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Megtelt a városi sport-
csarnok október 15-e dél-
utánján. Több mint másfél
ezren hallgatták végig
Zacher Gábor Drog helyzet
van címû elõadását. A „toxi-
kológia fenegyereke” most
sem hazudtolta meg önma-
gát: tabuk nélkül, szabadon
beszélt – ahogy Õ fogalma-
zott – az egyik leggázabb té-
máról.

– Köszöntöm a Facebook
csillogó szemû nemzedékét!
– kezdte az elõadást, majd
folytatta hasonlóan laza stí-
lusban: – Figyelj b ’meg!
Odajön a buliban egy csávó
hajnali fél 2-kor, tol egy
span-glit. Mondjál nemet!
Ennyi! Persze gyorsan kide-
rült, hogy mégsem, vagyis a
probléma azért ennél össze-
tettebb. Zacher Gábor szerint
a családok többségében nem
mûködik a szülõ-gyerek kö-
zötti kommunikáció. Nem
akarunk és/vagy nem tu-
dunk beszélgetni. Magyaror-
szágon a népesség létszámá-
hoz viszonyítva kevés, kb. 20
ezer drogfüggõ van. Az al-
kohol, számítógép, Facebook
és különféle magatartási füg-
gõségben „szenvedõk” vi-
szont annál többen. Orvosi

szempontból pedig a kórkép
ugyanaz.

Tóth Tamás, az elõadás
egyik szervezõje úgy véli, a
drogfogyasztás mindig egy
megoldatlan helyzet követ-
kezménye. – Mint pedagó-
gus nem látom a kábítószert
napi szinten, de a gyerekek
problémáit igen. Apahiá-
nyos, kirekesztõ társada-
lomban élünk. Zacher Gá-
bor karizmatikus személyi-
ség és a fiatalok isszák a
szavait – mondta a HMG
igazgatója.

Kíváncsi voltam, vajon mi
a valós drog-helyzet Szente-
sen? – Én már kipróbáltam a
kábítószert és a legtöbb bará-
tom is. Nem nagy szám –
mondta egy gimis fiú, aki-
nek – lévén kiskorú – nem ír-
hatom le a nevét.

Kotymán Alex szerint a vá-
rosban van olyan iskola, ahol
napi szinten jelen van a kábí-
tószer, de ez nem a gimi. –
Örömmel jöttem az elõadás-
ra, mert érdekel a téma, meg
hát így elmaradt két nyelv-
óránk – nem mellékesen. A

Pollákos M. Adám szívesen
mesélt, de azt kérte ne fény-
képezzem le, nem szeretné,
ha felismernék. – Szinte min-
den formában jelen van kö-
rülöttem a drog. A cigitõl
kezdve egészen a kemény
tudatmódosító szerekig. Ez a
Pollákban nem annyira ész-
revehetõ, de persze minden-
ki tudja, hogy kinél lehet vá-
sárolni. Szerintem kevés
olyan ember van, akinek ne
lenne drogos ismerõse.

(folytatás a 3. oldalon)

A „drogszüzek“ az ajtó elõtt
vannak, a folyosó már tömve

Üvegház PET palackból, kemence a padlá-
son talált téglából és mindez saját kezûleg.
Elérhetõ anyagokból, minimális ráfordítással
készül mintagazdaság a Munkás utcai nap-
pali pszichiátrián az ellátottak érdekében és
közremûködésével.

Létesült park és egy kis kerti tó is, de tervez-
nek kenyér- és töksütést, csíramálé készítést,
egy sószoba kialakítását,  tavasszal virág és
zöldségpalántákat is nevelnek majd. Lévainé
Bódi Szilvia, a Gondozási Központ Közösségi
és Nappali Pszichiátriai Ellátása vezetõje sze-
rint egy ilyen mintagazdaság foglalkoztatási
lehetõséget nyújthat a pszichiátriai betegség-
ben szenvedõk számára és az itt tanultak ké-
sõbb akár keresetkiegészítési tevékenységgé
válhatnak számukra.

Magyarország lakosságának közel 10-30
százaléka küzd valamilyen mentális problé-
mával, ide értve a pszichiátriai megbetegedé-
seket, az értelmi fogyatékosságot és a de-
menciát. A közösségi és nappali pszichiátriai
ellátás tevékenységében 46 pszichésen sérült
ember közösségi gondozása folyik és 30 fõ a
nappali ellátásáról gondoskodik. A mentális
megbetegedések társadalmi szintû problémát

jelentenek, mert ezek az emberek kirekesztõd-
nek a többségi társadalomból. Az, hogy az em-
berek hogy érzik magukat a mindennapjaik
során és van-e esetleg valamilyen pszichés
problémájuk, több esettõl és tényezõtõl is
függ. Mint például: szociális és anyagi helyzet,
párkapcsolat, családi kapcsolatok minõsége
vagy hiánya, képzettség, egészségi állapot,
életmód, munka minõsége vagy hiánya, egyéb
környezeti tényezõk, rajtunk kívül álló okok.
Ezek a tényezõk mind befolyásolhatják egy
ember aktuális lelkiállapotát. 

Az ellátottakra jellemzõ, hogy társadalmilag
elszigetelõdtek, magányosan élnek, többségük
egyedülálló. Aktív korú, de betegségükbõl
adódóan megváltozott munkaképességûek.
Helyzetükbõl adódóan kevés az esélyük az el-
helyezkedésre a nyílt munkaerõpiacon. Ezért
gyakran küzdenek megélhetési gondokkal,
melynek következtében életszínvonaluk, élet-
minõségük rossz, egy részük hajléktalan, illet-
ve albérletben él. Található közöttük börtönvi-
selt is. Jellemzõen mindezen problémájukat al-
koholizmussal, dohányzással, gyógyszerfüg-
gõséggel, drogokkal próbálják tolerálni.

(Folytatás a 4. oldalon)

Változatos repertoár a
Zene-Világ-Zene sorozatban

A Zene-Világ-Zene koncertsorozatok immár 10 éve ese-
ményt jelentenek a szentesi kulturális életben (korábban
más elnevezéssel). A program célja, hogy megteremtse az
európai szintû közmûvelõdés lehetõségét városunkban.
Kertész Ákossal, a program kezdeményezõjével és fõ elõre-
mozdítójával beszélgettünk.

5. oldal

Elsõ világbajnokság
a Nemzet Sportvárosában

Szentes elsõ alkalommal adhat otthont világbajnokság-
nak. A város eddigi legnagyobb sporteseményének ígérke-
zik jövõ júniusban a II. Össz Kyokushin Karate Világbaj-
nokság. 550-600 versenyzõt várnak a szervezõk 10-15 világ-
szervezettõl. A szentesi Musashi Team mintegy 40 fõvel
megkezdte a felkészülést a jövõ évi világversenyre.

6. oldal

Újabb szálláshely -
magánerõbõl

Szentes és Csongrád között félúton a Tisza-híd elõtti le-
hajtón közelíthetõ meg  az Antal-tavi fogadó, a névadó víz
partján. A napokban megnyitott nádtetõs szálláshely az
emeleten 9 klimatizált, wifi internettel és televízióval is
felszerelt fürdõszobás szobával, a földszinten 150 fõs ren-

dezvényteremmel várja a vendégeket.
4. oldal

Egy ember lehet kalciumhiányos akár 50 évig is, egy nö-
vény maximum 1 évig. Szent-Györgyi Albert mutatott rá ar-
ra, hogy a növények sokkal szenzetívebben reagálnak bizo-
nyos esetekben. Ezért érdemes nemcsak állatkísérletek
nyomán, hanem növényeken, paprikákon keresztül, azok
szövetei által is vizsgálódni. Ennek lehetõségeirõl beszél-
gettünk dr. Lantos Ferenccel, aki azt is elárulta: kemoterápia
nélkül is lehet a rákos daganatokat kezelni.

A paprika kalciumhiányának okait kereste dr. Lantos Fe-
renc. A Szegedi Tudományegyetem Mezõgazdasági Karának
docense arra gondolt, hogy ha a talajnak kalciumhiánya van,
akkor a paprikának is. Vizsgálta kis kalciumtartalmú talaj-
ban, Japánban, de nézték magas tartalmú talajban, Kir-
gizisztánban is és mindkét helyen jelentkezett a tápanyaghi-
ány. Arra jött rá, hogy nem a talaj kalciumhiánya okozza ezt,
hanem a gyökér tehetetlensége. Ebbõl kiindulva nemesített
egy olyan paprikát, ami nem hajlamos a kalciumhiányra, rá-
adásul a hõküszöb-értéke is nagyobb lett, így felmelegedett
idõben sem reagál negatívan. Ez felkeltette a Tokioi Tudo-
mányegyetem Mezõgazdasági Karán dolgozó dr. Wachi
Yoshitaka érdeklõdését, aki meghívta Japánba közös kooperá-
lásra. Eredménye egy Tokio nevû paradicsompaprika, ami
2009-ben kiállítási díjtermék lett. Ekkor kötöttek egy 10 évre
szóló szerzõdést a Mitsubishi Kereskedõházzal, a kutatási
együttmûködés a mai napig tart.

A Magyar Tudományos Akadémia is bekapcsolódott a ku-
tatásba. Érdekes, hogy milyen mértékben tudják kielégíteni a
sejt-kalciumigényt ezek a növények. Az ember bõrszöveté-
ben egy hidrogén-peroxid termelõdik, ami a paprika bõrszö-
vetében is létrejön. Ez az anyag kalciumfüggõ. Ha elegendõ
kalcium van egy sejtben, akkor az egy enzimatikus rendsze-
ren keresztül hidrogén-peroxidot termel. Ez egy szabad
gyök, ami nagy koncentrációban sérti a DNS-t, s tud akár rá-
kot is okozni.

(folytatás a 3. oldalon)

Kemoterápia
nélkül is lehet
a rákot kezelni

Saját kemence és
PET palackból üvegház

Fotó: Vidovics 

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Az utca a kiséri városrész-
ben található. A városi köz-
gyûlés 2015. május 20-diki
ülésén határozatot hozott ar-
ról, hogy a kurcai fahídtól a
Kertészeti Kutató Állomásig
tartó Kurca-parti szakaszt
Dr. Szalva Péter kertészmér-
nökrõl, jeles növénynemesí-
tõrõl nevezzék el; aki szente-
si földmûves, kertész család-
ban született 1920. április 27-
én a kisháti határrészben.
Édesapja Szalva Péter nap-
számos, kertész; édesanyja
Sípos Franciska kertész. Az
elemi iskola elvégzése után
Péter fiuk is kertésznek állt,
és 1930–1940 között elsajátí-
totta a Szentesen õshonos
bolgárkertészet alapvetõ is-
mereteit. Húszévesen egy
idõre elhagyta a földet, és
Budapesten beiratkozott Ró-
zsahegyi Kálmán Színészis-
kolájába. 1941-46 között
Szentkúti (Szalva) Péter né-
ven színészként mûködött
Veszprémben, Székesfehér-
váron, Szentesen, és Buda-
pesten a Vígszínházban.
1946-ban feleségül vette Ju-
hász Erzsébetet, Juhász Jó-
zsef székesfehérvári tégla-

égetõ mester leányát. Haza-
települt Szentesre, és folytat-
ta a kertészkedést. 1950-ben
beiratkozott a Kertészeti és
Borászati Fõiskolára, majd
1951–55 között feleségével
együtt az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Élet- és
Földtudományi Kar hallga-
tója lett; 1955-ben általános
biológus diplomát nyert.
Szentesen 1954/55-ben állí-
tották fel a Kertészeti Kutató
Állomást, amelynek igazga-
tójává Szalva Pétert nevez-
ték ki. Ettõl kezdve 1980-ban
történt nyugdíjba vonulásáig
Õ az intézet vezetõje, nö-
vénynemesítõje, tudomá-
nyos kutatója. Nyugdíjas-
ként 1980–1990 között to-
vábbra is az intézet tudomá-
nyos fõmunkatársa, szakta-
nácsadója. Fontosabb kutatá-
si területei: a Szentes kör-
nyéki tájfajták génforrás ér-
téke (1954); a káposztafélék
és paprika intenzív nemesí-
tése, elitvetõmag termeszté-

se (1955); országos tájfajta-
gyûjtés génbank részére
(1955/89); kertészettörténet,
kertészeti hagyományok
(1957/90); a korai termesz-
tés: gyepkockás, hullámbá-
dogos, papírcserepes, tõzeg-
cserepes, zsombékos stb.
módszerek (1959/89); kapá-
lás nélküli korai karalábé
termesztés technológiája
(1962); geotermikus energia,
termálkutak (1967/71); kü-
lönleges- és ritka növények
nemesítése, honosítása és
szaporítása (1968/90); sejt-
és szövettenyésztési alapku-
tatás (1975/90). Kidolgozta a
fajták termesztési és vetõ-
mag-elõállítási technológiá-
ját (1956/81), a szétválasztó,
szintetizáló és fajta-elõállító
gyorsmódszert (1957/70), a
csípõsség kiküszöbölésére
ízlelési technológiát (1958), a
zöldség hulladékanyag hasz-
nosítására biológiai eljárást
(1959/70), tápkocka-elõállító
gépet, a papírszalagos pa-

lántanevelési eljárást (1962/
63), a gumi- és mûanyag-
tömlõs ültetési és mûvelési
rendszert (1970/72), a ká-
posztafélék elitvetõmagjá-
nak ipari termelési rendsze-
rét (1977). Jelentõs eredmé-
nyeket ért el a kiveszõben le-
võ tájfajták megmentése ér-
dekében. 1957–1990 között
kb. 300 szaktanfolyamot tar-
tott, és 4000 esetben adott in-
gyenes szaktanácsot. Saját
eljárásával 40 állami minõsí-
tésû zöldségfajtát nemesített.
1957–1978 között Magyaror-
szágon 68, külföldön 18 nö-

vénynemesítõi kiállítást ren-
dezett. Ezek értékelése: ide-
haza 7 nagydíjat, 18 tisztelet-
díjat, 64 aranyérmet és 81
egyéb díjat nyert; külföldön
összesen 350 díjat kapott, eb-
bõl 129 aranyérem volt.
Rendkívül színvonalasak és
látványosak voltak szak-
fotómûvészeti tárlatai, ame-
lyeken zöldségfajtáit, ter-
mesztési eredményeit élõ
növénnyel és nagyméretû
színes fotókkal, diákkal
együtt mutatta be. Termék-
bemutatóinak értékelése: 9
nagydíj, 7 nívódíj, 10 arany-
érem, 18 egyéb díj. Több
évtizedes munkásságával
Szentest országos exportbá-
zissá, a Kertészeti Kutató Ál-
lomást nemzetközi hírû tu-
dományos központtá fejlesz-
tette. Igen termékeny szak-
irodalmi munkásságának
eredménye: 9 könyv, 64 tu-
dományos közlemény, 60 is-
meretterjesztõ kiadvány, szá-
mos rádió- és televízió inter-
jú. Lokálpatriotizmusát jelzi,
hogy szinte minden nemesí-
tett növényfajtájának nevé-
ben, könyveinek és tanulmá-
nyainak a címeiben szerepel

a „szentesi” jelzõ. 1962-ben a
Kertészeti Egyetemen dokto-
rált, 1969-ben a mezõgazda-
sági tudomány kandidátusa,
1985-ben pedig akadémiai
doktora lett; 1992-tõl a Ker-
tészeti és Élelmiszeripari
Egyetem, ill. a Szent István
Egyetem címzetes egyetemi
tanára. Mint tudós, és mint
intézeti vezetõ sokféle hiva-
talos elismerésben, kitünte-
tésben részesült: Bécs város
polgármesterének aranyér-
me és diplomája (1963,
1974), Munka Érdemrend
ezüst (1966, 1978), Szentes
Város Fejlesztéséért (1969),
Hamburg város kitüntetõ
diplomája (1973), Hungexpo
kitüntetés (1975), Erfurt 2
aranyéren, 2 oklevél (1977),
Csongrád Megye Alkotói Dí-
ja (1979), Fleischmann Ru-
dolf Díj (1995), Szentes Vá-
ros Díszpolgára (1995). Szen-
tesen hunyt el 2002. február
6-án. A város önkormányza-
ta saját halottjának tekintet-
te, részére díszsírhelyet ado-
mányozott. Február 26-án
helyezték örök nyugalomra
a Kálvária-temetõben.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (155.)

Dr. Szalva Péter utca

Majzlinger Mihály 1882.
szeptember 15.-én Szentesen
született, édesapja Majz-
linger Imre gazdálkodó,
édesanyja Radics Julianna
volt. A mai Somogyi Béla ut-
cában laktak.

Mihály, sógora, Túri Jónás
mûhelyében dolgozott ci-
pész mesterként 1914-ig. Fe-
leségétõl Túri Erzsébettõl és
egy éves, Mihály nevû kisfiá-
tól ragadta el az I. világhábo-
rú. 1915 májusában orosz ha-
difogságba esett és hosszú
utazás után Szibériába került
hadifogoly táborba. Csitában
kb. 30 000 magyar, osztrák,
német, török hadifogoly ke-
rült, .

A Nemzetközi Vöröske-
resztnek köszönhetõen 1918-
ig levelezett családjával,
azonban ekkor megszakadt a
lehetõség. A hazatérés re-
ménytelen volt, így életét ci-
pészként élte a táborból való
szabadulás után. Az ott ma-
radt nagy magyar kolónia
szoros barátságban élt a vá-
rosban, a baráti kör tagjai
Zombolyi, Gáspár, Trivasz-

szer, Szolomon, Sivak, Far-
kas József, Kirvai, Mosko-
vics, Suvjacsics voltak. Bará-
taival 1938. január 26-án be-
börtönözték, október 7-én
koholt vádak alapján golyó
általi halálra ítélték, és de-
cember 5-én kivégezték õket.
1957. február 1-én minden
bûnüket törölve rehabilitá-
lást kaptak.

Keressük azokat, akik va-
lamit tudnak a családról.

Kérjük jelezzék szerkesztõ-
ségünkben november 30-ig!

100 éve esett orosz hadifogságba

Ki ismerte Majzlinger
Mihály családját? Megkezdõdött a fûtési szezon és megjelentek a szén-mono-

xid-mérgezések is. Az esetek többsége kellõ odafigyeléssel és
felkészüléssel megelõzhetõ . Egyre több lakásban felszerelnek
szén-monoxid-érzékelõt, mégis évrõl évre mind gyakrabban ri-
asztják a tûzoltókat a veszélyes gáz okozta mérgezés miatt.

A balesetek megelõzése érdekében tartott sajtótájékoztatón
Rókus Imre tûzoltó alezredes, a megyei Tûzmegelõzési Bizott-
ság titkára elmondta, hogy a megyében 2012 és 2015 között
összesen 33 szén-monoxid-mérgezéses esetet regisztráltak.
Ezek közül mindössze 6 esetben volt CO jelzõ eszköz a helyszí-
nen, azonban a bekövetkezett halálesetek mindegyikénél hi-
ányzott a jelzõkészülék.

Király József a Szegedi Kéményseprõipari Kft. ügyvezetõje fel-
hívta figyelmet, hogy azokat a kéményeket, amelyekre gáztü-
zelésû-, illetve szilárd- vagy olajtüzelésû berendezést kötöttek,
legalább évente egyszer kell ellenõrizni és szükség szerint tisz-
títani. 

Kiss Árpád az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. gázüzemve-
zetõje szerint a szén-monoxid mérgezések jellemzõ okai a foko-
zott légzárású nyílászárók beépítése, a gázkészülék karbantar-
tásának hiánya, a páraelszívó berendezés utólagos beépítése, az
égéstermék visszaáramlás, a gázkészülék engedély nélküli
üzembe helyezése és az építészeti átalakítás is lehet.

Petrik Sándor a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi
osztályvezetõje hangsúlyozta, mindenképpen tanácsos tüzelés-
technikai szaküzletben vásárolni a szén-monoxid érzékelõket,
felszerelésüket pedig szakember végezze. Célszerû a fûtõtesttõl
1-1,5 méter távolságra, 1,5-2 méter magasságban elhelyezni a
falon, a sarkoktól minimum 30 cm távolságban. A fogyasztóvé-
delmi hatóság vizsgálatán kiderült, hogy 42 féle szén-monoxid-
érzékelõ készülék közül 30 nem teljesíti az elõírt követelménye-
ket. A veszélyes termékek további forgalmazását betiltották.
Nem szabad kizárólag a szén-monoxid mérõre bízni a család
életét. A fûtõberendezéseket minden évben ellenõriztetni kell
és arról is gondoskodni kell, hogy a kéményseprõk a rendsze-
res ellenõrzést elvégezhessék. BG

A szén-monoxid-
mérgezés megelõzhetõ

Sátoraljaújhelyben rendez-
ték meg az „Édes anyanyel-
vünk" nyelvhasználati ver-
seny országos, Kárpát-me-
dencei döntõjét október 16-
18. között. Az immáron 43.
versenyre jelent meg A nem-
zeti szeretet kapcsa címû ki-
advány, amely összegzi a
több mint 4 évtized esemé-
nyeit. A könyv hátulján talál-
ható statisztikából kiderül,
hogy a HMG 10 éremmel az
összes magyar nyelvû kö-
zépiskolát figyelembe véve
az elõkelõ 5. helyen áll. Ez a
kiváló teljesítmény a hétvé-
gén tovább fokozódott, hi-

szen a versenyben résztvevõ
mindkét HMG-s diák remek
teljesítménnyel elnyerte a
legrangosabb elismerést, Sá-
toraljaújhely város emlékpla-
kettjét. Õk az irodalmi-drá-
mai tagozat tanulói: Márta
Renátó 12. és Elefánti Emma
11. osztályos diákok (képün-
kön). Felkészítõ tanáruk
Szurmik Zoltán, sikeres
munkájáért szintén megkap-
ta a város emlékplakettjét. A
kiváló eredmények és a sta-
tisztikai adatok is azt mutat-
ják, hogy az intézményben
töretlen anyanyelvnevelõ
munka folyik.

Az anyanyelv ápolói
a gimnáziumban

Ebben az évben október
25-én hajnali három óráról
kettõre kell visszaállítani az
órákat. Azaz 60 perccel töb-
bet alhatunk ezen a hétvé-
gén. Az Európai Unió szabá-
lyozása alapján a nyári idõ-
számítás minden tagállam-
ban március utolsó vasár-
napján kezdõdik, és október
utolsó vasárnapján ér véget.

Az okos telefonok, számí-
tógépek, újabb tv készülékek
már önállóan átállnak az
óraátállításra, viszont foko-
zottan figyelni kell a karó-
rák, régebbi ébresztõórák,
gépjármûvekben lévõ órák
beállításait, ugyanis azok
nem állnak át automatikusan

az új idõszámításra ezért
emiatt akár kellemetlensége-
ink is lehetnek. Egyes régeb-
bi típusú mobil telefonok ki-
kapcsolás és bekapcsolás
után állnak át az aktuális
idõre.

Az elsõ óraátállítás 1976-
ban történt meg Franciaor-
szágban az elsõ olajárrobba-
nás hatására. Azt mondták,
hogy ennek bevezetésével
300 ezer tonna kõolaj energi-
át lehet megspórolni. Egyes
vélemények szerint annyi
energiát már nem vagyunk
képesek megtakarítani, mint
régen, mert 1980 óta megvál-
tozott az energiafogyasztási
szokás.

Az óraátállítás okozta idõ-
eltolódás átmenetileg felbo-
rítja a szervezetünk biorit-
musát, beleértve a kortizol és
a melatonin hormon terme-
lését. Elõbbi a szervezetet
érõ stresszhatás kivédésében
játszik fontos szerepet, ezért
antistresszhormon néven is
emlegetik. A melatonin pe-
dig az alvási ciklust irányítja,
így termelõdésének megvál-
tozása komoly alvásproblé-
mákhoz vezethet. Egy német
tanulmány tudományosan is
igazolta, hogy a szervezet-
nek sokkal nehezebb a tava-
szi óraátállításhoz alkalmaz-
kodnia, mint az õszihez, mi-
vel az egy órával korábbi
napkelte kedvezõen befolyá-
solja szervezetünk kortizol-
szintjét.

Többet alhatunk

Lelkészválasztói közgyûlést tartott  a vasárnapi  istentisz-
telet után a Szentes Nagytemplomi Református Egyházköz-
ség. A szavazásra jogosult gyülekezeti tagok közül megjelent
54 fõ egyhangúlag Nagytiszteletû Fehér Csabát, a gyülekezet
eddigi helyettes lelkészét választotta meg az egyházközség
állandó lelkészi szolgálatába. A gyülekezet Presbitériuma és
a közgyûlés végén ottmaradt gyülekezeti tagok köszöntötték
a frissen megválasztott új lelkipásztort. Fehér Csaba ünnepé-
lyes beiktatására egy késõbbi idõpontban kerül sor.

Helyettesbõl
állandó lelkész

Az Észak-Csongrádi Régió
ünnepi megemlékezése a for-
radalom kitörésének 59. év-
fordulója alkalmából.

Október 22. csütörtök
17 óra: hálaadó szentmise

a forradalom hõseiért a Szent
Anna templomban

17.30: a megemlékezés vi-
rágainak elhelyezése Mind-
szenty bíboros szobránál a
Plébánia kertben

18 óra: Az Észak-Csongrá-
di Régió ünnepi megemléke-
zése a Református Nagy-
templom melletti kopjafánál
beszédet mond Rákay Philip.
A települések koszorúzását
követõen a résztvevõk mé-
csesgyújtással emlékeznek
az 59 évvel ezelõtti esemé-
nyekre.

Polgári
megemlékezés

Majzlinger Mihály (1882-1938)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Megfelelõ mennyiség ese-

tén azonban pont az ellenke-
zõ reakciót váltja ki, s renge-
teg betegségnek ellen tud
majd állni. Az okleveles ker-
tészmérnök PhD dolgozata
is a kalciumhiány kialakulá-
sának és hiánytüneteinek
vizsgálatáról szólt a paprika-
termesztésben.

Dr. Papp Zoltán érsebész
segítségével ezt letérképez-
ték egy felfekvéses betegnél,
akinél 4 éve nem használt a
megszokott kezelés. A nem
gyógyuló bácsit a kalcium-
kúra 13 nap alatt meggyó-
gyította, és azóta is stabil az
állapota.

Minden szövetnek más-
más a kalciumigénye. Ezt az
egyéniességet csak a papri-
káknál lehet modellezni. A
növények vizsgálata elõre-
lendítené a kalcium papri-
kákra gyakorolt  hormonha-
tásának alaposabb megisme-
rését. Ugyanebbõl követke-
zõen nincs uniform emberi
gyógyítás, így ezt a témát is
sok szöveten át kell vizsgálni
engedélyezett emberkísérle-
tek során. Két orvos, Papp
Zoltán és Sallai Dániel vállal-
ták, ha van erre vállalkozó
beteg, akkor a gyakorlatban
próbálják bizonyítani, hogy
a kalcium egy hormon, ami
akár az immunrendszer fel-
építésére is használható, s
akár kúraszerûen ajánlható. 

Japánban egy vizsgálat so-
rán bebizonyították, hogy

már az újszülött bõrén hid-
rogén-peroxid van, ez védi
meg a bõrfelületet, tehát
nem okoz rákot elvárhatóan.
Ugyanilyen anyagot termel a
kapszaicin, az erõspaprika
csípõs hatóanyaga. Az Egye-
sült Államokban is bizonyí-
tották, hogy például haté-
kony a prosztata ellen és
nagy mértékben csökkenti a
tumort. Amilyen eredmény
érkezik innen, azt közlik dr.
Papp Zoltánnal, s azonnal le-
het alkalmazni. Tehát így se-
gítséget jelent dr. Lantos Fe-
rencnek Arizónában a rákku-
tató intézet vezetõje, a ma-
gyar származású Prof. dr. Bo-
ros László egyetemi tanár. A
Studium Generale program
résztvevõi számára Arizó-
nából videoanyagokat kül-
denek. A szén 13-as izotópjá-
val tudnak így a tanulók kí-
sérleteket végezni. A jelzett
cukor daganatokat tud ki-
mutatni a szervezetben, ami
abszolút pontos, ugyanis a
rákos sejtek cukorfelvétele
sokkal aktívabb, mint az
egészségeseké. Az egyik
szénatomot (világító) fluorra
kicserélve megvilágítja a rá-
kos sejtet. Ezt a NASA is ku-
tatja, s a Studium Generale
hallgatóinak is átadta. A Sze-
gedi Tudományegyetemen
dr. Urbán Edit segítségével a
gyakorlatban is használják.
Dr. Lantos Ferenc meggyõ-
zõdése, hogy kemoterápia
nélkül is lehet a rákos sejte-
ket kezelni. Az erõspaprika

kapszaicin hatóanyagával
ugyanis a daganatot kb. 70-
75 százalékos bizonyosság-
gal el lehet pusztítani. Ez ol-
csóbb, mint egy kemoterá-
pia, nem hullik ki a beteg ha-
ja, s nem gyengül az immun-
rendszere.

Az Európai Unió és Japán
között tudományos összefo-
gás nincs, tehát csak úgy le-
hetséges a további fejlesztés,
ha magáncégek egymás kö-
zött kooperálnak. Japán Ma-
gyarországban a csodálatos
precizitást és tisztaságot lát-
ja, ugyanis ha gyógyszer mi-
nõségû növényre van szük-
ség, itt tájjellegû növény-
ként, GMO mentesen, bioter-
mesztésben termelik. Ebben
Magyarország és Szentes is
világelsõ tudna lenni a ter-
mészeti adottságai miatt.

– Az ashitaba, magyarul
holnaplevél nevû japán nö-
vény inzulinszerû hatással
rendelkezik. Ezt szeretnénk
elkezdeni Magyarországon
termeszteni, az önkormány-
zat és cégek is segédkeznek.
Egy japán egyetem felfede-
zése szerint a hatóanyaga
nagymértékben elõsegíti,
gyorsítja a spermiumok
mozgását is. Ha a hazai  ég-
hajlati és talajviszonyok kö-
zött megfelelõen csírázik és
növekszik a palánta, akkor
jövõ ilyenkorra lekaszálhat-
nánk. Elképzelésem, hogy
ashitaba és kínai bazsalikom
keverékét tennénk fasírtok-
ba, s ezzel a termékkel állna

elõ a Hungerit a cukorbete-
gek számára. Ilyen összeállí-
tást a világon még sehol nem
használtak fel, Szentes lenne
ebben az elsõ. Japánban ezt
már használják zöldteaként,
ezért a napi inzulinos injek-
ció helyett fogyaszthatnának
a betegek egy fasírtot és egy
csésze teát. A szer alkalmas a
lefagyasztott spermiumok
élénkítésére is, így az örökí-
tés területén is nagy elõrelé-
pést jelentene -  magyarázta
a docens

Dr Lantos Ferenc két
könyv megírására is nyert
pályázatot. Az egyik a Stu-
dium Generale elnevezésû, a
helyi önkormányzat és cégek
összefogásával életre hívott
felsõfokú iskolai felkészítõ
oktatói anyag összefoglalója,
ami már nyomdában van. A
másik könyv egyetemi hall-
gatóknak készült, témája az
agrokémia a növények és a
talaj kémiai kölcsönhatását
vizsgálja. A kész kötetet
könyvtáraknak juttatja el a
szerzõ, az Országos Széche-
nyi Könyvtár is kap belõle
egy példányt.

Dr. Lantos Ferenc egyik
egyéni álma, hogy legyen
egy saját kutató-fóliasátra,
ahol a saját munkájára kon-
centrálhat, s nem függ más
kutatók kísérleteitõl. Másik
álma egy Szentes-skanzen
múzeum létrehozása.

HAV

Kemoterápia nélkül
is lehet a rákot kezelni

A szociális ellátórendszer
jövõjérõl szervezett szakmai
konferenciát a Gondozási
Központ. A Megyeháza Kon-
ferencia és Kulturális Köz-
pontba mintegy félszáz szak-
ember érkezett a járás tele-
püléseirõl, valamint Csong-
rádról és Hódmezõvásár-
helyrõl. Az érdeklõdõk a
szociális szolgáltatások vár-
ható változásairól hallhattak
Bódy Éva, az EMMI (Emberi
Erõforrások Minisztériuma)
Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatások Fõosztálya fõ-
osztályvezetõ-helyettese elõ-
adásában. Majd Vagner Ba-
lázs, a Nemzeti Rehabilitáci-
ós és Szociális Hivatal ellen-
õrzési szakreferense beszélt a
tapasztalataikról. Dr. Kálmán
Sára Esendõség otthon-
testben-lélekben címmel tar-
tott elõadást, míg Szebellédi
Anna és Puskásné Halál Ágnes
A házi segítségnyújtás múlt-
ja, jelenje, jövõje címmel mu-
tatta a szentesi szociális ellá-
tást. Szebellédi Anna el-
mondta: míg negyven évvel
ezelõtt kettõ, 1982-ben 8-9
szociális  gondozónõ látott el
kezdetben 8-10 majd 40-50
gondozottat, majd 1987-ben
létrejött a Gondozási Köz-
pont. Napjainkban a házi
gondozásban ellátottak szá-
ma meghaladja a 80 fõt.

Puskásné Halál Ágnes, a
Gondozási Központ intéz-
ményvezetõje tájékoztatása
szerint az intézményen belül
a házi segítségnyújtás felada-
ton zajlik jelenleg is jelentõs
változás. Már az elmúlt év

folyamán megfogalmazód-
tak a változás elsõ lépései,
melyek abban nyilvánultak
meg, hogy a gondozási tevé-
kenységek körét úgy szabá-
lyozták, hogy a finanszíroz-
ható tevékenységeket rende-
letbe foglalták. A leírásra ke-
rült gondozási tevékenysé-
geken kívüli feladatellátást
nem finanszírozza az állam.
A következõ lépés volt, hogy
a gondozási szükséglet meg-
állapítása során használt
pontrendszernél megemelték
az ellátás igénybevételéhez
szükséges ponthatárt. 2015.
második felében minden
igénylõnek újra kell vizsgál-
ni a gondozási szükségletét,
mivel 2016. januártól szank-
cionálásra kerül, amennyi-
ben a szakmai ellenõrzés so-
rán eltérést tapasztalnak a
megállapított és a valóságos
gondozási szükséglet között.

Az EMMI (Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma) tájé-
koztatója szerint így célzot-
tabb szolgáltatásnyújtásra
kerül sor, erõsödik az állami
szerepvállalás a nagyobb el-
látási szükséglettel rendelke-
zõ személyek irányában,
szem elõtt tartva, hogy az
idõs személyek minél tovább
otthonukban maradhassa-
nak.

Lévainé Bódi Szilvia egy
mintagazdaság kialakításá-
ról beszélt, ami lehetõséget
nyújt a pszichiátriai beteg-
ségben szenvedõk alternatív
foglalkoztatására.

BG

Átalakuló ellátás

(Folytatás az 1. oldalról)
Zacher Gábor arra is fel-

hívta a figyelmet, hogy míg
a 80-as években viszonylag
nehéz volt droghoz jutni, ma
elég megrendelni a neten.
Ráadásul ezek az új, ún.
dizájner szerek viszonylag
olcsók, sõt egy részük legá-
lis. Aki kilép a „drogszûz“
szobából – vagyis kipróbálja
a szert – még nem függõ., de
könnyen azzá válhat. A füg-
gõség szobájából pedig nincs
visszatérés.

Vukovich Sándor családjá-
ban is van szenvedélybeteg,
de õ nemcsak ezért jött el az
elõadásra. – Mint kezdõ ter-
mészetgyógyász magam is
foglalkozom addiktológiá-
val, pontosabban egy olyan

akupunktúrás kezeléssel,
amely gyógyítja a függõsé-
get. Egyre több szenvedély-

beteggel találkozom és ez
aggaszt – mondta a férfi. –
Imádom Zacher urat! Min-
dig meghallgatom vagy
megnézem, amikor csak le-
het. Én ugyan több alkoho-
listát ismerek mint drogost,
de az unokáimat nagyon fél-
tem – árulta el az egyik
hölgy az elõadás elõtt.

A kortárs csoportok befo-
lyása nagyon erõs, ezért nem
mindegy, hogy a gyerek
kivel barátkozik és hol.
Komlósi Péter vízilabdaedzõ
szerint az uszoda még min-
dig „drogmentes övezet”. –
Én mindenhol látom a kábí-
tószert. Elismert közéleti
személyiségek, politikusok,
színészek használják. Nem
mutatnak jó példát. A sport

nem tûri, hogy a személyi-
ség szétessen. Amíg egy gye-
rek sportolói közegben van,
odafigyel rá az edzõ, a társai
és persze a szülõ, addig nem
tud elveszni. A sport mint a
prevenció eszköze? Igen –
mondta a Szentesi Vízilabda
Klub edzõje.

Balogh Szabó Imre rendõr
ezredestõl az elõadás után
kérdeztem, hogy tetszett ne-
ki? – Nagyon pozitív volt
számomra, hogy az elõadás
nem elriasztotta a fiatalokat,
hanem megpróbálta meg-
mutatni a helyes utat. A drog
valóban jelen van a város-
ban, de tudjuk kezelni a
helyzetet. Hangsúlyozom: ez
nem csak a rendõrség dolga,
ez össztársadalmi probléma

– mondta a Szentesi Rendõr-
kapitányság vezetõje.

– Drogambulanciák építé-
se helyett beszélgetni kell a
gyerekkel! Nem 14 éves ko-
rában elõvenni a témát, ha-
nem sokkal hamarabb. Ez a
hatékony drogprevenció.
Nincsenek illúzióim! Min-
denkit nem tudok visszatar-
tani a kábszertõl. Ennek az
elõadásnak inkább az volt a
célja, hogy pici emléknyo-
mot hagyjon a versenyzõ-
ben, hátha.. .  – mondta
Zacher Gábor az elõadást
követõ sajtótájékoztatón. A
drogprevenciós rendezvényt
a szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság szervezte. A
150 ezer forintos költség har-
madát a helyi önkormányzat
állta. Az elõadáshoz szüksé-
ges technikát a Mûvelõdési
Ház adta kölcsön, a sport-
csarnokot pedig ingyen kap-
ták meg, a berendezést a
gimisek vállalták.

Börcsök 

A „drogszüzek“ az ajtó elõtt vannak,
a folyosó már tömve

Néhány szentesi adat a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum (KEF) 2014-es jelentésébõl

2014-ben a Szentesi Rendõrkapitányság 55 esetben 137
személy ellen indított eljárást kábítószerrel való vissza-
élés vagy terjesztés miatt. Ugyanebben az évben a szente-
si drogambulancián 135 fõt (119 férfit és 16 nõt) láttak el,
ebbõl 11 személy volt intravénás droghasználó. 42 gyer-
meket kezeltek pszichoaktív szerek fogyasztása miatt a
városi kórház gyerekosztályán. Nincs olyan általános és
középiskola Szentesen, amely ne lenne érintett drog ügy-
ben. Van olyan helyi középiskola ahol a diákok 42%-a
használt vagy jelenleg is használ kábítószert. A felnõtt la-
kosság droghasználati szokásairól 7 éve nem készült át-
fogó felmérés. A legutóbbi monitorozás szerint: a felnõtt
populáció körében még mindig az alkohol arat. Van
olyan szentesi kistérségi háziorvosi körzet, ahol az ellá-
tottak 33%-a küzd alkoholproblémákkal. Bár 2011-ben
megjelentek Szentesen az elsõ 14 alatti droghasználók,
továbbra sem mûködik a városban gyermek és ifjúsági
addiktológiai és rehabilitációs intézményrendszer. Még
ambulancia formájában sem. (Az országban egyetlen
ilyen ellátóhely mûködik 10! férõhellyel. Az állami gon-
doskodásban élõ fiatalok körében halmozottan jelentke-
zik a probléma. Tavaly 12.-ére csökkent a hazai droghely-
zet kezelésére fordítható állami finanszírozás összege. A
tanulmány rámutatott: a növekvõ mennyiségû családi és
társadalmi problémákat – ilyen a droghelyzet is- a közne-
velési intézmények nem tudják kezelni. Nincs iskola-
pszichológusi hálózat, a pedagógusok nincsenek felké-
szítve a probléma kezelésére. Vagyis nincs hatékony
drogprevenció a szentesi iskolákban.

Tóth Tamás

Kotymán Alex

Vukovich Sándor

Komlósi Péter

Balogh Szabó Imre
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A férfi asztalitenisz NB II, Dél-Keleti csoportjában az 5. for-
duló mérkõzéseit rendezték meg az elmúlt hétvégén. A szen-
tesi együttes október 17-én, hazai pályán, a Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola tornatermében játszott, és 11-7-re
nyert a Békés gárdája ellen. A szentesiek gyõztes mérkõzése-
in az alábbiak szerint osztoztak a csapattagok: Bunda Sz.-
Csúcs J. páros, Bunda Szabolcs 3, Kocsis István 3, Kádár Péter 2,
Takács László 2. A Kinizsi az ezt megelõzõ fordulóban Kisúj-
szálláson kapott ki szoros mérkõzésen 10 – 8-ra, november
elsején pedig Mezõtúrra utazik a csapat, innen kellene pontot
vagy pontokat elhozniuk Bunda Szabolcséknak.

A Kinizsi jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán. HV

Itthon nyertek
a pingpongosok

A németországi Lipcsé-
ben rendezték meg a profi
standard világbajnokságot,
amely a magyar bajnok
László Csaba és Páli Viktó-
ria elsõ közös vb-je volt. Az
eseményen 36 páros lépett
parkettre, a világranglistán
9. helyen álló szilveres duó
bejutott az elõdöntõbe.
majd onnan a középdöntõ-
be is, ahol a 8. helyet szerez-
ték meg.

Bár tudták, hogy nagy bra-
vúr lenne, mégis a döntõbe
szerettek volna jutni a világ-
bajnokságon, mondta a pá-
ros férfi tagja. László Csaba a
világranglista helyezésüket
november elejére még elõke-
lõbb helyre várja, ugyanis a
tavalyi, Kínában rendezett
vb-n anyagi finanszírozás
hiányában nem tudtak részt
venni, márpedig ezek a pon-
tok számítanak a legjobban.
Így a mostani vb-szereplé-
süknek köszönhetõen a leg-
frissebb, november eleji
ranglistán a 6. pozícióban
lehetnek, ez pedig igazán
elégedettségre adhat okot.

Mindössze két ponttal ma-
radtak le most a vb-döntõrõl,
jövõre egyértelmûen a finálé-
ba kerülés a célkitûzésük,
mind a vb-n, mind az Euró-
pa-bajnokságon. Most az el-
sõ négy kimagaslott a me-
zõnybõl, az amatõrben há-
romszoros világbajnok olasz
táncos söpörte be a gyõzel-
met, német partnerével. Elõ-
kelõ ranglista-helyezésük
miatt is csak a kiemelt verse-
nyekre koncentrál a szentesi
páros, idén még a Bécs Open
vár rájuk november végén.
2017-ben, a világjátékokon
tervezik befejezni közös pá-
lyafutásukat, Csabának az
már a negyedik „nem olim-
piai sportágak olimpiája“
lenne, ez pedig nemcsak a
táncsportban, de más sport-
ágakban is egyedülálló telje-
sítmény. Profiként – a leszû-
kült versenyszám miatt – el-
vileg több szabadidejük len-
ne, de Csaba nem így érzi,
hiszen már pontozóbíró is,
és a magyar bajnok Szilver-
formációt is felkészíti a kö-
zelgõ világbajnokságra. D.J.

Prof i  s ikerSzentes és Csongrád kö-
zött félúton a Tisza-híd
elõtti lehajtón közelíthetõ
meg  az Antal-tavi fogadó, a
névadó víz partján. A na-
pokban megnyitott nádte-
tõs Tóparti Fogadó az eme-
leten 9 klimatizált, wifi
internettel és televízióval is
felszerelt fürdõszobás szo-
bával, a földszinten 150 fõs
rendezvényteremmel várja
a vendégeket. Akár pihe-
nésre, horgászatra, akár la-
kodalmakra, családi- és cé-
ges rendezvényekre alkal-
mas az épület és környeze-
te. A beruházás 25 millió fo-
rint vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyert a Darányi
Ignác Terv keretében. A
jobbára természetes anya-
gokból kialakított és beren-
dezett szálláshely a terve-
zéstõl a kivitelezésig helyi
vállalkozások munkájának
eredménye.

A tulajdonos üzemeltetõ,
szentesi felmenõkkel bíró
Gõdér Lajos neve nem isme-
retlen Szentesen, hiszen a
Galéria Kávéház és Étterem
illetve a 2011-ben megnyitott
Lecsó Faló is a család vállal-
kozásában mûködik. – Azt
hallom 25 éve, hogy kevés a

szálláshely a városban, olyan
pedig nincs, ami ennyire
természetközeli lenne. Elõ-
ször a tavat alakítottuk ki a
kiszolgáló épületekkel, majd
idén a fogadó készült el –
mondta lapunknak a beru-
házás hátterérõl Gõdér La-
jos. 

A 100 éves, 6 hektáros
kubik 2009. óta üzemel tele-
pített horgásztóként. A festõi
környezetben található, 1 és
2,5 méter között változó víz-
mélységével igazán változa-
tos horgászélményt biztosít.

A környezet rendezett, sok
fával, árnyékkal, diszkrét
horgászhelyekkel várja a ki-
kapcsolódni vágyókat. Büfé,
külön vizesblokk szolgálja a
horgászok és a kísérõik ké-
nyelmét. A gyermekek kis
játszótéren szórakozhatnak.
Horgászni õsztõl tavaszig
csak hétvégén, nyáron azon-
ban egész héten lehet. Ke-
rékpár is kölcsönözhetõ
Mentettrét, a Tisza – Körös
ártér bebarangolására, a kör-
nyék megismerésére, de
Szentes is csak négy kilomé-

ter távolságra van innen.
A fejlesztés nem állt le, je-

lenleg egy 75 négyzetméte-
res fedett terasz készül a már
meglévõ kisebb mellé. Gõdér
Lajos tervei szerint kerek
tyúkólat építenek szentesi
mintára, amelyben a ba-
romfikkal is megismerked-
hetnek a vendégek.

Az Antal-tavi fogadó idén
még csak igény szerint, de
tavasztól már állandóan üze-
mel és várja a kikapcsolódni
vágyókat.

besenyei

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Gondozási Központ fel-

adatai közé tartozik a kész-
ségfejlesztés, életvitellel kap-
csolatos tréningek szervezé-
se, közvetítése, önellátásra
való képesség javítása és
fenntartása. Ebbe a körbe il-
lik a saját növényház és ke-
mence építése, parkgondo-
zás, melyeket idén valósított
meg a munkás utcai intéz-
mény. Az ötletrõl és a kivite-
lezésérõl Lévainé Bódi Szil-
via, a Gondozási Központ
Közösségi és Nappali Pszi-

chiátriai Ellátása vezetõje be-
szélt részletesebben.

– Az általános foglalkozta-
tási formák keretében, mint
színjátszós-éneklõs, kreatív-
kézmûves különbözõ idõ-
szakokat éltünk át. Egy idõ
után azonban mindez nem
mûködött, jött a nem tudom
– nem akarom korszak az

elláttottainknál. Ezért az idei
évtõl célul tûztünk ki egy új
tevékenység vagy foglalkoz-
tatási forma kialakítását,
mégpedig azt, hogy fejleszt-
jük a pszichés problémákkal
élõk életviteli készségeit oly
módon, hogy megtanítjuk
nekik megtermelni az alap-
vetõ zöldségeket, megtanít-

juk azok tartósítására, továb-
bá száraztészta és kenyér ké-
szítésére. Fontos szempont
volt ezen belül az, hogy az
ehhez szükséges eszközök,
építmények felépítése, meg-
valósítása a számukra is el-
érhetõ, elkészíthetõ legyen
minimális befektetéssel, te-
hát a legszegényebb rétegek-
ben élõ emberek is meg tud-
ják valósítani a tanultakat. –
mondta a vezetõ. Tapasztala-
tok hiányában ütköztek ne-
hézségekbe is, de 4-5 hét
alatt felépült a növényház az
ellátottak 80 százalékának
aktív részvételével. Ha az
idõjárás is kedvez a követke-
zõ hetekben, akkor az elsõ
érett paradicsomokat is le-
szedhetik. A jövõ évtõl a pa-
radicsom és paprika palántá-
kat önmaguknak nevelik
meg, de bevallottan még fej-
lõdniük kell a termesztési is-
meretek területén. – Élmény
látni ahogy dolgoznak és
örülnek az elért eredmény-
nek az ellátottak – mesélte az
intézményvezetõ. Lévainé
Bódi Szilvia tervei között
szerepel sószoba kialakítása,
amivel a téli influenzás idõ-
szakban segítenének a bejáró
ellátottakon.

besenyei

Saját kemence és
PET palackból üvegház

Volt kéménybõl és adomány téglából épült sütõkemence a Munkás utcai intézményben.

Makón lépett pályára hét-
végén a Szentesi Kinizsi
SZITE felnõtt nõi labdarúgó
csapata a Csongrád megyei
felnõtt nõi keresztpályás baj-
nokság 7. fordulójában. A
mérkõzés nagy részében a
szentesiek birtokolták a lab-
dát, az elsõ félidõben a Kini-
zsi szerzett vezetést, majd
egy szerencsétlen öngóllal
kiegyenlített az ellenfél. A

makóiaknak nem sok táma-
dási lehetõséget hagytak a
szentesi lányok, mondhatni
uralták a mérkõzést. A máso-
dik félidõben aztán még két
gólt szereztek a vendégek és
ezzel a végeredmény: Szen-
tesi Kinizsi SZITE - Maros-
Menti UFC: 3:1

Szentesi gólszerzõk: Lévai
Gabriella, Fülöp Kitti, Borák
Judit

Gyõztek a lányok

Újabb szálláshely
- magánerõbõl

Kos
Sajnos a szerencsével kis-
sé hadilábon áll, emiatt

számos elképzelése meghiúsul. Azért
elkeseredésre semmi oka, mert ez a
helyzet csak átmeneti állapot. Hama-
rosan jobb idõk jönnek.

Bika
Most a lehetõség adva van,
csak élnie kellene vele.

Olyan munkahely-változtatásra nyílik
módja, ami anyagilag sokkal kedve-
zõbb lenne a mostaninál. Igaz, hogy
ez egy újabb kihívás.

Ikrek
Keményítse meg a szívét,
mert különben nem csak

anyagilag, hanem érzelmileg is ki-
használják. Igaz, nem lesz könnyû el-
lentmondani, de kénytelen lesz, ha
nem akar vesztes lenni.

Rák
Kellemetlen helyzetbe ke-
rülhet, ha csak halogatja a

feladata elvégzését. Az ígérgetés nem
jó megoldás, hiszen úgyis el kell vé-
geznie a munkát. Vigyázzon, mert so-
kat árthat a jó hírének.

Oroszlán
Kisebb egészségi problé-
mákkal kell megküzdenie,

ami aggodalommal tölti el. Nem sze-
retne kimaradni a munkájából, de ha
nem piheni ki, akkor szövõdmény is
felléphet.

Szûz
Türelemre van szüksége a
munkahelyén és otthoná-

ban egyaránt, mert a Mars bolygó mi-
att hamar öszszekaphat bárkivel. Hir-
telen még a legkisebb probléma is in-
dulatossá teszi.

Mérleg
Érzelmi életében falat épít
maga köré, mert attól tart,

hogy megbánthatják és nem lesz ké-
pes megvédeni magát. Õszinte be-
szélgetéssel sokkal többre megy, ne
zárkózzon be.

Skorpió
Munkája és azzal járó fel-
adatok tölti ki minden ide-

jét. Energiáját pénzszerzésre fordítja,
alig jut ideje a családjára. Úgy érzi a
kemény munkával megszerzett pénz
mindenért kárpótolja.

Nyilas
Magánéletében hibát hibára
halmoz, mert csak önma-

gára figyel. Éles megjegyzésével ha-
mar megsért másokat, emiatt sajnos
hosszabb mosolyszünetre is számít-
hat az otthonában.

Bak
Olyan barátjában csalódik,
akiért idáig a szívét-lelkét

kitette. Nehezen teszi túl magát a dol-
gon, pedig számíthatott volna rá, hi-
szen a régi barátságuk fokozott lazulá-
sa intõ jel volt.

Vízöntõ
Szerelmi téren bátran kez-
deményezzen, mert izgal-

mas és szenvedélyes órák várják. In-
goványos talajra viszont akkor csak
merészkedjen, ha egyedülálló és nincs
vesztenivalója.

Halak
Komoly kihívások várják,
de nem retten meg tõlük,

hanem még nagyobb teljesítményre
ösztönzik. Végre egy kedvére való fel-
adat, amellyel bebizonyíthatja a ráter-
mettségét!

Október 23-30.
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A Zene-Világ-Zene kon-
certsorozatok immár 10 éve
tradíció jelleggel évente
eseményt jelentenek a szen-
tesi kulturális életben (ko-
rábban más elnevezéssel).
A program célja, hogy meg-
teremtse az európai szintû
közmûvelõdés lehetõségét
városunkban. Kertész Ákos
(képünkön), a program kez-
deményezõje és fõ elõre-
mozdítója.

– Hogyan kezdõdött ez a
tradíció?

– Kezdetben csak néhány
koncertet szerveztem, me-
lyek késõbb fokozatosan so-
rozattá alakultak, míg végül
olyan komollyá vált a kezde-
ményezés, hogy nyomán lét-
rejött a Hangversenyköz-
pont, mely a zeneiskolának
volt a közmûvelõdési intéz-
ménye. Az volt a cél, hogy
egy tág spektrumban mozgó
zenei kínálatot nyújtsunk vi-
déki szinten. Fontos, hogy
olyan elõadás kerüljön a
színpadra, amely igaz érté-
keinkrõl szól. Így szólalhat
meg például a központban a
jazz, az etno, komolyzene,
világzene. Próbáljuk a színes
palettát megtartani.

– Mire várhat a hallgató-
ság a most kezdõdött évad-
ban?

– Október 1-jén, a Zene Vi-
lágnapján nagy sikerrel in-
dult az évad Hegedûs Endre
zongoramûvész koncertjé-
vel. Nemzeti ünnepünk al-
kalmából, 22-én, csütörtökön
19 órakor érkezik a Sebõ
együttes, akik szintén élõ le-
gendák – nagyon igényesek
a megzenésített versek terén,
népzenei stílusban. Novem-

ber 13-án lép fel a Balkan
Union mondhatni közkívá-
natra – velük én is zenélek.
Új lemezünk érkezik, ennek
apropóján mutatkozunk be.
Vazil Hadzimanov kiváló zon-
gorista jön el Szerbiából, aki
Amerikában végzett, s úgy
tért vissza. A tavalyi évad-
ban nagy sikere volt Sárik Pé-
ter jazz zongoramûvésznek,
aki december 10-én lép fel
Falusi Mariannal. Az énekes-
nõ már szintén járt a Hang-
versenyközpontban, a Fabu-
la Rasa együttessel. Január-
ban érkezik Bálint János fu-
vola-és Csáki András gitár-
mûvész, egy nagyon színvo-
nalas komolyzenei koncert
keretében. Februárban Fe-
renczi György és a Rackajam

ad koncertet. Márciusban
szentesi kötõdésû mûvészek
lesznek a Hangversenyköz-
pontban: Horváth Andrea,
zongoramûvész (õ korábban
itt tanult), Masopust Péter,
hegedûmûvész és Sin Kata-
lin, gordonkamûvész a Sze-
gedi Tudományegyetem Ze-
nemûvészeti Karának a taná-
rai. E hónapban jön még a
MintaPinty zenekar, velük a
kicsiknek szeretnénk ked-
veskedni. Áprilisban két
koncertünk is lesz: a Molnar
Dixieland Band és Fassang
László orgonamûvész (a
MüPa orgonistája) koncertje,
szintén nem elõször járnak
Szentesen. Ez a koncert a Re-
formátus Nagytemplomban
lesz, ezzel is szorosabbra

fûzzük az egyház és a Hang-
versenyközpont kapcsolatát.
Májusban Winand Gábor ha-
zai jazzénekes saját zeneka-
rával érkezik feleségével, a
kubai Elsa Valle-val, illetve
Kõszegi Imre dobmûvésszel.
Ez a jazz-es hazai szuper-
blokk zárja majd a hivatalos
évadot. Nem hivatalosan a
Zene Ünnepével ér véget a
sorozat. Június 21-én a me-
gyeháza udvarán Szakcsi La-
katos Béla lép fel Müller Péter
Sziámival, ahol a próza és a
zene találkozik egymással
két kiváló mûvész elõadásá-
ban.

– Mit érdemes tudni a
Zene-Világ-Zene Graffitirõl?

– A Graffiti-klub ars poeti-
cáját követve indult el ez a
sorozat, az ifjúsági házban
Arató Mátyás közremûködé-
sével. Novemberben erõs
kezdés lesz a Kowalsky meg
a Vega fellépése. Koncertezik
majd a Rómeó Vérzik, a
Nyughatatlan, februárban
pedig érkezik a Gõzerõ is
Szegedrõl. Fontos, hogy 9-tõl
a 90 évesig mindenki jól
érezhesse magát.

– Mi alapján áll össze a
névsor?

– Mûködõ zenei karrierem
által olyan mûvészek lépnek
itt fel, akiket én is nagyon
szívesen hallgatok. Az esetek
többségében ez egyszer-
smind a barátaimat is jelenti.
Cél, hogy a fiatalabb generá-
ció számára is élményt
nyújtsunk, s olyan résztve-
võket vonzzunk a koncertre,
akik esetleg még nem voltak
intenzív koncertlátogatók.

HAV

Nagyon régen volt, hogy
a labdarúgó megyei elsõ
osztályban a dobogón állha-
tott a Szentesi Kinizsi fel-
nõtt csapata. Az elmúlt hét-
végi gyõzelem után azon-
ban a mieink felléptek a
„bronzhelyre".

Egy hete a Szegedi VSE
vendége volt a Kinizsi, és az
elmúlt hetek formáját tekint-
ve nyugodtan mondhatjuk
hogy pontért utazott a gárda
Szegedre. Az egy pontból
végül három lett, a mieink az
ötödik gyõzelmüket aratták
zsinórban a bajnokságban. A
gyõztes gólt Lekrinszki Ariel
szerezte a 92. percben. – Már
jóval korábban eldönthettük
volna mérkõzést – mondta
Koncz Zsolt, a csapat játékos-
edzõje. – Helyzeteket dol-
goztunk ki, ellenfelünk leg-
inkább a védekezéssel törõ-
dött, de ekkor a legnagyobb

lehetõségeinket is elpuskáz-
tuk. Az 55. percben ember-
elõnybe kerültünk, de ez egy
kicsit megzavart minket, no-
ha a szegediek ekkor már ki-
zárólag a rombolásra töre-
kedtek. Végül sikerült be-
gyötörnünk a gyõzelmet je-
lentõ gólt, úgy érzem, nem
érdemtelenül nyertünk Sze-
geden.

A csapatra igazi rangadó
vár szombaton, hiszen a je-
lenlegi második helyezett, a
Szeged 2011 együttese láto-
gat a Pusztai László Sportte-
lepre. - Valóban rangadónak
kiáltják ki a találkozót, és ez
számunkra a legnagyobb
öröm, hiszen ismét a dobo-
gón állunk. Nem lesz köny-
nyû mérkõzés, hiszen az NB

II-ben szereplõ együttes fiók-
csapatáról van szó. Fiatal, te-
hetséges, jó játékosokkal ren-
delkeznek, de mi csak a ma-
gunk játékával igyekszünk
foglalkozni. Török Gábor is-
mét nálunk készül, vele bõ-
vülnek a variációs lehetõsé-
geink, és bízom abban is,
hogy a betegeink is meg-
gyógyulnak a mérkõzésre.
Akik legutóbb pótolták a hi-
ányzókat, mindenben helyt
álltak, mindenki maximáli-
san odatette magát a Szegedi
Vasutas ellen. Ilyen hozzáál-
lást várok a szombati mérkõ-
zésünkön is.

A Szentesi Kinizsi - Szeged
2011 mérkõzés 14 óra 30
perckor kezdõdik.

hv

Dobogós helyen

Október 23. (péntek) 15 óra:
Alföldi Fotószalon kiállítása
Ifjúsági Ház
Október 24-25.:
Felnõtt Lábtenisz Magyar Baj-
nokság
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nok
Október 24. (szombat) 14:30:
Szentesi Kinizsi SZITE - Szeged
2011
Pusztai László Sporttelep
Október 24. (szombat) 17 óra:
Szentes-Sándorfalva nõi kézi-
labda mérkõzés
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nok
Október 27. (kedd) 16:30:
Gyermek klub- Délutáni matiné-
val várják a gyerekeket a szer-
vezõk. A belépés díjtalan.
Ifjúsági Ház

Október 27. (kedd) 18 óra:
A kézírásunkban megjelenõ
szimbólumok címmel K. Hor-
váthné Szabó Edit grafológus
tart elõadást.
Városi könyvtár
Október 28. (szerda) 18 óra:
A Gimnáziumi értesítõk másfél
évszázada. 150 éve jelent meg a
sorozat elsõ kötete.
Elõadó: Labádi Lajos fõlevéltáros
és Tímár Ferenc informatikus
könyvtáros.
Városi könyvtár
Október 29. (csütörtök) 19 óra:
Korok és alkotások az irodalom-
ban sorozat következõ elõadásán
Szent Ágoston mûveirõl beszél-
gethetnek Poszler György tanárral
Ifjúsági Ház
Szeptember 28–november 15.:
Múzeumok Õszi Fesztiválja

Programajánló

Rákász Béla diszkó a Felsõpárti Sörözõben október 24-én,
szombaton 21órától A legendás DJ Showman fehér kesztyûjé-
ben már végig pantomimezte a világot, Szentes-Siófok-
Budapest-Las Vegas-t oda- vissza! Megmutatja mi a különb-
ség jó és rossz zene között.

*
Horváth Zoltán zenés estje október 24-én szombaton 22

órakor kezdõdik a Center Sörözõben. A belépõ 22 óráig in-
gyenes. 

A felnõtt- és a gyermekkönyvtár október 22-én, csütörtö-
kön 13 órakor nyit továbbképzés miatt és október 23-25. kö-
zött zárva tart. Az iskolai õszi szünet ideje alatt, október 26-
30 között 8-18 óra, október 31-én, szombaton 8-12 között fo-
gadja az olvasókat. November 2-ától a megszokott nyitva tar-
tás lép érvénybe.

Változik a könyvtár nyitva tartása

Október 24-én, szombaton
9 óra 10-kor megnyitóval
kezdõdik a hétvégi Lábtenisz
Magyar Bajnokság program-
ja a Dr. Papp László Sport-
csarnokban. Az elsõ napon
nyílt hármas, nyílt egyéni,
szenior páros kategóriában
lépnek pályára a tengósok.

Október 25-én vasárnap  9
órától zajlanak a mérkõzések
nyílt páros és amatõr páros
kategóriában.

A szentesiek közül a szeni-
orok között Gálfi László, Ko-
vács Árpád, Gál László, id.

Lakics Balázs, Puskás Zoltán és
Török János (Kocus) lép pá-
lyára. A profik között a Szen-
tesrõl elszármazott Sipos Ár-
pád, Gulácsi Róbert, Lengyel
Béla, Oláh Tamás, Jónás Dávid,
Harsányi Ádám, és a két helyi
fiatal, ifj. Lakics Balázs és Sza-
bó László játszik. 

Amatõr kategóriában a
profik között is induló Papp
Tibor és Bertók Róbert képvi-
selik a szentesieket.

A mérkõzéseket a közön-
ség ingyenesen tekintheti
meg mindkét napon.

Lábtenisz Magyar
Bajnokság

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: A Nézõpont-
ok címû tárlat nyilik meg október
22-én, csütörtökön 16:30-kor.
November 21-ig az Éltetõ víz cí-
mû tárlat tekinthetõ meg.

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 22-tõl

Teljes nagyüzem volt va-
sárnap az uszodában: a fiú
utánpótlás a Kaposvár, a leá-
nyok pedig a fõvárosi POLO
SC csapatait fogadták. Ered-
mények:

Leány:
gyermek: Szentes - POLO

SC 12-11; serdülõ/ Szentes -
POLO SC 8-11; ifi Szentes -
POLO SC 17-11

Fiú:
gyermek: Szentes - Kapos-

vár 11-7; serdülõ: Szentes -
Kaposvár 19-12; ifi: Szentes -
Kaposvár 16-10

A fiúk csütörtökön Egerbe
utaznak, a leányok pedig az
UVSE-hez mennek vasárnap.

Hat meccs,
öt gyõzelem

Két héttel ezelõtt a fõvá-
rosban nyerte meg soros baj-
noki mérkõzését a SZEKER-
CE. A szentesi, ceglédi és
kecskeméti rögbisek alkotta
társaság a Budapest Excieles
Flamingos csapatát verte 26-
24-re. Az elmúlt hétvégén a
Szentesi '91-esek U16-os kor-
osztályú csapata vett részt
diákolimpiai tornán Eszter-
gomban. A Kiss Bálint iskola

fiú tanulóiból álló csapat ér-
telemszerûen idõsebb rögbi-
sekkel vette fel a harcot, és
csak egy hajszállal maradt le
a dobogóról. A bronzmérkõ-
zésen szegedi siker született,
de a negyedik hellyel is elé-
gedett volt felkészítõjük,
Törõcsik Sándor, a '91-esek
szakmai vezetõje. – A srácok
nagyot küzdöttek, és ahhoz
képest, hogy sok olyan fia-

tallal álltunk ki ezeken a
mérkõzéseken, akik szinte
kezdõknek mondhatók, re-
mekül helyt álltunk – mond-
ta Törõcsik Sándor. 

A felnõtt együttes vasár-
nap délután a Pusztai László
Sporttelepen fogadta a nyá-
ron a velencei és százhalom-
battai rögbisekkel megerõsí-
tett Budapesti Kosok csapa-
tát. A mérkõzés kezdõrúgá-

sát a Szentesi Kinizsi labda-
rúgó-csapatának a szakmai
vezetõje, Némethy László vé-
gezte el.

A Kosok ellen végül nem
sikerült nyerni, a vendégek
24-12-re gyõztek a mieink el-
len egy harcos, izgalmas ösz-
szecsapáson. A SZEKERCE
legközelebb majd november
elején lép pályára bajnoki
mérkõzésen. HV

A Kosok ellen harcoltak a '91-esek

Változatos repertoár a
Zene-Világ-Zene sorozatban

Itthon lépett pályára kedden a Szentesi Kinizsi SZITE U17
nõi labdarúgó csapata a Csongrád megyei keresztpályás baj-
nokságban. A lányok gól nélküli döntetlent játszottak a
Mórahalom ellen.

Nõi utánpótlás döntetlen
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Két nõ és egy férfi esett
egymásnak egyik sörözõ
elõtt a hétvégén. Ellenük cso-
portosan elkövetett garázda-
ság bûntett megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás.

A nyomozás adatai szerint
szórakozni mentek a gyanú-
sítottak a vendéglátóhelyre
október 17-én. M. Tamás az
est folyamán többször került
szóváltásba a két nõvel. B.
Etelka végül a kocsma elõtt
megütötte a férfit, aki ezt vi-
szonozta, majd H. Mária is
csatlakozott a verekedõkhöz.
A férfi végül hazament, de a
két nõ követte, majd furkós
bottal és késsel felszerelkez-
ve bementek az udvarába. A
rendõrséget éjjel 1 óra körüli
idõben M. Tamás családja ér-
tesítette. A kiérkezõ járõrök a
helyszínen mindhármukat
igazoltatták és elfogták. A
Szentesi Rendõrkapitányság
ellenük felfegyverkezve el-
követett magánlaksértés mi-
att is indított eljárást.

Két feljelentés is érkezett a
rendõrségre egy mûtrágya
kereskedõ céggel szemben.
A vállalkozás alacsony áron
kínált eladásra mûtrágyát,
azonban a vételár felét elõre
kérte kifizetni. A sértettek 2,5
millió illetve 8,5 millió forin-
tot utaltak át a kereskedõ
számlájára, azonban az árut
nem kapták meg. A rendõr-
kapitányság csalás bûntett
miatt folytat eljárást. 

Felsõpárti lakóházak ud-
varából három lezáratlanul

hagyott kerékpárt loptak el
az elmúlt napokban.

Feltörtek egy gépkocsit a
Kossuth utcán, a tízemeletes
elõtti parkolóban kedd reg-
gelre. A tettes a szélvédõt be-
törve egy autós magnót vitt
el 5 ezer forint értékben, az
autóban okozott kár 15 ezer
forint.

Mindenszentek közeledté-
vel a rendõrkapitányság fel-
hívja a lakosok figyelmét,
hogy az autókban, biciklik
kormányán, kosarában ne
hagyjanak értéket. A teme-
tõkben a szomszéd sírra ne
tegyék le a holmijukat, mert
az könnyen tolvajok kezébe
juthat. A rendõrség a polgár-
õrség bevonásával igyekszik
biztosítani minden temetõ-
nél a zavartalan megemléke-
zést.

BG

Kamionnal ütközött

Egy ember könnyû sérü-
lést szenvedett a balesetben
kedd reggel, amikor rako-
mány nélküli kamionnal üt-
között egy személyautó a
451-es fõúton, Szentes térsé-
gében, a 39-es kilométerszel-
vénynél. A szentesi hivatásos
tûzoltók vonultak a hely-
színre áramtalanítani a jár-
mûveket és elvégezni a mû-
szaki mentést. A munkálatok
ideje alatt forgalomkorláto-
zásra volt a fõút érintett sza-
kaszán.

Senki sem sérült meg
abban a tûzben, ami egy

Szarvasi út közelében lévõ
raktárépületben történt. Szer-
da délután érkezett a bejelen-
tés, hogy a Nagybani Piac te-
rületén álló raktárból füst szi-
várog ki. A hivatásos tûzoltók
az érintett épületet áramtala-
nították, mert 20 négyzetmé-
ternyi területen irodai termé-
kek, papír és mûanyag égett.
Három sugárral a tüzet elol-
tották, az álmennyezetet
megbontották.

Csalók SMS-eznek
a NAV nevében

Csalási szándékkal, a
NAV-ra hivatkozva kérnek
bankkártya-adatokat az ál-
lampolgároktól. Az SMS
üzenetben adó-visszatérítést
helyeznek kilátásba, ameny-
nyiben a címzett az inter-
neten keresztül megadja
adatait. A küldött link egy
hamis, látszólag adóhivatali
felületre visz, amely egy ûr-
lapot dob fel a személyes
adatok megadásához. An-
nak, aki a csaló SMS utasítá-
sait követve kiadja adatait,
számolnia kell azzal, hogy
bankkártyájáról pénzt emel-
hetnek le.

A NAV értesítési gyakorla-
ta szerint ügyfélkapun ke-
resztül, illetve postán, folyó-
számla-kivonaton értesíti az
adózókat a többletként meg-
jelenõ tételekrõl, és hivatalos
honlapja a www. nav.gov.hu
címen található. A NAV az
adózók figyelmeztetésén túl
feljelentést tesz.

Drága lett az olcsónak
hitt mûtrágya

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) 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 19-26-ig Pingvin Patika (Nagyörvény
u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti tele-
fon: 20-618-7020. Október 26-november 2-ig Pingvin Patika (Rákóczi
u.12.) hétfõ-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7.00-18.30, szombat 7.30-
12 óra között, vasárnap zárva. 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

Szentes elsõ alkalommal adhat otthont világbajnokság-
nak. A város eddigi legnagyobb sporteseményének ígérke-
zik jövõ júniusban a II. Össz Kyokushin Karate Világbaj-
nokság. 

A Nemzet Sportvárosában világbajnokságot ugyan még
nem láthattunk, de shihan Brezovai Sándor, az Oyama Dojo ve-
zetõje, a Honkyokushin Nemzetközi Karate Szervezet elnöke
már több világversenyt is rendezett Szentesen. A jövõ júniusi
világbajnokság nagyszerû referenciájaként említette a szerdai
sajtótájékoztatón Bagi Alexandra, a szentesi egyesület világ-és
Európa-bajnoka a 2001-es kontinensviadalt, a 2007-ben ren-
dezett diákolimpiát és felnõtt világkupát, valamint a 2009-
ben az Oyama Dojo által a budapesti Papp László Sportaré-
nába szervezett Össz Kyokushin Karate Világbajnokságot.
Ezeknek a tornáknak hatalmas sportdiplomáciai sikere volt,
tette hozzá shihan Brezovai. Ahogyan ez a hat évvel ezelõtti
vb újra össze tudta hozni az alapító, sosai Oyama halálával
felbomlott, sok ágra szakadt kyokushin közösséget, úgy a jö-
võre városunkban rendezendõ világversenyre is 10-15 világ-
szervezet jelezte érkezését. 550-600 versenyzõ részvételére
számítanak gyermek, serdülõ, ifjúsági, junior, U25-ös és fel-
nõtt kategóriákban. A mintegy ezer sportolót és kísérõt a vá-
rosban és környékén helyezik majd el: az Üdülõközpont, a
középiskolai kollégium, az összes panzió és Gyopárosfürdõ
is biztosít férõhelyeket.

A küzdelmek 2016. június 25-én a Dr. Papp László-sport-
csarnokban zajlanak több küzdõtéren egy idõben, a Klauzál-
iskolában pedig a formagyakorlatok versenyeit rendezik. Az
igazságos bíráskodást egy öttagú supervisor-bizottság fel-
ügyeli shihan Horváth János elnökletével. A gyermek verseny-
zõk épségére kiemelten ügyelnek saját szabályrendszerrel és
a védõfelszerelésekkel.

A helyi versenyzõktõl is sokat vár shihan Brezovai: az álta-
la vezetett, Európa egyik legjobb utánpótlás csapatának szá-
mító Musashi Team mintegy 40 fõvel már megkezdte a felké-
szülést, kéthetente edzõtáboroznak. A csapat idén is már
több érmet szerzett hazai és külföldi versenyeken. Shihan
Brezovai rosszallását is kifejezte a sajtótájékoztatón, szerinte
a város sportreferense nem helyez kellõ hangsúlyt az elért
eredményeikre. A Kyokushin Világbajnokság fõ támogatói a
Warnex Zrt. és a MetalCom Zrt. (darók)

Elsõ világbajnokság a
Nemzet Sportvárosában

1517. október 31-én figyel-
meztette Luther Márton az
embereket arra, hogy éljenek
a Biblia törvényei és szabá-
lyai szerint. Ennek emlékére
rendez minden évben futó-
versenyt a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola.

A Reformáció futást, idén
15. alkalommal szervezte
meg az intézmény. A Nagy-
templomi Református Egy-
házközség presbitere kö-
szöntötte a közel 300 fiatalt,
akik a rossz idõ ellenére vál-
lalkoztak a délutáni mozgás-
ra. Nyíri Dániel beszélt sport,
a rendszeres mozgás fontos-
ságáról, valamint felidézte a
történelmi eseményt, amikor
Luther Márton Ágoston-ren-
di szerzetes a wittenbergi
vártemplom kapujára 1517-
ben kitûzte 95 tételbõl álló

vitairatát. Ez az idõpont a re-
formáció elindulásának pil-
lanata, ezért 1517 métert fut-
nak a verseny résztvevõi,
s  k a p t a  a z  e s e m é n y  a
„Reformáció“ nevet. Karikó-
Tóth Tibor, a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola
igazgatója elmondta, hogy
ez alkalommal testvériskolá-
juk is részt vett az esemé-
nyen. A Reformáció futásra
8 tanintézményõl érkeztek
versenyzõ gyerekek, akik
négy korcsoportokban indul-
tak 5. és 8. évfolyam között
illetve a gimnázium hasonló
korosztályba tartozó tanulói.
Összesítésben a lányok ver-
senyét a Koszta József Álta-
lános iskola nyerte meg, a fi-
úknál a Deák Ferenc általá-
nos iskola végzett az elsõ he-
lyen.

1517 méter futás a
reformáció emlékére

Született: Lévai Ede és Dancsó Laura Beáta (Dankó Pista
utca 2.) Norina Zsuzsanna nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Boros Imre István és Barna Rózsa Juli-
anna (Klauzál utca 10.  C lph. 4/12.), Liszkai Roland és
Geönczeöl Anett (Várady Lipót Árpád utca 5.), Neibort Zsig-
mond és Dr. Dancsó Mónika (Damjanich utca 8.), Sebesi Péter
és Simon Éva (Apponyi tér 17.), Tokai Csaba Antal és Rattai
Renáta (Zolnay Károly utca 15.

Elhunyt: Valkai Mihály (Drahos István u. 8 3/7.), Papp La-
jos (Wesselényi u. 49/1.), Sáfrány Imréné (Dr. Uhlár I. u. 12.)

Családi események

Halottak napi megemlé-
kezést tart Szentes Város
Önkormányzata október
30-án, pénteken 10 órai
kezdettel. Koszorút és mé-
csest helyeznek el
• az I. Világháborús em-

lékmûnél az Erzsébet té-
ren,

• a II. Világháborús emlék-
mûnél a Széchenyi liget
bejáratánál,

• a Lengyel emlékmûnél a
Csongrádi úton,

• a Szovjet katonai sírem-
léknél a Hadzsy J. utcán,

• végül gyertyagyújtással
emlékeznek a temetõk-
ben található Hõsi sírok-
nál.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü október 26-30.

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

Hétfõ: Disznótoros leves és
zöldborsóleves
grízgaluskával

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Csirkemell ropogós

bundában, gombás rizs
Kedd: Fokhagymakrémleves és

paradicsomleves zellerrel
A menü: Borsos tokány, tészta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Karfiolleves és

zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Töltött dagadó,
tört burgonya,
párolt káposzta

B menü: Pörkölt pulykacomb-
filébõl, nokedli

Csütörtök: Babgulyás és
fûszeres almaleves

A menü: Milánói makaróni
B menü: Filézett csirkecomb

rántva, kelkáposzta-
fõzelék

Péntek: Lestyános húsgombóc-
leves és halászlé 

A menü: Csülök pékné módra,
hagymás tört burgonya

B menü: Rántott zöldségek,
kukoricás rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

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

Menü okt. 26-nov. 1.
Hétfõ: Zöldborsóleves
A menü: Csülkös káposzta
B menü: Reszelt sertésmáj,

párolt rizs
C menü: Rántott sertésszelet,

sárgarépás rizs
Kedd: Daragaluska leves
A menü: Töltött paprika
B menü: Sült oldalas,

burgonyafõzelék
C menü: Rántott csirkemell,

burgonyafõzelék
Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Ráczos szelet
B menü: Eszterházy csirkeragu,

tészta köret
C menü: Rántott csirkecomb,

ráczos burgonya
Csütörtök: Csigatészta leves
A menü: Zúzapörkölt, galuska köret
B menü: Dubarry sertésszelet,

rizibizi
C menü: Szezámmagos rántott

sertésszelet, rizibizi
Péntek: Csirkeaprólék leves
A menü: Császármorzsa
B menü: Szilvás gombóc
C menü: Rántott szárnyas máj,

majonézes
burgonyasaláta

Szombat: Magyaros
burgonyagombóc leves

A menü: Harcsapaprikás, túrós
csusza

Vasárnap: Tejfölös gombaleves
A menü: Cigánypecsenye,

hagymás tört 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.Megemlé-

kezések


