó
boszorkányvadász

20:30 Az utolsó
boszorkányvadász

Október 23., péntek
12:30 3D Hotel Transylvania 2.
14:15 3D Pán
16:15 Az utolsó

boszorkányvadász
18:30 3D Pán
20:30 Az utolsó

boszorkányvadász
Október 24., szombat
12:30 3D Pán
14:30 3D Hotel Transylvania 2.
16:15 3D Pán
18:15 Az utolsó

boszorkányvadász
20:30 Az utolsó

boszorkányvadász
Október 25., vasárnap
12:30 3D Hotel Transylvania 2.
14:15 3D Pán
16:15 Az utolsó

boszorkányvadász
18:30 3D Pán
20:30 Az utolsó

boszorkányvadász

Mozimûsor

- Mondd, ha így takarékoskodom,
mint eddig, mennyi jöhet össze, mi-
re nyugdíjasok leszünk?
- Egymillió forint adósság.

Bíró:
- Szóval nemcsak pénzt lopott, ha-
nem órát, gyûrût, ékszert is!
- Igenis, bíró úr. Engem arra tanítot-

tak, hogy a pénz egymagában nem
boldogít.

Két barát beszélget:
- Tegnap megláttam egy lányt, és
azonnal beleszerettem.

- Csak nem azt akarod mondani,
hogy feleségül veszed?
- Dehogy! Ránéztem még egyszer.

Az orvosi egyetemen a professzor
kérdezi az egyik hallgatótól:
- Maga mit tenne, ha az egyik páci-
ens mérges gombát fogyasztott?
- Más étrendet javasolnék neki.

Pótfûtés

Pálmás véradás

A Pálmások Szövetsége 20.

véradó akcióját szervezi meg

október 22-én, csütörtökön

14-17 óra között a Kiss Zsig-

mond utcai vérellátó állomá-

son. Kérik a már többszörös

véradókat, és akik eddig még

nem voltak, jöjjenek el és ad-

ják vérüket embertársaink

egészségéért, életének meg-

mentéséért!

Hajótöröttek küzdelme a Kurcán. Fotók: Vidovics

Tasi Balázs és Nagy Alex négy év után leszerelt.
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A Szentesi Rendõrkapi-
tányság járõrei 2015. október
10-én 0 óra 35 perckor Szen-
tesen, a Török Ignác utcában
állítottak meg egy személy-
gépkocsit, amelyben egy he-
lyi férfi és egy nõ utazott. A
rendõrök a jármû átvizsgálá-
sa során a hátsó üléseken és
a csomagtartóban, 9 zsákban
és 3 ládában összesen 120
baromfit találtak. A kocsiban
tartózkodók azt mondták,
hogy az út mellett találták a
szárnyasokat. Az egyenru-
hások az állatok elpusztulá-
sának megakadályozása vé-
gett továbbengedték a sze-
mélyautót. A rendõrök adat-
gyûjtésbe kezdtek, melynek
során megállapították, hogy
a brojler csirkéket az egyik
közeli telephelyrõl tulajdoní-
tották el nem sokkal koráb-
ban. A jármû sofõrjét 3 óra
10 perckor otthonából elõál-
lították a Szentesi Rendõrka-
pitányságra. Ellene és 5 társa
ellen lopás vétsége elköveté-
sének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás.
A szárnyasok közül néhány
elpusztult, a többit a nyomo-
zók visszaadták a tulajdo-
nosnak. A rendõrség vizsgál-
ja, hogy megállapítható-e ál-
latkínzás bûncselekmény el-
követése.

Büntetõeljárást indított a
rendõrség két férfi ellen,
akik az elmúlt pénteken vi-
tatkoztak össze úgy, hogy a
szóváltást követõen elagya-
bugyálták egymást. A törté-

net úgy kezdõdött, hogy az
egyik meglátogatta a mási-
kat, majd ezután vesztek
össze, és következtek a pofo-
nok. A verekedésben egyi-
küknek a keze, a másiknak
az orra tört el, végül mind-
kettejük ellen súlyos testi
sértés miatt indult eljárás.

Ún. „trükkös lopás“ miatt
indult büntetõeljárás egy fia-
tal nõ ellen, aki egy idõs férfi
lakásából lopta el a házigaz-
da pénztárcáját, mobiltele-
fonját és készpénzét. A nõ
azzal az indokkal csengetett
be október 4-én, a reggeli
órákban a férfihoz, hogy egy
pohár vizet kérjen tõle.
Mindezt vasárnap reggel. A
férfi beengedte, a nõ pedig,
amíg a házigazda poharat
keresett és vizet töltött, meg-
lopta a férfit. A rendõrök ké-
sõbb elfogták a tolvajt, aki
ellen lopás miatt indult nyo-
mozás.

Büntetõeljárást folytat a
Szentesi Rendõrkapitányság
ismeretlen elkövetõ ellen lo-
pás miatt, aki az elmúlt szer-
dán elvitte egy vásárlónak a
központi ABC-ben felejtett
pénztárcáját. A figyelmetlen
vevõ a kosarából a táskájába
pakolt, de a pénztárcát a pul-
ton felejtette és mire vissza-
ment érte, már nem volt ott a
tárcája.

Hv
Két helyen is leszakadt fa-

ágak akadályozták a forgal-
mat október 11-én, vasárnap
késõ este riasztották a tûzol-

tókat. Elõször a 451-es úton,
majd az Ady Endre utcában
végeztek mûszaki mentést a
tûzoltók. Motoros láncfû-
résszel távolították el a gya-
logosokat is veszélyeztetõ
ágakat, személyi sérülés se-
hol sem történt. 

Hétfõ este fél 7 körüli idõ-
ben egy traktor és egy sze-
mélyautó ütközött Szentes és
Csongrád között a 451-es
számú fõút 33-as kilométeré-
nél, a Tiszai feljáró után. Az
elõzetes adatok szerint a
Szentes felé haladó Suzuki
egy pótkocsis traktor elõzé-
sébe kezdett, de a sofõr ké-
sõn vette észre, hogy szem-
bõl is érkezik egy jármû. Az
elõzõ autó gyorsan visszatért
a forgalmi sávjába, de köz-
ben nekiütközött az elõtte
haladó MTZ-nek. A traktor
az útszéli árokba borult,
majd az oldalán állt meg, a
Suzuki az árokban lévõ bok-
roknak csapódott. A baleset-
ben két ember megsérült. A
rendõrség a helyszínelés ide-
jére a fõutat teljes szélességé-
ben lezárta. 

Szerdán délután terepjáró
és személyautó ütközött
Szentes és Csongrád között,
a Magyartési úton. Az ütkö-
zés következtében egy em-
ber a roncsok közé szorult. A
szentesi tûzoltók érkeztek a
helyszínre, akik a mentõszol-
gálattal közösen kiemelték a
sérültet, majd áramtalanítot-
ták a jármûveket

120 baromfit loptak
el a tolvajok

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 19-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-18 óráig. Október 19-26-
ig Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 20-618-7020.

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 19-23.

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

Hétfõ: Májgaluskaleves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Roston debreceni v.
császár magyaros
szafttal, törtburgonya

B menü: Rántott trappista, párolt
rizs, tartár

Kedd: Grízgaluskaleves és cherry
meggyleves

A menü: Ruzsa Söndör
aprópecsenyéje, sült
burgonya

B menü: Zúzapörkölt, tészta
Szerda: Magyaros krumplileves

és zöldbableves
A menü: Csülkös székelykáposzta
B menü: Párizsi csirkemell,

kukoricás rizs
Csütörtök: Orjaleves és csirkegulyás
A menü: Dónáti karaj, Batthyány

rizs
B menü: Zöldborsós csirketokány,

zöldfûszeres penne
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 19-25.
Hétfõ: Zöldségleves
A menü: Savanyú vetrece, barna

rizs
B menü: Harcsafilé szezámos

bundában, kukoricás rizs
C menü: Görög rántott sertés-

szelet, kukoricás rizs
Kedd: Csurgatott tojásleves
A menü: Sült kolbász,

szárazbabfõzelék
B menü: Rakott karfiol
C menü: Rántott csirkemell,

párolt zöldség
Szerda: Sóskaleves
A menü: Sertéspörkölt,

galuskaköret
B menü: Rántott csirkecomb,

fokhagymás-tejfölös
rakott burgonya

C menü: Rántott kacsamáj,
fokhagymás-tejfölös
rakott burgonya

Csütörtök: Húsleves
A menü: Almás csirkemell,

szalonnás burgonyapüré
B menü: Vadas sertésszelet,

spagetti köret
C menü: Rántott sertésszelet,

szalonnás burgonyapüré
Péntek: Májgaluskaleves
A menü: Rántott sajt, párolt

zöldség és párolt rizs
Szombat: Rizsleves
A menü: Mustáros sertésszelet

pirított hagymával,
petrezselymes burgonya

Vasárnap: Csirkebecsinált leves
A menü: Debreceni sertéstokány,

pirított tarhonya
A megadott ár tartalmazza

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

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

Október 24-25-én a Dr.
Papp László sportcsarnok-
ban rendezik a soron követ-
kezõ lábtenisz magyar baj-
nokságot. A sportot szeretõk
24-én, szombat reggel 9.20-
tól láthatják a profi verseny-
zõk hármas és egyéni kate-
góriában rendezett mérkõzé-
seit. Szintén ezen a napon
mérkõznek majd a szenio-
rok, ahol az alsó korhatár az
indulóknál 50 év. A profik
között olyan nagyágyúk játé-
kát nézhetik a szurkolók,
mint a Szentesrõl elszárma-
zott Sipos Árpád, Gulácsi Ró-
bert, Lengyel Béla, Oláh Tamás,
Jónás Dávid, Harsányi Ádám,
és a két nagyszerû szentesi
fiatal, ifj. Lakics Balázs és Sza-
bó László. A páros élete nagy
lehetõsége elõtt áll és remél-
hetõleg idén megszerzik a
hõn áhított magyar bajnoki
címet. A szeniorok között is

sok szentesi lép a 24-i napon
pályára. Gálfi László, Kovács
Árpád, Gál László, id. Lakics
Balázs, Puskás Zoltán, Török
János (Kocus), próbálják itt-
hon tartani a szenior kategó-
ria érmeit. 25-én, vasárnap is
9.20-tól kezdõdnek a profi
páros és az amatõr páros se-
lejtezõ mérkõzései. Amatõr
kategóriában a profik között
is induló Papp Tibor és Bertók
Róbert képviselik a szentesie-
ket. Mindketten éremesé-
lyesként indulnak az idei
magyar bajnokságon. 

Az eseményen jelen lesz a
szövetség vezetõje, Csermely
Sándor is, aki elismeréssel
szólt az eddigi szentesi lábte-
nisz versenyekrõl, és a vá-
rosban folyó szakmai mun-
káról.

A bajnokság mérkõzéseit a
közönség ingyenesen tekint-
heti meg.

Jövõ héten rajtol
lábtenisz bajnokság

Több mint száz versenyzõ
állt dobókörbe az idényzáró,
õszi Szentesi Dobógálán  a
Pusztai László Sporttelepen.
Benkõ Istvántól, a Maximus
SE elnökétõl megtudtuk,
hogy az utóbbi esztendõk-
nek ez volt a legnagyobb lét-
számú szentesi dobóverse-
nye. Valamennyi szentesi
sportoló elindult a gálán és a
Maximus SE versenyzõinek
több dobogós helyezés is ju-
tott. Férfi diszkoszvetésben
Seres András – Szikszai Róbert
mögött – a második lett,
Márton Anitát, a világbajnoki
negyedik helyezettet nem le-

hetett megszorítani súlylö-
késben és diszkoszvetésben,
mögötte Váradi Krisztina
végzett ezüstérmesként, de a
negyedik, ötödik, hatodik
helyezéseket is szentesi do-
bóatléták szerezték meg. A
fiú, serdülõ diszkoszvetõk
között Dudás Vencelnek most
nem sikerült dobogóra állnia
a 29 fõt felvonultató me-
zõnyben, míg a súlylökésben
32-en álltak dobókörbe. A
gerelyhajító versenyszámot
másnap Szegeden rendezték
meg, mert Szentesen nincs
erre alkalmas pálya. A höl-
gyeknél a többszörös ma-

gyar bajnok, békéscsabai
Bogdán Annabella diadalmas-
kodott, a szentesi versenyzõ,
Nánai Lilla harmadik lett. –
Most pihenõt kapnak sporto-
lóink, aztán a hónap végén
elkezdjük az alapozást, ami
hosszú lesz, monoton, sem
az edzõk, sem a sportolók
nem szeretik, de minden esz-
tendõben túl kell lenni ezen
a két, három kemény hóna-
pon az eredményes évközi
szereplés érdekében. Az elsõ
versenyünk a téli dobóbaj-
nokság lesz február végén,
március elején. Összességé-
ben eredményes esztendõt
zártunk, hiszen ennyi verse-
nyen, ennyi dobogós helye-
zettünk még nem volt –
mondta Benkõ István.

HV

Szentesen ért véget
a dobószezon

Született: Nagy Tibor és Rétfalvi Andrea (Dr. Négyesi L. u.
27.) Kristóf Máté, Kaczkó Zoltán és Tóth Márta (Dr. Uhlár I. u.
2/A) Zoárd nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kása János István (Honvéd u. 16. B lhp.
1.) és Kovács Judit (Vásárhelyi út 13/1), Károlyi Zoltán Ró-
bert (Dankó P. u. 16.) és Duka Anett (Szegvár, Deák F. u. 10.),
Gulicska József (Dr. Berényi I. u. 131.) és Gyebnár Mónika
(Nagymágocs, Jókai M. u. 86.), Szabics Tibor (Rákóczi F. u.
96/B) és Gera Hajnalka (Makó, Bánat u. 10.).

Elhunyt: Horváth István János (Kishát u. 8.), Erdélyi Ignác
(Nagyhegy 172/B)

Családi események
Pakson léptek tatamira a

Petõfi Dzsúdó SE verseny-
zõi. A diák C/2005. korcso-
port magyar kupa versenyén
a 45 kg-os Pörneki Richárd
ezüst, míg az Atom kupa
nemzetközi versenyen diák

B/2004. korcsoportban a 29
kg-os Bartucz László bronzér-
met szerzett. 

Tatán rendezték a cselgán-
csozók diák B/2004. korcso-
port országos bajnokságát,
ahol a 29 kg-os Bartucz Lász-

ló képviselte a Petõfi Dzsúdó
Közhasznú SE-t. Ötödik he-
lyezést ért el az egyéni küz-
delmekben, de a Dél-ma-
gyarországi Regionális Judo
Szövetség tagjaként részese
volt az aranyérem megszer-
zésének.

Edzõk:
Tóth Béla, Tóth Gellért.

Dzsúdóérmek

Pontatlan, gyenge játék,
sima vereség. Röviden így
összegezhetõ a Hungerit-
Szentesi Vk nõi vízilabda-
csapatának vasárnapi telje-
sítménye. A bajnoki ezüst-
érmesnek esélye sem volt a
pontszerzésre a Dunaújvá-
ros otthonában, ráadásul
nyakunkon az újabb rang-
adó, ma délután a válogatot-
takkal teletûzdelt UVSE lá-
togat a ligeti uszodába.

Borzasztó rosszul kezdett
a Szentes Dunaújvárosban,
4-0, 5-1 és 6-2 is állt az ered-
ményjelzõ táblán a vendég-
látók javára. Hiába nyújtott
pazar teljesítményt a kapu-
ban Bolonyai, az ellenfél ka-
puja elõtt komoly hibaszáza-
lékkal vízilabdázott a Hun-
gerit, hiszen gyengék voltak
a lövések, pontatlanok, erõt-
lenek az átadások, illetve
Kasó is remek napot fogott
ki. Ennek ellenére több alka-
lommal is lehetõsége volt a
lányoknak a felzárkózásra,
hiszen támadásban a hazaiak
is rontottak, de ezen a napon

semmi sem sikerült. – A le-
fordulásainkat elrontottuk,
fontos szituációkban a fórja-
inkat elpasszoltuk, nagyon
sok hibával játszottunk – ér-
tékelt a sporttelevíziónak
Tóth László vezetõedzõ. –
Ennyi hibát nem lehet elkö-
vetni egy ellenféllel sem, az
bebizonyosodott, hogy nem
vagyunk csúcsformában. Ke-
seregni nem sok idõnk ma-
radt, hiszen következõ ellen-
felünk az UVSE lesz. Flóra
ma is klasszis teljesítményt
nyújtott, ezért nem lett sú-
lyosabb a vereségünk.

Az említett rangadóra ma,
pénteken délután kerül sor,
némileg szokatlan idõpont-
ban, hiszen hétköznap négy
után még kevesen tehetik
meg, hogy az uszodába men-
jenek vízilabda-mérkõzésre,
ennek ellenére remélhetõleg
remek hangulatú mérkõzé-
sen szorongatjuk majd meg a
hét válogatottal érkezõ fõvá-
rosiakat. Ehhez azonban a
dunaújvárosinál acélosabb
teljesítmény szükségeltetik.

Rangadót vesztettek

Blues Company
koncertre várják a közön-

séget a Felsõpárti Sörözõben
október 17-én, szombaton 22
órakor. A 20 évvel ezelõtt ala-
kult zenekar ma már az or-
szág legnépszerûbb motoros-
zenekarának számít.


