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Az esõs október, most
pedig a reggeli, délelõtti
ködös idõjárás hátráltatja
a mezõgazdasági munkát.
Sem a betakarítás, sem a
talajelõkészítés, sem a vetés
nem halad megfelelõen. Az
elvetett repce, õszi árpa és
búza kelésében viszont so-
kat segített a csapadék. A
késés még nem veszélyezte-
ti a jövõ évi termést.

Az elmúlt másfél hónap-
ban mintegy 110-120 milli-
méter esõ hullott a térség-
ben, ami nagyban hátráltatta
az elmúlt hetek mezõgazda-
sági munkáit. A szója, napra-
forgó, kukorica egy része
még táblán áll, de a vetés és
a talajelõkészítés is késik.

Badár Imre mostoha évnek
nevezte az idei esztendõt. –
Tavasszal a rengeteg téli csa-
padék hátráltatta a talajmun-
kákat, késõn sikerült elvetni
a kukoricát, amit virágzás-
kor hõség és aszály is sújtott.
Az árpában jégesõ okozott
20-30 százalékos kárt június
elején, az érett kalászokat le-
verte a jég. A klímaváltozást
jelzi az idei öt hõségriadó,
majd a sok esõ. Precíziós
gazdálkodás, megfelelõ faj-
taválasztás, kellõ mennyisé-
gû tápanyag-utánpótlás és
idõben elvégzett növényvé-
delem ellensúlyozhatja a
szélsõséges idõjárást. Mind-
ezen munkáknak köszönhe-
tõen 9 tonnás átlagtermést
takarítottunk be kukoricából

150 hektáron. Kísérleti terü-
leteken, új technológia alkal-
mazásával 9,8 tonnát sike-
rült elérni – mondta Badár
Imre. Az értékesítéssel nincs
gondja, egy közeli sertéste-
lep vásárolja meg a kukori-
cát. Véleménye szerint a ku-
korica alacsony átvételi árá-
nak egyik oka a hazai állat-
állomány hiánya. A másik
árcsökkentõ hatás pedig
az, hogy az alacsony üzem-

anyagárak miatt a kukoricát
feldolgozó bio-etanol üze-
mek is kevesebbet fizetnek
az átvett termésért.

Az õszi árpát sikerült el-
vetniük a tervezett 150 hek-
táron, a napokban a 120 hek-
tárnyi búza vetésével is vé-
geznek. Olyan pálcás vetõ-
gépet vásárolt, ami nedves
talajon is megfelelõ munkát
végez. Hátránya, hogy utána
hengerezés szükséges külön

menetben. A rengeteg esõ
gátolta a magágy-elõkészí-
tést, azonban az esõzés elõtt
elvetett gabona szépen ki-
kelt. A növényállományt ga-
bonafutrinka ellen kellett
vegyszerezni. A vetés befe-
jezése után az õszi mély-
szántással folytatják a mun-
kákat, a tervezett 150 hektár
felén végeztek eddig.

(folytatás a 4. oldalon)

Az elõzetesen kiadott napirendet tárgyalta
a képviselõ-testület soros tanácskozásán. Az
ülés elején a közelmúltban elhunyt Göncz
Árpád egykori köztársasági elnökre emlé-
keztek a képviselõk 1 perces néma felállással.
Horváth István városi díszpolgár, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes
Térségi elnöke turisztikát, gazdaságélénkí-
tést és az Üdülõközpontot érintõ napiren-
dekhez szeretett volna hozzászólni, a testület
nem adta meg a hozzászólás lehetõségét.

A testület hozzájárult az önkormányzati
intézmények tervezett díjemeléseihez, több
szolgáltatás díja azonban nem változik. Szabó

Zoltán Ferenc (Jobbik) felszólalásában folya-
matos alacsony áremeléseket tartana célsze-
rûnek, nem pedig az évekig változatlan ára-
kat követõen egy nagyobb mértékû emelést.
Dömsödi Mihályné (Pálmások Szövetsége)
kérte, hogy az intézményvezetõ kapjon egye-
di megállapodási jogot a szolgáltatást igény-
bevevõvel a bevétel növelése érdekében. Dr.

Rébeli Szabó Tamás (Fidesz-KDNP) javasolta,
hogy a wifi szolgáltatás ingyenes maradjon a
szigligeti üdülõben. Egyébként az üdülõ dí-

jai nem változnak, azonban a klíma haszná-
latáért szolgáltatási díjat kell fizetni jövõre. A
testület elfogadta a javaslatokat és támogatta
a könyvtár kérelmét is, miszerint a diákok
tagsága ingyenes 18 éves korig az eddigi 16
év helyett. Továbbá a 18 és 23 év közötti nap-
pali tagozatos iskolarendszerû képzésben
részt vevõk féláron iratkozhatnak be.

A képviselõk elsõ olvasatban tárgyalták az
idegenforgalmi koncepciót dr. Rébeli Szabó
Tamás javaslatára. Az anyag az eddigi gya-
korlattól eltérõen rövidebb idõszakra, két év-
re szóló terveket és feladatokat fogalmaz
meg. Dömsödi Mihályné kérdésére Torday

Henrietta idegenforgalmi referens elmondta,
hogy az elmúlt 2-3 évben az idegenforgalmi
adóbevétel 4-5 millió forint között alakult.
Antal Balázs Tibor (Fidesz-KDNP) szerint új
kitörési formák, új koncepciók jelentek meg a
most beterjesztett anyagban. Teljes más látás-
módot tükröz és reméli, hogy érkeznek to-
vábbi ötletek, amelyek beépítésre kerülhet-
nek az újra a testület elé kerülõ koncepcióba.

(folytatás a 3. oldalon)

Világbajnokságra készül
a fitneszes patikus

November végén Bangkokban, a 7. WBPF világbajnoksá-

gon szerepelhet dr. Muzsik Réka. A szentesi versenyzõt már

kikiáltották hazánk legszexisebb patikusának. Réka azt

gondolja, amit õ elért, más is meg tudja csinálni, kellõ aka-

raterõvel és kitartással.

4. oldal

Kutyás sportsikerek a
Kebtanoda színeiben

A Köröstorki Ebtanoda Kutyaiskola 2012 óta mûködik,

majd 2015 februárjában megalakult a szentesi székhelyû

Kebtanoda Kutya Sport Egyesület. Az átalakulást követõen

önálló egyesületként sem veszít sokszínûségébõl és átfogja

a kutyával való foglalkozás, sportolás számos területét. 

7. oldal

Rendhagyó portré Bugyi professzorról

Élete mûvészeti remekmû
Minden ember addig él, amíg az utókor emlékezik rá –

ezzel az örökbecsû igazsággal indítja újabb kötetét dr.

Mencser András. A Szentesrõl elszármazott sebészorvos

nemrég napvilágot látott könyvében ismét tanítómeste-

rének, a legendás Bugyi professzornak állít emléket.

5. oldal

A szakma megfogalmazá-
sa szerint dinamizálta, a
gyakorlatban külsõleg fel-
újította a szentesi mentõál-
lomást az Országos Mentõ-
szolgálat. A mintegy 72 mil-
liós beruházást a Szentes
Kistérségért Mentõalapít-
vány saját erõbõl egészítette
ki belsõ felújítással.

Egy gyermek kihordási
ideje alatt készült el a mentõ-
állomás dinamizálása. A ki-
lenc hónap alatt sor került az
épület hõ- és tetõszigetelésé-
re, a nyílászárók cseréjére
valamint a melegvíz rend-
szer napkollektoros korsze-
rûsítésére. A garázsokra
elektromos kapukat szerel-
tek, így egy gombnyomással,
a lehetõ leggyorsabban el-
hagyhatják a laktanyát az
autók az évi mintegy 5 ezer
vonulás alkalmával. Az állo-
másra tavaly szeptemberé-
ben került egy új, teljesen fel-
szerelt, a közelmúltban pe-
dig egy 100 ezer kilométert
futott, felújított mentõautó.
Várhatóan a másik két jármû
cseréjére is sor kerülhet be-
látható idõn belül.

Az Országos Mentõszolgá-
lat 18 megyében 22 új mentõ-
állomást létesít és további 60
állomást újít fel, a szentesi a
25. a sorban. A mentõállo-
mások száma 238-ról 253-ra
bõvül, azonban még fele el-
avultnak számít. Összesen
178 új gépkocsit állítanak
forgalomba és hamarosan a
korszerû eszközök is megje-
lennek az autókban, mondta
dr. Gyöngyösi Péter, az OMSZ
projektigazgatója az ünnepé-
lyes átadón.

A szentesi mentõállomá-
son 13 mentõápoló, 13 gép-
kocsivezetõ és 5 mentõtiszt
teljesít szolgálatot. A 72 mil-
lió forintból külsejében fel-
újított épület belsõ korszerû-
sítése érdekében sokat tettek
az állomás dolgozói és veze-
tõi, valamint sokan nyúj-
tottak anyagi segítséget.

Köszönõoklevelet kapott
Szirbik Imre polgármester, dr.

Szabó Andrea, Dömsödi Mihá-

lyné, Kiss Csaba, Móra József,

Krausz Jánosné képviselõk,
akik saját keretükbõl járultak
hozzá a belsõ felújításhoz.

(folytatás a 3. oldalon)

Megújul t  a
mentõál lomás

Jövõbe mutató döntések

Csúszásban az õszi
munkák a földeken

Mostanra vált alkalmassá a talaj állapota a búza vetésére Badár Imre földjén is.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Sokan vagyunk még, akik
személyesen ismertük Gi-
licze László reformárus lel-
készt, s õrizzük emlékét. Jó-
magam az 1970-es évek vé-
gén találkoztam vele elõször
különbözõ helytörténeti ren-
dezvényeken. Az ismeret-
ségbõl fakadt, hogy Kis
Tóthné Gizike levéltáros kol-
léganõmmel felajánlottuk,
hogy szívesen közremûkö-
dünk a szentesi reformárus
egyház régi iratainak rende-
zésében. A közös munka so-
rán sokat beszélgettünk. A
hivatalosan „nagytiszteletes
úr” igen hamar tegezõdõ ne-
xusra váltott, s ettõl kezdve
– a nagy korkülönbség elle-
nére – még közvetlenebbül
beszélgettünk a világ dolgai-
ról. Helytörténeti és néprajzi
ismeretei révén levéltárunk
és múzeumunk sok hasznos
ismeretre tett szert. Laci bá-
csi mozgalmas és tevékeny
életútjának megörökítése kü-
lön könyvet érdemelne, de
ezúttal csupán születésének
100 éves évfordulójára sze-
retnénk ráirányítani a figyel-
met életútjának rövid bemu-
tatásával.

Régi szentesi családból
származott. Nagyszülei ipa-
rosok és kereskedõk voltak:
apai nagyapja Gilicze Sán-
dor bognármester, anyai
napapja Horváth István te-
kintélyes vaskereskedõ. A
nagyszülõk már taníttatták
gyermekeiket, akik közül
ketten (Sándor és Antal) teo-
lógiát végeztek és reformá-
tus lelkészek lettek, egy fiuk
(Kálmán) pedig gépészmér-
nök. Gilicze Antalt a siklósi

gyülekezet a lelkészévé vá-
lasztotta. Beiktatására 1914-
ben került sor, ettõl kezdve
1923-ig Siklóson szolgált. Hi-
vatala elfoglalása után há-
zasságot kötött Szentesen
Horváth István leányával,
Horváth Jolánnal. Házassá-
gukból két gyermekük szü-
letett: László és Márta. 

Fõhõsünk, Gilicze László
Szentesen született 1915. no-
vember 4-én. Mivel édesapja
Siklóson szolgált, László itt
kezdte el elemi iskolai tanul-
mányait, de az elsõ osztályos
záróvizsgát már a Szentesi
Központi Református Fiúis-
kolában tette le. Gilicze An-
tal ugyanis 1923-ban elfo-
gadta az újonnan szervezett
szentesi hitoktató-lelkészi ál-
lást, lemondott siklósi hiva-
taláról, és hazatelepült Szen-
tesre. Az elemi iskola elvég-
zése után (1926) a helyi gim-
náziumba iratkozott be, ahol
mindvégig jeles tanuló volt.
A jó hírû intézmény igazga-
tója ekkoriban Jaeger (Járay)
Imre; tanárai között találjuk
Molecz Bélát, Bárdos Rezsõt,
Derzsi Kovács Jenõt, Matyó
Sándort, dr. Mihóczy Rezsõt,
Zolnay Dezsõt, Lantos Ivánt.
1934-ben kitüntetéssel érett-
ségizett, s felvételt nyert a
budapesti Református Teoló-
giai Akadémiára. Itt is jeles
tanuló, amelynek köszönhe-
tõen Csekey Sándor profesz-
szortól szeniori megbízást
nyert, vagyis negyedéves
hallgatóként (1937/38-ban) õ
lett a szemináriumok ifjúsági
vezetõje (ma tanársegédnek
mondanánk). Kápláni vizs-
gája után ösztöndíjat nyert

az amszterdami egyetemre,
amelynek teológiai fakultá-
sán három iskolai évet vég-
zett, doktori vizsgát tett és
doktorandus címet szerzett. 

Hollandiából hazatérve,
több fõvárosi gyülekezetnél
segédlelkész, majd közel egy
évig a Soli Deo Gloria Refor-
mátus Diákszövetség orszá-
gos fõtitkára. 1944. május vé-
gén édesapja 59 éves korá-
ban váratlanul elhunyt, ezért
a felsõpárti reformátusok
úgy határoztak, hogy nép-
szerû lelkészük helyére ha-
zahívják Szentesre 29 éves fi-

át, Lászlót. Kérvényezték az
egyháztanácsnál, hogy a
megüresedett lelkészi állás
meghívással és ne választás-
sal töltessék be. A presbitéri-
um helyt adott a felsõpártiak
kérelmének, majd egyhan-
gúlag kimondta azt is, hogy
a megüresedett állásra
Gilicze Lászlót hívják meg.
Az egyházi fõhatóság jó-
váhagyta a döntést, így
július 9-re összehívták a
nagytemplomba a választó
egyházközségi közgyûlést,
melyre hivatalos volt a város
valamennyi választói joggal

rendelkezõ református lako-
sa. A választóknak egy kér-
désben kellett nyilatkozniuk:
– Kívánják-e a jelölt meghí-
vását? A Szentesi Napló
munkatársa tudósításában
megjegyezte: „Mivel más je-
löltrõl eddig nem hallottunk,
Gilicze László egyhangú
meghívása biztosítottnak lát-
szik. A jó békesség és egyet-
értés e nagyszerû megnyilat-
kozása reménységül szolgál
arra, hogy az új lelkipásztor
a reánk váró nehéz idõkben
nemcsak egyházának falain
belül, hanem azokon kívül
is, a magyar testvériségnek
és a felekezetek közötti meg-
értésnek lesz buzgó és oda-
adó munkása…”. Az újság
beszámolt a lefolyt közgyû-
lésrõl is, érzékletesen vissza-
adva annak emelkedett han-
gulatát: „… A feltett kérdés-
re megható módon nyilvá-
nult meg a jelenlévõ válasz-
tók kegyelete az elhunyt né-
hai Gilicze Antallal, vala-
mint szeretetük is az elhunyt
lelkész fiával, Gilicze László-
val szemben. Ugyanis az
egész gyülekezet egyhangú
akarattal jelentette ki, hogy a
felsõpárti lelkészi állásra
Gilicze Lászlót óhajtja, illet-
ve helyben hagyja a presbité-
rium határozatát…” A hábo-
rús viszonyok miatt hivata-
los beiktatására csak 1945.
március 25-én került sor. Egy
évvel késõbb megházaso-
dott, feleségül véve Várady
Erzsébetet. Házasságukból
négy gyermek született:
László, András, Márta és Ág-
nes. Megszakítás nélkül a
Szentes–Felsõpárti Egyház-

község lelkésze maradt,
1987-ben bekövetkezet t
nyugdíjazásáig. 

A rendkívül nehéz törté-
nelmi-politikai idõszakban
megkezdett és végigvitt papi
pályáját az elvhû következe-
tesség, a tisztességes emberi
tartás, ugyanakkor nagyfokú
tolerancia jellemezte. Ezzel
magyarázható, hogy városá-
ban szinte kivétel nélkül
mindenki tisztelte, becsülte
és szerette: vallásra, világné-
zetre, pártállásra, életkorra
való tekintet nélkül. Meg-
nyerõ, közvetlen, szerény-
nek mondható egyéniségé-
nek köszönhette, hogy szá-
mos társadalmi szervezet,
egyesület tagjai közé invitál-
ta. A korai idõkben a Nem-
zeti Segély Tanácsának tagja
(1945/57) és a Csongrád
Vármegyei Közmûvelõdési
Bizottság elnöke (1947/49).
Késõbb tevékenyen részt
vett a Szentesi Honismereti
Bizottság munkájában, és
tagja volt a Szentesi Múze-
umbaráti Kör elnökségének.
A régmúlt értékei és a hely-
történelem iránti elkötele-
zettségét jellemezte, hogy
évtizedeken át szinte egye-
düli lelkész volt Szentesen,
aki szívügyének tekintette a
letûnt korok tárgyainak,
szellemi hagyatékának, ira-
tainak és egyéb dokumentu-
mainak a sorsát, és mindent
elkövetett megmentésükért,
biztonságos fennmaradásu-
kért. 

Szentesen hunyt el 1997.
május 9-én szívinfarktus kö-
vetkeztében. A Szeder-teme-
tõben helyezték örök nyuga-
lomra. Munkássága révén
beírta nevét nemcsak egyhá-
za, hanem szülõvárosa törté-
netébe is.

Labádi Lajos

100 éve született Gilicze László református lelkész

A szentesi múlt hagyományainak õrzõje

40 éves lettél! Születésna-
podon nagy szeretettel kö-
szöntelek! Amikor 1975. no-
vember 3-án, hétfõn 6 órakor
megnyílt a „Marx téri Nap-
közi otthonos Óvoda” – a
város és talán a környék leg-
modernebb gyermekintéz-
ménye nyitotta ki kapuit.

Emlékezem a legelsõkre:
legelsõ óvodás Gábor volt,
aki ma már orvos.

A sok, szép, kedves, okos
kisgyermekre, közöttük An-
nára és Zsófira, akiktõl fo-
lyamatosan gyûjtöttük a
„gyerekszájat”, mert minden
mondásuk, aranyköpés volt.
Kornélra, Péterre, akiket
büszkén figyelek a tv-ben,
Gyurikára, aki hiába a leg-
erõsebb, nekem csak Gyuri-
ka marad. Vanesszára, Bözsi-
kére és testvéreire, akiken
még vita is volt az óvónõk
között, hogy minden cso-
portba juthasson egy kislány
a családból. Márkra, a sok-
szoros hátrányos helyzetû
mindenki kedvence kollégis-
tánkra, nem tudom, hol jár...
Pongira, aki mindig tudta,
hogy hová tettem a slussz-
kulcsomat, egyetlen Mátyá-
sunkra, Zsoltra, aki kisisko-
lás korában így szólított meg
a boltban: „Tudom, hogy egy
óvodába jártunk, csak nem
jut eszembe a neved meg a
jeled!” Balázskára, Leventé-
re, Józsikára, Szilvikére,

Iluskára, Marcira és a többi
kicsire, akik ma már közép-
iskolások, egyetemisták, csa-
ládapák, családanyák.

Az idegen nyelvû gyere-
kekre, a kínai Pálikára,
Estherre, Boázra és a többi-
ekre, török, német kisgyerek-
re.

Büszke vagyok rá, hogy
befogadhattuk a fogyatékos,
sérült gyermekeket is. Mi-
lyen sokat segítettek a más-
ság megtapasztalásához Ka-
ta, Zolika, Krisztina-Szilvia,
Mazsi, Bogi és a többiek,
akiktõl mi is nagyon sokat
tanulhattunk, akiket nagyon
megszerettünk, és megsze-
rettek az „ép” gyerekek és
szüleik is.

40 oldal is kevés volna,
hogy mindenkire sor kerül-
jön!

Emlékezem a sok száz
szülõre, akik mindannyian, a
maguk módján és lehetõsé-
geikhez mérten sokat segí-
tettek abban, hogy a gyere-
kek minél jobban érezzék
magukat. Betti édesanyjára,
aki nagy betegen is segített
nekem. Ágira, aki elõször
tett „nagymamává”, óvodá-
som is volt, és a kisfiát, lá-
nyát is hozzánk hozta óvo-
dásnak.

Emlékezem az elsõ mun-
katársakra, Jutkára, Terire,
Évire, a 18 éves, pályakezdõ
fiatal óvónõkre, Ilonkára,

Jusztikára, akik alig túl a
negyvenen voltak közöttünk
a nagy öregek! Zitára, Mari-
ka nénire, Marikára, Irénké-
re, Klárikára, dajka nénikre.
Az elsõ nagy csapatra!

Szeretettel gondolok min-
denkire, akikkel egykor
együtt dolgozhattunk.

A sok, sikeres városi és
megyei szakmai bemutatóra,
továbbképzésre, amit mi
szervezhettünk, ahol meg-
mutathattuk a gyermekneve-
lés iránti elkötelezettségün-
ket, szakmai tudásunkat. A
számos megnyert pályázat-
ra. Arra, hogy az óvodák
közül nekünk volt elõször
számítógépünk, majd inter-
netünk, a közmunkás Zolira,
késõbb Ildikó óvónénire,
akik megtanítottak bennün-
ket arra, hogyan állítsuk ezt
a technikát, új tudásunkat a
szakma szolgálatába is.

Büszke vagyok arra is,
hogy talán még országosan
is az elsõk között voltunk a
Comenius-pályázatokon,
ahol külföldi óvodákkal tud-
tunk kapcsolatot teremteni.
Jó volt látni az angol, ír, finn,
spanyol óvónõkön a meg-
döbbenést, látva a magas
szakmai színvonalat – pláne,
hogy megtudták – mindez
ingyenesen része a magyar
óvodai nevelésnek.

A japán szakmai küldött-
ségre, akik elragadtatással fi-

gyelték a „Kodály-mód-
szert”, valamint az Óvodai
Nevelési Programot, ami
igazán magas színvonalú
központi program volt.

Emlékezem az óvodai
Anyák-napi ünnepségekre,
ahol Edit óvónéni és én sír-
tunk a legjobban, megható-
dottságunkban. Misi, Juli,
Bálint illatos törökszegfûire
az óvodai zárásokon.

Gondolok azokra, az óvó-
nénikre és dajkákra, akik
már nem köszönthetnek és
arra az egy pici lánykára,
akit elvesztettünk.

Arra, hogy a hetvenes
években, amikor a magas
gyermeklétszám miatt 130
%-os volt a feltöltöttség –
minden csoportban 30-35-40
gyereket láttunk el. Milyen
sok kicsit kellett elutasítani!

Születésnapodon is szere-
tettel és tisztelettel gondolok
a mûvelõdési osztály vezetõ-
jére, aki sok-sok óvodai férõ-
helyet „segített világra” ab-
ban az idõben, akinek az
óvoda ugyanolyan fontos
volt, mint minden más neve-
lési-oktatási és mûvelõdési
intézmény a városban. Ne-
kem bizalmat adott: elsõként
önálló munkáltatói – gazdál-
kodói – jogkörrel is rendel-
kezhettünk.

A városi óvodai szakfel-
ügyelõre, aki nemcsak a mi
óvodánkat segítette abban,
hogy Szentes a térségben
messze kiemelkedõ szakmai
színvonalat tudott felmutat-
ni!

Emlékezem Körmendi Feri
bácsira, aki az elsõ Télapónk
volt, akit megpillantva, a fél-

szeg kiscsoportosok az aláb-
bi párbeszédbe keveredtek:
„Nézsd’ milyen hossú sõr a
sakálla!” Mire a válasz:
„Nem sõr azs, hanem atta!”

Arra az éjszakás nõvérre,
aki az óvodanyitáskor, kór-
házba menet esténként még
segített kicsomagolni az új
bútorokat. A fûtõkre, akik
nyitás elõtt este segítettek
felporszívózni, cipekedni.

Emlékezem azokra az ud-
varosokra és „társadalmi
munkásokra”, akik annyit
tettek az óvoda állagának
megõrzéséért, hogy a mai
napig nem volt szükség (??)
lényeges (??) felújításra.

Közel harminc évig volt
„harcostársam”, és a szülõk,
a munkatársak nagy segítsé-
gére Évike – Õt is köszön-
töm!

40 év egy óvoda életében
még kamaszkornak számít!
Vigyázz magadra! Vigyázz
azokra, akikkel naponta ta-
lálkozol, és a „régiekre”! És
emlékezzél ránk! Kívánom,
hogy legyen sok egészséges,
okos, jól nevelt, vidám kis-
gyermeked! Legyenek maga-
san képzett, a szakmáért, a
gyermekek érdekeiért bátran
kiálló óvodapedagógusaid,
és segítõik! Legyenek bol-
dog, bátran gyermeket válla-
ló szülõk!

Óvodás dallal kezdtem,
Halász Jutkával zárom:
…Boldog születésnapot!...
Legyen még sok ilyen szép
napod!

Szeretettel
Kata óvó néni 

Garai Ferencné

Kedves óvodám! 

Sok víg nap után…
„Beolvad a Szentesi Hitel-

szövetkezet a szegvári taka-
rékba...”  olvastam az inter-
neten és büszkeség töltött el.
No, lám! Visszatér Szegvár
dicsõ múltja. Százhatvan
évig szolgáltuk becsülettel a
vármegyét. Büszkeségem
csak erõsödött mikor kezem-
be került egy 1931-ben ké-
szült okirat. A Szegvári Hi-
telszövetkezet régi jegyzõ-
könyvén dr. Verdon Lajos
(lelkipásztor, õ fogadta a Vö-
rös Hadsereg katonáit a
Kurca hídnál) igazgatósági
tag, Kránczly Ferenc közgyû-
lési elnök, Ágoston Mátyás
közgyûlési jegyzõ, Agócs Ist-
ván hitelesítõ neve mellett
ugyancsak hitelesítõként sze-
repel anyai nagyapám Mé-
száros János igazgatósági
tag, szegvári parasztember
neve. „Happy end” – aho-
gyan a „modern” magyar fi-
atalok mondanák – azonban
nincs. Hosszas töprengés
után, pénzügyeimet átköl-
töztettem az OTP szentesi fi-
ókjához. Biztonságos, jobbak
a pénzügyi feltételek.

Dr. Mészáros Imre
Szegvár

Olvasónk írja

Szentes egy
szegvári

szemével...

Gilicze László lelkipásztor
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A Szentes Kistérségért
Mentõalapítvány elnöke
Holman István, a Csõszer-
Komplett Kft. vezetõje Cser-

nus Lukács László, a Cs-M Ép.
Kft. tulajdonosa Szabó Imre, a
Piramis Kft. vezetõje Sándor
Melinda, a Nagymágocsi
Szociális Szolgáltató Köz-
pont vezetõje Nagy Anikó, a
Nagymágocsi Önkormány-
zati Hivatal és Szebellédi End-

re polgármester vehetett át
köszönõlevelet dr. Zentay
Attila régióigazgatótól. 

Igazgatói dicséretben ré-
szesült Nagy Béla állomásve-
zetõ, Gömöri Árpád és Szabó

Dávid mentõápolók.

A felújított mentõállomás
jelképes kulcsát átvevõ Nagy
Béla állomásvezetõ megje-
gyezte, reméli nem kell
újabb 40 évet várni az 1977-
ben átadott mentõállomás
korszerûsítésére és próbálják
megóvni az épület állapotát.
Mint kiderült, Nagy Béla
a mentõállomás átadásakor
került a szolgálathoz és jövõ
hónapban nyugdíjba vonul.
Utódja Bába Zoltán mentõ-
tiszt lesz, aki egyelõre meg-
bízottként vezeti a szentesi
mentõállomást.

A helyi mentõállomás
dolgozói nem csupán óvják,
hanem szépítik is közvetlen
környezetüket. A Szentes

Kistérségért Mentõalapítvá-
nyon keresztül összegyûlt
mintegy 1,7 millió forintból
megújul a zuhanyzó és a
konyha, új padló kerül több
helyiségbe, új szerver és szá-
mítógépes hálózat segíti a
munkát. A belsõ felújítások
két hét múlva befejezõdnek.

Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester az átadón  örömteli-
nek nevezte, hogy a kor-
mány és a város egészség-
ügyi politikája egyirányban
halad és kérte, hogy a továb-
biakban is történjenek a mo-
dern kor elvárásainak meg-
felelõ fejlesztések Szentesen
a betegek érdekében.

Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
A vagyonrendelet módosí-

tása szerint a Szentes Városi
Szolgáltató Kft.-t külön jog-
szabály szerinti kizárólagos
jog illeti meg az önkormány-
zat Gazdasági Programjá-
ban, valamint Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégiá-
jában tervezett fejlesztési
programok menedzselésé-
ben, a képviselõ-testülettõl
kapott egyedi megbízás ese-
tén. Az SZVSZ Kft. keretein
belül 2010-ben létrejött Vá-
rosfejlesztési csoport fõ fel-
adata volt a városközpont
rehabilitációs felújításának
teljes körû bonyolítása.
Azon felül végezte az Ipari
park területén épülõ csarnok
bonyolítását, valamint az
ivóvíz javító program és a
szennyvíztisztító létesítésé-
nek közbeszerzési eljárási
feladatait, továbbá a közvi-
lágítás korszerûsítését célzó
projekt lebonyolítását. A jö-
võben a 2014-2020-as Euró-
pai Uniós tervezési idõszak
lehetséges támogatásainak
felhasználásával tervezett
városfejlesztési projektek
megvalósításához kapcsoló-
dó munkák elvégzése lesz a
feladata. A munkát 2 fõállá-
sú és 1 szerzõdéses mûszaki
kolléga végzi, azonban a pá-
lyázatok függvényében bõ-
vítésre kerülhet a létszám.

Elfogadta a testület a helyi
iparûzési adó rendelet mó-
dosítását, így az adómentes-

séget ezentúl nem a 2,5 mil-
lió forint alatti vállalkozói
szintû nettó árbevétel meg-
létéhez köti az önkormány-
zat, hanem ha a vállalkozói
szintû adóalap 1,8 millió fo-
rintos  határához. Az ide-
genforgalmi adó alól men-
tességet kap a 70. életévét
betöltött magánszemély.
Csongrád megye 60 telepü-
lésébõl 20 település vezette
be az idegenforgalmi adót,
ebbõl öt helyen mentesülnek
a 70 év felettiek a fizetés
alól, mondta el a Pálmások
Szövetsége írásbeli kérdésé-
re válaszolva Tonnesné Kiss
Ildikó az adóiroda vezetõje.

A képviselõk vita nélkül,
egyhangúlag fogadták el,
hogy az OTP Bank Nyrt.
legyen január 1-tõl az ön-
kormányzat számlavezetõ
pénzintézete. A szakbizott-
ság a beérkezett hat pályá-
zatot 18 szempont alapján
értékelte és javasolta a meg-
szavazott bankot.

A városi új fõkönyvelõség
létrehozása kapcsán több
kérdés is felmerült. Kovács
János (Fidesz-KDNP) az in-
tézményvezetõk és jelenlegi
gazdaságvezetõk megfelelõ
tájékoztatása és fizetések fe-
lõl érdeklõdött. Dömsödi
Mihályné arra volt kíváncsi,
hány álláshely szûnik meg,

mekkora plusz költséget je-
lent az átszervezés és lelas-
sulhatnak-e a pénzügyi mû-
veletek? Balogh Imre pénz-
ügyi irodavezetõ elmondta,
hogy az intézményvezetõk
kétszer is kaptak tájékozta-
tást a várható átalakításról
és fél napos oktatás történt
az intézményeknél az új szá-
mítógépes program haszná-
lataráról. A fizetéssel kap-
csolatban arról tájékoztatott,
hogy a gazdaságvezetõk je-
lenleg a  közalkalmazotti
törvény szerinti bért és elté-
rõ mértékû pótlékot kapnak,
utóbbira januártól nem szá-
míthatnak, de a polgármes-
terrel egyeztetés folyik a
bérfeszültség rendezésére.
Önkormányzati szinten
négy üres álláshely szûnik
meg, ezért elbocsátás nem
történik. Mintegy 500-800
ezer forint plusz költség me-
rül fel az informatikai frissí-
tés, irodabútorok beszerzése
miatt. A Szentesi Intézmé-
nyek Gazdasági Szervezete
a Városi Intézmények Gaz-
dasági Irodája helyén, a Vá-
sárhelyi út 12. szám alatt
mûködik majd januártól. Az
intézményvezetõi feladatok
ellátására pályázatot írt ki az
önkormányzat.

Nem támogatta a többség
Szabó Zoltán Ferenc egyéni

képviselõi indítványát, mi-
szerint a Trianon elõtti utol-
só érvényes országzászlót
állítsák fel a Dózsa ház mel-
lett. A zászlót az ásotthalmi
bejegyzésû, történelmi ko-
rok és események kutatásá-
val foglalkozó Azonosságtu-
dat Alapítvány ajánlotta fel.
Antal Balázs Tibor szerint
történelmi emlékhelyeink
kialakítása kötelességünk és
méltatlannak nevezte a II.
Világháborús emlékmû elhe-
lyezését a Kurca híd lábánál.
Javasolta, kerüljön át az a
Szentháromság térre, és az
56-os kopjafát is áttelepítené
a Kossuth térre a jövõre ese-
dékes 60. évfordulós meg-
emlékezés alkalmából. A Tri-
anoni zászló és a szobor szá-
mára is méltó helyet kell ke-
resni. 

Szirbik Imre arról beszélt,
hogy az országban elsõként
Szentesen állítottak II. Világ-
háborús emlékmûvet az ak-
kori Pankotai Állami Gazda-
ság anyagi támogatásával.
Akkor is sok vita volt a hely-
szín kiválasztásáról, végül
az akkori tanács a város ka-
puját találta a legalkalma-
sabb helyszínnek a Liget be-
járatánál. A polgármester
egyben óva intett mindenkit
az emlékmû keringõtõl. Pél-
daként említette az 56-os

kopjafák esetét. Az elsõt az
akkori SZDSZ állította fel
1989-ben, majd a MIÉP állí-
tott obeliszket. A kopjafát
idõs kisgazdák eltávolítot-
ták, ezért helyette új készült,
majd az elsõt is visszavitték,
és ezért áll most három osz-
lop ezen a helyen.

– Tiszteletben tartom a vá-
ros hagyományait és azokat
az embereket, akik azokat
állították. Puritán ember-
ként az ünnep emberi részét
nézem, a túl nagy parádé, a
túl nagy önmutogatás visz-
szatetszõ számomra –
mondta Szirbik Imre. A pol-
gármester javasolta, a város
maga maga állítson egy
minden jelzés nélküli há-
romszínû nemzeti zászló ar-
ra a helyre, egyben megkö-
szönte az alapítvány felaján-
lását.  Krausz Jánosné (MSZP-
DK-EGYÜTT-PM) helyi nép-
szavazás kiírását javasolt az
ügyben, de azt nem támo-
gatta a képviselõk többsége,
és elfogadták a polgármester
javaslatát. Ugyancsak Szabó
Zoltán Ferenc egyéni indít-
ványa volt Vitéz Vastagh
György ezredes emlékmû-
vének felállítása, azonban
azt kérte, hogy most  ne
döntsön a testület a kérel-
mérõl, hanem a városfejlesz-
tési bizottság érdemben fog-
lalkozzon a történelmi em-
lékhelyek kérdésével. Móra
József (MSZP-DK-EGYÜTT-
PM) felhívta a figyelmet,

hogy létezik már egy emlék-
tábla Vastagh György tiszte-
letére a Szentes–csongrádi
vasúti Tisza-híd szentesi
hídfõjénél.

A testület – a szakbizott-
ságok véleményével össz-
hangban - nem támogatta a
város tulajdonában lévõ
Ilonaparti üvegháztelep el-
adását. Döntés született,
hogy a Damjanich u 41.
szám alatt valósulhat meg
az új bölcsõde, a részletekrõl
késõbb egyeztetnek.

A Tóth József utca forgal-
mi rend változásával kap-
csolatban a testület a város-
fejlesztési bizottság vélemé-
nyét elfogadva az 5 tonnás
súlykorlátozást támogatta, a
sebességkorlátozást és az
egyirányúsítást azonban
nem. A Pálmások Szövetsé-
ge javasolta a fordított
egyirányúsítást. 

A képviselõk 8 millió fo-
rintot szavaztak meg a jövõ
évi költségvetésben a Dr.
Sipos Parkerdõ Otthon ener-
getikai fejlesztésére, melybõl
megvalósulhat a fûtés ter-
málvízre való átállása.

A testület levette az ülés
napirendjérõl az Üdülõköz-
pont Kft. üzleti tervének
módosítását, mivel a város-
fejlesztési bizottság tárgya-
lásra alkalmatlannak találta
és a következõ ülésen újra
napirendre tûzik.

Besenyei Gábor

Jövõbe mutató döntések

Megújul t
a mentõál lomás

Az Egészségügyi Világ-
szervezet rákkutató ügy-
nöksége nemrég nyilvános-
ságra hozta: a bacon, a kol-
bász, a sonka, a friss sertés-,
marha-, borjú-, birka-, bá-
rány- és kecskehús ugyan-
olyan rákkeltõ, mint a ciga-
retta vagy az azbeszt. A
Nemzetközi Rákkutató
Központ szerint igaz ez a
feldolgozott hústermékekre
éppúgy, mint a vörös húsra.
A Sertéshús Terméktanács
cáfolta, hogy a fenn említett
termékek valóban a bélrák
okai lennének. Lapunk
megkérdezte a szentesieket,
mit gondolnak a kérdésrõl.

Remzsõ Roberta (21, prog-
ramszervezõ)

– Nagyon ritkán fogyasz-
tok vörös húst, jellemzõen
csirkét eszek, a sertés sokkal
rágósabb. Sok minden okoz-
hat rákot, s nem meglepõ,
hogy a vörös hús fogyasztá-
sa is ezt a betegséget okozza.
A hír szerintem igaz lehet,
bár az étkezési szokásaimat
nem fogom nagyban módo-
sítani, hiszen eddig is inkább
fehér húsokat ettem.

Bagi Imre (75, nyugdíjas)
– Nagyon szeretem a vö-

rös húst, gyakran vágtam
disznót is. Mindig a rosszat
reklámozzák, én megcáfo-

lom a most felröppent hírt.
Szeretem a birkahúst, a disz-
nóhúst. A hír hallatára sem
fogom feladni a vörös hús
fogyasztását. Minden héten
eszek egy kis szalámit, tõke-
húst. A névnapom alkalmá-
ból például pacalt szeretnék
készíteni a családomnak.
Nem hiszem el, hogy ez a hír
igaz lenne. Annak idején a
tejet is egészségtelennek
mondták, késõbb az erõ
szimbóluma lett.

Nemes Lajosné (38, eladó)
– Szoktam vörös húst fo-

gyasztani. A régi öregek is

ették, s semmi problémájuk
nem volt ezzel. Elképzelhe-
tõ, hogy rákkeltõ a vörös
hús, ha mértéktelenül fo-
gyasztják, de ha néhány na-
pon eszik valaki egy hónap-
ban, nem gondolom, hogy ez
problémát okozhatna. Az
étkezési szokásaimon nem
fogok változtatni. Eszek
ugyan, de nem annyit, hogy
ennek jelentõsége lenne.

Marcsók Kristóf (16, tanuló)
– Nem szoktam vörös húst

enni. Hogy rákkeltõ lenne?
Szerintem ez alaptalan: a ré-
gi idõkben is ették az embe-
rek, s semmi bajuk nem lett.
Úgy gondolom, hogy min-
dent lehet fogasztani, csak
mértékkel. Mindennek annyi
alapja van, hogy bizonyos
cégek nagyobb mennyiségû
terméket tudnak eladni azál-
tal, hogy más termékeket ká-
rosnak nyilvánítanak, így ki-
szorítva ezeket a piacról. Az
biztos, hogy az étkezési szo-
kásaimon változtatni nem
fogok.

H.A.V.

Rákkeltõ-e
a vörös hús

Fotó: Vidovics



A Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat nyári képzési
táboraiban rendszeresen
részt vesznek Erdélybõl ér-
kezõ tizenévesek. Szentesrõl
október 22-én kisbusszal in-
dult Marosvásárhelyre a kül-
döttségünk, amelyben vala-
mennyi középiskola diáksá-
ga képviseltette magát. A
busz estére érkezett meg a
Bolyai Liceum melletti par-
kolóba. Az elszállásolás
azoknál a családoknál tör-
tént, akikkel az évek során
baráti kapcsolataink alakul-
tak ki.

Másnap a vendéglátó er-
délyi tizenévesekkel egy kör-
túrára került sor. Olyan ne-
vezetes helyeket látogattunk
meg, mint Parajd, Szováta és
Korond. Persze, a Medve tót
is látnunk kellett! 

Ugyanezen a napon tar-
tottak szentesi szakembere-
ink bemutató képzést a Bo-
lyai Klubban. Ezen nem
csak a marosvásárhelyi, de
Kolozsvárról, Csíkból és Te-
mesvárról érkezett diák és
ifjúsági vezetõk is részt vet-
tek. Errõl hírt adott az Erdé-
lyi TV is.

A harmadik nap délelõtt-
jén közösen terveztük meg a
két jövõ évi nyári közös tá-
borunkat. 

Délután Marosvásárhely
nevezetességeivel ismerked-
tünk meg. Hazautazásunk
elõtt az állatkertet néztük
meg, ami rengeteget fejlõ-
dött az elmúlt években.

Nagyon elfáradtunk, de
rengeteg élménnyel lettünk
gazdagabbak. Utazásunkat a
szentesi önkormányzat tá-
mogatta az ifjúsági keretbõl.

Köszönjük.
Koromné Seri Anikó
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Nemzeti ünnepünk alkal-
mából, október 22-én hõsies
helytállásért hat Csongrád
megyei tûzoltó okleveleket
és ajándéktárgyat vehetett át
dr. Tollár Tibor tû. dandártá-
bornoktól, a katasztrófavé-
delem megbízott fõigazgató-
jától a BM OKF épületében.

A szentesi hivatásos tûzoltó-
parancsnokság állományá-
ból Székely Gábor c. tû. zász-
lós és Tóth Tibor c. tû. fõ-
törzsõrmester egy szeptem-
ber 16-ai tûzeset felszámolá-
sa során tanúsított hõsies
helytállásáért részesült elis-
merésben. A két beavatkozó

tûzoltó egy szentesi tanya
négyszáz négyzetméteres,
teljes terjedelmében égõ ga-
bonatárolójából – folyamatos
hûtés mellett – vitt ki két oxi-
génpalackot, megakadályoz-
va ezzel a további robbanás-
veszélyt.

Tûzoltók elismerése

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Árpád Agrár Zrt. a 900

hektár árukukoricának alig
több mint felét takarította be.
A másodvetésû silókukorica
is még részben lábon áll, mi-
vel elsüllyednek a gépek a
földben. Kovács György nö-
vénytermesztési igazgató el-
mondta, hogy a kukorica mi-
nõsége jó, a mennyisége vi-
szont alacsonyabb a szokott-
nál a nyári csapadékhiány
miatt. Augusztus 20. óta
rendszeres az esõzés, magas a
szemek nedvességtartalma,
ezért saját szárítójuk napi 24
órában üzemel. A 400 hektár
szója betakarításával még 130
hektáron nem végeztek. Múlt
hét közepén álltak újra mun-
kába a gépek, de a párás, kö-
dös reggeleket követõen vár-
ni kell a száradására és csak
délután vághatják a kombáj-
nok. A 16 százalékos nedves-
ségtartalom miatt szintén szá-
rítják a szóját. A vetéssel pró-
bálkoznak a már elõkészített
területeken, de a vizes földe-
ken  beragad a vetõgép is. A
búzának a harmada, mintegy
200 hektárnyi van földben. A
következõ két hónap idõjárá-

sától függ, mennyire halad-
nak majd a szántással, a tava-
szi kultúrák alá. Most a vetés
lenne a fontosabb.

Szarvas Pál hasonló gon-
dokról számolt be. A Terra
Coop Kft. területén a szóját
betakarították, azonban a
nedves talaj miatt legalább fél
tonna a táblán maradt. A
kombájnok a süppedõ föld-
ben nem tudták levágni az al-
só hüvelyeket, a termésátlag
így 3 tonna körül alakult hek-
táronként, de elérte volna a
3,5 tonnát száraz viszonyok
között, tájékoztatott az ügy-
vezetõ. Az 500 hektár napra-
forgó vágását befejezték, 2,5-3
tonna termésátlaggal. Az 550
hektár kukorica 60 százaléká-
val végeztek, még mintegy
200 hektár van hátra. A sze-
mek nedvességtartalma ma-
gas, 18-19 százalék, ezért
kénytelenek szárítani, ami
egyben többlet költséget is je-
lent. A Terra Coop Kft. 300
hektáron vetett repcét, ami az
esõnek köszönhetõen szépen
fejlõdik, néhol már túlfejlett.
A télállóság érdekében most
akár kétszer is szükségessé
vált a regulátorozás. A vegy-

szeres kezelés hatására a nö-
vény hosszanti növekedése
lelassul. Szarvas Pál elmond-
ta, hogy a repcére téli fagy el-
leni biztosítást kötöttek, míg a
többi növényféleségnél a jég-
kár ellen biztosítanak. Az ok-
tóberi esõzés az õszi vetéseket
késleltette leginkább. Az árpa
és búza 60 százaléka került
eddig földbe, a réti talajokon
hetekre megakadt a vetés a
túl nedves talaj miatt. Az el-
húzódó vetés nem okoz túl
nagy problémát megfelelõen
elõkészített magágy esetén. A
késést emelt vetõmagmeny-
nyiséggel ellensúlyozzák, faj-
tától függõen 280-310 kilo-
gramm magot vetnek hektá-
ronként. A talajelõkészítést
alapvetõen lazítókkal végzik,
a cukorrépa és a borsó egy ré-
sze kerül majd szántott földbe
tavasszal.

Szarvas Pál tapasztalata
szerint az idõjárási szélsõsé-
gek egyre nehezebb körülmé-
nyeket okoznak a mezõgaz-
daságnak. Rövidebb idõ áll
rendelkezésre a munkák el-
végzésére és ezért a gépkapa-
citás további bõvítése szüksé-
ges. Besenyei

November végén Bang-
kokban, a 7. WBPF világbaj-
nokságon szerepelhet dr.
Muzsik Réka. A szentesi
versenyzõt már kikiáltották
hazánk legszexisebb patiku-
sának. Réka azt gondolja,
amit õ elért, más is meg tud-
ja csinálni, kellõ akaraterõ-
vel és kitartással.

A szépségért bizony szen-
vedni kell! Kora reggeli fu-
tás, vagy ahogy õ mondja,
éhgyomorra kardiózás a ba-
rátságtalan, ködös idõben,
majd az azt követõ reggeli
edzés után beszélgettünk dr.
Muzsik Rékával, az újdon-
sült WBPF Fitmodel magyar
bajnokkal. A reggeli tréning
után lefõzi a napi ételt, aztán
dolgozik, este személyi
edzést tart, majd a nap zárá-
saként ismét magával foglal-
kozik: jöhet a napi második
súlyzós edzése a Wellness
Colosseumban. Versenyidõ-
szakban heti hat napon csi-
nálja ezt végig, úgy, hogy 8
órás vezetõ gyógyszerész fõ-
állását sem adja fel.

A csinos fitneszversenyzõ
tavaly kezdte az edzéseket, s
már akkor több bronzérem-
mel zárta az õszi szezont.
Most viszont még tovább lé-
pett, az elmúlt egy hónapban
igen sûrû és rendkívül ered-
ményes idõszakot tudhat
maga mögött a model phy-

sique 160 cm alatti kategóriá-
ban. Október 3-án Nagyvára-
don 4. helyen végzett, ami
remek tapasztalatszerzés
volt. Réka ugyanis a nemzet-
közi szint elérését tûzte ki
maga elé. Két hetes szünet
után, 17-én a budapesti
Fitparádéról 2. helyezéssel
tért haza, csak egy ukrán
lány – az Európa-bajnok –
utasította maga mögé. Egy
héttel késõbb a szombathelyi
Zimmermann Kupát már a
szentesi versenyzõ nyerte,
másnap 25-én a Predator
Classic Kupán, Komáromban
nemcsak a kategóriáját nyer-
te meg, de övé lett az abszo-

lút bajnoki cím is. Ez azért
nagy szó, mert ekkor az ösz-
szes nõi kategória gyõztesét
összemérik. Ezek után a leg-
jobban várt verseny 31-én, a
hódmezõvásárhelyi KRIKO
Kupa volt. Gyakorlatilag ha-
zai környezetben érezhette
magát Réka és szentesi ver-
senyzõtársai, egyrészt ottani
edzõje, Kristó Endre miatt,
másrészt nagyon sokan át-
mentek Szentesrõl buzdítani
õket. Ezért is volt óriási bol-
dogság számára, hogy éppen
ott sikerült kiharcolnia a vi-
lágbajnoki kvalifikációt. Egy-
kori edzõtársa, a ma már
Szegeden edzõ Nagy Mariann

is elsõ lett kategóriájában (fit
lady +35), Õ is kiharcolta a
vb-kvalifikációt. Városunk-
ban igen erõs csapat ková-
csolódott, hiszen Kóczán Ger-
gely 2. és 3., Szabó Tamás 3.,
Mizere Zsolt pedig 5. helye-
zéssel zárt.

A vb-t november végén
rendezik Bangkokban, Réká-
ék már elkezdték csiszolni a
formát edzõjével. – Nagy ál-
mom volt kijutni a vb-re, de
nem is hittük, hogy ezt már
idén elérhetem. Én titokban
mégis bíztam benne. Kö-
szönhetõen annak, hogy nyá-
ron sem engedtem el ma-
gam, sikerült olyan formába

kerülnöm, hogy az edzõm
arra biztatott, ne várjunk a
tavaszi szezonig – mondta
Réka. A vb-n mindenképpen
ki akarja hozni magából a
maximumot, a magyar ver-
senyzõk hírnevéhez méltó
formában színpadra lépni.
Tudni kell hétrõl-hétre meg-
újulni. Ha nem sikerül nyer-
ni, nem sopánkodni kell, ha-
nem kijavítani a hibákat, ma-
gyarázta. Bár Réka mezõnyé-
ben nem hatalmas izomtö-
meggel versenyeznek, azon-
ban a fitt, feszes test itt is
fontos, de az izmok legfel-
jebb kontúrosan látszódhat-
nak. A bírók árgus szemmel
figyelik, hogy megfelelõ-e a
testarány és a szimmetria.
Narancsbõr, súlyfelesleg ki-
zárva. A test azonban csak az
alap; a kisugárzás, a fotogén
arc, a mosoly, a szemkontak-
tus a közönséggel és a zsûri-
vel mind fontos. Nemzetközi
trend az ún. natur glamour,
így egy rosszul választott fri-
zura és smink bizony sokat
ronthat az összképen. Ha hi-
szik, ha nem, még az aprócs-
ka bikini díszítésében is
adódhatnak pontot érõ kü-
lönbségek és szigorú szabály
határolja be a cipõsarok ma-
gasságát, hiszen néhány cen-
timéter furfanggal könnyen
lehet javítani például a felsõ-
test és a lábak hosszának ará-

nyán. Rékának a moderntán-
cos múltja segít a színpadi fe-
szültséget leküzdeni. Olyan-
kor már sugárzik.

Azonban mást lát szépnek
a szakma és a laikusok. Elõb-
bi a versenyformát értékeli,
míg mások csak a szenve-
dést, a sok lemondást látják,
s akkor mondják sugárzó-
nak, amikor már „visszatölti
a szénhidrátot”, mesélte Ré-
ka. Fitnesz instruktornak ta-
nul, illetve sporttáplálkozási
képzést is végzett; amit meg-
tanult, magán próbálja ki.

Az egysíkú táplálkozás bi-
zonyára sokakat elriaszt, hi-
szen a csirkemell, a hal, a rizs
és a zöldségek alkotják a na-
pi étrendjét. Szezonon kívül
azonban heti egy-két alka-
lommal Réka megenged ma-
gának egy kis desszertet,
tésztát, pizzát.

A Pingvin Patikában büsz-
kék rá munkatársai, s azt
mondja, õ is büszke rájuk,
amiért elviselnek egy „sok-
szor éhes vezetõt”. Az orszá-
gos média már a legszexibb
magyar patikusként ír róla, s
valóban, csak egy nyíregyhá-
zi férfi gyógyszerész van az
aktív versenyzõk között. Fõ-
állását nem adja fel, pedig
rendkívül nehéz így felké-
szülni a versenyekre.

Darók József

Világbajnokságra készül a fitneszes patikus

Csúszásban az õszi
munkák a földeken

A város önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete köz-
meghallgatást tart november
27-én, pénteken 14-15 óra kö-
zött a városháza dísztermé-
ben.

Közmeg-
hallgatás Az Országos Fõkertészi Szövetség különdíját kapta meg

városunk a Virágos Magyarországért környezetszépítõ ver-
senyen. Buzsák, Encs és Kozárd mellett településünk kapta
meg az elismerést. A Magyar Turizmus Zrt. által szervezett
nagyszabású hazai megmérettetés, a Virágos Magyaror-
szágért környezetszépítõ verseny keretében 209 települést
zsûriztek idén nyáron a kertészeti és turisztikai szakembe-
rek. A díjkiosztó ünnepségen összesen 76 díjat adott át a
szakmai zsûri.

Különdíj Szentesnek

Õszi szünet
Marosvásárhelyen

Fotó: Kiss Roland
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Nem tudom, ki a meg-
mondhatója annak, hogy
hány emlékezetes koncert
zajlott már a szentesi zeneis-
kola öreg falai között? A
klasszikus muzsika hívei bi-
zonyára másként emlékez-
nek, de a magam részérõl az
ördögi Fausto Beccalossival
„súlyosbított” volt a „leg-
koncert”: a Balkan Union
formáció, amely lemezre ke-
rülve a szegedi gitáros, Tóth
Bagi Csaba neve alatt futott
tovább, leginkább nemzetkö-
zi pályán.

Az akkor aktuális Aved
Ivenda címû anyagukat ha-
marosan újabb fogja követni.
E sorok íráskor még a keve-
rés munkálatai zajlanak Né-
metországban ugyanannak a
hangmérnöknek a keze alatt,
aki az Enjá-nál publikált
produktumon is dolgozott.
A frissen kapott háromszá-
mos „minta” alapján az a be-
nyomásom, hogy – a fent
említett album értékeit meg-
tartva – kissé a jazz, a virtu-
ozitás felé tendál a muzsika,
és különösen alkalmasnak
látszik arra, hogy újabb hí-
veket szerezzen a csapatnak,
szerte a világban! A részle-
tekrõl természetesen beszá-
molok a CD megjelenését
követõen, annyit azonban
már most elárulhatok, hogy
ezúttal nem gitárhõsé a le-
mez borítóján szereplõ leg-
nagyobb név, hanem a világ-
hírû, veterán kubai zongo-
rista Gonzalo Rubalcabáé, és
azt sem árt elõre tudni, hogy
felfokozott a vendégjárás
úgy a magyar, mint a nem-
zetközi tereprõl.

A szentesi koncert egyik
legfontosabb paramétere az
idõ: november 13., péntek 19
óra! Az egyik legszerencsé-
sebb nap és óra, amely a
naptárunkban fellelhetõ,
egyetértünk? A másik a kon-
cert mûsora, amely minden
valószínûség szerint a két
CD mûsorából kerül ki, válo-
gatás formájában. Aligha-
nem a fergeteges balkáni
tempó és az érzelemgazdag-
ság élhetõ szimbiózisa vár-
ható ebben, rávilágítva a
népzene és a jazz különleges
találkozására. A harmadik
meghatározó „tényezõ” pe-
dig alighanem a külföldi
vendég-zenész személye, aki
nem lesz más, mint az elsõ
albumon megismert szerb
zongora-virtuóz Vasil Hadzi-
manov! És persze a csapat, a
„kemény mag”, a válogatott
társaság, nem nélkülözve a
„mi fiúnk”, Kertész Ákos oly-
annyira érett ütõs játékát,
amely által a személye (és
teljesítménye) immár megke-
rülhetetlenné vált a magyar
világzenérõl szólva.

Nem túlzok: falrengetõ
koncertet várok, a szó átvitt
értelmében, természetesen.
Nincs szükség tehát a ka-
tasztrófavédelem elõzetes ér-
tesítésére: a legjobban akkor
járunk, ha hagyjuk magun-
kat, hadd hulljon ránk min-
den hang, ami a színpadról
lezuhan akkor is, ha nem ga-
rantálhatom, hogy aznap es-
te mindenki képes lesz ki-
mászni a lelkére rakódott (a
legkevésbé sem elviselhetet-
len) terhek súlya alól!

Olasz Sándor

A Balkan Union -
másodszor

Minden ember addig él,
amíg az utókor emlékezik rá
– ezzel az örökbecsû igaz-
sággal indítja újabb kötetét
dr. Mencser András. A Szen-
tesrõl elszármazott sebész-
orvos nemrég napvilágot lá-
tott könyvében ismét tanító-
mesterének, a legendás Bu-
gyi professzornak állít em-
léket.

Két évvel ezelõtti anekdo-
tagyûjteményével dr. Men-
cser Andrásnak már sikerült
igazán emberközelbe hoznia
dr. Bugyi István (1898 – 1981)
sebészprofesszort, remekbe
szabott válogatást adni azok
segítségével, akik jól ismer-
ték õt, munkakapcsolatban
voltak vele. Bár a frissen
megjelent kiadvány címe sze-
rénykedik: Portré dr. Bugyi
István sebészprofesszorról, a
címválasztás mégis újabb tar-
talmas mondanivalóval szol-
gál. Miként Bugyi professzor
alakja nem homályosul el kö-
vetõi szemében, úgy a róla
fennmaradt dokumentumok,
mûvészi alkotások is meg-
tartják õt a szentesiek emlé-
kezetében. A szerzõ tanító-
mestere alakját most is igyek-
szik egy darabka orvostörté-
nelemként felidézni a 20. szá-
zadi magyar sebészet vidéki
„fellegvárából”, vagyis a
szentesi kórház sebészeti
osztályáról. Mencser doktor
az egyetem elvégzése után a
szentesi kórház sebészeti
osztályán kezdett dolgozni,
melyet dr. Bugyi István veze-
tett, majd 1977-ben került a
bajai kórház sebészeti osztá-

lyának élére. Professzorának
emléke évtizeken át elkísérte.
Amit az emlékezet megõriz,
az is értékes, de a tárgyi em-
lékek is szinte kifogyhatatla-
nok, legyenek azok mûvésze-
ti alkotások, írásos dokumen-
tumok, személyes hagyaté-
kok – a kötet ezekbõl építke-
zik, így rajzolva meg a pro-
fesszor alakját. Olyan arckép,
portré készült, melyek így
összegyûjtve most olvasha-
tók elõször. „A leírtakból tük-
rözõdik az is, hogy Bugyi Ist-
ván munkája, egyénisége,
szellemisége – összességében
az egész szakmai élete – szin-
te már önmagában is egy
„mûvészeti remekmû”, mely
a jó szándékunk szerint e
könyv legfõbb mondanivaló-
ja“ – fogalmaz a bevezetõben
a szerzõ.

Mesél róla dr. Dragon Ká-
roly egykori portréfilmje, a
kórház kertjében elhelyezett
szobra, dr. Csíky László alko-
tása, sebészeti szakkönyve,
melyet az idõsebb orvosgen-
eráció szinte Bibliaként hasz-
nált, Dönczy Lukács Ödön
karikatúrája, dr. Tari Gábor
festménye, a nevét viselõ em-
lékérem, az emléktábla, pipá-
ja, és még lehetne sorolni, il-
letve emlékezõ levelek vil-
lantanak fel epizódokat nem-
csak az orvos, hanem az EM-
BER életébõl. A segítségül hí-
vott tárgyak, szavak olvas-
mányos kötetet eredményez-
tek Mencser doktor összeállí-
tásában, mely a Babilon
Könyvesházban kapható.

D. J.

Tavaly márciusban nagy-
szabású életmû kiállítás nyílt
Hódmezõvásárhelyen Kosz-
ta József mûveibõl. A tárlatra
mintegy 150 alkotását gyûj-
tötték össze, köztük a nevét
viselõ szentesi múzeum is
kölcsönadta idõszaki kiállítá-
sának anyagát arra az idõ-
szakra. Már akkoriban meg-
fogalmazódott a szervezõ
Kovács Gábor Mûvészeti
Alapítványban (Kogart) az
ötlet, hogy utaztani szeret-
nék a köz- és magángyûjte-
ményekbõl összeállított – ak-
kor még úgy tûnt – egyszeri
kiállítást.

Ez akkor nem valósult
meg. Azonban a legfrissebb
hírek szerint a Kogart nyolc
nagy kiállítás rendezésére
kapott jogot a budapesti Vár-
kert Bazárban, s elsõként
Koszta József életmûvét te-
kinthetik meg az érdeklõdõk
a december 11-én nyíló, és
április 17-ig látogatható tár-
laton, vezetõ kurátora dr.
Szinyei-Merse Anna. Ahogyan
tavaly, most is felkérték a
Koszta-múzeumot – mely a
legnagyobb gyûjteményt õr-
zi a brassói születésû, Szen-
tesen letepeledett mûvész al-
kotásaiból –, hogy adja köl-

csönbe állandó kiállításából
festményeket. Így a legjelen-
tõsebb festõnk mûvei, alig-
hogy újra otthonra leltek az
idén felújított Koszta-terem-
ben, most újra útra kelnek.
Az intézményben örömmel
fogadták a felkérést, hiszen
így az eddiginél még na-
gyobb számú látogató elõtt,
méltó környezetben mutat-
kozhatnak be az alföldi pik-
túra nagyjai között számon
tartott Koszta József munkái.

A Kogart és a Várgond-
nokság közösen rendezi a
tárlatot, melyen múzeu-
munkból az intézmény tulaj-
donában lévõ Koszta-fest-
mények közül 19, valamint a
festõnek még négy, a szegedi
Móra-múzeumból letétben
nálunk lévõ Vízhordók címû
nagyméretû képe, a Virágok
címû csendélete, valamint a
Magyar Nemzeti Galériából
tartós kölcsönbe kapott A
mûvész anyja, és a Tájkép
alakkal címû alkotásai kerül-
nek a fõvárosi közönség elé. 

Várhatóan november vé-
gén utaznak a képek Buda-
pestre, a megürült Koszta-
teremben januárra tervezik
egy biblia témájú kiállítás
rendezését. D. J.

Koszta a Várkert
Bazárban

nyílik november 7-én, szombaton 11 órakor az 1. sz. posta
emeletén abból az alkalomból, hogy 140 évvel ezelõtt kezdõ-
dött a szentesi távíró létesítésének története. 

Az idõszaki kiállítás Sáfár József távközléstörténeti kutató,
a Távírómúzeum alapítójának gyûjteményére épül. Megnyi-
tót mond Szabó Tibor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság hatósági irodavezetõje. A kiállítás elõtt 10 órától és utána
posta- és távközléstörténeti, valamint hírközlési és egyesületi
elõadások hangzanak el.

Távírótörténeti kiállítás

A Petõfi Sándor Általános
Iskola elsõként végzett osz-
tályaiból 1950-ben ballag-
tak el a diákok, elõtte még a
Polgári Leányiskola nevet
viselte az intézmény. Az el-
sõ petõfis végzõsök már
többször szerveztek osz-
tálytalálkozókat, legutóbb a
ballagásuk 65. évfordulójá-
ra tizenhatan jöttek el.

Október 29-én a Páterház-
ba szervezte meg a találko-
zót Vajda Józsefné, aki már
korábban is összetoborozta
az egykori osztálytársakat.
Elõször az ötödik évben jöt-
tek össze, majd a 30 éves ta-
lálkozót szervezték meg. Ez
utóbbit azért már lényegesen
nehezebb volt,  tekintve,
hogy a lányok nevei idõköz-
ben megváltoztak, férjezett
nevükön kellett kinyomozni
hollétüket. Két koedukált
osztály végzett 1950-ben, a
lányosztályba 42-en, a fiú-
osztályba 41-en jártak. Az
ezt megelõzõ, 10 évvel ez-
elõtti összejövetelen még
meglátogatták régi iskoláju-
kat, most azonban nem, hi-
szen az már nem a Petõfi-is-
kola. A találkozó ettõl füg-
getlenül remek hangulatban
zajlott. Sorra idézték fel régi
élményeiket az öregdiákok.
Kiderült, akkoriban is járt in-
gyen tankönyv, s megtud-
hattuk azt is, a háború miatt
egy évet „szalajtottak”. Az
alsós éveket még a Polgári-
ban kezdték, ötödiktõl jártak
a Petõfibe. Több tanáruk is
mély nyomot hagyott az em-

lékezõkben, így osztályfõ-
nökükre, Ibolya Jánosnéra és
háztartástan óráira is hálával
gondolnak, aki nagy szere-
tettel nevelte õket. Kis Iza-
bella nagy tudású, nagy for-
mátumú, elegáns nõként él
emlékeikben, aki bárhol a vi-
lágon megállta volna a he-
lyét. Megemlítették Simon
Tiborné testnevelõ tanárt is,
s még az is imádta óráit, aki
nem volt egy született tor-
nász, idézték fel nosztalgi-
kus hangulatban az öregdi-
ákok. 

Sokfelé szóródtak szét,

számos területen helyezked-
tek el a régi tanulók: az egy-
szerû háziasszonytól a logo-
pédusig, a pedagógus vagy
egészségügyi pályán, a
bankszakmában, tudomá-
nyos területen sok minden
vált belõlük. Éppen ezért ér-
dekesebb is egy általános
iskolai találkozó, mint a
középiskolai, véleményezte
Vajda Józsefné.

A mostani találkozóra, aki
még él és egészségi állapota
megengedte, eljött, összesen
16-an ülték körbe az ünnepi
asztalt. Az osztálynévsor saj-

nos már nem teljes: Cseh
Lajosné Czakó Eszter, Dósa
Lászlóné Varga Erzsébet, Kiss
Istvánné Veres Klára, Rúzs-
Molnár Sándorné Fodor Zsófia,
Szabó Zoltánné Nagy Tóth Klá-
ra, Rábel Antalné Czakó Ilona,
Félegyházi Török Pálné Berényi
Eszter, Négrényi Béláné Gom-
bos Etelka, Martossy Andrásné
Bazsó Lenke, Vízvári Jenõné
Wellisch Judit, dr. John Ká-
rolyné Szikra Mária, Vajda
Józsefné Sarkadi Szabó Erzsé-
bet, dr. Filep Antal, Dobossy
Lajos, Nemes Sándor és Szepesi
Sándor. D. J.

Hatvanöt éve ballagtak

Poszler György tanár elõ-
adásai immár 3 éve méltán
színesítik városunk hétköz-
napjait és hétvégéit. Egy-egy
irodalmi vagy történelmi té-
májú fakultatív óra felér egy
iskolai tanórával is. Ajánl-
juk mindazoknak, akik e
két tantárgyból szeretnének
alaposabban felkészülni, si-
keresebben érettségizni
vagy akár emelt szintû érett-
ségit tenni belõlük.

Az elõadások két helyszí-
nen, a Szentesi Mûvelõdési
Központban illetve a városi
könytárban vannak. Míg
elõbbi helyen irodalmi té-
májú, a másik történelem-
centrikus program. Utóbbi-
nál a témák kétféleképpen
kerülnek elõ: idõrendi sor-
rendben hetente illetve külö-
nös vagy rejtélyes esetek kö-
ré rendezõdve havonta. A
következõ ilyen elõadáson
Tisza István meggyilkolásá-
nak körülményeirõl lesz szó,
de került már központba Bá-
thory Erzsébet alakja is. A
könyvtári estéken általában
többen vannak. A közönség
több korosztályból áll, kü-
lönbözõ szinten áll irodalmi-
történelmi felkészültségük
is: feladat mindenkivel meg-
találni a közös hangot.

Az ifjúsági házban egy
ideig pályázatnak köszönhe-

tõen az I. világháborús idõ-
szakról volt szó, illetve ha-
sonló volt az Ifjúsági iroda-
lom remekei széria. Jelenleg
az ókor kerül terítékre: elõzõ
alkalommal a rómaiakról
szólt az óra, majd az ókori
Görögország anyaga került
feldolgozásra. Összességé-
ben az irodalmi témák ötlet-
szerûen, logikai szálat nem
követve merülnek fel; ha a
hallgatóság igényli, ötleteit
megvalósítják. Erre volt pél-
da Radnóti Fanni halála al-
kalmából az õ alakjáról szóló
elõadás.

Poszler György célja az
alap- és középfokú iroda-
lomoktatással egyezõ: pró-
bálja bemutatni, hogy a ma-
gyar és nemzetközi irodalom
és történelem érdekes, s az
idõsebb korosztály számára
hasznos újragondolni a ko-
rábban tanultakat. Pozití-
vum, hogy az órák résztve-
või megfogalmazódott kér-
déseiket érdeklõdve, negatív
szándéktól nem hajtva teszik
fel.

November 7-én, szomba-
ton újfenn elõadás lesz, ezút-
tal a gyermekkönyvtárban, a
téma Verne Gyula. A tanár
úr elsõsorban a fiatalabb kö-
zönséget várja, ahogy tette
ezt a nyáron is.

HAV

Poszler György óráin

Hasznos újragondolni
a korábban tanultakat 

Rendhagyó portré Bugyi
professzorról

Élete mûvészeti
remekmû

A Petõfi Sándor Általános Iskola elsõ ballagó osztálya találkozott. Fotó: Vidovics
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Moldávia fõvárosában
Chisinau-ban az ifjúsági la-
tin világbajnokságon Csorba
Máté és Haddad Sabrina kép-
viselte a magyar színeket. 68
páros lépett parkettre az elsõ
körben, a kettõs a 38. helyen
végzett.

* * *
A kaposmérõi XI. Ametiszt

Kupa klubközi táncverse-
nyen Papp Ádám István és Gál
Dalma (Szilver TSE) elsõ lett
junior I C standard és latin
kategóriában.

* * *
Szombathelyen az Isis

Dance Open keretében a fel-
nõtt és ifjúsági korosztály-
nak tíztánc, míg a junior kor-
csoportnak standard ranglis-
taversenyt rendeztek.

Felnõtt-ifjúsági tíztánc
ranglista 1. Hegyes Bertalan
János, Kis Violetta, 4. Csorba
Máté, Haddad Sabrina, 5. Bõdi
Dénes, Pap-Gyurits Diána. Ju-
nior st. 3. Rischák Balázs, Gálfi
Petra, junior II D st. és lt. 2.
Kajla Zsolt, Fábián Anna, B la-
tin 1. Fedics Richárd, Lengyel
Helga.

* * *
Temesváron a Standard

International Openen a 37
fõs mezõnyben az ifjúsági
korú Rónyai Zoltán és Farkas
Boglárka a középdöntõrõl ép-

pen lemaradva a 13. helyen
végzett. Az ifjúsági standard
és latin openen 4. Rónyai
Zoltán és Farkas Boglárka.

* * *
A budapesti IV. Danza ku-

pán a Szilver TSE táncosai:
gyerek I E st. és lt. 2. Szuromi
Roland, Smölcz Enikõ, II E st.
2. Antal Krisztián, Bulyáki Lili,
II D st. 2. Fodor Bence, Fodor
Luca. Junior II D lt. 2. Kajla
Zsolt, Fábián Anna, II C lt. 1.
Rácz Alex, Nagy Fanni Orsi.
Ifjúsági E st. 1. Guba Marcell,
Fruzsa Kata (felnõtt B 3.), 3.
Kispál Gergely Tas, Kakas Lú-
cia (E lt. 3.), D st. 3. Marton
Dávid, Dékány Anna, B st. 2.

Czuczi Patrik, Késmárki Va-
nessza (felnõtt B st. 3.). 

Nagykanizsán rendezték
meg az V. Eraklin Kupa tánc-
versenyt, amely otthont
adott az E országos bajnok-
ságnak és az U21 Tíztánc
magyar bajnokságnak is.
Szilveres eredmények: U21
tíztánc: 1. Rónyai Zoltán,
Farkas Boglárka, 2. Csorba
Máté, Haddad Sabrina. Ifjú-
sági E lt. ob: 3. Guba Marcell,
Fruzsa Kata, junior II E 2.
Kalapács Bence, Magó Ama-
rilisz, gyerek II E lt. és st. 1.,
3. Vajon Bence, Donka Csenge,
II E lt. és st. 3., 2. Antal
Krisztián, Bulyáki Lili. I E st.

3. Szuromi Roland, Smölcz
Enikõ. 

Nagykanizsán a Kanizsa
kupa elnevezésû meghívá-
sos tíztánc versenyen a reg-
náló bajnok Hegyes Bertalan
és Kis Violetta az elsõ helyet
szerezte meg. 

* * *
Romániában a Bucharest

Dance Open táncversenyen a
Szilveres színeket Urbán Ist-
ván és Urbán Lilla képvisel-
ték, akik a Junior Basic latin
és standard versenyen a do-
bogó legfelsõ fokára állhat-
tak fel. A Junior Openen a 8.
helyezést érték el.

Érmek határon innen és túl

Ismét gyõzelemnek örülhe-
tett a Hungerit-Szentesi VK
nõi vízilabdacsapata. A mie-
ink Egerben törték meg rossz
sorozatukat és három veresé-
get követõen ezúttal gyõzte-
sen hagyták el a medencét.
Az elsõ negyedben 4-1-re, fél-
idõben pedig 7-2-re vezetett a
Szentes. Gyakorlatilag ekkor-
ra el is dõlt a találkozó. Ezút-
tal összeszedettebben, fegyel-
mezettebben vízilabdáztak a
lányok, mint ahogy azt leg-
utóbb tették, és a pontosabb
játéknak gyõzelem lett az
eredménye. A végén 13-7-re
nyertek Tóth László tanítvá-
nyai, és valamivel jobb han-
gulatban várhatják a szomba-
ti, Szeged elleni idegenbeli
mérkõzést. A bajnoki össze-
csapást követõen a magyar
kupa következik, az A-cso-
port küzdelmeinek a szentesi
sportuszoda ad majd otthont.

Újra nyert a Hungerit

Remek eredményt, hat
pontos gyõzelmet aratott a
Szentesi Kinizsi SZITE férfi
asztalitenisz együttese a Me-
zõtúr otthonában. 

Rövid szünet után folyta-
tódott az NB II-es asztalite-
nisz-bajnokság a Dél-keleti

csoportban. A Kinizsi ping-
pongosai ezúttal idegenben,
Mezõtúron álltak asztalhoz,
és fölényes 12-6-os gyõzel-
met arattak. Jól kezdett a Ki-
nizsi, hiszen az elsõ két pá-
rost a Csúcs-Bunda és a
Kocsis-Takács duó is maga-

biztosan hozta, ám az elsõ
két egyéni mérkõzést a házi-
gazdák nyerték. 2-2 után
azonban három mérkõzést
nyertek a mieink, majd nem
sokkal késõbb egy négyes
gyõzelmi sorozat követke-
zett, és innen már nem tud-

tak visszakapaszkodni a ha-
zaiak.

A Kinizsi ezzel a gyõze-
lemmel – holtversenyben –
fellépett a dobogó harmadik
fokára. A csapat legközelebb
november 7-én, szombaton
11 órakor a Debrecen gárdá-
ját fogadja a Szent Erzsébet-
iskola tornatermében.

hv

Gyõzelem Mezõtúron

Czesznak György nem ad-
ja fel. Öt esztendõvel ez-
elõtt megalapította a Szen-
tesi Párducok Kézilabda
Utánpót-lásnevelõ Sportis-
kolát, és a befektetett mun-
ka az eredményekben is
megmutatkozott. Az orszá-
gos bajnokságban hatodik
helyen végzett fiú csapatuk
a 150 indulóból, hazai vi-
szonylatban komoly kézi-
labdás-rendezvénynek szá-
mító Kiss Bálint Kupát
nyertek, ám ennek ellenére
fokozatosan csökkent a gye-
reklétszám. Az edzõk is tá-
voztak a klubtól.

A Szentesi Párducok ta-
valy már nem tudtak kiállni
a korosztályos csapataik a
bajnokságban, aminek kizá-
rás és pénzbüntetés lett a vé-
ge. De Czesznak György
nem adja fel. Gyakorlatilag
elölrõl kezd mindent, mert
szerinte van létjogosultsága
a  szentesi kézilabdának. Az
iskolai kézilabdaoktatás to-
vábbra is mûködik, hiszen a
Kiss Bálint és a Koszta-
iskolából továbbra is járnak
alsós osztályok – összesen
hét – a testnevelésórák kere-
tein belül a sportcsarnokba
kézilabdázni, november elsõ
hetében pedig a délutáni
edzések is elkezdõdnek a

sportcsarnokban. Pontosan
hány fõvel, azt egyelõre nem
tudni, de a sportiskola veze-
tõje azt mondja, ha kell, ak-
kor négy gyerekkel kezdik
újra. Bízik azonban abban,
hogy hamarosan jóval töb-
ben lesznek, hiszen, akik ko-
rábban itt kézilabdáztak,
azok tudják, milyen volt eb-
ben a sportegyesületben
edzeni, versenyekre járni.
Felszereléseket kaptak, és a
versenyzéshez továbbra is
biztosítják a gyerekeknek a
pólókat, melegítõt, sporttás-
kát, pulóvert, dzsekit, cipõt,
de tervbe van, hogy külföld-
re is elutaznak majd edzõtá-
borozni, Görögországba és
Horvátországba. – Sziszte-
matikus munkával építettük
fel a sportiskolát – mondja
Czesznak György. – Akkor
öt-hat esztendõvel ezelõtt
valóban a nulláról kezdtünk,
most azonban már van mö-
göttünk egy háttér, amire le-
het építkeznünk. Akik ná-
lunk kezdtek kézilabdázni,
azok olyan alapokat kaptak
itt, amellyel jelenleg más vá-
rosokban is érvényesülni
tudnak a saját korosztályuk-
ban. Bízom benne, hogy õk
is visszatalálnak majd lassan
hozzánk.

Arra a kérdésre, hogy lesz-

e edzõ, aki majd a délutá-
ni foglalkozásokat tartja,
Czesznak György elmondta,
hogy a városban valami ok-
nál fogva nem nagyon van
olyan elhivatott edzõ, aki rá
is érne edzéseket vezetni.
Van négy-öt ember, aki az
utánpótlás-nevelésben „mo-
zog”, de vagy nincs ideje er-
re, vagy lenne ideje, de más
elképzelései vannak a mun-
káról, és az is biztos, hogy
olyanok is vannak, akik nem
szeretnének együtt dolgozni
vele. – Ezek a problémák az
elmúlt esztendõkben is jelen
voltak, ezért próbálkoztunk
vidékrõl idehívott edzõkkel.
Lehet, hogy ez sem a legjobb
megoldás volt, de meg kel-
lett lépnünk. Olyan edzõket
keresek, akik pénz nélkül is
elhivatottan, kiváló munkát
végeznének. Természetesen
nem várom el senkitõl sem,
hogy ingyen dolgozzon,
mert ez manapság már el-
képzelhetetlen, de azt igen,
ha valakinek négykor véget
ér az edzése, akkor négy óra
egy perckor már ne lépjen ki
a sportcsarnok bejáratán. Az
adai Halas József Klubbal jó
kapcsolatom van, onnan sze-
retnék idehívni egy edzõt
vagy edzõpárost, akik kizá-
rólag az edzésekkel foglal-

koznának. Ennek persze
anyagi vonzata is van. A
gyermekbázis felépítést újra
kezdjük, igyekszünk a kicsi
korosztályokban minél több
csapatot versenyeztetni a
szövetségnél az idei évben.
Ha azonban megismétlõdne
az, ami tavaly is volt, vagyis,
hogy kizárnak bennünket a
bajnokságból, akkor azt gon-
dolom, az elvágna minden
további támogatási lehetõsé-
get a szentesi kézilabda elõl.

Arra a kérdésre, hogy gon-
dolkodtak-e abban, hogy a
közelmúltban alakult Szen-
tesi Farkasok kézilabdázói-
val egyesüljenek, Czesznak
György elmondta: akárcsak
a labdarúgásban, a kézilab-
dában is az lenne a célszerû,
ha nem több egyesület mû-
ködne, hanem egy. – Sokan
kézilabdáznak ott, akik ko-
rábban nálunk voltak, és az
edzõk közül is van, aki ko-
rábban nálunk dolgozott.
Nem hiszem, hogy az visz
elõre, ha „osztódik” a kézi-
labdás társadalom itt Szente-
sen. Mi dolgozunk tovább,
hétfõn, kedden és csütörtö-
kön délután 16-17.30 óra
között tartjuk az edzéseket,
és bízom abban, hogy egyre
többen leszünk majd.

hv

Tovább kézilabdáznak
a Párducok

Két gyõzelem, két vereség, és búcsú a magyar kupától. Rö-
viden így összegezhetõ férfi vízilabdázóink két napos teljesít-
ménye a magyar kupa szentesi csoportkörében. A D-csoport-
ból a Szolnok és a Kaposvár jutott a következõ körbe. 

Két mérkõzésen a Szentes bizonyult elõzetesen esélyesebb-
nek, az Ybl és a KSI elleni összecsapásokat mindenképpen
hoznia kellett a Valdornak ahhoz, hogy aztán a Kaposvár el-
leni mindent eldöntõ meccsen megszerezzék Lukács Dénes ta-
nítványai a továbbjutást jelentõ második helyet. A Szentes
hozta a két kötelezõ gyõzelmet, bár az Ybl elleni találkozó-
nak már nem volt különösebb tétje, mivel a Kaposvár várat-
lanul nagy gólarányú vereséget mért a mieinkre. A 13-6-os
vereséget követõen Lukács Dénes vezetõedzõ érthetõen kissé
csalódottan nyilatkozott a megyei napilapnak, és elismerte:
ezúttal fásultan, rosszul vízilabdáztak, nem tudták felvenni a
harcot a Kaposvárral. 

A csapat szerdán a ZF Eger ellen szenvedett 19-4 arányú
vereséget. Legközelebb immár bajnoki mérkõzésen vághat
vissza a Kaposvár együttesének, november 9-én, kedden 19
órakor az M4 sportcsatorna által is közvetített tévés meccsen.

hv

Hazai kupabúcsú

Véget ért a Szentesi Kinizsi
remek sorozata, a mieink
hosszú idõ után szenvedtek
újra vereséget az elmúlt hét-
végén Ásotthalomtól. Szom-
baton hazai pályán lehet ja-
vítani, az ellenfél a Kistelek
együttese lesz.

Az elsõ félidõ 20. percében
szerzett góllal tartotta otthon
a  b a j n o k i  p o n t o k a t  a z
Ásotthalom a labdarúgó me-
gyei elsõ osztály legutóbbi
játéknapján a Kinizsivel
szemben. Az elmúlt hetek já-
tékával szemben ezúttal,
tompán futballozott a Szen-
tes, és ezt tette szóvá Koncz
Zsolt is, a csapat játékos-
edzõje a lefújást követõen. –
Ezúttal valóban nem volt
bennünk tûz, enerváltan ját-
szottunk, sajnos az egész
csapat gyenge napot fogott
ki. Igazából az ellenfelünk
semmi különöset nem csi-
nált, egyszerû futballt ját-
szottak, többet vártam tõlük
a helyezésük alapján, de saj-

nos mi is gyengén játszot-
tunk, így még pontot sem
tudtunk szerezni. Ha a ko-
rábbi hetek teljesítményét
nyújtottuk volna, ponttal jö-
hettünk volna haza. Éppen
ezért bosszantó ez a vereség,
mert tudom, hogy nem va-
gyunk rosszabb csapat az
Ásotthalomnál. Most szom-
baton a Kistelek érkezik hoz-
zánk, azt követõen pedig
Szõregre látogatunk. Nincs
mese, javítanunk kell, hat
pontot kell szereznünk ezen
a két mérkõzésen. 

A november 7-én, szomba-
ton 13.30 órakor kezdõdõ
összecsapáson egyedül Ko-
vács Norbert játéka kérdéses,
hogy sérülése milyen mérté-
kû és tudja-e vállalni a játé-
kot.

Az ifjúsági csapat ezúttal
is gólparádét rendezett, a fia-
talok 7-0-ra nyertek Ásott-
halmon és továbbra is veze-
tik a tabellát.

hv

A Kistelek lesz
az ellenfél

ZF-Eger–Hungerit-Szen-
tesi VK 7–13 (1–4, 1–3, 2–1,
3–5)

Nõi vízilabda OB I, 5. for-
duló. Eger, 200 nézõ. Vezette:
Székely, Kovács.

ZF-Eger: Kiss A. (3 védés) –
Zajácz 1, Szeredi, PARKES 2,
Ráski 1, CZIGÁNY D. 2, Ve-
réb. Csere: Murphy (kapus –
2 védés), Jenes, Pócsi 1, Mik-
lós. Edzõk: Kelemen Attila,
Rüll Csaba.

Hungerit-Szentesi VK:
BOLONYAI (11 védés) – HE-
VESI, MISKOLCZI 3, Bujka
3, Kövér-Kis 1, PENGÕ N. 1,
GÉMES 2. Csere: Urvári 1,
Farkas, Mihály, Kádár 1, Du-
haj 1. Edzõk: Tóth László,
Gyõri Eszter.

Gól – emberelõnybõl: 8/2,
ill. 4/1.

Ötméteresbõl: 1/0, ill. 2/1.

Fotó: Vidovics
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Kos
Ezen a héten minden irá-
nyú döntéseit következe-

tesen kell meghozzon, és lehetõleg
hosszútávra gondoljon. 

Bika
Szembe találhatja magát
egy sürgõsen megoldan-

dó feladattal. Új projektek, szerzõ-
dések aláírására nem a legkedve-
zõbb ez a hét.

Ikrek
Tele van energiával, jó-
kedvvel. Egyre több min-

dent felfedez ön körül. Legyen óva-
tos, nehogy megbántson valakit,
aki közel áll a lelkéhez.

Rák
Abból is érezheti, hogy
lazítania kell, hogy az

utóbbi napokban érzékenyen rea-
gált az ön körül lévõ feszültségek-
re.

Oroszlán
Határozottan ragaszkod-
jon ahhoz, amit hisz.

Bármi is történik, mindig tudnia
kell, hogy önben meg van a céljai
eléréséhez szükséges kitartás. 

Szûz
Népszerûsége megnõ a

környezetében. Olyan
problémát is meg tud oldani a hét
során, ami egy ideje csak húzó-
dik.

Mérleg
Nyugodtan dolgozza ki a
terveit, gyûjtsön még

hozzá információkat. Közeledik a
megvalósítás ideje. 

Skorpió
Szellemileg teljesen fel-
pörgetett állapotban van.

Legyen óvatos a kockázat vállalás-
ban. 

Nyilas
Nagyon frusztrálja önt,
ha ingadozónak látja az

anyagi egyenlegét. Ez nincs jó ha-
tással az egészségére sem.

Bak
Már a hét elején tele van
jobbnál jobb ötletekkel

és alig várja, hogy már a gyakorlat-
ban láthassa õket.

Vízöntõ
Ezen a héten egy kicsit
jobban megnõhetnek a

kiadásai, mint amire számított. Az
sincs kizárva, hogy valamilyen új
befektetést tervez.

Halak
Nagyon sok jó barátja
van, akik szeretnek segí-

teni és ön mellett állnak, ha gondja
van. Számíthat rájuk.

November 6-13-ig
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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 január 30-ig, az Él-
tetõ víz kiállítás november 21-ig
tekinthetõ meg. Nyitva tartás:
kedd-péntek 9-15, szombat 10-
16 óra.

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
November 7-én, szombaton

15 órakor Haller Andrea festmé-
nyeibõl nyílik kiállítás KÉPzelet
címmel. Megnyitja: Karikó-Tóth
Tibor, a Kiss Bálint-iskola igazga-
tója. Megtekinthetõ: november
26-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

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

Galéria Kávéház és Étterem
Görög Ildikó és Mezõsi Ágnes

kiskunfélegyházi fotósok Fekete-
fehér és Színes világunk címû ki-
állítás  január 4-ig látható.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 6-tól

November 8. 7-11 óra

Díszmadárbörze
Móricz Zsigmond-ház
November 9. 18 óra 

Hadházi László – Nekünk áll a
László címû önálló estje látható. 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 10. 16.30 óra

Délutáni matiné gyerekeknek.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 10. 18 óra

Filmklub
A Központi pályaudvar címû bra-
zil-francia filmet vetítik.
Városi könyvtár
November 11. 18 órakor 

Magyarország története a 20.
században – sorozat. A Horthy-
korszak politikai berendezkedése
címû elõadás.
Városi könyvtár
November 12. 19-21 óráig 

Korok és alkotások az irodalom-
ban. Hérodotosz és a történet-
írás kezdetei. 
Elõadó: Poszler György tanár.

Programajánló

A Köröstorki Ebtanoda
Kutyaiskola mely 2012 óta
mûködik, majd 2015 febru-
árjában megalakult a szen-
tesi székhelyû Kebtanoda
Kutya Sport Egyesület. A
kutyaiskola az átalakulást
követõen önálló egyesület-
ként sem veszít sokszínûsé-
gébõl és átfogja a kutyázás,
a kutyával való foglalkozás,
sportolás számos területét.
Ilyenek a családi és hobbi,
terápiás és segítõ, kiállítási,
sport, szolgálati és munka-
kutyák kiképzése, felkészí-
tése. Ezzel összhangban az
egyesület elismert szakmai
stábbal dolgozik, akik a
maguk területén mind-
mind kiemelkedõ eredmé-
nyeikkel, sokszorosan bizo-
nyított szakértelmükkel se-
gítik a gazdákat a kutyá-
jukkal való mindennapi
együttélés megkönnyítésé-
tõl a magas szintû verseny-
sportok iránt (IPO, Obe-
dience, Agility) elkötelezet-
teket a sikeres felkészülés-
ben.

Az egyesület tagjai az idén
is kiemelkedõ eredmények-
kel vitték jó hírét a szentesi
és a térségi kutyázásnak. Az
Obedience sportban Földi
Zsuzsanna (az iskola oktató-
ja, a Kezdõ engedelmes és a
Kutyaovis oktatások és a
Trükk tréningek vezetõje)
hosszú, sok nehézséggel teli
felkészülési idõszakot köve-
tõen október 4-én indult az
Obedience Országos Bajnok-
ságon Tárnokon. A nap vé-
gére a remények beteljesül-
tek. Zsuzsi és svájci fehér ju-
hász kutyája Dashing Dawn
White Aminah OBED 3-ban
a legmagasabb osztályban
indultak, melyet sikeresen,

jó minõsítéssel teljesítettek
és elsõ helyen végeztek. Õk
a második páros az ország-
ban, akik sikerrel teljesítették
ezt a szintet és ezzel a telje-
sítménnyel megszerezték a
magyar bajnoki címet. 

Az IPO sportban Sipos Ti-
bor János (az iskola és az
egyesület vezetõje, Egyéni
engedelmes, Egyéni nyom-
követés tréningek vezetõje)
és Concordia De La Scytha
nevû 4,5 éves dobermann
szuka kutyája október 24-én
Algyõn a Nemzeti Dober-
mann Bajnokságon IPO I.
szinten 271 ponttal nagyon
jó minõsítéssel a második
helyet szerezték meg, vala-
mint a versenyen is a máso-
dik legmagasabb pontszá-
mot szerezték. Az engedel-

mes (B) ágazatban nyújtott
kiemelkedõ teljesítményük
(96 pont) a verseny legjobb
engedelmes munkája volt.

Az év elsõ felében a kutya-
iskola csapata részt vett a III.
Szegvár Kupán, amely  elsõ-
sorban családi és hobbiku-
tyásoknak szánt verseny
volt. Itt iskolánk 11 induló
párossal volt jelen. A Szeg-
vár kupák sorozatában ezen
a versenyen érte el iskolánk
az eddigi legszebb eredmé-
nyét, az abszolút elsõ hely
megszerzésével az iskolák
közötti versenyben, de a ver-
seny történetében minden
évben dobogóra állhatott az
iskola csapata 2014-ben a
harmadik, 2013-ban a máso-
dik helyet szerezte meg.

A csapatelsõség megszer-

zéséhez a kiemelkedõ egyéni
eredmények is kellettek;
nyomkövetés 1-es szinten
Földi Zsuzsanna és Aminah
1., nyomkövetés 2-es szinten
Gere Zoltán és Bosco 1., enge-
delmes 1-es szinten Papp Gá-
bor és Rocky 2., Dobó Zsófia
és Aladár 3., engedelmes 2-
es szinten Méhes Gábor és
Lexa  2 . ,  Bodré  Ed ina és
Castor 3., engedelmes 3-as
szinten Sipos Tibor János és
Concordia De La Scytha  4.,
Horváth Tünde és Bambi De
La Scytha 6., õrzõ-védõ 3-as
szinten Gere Zoltán és Bosco
4. hely. 

Az agility 2012 õszétõl in-
dult el iskolánkban Vincze
Papp Rita ,  a Fun & Run
Agility Team (Algyõ) edzõje,
valamint az idei évtõl a
munkáját segíti Fodor Csilla.

Az agility csapat tagjai is
szép eredményeket hoztak,
több barátságos versenyen
vettek részt. Ezek közül
a legkiemelkedõbbek, Hód-
Dog Center által rendezett
Barátságos Agility Bajnokság
(Hódmezõvásárhely): Bertus
Emese, Safari At Real Pearl
(Sophie) border collie szuka
kutyájával zsenge médium
kategóriában 1., Horváth
Tünde, Bambi de La Scytha
dobermann szuka kutyájával
kezdõ maxi kategóriában a
3. helyen zártak. Békéscsa-
bán a III. BISE Barátságos
Agility Bajnokságon Hor-
váth Tünde, Bambi De La
Scytha kutyájával a 2. helyen
végeztek kezdõ maxi kategó-
riában.  Hódmezõvásárhely,
CACIB kiállítás keretein be-
lül megrendezett II. Hód-
Dog Center Barátságos
Agility Bajnokság: Bertus
Emese, Zanza At Real Pearl

border collie szuka kutyájá-
val zsenge médium kategóri-
ában a 2. helyen végeztek.

Az idén már harmadik al-
kalommal szerveztük meg
nyílt napunkat Szentesen a
Szent László Lovas Sport
Klubbal közösen. Az isko-
lánknak jelenleg helyet biz-
tosító Legrand Zrt. sportpá-
lyáján csapatunk részt vett a
vállalat családi napján, ahol
egyesületünk tagja Szögi
Márta pedagógus és terápiás
kutya tanuló, Palkó nevû
labrador kan kutyája által
tartott gyermek kutyás fog-
lalkozásunk nagy sikert ara-
tott, valamint engedelmes,
agility és trükk bemutatók-
kal szórakoztattuk a kiláto-
gató közönséget.

Idén számos magas szín-
vonalú szakmai rendezvényt
is szervezett egyesületünk
elõször a szentesi kutyázás
történetében. Többek között
bedience, engedelmes és
nyomkövetés szemináriu-
mokat a hazai kutyás sport-
élet legkiválóbb trénereivel,
versenyzõivel. 

Egyesületünk mindenki
elõtt nyitva áll, legyen az
családi kutya problémákkal,
kiállításra készülõ tenyésztõ
vagy kiállító, közös progra-
mot, mozgást keresõ kutya
gazda páros, a kutyás terá-
pia iránt érdeklõdõ elhiva-
tott csapat, vagy a kutyás
sportok iránt elkötelezett pá-
ros. Oktatásainkat a Legrand
Zrt. sportpályáján tartjuk
minden szombat és vasár-
nap délután. Egyesületünk-
rõl részletesen tájékozódhat-
nak a www.kebtanoda.hu
vagy Facebook oldalunkon.

Sipos Tibor János
KEKSE Elnök

November 6., péntek
13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 7., szombat
13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 8., vasárnap
13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 9., hétfõ
15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 10., kedd
15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér

November 11., szerda
15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 12., csütörtök
15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 13, péntek
13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 14., szombat
13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 15., vasárnap
13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér

Mozimûsor

- Jean, mekkora feszültség van az
elektromos hálózatban?
- 220 Volt, uram.
- Nem azt kérdeztem, hogy mennyi
volt, hanem, hogy mennyi van
most!

- Ma olyat mondott a fõnököm,
hogyha nem vonja vissza, hát én
egy napot sem maradott itt tovább!
- Miért mit mondott?
- Felmondott.

- Hogy hívják a szerelmes kereke-
ket?
- Kerékpár

- Ki az abszolút sovány?
- ???
- Akire a biológiaóra végén rámutat
a tanár, és azt mondja: „A csontvá-

zat pedig vigyétek vissza a szertár-
ba!”

- Mi az abszolút pech?
- ???
- Lezuhanni egy repülõvel egy süly-
lyedõ hajóra.

- Mi az abszolút nehéz?
- ???
- Egy decemberben született gye-
reknek bemagyarázni, hogy õt is a
gólya hozta!

- Mi a különbség az anyós és a ce-
ruzaelem között?
- ???
- Az elemnek van pozitív oldala is.

- Jean, hallotta, hogy tegnap elütöt-
tek egy kéményseprõt?
- Hát ez rettenetes! Már a háztetõn
sincs biztonságban az ember!

- Jean, miért hozott az egyik lábam-
ra fekete, a másikra barna cipõt?
- Mert összesen két pár cipõt talál-
tam a szekrényben, uram, és a má-
sik pár is ugyanilyen felemás.

A rendõr észrevesz egy turistát, aki
egy hatalmas útjelzõ táblát cipel a
vállán, amire az van írva, hogy
Pécs.
- Miért cipeli azt a táblát? - kérdezi
tõle.
- Tudja, Pécsre megyek, és nem
akarom eltéveszteni az útirányt.

Pótfûtés

Kutyás sportsikerek
a Kebtanoda egyesület színeiben

A változatos stílusú reper-
toáruk bármelyik korosztály-
nak és akár nemzetközi kö-
zönségnek is színvonalas élõ
zenét nyújt. Az igazi jó han-
gulathoz a korábbi évtizedek
nagy slágereit és a legújabb,
ismert külföldi és magyar
elõadók zenéit játsszák. A
Tonic koncertje november 27-
én, szombaton 22 órától a
Felsõpárti Sörözõben várják
a bulizni vágyókat.

Tonic koncert



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Csendben, békességben
teltek rendõrségi szempont-
ból is a hétvége napjai váro-
sunkban, nem érkezett olyan
bejelentés a rendõrségre
bûncselekményekrõl, melyet
a sírkertekben vagy azok
szomszédságában követtek
el. A rendõrök a polgárõrség
munkatársaival karöltve fo-
kozott jelenlétükkel biztosí-
tották a hétvége rendjét.

Megütötte élettársát egy
férfi a Klauzál utcában. Az
erõs ember szóváltást köve-
tõen ütötte meg az asszonyt,
aki könnyû sérüléseket
szenvedett. A férfi ellen ga-
rázdaság miatt indult eljá-
rás.

Betörték egy személygép-

kocsi szélvédõjét a Somogyi
Béla utcában október 19-rõl
20-ra virradóra. A jármûbõl
a tolvajok a Sony márkájú
autórádiót vitték magukkal
úgy, hogy a jobb hátsó abla-
kot betörték, majd bemász-
tak az utastérbe.

Több kerékpárt is elloptak
a városunkban az elmúlt két
hétben, ezek közül voltak
olyanok, amelyeket a házak
udvarából tulajdonítottak el
a bûnözõk. A Felsõpárton
több esetben is elõfordult,
hogy a tolvajok bemásztak a
kertes házak udvarába, ki-
adogatták a kerékpárokat,
majd távoztak a helyszínrõl.
Volt olyan háza, ahonnan
két bringát is elloptak, 150

ezer forint értékben. A vas-
útállomásról egy lezárt ke-
rékpárt tulajdonítottak el, ez
61 ezer forintot ért, a Nagy-
örvény utcában pedig szin-
tén a kerítésen adták ki a
kétkerekût.

Elfogták a rendõrök azt a
férfit, aki még október 24-én,
a déli órákban a Tóth József
utcában ment be egy családi
ház udvarába, és onnan egy
lemezajtót szeretett volna el-
vinni a kerékpárjával. A ki-
érkezõ rendõrök nem sokkal
késõbb elfogták a férfit.

hv

Két személyautó ütközött
szerda éjjel eddig tisztázat-
lan okok miatt a 45-ös szá-
mú fõúton Szentes-Hódme-
zõvásárhely között, a mind-
szenti leágazás közelében.
A balesetben három ember
megsérült. A fõutat a rend-
õrség a mentés és a helyszíni
szemle idejére teljes széles-
ségében lezárta.

Az utcán pofozta
az élettársát

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: November 9-ig Szentes Damján Gyógyszer-
tár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óra. November 9-16-ig Dr.
Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. u. 44-58.), hétfõ-péntek8-
17-ig.  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

Balogh Szabó Antalt 90. születése napja alkalmából köszön-
tötte a város nevében Szirbik Imre. Anti bácsi volt a Termál
TSZ-ben az elsõ traktorosa, aki „betörhette“ a szedán nélküli
traktort. Heten voltak testvérek, de mára csak hárman élnek.
Szeretõ feleségével egy lányuknak, vejüknek, unokájuknak és
két dédunokájuknak örülhetnek. Az idõ viszontagságait, pl. a
földelvételt sikerült túlvészelnie, amelyrõl órákat tud mesélni.

90 éves Anti bácsi

Született: Molnár Norbert Lajos és Szõke Éva (Szent I. her-
ceg u. 5. 4a) Nóra, Égetõ Sándor és Bessenyei Csillag (Juhász
Gy. u. 3.) Damián, Gyarmati Csaba és Martók Mária Renáta
(Dankó P. u. 15.) Amanda, Héjja Zsolt és Varga Anikó (Nagy-
hegy 416/A) Dávid Krisztián, Sultis Csaba és Nemes Edit
(Köztársaság u. 15. 5/15a) Ádám, Vég Tibor és Csizmadia Lil-
la (Vekerhát tanya 17.) Áron nevû gyermeke. 

Elhunyt: Réczi Istvánné (Dónát tanya 173.), Mitlasóczki Ist-
ván (Bálint u. 8.), Zsibók Ferenc (Gaál I. u. 16.), Petõ Istvánné
(Munkás u. 100.), Csipkó Ferenc (Deák F. u. 111.), Szijártó
Antalné (Kováts K. u. 3.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü november 9-13.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Palócleves és

májgaluskaleves
A menü: Tötltött paprika,

paradicsommártás
B menü: Rántott sajt, kukoricás

rizs, tartár
Kedd: Sertésbecsinált leves és

sajtkrémleves pirított
kenyérkockával

A menü: Bolognai lasagne
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Szerda: Szárazbableves és

vásárhelyi libaleves
A menü: Szentesi töltött karaj,

burgonyapüré
B menü: Ludaskása
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves és

fûszeres almaleves
A menü: Töltött káposzta
B menü: Csikemell bacon

pólyában, rizibizi
Péntek: Lencseleves és

csirkebecsinált leves
A menü: Lecsós sertésszelet,

sült burgonya
B menü: Olaszos húsgombóc,

paradicsomos spagetti
www.galeriakavehaz.hu (X)

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

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

Menü november 9-15.
Hétfõ: Paradicsomleves
A menü: Borsos tokány,

tésztaköret
B menü: Athéni csirkemell,

zöldséges rizs
C menü: Rántott sertésszelet,

zöldséges rizs
Kedd: Csontleves
A menü: Temesvári csirkeragu,

párolt rizs
B menü: Sült tarjaszelet,

paradicsomos káposzta
C menü: Rántott csirkecomb,

petrezselymes burgonya
Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Pusztapörkölt
B menü: Mustáros szelet pirított

hagymával, barna rizs
C menü: Rántott szárnyasmáj,

barna rizs
Csütörtök: Lebbencsleves
A menü: Sült csirkecomb,

zöldborsófõzelék
B menü: Frankfurti sertéstokány,

hagymás törtburgonya
C menü: Rántott csirkeszárny,

hagymás törtburgonya
Péntek: Palóc gulyásleves
A menü: Zöldséges rakott tészta
B menü: Ízes bukta
C menü: Rántott sajt, párolt

zöldség és rizs
Szombat: Daragaluskaleves
A menü: Sült hurka-kolbász

szalonnás burg.püré és
párolt káposzta

Vasárnap: Májgaluskaleves
A menü: Körömpörkölt, fõtt

burgonya
A megadott ár tartalmazza

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

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

Halloween-napon sokan jó
mókának gondolták, hogy
jelmezben menjenek moziba,
már csak azért is, hogy ötle-
tes öltözékükkel versenybe
szálljanak a Hotel Transyl-
vania 2. ajándékcsomagért.
A szentesi mozi elõcsarnokát
múlt szombaton rémséges és
vicces külsejû figura, sok-
sok filmhõs egyaránt ellep-
te, Vargáné Ágoston Szilvia
s m i n k m e s t e r  v a r á z s o l t
maszkot az arcokra. A leg-
jobban tetszõre szavazni a
mozi Facebook-oldalán lehe-
tett. Bár a legtöbb like-ot ma-
gasan a Debreczeni-Kiss csa-
lád könyvelhette el, õk le-
mondtak a második helye-

zettek, azaz Szlapák Dániel és
Nóri kalózok javára. A mozi
a jelmezverseny mellett rajz-
pályázatot is hirdetett. Krea-
tivitásban ott sem volt hiány,
Számel Krisztina szõke hõs-
nõjét kedvelték a legtöbben,
igaz, csak eggyel többen,
mint a második helyezett
Scooby Doo-t.

November 4-én, szerda es-
te pedig tiszteletét tette a hí-
res 007-es ügynök is a mozi-
ban, igaz, csak a vásznon az
új Bond-filmben. A Spectre
premier elõtti vetítésén  min-
denki egy kicsit Bond bõrébe
bújhatott, legalábbis megíz-
lelhette a titkosügynök ked-
velt italát, a vodka martinit.

Ha az ügynök titkos is, a re-
cept egyáltalán nem: a Pano
Sport Pub az eredeti, 1953-as
Casino Royale címû Bond-
regény alapján szervírozta
a martini-koktélt, melybe há-
rom rész gin, 1 rész vodka és
feleannyi vermut került, olí-
vabogyóval. Persze rázva,
nem keverve!

D.J.

Jelmezben moziztak A Szentes Városért Civil Fórum és a társult szervezetek ez
évben is megrendezik az önkormányzat, vállalkozások, ma-
gánszemélyek támogatásával a Szabadidõs Sportklub által
1989-ben létrehozott akciót. A december 18-ig tartó adomány-
gyûjtés eredményeként 150 darab tartós élelmiszerekbõl álló
csomag készül az önkormányzat szociális irodája által kijelölt
rászorulók számára. Tartós élelmiszert, ruházati cikket, gyer-
mekjátékot, kisebb pénzadományt várnak szerdánként 15 és
17 óra között az Árpád Sportklub Kiss B. u. 3. szám alatti iro-
dájában.

Nagyobb összegek befizetése átutalással történhet az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Szentesi Fiókja 10402836-28351687-00000000 bankszámla-
számra. Az átutalásra írják rá: „Szeretetakció“.

Újra Szeretetakció

Szentes Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

(Szentes, Kossuth tér 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Szentesi Intézmények
Gazdasági  Szervezete

INTÉZMÉNYVEZETÕI
(magasabb vezetõ)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiírás

a www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu

honlapokon megtekinthetõ.

Szentes Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

(Szentes, Kossuth tér 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Központi Gyermek-

élelmezési Konyha 
INTÉZMÉNYVEZETÕI

(magasabb vezetõ)
beosztásának ellátására.

A pályázati kiírás
a www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu

honlapokon megtekinthetõ.

SSZZÁÁNNTTÓÓFFÖÖLLDD Szentes hatá-

rában, a Vásárhelyi betonút mel-

lett a reptérrel szemben 3,1 ha

9,1 AK földmûves állattartónak

eladó. Telefon: 06 20 260 1455

Apróhirdetés

A legtöbb like-ot magasan a Debreczeni-Kiss család kapta Halloween-i jelmezéért.


