
Több mint 26 hónap telt
el azóta, hogy egy 30 éves
szentesi fiatalember életét
vesztette a felújítás alatt ál-
ló Tisza-hídon, mert kerék-
párjával belehajtott egy ki-
világítatlan és bekerítetlen
munkagödörbe, a tanúkat a
mai napig nem hallgatta
meg a bíróság. Pedig a tör-
vényszéknek készített szak-
értõi vélemény szerint nyil-
vánvaló, kiket terhel fele-
lõsség a tragédiáért. 

Farkas Péter ügyében az
igazságszolgáltatás bõ két
esztendeje várat magára.
2009 augusztusának elsõ
hétvégéjén, vasárnapra vir-
radóra zuhant bele biciklijé-
vel a több mint egy méter
mély munkagödörbe a fiatal
közgazdász, és olyan súlyos
fejsérülést szenvedett, hogy

a kiérkezõ mentõk már nem
tudták megmenteni az életét.
A sajtó a tragédiát követõ
napokban kiderítette, hogy
Péter egyik munkatársával
ment át a Körös-torokba, on-
nan indult haza, mikor a bal-
eset történt. Az éjszaka fo-
lyamán elõtte ketten, egy fér-
fi és egy nõ is beleesett a
munkagödörbe, de õk kisebb
karcolásokkal megúszták az
esést. Mindez úgy történhe-
tett meg, hogy a Tisza-híd
felújítását végzõ Mahíd-2000
Zrt. projektvezetõje szerint 2
biztonsági õr is volt a hídon
azon az éjjelen. Egyébként a

kivitelezõ cég – amely az el-
járás során nem ismerte el fe-
lelõsségét – jelenleg csõdeljá-
rás alatt áll.

A rendõrség tavaly nyáron
annyit közölt a nyilvános-
sággal, hogy fokozott ügyé-
szi felügyelet mellett a me-
gyei fõkapitányság folytat
nyomozást halált okozó,
közlekedés biztonsága elleni,
gondatlanságból elkövetett
vétség gyanúja alapján, és
két személyt hallgattak ki
gyanúsítottként.

(folytatás a 8. oldalon)
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Még lezáratlan
Farkas Péter ügye

– Fõigazgatónõ pályázik-e a fõigazgatói
tisztségre?

– Igen.
– Csak hogy az olvasók is tudják: a megyei

intézmények államosításának hozadéka,
hogy 2012. március 31-én megszûnik az át-

adott egészségi intézmé-
nyek fõigazgatóinak és
gazdasági  vezetõinek
a megbízatása.  Addig
ezekre a posztokra pályá-
zatot kell kiírni.

– Szerintem a reformter-
vezetnek nem ez a legfon-
tosabb eleme, hanem sok-
kal inkább az egészségügyi struktúra átalakí-
tása, ami régóta várat magára. 

– Múlt csütörtökön a szakállamtitkárság
tájékoztatást adott a kórházigazgatóknak a
hazai egészségügy átszervezésérõl. Mit tu-
dott meg a szentesi intézmény jövõjével kap-
csolatban?

– Ez egy általános tájékoztató volt, ahol a
megyei fenntartású intézmények vezetõi és
a megyei önkormányzatok képviseletében
voltak jelen. Itt nem arról volt szó, hogy
mi lesz az egyes kórházak sorsa, hanem az
egészségügy országos átalakításának lépéseit
ismertették, amely a Semmelweis-tervvel
összhangban áll.

– Ezek szerint – ahogy a Semmelweis-terv-
ben is szerepel – a szentesi kórház a jövõ év-
tõl, a szerkezetátalakítás után városi stá-
tuszban fog mûködni?

– Jelenleg a fõvárosi intézmények átvétele
zajlik, a minisztérium meghatározott szer-
ve, a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minõség-és Szervezetfejlesztési Inté-
zet) közremûködésével. Föl fog állni egy
olyan országos hálózat, amely mûködteti az
intézményeket. Az önkormányzatok mûköd-
tetik a jövõben az alapellátást, a háziorvosi
és a fogorvosi praxisok is hozzájuk tartoz-
nak, a kórházak struktúraátalakítása pedig a
jövõ évre alakul ki.

(Interjúnk folytatása a 3. oldalon)

Félpályás útlezárással,
forgalomlassító békés de-
monstrációt tartott csütör-
tökön a Vásárhelyi úton a
Szolidaritás Mozgalom. A
tucatnyi autós a Munka
Törvénykönyve tervezett
módosítása, a kollektív ér-
dekképviseleti jogok csor-

bítása, a korkedvezményes
és korengedményes nyug-
díjak tervezett megvonása,
valamint az érdemi há-
romoldalú érdekegyezte-
tés leépítése ellen tiltako-
zott, és szórólapokat is
osztottak az arra közleke-
dõknek.

Tüntetett
a Szolidaritás

Az önkormányzat, a 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége és a Szentesi Bajtársi
Klub október 28-án, péntekeken 10 órakor halottak napi meg-
emlékezést tart az I. és a II. világháborús emlékmûveknél. A
Hadzsy János utcai szovjet katonai síremléknél koszorúznak,
majd a hõsi síroknál gyertyát gyújtanak.

Halottak napja

Az 56-os forradalom és
szabadságharc évfordulója
alkalmából ünnepséget ren-
dez az önkormányzat októ-
ber 23-án, vasárnap. A meg-
emlékezés zászlófelvonással
kezdõdik a Kossuth téren,
majd a református nagy-
templom melletti kopjafánál
koszorút helyeznek el az ál-
dozatok tiszteletére. Az ün-
nepség idején, 10–12 óra kö-
zött a Kiss Bálint utcában tel-
jes útlezárás lesz.

A gyógyfürdõben lévõ ud-
vari medencére a tervek sze-
rint október 25-én, kedden
húzzák fel a sátrat a szakem-
berek, illetve a tûzoltók is se-
gítenek majd. A külsõ me-
dencét október 26-tól, szer-
dától ismét használhatják a
fürdõzõk.

Sátor a
medencére

Ünnepség,
útlezárás

A reformáció napja több
protestáns egyházban októ-
ber 31-én tartott ünnepnap,
annak emlékére, hogy a ha-
gyomány szerint 1517-ben
ezen a napon függesztette ki
Luther Márton a wittenbergi
vártemplom ajtajára a bûn-
bocsátó levelek árusításával
kapcsolatos 95 tételét. Ma-
gyarországon is megünnep-
lik ezt a napot. Ilyenkor a
legtöbb protestáns gyüleke-
zet ünnepi istentiszteletet
tart. 

Ebbõl az alkalomból hang-
versenyre várják az érdeklõ-
dõket október 30-án, vasár-
nap 17 órakor az evangélikus
templomban. Közremûköd-
nek: Andor Csilla (ének, csel-
ló), Csontos Péter, Horváthné
Dányi Katalin, Nyíri Dánielné
(cselló), Nagy János (orgona),
Takács Gabriella (fuvola). A
mûsorban Bach-, Lisznyai
Szabó Gábor-, Liszt Ferenc-,
Loeillet és Wagner-mûvek
csendülnek fel.

Hangverseny
az evangélikus
templomban

Szentesi Élet
A mûtõtömb pályázatot
be kellett volna adni

Alig tért vissza szülési szabadságá-
ról, máris a hazai egészségügy átszer-
vezésének kellõs közepébe csöppent a
szentesi kórház fõigazgatója. Várkonyi
Katalin is szeretné tudni, mi lesz az in-
tézményben mûködõ szakellátások
sorsa. Többek között errõl beszélt la-
punknak adott interjújában.

• A II. Rákóczi Ferenc ál-
tal vezetett szabadságharc
emlékére az önkormányzat,
a MH 37. II. Rákóczi Ferenc

Mûszaki Ezred, és a Szabad-
idõs SK koszorúzási ünnep-
ségre várják az érdeklõdõket
október 24-én, hétfõn fél 3-
kor a II. Rákóczi Ferenc Em-
léktáblához.

Koszorúzás

Fotó: Bíró Dániel
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A választások kimenetele
következtében kialakult fe-
szült légkör még jó ideig
éreztette hatását, több hóna-
pon át meghatározta a me-
gyei és a városi közgyûlések
hangulatát is. Ez fõleg abban
nyilvánult meg, hogy a leg-
ártatlanabbnak látszó tárgy-
sorozat is heves kitörésekbe
torkollt, ha valamilyen for-
mában kapcsolatba került
a választásokkal. Az 1931
szeptemberi városi közgyû-
lésen például – amikor a vá-
ros 1932. évi költségvetését
tárgyalták – Kádár Sándor
szociáldemokrata képviselõ
fellépése okozott nagy vi-
hart. A képviselõ ugyanis a
tárgysorozat végén kijelen-
tette, hogy nem fogadja el a
költségvetést, mivel azt nem
törvényesen tárgyalták. Beje-
lentette, hogy egyébként is
bizalmatlan a polgármester
iránt, mert a „választások al-
kalmával a polgármester úr
a város pénzén kortesúton
volt”! „Ez nem ide tartozik!”
– vágott közbe erélyesen az

elnöklõ fõjegyzõ, heves csen-
gõrázások közepette. „De
igenis idetartozik!” – felelte
emelt hangon Kádár. S már
jött is a megszokott mondat:
„A képviselõ úrtól megvo-
nom a szót!” (A szóváltást
nagy hangzavar kísérte.)
„Még nincs itt a maguk ide-
je!” – zúgták a jobboldalról a
szociáldemokrata képviselõk
felé. 

Néhány nappal késõbb ha-
sonló jelenetre került sor a
megyegyûlésen. Kirobbantó-
ja két szociáldemokrata in-
dítvány volt, melyet szep-
tember 26-án juttattak el a
fõispánhoz az SZDP szentesi
frakciójának képviselõi. Az
elsõben – hivatkozva az
1848: III. törvénycikkre – kö-
vetelték a Bethlen-kormány
vád alá helyezését, indoklás-
ként hozva fel, hogy a kor-
mány és az egyes miniszte-
rek évrõl-évre túllépték a
költségvetés kereteit, olyan
kiadásokat  eszközöltek,
amelyre törvényes felhatal-
mazásuk nem volt. A Beth-

len-kormány 10 éves mûkö-
dése alatt több mint 1 milli-
árd pengõt improduktív be-
ruházásokra használt fel. A
citált törvény 32. §-a pedig
kimondja, hogy: „A minisz-
terek feleletre vonathatnak
minden oly tettért, vagy ren-
deletért, mely az ország füg-
getlenségét, az alkotmány
biztosítékait, a fennálló tör-
vények rendeletét, az egyéni
szabadságot, vagy a tulajdon
szentségét sérti, s általuk hi-
vatalos minõségükben kö-
vettetik el, vagy adatik ki.
Továbbá a kezeikre bízott
pénz, s egyéb értékek elsik-
kasztásáért, vagy törvényel-
lenes alkalmazásáért.” A má-
sodik beadványukban pedig
indítványozták egy felirat el-
készítését, melyben sürget-
nék az általános, egyenlõ és
titkos választójogról szóló
törvényjavaslat országgyûlés
elé terjesztését, valamint az
országgyûlés feloszlatását és
új választások elrendelését.
Kérték továbbá, hogy kör-
iratban hasonló állásfogla-
lásra szólítsák fel a törvény-
hatóságokat.

E rendkívül kényes indít-
ványokat dr. Farkas Béla fõis-
pán igyekezett rövid úton el-
intézni. A szeptember 30-i
megyegyûlést elõkészítõ ún.
kisgyûlésen sikerült elfogad-
tatnia, hogy a fenti indítvá-
nyok fölött ne nyissanak
nyilvános vitát a közgyûlé-

sen. Így történhetett meg,
hogy a Bethlen-kormány vád
alá helyezését sürgetõ szoci-
alista indítvány felolvasása
után a fõispán bejelentette,
hogy a kisgyûlés véleménye
szerint az ügy kizárólag a
törvényhozás hatáskörébe
tartozik, tehát tárgyalásra
nem alkalmas. A bejelentést
nagy zaj fogadta; az ellenzé-
ki képviselõk felháborodot-
tan tiltakoztak az eljárás el-
len. Közben a közgyûlés
résztvevõinek kormánypárti
többsége felállással megsza-
vazta a fõispáni elõterjesz-
tést (az 1904-es parlamenti
„zsebkendõszavazás” mintá-
jára), aki kihirdette a határo-
zatot, mely szerint a tör-
vényhatósági bizottság nem
kívánja tárgyalni az indít-
ványt. A zaj még el sem ült,
midõn a fõispán megkezdte
a második szociáldemokrata
indítvány elõterjesztését. A
beterjesztõk egyike felugrott
a helyérõl és bejelentette,
hogy amennyiben a fõispán
a titkosszavazásról szóló in-
dítványt is úgy teszi fel sza-
vazásra, mint az elõzõt, ak-
kor inkább visszavonja. Dr.
Farkas ennek ellenére foly-
tatni akarta a színjátékot,
ezért a szocialisták és még
néhány ellenzéki képviselõ
kivonultak a terembõl. 

A viharos megyei közgyû-
lés után levél érkezett Keresz-
tes Fischer Ferenc belügymi-
nisztertõl, amelyben tudatta,
hogy több megye közgyûlé-
sén indítványozták a Beth-
len-kormány vád alá helye-
zését. Felkérte a fõispánt,
hogy: „…sziveskedjél tekin-
télyed és befolyásod teljes
súlyával odahatni, hogy ha-
sonló megmozdulások csírá-
jukban elfojtassanak…” A fi-
gyelmeztetés késõn érkezett
ugyan, de Farkas fõispán
büszkén jelentette, hogy: „…
a szocialista indítványokat
én magam terjesztettem elõ a
szept. 30-án tartott közgyû-
lésen, mire a törvényhatósá-
gi bizottság a szocialisták
és egyéb szélsõséges balol-
dali elemeket megsemmisítõ
nagy többséggel – vita nél-
kül akként határozott, hogy
ezen indítványokat tárgyalni
sem kívánja”. 

Labádi Lajos
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Mint a legtöbb embertár-
sam, én is vettem fel deviza
alapú, változó kamatozású
kölcsönt az egyik banknál.
A 300 ezer forintos kölcsön
árfolyama 2009 májusában
181,92 forint volt, a hitelka-
mat pedig 1,33 százalék.

Törlesztõrészletemet pon-
tosan, becsülettel mindig
idõben teljesítettem. A meg-
küldött számlalevél tájékoz-
tatott az elszámolásról, és a
még hátralévõ esedékes tar-
tozásomról. Az utóbbi idõ-
ben felmerült bennem az
uzsora szó értelmezése.
Megboldogult nagymamám-
tól hallottam, hogy kölcsön-
adta a nyugdíját a szomszéd-
nak, mert tüzelõre kellett, és
majd átmehet hozzá mele-

gedni, amíg azt a pár száz
forintot le nem törleszti. Ez
az 1950-es években történt.
A mama mindig jószívû volt,
de nem uzsorás.

Több válaszlehetõség is
felmerült bennem, de csak
egy foglalkoztat: a bankok
kamatpolitikája és hitelezési
gyakorlata. Amikor a svájci
frank alapú hitelemet felvet-
tem, vásárolt a bank 300 ezer
forint értékben devizát
181,92 forintos árfolyamon.
A bank kifizette forintban az
autókereskedõnek a 300 ez-
ret. Az árfolyam emelkedése
tehát nem befolyásolhatja az
én törlesztésemet, hiszen fo-
rintot fizetett ki, és törlesz-
tõrészletként nem vásárolt
újra, havonta 181,92 svájci
frankot megemelkedett árfo-
lyamon.

Véleményem szerint, és
a józan paraszti ész is azt
mondatja velem, hogy az
emberek kifosztásának szán-
dékáról lenne szó. A hitelka-
mat elõbb 7, majd 9 száza-
lékra emelkedett. Kérdezem:
ki az uzsorás? Vagy mit je-
lent ez a szó. A kormány esz-
közei kevésnek bizonyulnak
a világ pénzhatalmának kor-
látozására. Tudom, hogy ez
az olvasót nem érdekli, és
azt is tudom, hogy a bankok
érdekeit is sértheti. A törlesz-
tésemet meg fizessem pon-
tosan még jó pár hónapig,
mert ezt vállaltam, nem szá-
molva azzal, hogy ilyen mér-
tékû lesz a kamat. Az idõ jó
orvos! – szoktuk mondani,
és ez meg fog oldódni.

Bagi Imre
elégedetlen ügyfél 

65 évvel ezelõtt, 1946. ok-
tóber 10-én a Szent Anna-
templomban kötött házassá-
got Rónyai László és Bartus
Julianna. 2011-ben szûk csalá-
di körben, otthonukban ün-
nepelték meg a jeles évfor-
dulót. Laci bácsi 1920-ban,
Jucika néni 1925-ben szüle-
tett Szentesen. Laci bácsi ké-
ses és köszörûs kisiparos
volt abban az idõben. Házas-
ságkötésük után feladva az
önállóságot Szegedre költöz-
tek és a Kéziszerszámgyár-
ban helyezkedtek el. Laci bá-
csi elvégezte a Gépipari
Technikumot, majd diplomát
szerzett a Budapesti Mûsza-
ki Egyetem Gépészmérnöki
Karán. Ezzel egyidõben, pe-
dig Jucika néni elvégezte a
szegedi óvóképzõt. Közben
két lányuk született: Éva
1947-ben, Julianna pedig
1955-ben. 

1962-ben Laci bácsi a mai
Legrand jogelõd vállalatánál,
a Kontakta Alkatrészgyárban
alapító tagként mûszaki osz-
tályvezetõ lett, így visszaköl-
töztek Szentesre. Jucika néni
a Baromfi Országos Vállalat-
nál, a Hungerit elõdjénél  he-
lyezkedett el adminisztrátor-
ként. Késõbb, amikor ürese-
dés lett a vállalati óvodában,
áthelyezték. Nyugdíjba vo-
nulásáig és még utána 10
évig óvónõként tevékenyke-

dett. Végül a Klauzál óvodá-
ból ment nyugdíjba. Laci bá-
csi sem szakadt el nyugdíja-
zása után azonnal a munka-
helyétõl. Õ is visszajárt még
szintén 10 évig dolgozni.

A pár a mai napig tevé-
keny életet él. Laci bácsi a
mûhelyében talál mindig el-
foglaltságot, Jucika néni pe-
dig szeretett kertjének virá-
gait, növényeit gondozza.
Téli estéken pedig óvodások-
nak készít ünnepi ajándéko-
kat, valamint kesztyûket köt
a család apraja-nagyjának,
miközben Laci bácsi elhiva-
tott olvasóként folyamato-
san gyarapítja mûveltségét.
Emellett verseket ír és feste-
get is néha. 85 évesen tanulta
meg a számítógép használa-
tát, azóta annak segítségével
születnek meg versei és ott
íródik a családi legendárium,
továbbá a családtagok fotóit
is azon nézegetik Jucika né-
nivel. Aktív éveik alatt ket-
tesben bejárták Kelet és Nyu-
gat-Európát. Még most is
sokszor elõkerülnek az uta-
zásaikkal kapcsolatos régi
diáik és mozgóképes felvéte-
leik. Utazni ma már nem
szoktak, örömmel hallgatják
azonban két lányuk, négy
unokájuk és két dédunoká-
juk élményeit a családi ösz-
szejöveteleken.

Uzsorakamatom története Újítsuk fel szívünkben nem-
zeti büszkeségünket 1956 õszé-
nek az emlékét, amikor  egy vi-
lághatalmat fegyverrel a kézben
kényszerített a pesti utcák népe,
hogy kivonva hazánkból a
megszálló seregét, legalább két
héten át szabadnak és függet-
lennek érezhesse magát minden
magyar. 

Gondoljunk tisztelettel azok-
ra a honfitársainkra, akik
Szentesen 23-án magas kitün-
tetést vesznek át, mint díszpol-
gárok és  „Pro Urbe” díjazot-
tak, mert nagyon sokat tettek
városunkért. Isten éltesse, és te-
gye továbbra is sok jó szolgálat-
ra késszé és képessé mindnyáju-
kat. Gratulálunk.

Ideje lenne feltámasztani a
haldokló magyar vidéket, az el-
néptelenedõ, leépülõ falvakat,

ahol egyre több az elhagyottan
árválkodó kertes családi ház,
mert a benne lakók elhagyták,
városokban telepedtek le, csak-
hogy munkát találhassanak.

Óriási hiba volt a privatizá-
ció jegyében felszámolni a viru-
ló kisgazdaságokat, amelyekben
a téeszbe nyomorított gazdák
megtalálták az egyéni boldogu-
lás kiútját a háztáji gazdasá-
gokban. Sajnos a vízzel együtt
a babákat is kiöntötte az új ha-
talom.

Sajnálom azokat a honfitár-
saimat, akik önhibájukon kí-
vül lettek hajléktalanná. Annál
nagyobb tisztelettel tekintek
azokra, akik minden tehetségü-
ket és erejüket beleadják, csak-

hogy talpra állhassanak. Tisz-
tességgel dolgoznak, albérletben
normális körülmények között
ápolják magukat. Ugyanakkor
csak sajnálni tudom azokat,
akik lélekben feladják a tisztes,
dolgos életet csak az alkoholizá-
lásban látják az élet értelmét és
azért koldulni sem szégyellnek.

Végül egy kis derû. Tetszetõs
nõi kép a megyei lapban: szép,
szabályos leányarc, alatta  név,
a név alatt ennyi: eladó. Elsõ
gondolatom az, hogy bizonyo-
san lesz rá vevõ, hamar elkel.
De utána rögtön jön a második
gondolat: hátha bolti eladó a
kis hölgy? Egészen bizonyos, de
miért hallgatják el?

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

Tevékeny hatvanöt
év közösen

80 éve történt: Szociáldemokraták indítványa a megyegyûlésen

A kormány vád alá helyezésének követelése

Helyesbítés: múlt heti, Fontosak a gyökerek címû
írásunkban tévesen jelent meg az egyik újszülött neve.
A cikkünkben szereplõ Szabó Kata és ikertestvére, Liza is
kapott egy-egy Új Élet Fát. A hibáért elnézést kérünk! A Bethlen-kormány tagjai

Talán akadnak az olvasók között olyanok, akik emlékez-
nek még, hogy néhány éve írtunk e lap hasábjain az 1931.
évi országgyûlési választásokról, amely botrányos körül-
mények között zajlott le. Ekkor történt, hogy az ajánlási
ívek meghamisítása révén az ellenzéki jelölteket elütötték
a választáson való indulástól, s egyedül a kormánypárti je-
lölt maradt a porondon. A nyilvánvaló választási csalás el-
lenére tudomásul kellett venni, hogy az ajánlási ívek ered-
ménye alapján dr. Lázár Andor honvédelmi államtitkár lett
Szentes város „egyhangúan megválasztott” képviselõje. 

Olvasónk írja
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Már történelme van a ren-
dészeti-katonai szakközép-
iskolai képzésnek a Zsoldos
F e r e n c  K ö z é p i s k o l a  é s
Szakközépiskolában. A
2009-ben indult oktatás há-
roméves tapasztalata az,
hogy a jelentkezõk tartal-
mas, sokoldalú képzésben
részesülnek. Mindezek
nemcsak a rendõri, katonai
pályára, hanem a minden-
napi életre is értendõek, mi-
vel a diákoknak az általá-
nos szakközépiskolai kép-
zésen túl speciális tantár-
gyaik is vannak. Az önvé-
delem oktatáson fegyelmet,
kitartást tanulnak. Az órá-
kat katonai, rendõri berkek-
bõl érkezõ oktatók tartják, a
fiatalok a pálya követelmé-
nyeinek megfelelõen ké-
szülnek fel a fizikai próba-
tételre.

– A katonai, rendõri alap-
ismeretek a késõbbi pályáju-
kon nagyon fontos, ebbõl
érettségizhetnek is – hang-
zott el Pintér Etelka igazgató-
nõtõl a minapi sajtótájékoz-
tatón. Elmondta, a diákok a
képzés ideje alatt megtanul-
hatják, hogy tetteiknek bün-
tetõjogi következménye is le-
het. Jogi ismereteik során sa-
ját sorsuk irányítójává vál-
hatnak, és nem olyan kama-
szokká, akik sodródnak az
eseményekkel.

– Az elmúlt három év je-
lentõsebb eseményei nem
mindig az iskola falai között
zajlottak – folytatta az igaz-
gatónõ. – Kirándulásokon
választott szakirányukat is-
merhették meg még jobban.
A 10. évfolyamon elindult
a katonai és rendészeti alap-
képzés. Tapasztalhattuk,
hogy az osztályban tanulók
fegyelmezettebbekké, maga-
biztosabbakká, kötelességtu-

dóbbakká váltak. A szakmai
tantárgyak iránt elkötelezet-
tek, és az önkéntes vállalá-
sokban is kipróbálják magu-
kat. A többi diáknak is pél-
damutató ez az osztály. Az
iskolában a fegyelmezési
gondok csökkentek, amióta
ez a képzés beindult.

A MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred 2010-
ben csatlakozott a Katonasu-
li-programhoz. A tanítási
tanrendben a 9. évfolyamban
közelharcoktatás, a 10. évfo-
lyamban katonai pályák vi-
lága, a 11-12. évfolyamban
katonai alapismeretek okta-
tása folyik. A 12. év végén
választható tárgyként érett-
ségizhetnek belõle a diákok.
A tanórák nagyobb részét az
iskolában, egy részét a kato-
nai alakulatnál tartják. 

Nyers József mérnök ezre-
des, a mûszaki ezred pa-
rancsnoka megjegyezte: a
diákok komolyan veszik a
feladatot, felelõsségérzetük
erõsödött, és szorosabban

látják a közösség, az együt-
tes feladatellátás szerepét. –
Tapasztalataink szerint lelke-
sek, szeretik azt, amit látnak-
hallanak. A szakmai kirán-
dulásokat élvezik, és mivel
mi egy speciális alakulat va-
gyunk, lehetõségük van a
mûszaki pályára való bete-
kintésre, e téren több isme-
retet szereznek, mint más
szakterületrõl.  Célunk, hogy
megszerettessük a katonai
pályát, és minél többen csat-
lakozzanak közülük a hon-
védség tiszti, altiszti állomá-
nyához – jelentette ki a pa-
rancsnok.

Kun József rendõr százados
arról szólt, hogy korábban
volt olyan év, amikor Szentes
körzetébõl nem jelentkeztek
rendészeti szakiskolába vagy
fõiskolára tanulók. A képzés
beindítása lehetõvé tette,
hogy megnyugtató módon
rendezõdjön az utánpótlás-
nevelés kérdése mind a hon-
védség, mind a rendõrség te-
kintetében. Kun József ki-

emelte: speciális helyzetben
van a város, hiszen van hely-
õrsége és rendõrkapitánysá-
ga, így a képzésben együtt
tudnak mûködni. Pedagógus
végzettségû elõadóik az igé-
nyeknek megfelelõen alakít-
ják a képzést. A diákok itt
plusz pontokat kapnak, szá-
mukra ez elõnyt jelent a to-
vábbtanulásban, a felvételi-
nél. 

Vízhányó Ferenc, a Csong-
rád Megyei Önkormányzat
alelnöke, aki korábban Szen-
tesen katonáskodott, így fo-
galmazott: – Nem mindig
a puskaropogás határozza
meg a katonák életét, hanem
a technika folyamatos fejlõ-
dése, és akik itt részt vesz-
nek a képzésben, olyan is-
meretekhez juthatnak, ami-
vel a polgári életben is sokat
tudnak használni a nemzet-
nek.

Lovas József

(folytatás az 1. oldalról)
– Az új rendszerben –

amelynél a városi, a megyei
kórház és a klinika követi
egymást az egyre magasabb
ellátási szinten – milyen he-
lyet foglal majd el a mi kór-
házunk?

– Többféle struktúra volt
régen. Korábban városi és
megyei kórházak voltak,
utóbbiak kiemelt szakmai
színvonalat képviseltek,
majd következtek a legma-
gasabb szinten az egyetemi
klinikák. Évtizedekkel ez-
elõtt városi fenntartásban,
megyei szintû feladatokat el-
látva mûködött kórházunk.
2007-tõl súlyponti kórház
lettünk, majd eltörölték ezt a
jelzõt. Az elmúlt idõszakban
folyamatosan törekedtünk
arra, hogy a jövõben is
megyei státuszú kórház
legyünk, ennek eredménye
még nem végleges. A jövõ-
ben feladatokra orientáltan
fogják meghatározni, melyik
intézmény milyen ellátási te-
rületen mûködhet majd az új
rendszerben. Hogy Szentes
milyen szerepet fog ebben
kapni, azt csak akkor fogjuk
látni, amikor kiderül, hogy
az egészségügy és kórhá-
zunk struktúrája milyen át-
alakításon fog átesni.

– A Semmelweis-tervben a
városi kórháznál hét alap-
szakma szerepel, elsõsorban
ezekre az ellátásokra hiva-
tott, Szentesen viszont jelen-
leg 16 szakterületen folyik
gyógyító munka. Az alap-
szakmákon túli osztályok-
kal mi lesz?

– Ezt én is szeretném tud-
ni. A múlt csütörtöki tájékoz-
tatón erre vonatkozóan
információt, iránymutatást
nem kaptunk. Feltehetõleg
hamarosan elindulnak a sze-
mélyes egyeztetések az in-
tézményekkel. Számunkra
az a fontos, hogy milyen el-
látási struktúra lesz a régió-
ban. A koncepció alapján
úgy látom, hogy a szigorúan
megyei szintû ellátási terüle-
tek megszûnnek a jövõben.
Négy lépcsõben hajtják vég-
re az ellátó rendszer átszer-
vezését. A jogalkotás már
zajlik, év végéig lezárul az
átadás-átvétel, a következõ
lépésben kialakul az új
struktúra, és a menedzsmen-
tek változtatásával zárul a
folyamat. Az államtitkár úr
egyébként azt mondta, hogy
számít a jelenlegi fõigazga-
tókra. 

– Nyáron elõdje, Baráth
Lajos úgy fogalmazott la-
punknak a státuszkérdés
kapcsán, hogy az új mûtõ-
tömb megépítése a záloga
annak, hogy megyei kórházi
státuszt kapjon a szentesi
kórház.

– Ez így van. Szerencsés
lett volna benyújtani a pályá-
zatot, melynek beadását a jö-
võben tervezzük.

– Legutóbb a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség azt vála-
szolta szerkesztõségünknek,
hogy a szóban forgó pályá-
zatot idén õsszel ki fogják
írni.

– Én már decembert hal-
lottam, de szerintem meg
fogják várni vele a struktúra-
átalakítást. A 3 milliárd fo-
rintos fejlesztéshez a 300 mil-
liós önrészt valakinek oda
kell tenni. Volt egy megálla-

podás a város és a megyei
önkormányzat között, hogy
ha a beadvány sikeres lesz,
akkor ezt az összeget õk biz-
tosítják. Ha a fejlesztéshez
szükséges saját erõ felmuta-
tása megint esedékes lesz,
akkor Szentesnek és nekünk
az államtól, vagy annak egy
kihelyezett hatóságától kell
kérni támogatást a megvaló-
sításhoz. Egyelõre nem lát-
juk mi sem, hogy a pályázati
önerõ biztosítása érdekében
kihez kell fordulnunk, mert
a kórház ennyi pénzt bizto-
san nem tud kigazdálkodni
saját büdzséjébõl. A pszichi-
átriai osztály fejlesztéséhez
3 millió forintos önerõt kell
elõteremtenünk, mert na-
gyon fontos lehetõségrõl van
szó, amivel élnünk kell.  

– Az állam átvállalja a
megye és a fenntartásuk
alatt álló intézmények szep-
temberig keletkezett adóssá-
gait is. A szentesi kórház
esetében mekkora ez az ösz-
szeg?

– Szeptember elsején mint-
egy 500 millió forint lejárt
tartozásunk volt, az összes
adósságunk ennél lényege-
sen több. Sajnos az elmúlt
idõszakban a kórházak adós-
ságállománya nagyon meg-
növekedett. Én is, mikor
visszajöttem dolgozni, egy
jóval nagyobb adósságál-
lománnyal szembesültem,
mint amikor elmentem. Ezt
próbálták kezelni, mert nem
várhatjuk el az államtól,
hogy a teljes adósságállomá-
nyunkat kiegyenlítse. A kór-
házaknál a gazdálkodási
kényszer továbbra is fenn
fog állni, hiszen nem csak
szakmai vezetõi lesznek az
intézményeknek, hanem fe-
lelõs gazdasági vezetõi is. 

– A rezidensek országjárá-
son próbálják felhívni a fi-
gyelmet megélhetési nehéz-
ségeikre, sokan közjegyzõi
letétbe helyezték felmondá-
sukat. Szentesen mennyire
égetõ kérdés az orvosután-
pótlás?

– Az orvoshiány ország-
szerte problémát jelent. A fi-
atal kollégák közül sokan a
nagyobb anyagi megbecsü-
lés és a jobb munkakörülmé-
nyek miatt külföldre mennek
dolgozni. Amikor rezidens
felvétel volt, kórházunk na-
gyon jól teljesített. Az állás-
helyek felét sikerült betöl-
tenünk, és megpróbáltunk
minden segítséget megadni a
kezdéshez. Ettõl függetlenül
valóban súlyos a helyzet. Ha
a rezidensek kiesnének a
rendszerbõl, az tragédia len-
ne. A kormányzat részérõl
gesztus volt a rezidens ösz-
töndíj bevezetése, amelynek
feltételei most változnak, s
úgy tûnik, hogy a helyek fel-
töltõdhetnek. A kormány na-
gyon nehéz helyzetben van,
egy tollvonással nem tudja
elrendezni az egészségügyi
dolgozók bérlemaradását.
Szerintem elindult egy folya-
mat, ami fontos dolog ebben
a kérdésben. Nagyon bízom
benne, hogy kórházunk rezi-
densei megtalálják a számí-
tásukat a magyar egészség-
ügyben, illetve Szentesen, jól
fogják magukat érezni, és re-
mélem, hogy a pályán ma-
radnak.

Bíró Dániel 

A mûtõtömb pályázatot
be kellett volna adni

Rendészeti-katonai szakközépiskolai képzés a Zsoldosban

Nem mindig a puskaropogás…

A napokban szinte meg-
telt a Hajléktalan Segítõ
Központ: a szálló és az éjje-
li menedék 50 férõhelyébõl
csupán öt volt üres szerdán.
A nappali melegedõ és a
népkonyha is százszázalé-
kos kihasználtsággal üze-
mel – tudtuk meg az intéz-
mény élére október elején
kinevezett Tedás Zoltántól.

– Jönnek a hideg éjszakák,
és ahhoz, hogy utcai szociá-
lis munkást alkalmazzunk,
nem érhetõ el pályázati for-
rás. Pedig mindenképp el
kell jutni azokhoz az embe-
rekhez, akik életvitelszerûen
közterületen vagy külterüle-
ten fedél nélkül élnek. Az
önkormányzattól is szeret-
nénk támogatást kérni erre a

célra, illetve minden felaján-
lásra nyitottak vagyunk.
Együttmûködünk a rendõr-
séggel, az egészségüggyel,
az egyházakkal és civil szer-
vezetekkel, nehogy egy haj-
léktalan is támasz nélkül
maradjon. Matracokat sze-
reztünk be, hogy ha megtel-
nének az ágyak, és szükség
lesz rá, esténként szállásnak
rendezzük be a nappali me-
legedõt. Hamarosan itt a tél,
nem rakhatjuk ki a megtelt
táblát – mondta lapunknak
az új vezetõ.

Tedás Zoltán (képünkön)
az elmúlt hetek tapasztalatai
alapján néhány célt tûzött ki
maga elé. Szerinte a szál-
lón lakók és dolgozók kom-
fortérzetét egyaránt javítani

kell. A fûtõrendszer kazán-
ján két éve nem végeztek
karbantartást, ezt most meg-
tették, így csak most indul-
hatott el a fûtés. A melegvíz-
ellátás nem megoldott, mert
a régi berendezés javíthatat-
lanná vált, cserélni kellene.
A menedék is viseltes álla-
potban van, azt tavasszal csi-
nosítanák ki. Van két faház,
ami foglalkoztatóként szol-
gálna, ha lenne benne beren-
dezés, és meg lenne oldva a
hõszigetelés és a fûtés. Az
igazgató lakógyûlést szer-
vez, hogy az érintettek is el-
mondják észrevételeiket és
javaslataikat a szálló mûkö-

désével kapcsolatban.
– Tévhit, hogy akik hajlék-

talan szállóra kényszerülnek,
megbélyegzett emberek. Bár-
kinek alakulhat úgy az élete,
hogy itt köt ki. Éppen ezért
kevés a sajnálat, segítséget
kell nyújtani számukra,
hogy életük visszakerülhes-
sen a normális kerékvágás-
ba. A képzetleneknek szak-
mát kell tanulniuk, hogy az-
tán késõbb munkát találhas-
sanak maguknak. Ehhez is
szeretnénk minden segítsé-
get megadni – tette hozzá
Tedás Zoltán.

Kép és szöveg:
B.D. 

Nem rakhatják ki a megtelt táblát

Kun József, Pintér Etelka, Vízhányó Ferenc és Nyers József a sajtótájékoztatón. (Fotó: VIdovics)

Büntetnék a hajléktalanokat

Az Országgyûlésben is téma volt a héten a fedél nélkü-
liek ügye: a szabálysértési törvény módosítását kezdemé-
nyezték kormánypárti politikusok. Azt szeretnék elérni,
minõsüljön szabálysértésnek a „közterületen életvitel-
szerû lakhatás tilalmának ismételt megszegése". Azokat a
hajléktalanokat, akiket fél éven belül másodszor vonnak
felelõsségre azért, mert az utcán laknak, elzárással vagy
akár 150 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtanák. A
beterjesztõk szerint a cél nem a büntetés, hanem hogy jo-
gi úton léphessenek fel azokkal szemben, akik eddig
nem éltek a lehetõséggel, és a segítségnyújtás ellenére is
az utcán maradtak.
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Na, ez az a pont, amitõl
az újságíró frászt kap. Egy
egész óra anyagát a szer-
kesztõnek is tetszõ karakter-
számban összefoglalni szinte
lehetetlen. Különösen, ha
Kovács Istvánról van szó.
Aki ismeri õt, tudja, milyen
megfontoltan, ízesen beszél,
jó hallgatni, ahogyan megvá-
logatja a szavakat, szép ma-
gyar beszédével elbûvöli
hallgatóságát. Két választá-
som volt, vagy összetömörí-
tem száraz életrajzként az
egészet, vagy hagyom erede-
tiben, ahogyan elhangzott.
Engedelmükkel, ez utóbbit
választottam. Meséljen a ve-
zérõrnagy.

– Örök életemben katona
szerettem volna lenni. A csa-
ládban anyai nagyapám az
elsõ világháború óta hordott
a tüdejében egy lövedéket,
más egyéb kötõdés a hadse-
reghez nem volt. Ötévesen
kaptam a kezembe géppisz-
tolyt. Majdnem hasra estem,
amikor a vásárhelyi katonák
a nyakamba akasztották. Ak-
kor ültem a jó öreg T 34-es
harckocsiba is. Anyám jól
fölpofozott utána, amikor
megtalált a katonák között
az egyik gyakorlat alkalmá-
val. Ez mégsem vette el a
kedvem.

Mindig is vonzódtam a
technika iránt. A középisko-
lát Hódmezõvásárhelyen, a
Kossuth Zsuzsanna Szakkö-
zépiskolában végeztem, gép-
lakatos szakon. Ez csak to-
vább erõsítette bennem a

technika iránti vonzalmat.
Akkor elhatároztam, hogy
repülõgép-szerelõ leszek.
Amikor felvételiztünk az ak-
kor alakuló fõiskolára, egy-
bõl ki is rúgtak bennünket
azzal, hogy felejtsük el, mert
legföljebb a szolnoki, pápai
meg a kecskeméti lakosból
lehet repülõgép-szerelõ.
Nem kenõdtem el, második-
ként a páncélos és gépjármû-
technikus sza-
kot jelöltem
be, no, onnan
i s  n a g y o n
g y o r s a n  e l -
tanácsoltak,
amikor meg-
látták, hogy
milyen hosz-
szúra nõttem.
Azt mondták,
hogy colosto-
kot nem rak-
nak a tankba,
válasszak va-
lami más pá-
lyát magam-
nak.

A Kossuth
Lajos Katonai
Fõiskolán fel-
vételiztem, 1967-ben. Egy is-
merõsöm rám csapott, azt
mondta, öcsém, te mûszaki
gépész leszel, nem tankos,
majdnem ugyanaz a motor
van benne, ugyanolyan bü-
dös, ugyanúgy füstöl, jössz
mûszaki gépésznek. Hagy-
tam magam rábeszélni, gon-
doltam, a környéken, Oros-
házán, Szentesen mûködik
mûszaki alakulat, valahol

hely is jut a számomra, ha
végzek. A fõiskola sem ment
olyan simán, ’68-ban a me-
gyeri dombok környékén
harcászkodtunk nagy bõ-
szen, amikor sikerült belees-
nem egy halastóba. Mivel
felderítõt játszottunk, nem
akartam, hogy elkapjanak,
hát lapítottam egy kicsit a hi-
deg vízben. Sikerült is össze-
gyûjtenem egy tüdõ- és
mellhártyagyulladást, lábon
azt kihordtam, de aztán csak
elõjött a baj egy járõrbajnok-
ság alkalmával. Ennek kap-
csán azután 1968. április
15-ével kihajítottak a had-
seregbõl.

Piszkált a dolog, valahogy
csak katona akartam lenni,
de azért elhelyezkedtem a
szakmámban, a székkutasi
gépjavító állomáson dolgoz-
tam. Onnan ’69-ben beisko-
láztak Mezõtúrra, a Mezõ-
gazdasági Technikumba, ké-
sõbb fõiskola lett belõle. Na,
én közben megléptem az is-
kolából Orosházára, ahol a
következõ évben beiskoláz-

tak tartalékos tiszti tanfo-
lyamra. Elölrõl kellett kezde-
nem mindent, de elvégez-
tem, hamarabb avattak föl,
mint akikkel együtt kezdtem
a fõiskolát. Igen ám, újra or-
vosi vizsgálat következett,
oda kellett mennem, ahol
korábban lefüleltek. Ott ki-
derült, hogy korábban az
volt a baj, hogy 185 centi vol-
tam, meg 57 kiló. A súlytáb-
lán nem feleltem meg, ka-
tonának alkalmas voltam
ugyan, de fõiskolára így már
nem vehettek fel. Késõbb ezt
eltörölték.

1970. december 1-jével to-
vábbszolgáló alhadnagyként
megkezdtem a pályafutáso-
mat. Olyan technikának let-
tem a szakaszparancsnoka,
amit mindig is utáltam. Ne-
kem a lánctalp volt az Isten,
ami csörög, marha nagy mo-
tor van benne, nagy hanggal,
nagy füsttel megy. Erre föl
gumikerekes kotró technika
kiképzõ szakaszparancsnok
lettem. Végsõ soron öt évig
ezt mûveltem. Közben meg-
éltem egy sor technikai fejlõ-
dést, marha nagy szeren-
csém volt, mindig nekem
volt a legnagyobb szaka-
szom, 40-45 fõs, válogatott
csapat, többször írtak rólunk
a honvédség újságjában.

– Emellett elég gyorsan
bíztak rám más feladatokat
is, mint például imitációs fel-
adatot. Megtanultam kar-
dozni, akkor nyakamba sza-
kadt a díszalegység parancs-
nokság is, temetésrõl teme-
tésre jártam, már kívülrõl
fújtam a gyászbeszédeket.
Szerettem tekeregni, a kikép-
zés alatt a technikával bejár-
tuk az országot.

(folytatjuk)

Egyre kevesebben va-
gyunk. A tartalékainkat éljük
föl. Új iparos nem jelentke-
zik a testületbe, a 90 fõt
számláló tagság elöregszik,
ma már ötven év alatti mes-
terember nincs a soraikban.
Ilyen és hasonló mondatok
hangzottak el a Szentes és
Vidéke Ipartestület elnöké-
nek beszámolójában. Várdai
Béla szavait azon elgondolá-
sok követték a napokban
megtartott közgyûlésen, mi-
szerint, ha bevezetik a köte-
lezõ kamarai tagságot, akkor
még kevesebb iparossal szá-

molhatunk, mivel legalább a
fele visszaadja az ipart. Szûcs
György országos elnök pró-
bálta ugyan az emberekben
a lelket tartani, mondván,
majd egyszer jó lesz. Össze
kéne tartani, hiszen az iparo-
sok régen is összetartottak.
Mire a válasz: ezt hallják
évek óta, és nem történik
semmi. Ha csak az nem új
dolog, hogy az IPOSZ részt
vehet az új Érdekegyeztetõ
Tanács munkájában, nem let-
tek kigolyózva, mint eddig.

Várdai Béla sajnálattal kö-
zölte, hogy a könyvelésért

kapott tagi hozzájárulások
nem fedezik a mûködési
költségeket, sok a kintlévõ-
ségük, emiatt a pénztartalé-
kaik egy része a mûködési
költségek kiadásaira lett for-
dítva. 2006. évtõl van lehetõ-
ség az ügyfélkapus adatszol-
gáltatásra. Ennek nagy elõ-
nye, hogy azonnal beérkez-
nek a bevallások az adóhiva-
talhoz. Az Ipartestület részé-
rõl nagy hátránya az, hogy a
vállalkozónak nem kell aláír-
nia az elektronikus adatszol-
gáltatást, természetesnek ve-
szik azt, így az érte felszámí-

tott tagdíj hozzájárulást nem
fizetik be az Ipartestület ré-
szére, mely a mûködés alap-
ja lenne.

– Türelmesek vagyunk, hi-
szen tudjuk, hogy a vállalko-
zások is nehéz helyzetben
vannak, ezért a januári és jú-
liusi szakképzési hozzájáru-
lások bevallását, illetve a
májusi iparûzési adó beval-
lásokat térítésmentesen ké-
szítettük el. Anyagi helyze-
tünk javítása érdekében fel-
kérem iparos társaimat, ha
van elmaradásuk, mielõbb
rendezzék azt – hívta fel a fi-
gyelmet az elnök.

A továbbiakban szólt ar-
ról, hogy még ebben az év-
ben megszervezik a kötelezõ
munka- és tûzvédelmi elõ-
adást. Az idõpontról írásban
értesítik tagjaikat. Az inter-
neten saját honlapot indíta-
nak, hogy minél több ember
elérhesse õket. 

Jubiláló iparosok vehettek
át kitüntetést: 25 éves kisipa-
ri munkásságáért ezüst gyû-
rût és oklevelet vehetett át
Csernus Lukács Sándor víz-,
gáz- és központifûtés szere-
lõ, Eichardt Ferenc teherfuva-
rozó valamint Lantos Balázs
órásmester. Az Ipartestület
irodai alkalmazottja, Török
Gabriella 25 éve intézi ügye-
iket, ez alkalomból egy nagy
csokor virággal kedvesked-
tek a hölgynek. (lovas)

Fogyóban az iparosság

Ahogy azt borítékolni le-
hetett, a Csongrád megyei
önkormányzat áldását adta a
megyei vagyon államosításá-
ra, és arra is, hogy a fenntar-
tása alatt mûködõ közintéz-
ményeket állami szervek
üzemeltessék 2012-tõl. A
pénteki közgyûlésen a pol-
gári frakció támogatta a Ma-
gyar Anna közgyûlési elnök
és Orbán Viktor miniszterel-
nök által korábban már aláírt
megállapodását, a szocialista
és a jobbikos képviselõk vi-
szont tiltakozásuknak adtak
hangot az egyezség szentesí-
tésének körülményeivel kap-
csolatban. Szirbik Imre példá-
ul elmondta, már október 3-
án aláírták a megállapodást
a felek, de a megyei admi-
nisztráció titkolózott, és még
az ülés elõtti napon sem le-
hetett hozzáférni az anyag-
hoz. A szentesi polgármester
emlékeztetett arra is, hogy
mivel városi tulajdonú köz-
intézményeket is érint az ál-
lamosítás, részt szeretett vol-
na venni az egyeztetéseken,
de írásos megkeresésére Ma-
gyar Anna elnök asszony
nem válaszolt. B. Nagy László
kormánymegbízott pedig azt
mondta neki, beszéljenek
a megállapodás elfogadása
után. Szirbik végül úgy fo-
galmazott, hogy ez az eljárás
diktatúrákra emlékeztet. 

Amint  azt  múlt  héten
megírtuk, a szerzõdés úgy
fogalmaz: a vagyon átszállá-
sa nem érinti a megyei ön-
kormányzati intézmények
által kezelt, azonban nem a
megye tulajdonában lévõ va-
gyonelemek tulajdonjogát.
Vagyis négy középiskolánk
és a kórház jó része váro-
si tulajdonban maradhat.
Üröm az örömben, hogy ez
jelentõs terhet is ró Szentes-
re, hiszen két középiskolánk-
nál elodázhatatlanná váltak
a fejlesztések. A megyei ön-
kormányzat által nyáron ké-
szített összesítés szerint a
közgé épülete erõsen javítás-
ra szorul: szükség lenne a fû-

tésrendszer korszerûsítésére,
továbbá a nyílászárók cseré-
jére, régen került sor teljes
festésre, illetve a parketták
csiszolása is nagyon fontos
lenne. A gimnázium eseté-
ben szigorúbban fogalmaz
az anyag: az épület állapota
siralmas. Égetõ szükség len-
ne a tetõ rendbehozatalára,
mivel helyenként már élet-
és balesetveszélyes.

Noha az új köznevelési
törvény csak a következõ
tanévet befolyásolja majd, az
államosítás miatt a jövõ év
elején személyi változások
lehetnek a középiskolák ve-
zetésében. A kormányzat
múlt héten terjesztette be, és
az Országgyûlésben már vita
alatt áll az a törvényterveze-
tet, amely a megyei intézmé-
nyek államosítását szabá-
l y o z z a .  E s z e r i n t  a  n e m
egészségügyi intézmények
vezetõi és gazdasági vezetõi
megbízatása 2012. március
31-én megszûnik, az érintet-
tek pedig nem jogosultak
végkielégítésre. Hogy ki kö-
veti õket az igazgatói szék-
ben, arról a kormányhivatal-
ok döntenek majd. Szentesen
a gimnázium, a Zsoldos- és a
Boros-szakközépiskola veze-
tõjének is csak évek múlva
járna le a mandátuma, ezért
kíváncsiak voltunk a véle-
ményükre. A Zsoldost és a
Pollákot irányító Pintér Etel-
ka lapunktól értesült arról,
hogy már csak öt hónapig
maradhat a két iskola élén,
ezért egyelõre nem is kívánt
kommentárt fûzni a legfris-
sebb fejleményekhez. A gim-
náziumot igazgató H. Szabó
Réka is tõlünk hallott elõször
a személycserérõl, de leszö-
gezte, szeretné folytatni a
megkezdett munkáját. Mol-
nárné Tóth Györgyi, a Boros-
szakközépiskola igazgatója,
akit nyáron neveztek ki öt
évre, azt mondta lapunknak,
ha elfogadják a törvényja-
vaslatot, szívesen elmondja a
véleményét.

Bíró Dániel 

Az állam ajtót mutat
az igazgatóknak

Szép, de nem hagyományos katonai pálya volt

Emlékezik a vezérõrnagy
Hidegvacsorát hoztak-e magukkal? A kérdést Kovács Ist-

ván (képünkön) nyugállományú vezérõrnagy tette fel szép-
számú hallgatóságának a helyõrségi klubban. A Találkozás
volt parancsnokainkkal címû közmûvelõdési sorozat októ-
beri ötödik, befejezõ eseményén a soros elõadó kijelentet-
te: hatvan-egynéhány év alatt sok minden történik az em-
berrel, de megpróbálja rövidre fogni az egészet.

A megyei közgyûlés többsége múlt pénteken megszavaz-
ta azt a megállapodást, hogy a megyei vagyon állami kézbe
kerüljön. A szentesi középiskolák tulajdonjoga a városnál
maradhat, de állami fenntartás alá kerülnek, az intézmény-
vezetõk megbízatását pedig március végén megszûntetik.

A címeres táblát le lehet venni,
újra aktuális a fenti felirat.   (A szerzõ felvétele)
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Amerikában ritkán koncerteznek magyar
muzsikusok. Szentesi mûvésszel még ritkáb-
ban fordul elõ ilyesmi. A nagyszerû dobos-
nak, illetve ütõhangszeresnek, Kertész Ákos-
nak (képünkön) ez sikerült! Nem akárho-
gyan, és nem minden elõzmény nélkül. Utób-
biról részben már hírt adtunk korábban.

– Készült egy lemezfelvétel világsztárok-
kal, amin te is játszol. Mik az újabb fejlemé-
nyek? – kérdeztük Kertész Ákost.

– Sok minden történt! A CD elkészült. Ki-
adója és terjesztõje – Európában és az USA-
ban egyaránt – az Enja Records lesz novem-
bertõl! Nem kis kiadó, ahol a minõség min-
denkor garancia – arra is, hogy minden, álta-
luk támogatott mûvész porondon legyen.
Nagy öröm, hogy az anyag jó kiadóhoz ke-
rült, hiszen sok esetben a terjesztés a legfõbb
probléma, és nem magával a zeneanyaggal
van gond. Ha nem megfelelõ kezekbe kerül,
elsikkad.

– A formáció neve Csaba Toth Bagi’s
Balkan Union, a lemez címe: Aved Ivenda,
ami azt jelenti: közeleg a tél. Csabi igyekezett
a saját gyökereit feltárni, ami szerb és mace-
dón. Ugyanakkor teret engedett a kiváló ze-
nészeknek, hogy mindenki a saját képére

tudja formálni az anyagot, és talán épp ettõl
lett ennyire érdekes – magyarázza a zenész.

– Közremûködnek: Tóth Bagi Csaba, mint
zeneszerzõ és gitáros, Vasil Hadzimanov szerb
billentyûs, Máthé László „Zebi”, hazánk egyik
legelismertebb fiatal basszusgitárosa. A do-
bok mögött nem kisebb egyéniségek ülnek,
mint Dave Weckl, Ernie Adams, Gumbi Ortiz
(Al DiMeola ütõhangszerese), ifjabb Kaszás Pé-
ter és jómagam. A lemezen játszik még maga
Al DiMeola, Butch Thomas és Fausto Beccalossi
(harmonika). Komoly anyag, igazi szuper-
grupp elõadásában!

– A dolog másik része, hogy Csaba engem
kért fel az élõzenekaros turnékra – mondja
Ákos. – Az egyes országokban a késõbbiek
során derül ki az egyes sztárvendégek meg-
hívásának anyagi háttere. Szeptemberben fe-
lejthetetlen egy hetet töltöttünk Amerikában!
Két koncertünk volt. Az elsõ Eastonban, a
Pearly Bakers Klubban, New Yorktól másfél
órányi autóútra. Telt ház elõtt tartottunk ba-
ráti hangulatú lemezbemutatót. Ez volt tulaj-
donképpen a bejátszó koncert, hiszen más-
nap New Yorkban a Drom nevû helyre, a vá-
ros legnépszerûbb és legpatinásabb klubjába
mentünk. Eleve nagy dolog, hogy sikerült
oda eljutnunk! Ez volt a legfõbb cél, ami mi-
att kimentünk. Itt is telt házunk volt, és nem
kisebb világsztár látogatott el hozzánk, mint
Al DiMeola. Végighallgatott bennünket, na-
gyon tetszettünk neki. Számomra pedig kife-
jezett büszkeség, hogy nagyon megölelgetett,
mert tetszett neki a játékom. Úgy érzem, az
egész eddigi pályafutásom abban a percben
teljesedett ki! Ezért volt érdemes a sok éves
gyakorlás, küszködés, tenni akarás, hogy egy
világsztár ilyen szintû elismerését kivívjam!
Még nagyobb öröm számomra, hogy
DiMeola producere biztosított arról, hogy
lesz folytatása a velem való együttmûködés-
nek, más projektekben is!

– November 3-án, a Budapesti Kongresz-
szusi Központban Al DiMeola World Sinfonia
lemezbemutatója elõtt fogunk játszani a
Balkan Unionnal. 9-én Szófiába utazunk,
jazzfesztiválra. December 17-én Szabadkán
tartunk lemezbemutatót, ahol DiMeola aktív
közremûködõként csatlakozik hozzánk. A
„hivatalos” magyar lemezbemutató decem-
ber 18-án lesz a Szegedi Nemzeti Színházban,
szintén DiMeolával a színpadon.

Olasz Sándor

Valószínûleg mindent ki-
hoztak, amit ebbõl a páros-
ból ki lehetett hozni, töb-
bek között ez vezetett oda,
hogy szétvált a több sport-
történelmi sikert is felmuta-
tó László Csaba-Mikes An-
na táncospár. A Szilver TSE
most új partnert kénytelen
keresni az összesen 30 ma-
gyar bajnoki címmel büsz-
kélkedõ László Csabának.

Már a táncosok utolsó sze-
replésénél, a Kínában rende-
zett kûr világbajnokságon is
benne volt a levegõben a
szakítás lehetõsége, de az az-
óta eltelt pár hétben jutottak
oda, hogy tényleg vége a kö-
zös pályafutásnak. Pedig
2008 elején minden olyan
szépen indult: az akkor már
idehaza klasszisnak számító
Csaba a Szögi Szilviával elért
sikerek – és a hölgy önként
való kiválása – után egy 16
éves budapesti lánnyal foly-
tatta. Mikes Anna remek vá-
lasztásnak bizonyult, ideha-
za „kibérelték” a bajnoki do-
bogó felsõ fokát, és jöttek a
jelentõs külföldi sikerek, el-
sõsorban tíztáncban. Õk
szereztek elõször érmet tisz-
tán magyar párosként világ-
kupán, majd kétszer Európa-
bajnoki dobogó harmadik
fokára is felállhattak, a 2010-
es világbajnokságról pedig
szintén bronzéremmel tér-
hettek haza. A tíztánc-világ-
ranglista éllovasaiként került

pont közös történetük végé-
re.

Nagy veszteségként éli
meg a szakítást az egyesület
vezetõje, Szatmári-Nagy Szil-
via. Azonban az eddigi felté-
teleknél többet nem tudtak
felajánlani a kettõs hölgytag-
jának, aki már nincs is a látó-
körükben, fogalmazott a ve-
zetõ. Anna a megyei lapnak
azt nyilatkozta, úgy érzi,
Csabával más céljaik van-
nak, kihozták a maximumot
ebbõl a párosból. A verseny-
zést azonban folytatni sze-
retné.

Mint ahogyan Csaba is.
Azonban számára megtalál-
ni az alkalmas partnert most
sürgetõ feladat az egyesület
életében. Még nem esett vá-
lasztásuk senkire, többesé-
lyes a dolog. Ami miatt a
kiválasztás fejtörést okoz:
nem mindegy, hogy Csaba
standardben vagy tíztáncban
folytatja. Elõbbinél akár az
egyesületbõl is kikerülhet az
új partner, tekintve, hogy a
hazai standard ranglistán öt
szilveres páros alkotja az él-
vonalat. A másik mûfajban
viszont az egyesületen kívül
kellene megfelelõ, a latinban
is kiváló partner után nézni.
Nem kizárt, hogy külföldi
lánnyal folytatja Csaba.

Azon vannak, hogy miha-
marabb, már egy hónapon
belül elkezdõdhessen a meg-
felelõ partnerrel a gyakorlás,

mondja Szatmári-Nagy Szil-
via. Csaba mindenesetre a
februári magyar bajnoksá-
gon már ott akar lenni.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ október 28-án,
pénteken 18 órától kétórás,
élõzenés salsa estet rendez
az ifjúsági házban.

A 17. Alföldi Fotószalon
nyílik október 23-án, vasár-
nap 15 órakor a Mûvelõdé-
si és Ifjúsági Házban. A
fotókiá l l í tás t  megnyi t ja
Szirbik Imre polgármester.
A képek megtekinthetõk
november 20-ig, az intéz-

mény nyitva tartási ideje
alatt.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ 2011/2012. évi
bérletes pódium elõadásai-
nak elsõ programja október
24-én, hétfõn 19 órakor a
Palika címû elõadás lesz a
megyeházán. Felcsendül-
nek Szécsi Pál nagy slágerei
Gergely Róbert elõadásában.
Jegyek az elõadás elõtt a
helyszínen kaphatók.

Pódium-bérlet: Palika

Komoly érdeklõdés mel-
lett nyílt meg a Koszta József
Múzeumban a Csontváry
visszatér Szegedre és Szen-
tesre címû kiállítás itteni ré-
sze.

„Rendeltetésbõl élni” – ta-
lálkozhatott a felirattal a
több mint kétszáz érdeklõdõ
a múzeum folyosóján a múlt
heti megnyitón, utalva arra
az „égi hangra”, ami az ak-
kor még patikus Csontváryt
elindította a mûvészi pályán.
Mint már hírül adtuk, a festõ
összesen 40 mûvét lehet
megtekinteni egy idõben
Szeged és Szentes múzeu-
maiban. A Móra Ferenc Mú-

zeumban a fõmûvei látha-
tók, hozzánk a korai alkotá-
sai érkeztek.

Dr. Béres Mária, a szentesi
múzeum vezetõje a váro-
sunkban nagy jelentõséggel
bíró kiállítást azért is ajánlot-
ta a helybeliek figyelmébe,
mert a mûvész 1883-ban egy
ideig az itteni, a „Megváltó-
hoz” patikában dolgozott,
unokatestvére, Kosztka Jenõ
mellett. Ehhez kapcsolódva
egy patikatörténeti tárlatot is
összeállítottak, betekintést
adva a korabeli gyógyszertá-
rak életébe.

Ifj. Gyergyádesz László mû-
vészettörténész mutatta be a

városunkban kiállított 17 al-
kotást, köztük a 8 olajfest-
ményt, zömmel madártanul-
mányokat, illetve 9 grafikát.
Ez utóbbiakat, az úgyneve-
zett koponyarajzokat Csont-
váry a müncheni mintarajz-
iskolában, Hollósy Simon irá-
nyítása alatt készítette.

A mûvészettörténész ké-
sõbbi diavetítéses elõadását
is szép számú érdeklõdõ kí-
sérte figyelemmel: hogyan
lett a csak 41 évesen festeni
kezdõ, mániákus küldetéstu-
dattal megáldott férfibõl az
egyik legnagyobb képzõmû-
vészünk.

Két koncert Amerikában Több százan várták
„Csontváryt”

Fenyvesi István egyetemi
docens: Idõséta (Szentes,
Szeged, Szlávok) címû ön-
életrajzi jellegû mûvét a
szerzõ és a kiadó ismerteti
október 24-én, hétfõn 18
órakor a városi könyvtár-
ban. A könyvbemutatón
közremûködnek Bucsány

György,  Magyar Jánosné és
Mészáros Júlia ny. középis-
kolai tanárok.

Idõséta

A Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola
kilencedik osztályos tanulói
napok óta megkülönbözte-
tett figyelemmel – sárga mel-
lényben – járkáltak az iskola
épületében. A végzõsök gon-
doskodtak róla, hogy a „ki-
csik” minél hamarabb „be-
szokjanak” az intézmény
rendszerébe. Ennek a folya-
matnak volt következménye
a péntek esti gólyaavató,
ahol a végzõsök által kitalált
feladatok megoldásával kel-
lett a fiataloknak bizonyíta-
ni, hogy az idei „gólyák” is
képesek tovább vinni azt a
stafétát, amelyet a „nagyok”
készülnek átadni nekik.

A próbák között voltak
olyanok, amelyet a helyszí-
nen kellett végrehajtani, de
volt olyan is, hogy a város-
ban kellett különbözõ dolgo-
kat meg-, vagy beszerezni, és
ezért a járókelõknek énekel-
ni, vagy éppen szavalni. 

Kovács Attila ,  tagintéz-
ményvezetõ úgy ítélte meg,
hogy a buli,  a vetélkedõ
mindenképpen elérte a cél-
ját, hiszen a játék általában

kihozza az emberekbõl az
alaptermészetüket, és az ad-
dig esetleg zárkózott fiatal is
aktívvá tehetõ, ha egy olyan
közösségbe kerül, ahol jól ér-
zi magát. Egy ilyen gólya-
avatónak pedig pont ez a

célja. A végzõsök heteken
keresztül szervezik a progra-
mokat, a verseny, vagy a ve-
télkedõ részleteit, írják a for-
gatókönyvet, melyhez ter-
mészetesen a nevelõk is hoz-
zájárulnak. A gólyák pedig

eleinte kicsit megszeppenve,
majd egyre nagyobb izga-
lommal és aktivitással telje-
sítik a feladatokat, és válnak
a buli végére „teljes jogú”
pollákossá.

Garai Sz. Imre

Szórakozva váltak Pollákossá

László-Mikes: együtt nem megy

Keresik a megfelelõ párt

Fotó: Vidovics
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Cegléden rendezték októ-
ber 8-án az U23-as országos
egyéni judo bajnokságot
(1988-1996-os születésûek).
Joó Abigél világbajnoki bronz-
érmes, Európa-bajnok mö-
gött Gila Nóra (‘94) 2., Kalydy
Patrícia (‘94) 3. lett az U23-a-
sok –78 kg-sok országos
egyéni judo bajnokságon,
amelyen bolgár, román válo-
gatottak is részt vettek.

Gyõrszentivánon a diák A
versenyen a 99-ben születet-

tek között +66 kg, 7. lett Szé-
kely Milán és egyben tagja a
3. helyezést szerzett csapat-
nak a régiók csapatbajnoksá-
gán.

Tatabányán a junior rang-
sor versenyen, a Faragó Ben-
jámin-emlékversenyen az
alábbi helyezéseket szerezték
meg a szentesiek: –73 kg 1.
Õri József; –81 kg 3. Valkai Bé-
la; –70 kg 1. Kalydy Patrícia;
–78 kg 1. Gila Nóra.

A Pollák DSE hírei

A Kaposvár elleni gyõze-
lem után fogadkoztak a fiúk,
hogy a BVSC-t meg fogják
verni. Az ígéret úgy szép, ha
betartja az ember – szól a
mondás. A mérkõzés jól in-
dult, hiszen 3-1 re elhúzott a
hazai csapat. A közönség
szépen hátradõlt, és várta a
további gólokat. Azok jöttek
is, csak éppen a BVSC sze-
rezte, és át is vették a veze-
tést 4-3 arányban.

Elõször Weszelovszky talált
magára, és a kiváló védeke-
zése mellett többször is gól-
paszt adott, de maga sem fu-
karkodott a gólszerzéssel. A
csapat kezdett összerázódni,
majd Lázár is beindította a
futószalagot és öt gólig meg

sem állt. Igazi örömpólót lát-
hatott a közönség. A lefordu-
lásokról híres vendégek nem
találták meg az ellenszerét a
szentesi rohamoknak, és a
végén nem maradt más hát-
ra, mint a sportszerû gratu-
láció. 

Lukács Dénes ,  a Kurca-
partiak trénere elégedett
volt csapatával, hiszen sike-
rült több olyan dolgot meg-
valósítani, amit az edzése-
ken gyakoroltak. Ponto-
sak, és ebbõl adódóan ered-
ményesek voltak a lövések,
jó volt a védekezés is, azon-
ban az emberhátrányt to-
vább kell c s i szo ln i .  Bod-
ro g i  B a u - Cs C&K–BVSC-
Zugló 17-9, szentesi gólszer-

zõk: Lázár 5, Weszelovszky 4,
Nagy M., Tóth P., Szõke 2-2,
Szabó Z., Csa-csovszky 1-1.

A BVSC elleni harcot kö-
vetõen a csapat Pécsre uta-
zott, és szerették volna to-
vább folytatni a menetelést,
ahol azonban a harmadik ne-
gyedre „kipukkadt” a csa-
pat. A pécsiek 5 gólos gyõze-
lemmel megtartották a baj-
noki pontokat. PVSK-Bodro-
gi Bau-Cs C&K 12-7, a Szen-
tes gólszerzõi: Weszelovszky
(4), Nagy M. (2), Szõke (1).

Lukács Dénes: – Készültünk
erre a mérkõzésre, de sajnos
nem jártunk a legjobban,
amikor két egymás utáni na-
pon játszottunk azokkal az
ellenfelekkel, akikkel szem-
ben reálisan több pontot tu-
dunk volna szerezni. A har-
madik negyedig 6-6 volt az
állás, de többször hibáztunk,
amit a Pécs könyörtelenül ki-
használt, így megérdemelten
nyerték meg az alsóházi
rangadót. G. Sz. I.

Szeptember 12-én a he-
lyi sakkozók a Spartacus
SK-ból kilépve új egyesü-
letet alapítottak Szentesi
Sakk Sport Egyesület né-
ven. Elnöke Kozák János ,
alelnök és egyben csapat-
vezetõ Kõhalminé Forrai

Julianna.

Az egyesület a Csong-

rád megyei I.  osztályú
bajnokságban két csapat-
tal indult.  A II. csapat
többnyire ifikbõl áll, ná-
luk elsõsorban az után-
pótlás szerepeltetése, fej-
lõdése a cél.

Október 16-án már le is
játszották az elsõ bajnoki
fordulót. Az irányított

sorsolás szerint a két
szentesi csapat játszott
egymással. Az eredmény
7,5-0,5 a Szentes I. javára.
Gyõztek: Sakic L., Sakic S.,

dr. Makay A., Balatoni Gy.,

Pekár E., Kozák J., Mélykúti

F.;  döntetlen: Patkó L. –

Barta M.

Új sakkegyesület
A Szentesi Kosárlabda

Klub számára a múlt hét
végén elkezdõdött a Vajda-
sági bajnokság, ahol egy-
elõre az elsõ és egyetlen
külföldi csapatként szere-
pelnek.  Az elsõ fordulóban
szabadok voltak, míg a má-
sodik fordulóban a zom-
bori „So kos”-al játszottak.

Izgalmas mérkõzést vártak
a szentesi kosarasok, ahol
harcolni kellett volna a 10-
15 pontos vereségért, vi-
szont a pályán teljesen más
volt a kép. A szentesi fiúk
végül jól megoldották az
ellenfél zona-press védeke-
zését, s így 85-50 arányban
hazahozták az elsõ gyõzel-

met. A bajnokságban min-
den hétvégén van egy mér-
kõzésük.

A résztvevõk: Gergely Dá-

vid, Lantos Levente, Szanyi

Ádám, Halász Ákos, Litovszki

Roland, Hajós Ferenc, Kajla

Viktor, Forgó Dániel, Király

Róbert, Sarusi-Kis Benedek.

Edzõ: Aleksandar Preskar.

Kosarasok a Vajdaságban

Sikerrel vette a második
akadályt is a szentesi Sza-
badidõs Sportklub nõi kézi-
labdacsapata, hiszen szom-
baton a Dr. Papp László Vá-
rosi Sportcsarnokban  ko-
moly csatában magabiztosan
22-16-ra gyõzték le a Hód-
mezõvásárhely NB I-es csa-
patának közvetlen utánpót-
lását. Az elsõ mérkõzésen az
örök riválist, a Bordányt ver-
ték 24-17-re.

Léhi Gábor, a klub elnöke
elmondta, hogy a csapat
kezd összekovácsolódni, hi-
szen sokan elõször játszanak
együtt. Szerencséjük volt,
hogy éppen most adódott le-
hetõség az együttes kialakí-
tására, hiszen Mindszenten
megszûnt az edzési lehetõsé-
gek, így az ottani csapat 6
tagja átigazolt Szentesre.
Képzett és jól felkészített já-
tékosokról van szó, akik a
szentesi lányokkal együtt
ütõképes gárdaként szerepel-
hetnek a 6 csapatos Csong-
rád megyei bajnokságban. A
mindszentiek nélkül szó sem

lehetett volna arról, hogy el-
induljanak a bajnokságban.
Õsszel két körmérkõzéses
fordulót játszanak, melyet ta-
vasszal még kettõ követ.

A szentesi mellett hódme-
zõvásárhelyi, két szegedi,
bordányi és sándorfalvi csa-
patok alkotják a mezõnyt. A
következõ mérkõzés október

24-én, hétfõn háromnegyed
4-kor lesz a Sándorfalva el-
len a sportcsarnokban.

Garai Sz. Imre

Ha már egyszer
megígértük…

Biztató kezdés a kéziseknél

Betartották ígéretüket a férfi pólósok: a BVSC ellen hazai környezetben gyõztek.

Vidovics Ferenc az elsõ mérkõzés egyik pillanatát örökítette meg,
amikor az örök riválissal, a Bordánnyal csapott össze a hazai csapat.

– Gyõznünk kell, mert sok
pontot vesztettünk az elmúlt
fordulókban, és ha ez így foly-
tatódik, leszakadunk az élme-
zõnytõl – nyilatkozta egy hét-
tel ezelõtt lapunknak Bozóki
Zoltán, a Szentesi Kinizsi
labdarúgócsapatának vezetõ-
edzõje a Zsombó elleni mér-
kõzést megelõzõen. Vasárnap
a csapat jól játszott, három
gólt rúgott, és idegenben be-
gyûjtötte a három pontot.

A mieink szenzációsan
kezdték az összecsapást, hi-
szen már a tizedik percben
kétgólos elõnyre tettek szert
Gránicz és Nagy István révén,
ami kiütésszerûen hatott a ha-
zaiakra. Fordulás után gyors
találattal szépített a Zsombó,
ám Hidas fejes góljával ismét
megnyugtatóvá vált az elõny.

– A gyõzelmet követõen
sem dõlhetünk hátra, hiszen
október 22-én, szombaton
rangadó vár a csapatra, az él-
lovas Székkutas gárdáját fo-
gadjuk fél 3-kor. Ha meg tud-
nánk ismételni a mostani, elsõ
félidõben nyújtott teljesítmé-
nyünket, szép eredményt ér-
hetnénk el – mondta Bozóki.

Különösen érdekessé teszi
ezt a napot, hogy a hétvégén a
Zsombó ellen 2-1-re nyerõ, és
ezzel a bajnoki tabella máso-
dik helyére felzárkózó Kinizsi
ifjúsági csapata – ugyancsak
Bozókival a kispadon – a szin-
tén elsõ helyezett Székku-
tassal találkozik. 

H.V.

A rangadók
napja

Csak az Európa-bajnok volt jobb náluk, Gila Nóra
második, Kalydy Patrícia pedig a harmadik helyen végzett.



Fahéjas szilvaleves
Hozzávalók kb. 1,5 literhez:

50-60 dkg szilva, 2 dl tejföl,
3-4 evõkanál cukor csipet só,
1 csapott evõkanál liszt, 1 cs.
vaníliás cukor, 3-4 db szeg-
fûszeg, vagy kevés õrölt, ke-
vés citromlé és 1-2 darabka
citromhéj, kb. 1 teáskanál fa-
héj ízlés szerint.

Elkészítése: A szilvát kima-
gozzuk, nagyságától függõ-
en kisebb darabokra vágjuk,
majd feltesszük annyi vízbe,
hogy bõven ellepje, csipet
sóval, szegfûszeggel, citrom-
héjjal. Ameddig felforr, a tej-
fölben kikeverjük a cukrokat

és a lisztet a fahéjjal, merõka-
nálnyi forró lével, majd hoz-
záöntjük a leveshez, rövid
idõ alatt összefõzzük.

Lehûtjük, kevés citromlé-
vel vagy kevés rummal íze-
sítjük (akár mindkettõvel).
Hidegen kínáljuk!

Színes szõlõbefõtt
Hozzávalók: fehér és piros

szõlõ, szegfûszeg, cukor, víz,
pálinka vagy rum.

Elkészítése: A kétféle szõlõt
alaposan megmossuk, és ol-
lóval leszemezzük úgy, hogy
minden szemen maradjon
egy kis szár, így hibátlan ma-
rad minden szõlõszem, és

tartósabb lesz a befõtt. A pu-
ha, sérült szemeket tegyük
félre. A megmosott üvegeket
és kupakokat öblítsük át egy
kupica rummal vagy alko-
hollal (vagy fõzzük ki, hogy
steril legyen). Minden üve-
get töltsünk meg vegyesen
szõlõszemekkel, de rétegez-
hetjük is a fehér és piros sze-
meket. Tegyünk a szõlõsze-
mekre néhány szem egész
szegfûszeget és 1 kanál cuk-
rot, majd öntsük fel az üve-
geket forró vízzel. Zárjuk le
a fedelet, és helyezzük a be-
fõtteket egy meleg vízzel fé-
lig megtöltött széles lábasba,
majd takarék lángon forrás-
tól számított 4-5 percig
dunsztoljuk. Ne tovább,
mert megrepednek a szõlõ-

szemek! Az üvegeket hagy-
juk a forró vízben kihûlni, és
másnap tegyük a végleges
helyükre.
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Kos (03.21.-04.20.)
Egy eddig titokban tar-
tott baráti kapcsolata

komolyra fordulhat. A héten a
munkahelyén is viharos napjai
lesznek: igyekezzen megoldani a
problémákat.

Bika (04.21.-05.20.)
Ez az utolsó olyan hét
idén, amikor annyira

hajtania kell a munkahelyén, mint
egy rabszolgának. Ha túl lesz raj-
ta, meglátja sokkal könnyebb
idõszak következik. 

Ikrek (05.21.-06.20.)
Pénzügyi problémákkal
találkozhat a következõ

idõszakban, de ha kis lépésekkel
próbálja megoldani õket, bizto-
san sikerülni fog.

Rák (06.21.-07.20.)
Már látszik a fény az
alagút végén és talán

hétvégére sikerül kiszabadulnia
az otthoni munkák ördögi köré-
bõl! Hamarosan egy felüdítõ idõ-
szak köszönthet önre.

Oroszlán
(07.21.-08.20.)
Ha biztosítási vagy in-

gatlan ügyekben kell döntést
hoznia, akkor figyeljen az égi je-
lekre, és hallgasson a hatodik ér-
zékére! Ha pozitív jeleket kap, ak-
kor döntsön.

Szûz (08.21.-09.20.)
Szerencsés lesz hivatá-
sában, egyszóval dol-

gozzon minél többet! Ha nem így
tesz, nehéz novemberre számít-
hat, mert összecsaphatnak a
hullámok.

Mérleg (09.21.-10.20.)
Feltöltõdik a hétvégén
és így veti bele magát a

heti munkába. Ez az október az
álmok valóra válásának hónapja
lehet, de tisztázni kell bizonyos
dolgokat.

Skorpió (10.21.-11.20.)
Fõnökeivel nem lesz
könnyû mostanában.

Ha elfogadja, hogy döntéseik
nem ön ellen irányulnak, köny-
nyen kezeli majd a konfliktusokat.

Nyilas (11.21.-12.20.)
A sok-sok lelki vágya
közül az egyik valóra

válik a héten. A többiekre viszont
még várni kell néhány hónapot.
Kemény munkával teli félév kö-
vetkezik.

Bak (12.21.-01.20.)
Pénzügyeivel lesznek
problémáik az elkövet-

kezõ hetekben. Legyen óvatos és
ne vásároljon semmilyen jármû-
vet, vagy olyan dolgot, ami moz-
gásba lendülhet! 

Vízöntõ
(01.21.-02.20.)
A szerelem hete követ-

kezik a vízöntõknek, ha megértik
a jeleket, amiket a partnerük
küld. Ha egyedül van, figyeljen
különösen utazás közben és a
hivatalokban! 

Halak (02.21.-03.20.)
Ne várjon tovább, és ne
halogassa ügyeit, mert

egyszer úgyis el kell intéznie!
Munkahelyén szabadabb napok
következnek – el tud majd  intéz-
ni mindent. 

Október 22-28.
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Mindenszentekre, halottak napjára
üzletünkben vásárolhat: mécseseket,
gyertyákat, koszorúkat, sírdíszeket.
Válasszon készletünkbõl, vagy adja
le megrendelését. Borostyán virágüz-
let. Szentes, Kossuth u. 30-32. Tel: 06-
63-401-048. Mobil: 30-346-09-01. Nyit-
va tartás: hétfõtõl-péntekig 8–19, hét-
végén 8–17 óráig.

Beküldendõ a függõleges 1. és a víz-
szintes 5. számú sorok megfejtése

A megfejtõk között egy db 3 ezer fo-
rintos vásárlási lehetõséget kínál fel a
Borostyán virágüzlet.

Az október 7-i rejtvény megfejtése:
Szívesen látjuk! Nálunk mindig akciós
árakra lel. A Kehely üzlet által felaján-
lott 3 ezer forint értékû vásárlási utal-
ványt Mészárosné Sutka Etelka (Alkot-
mány u. 19/A) nyerte. Levélben értesít-
jük olvasónkat.

Vízszintes: 1. Puszi. 5. A megfejtés má-
sodik sora (zárt betûk: K, T, E). 7. Hosszú
idõ múlva. 8. Személyed. 9. Hátralékos.
10. Tó a Turáni-alföldön. 12. Asztag,
boglya. 14. Jevgenyij Petrov szerzõtársa
(Ilja). 15. Menyasszony. 16. Fohász. 24.
Rohamozó. 27. Eledele. 28. Haiti hatá-
rai. 30. Például a bacilusok. 32. Szigetla-
kó nép. 33. …. foglyai (olasz-francia
filmdráma, rendezõ: Vittorio de Sica).

35. Névelõvel: ráma. 37. Országgyûlési
képviselõ, író, költõ, tanár. A Parlament
alelnöke, az MDF egyik alapítója (a vé-
gén keresztnevének kezdõbetûjével).
39. Borozóban van. 40. Osztrák, belga
és spanyol gépkocsik nemzetközi
jelzése.42. Elidõzõ. 44. Páratlan zsírra.
46. Muzsikál. 48. Közelebbi. 51. Cukroz.
53. …r (édespálinka). 54. …iás (bolon-
dos, házsártos). 56. Terasz, tornác. 57.
Csorbult, csonkított. 58. Kocsi se, …
(nincs kocsikázás, két szó).

Függõleges: 1. A megfejtés elsõ sora
(zárt betûk: Z, I). 2. Füstölt sonka. 3. Kö-
vetkezmény. 4. Pépes étel. 5. Azonos
magánhangzói. 6. Alkohol. 11. Alarm.
13. Érzelgõs, giccses darabra mondjuk.
17. Civakodón. 18. Nagy energiájú
elektromágneses sugárnyalábot kibo-
csátó készülék. 19. Ellop. 20. A közepén
érdekelt. 21. Holland autók nemzetközi
jelzése. 22. Emília becézve. 23. Mellébe-
szélõre. 25. Hazai énekes. 26. Orosz fo-
lyam. 29. Román férfinév. 31. Nagyon
régi. 34. Tüzére egynemû hangzói. 36.
Pedagógus. 38. Megáldott, üdvözült.
41. Tiszántúli megyénk. 43. Más szóval.
45. Visszafelé: férfitestvér. 47. Szembõl.
49. Szemtermés. 50. Becézett Erika. 52.
Félig keltet. 55. Bácsika. 

A  M E G E M L É K E Z É S  V I R ÁG A I

„„MMaa  mmáárr  úúggyy  vvaaggyyookk  vveellee,,  hhooggyy  nneemm  llááttookk  ttúúll  nnaaggyy  kküüllöönnbbssééggeett  aa  kkáávvééhháázzii  aappoossttooll
vviilláággmmeeggvváállttóó  eesszzmmééii,,  ss  eeggyy  úújj  kkoorrmmáánnyypprrooggrraamm  kköözzöötttt..““  ((KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess))

KIS KUKTA

Az agresszív kismalac otthon ta-
karít. Egyszer csak elromlik a por-
szívója. Gondolkodik, hogy mit
csináljon, és eszébe jut, hogy a
medvének is van porszívója. El is
indul a medvéhez, hogy kölcsön-
kérje tõle. Ahogy megy az erdõ-
ben, azon gondolkodik, hogy mi
van, ha a medve nem adja oda a
porszívóját... Na mindegy, ballag
tovább, de megint eszébe jut,
hogy a medve tuti, hogy nem adja
oda a porszívóját. Közben odaér
medve házához, bedobja az abla-
kot egy kõvel, és bekiabál rajta,
hogy "Tudod mit medve? Kend a
hajadra a porszívódat!".

Az oroszlán békésen sétál az er-
dõben. Egyszer csak szembe jön
vele a nyuszika. Az oroszlán elé-
ugrik és így szól:
– Ki a legerõsebb az erdõben?
– Hát te! – válaszolja megszep-
penve a nyuszika.
Az oroszlán kihúzza magát és elé-
gedetten megy tovább. Pár perc
múlva szembe jön vele az õzike.
– Ki a legerõsebb állat az erdõ-
ben?

– Természetesen te! – válaszolja
az õzike halálsápadtan.
Az oroszlán örül, hogy mindenki
fél tõle. Félóra múlva találkozik az
elefánttal.
– Ki a legerõsebb állat az erdõ-
ben?
Az elefánt szó nélkül megragadja
az oroszlánt, és egy fához csapja.
Az oroszlán nyögve tápászkodik
fel, miközben így szól:
– Micsoda világ, már nem is kér-
dezhet az ember.

A róka, a farkas, és a medve el-
szegõdnek dolgozni. A róka egy
tyúkfarmra éjjeliõrnek, a farkas
birkapásztornak, a medve pedig
egy téglagyárba biztonsági õrnek.
Néhány hét múlva találkoznak. A
róka és a farkas soványan, sán-
tán, tépetten jönnek, a medve
fénylõ szõrrel, kövéren. A farkas
és a róka elmondják, hogy egy
ideig jól ment a soruk, de mikor a
gazda észrevette, hogy sok jó-
szág eltûnt, betyárosan elverte
õket. Megkérdezték a medvét,
hogy lehet, hogy õ így kikereke-
dett? Mire a medve: - Nekem iga-
zán jó dolgom volt a téglagyár-
ban. A téglát nem lopják, a cigá-
nyokat meg senki se keresi.

Pótfûtés
Koszta József Múzeum 
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai, Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Grafikusok, festõk, szobrá-
szok. Alsópárttól-Felsõpártig. A
szentesi táj Koszta ecsetjével.
„SUSANNA”– a zenegépek törté-
nete.

Idõszaki kiállítás: A Csontváry
visszatér címû tárlat látható a
megyeházán december 12-ig.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–16,
szombaton 10–16 óra, október
23-án, vasárnap 10-16-ig.

Péter Pál Polgárház, Fridrich
János fényírdája elõzetes beje-
lentkezés alapján látogatható, tel.:
313–352.

Tokácsli Galéria
Stekly Zsuzsa Fohászaim címû

tûzzománc kiállítása látható októ-
ber 29-ig nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
A harmónia útján címmel nyílik

K. Szabóné Licsicsányi Rózsa
festménykiállítása október 22-én,
szombaton 15 órakor a városi
könyvtárban. Megnyitót mond
Licsicsányi Ilona keramikus, köz-
remûködik Vass Pál orgonán. A

festményeket november 10-ig te-
kinthetik meg az érdeklõdõk.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Október 23-án, vasárnap 15

órakor nyílik a 17. Alföldi Fotó-
szalon.  A tárlaton 45 szerzõ 60
fotográfiája látható, köztük a
Szentesi Fotókör munkái is. A ké-
pek november 18-ig láthatók.

Galéria Kávéház
Az aradi fotóklub másik kiállítá-

sa a kávéházban látható. A klub
tagjai az Aradról készített kép-
anyagokból válogattak. A tárlat
november 1-jéig tekinthetõ meg.

Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketeke-

rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Õze Lajos Filmszínház
Október 20-24.
17.30 óra Micimackó – ameri-

kai animációs film,
20 óra Õrült, dilis, szerelem –

amerikai romantikus vígjáték.
Október 27-31.
17.30 Rossz tanár – amerikai

vígjáték, 
20 óra Colombiana – ameri-

kai-francia akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 21-tõl

OKTÓBER 16-ÁN AZ NB II-ES TEKEBAJNOKSÁGBAN, Szank
OBSE–Szentesi TE 2–6.Szank ütött 3032 fát, szerzett kettõ csapatpontot,
a Szentesi TE ütött 3101 fát, szerzett négy csapatpontot, a plusz 69 fáért
járó kettõ pont a Szentesé, így idegenben nyertek 6–2-re. Pontfogók: Sza-
bó László 541, Mladin István 528, Kratochwill József 519, Gulyás Tamás 503.
Október 22-én, szombaton a Szentesi TE a Mezõtúr csapatát fogadja.



Házasságot kötött: Szûcs
Zoltán és dr. Kiss Anna
(Honvéd u. 21.), Petõ László
(Tóth J. u. 17.) és Kis-Kása
Krisztina (Lázár V. u. 17.).

Elhunyt: Erdõháti-Nagy
Antalné (Vecseri u. 54.),
Erdélyi Jánosné Malkócs
Veronika (Hétvezér u. 4.),
Miklós Ferenc (Somogyi B. u.
9.), Májer István (Korsós sor
21.).

Október 15-én a szentesi
repülõtér új létesítménnyel
gazdagodott: elkészült a
több éve várt hangár. Tar Já-
nos, a Szentesi Repülõ Klub
titkára nagy örömmel újsá-
golta, hogy közel 10 éves ál-
muk valósult meg. Ehhez a
klub tagjai kemény fizikai
munkával is tevékenyen
hozzájárultak, melynek érté-
ke több mint 10 millió forint.
Természetesen az önkor-
mányzat és a szponzorok
nélkül ez az építmény sem
jöhetett létre, amit ezúton is
köszönnek. A hangár alapte-
rülete 416 négyzetméter, ami
lehetõvé teszi 10-12 vitorlás-
gép tárolását. Ezzel nemcsak
az idõjárás ellen védik a gé-

peket, hanem az esetleges
rongálóktól vagy egyéb
rossz szándékkal érkezõktõl
is, arról nem beszélve, hogy
a gépeket sem kell minden
alkalommal szét- és össze-
szerelni.

A hangár átadása kisebb
ünnepség keretén belül tör-
tént, ahol a nemzetiszínû sza-
lagot Szirbik Imre vágta át. A
polgármester beszédében ki-
emelte, hogy minden ember-
nek kortól, nemtõl függetle-
nül vágya az, hogy a levegõ-
be emelkedjen, hogy a kék
égbe fúródjon a gép orra. De
önmagában a gép, a technikai
berendezések – bár nagyon
értékesek – még nem elegen-
dõek, ezeket karban kell tar-

tani, és meg is kell õrizni. Ezt
a célt nagyszerûen szolgálja a
most átadott hangár. A repü-
lõtér döntõen sportcélokat
szolgál, de volt már arra pél-
da, hogy Szentes testvérváro-
sából, a németországi Sankt
Augustinból – ott is van egy
ilyen repülõtér – az akkori
polgármester asszony kisgé-
pe itt szállt le. Ezt vehetjük
úgy, hogy helyben  már meg-
történt az elsõ nemzetközi
utas repülés is. A klubtagok-
nak azt kívánta Szirbik Imre,
hogy a motoros- és a vitorlás-
gépekkel repüljenek minél
többet balesetmentesen, és
használják sokáig a repülõtér
létesítményeit.

Garai Sz. Imre

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Menü október 24-28.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Korhelyleves és

sütõtökleves
palacsintával

A menü: Sertéspörkölt,
köményes burgonya

B menü: Rántott csirke,
zöldborsófõzelék

Kedd: Hagymakrémleves
és kukoricaleves
újhagymával

A menü: Brassói apró-
pecsenye, sült
burgonya, saláta

B menü: Rakott rózsák
szárnyasból

Szerda: Legényfogóleves és
csirkeaprólék-leves
grízgaluskával

A menü: Krumplipaprikás
kolbásszal, saláta

B menü: Trappista bundában,
petrezselymes rizs,
saláta

Csütörtök: Zöldségleves és
burgonyakrém-leves
gombával

A menü: Karaj rántva,
zöldséges rizs, saláta

B menü: Márton-napi libának
zúzájából pörkölt,
nokedli, saláta

Péntek: Jókai bableves és
gyümölcsleves

A menü: Mustáros flekken
roston, hagymás
törtburgonya

B menü: Szilvás gombóc vagy
mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)
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Környezetkárosítás miatt
ismeretlen tettes ellen tett
feljelentést a Szentesi Ren-d-
õrkapitányságon az Alsó- Ti-
sza Vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság.
Feltételezésük szerint az el-
követõ augusztus 19-ét meg-
elõzõen egy Dél-Afrikában
õshonos, az akvarisztikában
használt növényt, az ún.
kagylótutajt juttatott a Kurca
szentesi belterületi szaka-
szán a vízbe. A növény telje-
sen elborította a vízfelszínt,
megváltoztatta a víz öko-
szisztémáját, és az itt õsho-
nos élõvilágot veszélyeztet-
te.

Kitörték egy, a Kálvária te-
metõnél parkoló személy-
gépkocsi hátsó szélvédõjét,
majd az utastérbõl egy nõi
táskát vittek magukkal a tol-
vajok. Halottak napja köze-
ledtével fokozottan lehet
számítani az ilyen jellegû

bûncselekményekre a teme-
tõk környékén. Érdemes te-
hát odafigyelni arra, hogy az
autók utasterében semmifé-
le, a bûnözõket „ingerlõ” ér-
téktárgyat ne hagyjanak a
sírkertek látogatói.

600 ezer forint értékben
loptak el festményeket, radi-
átort, kályhát és használati
tárgyakat a Sima Ferenc ut-
cában. A tolvajok felfeszítet-
ték az ajtót, így jutottak be az
ingatlanba. A nyomozók az
elkövetõk egyikét már elfog-
ták, társát még keresik.

Rendõrnek adta ki magát,
így szeretett volna bejutni
egy Alkotmány utcai ingat-
lanba egy csaló, ám az ottho-
nában tartózkodó hölgy nem
engedte be, értesítette a való-
di rendõröket, akik elfogták
a férfit. 

Már a bölcsõdébõl és az
óvodából is lopnak a bûnö-
zõk. A bölcsõdébe október

12-én, a nappali órákban sé-
tált be egy ismeretlen, aki az
egyik ott dolgozó pénztárcá-
ját és bankkártyáját vitte ma-
gával. A Bocskai utcai óvo-
dába az elmúlt hétvégén tör-
tek be, ahonnan mûszaki
cikknek „kelt lába” 130 ezer
forint értékben. A szajrét állí-
tólag az egyik óvodás táská-
jába rejtve vitték ki az
épületbõl…

H.V.

Afrikai növény mérgezte a Kurcát

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén és
ünnepnap 7 órától 7 óráig (24
órás) a Sima Ferenc utca 29–33.
szám alatt (mentõállomás) tarta-
nak ügyeletet. Telefon: 62/474–
374.

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn kí-
vül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügye-
let minden nap 20 órától, másnap
reggel 7.30-ig tart. Munkaszüneti
nap 20 órától másnap 7.30-ig.
Október 24-ig Menta Gyógyszer-
tár (Alsórét 258., TESCO) hétfõ-
péntek 8-18.30, szombat 8-
16.30-ig, vasárnap, ünnepnap
zárva. Október 24-31-ig Pingvin
Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-
péntek 7.30-18, szombat 7.30-12
óráig. Készenléti telefon: 70/563-
51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) október
22-23-án dr. Petz János Szentes,
Klauzál u. 21., telefon: 30/549-
09-07.Családi

események

Átadták a repülõtéri hangárt

(folytatás az 1. oldalról)
Lapunk információi sze-

rint H.K. építésvezetõ és V.R.
mûvezetõ ellen folyik bünte-
tõeljárás, ami megakadt az
utóbbi fél évben. A tanúk
meghallgatását idén márci-
usra tûzte ki az ügyet tár-
gyaló Szeged Városi Bíróság,
de végül elhalasztották a tár-
gyalást. Tavasszal valami-
lyen oknál fogva az ügy
vizsgálata átkerült Szentesre,
de az itteni bíróság a mai na-
pig sem tûzte ki a tanúmeg-
hallgatás idõpontját. 

– Lenne itt feladata az
igazságszolgáltatásnak – rea-
gált szûkszavúan megkere-
sésünkre Péter édesanyja. A
család közeli hozzátartozója,
Cseuz László nyugalmazott
testnevelõ tanár már éleseb-
ben fogalmazott: szerinte a
nyomozószervek ez ügyben
tanúsított hozzáállása is kí-
vánnivalót hagyott maga
után. Példaként lapunknak
elmesélte, hogy amikor egy
szegedi rendõr tavaly kikér-
dezte, olyan megjegyzést is
tett neki, hogy nem érti, mi-
nek kell egy alkoholista bi-
ciklissel ennyit foglalkozni.

– Függetlenül attól, hogy
Péter mennyi alkoholt ivott,
a munkagödröt akkor is jól
láthatóan körbe kellett volna
keríteni a Tisza-hídon – szö-
gezte le a pedagógus.

Lapunk információi szerint
két szakértõi vélemény bizto-
san készült a balesetrõl. Az
elsõben az elhunyt felelõssé-
gét firtatták, viszont a máso-
dik, a szegedi bíróság megbí-
zásából készült anyag megál-
lapításai ennek ellent mon-
danak, és nyilvánvalóvá te-

szik, hogy kiket terhelhet fe-
lelõsség. Az utóbbi igazság-
ügyi szakértõ szerint össze-
függõ útelzáró korlátot kel-
lett volna építeni a hídra, a
veszélyre figyelmeztetõ tábla
nem látszódott, sõt a kivitele-
zõ saját technológiai elõírása-
it sem tartotta be, ezért fog-
lalkozási szabálysértést kö-
vetett el az építésvezetõ és
társa. A fiatalember vérében
az alkoholszint azon az éjsza-
kán 1.45 ezrelék volt.

Bíró Dániel

Még lezáratlan
Farkas Péter ügye

Október 10-én rendezték
meg a „Virágszínvonalasabb
Szentesért 2011.” környezet-
szépítõ verseny díjátadó ün-
nepségét. A 8. alkalommal
meghirdetett versenyre jelent-
kezõknek városszépítõ szán-
dékát jutalmazta az önkor-
mányzat és a szponzorok, így
a kertmûvelésben használha-
tó ajándékokkal térhettek ha-
za a pályázók.

A polgármesteri hivatal kö-
szöni a szponzoroknak, hogy
évek óta aktívan részt vesz-
nek a programban.

Fémtechnika Vasipari Kft.,
Szentesi Díszfaiskola (Sárréti
Gyuláné), G-K Házépítõ Kft.,
T-Ép-Kert Kft., Elektroglob
Kft., Flexil Kft. és Berek-
Zöldség 2010 Kft. (Imre
Péterné), Keraform Stúdió
(Börönte László), Metafor Kft.
(Gazdabolt), Szentesi Víz- és
Csatornamû Kft., Traj Lajos
erdészmérnök, Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola,
Aqua Öntözés Technika Kft.
(Csernus-Lukács Gábor), Vá-
rosszépítõ Kft. (Jászberény),
Kompan Képviselet (Bp.), 

Ajándékok

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban a Júliusban
címû színes, szinkronizált né-
met filmet vetítik október 25-
én, kedden 18 órakor.

Daniel fiatal tanár, kicsit
félszeg, észre sem veszi, hogy
tanítványai fülig szerelmesek
belé. Megbízható, messzirõl
látszik rajta, hogy rá lehet
bízni a viráglocsolást, ha nyá-
ron vakációra indulunk. Juli
az utcán árul bizsukat. Ha
Daniel elmegy mellette, Juli
vágyakozva néz rá, ám hiába.
Daniel egy másik lánnyal
ismerkedik meg, Melekkel,
aki Törökország felé indul.
Daniel utána ered. Útközben
felveszi a stoppoló Julit, aki
épp Daniel miatti szerelmi
csalódásában fordított hátat
Hamburgnak. Daniel és Juli
így együtt utazzák át Német-
országot, majd Ausztrián ke-
resztül Budapestre viszi õket
a sors, onnan pedig...

Filmklub

Az INVOKÁCIÓ „Segítsé-
gül hívás” Alapítvány (Ter-
ney Béla Kollégium Szentes)
megköszöni támogatóinak a
felajánlott szja 1 százalékos
támogatást, amelybõl a szo-
ciálisan rászoruló diákjaink
étkezési díját, valamint a kol-
légium szakköreit, kulturá-
lis- és sportprogramjait tá-
mogattuk.

Márciusban tárgyalják 

A büntetõeljárásról szóló törvény tavaly márciusi mó-
dosítása miatt került át Szegedrõl a szentesi bíróságra az
ügy – tudtuk meg Cseh Attilától, a megyei bíróság szóvi-
võjétõl. A tárgyalásokat 2012. március 19., 20., 26., 27., és
28. napjára tûzték ki Szentesen. A bíróság a tárgyaláso-
kon várhatóan több mint 20 tanút fog meghallgatni, to-
vábbá szakértõ meghallgatására is sor kerülhet. Elsõ fokú
ítélet meghozatala e tárgyalások eredményétõl függõen
várható. A büntetés 5 évig terjedõ szabadságvesztés lehet.

A régóta várt létesítményben 10-12 vitorlásgépet tárolhatnak. (A szerzõ felvétele.)


