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A rendõr helyett nem in-
tézkedhetnek, ám vissza-
tartó erõvel bír a jelenlét-
ük az utcákon, állítják a
Szentesi Polgárõr Egyesü-
letben, mely a tavalyi év-
ben érkezett el  húszéves
f e n n á l l á s á h o z .  A m ú l t
szeptemberi megújulás óta
eszközállományban gya-
rapodtak, s a korábbinál
sokszorta több idõt tölte-
nek járõrözéssel, azonban
a szolgálat díjazással nem
jár. Telefonon a nap 24 órá-
jában elérhetõek.

Új irodájukban, a Kisér ut-
ca 29. szám alatt – ahol hét-
fõnként 15-16 óra között bár-
ki felkeresheti õket, ha beje-
lenteni valója van – találkoz-
tunk a szentesi polgárõrõk
33 fõs tagságának egy részé-
vel. Ezt a helyiséget is a ta-
valy szeptember 19-i vezetõ-
váltás óta vették birtokba, s
újították fel, mint ahogy szá-
mos egyéb fejlesztésrõl, gya-
rapodásról is beszámolhatott
a múlt évi fordulat óta
Gilinger István elnökhelyet-
tes. Mint mondták, akkor a

tagság 100 százalékos támo-
gatásával, ám deficittel vet-
ték át a szervezetet. Azóta
anyagilag és eszközparkkal
is támogatta mûködésüket a
szentesi önkormányzat, a
képviselõ-testület, illetve a
megyei polgárõr szervezet.
A felajánlásokból tíz tagot
egységes polgárõr ruházattal
láthattak el, 18 láthatósági
mellényre is futotta, s így
tudtak három mobiltelefont
is vásárolni az egyesületnek. 

(folytatás a 3. oldalon)

A mezõgazdasági szak-
képzés helyzetérõl, vala-
mint a Tessedik Sámuel Ag-
rárszakképzési Koncepció-
ról kaptak tájékoztatást a
héten a térség oktatási in-
tézményeinek igazgatói, a
szentesi és a környezõ köz-
ségek polgármesterei, csalá-
di gazdálkodók és mezõ-
gazdasági vállalkozók veze-
tõi az agrárszakképzésért
felelõs helyettes államtit-
kártól. Román István or-
szágjáró körútján a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium
fenntartása alá tartozó szak-
képzõ iskolákban tartott
elõadást.

A kormány áprilisban fo-
gadta el az agrárszakképzési
rendszer megújítására irá-
nyuló terveket. A Tessedik
Sámuel Agrárszakképzési

Koncepció kidolgozásával az
FM célja a képzés minõségé-
nek a javítása, a képzett me-
zõgazdasági termelõk szá-
mának a növelése. Eddig el-
készült az agrárszakképzés
jogszabályi hátterének meg-
erõsítése, az agrárszakképzé-
sek területi összehangolása,
5 újabb iskola fenntartásba
vétele. Bevezetés alatt áll a
duális képzés, helyben a
Hungerit Zrt. a szakiskola
partnere. Õsztõl megyénként
az eddigi tízrõl duplájára
emelkedett a hiány-szakké-
pesítések száma és a diákok
10-30 ezer forint állami ösz-
töndíjat kaphatnak a tanul-
mányi eredményüktõl füg-
gõen. Csongrád megyében
hiányszakmának számít a
mezõgazdasági gépész, a
kertész és a húsipari termék-

gyártó. Utóbbi kettõt szakot
a Bartha János Szakképzõ is
oktatja. A helyettes államtit-
kár hozzátette, hogy ezekkel
a szakmákkal jó eséllyel
munkát kaphatnak Szente-
sen is a végzõsök és a mi-
nisztérium hosszú távon sze-
retne ezekre a képzésekre
építeni. Román István azt is
megjegyezte, hogy a máso-
dik szakma megszerzése is
ingyenessé vált.

Az idén 75 éves FM ASzK -
Bartha János Kertészeti Szak-
képzõ Iskola tagja a 64 intéz-
ménybõl álló szakképzési há-
lózatnak. Udvardi István igaz-
gató elmondta, hogy a mezgé
10 évvel ezelõtt került újra a
szakminisztérium fenntartása
alá, hiszen már a 70-es évek-
ben is oda tartozott.

(folytatás a 3. oldalon)

Csontváry Kosztka Tivadar
és Szentes kapcsolata

Csontváry Kosztka Tivadar szentesi tartózkodását a lexi-
konok nem jegyzik. Errõl 1984-ben szerezhettünk tudo-
mást, amikor megjelent addig kiadatlan életrajzának né-
hány részlete. Ebben mindössze egy mondat olvasható,
amely szentesi tartózkodására utal. Ami bizonyos, hogy
egyik nagybátyja 1880-tól Szentesen élt családjával.

2. oldal

Összefogással
a belvíz ellen

A víztársulatok alapgondolata egy olyan szervezet létre-
hozása volt 200 évvel ezelõtt is a mezõgazdák összefogásá-
val, ami a földmûvelés biztonságát segíti a károsan sok bel-
víz elvezetésével, vagy szükséges öntözõvízzel látja el a
gazdák földjeit. A Szentes és Környéke Vízgazdálkodási
Társulat 55 éve végzi feladatát.

4. oldal

Korszerûsítés
és kísérleti termesztés

a DélKerTÉSZ termelõinél
A zöldséghajtatás technológiai korszerûsítése címmel

rendezett konferenciát Szentesen a FruitVeB Szakmaközi
Szervezet és a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete. A kerté-
szek 32 milliárd forintra pályázhatnak decembertõl.

4. oldal

Az év végéhez közeledve
hívta beszélgetésre a helyi
sajtó képviselõit a város
polgármestere a Pano Sport
Pub-ba. Szirbik Imre kötet-
len formában, egy kávé
mellett adott tájékoztatást a
felmerülõ kérdésekrõl.

A polgármester elõször ar-
ról beszélt, hogy ezekben a
napokban nem csak az év
végi beszámolók adnak ren-
geteg munkát a hivatali ap-
parátusnak, hanem a 2007-
2013-as uniós ciklus mûsza-
ki, pénzügyi és dokumentá-
ciós zárása is. A helyi költ-
ségvetés módosításáról a
képviselõ-testület még a jövõ
heti ülésén is dönt. Remény
van rá, hogy a helyi önkor-
mányzati intézményekben
dolgozók év végén egy ki-
sebb plusz jövedelemhez jut-
hatnak a város eredményes
pénzügyi gazdálkodásának
köszönhetõen. A város jövõ
évi költségvetésével kapcso-
latban feltett kérdésre azt
válaszolta a polgármester,
hogy ugyan van az ország-
nak elfogadott 2016. évi költ-
ségvetése, azonban ameddig
nem jelennek meg a kor-
mány végrehajtási rendele-
tei, addig nem lehet a konk-
rét számokkal tervezni. Pél-

daként említette a szociális
szférában várható változáso-
kat, ami a város állami bevé-
telének egyötödét adja. Vár-
hatóan decemberben a kép-
viselõ-testület egy átmeneti
költségvetési tervet fogad el
és majd február környékén
készül el a végleges pénz-
ügyi terv.

Az ünnepek közeledtével
a Városházán is elõtérbe ke-
rülnek a gyerekek a szó szo-
rosabb és átvitt értelmében
is. December 3-án délután a
a hivatal emeleti részén ki-
alakításra kerülõ Mikulás
ünnepi elõszobájában a 3-10
éves korosztály számára
szerveznek rajzpályázatot,
játékokat, egyéb, ünnep elõt-
ti hangulatot idézõ esemé-
nyeket. A közös önkormány-
zati hivatal idén is megszer-
vezi a karácsonyi vásárt, és
nem maradhat el a hagyo-
mányos szilveszteri tûzijá-
ték, valamint Óévbúcsúztató
koncert sem. A civil- és kari-
tatív szervezetek, intézmé-
nyek is elkezdték a karácso-
nyi jótékonysági gyûjtõakci-
óikat.

A kérdésekre válaszolva
Szirbik Imre elmondta, hogy
a városban látható nagyobb
útfelbontások az ivóvízmi-

nõség javító program meg-
valósításának részei. Az Al-
földvíz Zrt. elõzetesen terve-
zett teljes útfelbontásos csõ-
cseréit a város nem támogat-
ta, ezért úgynevezett bújta-
tott technológiával újítanak
fel mintegy 20 kilométernyi
elavult acélvezetéket. A
munkák befejezési határideje
december 10., azonban az
aszfaltozási munkák tavasz-
ra csúszhatnak. A mûszaki
átadás után három hónapos
próbaidõ következik az új
víztisztító telepen és majd
csak utána engedik a háló-
zatba  az uniós szabványnak
megfelelõ ivóvizet. Az új
szennyvíztisztító telep mû-
szaki átadása és próbaüzeme
is ez év végén kezdõdhet
meg.

Szóba került a helyi szál-
láslehetõségek helyzete. En-
nek kapcsán a polgármester
elmondta, hogy nem mond-
tak le a volt úttörõház felújí-
tásáról. Az egykori gõzfürdõ
épületének bõvítésével egy
három csillagos szálló léte-
sülhetne vállalkozó bevoná-
sával. A fedett uszodától
északra fekvõ üres telket is
szállodai célokra kívánják
hasznosítani. 

(folytatás a 3. oldalon)

Apróbb - nagyobb információk
a polgármestertõl

Átalakuló agrárképzés

Éjjel-nappal a lakosság bújáért-bajáért

A polgárõr a rendõr
egyik szeme

Szentesi Élet
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Csontváry Kosztka Tiva-
dar festõmûvész Kisszeben-
ben született 1853-ban és Bu-
dapesten hunyt el 1919-ben.
Apja Kosztka László gyógy-
szerész, orvos. Tivadar 1875-
ben gyógyszerészi oklevelet
szerzett a budapesti orvostu-
dományi egyetemen. Köz-
ben apja patikájában gyógy-
szerészgyakornok, majd
1873-tól a lévai patikában
dolgozott. 1875-ben okleve-
les gyógyszerészként behív-
ták katonai szolgálatra. Ha-
zatérve jogi tanulmányokba
kezdett Budapesten, közben
a II. kerületi elöljáróságon
napidíjas díjnokként dolgo-
zott. Részt vett az 1879. évi
szegedi nagyárvíz mentési
munkálataiban; itt megbete-
gedett. Orvosi tanácsra a
Tátrába ment pihenni, egy-
úttal egy iglói gyógyszertár-
ban vállalt munkát. Ekkor
határozta el, hogy festõ lesz:
1880 õszétõl rajzolt és festett,
autodidakta módon képezte
magát. Közben külföldi ta-
nulmányútra ment Rómába,
majd Párizsba (1882). Ekko-
riban bukkant fel Szentesen,
s talán egy bõ évet tölthetett
városunkban 1882/83 folya-
mán. 

Szentesi tartózkodását a
lexikonok nem jegyzik. Errõl
1984-ben szerezhettünk tu-
domást, amikor megjelent
addig kiadatlan életrajzá-
nak néhány részlete (lásd.:
Csontváry emlékkönyv.
Szerk.: Németh Lajos. Bp.
1984. Corvina K. 85. o.) Eb-
ben mindössze egy mondat
olvasható, amely szentesi

tartózkodására utal, s ez így
szól: „Visszatértem Buda-
pestre s onnan Szentesre ke-
rültem, ahol megtudtam azt,
hogy Gács alkalmas hely egy
gyógytár felállítására, s ami-
kor errõl személyesen is
meggyõzõdtem, a jogosít-
ványt 1884. október 15-én
meg is szereztem…”. 

Szentesi mûködését Bar-
csai István szegedi gyógy-
szerész és Rózsa Gábor mér-
nök-muzeológus igyekeztek
feltárni az 1980-as évek kö-
zepén, de dokumentumok
hiányában nem sok ered-
ményre jutottak. Ami bizo-
nyos, hogy Csontváry egyik
nagybátyja, Kosztka Károly
(1814–1887) mérnök, volt
48-as tüzérszázados 1880-tól
Szentesen élt családjával. Ti-
vadar feltehetõen az õ invi-
tálására jött Szentesre. A
Kosztka família baráti kap-
csolatot ápolt a Farkas csa-
láddal, akik patikatulajdo-
nosok voltak. A gyógyszer-
tár-alapító Farkas Zsigmond
(1815–1863) gyógyszerész
1839-ben nyerte oklevelét a
Pesti Királyi Egyetemen. Új
patikáját a szülõi házában
kívánta berendezni a Fõ ut-
ca és az Alsó piac utca ke-
resztezõdésében (ma Kos-
suth L. és József A. u.). Az
engedélyt megkapta, így
1856-ban megnyitotta a
„Megváltóhoz” címzett
gyógyszertárát. A mellékelt
tervrajz egy Fõ utcára nézõ
kerekoszlopos tornácot áb-
rázolhatott, amelyet timpa-
non koronázott, tetején dí-
szes kupolával. A tanács

megadta a kért bõvítési en-
gedélyt, mondván: „Az elõ-
terjesztett rajz tanúsítván,
miszerint folyamodó által
építeni szándékolt ajtó és
homlokzat az utcának csi-
nosságot nyújtand…” Az
emlegetett rajz sajnos nem
került levéltárba, így a ter-
vezõ neve ismeretlen. A le-
írásból tudjuk, hogy a tor-
nácon át faragott díszû szár-
nyas faajtó vezetett a gyógy-
szertárba, amelyet laborató-
rium és füveskamra egészí-
tett ki. Ezek és a lakószobák
ablakai a mai József A. utcá-
ra néztek, amelyet egy ideig
(1903– 1906 között) Patika
utcának is neveztek.

A korában díszesnek szá-
mító klasszicizáló saroképü-
letben 70 éven keresztül mû-
ködött a Megváltóhoz cím-
zett gyógyszertár. Farkas

Zsigmond 1863-ban bekövet-
kezett halála után elõbb öz-
vegye, majd Eugénia nevû
lánya örökölte a patikajogot.
Az 1880-as évek közepé-
tõl rokonként itt dolgozott
Farkas Sándor (1862–1926)
gyógyszerész, amatõr ré-
gész, a „Magyarságért” nevû
magánmúzeum alapítója és
tulajdonosa. Mellé került
„gyógytári segédnek” Csont-
váry Kosztka Tivadar, akivel
már korábbról ismerték egy-
mást. Farkast ekkor már az
ásatások jobban érdekelték,
így valószínûleg szakmailag
Csontváry üzemeltette a pa-
tikát, de csak mint beosztott.
Önállósulni akarván, ezért
pályázta meg Szentesrõl az
országosan meghirdetett
gácsi patikajogot. E pályáza-
ta kapcsán kerül be a Szente-
si Polgármesteri Hivatal

nyilvántartásába, ugyanis el-
küldött pályázatára elmu-
lasztotta felragasztani az 1
pengõforintos okmánybélye-
get. A fõvárosi polgármesteri
hivatal e mulasztása miatt
1883. szept. 18-i keltezéssel
levelet intézett a szentesi ha-
tósághoz, amelynek lényege:
„Kosztka Tivadar ottani
gyógyszerész és volt fõváro-
si díjnok díjnoki alkalmazta-
tásáról bizonyítványért fo-
lyamodott anélkül…, hogy
az idevonatkozó törvények
értelmében a szükséges egy
forintos bélyegjegyet hoz-
zám beküldötte volna…”.
Az érintett pótolta a hiányt,
és el is nyerte a megpályá-
zott patikajogot. A Révai Új
Lexikonában a folytatásról
ez olvasható: „Csontváry
Kosztka Tivadar Gács köz-
ségben patikát szerzett ma-

gának (1884. okt.), s tíz éven
át dolgozott gyógyszerész-
ként, hogy anyagi alapot te-
remtsen festõi tanulmányai-
hoz.” S 1894-ben München-
ben megkezdte festészeti ta-
nulmányait Hollósy Simon
iskolájában. Ismereteink sze-
rint szentesi kapcsolatai
megszakadtak. 

Egykori munkahelyérõl, a
„Megváltó” Gyógyszertár
utóéletérõl talán még annyit,
hogy a központi fekvésû
ingatlant a város 1928-ban
megvásárolta Farkas Eugé-
nia örököseitõl. Az ezt köve-
tõ évtizedekben számos át-
alakításra került sor. 1960-
ban eltávolították az egykori
gyógyszertár tornácos elõte-
rének homlokzati díszeit és
a palafedésû toronyrészt.
1968-ban elbontották az épü-
let Kossuth utcai szárnyát,
összefüggésben a szomszéd-
ban épülõ hatemeletes bér-
házzal. 1984-ben a József A.
utcai részt felújították, meg-
hagyva eredeti homlokzati
díszeit. A volt gyógyszertár
helyiségeiben különbözõ
profilú üzletek váltották
egymást (mûszerész, zöld-
ségbolt stb.); huzamos ideje
a Babilon Könyvesboltnak
ad helyet. 1998-ban az egész
épületet felújították és bepu-
colták. Farkas Sándor gyógy-
szerész márvány emléktáb-
lája az épület József A. utcai
homlokzatának egyik vakab-
lakában látható, amelyet a
Csallány Gábor Múzeumba-
ráti Kör helyezett el 1987-
ben.

Labádi Lajos

Csontváry Kosztka Tivadar és Szentes kapcsolata

Befejezõdött az ár- és bel-
vízvédelmi mûvek õszi felül-
vizsgálata az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság
(ATIVIZIG) mûködési terü-
letén, tudatta sajtóközle-
ményben dr. Kozák Péter igaz-
gató. Az ár- és belvízvédelmi
mûvek védelmi képessége és
a személyi állomány felké-
szültsége is megfelelõ, az
esetleges védekezési felada-
tok megoldására alkalmas.
Az ár- és belvízvédelmi biz-
tonságot közvetlenül veszé-
lyeztetõ azonnali beavatko-
zást igénylõ jelenség nincs, a
védelmi rendszer az Alsó-Ti-
sza vidékén képes a mérték-
adó vízkárelhárítási esemé-
nyek okozta veszélyek elhá-
rítására. 

A vonatkozó kormányren-
delet értelmében évente egy
alkalommal felül kell vizs-
gálni az ár- és belvízvédelmi
mûveket, azok mûtárgyait,
tartozékait, valamint a véde-
kezési berendezések, gépek,
eszközök és felszerelések ál-
lapotát. Az ATIVIZIG egyes
szakbizottságai augusztus-
október hónapokban elvé-

gezték az ellenõrzést és a
szemlék tapasztalatai alapján
intézkedési tervet készítettek
a szükséges feladatokról.

Az igazgatóság kezelésé-
ben lévõ, mintegy 1200 km
hosszú csatornahálózaton
felül a tavalyi évtõl az
ATIVIZIG kezelésébe átke-
rült, korábban vízgazdálko-
dási társulati kezelésben lé-
võ, állami tulajdonú mintegy
3200 kilométer csatorna és az
ehhez tartozó 80 szivattyúte-
lep, továbbá az üzemelésre
átvétel alatt álló 400 km
hosszúságú önkormányzati
csatornák jellemzõ szakasza-
it is felülvizsgálták a vízügyi
szakemberek. A korábban is
ATIVIZIG kezelésében lévõ
mûtárgyak mintegy 80 szá-
zaléka üzemképes. Néhány
esetben kisebb javítás szük-
séges, a nagyobb javítási
munkáltatokat igénylõ, illet-
ve üzemképtelen mûtárgyak
száma elenyészõ. Idén meg-
történt a védelmi képesség
helyreállítása a Dong-ér jobb
és bal partján, valamint a
Hármas-Körös bal parti véd-
vonalán.

Megfelelõ a védelmi
mûvek állapota

Elõzmény:
1. Városunk országgyûlési

képviselõje két hónapon be-
lül másodszor tart sajtótájé-
koztatót, melyek egyetlen té-
mája a migránshelyzet.

2. Miniszterelnökünk két
hónapja Brüsszelben bejelen-
tette, hogy Magyarország 0,
azaz nulla fõt hajlandó befo-
gadni a szíriai menekültek-
bõl.

Kis számtan
Az ún. „kvóta” – a tagor-

szágonként befogadandó
menekült – meghatározásá-
nál a társadalmi-gazdasági
fejlettség és az ország lakos-
sága a számítás alapja. Fej-
lettség terén nem érjük el az
EU-s átlagot, míg mi magya-
rok az EU-s népesség (500
millió) 2 %-át adjuk. A kettõ
összevetésébõl következik,
hogy az elosztandó – befo-

gandó – teljes létszám keve-
sebb mint 2 %-át kapnánk.

„…és a sánta kutya.”
Farkas Sándor 180-200 ezer

fõ magyarországi elhelyezé-
sérõl beszélt. Ez 10 millió
EU-n belül elosztandó mene-
kültet feltételez. (10 millió-
nak a 2 %-a 200 ezer.) Pár hó-
napja még 5-600 fõt, jelenleg
2 ezret kapnánk a jelenlegi
brüsszeli tervezet szerint. Ez
a szám Farkas Sándor szá-
mának 1, azaz egy százaléka!
A „tévedés” két nagyságren-
det tesz ki, vagyis 100 szo-
ros. A Fidesz helyi elnöke ez-
zel egyben számszerûsítette
is pártja viszonyának arány-
számát az igazsághoz. Õt
gazdasági, politikai – hatal-
mi – szempontok motivál-
hatják (?) Engem – civilként
– csak az igazságérzet.

Körtvélyesi László

Ez év októberében jelent
meg az elsõ regénye Magyar-
né Szûcs Krisztinának. A szen-
tesi születésû és itt élõ írónõ
három gyermekét neveli. A
Johanna címû regényének
alapötletét a családdal eltöl-
tött sok és tartalma idõ inspi-
rálta. A mû ifjúsági és család-
regény.  Bemutatóját a városi
könyvtárban tartják novem-
ber 23-án, hétfõn 18 órakor.

A történet a XIX. század
végén játszódik Angliában.
A kezdõ jelenetben találko-
zunk a 16 éves Johannával,
aki élete legnagyobb tragédi-
áját éli meg, szüleit elveszít-
ve árva marad. Nem marad
más választása, mint hogy
egyetlen élõ, azonban szá-
mára teljesen idegen nagy-
nénjéhez költözzön, aki ko-
rábban hátat fordított jómó-

dú családjának. Felhagyva
addigi életével egy apró  vá-
rosba költözött,  kis teaházat
nyitott, ahol teafüvek készí-
tésével foglalkozik. A törté-
net igazából itt kezd kibonta-
kozni, innen figyelhetjük vé-
gig, ahogyan a két teljesen
különbözõ személyiség meg-
próbál az új helyzethez al-
kalmazkodni. Kettejük útját
követhetjük romantikus, vi-
dám történeteken keresztül,
kedves, hóbortos  szereplõk-
kel, igazán  idilli környezet-
ben végig, hogyan is boldo-
gulnak õk együtt, egymással,
és az élettel…

Könyvét írói álnéven adta
ki. S, hogy ezt miért tette,
megtudhatják hétfõn este,
ahogy sok más érdekességet
is a könyvvel és az írónõvel
kapcsolatosan.

Johanna –
szentesi írónõtõl

Olvasónk írja

Könyves szemmel

Elsõ alkalommal rendezik meg az Országos Kötélugró Csa-
patversenyt városunkban november 28-án, szombaton 9 óra-
kor  a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. A szentesiek
mellett itt lesznek még a budapestiek, a szentendreiek, a szol-
nokiak, a tataiak, a makóiak, a szombathelyiek, a makláriak,
a gyõriek és a mórahalmiak is. A versenyzõk 5 korcsoport-
ban, (mini, gyerek, serdülõ, ifjúsági, felnõtt) egy- és kétköte-
les versenyszámokban (gyorsasági és szabadon választott
gyakorlatok) mérik össze tudásukat. Ez a verseny egyben vá-
logató is a 2016-os svédországi világbajnokságra. A szervezõ,
a Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület szeretettel vár minden
kedves érdeklõdõt. A belépés díjtalan!

Kötélugró verseny

Rákász Béla szerint csak kétfajta zene létezik: a jó és a rossz,
de rosszat nem játszik. November 21-én, szombaton 21 órától
a Felsõpárti Sörözõbe várják a szórakozni vágyókat, 1000 Ft-
os belépõdíj ellenében.

Rákász diszkó
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(folytatás az 1. oldalról)
Ez utóbbiak jelentik a la-

kossággal való kapcsolattar-
tást, több szám is él éjjel-
nappal. A 06 30/621 1999-es
és a 30/621 62 60-as számon
tehetnek bejelentést, ha vala-
mi rendelleneset tapasztal-
nak. Az országos rendõr-fõ-
kapitánytól két új kerékpárt
kaptak, ezúton is köszönetü-
ket fejezik ki érte.

Vásároltak egy Suzuki
Wagon-R gépjármûvet, egy
Suzuki Vitara terepjárót pe-
dig Darányi Ignác Terv-pá-
lyázaton nyertek, utóbbival
a külterületi és a tanyaprog-
ramjukat folytathatják: en-
nek keretében 1264 tanya,
821 lakott ingatlant, összesen
813,87 négyzetkilométert jár-
nak körbe hetente két alka-
lommal.

Ehhez jön még a nagytõkei
község bejárása. Mint meg-
tudtuk, több mint 7700 szol-
gálati órát teljesítettek az el-
sõ félévben, ebbõl 4400 volt a
rendõrséggel közös. Ez a
szám a korábbihoz képest
több mint tízszeres szorzó az
órák számában. 

A rendõrséggel és a ka-
tasztrófavédelemmel való
szoros együttmûködést
hangsúlyozzák akkor is,
amikor a város közéletében
való szerepvállalásukról esik
szó. A közbiztonság, a bûn-
megelõzés és a közlekedés
tevékenységük fõ területei.
A belvárosban is feltûnnek, a
lakosság biztonságérzetét
erõsítendõ, de halottak napja
idején a temetõknél is segí-
tették a parkolók felügyelet-

ét. Nagyobb temetéseknél
gyakorta kérik segítségüket,
de hosszasan lehetne sorolni
a városi nagyrendezvénye-
ket, melyek biztosításában
szintén szerepet vállalnak,
pártoktól, felekezetektõl füg-
getlenül. Büszkék, hogy a
fábiánsebestyéni kettesfogat-
hajtó világbajnokság verse-
nyeit 12 polgárõr egyesület-
tel együtt biztosították.

Heti kétszer a város teljes
területén tartanak kerékpá-
ros járõrözést, a Kisér város-
részben elég sûrûn, talán en-
nek is köszönhetõen meg-
nyugodtak az emberek, kap-
ták a visszajelzéseket a pol-
gárõrök. Próbálnak a lakos-
ság érdekében tevékenyked-
ni. Részt vesznek a Házhoz
megyünk elnevezésû orszá-
gos programban is, mely
május 31-ig tart, s minden
hónap harmadik hetében a
rendõrökkel együtt a járóke-
lõknek adnak vagyonvédel-
mi megelõzõ tanácsokat. A
szentesi polgárõrök igyekez-
nek beindítani a Szomszé-
dok Egymásért Mozgalmat
(SZEM), már 500 szórólapon
felhívták a kisebb lakóközös-

ségek figyelmét arra, hogy
alakítsanak ki egymást tá-
mogató közösségi szellemet,
vigyázzanak egymás értékei-
re, nyújtsanak segítséget
szomszédaiknak. Az 1 is-
kola-1 polgárõr kezdemé-
nyezést is szorgalmazzák. A
nyár végén leégett Rigó-is-
kolának, és az új helyen, a
Kossuth utcai épületben ki-
alakított intézménynek is 3-3
napig ellátták az õrizetét.
Köztudott, hogy legjellem-
zõbben Nagyhegyen és a
Berki-Bereklaposi városrész-
ben fordulnak elõ termény-
lopások, de a téli idõszakban
a Tiszai strandon lévõ üdü-
lõkre is kiterjesztik ellenõr-
zésüket.

Soraikban nagyobbrészt
nyugdíjasok teljesítenek
szolgálatot, zömük rendõr-
ként, katonaként, vasutas-
ként viselt egyenruhát.
Nyüzsgõ emberek voltak,
életvitelükben benne volt a
társadalomért végzett mun-
ka, ezt nem könnyû abba-
hagyni. – A családnak jár a
köszönet, amiért nélkülöz
bennünket – tette hozzá Ko-
vács István, akit idén márci-

usban dicsérõ oklevéllel is-
mert el a megyei szervezet.
Valóban, ez egy önkéntesen
vállalt szolgálat, amiért fi-
zetés, bármilyen díjazás
nem jár. Esetleg egymás kö-
zött forró teával, paprikás-
krumplival tudják honorálni
a munkájukat, vagy egy jó
szóval, de azt nem mindig
kapnak az emberektõl, jegy-
zik meg. Azért úgy érzik, si-
került közelebb férkõzni a
lakosság „bújához-bajához”,
és a város, a kapitányság is
igényt tart a munkájukra. 

Sokan nem merik bejelen-
teni, ha mondjuk ellopták a
kerékpárjukat, de a polgár-
õrök szerint egyre nyitottab-
bá váltak az emberek velük
szemben.  

Négy hölgy is tagja az
egyesületnek, egyikük a
könyvelõjük, de járõrözést is
vállal. Sõt, hárman kimagas-
lóan sok szolgálatot teljesíte-
nek, és férfi kollégáik szerint
nem kérnek kivételes bánás-
módot, kellõen határozott a
fellépésük is. 

Veszélyességi foka persze
van a járõrözésnek, de min-
dig párosával mennek, és
nem az õ feladatuk a bûnö-
zõk elfogása, csak jelzik a
bûncselekményt a hivatalos
szervnek. Visszatartó erõnek
kell lenni, ez a lényeg. 

A fiatalokat is toborozzák,
14 éves kortól már lehet je-
lentkezni, illetve a középis-
kolásoknak is lehetõségük
lesz, hogy a kötelezõ közös-
ségi szolgálatukat náluk tölt-
sék le. 

D. J.

Éjjel-nappal a lakosság bújáért-bajáért

A polgárõr a rendõr egyik szeme
(folytatás az 1. oldalról)

A Sportszálló bõvítésére és
a földszinti rész átalakítására
belátható rövid idõn belül
sor kerülhet TAO-s forrásból.
Az önkormányzat az épüle-
tet bérbe adta a labdarúgó-
klub részére és 30 millió fo-
rintot biztosít a 100 milliós
felújításra. Az ingatlan eme-
letein késõbb majd szállást
alakítanának ki megfelelõ
anyagi források birtokában,
egyelõre keresi a város a le-
hetõségeket. A Petõfi Szálló
felújítása – a jelenlegi elkép-
zelések szerint – a pályázati
lehetõségek függvényében,
több ütemben valósulhat
meg. Egyelõre a tetõzet és
bádogozás javításán dolgoz-
nak. A város 14 nagyobb ér-
tékû pályázatot nyújtott be,
azonban egyik sem nyert.
Mint Szirbik Imre fogalma-
zott, ebben az évben 14:0-ra
vesztett a város.

Több kérdés az Üdülõköz-
pont helyzetére, mûködésére
irányult. A polgármester vá-

laszaiból kiderült, hogy az új
termálkút elkészült, de mû-
szaki- és egyéb jellegû prob-
lémák miatt még nem mûkö-
dik teljes üzemben a hõel-
látás. Az úszók átöltözési le-
hetõségein lenne javítani va-
ló. Jelenleg folyik a jövõ évi
belépõárak kidolgozása. Az
Üdülõközpont háromféle ja-
vaslatot nyújtott be a teljesen
piaci alapú jelentõs drágu-
lástól a meglévõ kedvezmé-
nyek meghagyásáig. A pol-
gármesternek továbbra is az
a véleménye, hogy minden
szentesi gyerek és nyugdíjas
részére biztosítani kell a
megfizethetõ bérletet. A kér-
désben a testület  dönt még
az idei évben. Hozzátette, a
képviselõ-testületen belül
nem egységes az intézmény
munkájának megítélése,
melyben a közeljövõben jó
volna egyetértésre jutni,  ez-
zel biztosítva a nyugodt
munkavégzés lehetõségét.

BG

Apróbb - nagyobb információk
a polgármestertõl

A franciaországi terrortámadások nyomán Magyarország
miniszterelnökének vezetésével összeült a Nemzetbiztonsági
Munkacsoport, amely megerõsített biztonsági intézkedések
bevezetésérõl döntött. Ennek értelmében a Magyar Honvéd-
ség megerõsítette objektumainak védelmét, valamint rendész
szolgálatával fokozta jelenlétét az ország különbözõ pontja-
in.

A szentesi Damjanich laktanya környékén, mint más kato-
nai objektumokban és környékükön is fegyveres járõrszolgá-

latot látnak el a katonák, és szigorították az objektumba tör-
ténõ belépést is. 

A város lakosai biztonságának növelése érdekében a Ma-
gyar Honvédség megerõsített, fegyveres katonai rendész jár-
õrei Szentes belterületén is megjelentek. A honvédségi objek-
tumok védelmére kirendelt katonák, valamint a gyalogos és
gépjármûves katonai rendészek a fegyverhasználat általános
szabályai mellett látják el szolgálatukat.

A megerõsített biztonsági intézkedések érvényre juttatásá-
ban a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red parancsnoksága kéri a lakosság közremûködését, az eset-
legesen okozott kényelmetlenségekért pedig megértését.

HM Sajtóosztály

Biztonsági intézkedések

Szirbik Imre polgármester
vezetésével az önkormány-
zat december 3-án, csütörtö-
kön délután 4 órától rendezi
meg elõször Mikulás váró
ünnepségét. Ennek kereté-
ben a polgármesteri, jegyzõi
iroda elõtti tér várja majd a
gyerekeket ünnepváró ka-
valkádra: lesz ünnepi gyer-
mektorna, kézmûves foglal-
kozások, amelyen karácso-
nyi díszeket lehet készíteni,
arcfestés, készségfejlesztõ
játszósarok, mesekuckó, mé-
zeskalács és tea, valamint
ajándék is várja majd a legki-
sebbeket. 

Az óvodák részére rajzpá-
lyázatot írtak ki. Készülõdés
az ünnepre címmel van lehe-
tõségük az óvodáknak krea-
tív munka beadására. Egy
nagyobb terjedelmû pálya-
munkát várnak a szervezõk,
amely bemutatja, hogyan ké-
szülnek a gyerekek, az óvo-
dák az ünnepekre. Nincs

technikai, sem formai kikö-
tés. Az elkészült pályamun-
kák az ünnepség keretében
megtekinthetõek lesznek, al-
kotójukat jutalmazzák.

A polgármesteri iroda dol-
gozói közös játékgyûjtést is
szerveznek, melynek kereté-
ben mások számára kinõtt
vagy megunt játékokat sze-
retnének átadni olyan intéz-
ményeknek, ahol nap mint
nap a gyermekek ellátását
biztosítják. Az intézményve-
zetõket pedig arra kérik,
hogy juttassák el a játékokat
olyan családoknak, szülõk-
nek, akiknek kevesebb lehe-
tõség adatik az ajándékozás-
ra. 

A hivatal dolgozói köszö-
nettel veszik a játékgyûjtés-
hez való csatlakozást, ez
ügyben Torday Henrietta áll
mindenki rendelkezésére a
városháza 210-es irodájában,
vagy a 63/ 510-307-es tele-
fonszámon.

A Mikulás ünnepi
elõszobája

(folytatás az 1. oldalról)
Kertészeti szaktechnikus,

parképítõ és fenntartó tech-
nikus, gyógy- és fûszernö-
vénytermesztõ, zöldség- és
gyümölcstermesztõ, kertész,
dísznövénykertész, virágkö-
tõ és virágkereskedõ, húsipa-
ri termékgyártó szakmákat
oktató intézmény saját tan-
üzemében szabadföldi zöld-
ség- és gyümölcstermesztés,
dísznövénykertészet, fóliás
és üvegházi szántóföldi nö-
vénytermesztés folyik.

Elkészült a tangazdaságok
minõsítési rendszerének a
tervezete és az agrárgazda-
sági képzés megerõsítése ér-
dekében szükséges a tangaz-
daságok fejlesztése, mondta
Román István. Lapunk kér-
désére a helyettes államtitkár

nem tudta megerõsíteni, va-
jon a helyi kertészeti iskola
kaphat-e pénzt fejlesztésre,
azt azonban elmondta, hogy
januártól a tanintézmény ta-
nulószerzõdést köthet a di-
ákjaival, amivel bevételhez is
juthat.

Csongrád megyében 7
szakképzõ iskolát mûködtet
a minisztérium, melyek pro-
fil átalakítása megtörtént a
területi megoszlás és a meg-
felelõ szakemberképzés sze-
rint. Megtörtént az Országos
Képzési Jegyzék tartalmi fe-
lülvizsgálata és jelenleg fo-
lyik a finomhangolása. A kö-
zeljövõ feladata többek kö-
zött a felnõttképzés erõsíté-
se, derült ki a helyettes ál-
lamtitkár tájékoztatójából.

BG

Átalakuló
agrárképzés

A Szent Erzsébet napo-
kat több mint 8 éve rende-
zik meg a katolikus iskolá-
ban. Kezdetben csak a
szent napjáról emlékeztek
meg, késõbb nyílt órákkal
bõvítették ki, majd a vásár
idõszakával vált rendez-
vénysorozattá.

A nyílt órákon a szülõket
minden évfolyamon az isko-
la összes pedagógusa várta.
A gyerekek kedvéért rendez-
ték meg a vásárt: a szülõk a
hidegben meleg szívvel árul-
ták a kézmûves termékeket -
pedagógusok és szülõk kö-
zösen ötleteltek. Vásári ko-
médiásokat meghívtak a
szervezõk: Sátoraljaújhelyrõl
érkeztek gólyalábasok.

A gyerekeket az iskola
sokszor a sporton keresztül
szólítja meg – tudtuk meg
Siposné Miskolczi Gyöngyi
igazgatónõtõl. Az elsõ napon
került sor a röplabda kupára
a sportcsarnokban, illetve az
alsó osztályosok labdarúgó
mérkõzésére. Pénteken a fel-
sõ osztályosok is megméret-
tek a kupáért.

Az eseménysorozat máso-
dik napján a Duó dallam
nélkül szavalóversenyen kö-
zel száz versmondó vett
részt. A megmérettetést Rá-
finé Gáspár Annamária ren-
dezte. A gyerekek a városi
intézményekbõl, illetve az
egyházmegye területérõl ér-
keztek, párban, egymást ki-
segítve szavaltak. Az 1-2.
osztályban elsõ helyezett lett
Kardos Júlia Lujza és Szõke-
Török Maja, 3. helyezett lett
Harmat Csanád és Misku Péter
István, illetve Homoki Lóránt
és Losonczi Máté Tamás. A 3-4.
évfolyamon megosztott elsõ
hely született: Kun-Szabó
Kristóf és Molnár Milán nyert.
Az 5-6. évfolyamon második
helyezett lett Budai Réka és
Held Orsolya, illetve Szarvas
Jázmin és Török Hanna. A 7-8.
évfolyamon elsõ helyezett
Biácsi Anna és Rácz Máté, il-
letve Orbán Réka és Czinka
Barbara. 2. helyezést ért el
Bubori Csenge Panna és Õze

Réka, valamint Misku Tamás
és Vida-Szûcs Patrik duója.
Szentesrõl legeredménye-
sebbnek a Szent Erzsébet is-
kola bizonyult.

Hagyományosan Erzsébet
napján rendezik az Erzsébet
gálát. A megyeházi rendez-
vényen a Szent Erzsébet Ró-
zsái Alapítvány hálával for-
dult a szülõkhöz, majd kö-
vetkeztek az elismerések.
Gyerekekkel való bánás-

módjuk (Szent Erzsébet pél-
dája) miatt a pedagógusok
közül Ádorné Ruska Ellát
emelték ki, a tecnhikai dol-
gozók közül Hirzsõ Andreá-
nak járt a dicsõség. Példamu-
tató magatartásuk, a mise lá-
togatása, a közösség formá-
lása miatt az alsó tagozato-
sok közül Varjú Orsolyát; a
felsõsök közül Halmai Brigit-
tát ismerték el.

H.A.V.

Szent Erzsébet Napok



A zöldséghajtatás techno-
lógiai korszerûsítése címmel
rendezett konferenciát Szen-
tesen a FruitVeB Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakma-
közi Szervezet és a Dél-alföl-
di Kertészek Szövetkezete.

A szentesi régió kiemelt je-
lentõséggel bír a hazai zöld-
ségtermesztésben, az elmúlt
években végrehajtott agrár-
fejlesztések tovább növelték
a térség mezõgazdaságának
versenyképességét, kezdte
köszöntõjét az FM parlamen-
ti államtitkára. Nagy István
tájékoztatójában elmondta,
hogy tavaly mintegy 85,5
ezer hektáron 1,83 millió
tonna zöldséget takarítottak
be hazánkban, ami közel 15
százalékkal több 2013-hoz
képest. A TÉSZ-ek összforgal-
ma tavaly a zöldség-gyü-
mölcs ágazatban megközelí-
tette az 50 milliárd forintot.
Az államtitkár bejelentette,
hogy várhatóan december-
ben megjelenik a kertészeti
ágazat technológiai fejleszté-
seinek támogatására kiírt pá-
lyázat 32 milliárd forintos ke-
retösszeggel. A támogatás
célja a kertészeti ágazat
energiahatékonyságának javí-
tása, hûtõházak, tárolók, vá-
logatók, öntözéshez kapcso-
lódó fejlesztések támogatása.
A felhívás a megújuló ener-
giaforrások között kiemelt
célként kezeli a geotermikus
energiaellátás biztosítását.

Jövõre pályázhatnak hasz-
nált kertészeti munkagépek be-
szerzésére is a kertészek a ki-
írásra kerülõ 10 milliárd forin-
tos forrás terhére. Ültetvényte-
lepítésre, öntözõrendszerek ki-
alakítására, esõ- és tavaszi
fagykár megelõzésére további
22 milliárd áll rendelkezésre,
amely részben lehetõséget ad
a szükséges fajtaváltás vagy
mûvelési-mód váltás támogatá-
sára is. Üveg- és fóliaházak lé-
tesítésére 30 milliárd forintot
tervez a kormányzat, a követ-
kezõ év elsõ felében megjele-
nõ pályázati kiírásban. Az ál-
lamtitkár hozzátette, a Vidék-
fejlesztési Program a gyógynö-
vénytermesztõknek is lehetõsé-
get nyújt fejlesztésre 3 milliárd
forintos támogatási keretbõl. 

A várható pályázatok rész-
leteirõl beszélt Gubacsi Zol-
tán, a FruitVeB Zöldség Fõbi-
zottság elnöke. A kertészeti
pályázatok támogatási inten-
zitása emelkedett a korábbi-
hoz képest, most egységesen
50 százalék. A fiatal gazdák
további 10 százalékhoz jut-
hatnak egy külön keretbõl.
Újdonság, hogy a gépbeszer-
zéshez nem gépkatalógusból,
hanem három darab árajánlat
becsatolása alapján lehet pá-
lyázni. Építési beruházások
esetén feltétel a tervdoku-
mentáció csatolása, építési
engedély köteles beruházá-
soknál pedig az építési vagy
vízügyi engedélyeztetési eljá-
rás megkezdése. A pályázato-
kat a meghirdetést követõen

legalább 30 nap elteltével le-
het benyújtani, azaz decem-
beri megjelenés esetén 2016.
januárjában.

A DélKerTÉSZ technológiai
fejlesztési eredményeirõl Le-
dóné dr. Darázsi Hajnalka
beszélt. A szaktanácsadó ki-
emelte, nõ a piaci igény a mi-
nõségi, egészséges és egysé-
ges árualapra. Mindezt új
környezeti tényezõk és nö-
vény-egészségügyi körülmé-
nyek között kell elérni. A
DélKerTÉSZ 500 tagjának
mintegy fele kistermelõ, to-
vábbi 17 százaléka nagyon
kis termelõfelületen gazdál-
kodik. A biológiai növényvé-
delem aránya a tavalyi évben
elérte paprikánál a 86, para-
dicsomnál a 91 százalékot a

hajtatás területén. Ledóné
részletesen bemutatta a tech-
nológiai korszerûsítés eleme-
it, kiemelten a technológiai
kísérletek eredményeit. A kor-
szerûsítés része a termesztõ
berendezés, klímaszabályo-
zás, öntözés, tápanyag-után-
pótlás, integrált növényvéde-
lem, és az új biológiai ala-
pok, azaz az új fajták alkal-
mazása.

A DélKerTÉSZ különbözõ
eszközökkel segíti a termelõ-
it. Többek között anyagilag
ösztönzi az értékesítési szer-
zõdés betartását, és biológiai
védekezés alkalmazását. A
palánta szerzõdéseknél aján-
lott fajtalistából választhatnak
a kertészek, és a termesztés-
hez szaktanácsadást biztosít a
helyszínen. Több technológi-
ai kísérletet végeztek az erre
vállalkozó kertészek közre-
mûködésével az elmúlt öt év-
ben. A kapott eredmények ki-
értékelése jelenleg is folyik a
Debreceni Egyetem és más
kutató intézetek segítségével.
Kísérleti termesztésben vizs-
gálták a színes árnyékoló há-
lók, a termesztõközeg, a ta-
lajjavítók és növénykondicio-
nálók használatának hatását.
Fajta kísérletet végeztek 50-
féle paprika és 15-féle paradi-
csommal. Költségelemzési kí-
sérlet is zajlott, melyhez
ugyancsak a termelõk biztosí-
tották a pénzügyi adatokat. A
szaktanácsadó hozzátette, to-

vábbi kísérleti termesztéseket
terveznek a jövõben, mert a
kapott eredmények haszno-
sak a termelõk és a szakta-
nácsadók számára is.

Innováció területén a DélK-
erTÉSZ együttmûködõ part-
nerei a Debreceni Egyetem,
a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.,
a Kecskeméti Fõiskola, a
NÉBIH és a Szent István
Egyetem Kertészettudományi
Intézete segítségével több
diploma dolgozat, TDK mun-
ka, PhD téma, valamint szak-
cikkek, elõadások és konfe-
rencia anyagok születtek, je-
lentek meg.

Ledó Ferenc, a DélKerTÉSZ
illetve a FruitVeb elnöke el-
mondta, hogy a tagjaik által
elõállított termés mennyisége
nõtt annak ellenére, hogy a
termõfelület nagysága nem
változott. Az értékesített para-
dicsom mennyisége meghatá-
rozó a hazai piacon és rész-
ben az exportban is. Tagjaik a
fûtött termesztõberendezé-
sekben teljes egészében, és
részben a hideg fóliákban is
átálltak a talaj nélküli ter-
mesztésre. Az elnök szerint
ez a beruházás 3-4 év alatt
megtérül. Kiegészítõ beruhá-
zásoknak köszönhetõen öntö-
zés korszerûsítés, párásító és
szellõzõ rendszer épült ki sok
helyen. A DélKerTÉSz anyagi
és szellemi segítséget nyújt
tagjainak, mert érdeke a ter-
melõk fennmaradása. (X)
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Korszerûsítés és kísérleti termesztés
a DélKerTÉSZ termelõinél

A fenti dokumentumból is
látszik, magánerõbõl, saját
érdekbõl, de összefogással
lehet az ár- és belvizeket
megelõzni. Ma ugyanerre
van szükség, kiegészülve az
öntözést lehetõvé tévõ csa-
tornák szakszerû biztosításá-
val. A Szentes és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat 55
éve végzi feladatát a változó
természeti és jogszabályi
környezethez igazodva. A
társulat mûszaki ellátottsága
lehetõvé tenné a Kurca fo-
lyamatos vízellátását is a
Hármas-Körösbõl egész év-
ben.

A társulatok alapgondola-
ta egy olyan szervezet létre-
hozása a mezõgazdák össze-
fogásával, ami a földmûve-
lés biztonságát segíti a káro-
san sok belvíz elvezetésével,
vagy szükséges öntözõvízzel
látja el a gazdák földjeit. Az
elsõ vízgazdálkodási társulat
létrehozását Magyarorszá-
gon a 1807. évi XVII. tör-
vénycikk segítette több mint
200 évvel ezelõtt. Szentes

térségében 1885-ben egyesí-
tették az ár-és belvízmentesí-
tést addig végzõ kilenc tár-
sulatot és megalakult az or-
szág akkori legnagyobb ár-
mentesítõ társulata Szentes
központtal. A Körös-Tisza-
Maros Ármentesítõ-és Bel-
vízszabályozó Társulat 18,7
km töltést és 229,4 km csa-
tornát kezelt, és az elsõ fõ-
igazgatói tisztségét Fekete
Márton töltötte be. A belvíz-
hálózat fõ vonalát a Veker
(6 mellékcsatornával),  a
Kórógy (10 mellékcsatorná-
val) és a Kurca holtmedre al-
kotta. A társulat az árvízvé-
delmi töltések véglegesíté-
sén, majd folyamatos erõsí-
tésén túl kiépítette a Veker,
Kórógy és Ludas vízfolyások
belvízi mûveit, a szentesi és
mindszenti szivattyútelepe-
ket. 

Az ármentesítõ és belvíz-
rendezõ társulatokat 1948-
ban egy Minisztertanácsi ha-
tározattal államosították és
valamennyi vízügyi felada-
tot állami feladattá nyilvání-

tottak. Ez a rendszer azon-
ban nem biztosította a mezõ-
gazdasági termelõk igényei-
nek kielégítését. Az Elnöki
Tanács 1957. augusztus 31-
én kelt 18/1957. sz. rendelete
lehetõvé tette vízgazdálko-
dási társulatok alakítását az
érdekeltek saját, helyi jellegû
vízügyi feladatainak megol-
dására.

A szentesi Társulat 1960-
ban kezdte újraszervezését
és november 23-án 59 taggal
megalakult. Mûködése 1960.
december 1-én kezdõdött
meg Öcsöd - Kunszentmár-
toni - Szarvas – Orosháza -
Nagymágocs -Mártély illetve
a Tisza és a Hármas-Körös
balpart által lehatárolt 96
ezer hektár területen. A mû-
ködési területbõl 86 ezer
hektár a vízgazdálkodási ér-
dekeltségû terület, amelynek
közel fele belvíz-veszélyez-
tetettnek számít.

A Társulat fõ tevékenysé-
ge a közcélú vízrendezési
munkák mellett mezõgazda-
sági öntözõvíz szolgáltatás,
valamint e tevékenységek-

hez kapcsolódó mûvek kar-
bantartása, fejlesztése. Több
sikeres pályázatnak köszön-
hetõen 130 km öntözõcsator-
na és öt szivattyútelep re-
konstrukcióját, valamint az
országban elsõként irányí-
tástechnikai távfelügyeleti
rendszer kiépítését valósítot-
ta meg. Idén fejezte be egy
öntözõtelep építését a Nagy-
mágocsi Farmer Kft. részére.

Vállalkozási tevékenysé-
get is folytat, és a képzõdött
nyereséget kezelésében lévõ
létesítmények felújítására
fordítja. Az elmúlt években
állattartó telepek korszerûsí-
tése során számos hígtrágya
tároló épült meg, Derek-
egyház mellett egy 32 ha-on
elterülõ halastó rendszert
alakított ki.

A Szentes és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat
célja a helyben lévõ mezõ-
gazdasági termelõk, megren-
delõk minél jobb ellátása a
vízgazdálkodás területén. A
célokat és a feladatellátást
korlátozza, hogy a gazdák-
nak 2011 óta nem kötelezõ

érdekeltségi hozzájárulást fi-
zetniük a társulat részére, de
elvárják, hogy biztosítsa az
öntözõvíz és belvíz elvezeté-
sét a kezelésében lévõ 240 ki-
lométer csatornahálózaton.
Az állam nem képes fenntar-
tani a kisebb csatornákat,
ezért újra szükség lenne az
egységes, önkéntes, anyagi-
lag is tehervállaló együttmû-
ködésre. Az elõrelátóan ter-
vezõ, öntözésfejlesztésben
gondolkodó mezõgazdasági
termelõkkel közösen talál-
hatják ki a hatékony, vízta-
karékos öntözés megvalósí-
tásának lehetõségeit a hama-
rosan megjelenõ uniós pá-
lyázatok igénybevételével.

Kurca

Évek óta visszatérõ téma a
Kurca élõvé tételének is ne-
vezett, friss vízzel való ellá-
tása. Az egyik, és az utóbbi
idõben egyre inkább elõtérbe
kerülõ terv a Szarvas felõl
történõ vízutánpótlás a meg-
lévõ csatornák felújításával.
Az elképzelés ellen szól - a
több mint 30 kilométer távol-
ság, a csatornák elhanyagolt
állapota mellett – az a tény,
hogy a vízbevezetés a Kistõ-
kei hídnál valósulhatna meg,

ezért kimaradna a vízután-
pótlásból a Felsõ-Kurca. Má-
sik kérdés a víz minõsége,
ugyanis jórészt belvíz kerül-
ne Szarvas térségébõl a csa-
tornákba, amelyek ráadásul
mezõgazdasági területek
mellett haladnak és onnan
további szennyezést kaphat-
nak. A Szentes és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat
rendelkezik egy nagy telje-
sítményû, másodpercenként
4800 liter friss víz bejuttatá-
sára alkalmas szivattyútelep-
pel a Hármas-Körösnél, ami
a Kurca felsõ részén emeli a
vizet (képünkön). Az 1992-es
megvalósulásakor 26 millió,
rá egy évre 33 millió, de még
2001-ben is közel 13 millió
köbméter friss vizet emelt be
a Kurcába a szivattyútelep a
gazdák megrendelése alap-
ján. Idén a megrendelt víz-
mennyiség már nem érte el a
4 millió köbmétert sem. A
társulat önköltségi áron vál-
lalná a Kurca ökológiai célú
vízellátását egész évben.
Emellett a mezõgazdasági
termelõk öntözõvíz igényét
továbbra is piaci áron bizto-
sítja. Ezzel a meglévõ rend-
szerrel megvalósulhatna a
Kurca teljes szakaszán a fo-
lyamatos vízellátás és nem a
csatornahálózat kiépítésére
kellene miliárdokat vagy
százmilliókat költeni.

A mai szélsõséges idõjárá-
si körülmények között a biz-
tonságos, hosszú távú ter-
melés elképzelhetetlen a kar-
bantartott belvízelvezetõ és
öntözõcsatornák nélkül, ami
azonban csak a gazdák, ter-
melõk összefogásával és
anyagi szerepvállalásával
valósulhat meg. (X)

Amagánosok költségén létesitendõ vizmüvekre nézve, Õ szent felsége ke-
gyes jóváhagyásával, rendeltetik, hogy ha az együttesen érdekeltek többsége a
folyók ártalmas kiáradásainak elháritására szükséges vizi müveknek saját
költségükön leendõ elkészitését elhatározza: az ezen munkálat társulatába
belépni nem akaró birtokosokat ugyan a rájok esõ költségek hordozására
kényszeritni nem lehet: szabadságukban álland azonban a többi földesurak-
nak ily munkálatokat, az illetõ törvényhatóság elõleges beleegyezésével s Õ
felségének a királyi helytartó-tanács utján arra néve kinyert kegyelmes hatá-
rozatának hozzájárulásával és az érdekelt felek elõleges teljes kártalanitása
mellett, saját költségükön végeztetni és ha a munkálat sikerül, azoknak az uj
mûbõl eredõ hasznait, a kik annak létesitéséhez a rájok esõ részben járulni
nem akartak, mindaddig zár alatt tarthatják, mig a zár alá vett jövedelmek a
ráforditott költségeket ki nem egyenlitették.

1807. évi XVII. törvénycikk a magánosok
költségén létesitendõ vizmüvekrõl

Összefogással a belvíz ellen
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Durva terrortámadás történt november 13-
án Párizsban. Koncerten, étteremben, utcán,
stadionban lövöldöztek átlagos civil embe-
rekre. Az eddigi összesítés szerint legalább
130-an meghaltak és öt terroristát ártalmatla-
nított a francia rendõrség. 

A Horváth Mihály Gimnázium oktatói,
Majtényi András és Pádár Zsolt megemlékzést
szervezett a „Napernyõs lány“ szobránál
szombaton este 6 órára. Elõször Guillaume

Apollinaire 1915. június 14. címû költemé-
nyét mondta el franciául Pádár Zsolt, majd
Szurmik Zoltán magyarul. Ezt követõen a
megjelentek gyertyákat, mécseseket helyez-
tek el a szobor lábánál.

Ugyanebben az idõpontban az Evangéli-
kus templomnál Veres-Ravai Réka lelkész
mondott néhány gondolatot a tragédiáról,
majd Szalay Róbert Zsolt gimnazista olvasott
fel az Ószövetség 111. zsoltárából.

Megemlékeztek a párizsi fekete péntekrõl

Bárdos Lajos szavaival köszöntötték az
Egyházi Népénekverseny résztvevõit a Kiss
Bálint Református Általános Iskolában. Im-
már hatodik alkalommal rendezték meg a
versenyt, melyet 2010-ben Nagy János kar-
nagy, orgonamûvész indított útjára a katoli-
kus és a református népénekek megismer-
tetésére, bemutatására. Az elmúlt években
egyre többen látogattak el városunkba az
ország különbözõ részérõl, hol a Szent Er-
zsébet katolikus, hol a református iskolába,
hiszen a szervezés joga és a verseny hely-
színe évenként váltja egymást. Az idén 9 is-
kolából (általános és középiskolából egy-
aránt) több mint 90 énekes jelentkezett,
akik három korcsoportban, szólóban és csa-
patban mutatták be kötelezõen és szabadon
választott énekeiket. Veres-Ravai Réka evan-
gélikus lelkész áhítatában arra kérte a gye-
rekeket, hogy ne a zsûrinek, ne a tanáraik-
nak énekeljenek, hanem hangjukkal az Is-
tent dícsérjék.  Ezt meg is tették, nagyon

szép énekeket mutattak be a résztvevõk. A
díjazottak – a támogatóknak köszönhetõen
– értékes ajándékokat vehettek át.

Szentesi eredmények, I. kcs. szóló (1-
4.o.): 3. Molnár Róza (Kiss Bálint Reformá-
tus Ált. Isk., Fk: Nyíri Dánielné).

II. kcs. szóló (5-6.o.): 2. Tonomár Nina
(Kiss Bálint Református Ált. Isk., Felkészí-
tõje: Farkas Márta).

II. kcs. szóló (7-8.o.): 1. nem osztott a zsû-
ri, 3. Halmai Brigitta (Szent Erzsébet. Kat.
Ált. Isk. és Óvoda, Fk: Nagyné Doba Kata-
lin).

I. kcs. csoportos: 2. Kálló László Péter – Har-
kai Dávid (Kiss Bálint Református Ált. Isk.,
Fk.: Nyíri Dánielné). 2. Szarvas Jázmin – Barna
Zsófia – Török Hanna (Szent Erzsébet. Kat.
Ált. Isk. és Óvoda, Fk: Nagyné Doba Katalin).

II. kcs. csoportos (7-8.o.): 2. Bugyi Mari-
ann Zita – Nagy Borbála (Szent Erzsébet.
Kat. Ált. Isk. és Óvoda, Fk: Nagyné Doba Ka-
talin).

„Csak énekelj, mert az
énekben a szív dobog”

Kiskutyákat hoztak oltásra
ottjártunkkor az Arany János
utcai 4. szám alatti állatorvo-
si rendelõbe. Dr. Bikádi Pé-
tertõl az öt kutyus sorban
megkapta a kombinált oltást,
ami a kölyökkori betegségek-
tõl védi meg õket. Szombat
kora délelõtt folyamatosan
érkeztek az állattartók. Ki a
tehenének keresett gyógy-
szert az állatpatikában, más
azután érdeklõdött az állat-
orvostól, végeznek-e a bak-
kecskéjénél ivartalanítást.

Dr. Bikádi Péter (T: 30/
2484-494) és Dr. Hobot Gá-
bor (T: 30/324-8326) ez év
tavaszától várja az állattartó-
kat és állatbarátokat az új
állatorvosi rendelõben, az
Arany János és Kiss Bálint ut-
ca sarkán. Ugyanitt található
az állatpatika, ami nagyobb
területen, kibõvített kínálattal
fogadja a vásárlókat hétfõ-
tõl péntekig 7.30-12.00 és
12.30-16 óráig, szombaton 8

és 12 óra között. Kaphatók itt
a gazdasági haszonállatok,
baromfik, sertés, szarvasmar-
ha, juh részére különféle
gyógyszerek, külsõ-belsõ pa-

raziták elleni készítmények,
vitaminok, takarmánykiegé-
szítõk. Tavasszal a baromfik
gumboro betegség elleni vak-
cinája is megvásárolható. Új-
donságként díszmadárelesé-
get, nyúltápot, almot, ketre-
ceket, kisebb ólakat, hordo-
zókat, pórázt, nyakörvet és
különbözõ játékszereket is kí-
nálnak a házi kedvencek szá-
mára.

A rendelõben nyugodt kö-
rülmények között fogadják az
állatokat, természetesen elsõ-
sorban a hobbiállatokat. A
sorban növõ kutyák chipe-
lése, kötelezõ oltása adja a
legtöbb munkát, de a külön-
bözõ betegségekkel is - mint
például a kullancs terjesztette

babesiosis is - folyamatosan
foglalkoznak. Ivartalanítást
végeznek nõ és hímivarú ku-
tyákon és macskákon. Az
akut sebészeti ellá-tásokat,
daganateltávolítást, méh- és
bõrgyulladás gyógyítását, tok-
lász kivételét, császármet-
szést, szülészeti ellátást, fog-
húzást, fogkõ eltávolítást va-
lamint ambuláns sebészeti el-
látást, például sebzések keze-
lését, -varrását is vállalják.
Mûtétekre érdemes elõzete-
sen bejelentkezni, mivel az
altatás miatt egy napig kop-
laltatni kell az állatot. A sebé-
szeti beavatkozásokat általá-
ban a délutánonként végzik
és ilyenkor mindkét orvos a
rendelõben tartózkodik.

Szükség szerint az állattar-
tási helyen is végeznek keze-
léseket, azonban a rendelõ
megfelelõbb hely a beavatko-
zásokhoz. A nyugodt körül-
mények és jobb fényviszo-
nyok között könnyebb bánni
az állatokkal, mint azok saját,
megszokott helyén. Az állat-
orvosi rendelésen hétfõtõl
péntekig 8-9 és 16-18 óra,
szombaton 9-10 óra között
várja az állattartókat Dr.

Bikádi Péter és Dr. Hobot Gá-
bor Szentesen, az Arany Já-
nos utca 4. szám alatt. A ren-
delõ és állatpatika saját par-
kolóval rendelkezik.
Elérhetõség:
Dr. Bikádi Péter
30/2484-494
Dr. Hobot Gábor
30/324-8326
Az állatpatika telefonszáma:
63/315-557

(X)

Állatorvosi rendelõ és állatpatika az Arany János utcán

Gyógyszeres és sebészeti kezelések az állatok szolgálatában

Eseménydúsnak ígérkezik az év vége a
Koszta József Múzeumban, ahol  történel-
münk két egymástól távol esõ idõszakáról
szóló rendezvényekkel, azaz egy régészeti
kiállítással, illetve elsõ világháborús elõ-
adássorozattal is számítanak a helyi és kör-
nyékbeli látogatókra. 

„Árpád népe – Gyula népe” - A honfoglaló
magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidé-
ken címmel nyílik idõszaki kiállítás a múze-
um megyeházi épületében.

A november 26-án, csütörtökön 16.30-kor
nyíló tárlat anyaga a Közép-Tisza vidék meg-
határozó gyûjteményeivel rendelkezõ múze-
umok leleteibõl tevõdik össze. A vándorkiál-
lítást szervezõ szolnoki Damjanich János
Múzeum mellett az egri Dobó István Vármú-
zeum, a kecskeméti Katona József Múzeum,
a kalocsai Viski Károly Múzeum és a Magyar
Nemzeti Múzeum anyagából is a közönség
elé kerülnek értékes tárgyak. Megtekinthetõ-
ek lesznek a muzeológus szakmában kitün-
tetett figyelem övezte kétpói aranyak, az
ezüst csésze, az eddig fellelt legszebb tar-
solylemezek közül néhány (a Szolnok-
Strázsahalom, Túrkeve és Kiskunfélegyháza
környéki ásatásokból), valamint a nõi viselet
ékköveinek számító aranyozott ezüst vagy
vörösréz hajfonatkorongok.

A különlegesnek és szépnek ígérkezõ tárla-
ton a 10. századi ember életébe, tevékenysé-
geibe, kultúrájába nyerhetünk bepillantást
mindazok, akik érdeklõdnek a magyarság
története és a honfoglaláskor régészete iránt.

Az október vége óta látogatható Nézõ-
pontok – Térhatású fényképek a Nagy Hábo-
rúból címû idõszaki kiállításhoz kapcsolódva
indul történelmi elõadássorozat kéthetente
péntekenként a múzeumban. 

Elõször november 20-án 17 órától Pokoljá-
rás címmel az I. világháború kitörésének kö-
rülményeirõl, a harcok fõbb fordulópontjai-
ról hallhatnak Pálinkó Györgytõl az érdeklõ-
dõk. A történelemtanár lesz a további két
program elõadója is: december 4-én 17 órától
„Szemben az árral, Egy szál magában, Hát
így küzd a magyar baka!” címmel hazánk el-
sõ világháborús részvételérõl lesz szó, utolsó
alkalommal, 18-án pedig „A hadi menet-
rend” - élet a hátországban címet viseli az
elõadás.

A Nézõpontok c. tárlat speciális techniká-
val készült háromdimenziós fotósorozat ke-
retében villantja fel a Nagy Háború pillana-
tait, az antant és a központi hatalmak propa-
gandacélokra készült felvételeit, melyek a
múzeumban igénybe vehetõ 3D-s, „piros-kék
szemüvegek” segítségével élvezhetõek. D. J.

A honfoglalóktól
az elsõ világháborúig
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Újszentivánon is gyõzött,
ezzel õrzi negyedik helyét
a bajnokságban a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztá-
lyú labdarúgócsapata. 21-
én, szombaton 13 órától a
Tiszasziget (a tabellán a 7.)
lesz az ellenfél a Pusztai
László Sporttelepen.

Az utolsó helyezett ottho-
nába látogatott a Kinizsi az
elmúlt hétvégén, és álom-
szerûen kezdõdött az össze-
csapás a mieinknek, hiszen
már a második (!) percben
2-0 volt az eredmény Koncz
Zsolt csapata javára. Orovecz
Sándort ekkorra már kétszer
ünnepelték meg a társak, a
szentesi csatárnak 120 má-
sodperc elég volt a duplá-
záshoz. Ekkor úgy tûnt,
csak a gólkülönbség lesz
kérdéses a találkozón, ám
egészen más forgatókönyv
szerint zajlottak az esemé-
nyek. Az addig semmi ve-
szélyt nem jelentõ hazaiak a

14. percben gyakorlatilag a
semmibõl lõttek gólt, majd a
félidõ végén, egy szentesi
támadást követõen, amelyet
góllal fejezett be a csapat, a
játékvezetõ érvénytelenítet-
te a találatot, és nem kis
meglepetésre kiállította
Lekrinszkit. Történt mindez
a szünet elõtt négy perccel.
Fordulás után nem tudta
gólra váltani elõnyét az
Újszentiván, sõt, a 74. perc-
ben Lázár Dávid góljával
megszerezte harmadik talá-
latát is a Kinizsi. Négy perc-
cel a vége elõtt még szépí-
tett a hazai csapat, ám
egyenlíteniük már nem sike-
rül, igaz, a 89. percben a ha-
zai oldalon is volt egy kiállí-
tás. – Nem volt jó mérkõzés,
sõt azt is mondhatnám,
hogy egyáltalán nem ját-
szottunk jól – mondta
Koncz Zsolt, a Kinizsi játé-
kos-edzõje. – Nagyon jól
kezdtünk, de kihagytuk a

helyzeteinket, aztán jött ez
az érthetetlen kiállítás, iga-
zából most sem értem, hogy
miért kapott piros lapot
Ariel. Ellenfelünknek igazá-
ból helyzete sem volt addig,
csak magunkat okolhatjuk,
hogy nem döntöttük el még
korábban a találkozót. Ha a
játékosaim elhiszik végre,
hogy nem rossz labdarúgók,
hogy az ellenfeleik egyálta-
lán nem jobbak náluk, ha
még nagyobb önbizalommal
és pontosabban futballoz-
nak, akkor az ehhez hasonló
mérkõzéseket öt-hat góllal
kellene nyernünk. 

A mérkõzésen az eltiltott
Lekrinszki nem léphet pá-
lyára, ismét a csapat tagja
lehet viszont Kerepeczki,
aki betegsége miatt hagyta
ki a vasárnapi mérkõzést.

Az ifjúsági csapat is nyert:
1-0-ra gyõzték le az Újszent-
iván együttesét.

hv

Gyõzelem idegenben,
negyedik a Kinizsi

A bajnoki forma a kupá-
ban is érvényes volt. Ahogy
a hazai pontvadászatban,
úgy a Magyar Kupában is
kikapott a BVSC-tõl és a
Dunaújvárostól a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata, így Gémes Alexáék
nem jutottak tovább a cso-
portkörbõl.

Öt csapat szerepelt a nõi
vízilabda magyar kupa szen-
tesi csoportkörében, a há-
zigazdákon kívül a Kópé
ÚVSE, az UVSE – Margitszi-
get, a BVSC és a Dunaújvá-
ros volt a ligeti sportuszoda
vendége az elmúlt hétvégén.
A papírforma alapján a mie-
ink, a Vasutas, illetve a du-
naújvárosi fõiskolások kö-
zött dõlt el a továbbjutást je-
lentõ két hely sorsa. Sajnos a
Hungerit egyik fontos mér-
kõzését sem tudta megnyer-
ni, és – ha szoros csatákban
is – alulmaradt vetélytársai-
val szemben. Az viszont po-
zitívum, hogy a bajnokság-
ban elszenvedett több gólos
vereségekhez képest, most
csak egy-egy góllal tudtak az
ellenfelek a Szentes fölé ke-
rekedni. A Dunaújváros elle-

ni vereség pedig azért külö-
nösen fájó, mert a vendégek
három másodperccel a vége
elõtt szerezték a gyõztes talá-
latukat. A Szentes tehát nem
jutott a négy közé a hazai
kupában, a lányok mostantól
kizárólag a bajnokságra kon-
centrálhatnak.

Nõi Magyar Kupa, a szen-
tesiek eredményei: BVSC-
Zugló–Hungerit Szentes 9–8
(1-1, 3-2, 1-4, 4-1). Kópé-
ÚVSE–Hungerit-Szentes 4–
18 (0–3, 1–4, 2–5, 1–6) Hun-
gerit Szentes–Dunaújvárosi
FVE 5–6 ( 1-2, 1-2, 1-0, 2-2)
Hungerit Szentes - UVSE
Margitsziget 12–5 (2-1, 4-2, 5-
0, 1-2)

A bajnokin sem sikerült le-
gyõzni a Dunaújvárosi Fõis-
kolát. Az OB I hétközi fordu-
lójában, szerdán hazai me-
dencében fogadta a Hungerit
Szentes a DFVE csapatát.
Végeredmény 9 - 11 (3-4, 2-2,
3-1, 1-4). Ezzel befejezõdött
az idei bajnoki szezon a lá-
nyok számára. A legközeleb-
bi bajnoki mérkõzést január
30-án játsszák az UVSE ott-
honában.

HV

Hazai kupabúcsúAz Aradi Kupa nemzetkö-
zi úszóversenyrõl 5 arany-, 6
ezüst és 4 bronzéremmel,
valamint számos pontszerzõ
helyezéssel térhettek haza a
Szentes Városi Úszó Club
fiatal versenyzõi. November
14-én vendégeskedtek a ro-
mániai településen, 11 klub
mintegy 250 úszója között.

A legeredményesebben
szerepelt szentesi úszókkal
beszélgetve megtudtuk, az
1-1 aranyat és ezüstöt, 2
bronzérmet szerzõ Csatlós
Flóra igazából mellúszónak
tartja magát, ez a mostani
edzõjénél lett a fõ száma.
Egyébként öt éve úszik, két
éve Marosvásárhelyen nyert
versenyt 50 mellen, ide-
haza aranyjelvényes szintet
úszott, benne van a régióvá-
logatottban. Legjobbján is ja-
vítani tudott Flóra, aki mind-
ezt napi 2-3 óra edzéssel érte
el, s akinek húga, Csatlós
Gréta is érmes lett Aradon.

Kondorosi Gréta az egyik
legnagyobb reménysége a
klubnak, Aradon egy elsõ és
két második helyet szerzett.
10 éve úszik, ebbõl verseny-
szerûen ötöt, a hát már évek
óta az erõssége. Nemzetközi
versenyen volt már pontver-
senyben összetett elsõ, a kö-
zelgõ vásárhelyi megméret-
tetésen szeretne még tovább
javítani idõeredményein:
most mellen és pillén sike-
rült, ott pedig háton és gyor-
son gyorsulna. A 3 éve ver-
senyszerûen úszó Batta Orso-
lya azt mondta, hazai verse-
nyeken nem szokott dobogó-

ra kerülni, Aradon azonban
minden számban javított
idején, s  két arany- és egy
ezüstéremmel jött haza.
Most jó formában volt, célja,
hogy még jobb legyen.

Edzõik, Rébeliné Vincze
Edit és Paulovics Tamás kísér-
ték el a csapatot. Az aradi ti-
zenhármak emlékmûvét is
meglátogatták. Az ottani
úszóegyesülettel szorosabb-
ra fûzik az együttmûködést,
közös pályázaton is gondol-
koznak. A szentesi klub célja
még az idei két versenyen
minél több aranyjelvényes
szint elérése.

Eredmények: 50 m gyors:
2002-esek: 1. Batta Orsolya,
5. Dudás Szabó Dóra, 2003-
asok: 3. Csatlós Flóra, 2005:
5. Simon Anna. 100 m gyors,
2001-es idõsebb: 4. Kondo-
rosi Gréta (1999), 6. Dudás
Szabó Kata (2000). 50 m mell:
2002-es: 3. Szabó Dániel,
2005-ös: 2. Horváth Brendon.
2006-os és fiatalabb: 1. Kanfi-
Horváth Levente, 2. Adorján
Kende (mindketten 2006).

50 m mell, 2003-asok: 2.
Csatlós Flóra, 4. Szaszkó
Zorka, 2004-es: 5. Barna Zsó-
fi

100 m mell, 2001-es és idõ-

sebb: 2. Kondorosi Gréta, 4.
Dudás Szabó Kata (2000)

50 m hát, 2002-esek: 1.
Batta Orsolya, 2003-as: 1.
Csatlós Flóra, 2005-ös: 4.
Orosz Abigél. 100 m hát,
2001-es és idõsebb: 1. Kon-
dorosi Gréta, 5. Dudás Sza-
bó Kata. 50 m pillangó,
2002-esek: 6. Szabó Dániel.
50 m pillangó, 2002-esek: 2.
Batta Orsolya, 4. Dudás Sza-
bó Dóra, 2003-as: 3. Csatlós
Flóra, 2005-ösök: 3. Csatlós
Gréta.

100 m pillangó, 2001-es és
idõsebb 2. Kondorosi Gréta.

(darók)

Aradi (úszó)hõsök

A Szentesi Kosárlabda
Klub U18-as csapata kitûnõ
játékkal az eddig még hazai
pályán veretlen Vásárhelyt is-
mét nagy arányban gyõzte le. 

Vásárhely-Szentesi KK
67:94, U16 Szolnoki VSI-
Szentesi KK 54:84, U18 Szen-
tesi KK-Mezõberény 88:33. 

A klub serdülõ csapatának
eredménye: Félegyháza-
Szentesi KK 78:42, Szentesi
KK-Kecskemét 28:64.

November 21-én, szomba-
ton 10 órakor a felnõttek a

vásárhelyi kosarasokkal, 22-
én, vasárnap 10 órakor az
U16-osok a Kecskemét KA,
23-án, hétfõn 18.45-kor az
U18-asok a Gyula csapatával
lépnek pályára. 

Laczkó Róbert, az utánpót-
lás edzõje elektronikus leve-
lében arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket: ha vasárnap
a Kecskemét elleni mérkõzé-
sen a kadett csapat nyer, ak-
kor a csoportban az elsõ he-
lyen végez, és továbbjut a ki-
emelt bajnokságba.

Kitûnõen kosaraztak

Az idei utolsó bajnoki mér-
kõzését játszotta itthon a
szentesi, kecskeméti és ceglé-
di rögbisekbõl álló SZEKER-
CE együttese. A „mieink” el-
lenfele a válogatott játéko-
sokkal teletûzdelt százha-
lombattai Fekete Sereg gár-
dája volt, akik tavalyi, extra-
ligás elõéletüknek megfelelõ
keménységgel vetették ma-
gukat harcba. A rutinos, hat
válogatottal érkezõ vendé-
gek végül 60-14-re nyertek,
de a hazai együttesnek, akik-
nél több fiatal játékos is pá-
lyára lépett, sem volt szé-
gyenkezni valója. A találkozó
elõtt a kezdõrúgást a kétsze-
res kick-box világbajnok Ber-
tók Róbert végezte el.

A SZEKERCE ebben az
esztendõben már nem lép
pályára, a magyar kupában
nem indul el a csapat.

Véget ért a rögbi világbaj-
nokság, az új-zélandi együt-
tes immáron egyedüliként
háromszoros világbajnoknak
mondhatja magát. A sportág
történetében most elõször
fordult elõ, hogy egy csapat
meg tudta védeni világbajno-
ki címét. A második helyen a
kétszeres világbajnok auszt-
rálok végeztek, harmadik lett
Dél-Afrika, negyedik pedig
Argentína. Kisebb meglepe-
tésre sem a skótok, sem az
angolok nem jutottak be a
négy közé, utóbbi csapat
még a csoportkörbõl sem tu-
dott továbblépni, amiért
Angliában már „fejek hullot-
tak”, hiszen saját magukat a
döntõbe várták.

hv

Vereség
az utolsó

mérkõzésen

Több rangos versenyen is
megmérettették magukat a
Szilver TSE párosai. Nyír-
adonyban a C országos baj-
nokságon és az U21-es ma-
gyar bajnokságon, illetve
Szlovákiában és Pécsett is
versenyeztek az egyesület
párosai. 

Nyíradony, U21-es stan-
dard magyar bajnokság: 2.
Rónyai Zoltán, Farkas Boglár-
ka, 4. Balga Kristóf, Molnár Re-
náta, 5. Mészáros János,
Bagóczki Ramóna, 7. Czuczi
Patrik, Késmárki Vanessza, 8.
Fedics Richárd, Lengyel Helga.

U21-es latin magyar baj-
nokság: 2. Csorba Máté,
Haddad Sabrina, 6. Rónyai

Zoltán, Farkas Bolgárka.
Gyerek II. C st.: 1. Papp

Ádám István, Gál Dalma
(lt.4.), 3. Kohon Patrik, Kávási
Éva (lt.3.).

Junior II. C st.: 1. Rischák
Balázs, Gálfi Petra (képünkön),
7. Rácz Alex, Nagy Fanni Orsi
(lt.3.).

Felnõtt C lt.: 6. Bárándi Já-
nos, Demény Dóra.

Idance fesztivál, Pécs: juni-
or I. C standard és latin 1.
Papp Ádám István, Gál Dalma.

Gyerek II C standard és la-
tin 1-2. Papp Ádám István,
Gál Dalma.

Szlovákia Érsekújvár fel-
nõtt B lt. 3. Schwartz Péter,
Lucz Laura.

U21-es bajnoki ezüstök

Kikapott Cegléden a Szen-
tesi Kinizsi SZITE férfi aszta-
litenisz együttese. A találko-
zó elején senki nem gondolta
volna, hogy 12-6-ra nyernek
a hazaiak, bár az esélyek
mellettük szóltak. Az elsõ
két páros mérkõzést követõ-
en 1-1 volt az állás, majd kö-
vetkeztek az egyéni össze-
csapások. Az elsõ játszmát
hozták a hazaiak, de ezt kö-
vetõen három játszmát is a
mieink nyertek, és ekkor

már 4-2 volt a Kinizsi javára.
A Cegléd két nyert játszmá-
val egyenlített, majd ismét a
Szentes percei és meccsei kö-
vetkeztek, 6-4-ra alakult az
állás a SZITE javára. Ettõl
kezdve aztán kizárólag a ha-
zaiak örülhettek, zsinórban
nyolc egyéni mérkõzést sike-
rült nyerniük, amivel el is
dõlt a mérkõzés. Pontszám-
ban ezzel a sikerrel a ceglé-
diek utolérték a harmadik
helyen álló Kinizsit.

Hasonlóan nehéz ellenfél
vár a mieinkre november 22-
én, amikor is az Orosháza lá-
togat majd Szentesre. A ven-
dégek jelenleg a második he-
lyen állnak a tabellán, ami
azt jelenti, hogy igazi rang-
adó vár Bunda Szabolcsékra,
akiknek a maximumot kell
nyújtaniuk még a pontszer-
zésért is. A találkozó vasár-
nap 11 órakor kezdõdik a
Szent Erzsébet iskola torna-
termében. hv

Rangadó elõtt a pingpongosok

Három mosoly, öt aranyérem: Csatlós Flóra, Batta Orsolya és Kondorosi Gréta



22001155..  nnoovveemmbbeerr  2200.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Kos
A változás szele érkezett el,
úgy szakmai téren, mint a

magánéletében. A hét nagyon kedvez
plusz bevételekre, megbízható források
megtalálására. Szakmai téren az ambí-
ciója növekedésben van.

Bika
Költekezéseiben megfonto-
lást kérnek az ön részérõl a

csillagok állásai, hogy csak nagyon in-
dokolt esetben adjon ki pénzt a kezébõl
a hét folyamán. Szakmai téren egy ön-
höz közelálló személlyel közös projektet
ötlenek ki.

Ikrek
Nagyon fontos az, hogy mi-
nél több eszközt és alternatí-

vát vegyen számításba , ha sikeresen
szeretné megoldani mindazt, amit erre
a hétre tervezett. Ez fõképp akkor hasz-
nos, ha tárgyalásokat kell folytatnia.

Rák
Ön és egy-két rokona külön
nézetet vallanak. Legyen ön

az okosabb. Még önnek is meg kell for-
málnia az elképzeléseit ahhoz, hogy
szilárdan dönthessen, hogy tisztán lás-
sa azt, amit szeretne.

Oroszlán
Mintha az élet forgatókönyv-
ét most ön írná szakmai té-

ren. Váratlan elismerés vagy talált pénz
áll önnek a hét során. Fogadja el, az
élet adja, mert ön megérdemli. 

Szûz
Mindent elkövet annak érde-
kében, hogy a folyamatban

lévõ ügyek jó ütemben menjenek a
hozzá szükséges embereket is beleért-
ve. A környezete méltó elismeréssel
lesz ön iránt.

Mérleg
A legintelligensebb maga-
tartására lesz szüksége,

hogy meg tudja tartani az egyensúlyt.
Ne alkosson véleményt azokról, akiket
nem ismer eléggé. Különben kellemet-
len meglepetésekben lehet része. 

Skorpió
Találkozhat valakivel, akivel
régebben érzelmi kapcso-

latban voltak. Erõsen figyeljen. Azzal a
személlyel nem volt a múltban sem fel-
hõtlen a viszonyuk. Egy esetleges vitá-
ban a nézeteit sokan támadhatják. 

Nyilas
Munkájában, a karrierje út-
ján egyenletesen halad fel-

felé. Vigyázzon magára és azokra is,
akik öntõl függenek. Ha banki szférá-
ban vagy egyéb pénzzel kapcsolatos
helyen dolgozik, érdemes fokozottan fi-
gyelni.

Bak
Meg kell növelnie az embe-
rekbe vetett bizalmát. Nem

kell feltétel nélkül megbíznia másokban,
de anélkül nem tud gördülékenyen egy-
rõl a kettõre jutni. Változásokat eszközöl,
amiért környezete nem igazán rajong.  

Vízöntõ
Igen nagy a valószínûsége,
hogy az elkövetkezendõ

idõben egy nagyobb összeggel ajándé-
kozza meg önt a sors. A jó szerencse
ezekben a napokban újra ön mellett áll.  

Halak
Sok lehetõség adódik eb-
ben a periódusban anyagi

helyzetének mérlegét helyére igazítani.
A családjával a kapcsolata is rendezõd-
ni látszik. Fontos figyelnie arra, hogy a
baráti kapcsolataiban törések mutat-
kozhatnak. 

November 20-27.
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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: November
26-án, csütörtökön fél 5-kor „Ár-
pád népe – Gyula népe” - A hon-
foglaló magyarok emlékanyaga a
Közép-Tisza vidéken címmel nyí-
lik kiállítás. A Nézõpontok címû
tárlat január 30-ig tekinthetõ
meg. Nyitva tartás: kedd-péntek
9-15, szombat 10-16 óra.

A Csallány Gábor Kiállítóhely
november 1-tõl március 31-ig
zárva tart. Bejelentkezéssel láto-
gatható, telefonszám: 63/313-
352.

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
Haller Andrea festményeibõl

nyílt kiállítás KÉPzelet címmel.
Megtekinthetõ: november 26-ig.
November 28-án, szombaton 15
órakor Józsa Károly festményei-
bõl nyílik kiállítás Hangulat cím-
mel. A kiállítást megnyitja: dr.
Lantos Ferenc. Látogatható: de-
cember 17-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 20-tól

November 21. 10-17 óra 
Garaboly Gasztro- és Kézmû-
ves Piac
Mûvészetek Háza
November 21. 10-12 óra
Természetismereti matiné
Fekete Zoltán tanár interaktív
foglalkozása.
Csallány Gábor Kiállítóhely (li-
get)
November 21. 15 óra
Körséta
Kádár Barbara, fekete kerámia
készítõ, népmûvészet ifjú meste-
re, a fiatal szentesi neves mester-
hez látogatás
Tóth József u. 18/A
November 21. 19 óra
Erzsébet-Katalin bál 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 21. 19 óra 
Õszi Filmklub - Az élet szép c.
film vetítése
Közösségi Tér – Dózsa-ház 
November 24. 14 óra 
Szakképzési Roadshow Szente-
sen
Megyeháza
November 24. 15 óra 
Titokzatos fizikai kísérletek a
tudomány világából
Molnárné Kádár Mariann és Fe-
kete Katalin középiskolai taná-
rok
HMG
November 24. 16.30 óra
Gyermek klub – Matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

November 24. 18 óra
Filmklub – A Szavak nélkül c.
lengyel film vetítése 
Városi könyvtár
November 25. 16 óra
Alkotóka – Tematikus kézmû-
ves foglalkozás. Téma: Miku-
lásváró
Gyermekkönyvtár
November 25. 18 óra
Magyarország története a 20.
században. A Horthy korszak
társadalmának szerkezete –
Poszler György 
Városi könyvtár
November 26. 13 óra 
Megyei mesemondó verseny (1-
4. évfolyam)
Deák Ferenc iskola
November 26. 16 óra
Városi gólyavetélkedõ 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 26. 19 óra
Korok és alkotások az iroda-
lomban
Epikurosz hatása a költészetben
– Poszler György
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 27. 17 óra 
Barthás szalagavató bál
Városi sportcsarnok
November 28. 9 óra
Sakkverseny 
Megyeháza
November 28. 19 óra
Holt költõk társasága
Közösségi Tér – Dózsa-ház
November 30. 15 óra
Titokzatos ásványok világa
Cseh Lajos középiskolai tanár
HMG

Programajánló

Az élõ hangoskönyv egy
merõben új mûfaj – Ma-
gyarországon biztosan. Lé-
nyege, hogy egy irodalmi
alkotást a hangoskönyvhöz
hasonlóan felolvasnak, s
különböznek abban, hogy a
felolvasó színpadi darabok-
hoz használt eszközökkel
meg is jeleníti, elõadja az
olvasottakat. Ehhez élõze-
nei kíséret is járulhat, szín-
padi kellékek felhasználá-
sával. A Szentesi Mûvelõ-
dési Központ szervezésé-
ben november 16-án megte-
kinthette a nagyérdemû
a megyeházán Alessandro
Baricco Selyem címû mûvét
Pápai Erika tolmácsolásá-
ban, élõ hangoskönyv for-
májában. Zenei kísérete
Horváth János volt hegedûn
– Bella Máté zeneszerzõ ki-
fejezetten ehhez a novellá-
hoz szerezte az aláfestõ ze-
nét. Pápai Erikával fellépé-
se után interjút készítet-
tünk.

– Hogyan találtak egy-
másra Bella Mátéval és Hor-
váth Jánossal?

– Nem ez az elsõ alkalom,
hogy Horváth Jánossal
együtt szerepelünk. Anne
Frank naplóján is élõ han-
goskönyv felállásban dolgoz-

tunk együtt. Elsõ nagy közös
munkánk Nagy András mo-
nodrámája Alma Mahlerrõl.
Itt a darab lezá-rása az volt,
hogy János játszott élõben.
Késõbb a MÜPA-ban adtunk
elõ a Nemzeti Filharmoniku-
sokkal, amelynek szintén ak-
tív tagja. Bella Máté a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Aka-
démián végzett zeneszerzés
szakon. Felkérésre írtak a

Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem növendékeinek al-
kalmazott zenét, hogy erõ-
södjön a kapcsolat a színházi
világ és a fiatal zeneszerzõk
között. Ekkor alakult ki Máté
álma, hogy Baricco mûvét
megzenésítse: megírta hozzá
a szólamokat, kifejezetten Já-
nosnak. Mivel mi együtt dol-
gozunk, így jött az ötlet,
hogy hárman valósítsuk meg

ezt az alkotást elõadásként
is. 

– Milyen folyamat áll az
élõ hangoskönyv kialakulá-
sa mögött?

– A dramatizálás az én el-
képzelésem szerint alakult,
magam írtam meg a drama-
turgiát. Szándékom szerint
egy sorozatot is szerettem
volna készíteni. Ez egy idõ-
igényes feladat, hónapok
munkája; egyelõre hasonló
módon megvalósított darab
az Anne Frank naplója. Ter-
veink erre a mûfajra vannak,
de az ezzel járó sok teendõ
miatt errõl késõbb beszélünk
majd nyilvánosság elõtt. A
Vígszínházon túl még négy
másik színházban játszom,
emiatt is késlekedik a továb-
bi alkotás e téren. Ez az oka
annak is, hogy egy-egy önál-
ló est kivételes dolog. Meg-
hívnak, s ide különösen
nagy örömmel jövök.

– Volt már Szentesen ko-
rábban is?

– Igen, kétszer is: önálló
fellépõként, illetve Mezei
Máriával. Ezen túl színház-
zal is jártam itt, így a megye-
házán most voltam harmad-
szor – nagyszerû ez a hely.

– Több mûfajban (film,
szinkron, színház) is alkot,

melyik áll a legközelebb al-
kotókedvéhez?

– Magyarországon a szín-
ház jól megfér a filmmel, a
rádióval, a koncertekkel és a
szinkronnal. Színészként jó
ez a sokféleség. Remek érzés
egyaránt 1200 ember elõtt, s
egy kis, közeli kapcsolatot
adó közösség elõtt szerepel-
ni. A szinkronizálásnak is
megvan a varázsa: most fe-
jeztem be a Szemekbe zárt
titkok címû filmben Nicole
Kidman magyar hangjának
munkáját, jelenleg egy soro-
zaton is dolgozom. Erre nem
kell külön felkészülni, az
improvizálás adja hangula-
tát. Illetve van olyan dara-
bom, amit viszont már 25
éve 875 alkalommal játszot-
tam: A padlás. Jót tesz egy
színésznek, ha többféle mû-
fajban foglalkoztatják. Zenés
darabok közül, amit ki tud-
nék emelni, a West Side
Story Mariája; ebben fontos
volt, hogy prózai színészek
játszottak el musicalt. Na-
gyon izgalmas szerepem
volt egy mesterkurzuson is:
Macbeth áriáját kellett eléne-
kelnem – a határaimat fesze-
gettem, s több mint fél évig
készültünk erre.

H. A. V.

November 20., péntek
14:45 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
November 21., szombat
12:30 3D A kis herceg
14:45 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
November 22., vasárnap
12:30 3D A kis herceg
14:45 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
November 23., hétfõ
14:45 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 24., kedd
14:45 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész

17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
November 25., szerda
14:45 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 26. csütörtök
14:30 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 Kémek hídja
November 27. péntek
14:30 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 Kémek hídja
20:00 Kémek hídja
November 28. szombat
12:30 3D Blinky Bill – A film
14:30 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
20:00 Kémek hídja
November 29. vasárnap
12:30 3D Blinky Bill – A film
14:30 3D Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2. rész
17:15, 20:00 Kémek hídja

Mozimûsor

Egy egyetemista srác meghívja
ebédre az anyját az albérletbe, ahol
lakik. Az ebédnél ott van a fiú lakótár-
sa is, egy gyönyörû lány. Az anya
folyton ezt a lányt figyeli, és gyanítja,
hogy valami viszonyuk is lehet. Ami-
kor vége az ebédnek már egész biz-
tos benne, hogy több van közöttük
mint egyszerû szobatársi kapcsolat.
A srác szinte olvas anyja gondolatai-
ban:
– Hidd el anya, tudom mire gon-
dolsz, de nincs közöttünk a világon
semmi, mi csak lakótársak vagyunk!
Kb. egy hétre rá a lány gyanakvóan
megy a sráchoz:
– Egy hete, mióta az anyád itt járt,
nem találom a szép ezüst
merõkanalat…
– Nem tudom elhinni, hogy õ lett vol-
na, de azért most írok neki egy leve-
let, csak hogy biztos legyek benne.
Így a fiú leül az asztalhoz és írja a le-
velet:
„Kedves Anya!
Nem mondom, hogy te vitted volna
el az ezüst merõkanalat a lakásunk-
ból, és azt sem mondom hogy nem
te voltál. De tény, hogy hiányzik az-
óta, hogy te itt jártál ebédelni.”
Néhány napra rá megérkezik az anyja
válasza:

„Kedves Fiam! Nem mondom, hogy
te lefeküdnél azzal a lánnyal, de azt
sem mondom, hogy nem. De tény,
hogyha õ a saját ágyában aludna,
akkor mostanra már régen megtalál-
ta volna azt a merõkanalat. Anyád.

– Mit csinál az a férj, aki nem akar
tudomást venni az asszony elviselhe-
tetlen természetérõl?
– Homokba dugja a nejét.

Egy pirosba öltözött kislány, a kis ko-
sárkájával sétál egy fõút mellett. Egy-
szer csak megállítja egy rendõr:
– Mi a neved kislány, mi van a ko-
sárkádban és hová tartasz?
– Esztergomba.

Két szõlõszem megy a vasúti síne-
ken. Azt mondja az egyik:
– Majd én szólók, ha jön a vonat.
Kis idõ múlva:
– Must.

– Mi a szekér HD verziója?
– Térfogat

Krisztina a lovasiskolában gyakorol.
Az edzõ figyeli, hogyan ugorja át az
akadályokat. Az egyiknél azonban a
ló hirtelen lefékez, Krisztina pedig le-
esik a lóról, át az akadály túloldalára.
– Remek Krisztina! Csak legközelebb
a lovat is vigye magával!

Pótfûtés

Pápai Erika: Selyem a megyeházán

Megemlékezést tartanak dr. Gilicze László születésének

100. évfordulója alkalmából a Szentes-Felsõpárti Református

Templomban november 22-én, vasárnap 9 órától. Szolgál: dr.

Gaál Botond ny. teológiai professzor, verset mond Szûcs Zoltán

presbiter. Az esemény után tea és sütemény mellett beszélge-

tésre lesz lehetõség. Szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Ünnepi istentisztelet

Pápai Erikát Horváth János kísérte hegedûn
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
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Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
ismeretlen tettes ellen, aki az
egyik helyi középiskolába
feltehetõen bódító hatású
anyagot vitt be, és azt ott
osztogatni kezdte. Az egyik
fiatal, aki fogyasztott ebbõl
az anyagból, késõbb rosszul
lett, õt mentõ szállította kór-
házba. A rendõrség szakér-
tõk bevonásával vizsgálja,
hogy ez anyag kábítószernek
vagy új pszichoaktív anyag-
nak minõsül-e? A nyomozók
azóta a terjesztõt beazonosí-
tották, a fiatalkorú fiú ellen
megindult az eljárás.

50 ezer forintot ért az a
láncfûrész, amit Nagytõke
külterületén loptak el egy
tanyaépületbõl, 35 ezer fo-
rintot pedig azok a mû-
anyag hordók, melyeket az
egyik bereklaposi zártkert-
bõl vittek el a tolvajok.

Háztartási nagygépeket
loptak el Szegváron, az
egyik lakatlan lakásból. A
bûnözõk az elmúlt egy hó-
nap folyamán jártak ott, és
vitték magukkal a 40 ezer
forint értékû gépeket.

Saját édesanyja lakásán
kezdett törni-zúzni egy
szentesi fiatalember. Az õr-
jöngõ férfi összesen kilenc
ablakot tört be és a szek-
rényt is megrongálta, össze-
sen 100 ezer forintos kárt
okozva a saját családjának.

Pálinkát ment fõzetni egy
71 éves szentesi férfi egy
másik településre, és vitte
magával a fõzetési pénzt is,

ám azt ellopták tõle. A férfi,
amíg lecsepegett a pálinka,
iszogatásba kezdett a fõzdé-
ben, amitõl ittas állapotba
került. Ezt az állapotát hasz-
nálta ki valaki, és ellopta tõ-
le az 500 ezer forintját. A
rendõrök késõbb beazonosí-
tották az elkövetõt, H. Noé-
mi ellen lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt
indult büntetõeljárás. Hogy
voltak-e társai a lánynak,
azt még vizsgálják a nyomo-
zók.

Hv

Egy nap alatt elfogták a
rendõrök azt a szentesi férfit
és társát, akik a férfi munka-
helyét 20 millió forinttal ká-
rosították meg.

A Csongrádi Rendõrkapi-
tányságra érkezett feljelen-
tés arról, hogy ismeretlen
tettes egy csongrádi cég
bankszámlájáról jogosulat-
lanul 20 millió forintot utalt
át elõzõ nap. A rendõrség a
feljelentéssel egy idõben a
kedvezményezett számláját
és az azon levõ összeget zá-
roltatta. Addigra a gyanúsí-
tottak már több mint 2 és fél
millió forintot felvettek. A
bûncselekmény elkövetésé-
vel a cégnél három hete dol-
gozó Sz. Zsolt gyanúsítható
megalapozottan. A 39 éves
szentesi férfi néhány nappal
korábban kémprogramot te-
lepített a társaság azon szá-
mítógépére, amelyrõl az
utalások történtek. A meg-
szerezett adatokkal társa, K.

Lászlóné számlájára 20 mil-
lió forintot utalt november
11-én délután. Másnap a 32
éves szentesi nõ bement a
bankba, de mivel a felvehe-
tõ összeg limitált volt, csak
2 millió forinthoz jutott hoz-
zá. A pénzbõl bevásároltak,
illetve rendezték tartozásai-
kat. A házkutatás során a
rendõrök a készpénzt és a
nap folyamán vásárolt ruhá-
kat, ékszereket lefoglalták.
A gyanúsítottak beismerõ
vallomást tettek, ellenük
csalás bûntettének megala-
pozott gyanúja miatt indult
eljárás.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség vádat emelt azzal a
mezõszemerei férfival szem-
ben, aki egy internetes auk-
ciós oldalon adott fel álné-
ven hirdetéseket. Az kínált
eladásra traktorgumikra egy
táci és egy szentesi lakos je-
lentkezett február és márci-
us hónapban. Az egyik sér-
tett esetében 2 db traktorgu-
mit 120 ezerért, míg a másik
esetben ugyancsak 2 trak-
torgumit, de már 300 ezer
forintért adta el, mely össze-
geket a sértettek át is utalták
a vádlott bankszámlájára. A
vádlottnak egyik esetben
sem állt szándékában a hir-
detésben szereplõ áruk le-
szállítása. A Szentesi Járási
Ügyészség a vádlottat csalás
vétségével vádolja, a sza-
badlábon védekezõ férfi bû-
nösségének kérdésében a
Szentesi Járásbíróság dönt.

Félmillióval ment pálinkát
fõzetni - meglopták

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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: November 23-ig Kertvárosi Patika
(Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti
telefon: 20/618-7020. November 23-30. Dr. Weiss Patika Gyógyszertár
(Rákóczi u.71.) hétfõ-péntek7.30-19, szombat 7.30-12 óráig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Készenlét ideje: hétfõ-péntek 20 órától másnap reggel 7.30-ig,
szombaton 20 órától másnap 8-ig, vasárnap 20 órától másnap 7.30-ig

Szántóföld Szentes határában,
Vásárhelyi betonút mellett a rep-
térrel szemben 3,1 ha 91 AK
földmûves állattartónak eladó.
Tel: 06 20 260 1455

Apróhirdetés

Született: Pityuk Norbert és Baranyi Ágnes Erika (Bocskai
u. 2. 5/14) Zora Erika, Szabó Béla és Vanó Hajnalka (Céhház
u. 2/A) Barnabás János nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Énekes Rudolf (Budapest, 21. Vágóhíd
u. 19.) és Kovács Andrea (Budai N. A. u. 8.), Csanyiga Zsolt
Szilveszter és Kovács Kitti Adrienn (Klapka u. 1.), Szücs
István (Szent I. herceg u. 12-14. 2 lph. 2/13) és Csertán
Andrea (Budapest, 15. Mozdonyvezetõ u. 23. fsz.1.).

Elhunyt: Gémes Hajnalka Mária (Kossuth tér 4.), Vecseri
Sándor (Deák F. u. 103.), Oláh József (Kováts K. u. 3.), Kádár
Mihályné (Kováts K. u. 3.), Bartha Lajos(Kossuth u. 36/B).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü november 23-27.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Legényfogóleves és

halászlé
A menü: Sertéspörkölt,

köményes burgonya
B menü: Túrós tészta
Kedd: Palócleves birkából és

cherry meggyleves
A menü: Rakott karfiol
B menü: Gyros, sült burgonya és

saláta
Szerda: Gölödinleves és

karfiolleves
A menü: Temesvári sertésszelet,

tészta
B menü: Grassalkovich töltött

palacsinta, rizibizi
Csütörtök: Paradicsomleves és

csiperkekrémleves
A menü: Kapros túróval töltött

karaj, burgonyapüré
B menü: Holstein csirkemell,

kelkáposztafõzelék
Péntek: Húsleves házi tésztával

és májgaluskaleves
A menü: Sertésszelet vadász-

módra, párolt rizs
B menü: Sajtos csirkecomb,

sült burgonya
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 23-29.
Hétfõ: Zöldbableves
A menü: Rizottó
B menü: Harcsafilé szezámmagos

bundában, rizibizi
C menü: Rántott csirkeszárny,

rizibizi
Kedd: Csurgatott tojásleves
A menü: Vagdalt, tökfõzelék
B menü: Ananászos csirkeragu,

petrezselymes burgonya
C menü: Párizsi sertésszelet,

petrezselymes burgonya
Szerda: Meggyleves
A menü: Töltött csirkecomb,

hagymás törtburgonya
B menü: Paprikásburgonya

virslivel
C menü: Rántott sertésszelet,

hagymás törtburgonya
Csütörtök: Húsleves
A menü: Eszterházy sertésszelet,

petrezselymes rizs
B menü: Fõtt sertéshús, vegyes

gyümölcsmártás
C menü: Rántott csirkecomb,

vegyes gyümölcsmártás
Péntek: Legényfogóleves
A menü: Káposztás tészta
B menü: Sonkás rakott tészta
C menü: Rántott sajt,

sült burgonya és
párolt káposzta

Szombat: Csurgatott tésztaleves
A menü: Csülökpörkölt, fõtt

burgonya
Vasárnap: Almaleves
A menü: Milánói sertésborda

A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 óráig,

Szentes területén. 700 Ft / nyugdíjas
menü, 800 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

Konzultációs fórum a szakmai képzést érintõ jogszabályi
környezet lényeges változásairól cégvezetõk, gyakorlati okta-
tók, könyvelõk, szakképzõ iskolák képviselõi számára – ezzel
a címmel tartanak konzultációs fórumot november 24-én,
kedden 14 órakor az Aranykalász Étteremben. 

A kereskedelmi kamara térségi szervezete és a megyei fej-
lesztési és képzési bizottság rendezvényét Horváth Gábor

Zsolt képzési igazgató nyitja meg. Milyen szakképzést ismer
el hatékonynak a munkaerõpiac? címmel vitaindítót tart
Siposné Magony Mária, fejlesztési és képzési koordinátor. A
Szakképzés finanszírozási háttérrel – a szakképzési hozzájá-
rulás változásai a gazdálkodók szemszögébõl is tõle hallhat-
nak fontos információkat. Kovács Kata, vezetõ szakképzési ta-
nácsadó A szakképzés szereplõinek a kamarai garanciaválla-
lásból eredõ közös feladatairól beszél majd. A részvétel díj-
mentes, elõzetesen regisztrálni november 24-ig lehet a
www.csmkik.hu, telefonon 62/554-266, 30/388-74-39 vagy
e-mailben magony.maria@csmkik.hu

Konzultációs
fórum

140-szeres véradóként kö-
szöntötték lapunk megjele-
nése napján Király Józsefet
(képünkön) a véradók napja
alkalmából tartott hagyo-
mányos ünnepségen. A
szentesi férfi egy azok kö-
zül, akik önzetlenül segíte-
nek mások életén, s jól tud-
ja, õ is kerülhet olyan hely-
zetbe, hogy mások vérére
szoruljon.

Elõször 1972-ben, azaz 43
évvel ezelõtt adott vért Ki-
rály József, aki mára már túl
van a 140. véradáson. A 18.
életévét épphogy betöltött fi-
atalember a Kontakta válla-
latnál dolgozott, ahol kiszál-
lásos váradás alkalmával
nyújtotta elõször karját.
Négy kivehetõ órát és egy
üveg sört jelentett akkor szá-
mára ez az esemény. Ma
már, négy évtized és 140 vér-
adás után, másként gondolja.
Akkoriban is volt más vonzó
kísérõjelensége a véradás-
nak: a véradókat fél óra alatt
tetõtõl-talpig megvizsgálták,
így õ is pontos képet kapha-
tott egészségi állapotáról.
Ezen kívül mindig is szere-
tett segíteni, hiszen õ is ke-
rülhet olyan helyzetbe, ami-
kor mások vérére van szük-
sége, fogalmazta meg a vér-
adásra motiváló tényezõket.

Király József sem tudhatja,
kinek segített véradományá-
val, ám egy esetet felidézett:
behívták, amikor egy tizen-
éves lánynak szülés közben

vért kellett pótolni. S hogyan
lett az elsõ véradásból több
évtized? – Aki véradó, tudja,
hogyan dolgozza fel a szer-
vezete. Az enyém igényli,
hogy folyamatosan adjak
vért – mondta az egyik helyi
biztosítónál dolgozó férfi.
Évente négyszer, de elõfor-
dul, hogy ötször is tartja kar-
ját. Ha teheti, részt vesz retro
véradáson, vagy kitelepülé-
seken, például a Tescóban. 

Úgy veszi észre, Kispál Mi-
hály fõorvos és Agócs Lász-
lóné vöröskeresztes titkár
munkájának köszönhetõen
sok fiatalt meg tudnak gyõz-
ni a véradás fontosságáról.
Számára a két évvel ezelõtt,
az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumától a véradó te-
vékenységéért odaítélt Pro
Vita - díj jelenti a legnagyobb
motivációt.

Hivatalosan 65 éves korig
lehet vért adni, amíg az em-
ber egészsége megengedi, õ
most lesz 61 éves, és még ha-
tározottan folytatni szeretné.
A véradók ösztönzésére kita-
lált sör már nincs, azt a mun-
kahely szervezte annak ide-
jén, ám mindig voltak kisebb
jutalmak, például ajándék-
utalványok formájában. Az
utóbbi években  fürdõbelé-
põvel támogatja az önkor-
mányzat a véradást. Király
József szerint Szentes ki-
emelkedõ ezen a téren. Or-
szágosan egyedülálló a vér-
adókért létrehozott alapít-
vány is. Azonban az aktív
véradók számára nem a juta-
lom a legfontosabb, erõsíti
meg felvetésünket.

Hátrányát még nem ta-
pasztalta négy évtized alatt a
véradásnak, még soha nem
volt rosszul közben. Tudja,
van, aki rosszul reagál a tû
látványára, s mint bevallotta,
ha nem véradásról van szó,
azért az injekcióstû láttán õ
is máshogy viselkedik.

D. J.

Véradáskor
nem fél a tûtõl

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub felhívja tagjai és
Szentes város polgárainak fi-
gyelmét, hogy aki részvétét
kívánja nyilvánítani a no-
vember 13-án történt gyalá-
zatos párizsi merényletsoro-
zat áldozatainak emlékére,
az helyezze el a kegyelet vi-
rágait és gyújtson egy szál
gyertyát a Radnóti emléktáb-
lánál, a városi könyvtár elõtt.

Krausz Jánosné
klubelnök 

Felhívás


