
Pályakezdõ és friss diplo-
más közalkalmazottakat kö-
szöntöttek a városházán.
Idén huszonhatan álltak
munkába, s ami örömteli, a
pályakezdõk között többen
orvosok. Az október 27-i ren-
dezvényen Szirbik Imre pol-
gármester – egyebek mellett
– szólt arról, hogy a közszol-
gálat mindig más egy kicsit.
A közszolgálatban, ha az
ember elszúr valamit, akkor
a közösségnek tesz rosszat.
Nem könnyû a dolog, je-
gyezte meg. Az embernek
sokkal több a kritikusa, na-
gyobbak az elvárások. A
közszolgálatban közvetve
vagy közvetlenül mindig
emberekkel foglalkozunk.
Mindig emberi sorsokat ala-
kítunk. Bíztató szavakkal azt
kívánta, ne fogyjon el a kez-
deti lendület, ne fogyjon el a
hit, az eltökéltség. „Merjenek
bátran látni. Nem minden
úgy jó, ahogyan látják, nem
biztos, hogy mindig úgy
igaz. Legyen kritikai érzé-

kük. Maradjon meg a tiszta
hite az embernek, amikor el-
kezdi a pályáját. Egyre vi-
gyázzanak: aki bont, annak
tudni kell építeni. Nem min-
dig úgy sikerül, ahogy elter-
vezzük, de legalább a hit le-
gyen meg, hogy tudom azt,
hogy mit akarok.”

Íme a névsor:
Bajkó Melinda tanító, Végh

László testnevelõ tanár (Deák
Ferenc Általános Iskola);
Szabó Katalin óvodapeda-
gógus (Kertvárosi Óvoda
Nagytõkei Tagóvoda); Faze-
kas Zsuzsanna Petra biológia
és egészségtanár (Klauzál
Gábor Általános Iskola); Fá-
bián Nagy Ágnes szociális
munkás (Szentesi Családse-
gítõ Központ); Molnár Dániel
történelem tanár (Boros Sá-
muel Szakközépiskola, Szak-
iskola); Márton Edina nép-
egészségügyi ellenõr (Csm-i
Kormányhivatal Szentesi,
Csongrádi Kistérségi Nép-
egészségügyi Intézet); dr.
Grósz Tamás fogalmazó

(Szentesi Városi Ügyészség);
Horváth-Varga Zoltánné táj-
építõ mérnök (Bartha János
Kertészeti Szakközépiskola);
Papp Petra közgazdász, Végh
Márta szociológus (polgár-
mesteri hivatal); dr. Botos An-
namária, dr. Bozó Ildikó, dr. Er-
dei Norbert, dr. Kószó Péter,
dr. Pipas Andrea, dr. Puj Teodó-
ra, dr. Segec Karolina, dr. Söllei
Tamás, dr. Tóth Brigitta általá-
nos orvosok, dr. Ökrös Anita
gyógyszerész, Nagy Adrienn
szülésznõ, Farkas Dalma és
Keller Bianka gyógytornász
(Dr. Bugyi István Kórház);
Teremi Nikolett had- és
biztonságtechnikai mérnök
(MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezred); Papp Irén
pénzbeli ellátási csoport
ügyintézõje (Csm-i Kor-
mányhivatal Egészségbizto-
sítási Pénztári Szakigazgatá-
si Szerve, Szentesi Ügyfél-
szolgálati Iroda).

(A lapzártánkkor zajló
eseményre még visszatérünk.)
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Maradjon meg a tiszta hit

Az érintett épületek mind-
egyikének hõszigetelték a
homlokzatát és födémét, ki-
cserélték a külsõ nyílászáró-
it, felújították, helyenként
cserélték a belsõ épületgépé-
szeti rendszereit. A korszerû-
sítés következtében csökkent
az épületek fûtési költsége és
károsanyag-kibocsátása. A
nagyszabású projekt két esz-
tendõ alatt valósult meg.

– A projekt Szentes közel
félévszázados termálprog-
ramjában egy nagyon nagy
lépés. Egyedül, saját erõbõl
mindezt nem tudtuk volna
megtenni, és köszönöm azt a
segítséget, amelyet Magyar-
ország, azon belül Szentes
kaphatott. Remélem, hogy
ezek az eredmények, ame-

lyek a program részeként
vannak, nem csak Szentest
szolgálják, és a felhalmozó-
dott tapasztalatok mások
számára is inspirációt adnak,
a globális probléma megol-
dásához – jelentette ki Szirbik
Imre polgármester a sajtótájé-
koztatón.

A norvég nagykövetasz-
szony, Siri Ellen Sletner mun-
katársaitól már sokat hallott
a projektrõl. Mint mondta,
nem csak arról, hogy nagyon
jól és szakszerûen lebonyolí-
tották, hanem mert ez a pro-
jekt olyan rendkívül fontos
területet érint, amely abszo-
lút központi jelentõségû
Norvégia és Magyarország
együttmûködésében.

– A jövõben is nagyon fon-

tos, hogyan tudjuk az ener-
giaforrásokat hatékonyab-
ban felhasználni – fogalma-
zott a nagykövetasszony. –
Tartalmas beszélgetést foly-
tattam a polgármester úrral
és szakembereivel arról, ho-
gyan mûködik a városban a
geotermikus termálvíz fel-
használása. Szentes nagyon
nagy potenciállal rendelke-
zik, ami a geotermikus ener-
gia felhasználását illeti. A
múlt héten írtuk alá azt a
megállapodást, ami Magyar-
ország és a donorállamok
között létrejött,  ami az
együttmûködés folytatásáról
szól. A megállapodás értel-
mében új lehetõségek adód-
hatnak az ország számára a
jövõben is. Amennyiben a
városnak ilyen kiváló és ötle-
tes projektjei lesznek, az új
lehetõségeket jelenthet.

Kérdésekre válaszolva a
nagykövetasszony elmond-
ta, azok a projektek, melyek
nagyon jó ötletekkel rendel-
keznek, továbbra is számít-
hatnak támogatásra. Kivá-
lasztásuk a magyar hatósá-
gok körébe tartozik. Ám
a magyar  hatóságokkal
együtt határozzák meg azo-
kat a kiemelt területeket,
amelyek számíthatnak támo-
gatásra. A donorállamok fi-
gyelemmel kísérik a megva-
lósuló projektek sorsát.

Szirbik Imre bejelentette:
Szentes most már elsõsorban
a termálvízre alapozott villa-
mosenergia elõállítására
koncentrál, erre fõként Izlan-
don lát jó megoldási lehetõ-
ségeket.

Lovas József

A temetõk nyitva tartási rendje október 29.,
szombat és november 2. szerda között,
Mindenszentek és Halottak napján.

Alsó temetõ (ref.): 6-20; Bánomháti temetõ
(kat.): 8-20; Evangelikus temetõ 8-19; Görög-
keleti temetõ 8-19; Hékédi temetõ (ref.): 7-17;
Jézus Szíve templom kriptája: 9-16, hétfõn
(31-én) zárva! Középtemetõ (ref.): 7-19;

Szeder temetõ (ref): 7-19 óra.
Istentiszteletek a temetõkben: november 1-

je, kedd 14 óra: Szeder temetõ (ref.); 14 óra:
Evangelikus temetõ (ev.); 14.30 óra : Közép-
temetõ (ref.); 15 óra: Bánomháti temetõ (kat.);
15 óra: Hékédi temetõ (ref.) November 2-a,
szerda 15 óra: szentmise a Kálvária temetõ
kápolnájában.

A temetõk nyitva tartása

November 2-án, szerdán
9–11 óra között Szirbik Imre
polgármester, 14–16 óra kö-
zött Szûcs Lajos alpolgármes-
ter tart fogadónapot. A város
vezetõi hivatali helyiségük-
ben fogadják az ügyeiket in-
tézõket.

Fogadónap

Szentesi Élet

Rövid idõn belül két kapu-
sát is elveszítette a Hungerit-
MetalCom Szentesi VK nõi
vízilabdacsapata, így a veze-

tõségnek elsõdleges feladata
volt a hétvégén kezdõdõ
szezon elõtt, hogy a csapat
egyik kulcspozíciójába meg-
felelõ játékost igazoljon. A
tárgyalások sikerre vezettek
a Szeged 20 esztendõs kapu-
sával, a korábban éveken ke-
resztül Szentesen vízilabdá-
zó Gundl Diánával, így várha-
tóan õ lesz a csapat elsõ szá-
mú hálóõre ebben az idény-
ben. Tudását azonnal egy
rangadón bizonyíthatja.

(folytatás a 6. oldalon)

Széles repertoárral – a
könnyûzenei slágerektõl az
operetten, gyerekdalokon át a
népi játékokig – járja az orszá-
got Ágoston Anita. A szentesi
elõadómûvész ugyan mosta-
nában feltûnik a Cool Tv
NekedValó címû mûsorában
is, de azt gondolja, ezt is pro-
fiként oldotta meg. Miközben
gyerekeknek szóló elsõ leme-
zén dolgozik, vágya, hogy
énekesként híressé váljon.

Bár nem csupán egy kor-
osztályt céloz meg elõadó-
mûvészetével, október elején
mégis egy kifejezetten fiata-

loknak szóló tévémûsorban
lépett fel a 25 éves Ágoston
Anita. 

(folytatás az 5. oldalon)

Tudatosan a mûvészpályánItthon nyerne aranyakat

Tíz önkormányzati intézmény (kettõ szociális
otthon, egy bölcsõde, iskolák) energetikai rendszerét
korszerûsítették az Európai Gazdasági Térség
támogatásával Szentesen. A beruházás 2,2 millió
euróból valósult meg, amelynek 82 százalékát, 1,9
millió eurót az európai donorállamok – Norvégia,
Izland és Luxemburg – biztosította, míg 18 százalékát
a város költségvetése állta.

Folytatódik az együttmûködés

Európai segítséggel

Siri Ellen Sletner és Szirbik Imre a közös sajtótájékoztatón.

Fotó: Vidovics

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Azt mondja Lantos Balázs
órásmester, hogy 1967-ben kez-
dõdött az egész, amikor is a
családi hagyományokat foly-
tatva édesapja nyomán beállt
ipari tanulónak. Hogy miért?
Arra is megjön a válasz igen
hamar. Azért választotta a mes-
terséget, mert a 60-70-es évek-
ben igazándiból egy nagyon jó
szakmának számított, rengeteg
volt a javítanivaló óra, az órás
aránylag kevés. Mi tagadás,
atyai rábeszélés is benne volt
az elhatározásban.

Akkor még a Vas és Fémipa-
ri Szövetkezettel kötöttek szer-
zõdést, elsõ mûhelyünk vala-
hol a játékbolt környékén volt
a Kossuth utcán. Ahogy sza-
nálták az épületet, akkor ke-
rültek valamivel lentebb a
Kossuth utcán. Késõbb a szö-
vetkezet megszûnt, a Szegedi
Órás Szövetkezet lett az új gaz-
da. Egészen ’86-ig, amikor is a
társaság megszüntette az órás
részlegét. Onnantól a vállalko-
zók nehéz kenyerét eszik. – Az
idõre már csak ketten marad-
tunk a kollégámmal, a korábbi
8-9 fõs órásgárda szétspriccelt,
közülük többen vállalkozók
lettek, édesapám is elment
nyugdíjba – sorolja. – ’70-ben
szabadultam. Senkinek nem
kellettünk, mert nem illettünk
senkinek sem a profiljába. Jött
a vállalkozás, beléptünk az ak-
kori KIOSZ-ba, ami mára
Iposz lett. Azóta ketyeg az óra.

– És hogyan ketyeg az a bizo-
nyos óra? – faggatom tovább.

– Rapszódikusan. Nyilván
azért választottuk, mert ez egy
jó szakma, eleinte az is volt. Volt
munkánk, de ahogy a technikai
forradalom beütött a kvarcórák-
kal, onnantól kezdve egyre ke-
vesebb a dolgunk.

– A telefonokra is fogják. Azt
mondják, nem baj, ha nincs óra,
elõveszem a mobilomat és már-
is tudom, hogy mennyi a pontos
idõ.

– Igen, hallok én is ilyesmit.

Csakhogy a telefon az telefon,
az óra az óra. A telefont elõ
kell, hogy vegyem, sokunknak
még a szemüveget is föl kell
tenni, ahhoz, hogy lássa a szá-
mokat. Míg a karórára csak rá
kell pillantani, és máris ott van
elõttünk a pontos idõ. A mobil
egy bizonyos ideig tud helyet-
tesíteni egy órát, de egy idõ
után kényelmetlenné is válhat.
Ugyanakkor azt is észlelem,
hogy egyre inkább fordulnak
az emberek a mechanikus órák
felé. Aki teheti, aki bírja, me-
chanikus órát vásárol, nyilván
a jobb minõségût. Sokaknak
mindez az imázsához is hozzá-
tartozik. Zsebórát inkább di-
vatból tartanak. Egy részük
rossz minõségû. Javítani nem
nagyon lehet, nincs hozzá al-
katrész. Hogy a dobozában,
vitrinben tartsák, annak semmi
értelme. Az óra használati
cikk.

– Vannak, akik gyûjtik is.

– Az is igaz, de õk vannak ke-
vesebben.

– Japán, vagy a svájci óra a
keresettebb?

– Mindkét országnak vannak
jó, illetve gyengébb minõségû
gyártmányai. Másrészt megszo-
kás kérdése ez is. Kinél milyen
óraszerkezet vált be, ahhoz ra-
gaszkodik.

Itt egy rövid idõre abba ma-
rad a beszélgetés, vásárlók tér-
nek be a mûhelybe. Óraszíjat
szeretnének venni. Az óra láttán
a mester a fejét ingatja: – Ilyen
széles szíjjal nem tudok szolgál-
ni, nézzék meg az Óra és ék-
szerboltban – mondja, aztán azt
is elmagyarázza, hogy merre ta-
lálják az üzletet. S hogy ismét
magunkra maradunk, lehetsé-
ges hobbijáról faggatom:

– Nagyon szeretek fõzni, sü-
teményt sütni. Van egy kis bé-
relt telkünk a Tiszán, nyáron
szívesen töltöm ott a szabad-
idõm.

– Kulcsmásolással is foglal-
kozik?

– Második éve. Bevételpótló.
Mint már mondtam, a klasszi-
kus értelemben vett órajavítás
manapság nagyon ritka. Elõ-
fordul egy-egy komolyabb
szerkezetû fali-, vagy asztali
óra, az idõsebb korosztály ra-
gaszkodik még a felhúzós
órákhoz. 

– Látom, órákat is árul.
– Aránylag kevés készlettel

dolgozom, kifejezetten a szegé-
nyebb réteget célzó igényekkel.

Lantos Balázs ’67-ben kezdte
el a munkát. Rá is vágja nyom-
ban, ez már a 45. éve. 2000-ben
„Aranykoszorús mester” okle-
véllel tüntették ki. Nem is
olyan régen „Ezüstgyûrût” ve-
hetett át a Szentes és Vidéke
Ipartestületben. A szakmában
eltöltött 25 éves munkásságá-
ért kapta.

Lovas József
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A felsõpárti városrészben
található; a Rákóczi Ferenc
utca és a Szûrszabó Nagy
Imre utca találkozásánál.
Nem igazi tér. Az 1906-os vá-
rosrendezéskor nevezték el
az érintett területet Kálvin Já-
nosról, a nagyhatású refor-
mátorról. Régi igény volt
ugyanis Szentesen, hogy az
egyre terebélyesedõ város
északi részén is épüljön egy
református templom, a köz-
ponttól távolabb lakó hívõk-
nek. Utóbb Futó Zoltán volt
temesvári lelkész karolta fel
az ügyet, aki 1898-ban érke-
zett Szentesre, s a templom-
építés legfõbb szorgalmazó-
jává vált. Az új építmény he-
lyéül eredetileg a fenti utcák
keresztezõdését nézték ki, a
kisdedóvó közelében. A vá-
rosrendezéskor ezért kapta a
Kálvin tér elnevezést. Végül
az új templom a Jókai és Vö-
rösmarty utcák sarkán épült
fel 1912–14 között, de az
1906-ban elkeresztelt terecs-
ke megõrizte nevét. Kálvin
János, a francia származású
reformátor Noyonban szüle-
tett 1509. júl. 10-én. Apja vá-
rosi jegyzõ és káptalani ügy-
véd, édesanyja egy noyoni
polgár leánya volt. Kezdet-
ben egyházi pályára készült,
majd jogot tanult. 1531-tõl
Párizsban képezte magát, s
rendszeres résztvevõje lett a
reformáció támogatóinak tit-
kos összejöveteleinek. A re-
formáció híveinek üldözése
miatt 1535-ben Bázelba me-
nekült. Itt fejezte be legfõbb
mûvét, az Institutio religio-
nis Christianae-t, mely a re-
formátus teológia legmeste-
ribb dogmatikai mûve. (Ma-
gyar nyelvre elõször Szenczi
Molnár Albert fordította le

1624-ben.) Újabb menekülése
során, 1536-ban Genfben fel-
kérték a reformáció megszi-
lárdítására, ahol vallástaní-
tói, majd lelkészi állást nyert.
Itt írta világszerte ismert Ká-
téját. Szigorú egyházfegyel-
met követelõ elvei miatt
1538-ban számûzték Genf-
bõl, de 1541-ben visszahív-
ták. 1559-ben teológiai aka-
démiát állított fel, ahova a
legkülönbözõbb országokból
sereglettek az ifjak, így Ma-
gyarországról is. Önzetlen-
ségérõl és munkabírásáról
legendák maradtak fenn.
Nyomtatásban megjelent
mûvei mellett közel 3000
prédikációjának és értekezé-
sének kéziratát õrzik a genfi
és zürichi könyvtárak. Genf-
ben hunyt el 1564. máj. 27-
én. Az egykori Szentesi Re-
formátus Kör Kiss Bálint ut-
cai épületében állították fel
Kálvin János gipszbõl ké-
szült fejszobrát, Koncz Antal
szentesi szobrászmûvész al-
kotását.

Labádi Lajos

Ezüstgyûrûs órásmester

1922–1931 között gróf
Klebelsberg Kunó volt a val-
lás- és közoktatásügyi mi-
niszter, aki a népoktatás fej-
lesztését tûzte ki célul.
Nagyszabású elképzelései-
hez sikerült megszereznie
Bethlen miniszterelnök tá-
mogatását, s ami a legfonto-
sabb, rendelkezésére álltak
a szükséges anyagi eszkö-
zök is. Az érintett települé-
sek hatékony közremûkö-
désével az egész Alföldön
kiépítette a tanyai iskolák
rendszerét. E program kere-
tében Szentesen és környé-
kén is számos új külterületi
iskola épült, ill. több régi
iskolát kibõvítettek vagy
felújítottak. 

1924. június elején Szen-
tesre érkezett két miniszteri
kiküldött, s látogatást tettek
a meglévõ külterületi isko-
láknál, amelyek száma ekkor
15 volt. Ezek közül az elkö-
vetkezõ években állami tá-
mogatással felújították a ber-
kit, belsõecserit, hékédit,
derekegyházoldalit, kajánit,
kistõkeit, nagytõkeit, veker-
hátit, veresegyházit és za-
lotait.

A miniszteri kiküldöttek
1925 õszén feladatul kapták
annak megállapítását, hogy
a város mely területein lenne
szükséges új iskolák építése.
A szakértõk három városszé-
li határrészt jelöltek meg: Be-
rekháton, Nagyhegyen és
Lapistón. Az elképzelések

szerint mindegyik iskola
egy-egy tanteremmel, egy ta-
nítói lakással és a szükséges
mellékhelyiségekkel rendel-
kezne. Az építkezést csak
részben fizetné az állam, a
városnak is anyagi áldozato-
kat kellett vállalnia. Az épí-
tendõ elemi népiskolák célja-
ira a városnak legalább 2000
négyszögöles telket kellett
biztosítania; az építkezéshez
szükséges összes kézi- és
igás napszámot szintén az
önkormányzat volt köteles
szolgáltatni. Az építkezést
kizárólag szilárd anyagból
kellett végezni, vagyis vá-
lyogtéglát nem használhat-
tak. Az építési tervet az ál-

lam adta, viszont a költség-
vetést, a kiviteli- és részlet-
rajzokat a városi mérnöki hi-
vatalnak kellett elkészítenie.
Amennyiben a város nem fo-
gadná el ezeket a feltétele-
ket, úgy az állam megvonná
a beígért segélyösszeget, de
kötelezné a várost, hogy ön-
erõbõl építse meg az érintett
iskolákat. A képviselõ-testü-
let 1926. február 22-én meg-
szavazta a kért városi hozzá-
járulást, amely azt jelentette,
hogy elfogadta a kultuszkor-
mányzat által ajánlott 450
millió Korona segélyt, önerõ-
ként pedig 500 millió Korona
hitel felvételét határozta el.
Az iskoláknak az 1926/27-es

tanévre el kellett készülnie. 
1927 tavaszán folytatódtak

az építkezések: a minisztéri-
um ezúttal két új külterületi
iskola felépítését rendelte el:
az Alsóréti Munkástelepen
és Hékéd-Újtelepen. Az Al-
sórét nagykiterjedésû határ-
rész volt, a Tisza és a Kurca
egykori árterülete, közel a
városhoz. Az ármentesítés
után kimérték a birtokosok
között; a területén lévõ ta-
nyák száma megközelítette a
300-at. A tanköteles gyere-
kek eddig egy rossz, bérelt
helyiségben voltak elhelyez-
ve. Az új, két tantermes isko-
lának tehermentesítenie kel-
lett a túlzsúfolt berki elemi

iskolát is. 1928 nyarára el
kellett készülnie.

A Hékéd-Újtelep folyama-
tosan népesedõ munkásne-
gyed volt, ahol szükségessé
vált egy új, két tantermes
elemi iskola felépítése. A
hékédi határrészben ugyan
volt egy régi iskola, de az
már nem tudta befogadni a
növekvõ gyereklétszámot.
Ezért az öreg iskola bõvítése
helyett, egy új iskola építése
mellett döntöttek a Hékéd-
Újtelepen. Hamarosan kide-
rült, hogy az iskola szûk lett
a tanulók befogadására. A 3.
és 4. osztály annyira népes
volt, hogy az 1929-es tanév-
ben csak váltakozó félnapos
tanítás mellett lehetett fog-
lalkoztatni a növendékeket.
Ennek megszûntetése érde-
kében elhatározták egy új
tanterem építését. A helyhi-
ány nem szûnt meg, ezért új
megoldásként 1931-ben a kis
létszámú központi evangé-
likus iskolát a túlzsúfolt
Hékédi Állami Elemi Népis-
kolához csatolták, s a gyer-
mekeket szétosztották.

1929/30-ra a külterületi is-
kolák száma 21-re emelke-
dett, amelyek két iskolai kör-
zetre (városkörnyéki és kül-
területi) tagozódtak, egy
igazgató irányítása alatt. Az
iskolákba összesen 1418
gyermek tanult, 28 tanító fel-
ügyelete mellett. Eredmény-
ként könyvelhetõ el, hogy
amíg 1907-ben (közvetlenül

az államosítás elõtt) a tanyai
tanköteles gyermekeknek
53,15%-a nem járt iskolába,
addig az 1926/27. tanévben
csak 22,83% nem tett eleget
kötelezettségének. (A belte-
rületi iskoláknál 11,71%.)

Befejezésül még talán any-
nyit, hogy amikor nyilvános-
ságra került a városi köz-
gyûlés 1927. április 25-én ho-
zott határozata, miszerint
gróf Bethlen István miniszter-
elnök és dr. Bud János pénz-
ügyminiszter mellett gróf
Klebelsberg Kunó vallás- és
közoktatásügyi minisztert is
a város díszpolgárává vá-
lasztották, a város lakói
egyetértéssel és nagy öröm-
mel fogadták a döntést. Köz-
vetlen tapasztalásból tudták,
hogy a kultuszminiszternek
köszönhetõen Szentes hatá-
rában ekkorra már felépült,
vagy épülõben volt öt új ta-
nyai iskola, felújítottak, ki-
bõvítettek további tíz külte-
rületi iskolát, és tárgyalások
folytak az új központi refor-
mátus népiskola állami tá-
mogatásból történõ felépíté-
sérõl, amely 1929-re felépült
a Kossuth téren. A közfelfo-
gás szerint Klebelsberg gróf
azon kevés politikus közé
tartozott, aki nemcsak ígért,
hanem tett is, tehát a nagy-
közönség szívesen látta õt
Szentes város díszpolgárai-
nak sorában.

Labádi Lajos

Az elemi népiskolák története Szentesen (XV.)

Klebelsberg kultuszminiszter nem csak ígért, tett is

Utcáink, tereink névadói (61.)

Kálvin tér

Az alsóréti népiskola tanulói és tanárai 1932-ben.
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Október 23. nemzeti ün-
nepünk, a törvény és a nap-
tár szerint piros betûs nap.
Az ünnep azonban igazából
a szívekben van. Ünnepé
egy napot az avat, amit
az emberek számára jelent
– ilyenkor emlékezünk a
megtörtént eseményekre,
s azok szereplõire gondo-
lunk. Azokra, akik egy adott
pillanatban valamit elin-
dítottak – hangsúlyozta
Szirbik Imre a megyeházi
ünnepségen.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeire
történõ városi megemlékezés
vasárnap délelõtt ünnepé-
lyes zászlófelvonással kez-
dõdött a Kossuth téren, majd
az 56-os kopjafánál folytató-
dott, ahol az önkormányzat
és társult szervezetek elhe-
lyezték a megemlékezés ko-
szorúit.

A megyeházán Szirbik Im-
re polgármester ünnepi be-
szédében elmondta: a napok-

ban Strasbourgban, az Euró-
pai Parlamentben járt a nem-
zeti delegáció tagjaként, és
látta az ülésteremhez legkö-
zelebb esõ magyar emléket,
mely egy lyukas, piros-fe-
hér-zöld lobogó. Több
nyelven ismertetik, hogy mit
jelent ez a zászló Európának
és a magyaroknak. Ez az ese-
mény volt az elsõ diktatúra
elleni fellépés és komoly át-
törés a diktatúra fölött a 21.
században. Elbukott ez a for-
radalom, a zászló megfakult
már, de magával vitte a pesti
utcát, és üzeni Európa polgá-
rainak, hogy vigyázzanak és
tudják, hogy minden demok-
rácia alapja a diktatúra elleni
fellépés. 

– A 20. századnak nagyon
sokszínû diktatúrája volt, de
mindnek megszámlálható ál-
dozatai voltak. Mindig van
veszély arra, hogy egyszer
valaki úgy érzi, hogy túl-
hatalma van – figyelmezte-
tett a polgármester, majd ki-

tért arra, hogy amikor emlé-
kezünk, akkor az emlékek-
ben ott kell lennie annak a fe-
lelõsségnek, amely a 20. szá-
zadon végigvonult, és 1956-
ban Budapesten megmutatta
a világnak, hogy nem sokáig
hallgat a nép. 1956 közel van
még, 55 év telt el a napok kö-
vetésében. Évtizedekig hall-
gatás volt, aztán felszínre ke-
rült sok minden. Ma még so-
kan járnak a temetõbe egy-
szerû kiskatonák sírjaihoz,
mártírokhoz, kivégzettek
parcelláihoz, de mindannyi-
unknak lelkiismeretében ott
kell lennie: diktatúrákból
mindig csak ilyen a kivezetõ
út, ez pedig nem fordulhat
elõ ismét. A demokráciához
párbeszéd kell. A párbeszéd-
hez pedig olyan emberek,
akik bár másképp gondol-
kodnak, de értik egymás sza-
vát, és közösen akarják azt,
hogy az emberek boldogulja-
nak - mondta.

(folytatás a 4. oldalon)

Nemzeti ünnepünk alkal-
mából október 23-án dísz-
polgári címet vehetett át a
szentesi születésû Berkes Já-
nos, akit korábban, 2005-ben
Városért Emlékéremmel is
kitüntettek. Az operaénekes
muzsikus családból szárma-
zik, édesapja szintén énekes
volt. Nyaranta mûvészbará-
taival rendszeresen szóra-
koztatja a helybeli közönsé-
get, a Szent Anna Római Ka-
tolikus Templomban és az
operett koncerten.

Az anyai és apai ágon is
szentesi születésû énekes szá-
mára óriási meglepetés volt a
díszpolgári cím, nagyon meg-
hatódott és örült annak is,
hogy a kitüntetésben egyszer-
smind elismerték õsei, felme-
nõi munkáját, érdemeit is.
Mint mondja, büszke városá-
ra – ezt fennen hirdeti mindig
-, s büszke arra, hogy a szen-
tesi polgárok ilyen formában
ismerték el eddigi tevékeny-
ségét. 

– Nyáron voltam Firenzé-
ben, a reneszánsz szülõhe-
lyén. Abban a csodálatos vá-
rosban, amit a polgárok hoz-
tak létre, s ahová milliók za-
rándokolnak el. Firenze is a
szorgalmas, puritán polgár-
ság szüleménye volt. Az jut
eszembe mindig, hogy a pol-
gári összefogásból élt az ókor-
ban, a reneszánszban és él
mai is Európa. Ezt szem elõtt
kell tartani és ezt kellene taní-
tani a fiataloknak is. Össze
kell fogni, puritán, egyszerû
életet kell élni és szorgalma-
san dolgozni, és akkor a haza
valóban fényre fog derülni –
vallja az operaénekes, aki szí-
vesen emlékszik vissza gyer-
mekkorára, Szentesre és az itt
töltött idõre.

Emlékei felidézése közben
eszébe jut az óriási étterem a
piactérnél, amely eredeti álla-
potában megvolt még akkor.
A vasútállomás restije, amely-
ben fiatal korában jó pörkölte-
ket evett, sokszor még élõze-
ne kíséretében. A Tisza parti
nyaralások, focizások, az a

nyüzsgõ élet, mely a tiszai
strandot a ’70-es években jel-
lemezte. 

– Mindig boldogan jövök
haza, de sajnos általában csak
a fellépéskor tudom megláto-
gatni az itthoniakat. Legutóbb
az öregek világnapján vol-
tunk itt Kállai Borival. Tartom
a kapcsolatot a Szentesrõl el-
származott mûvészekkel is,
például Pitti Katalinnal, akivel
a római katolikus templom-
ban léptünk fel legutóbb a ha-
zai közönség elõtt – mondta
lapunk érdeklõdésére az ope-
raénekes, aki rendszeresen
szerepel operaházak színpa-
dain, de látható televízió mû-
sorokban is. Tanítani viszont

nem szokott, mert saját beval-
lása szerint az énekóra nem
45 percig tart nála. – Ez egy
hosszabb munkafolyamat.
Voltak növendékeim. Mikor
tanítottam õket, kijöttek hoz-
zám, fél délelõtt ott voltunk,
énekeltünk, majd átbeszéltük
a szerepet, a technikát, és fõz-
tünk valamit vagy boroztunk.
Szívesen segítek a pálya iránt
érdeklõdõknek, segítek, hogy
a tehetségek olyan tanárok-
hoz jussanak el, akikben bí-
zom. Kerestek már meg ilyen
tanácsért a környékrõl is –
zárta gondolatait Berkes János,
aki megígérte, jövõre is bizto-
san találkozhatunk vele szen-
tesi koncerten. Cs. L.

Díszpolgári cím Berkes Jánosnak

Felmenõim érdemeit
is elismerték

– A történelem ismétli ön-
magát. Megint magunkra
hagyatkozva kell megmutat-
nunk a világnak: talpra ál-
lunk. Most a csendes építke-
zés ideje jött el. Nehéz idõ-
szak lesz ez is, de legalább
megtörténik végre, hogy
olyanná építhetjük hazánkat,
amilyennek látni szeretnénk
– hangzott el B. Nagy László
beszédében, aki az est fõszó-
noka volt a Fidesz helyi szer-
vezete által az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 55.
évfordulójának tiszteletére
rendezett ünnepségen.

A Református Nagytemp-

lom melletti kopjafánál
tartott megemlékezésen a
Csongrád megyei kormány-
megbízott hangsúlyozta: hi-
szi, hogy amíg bennünk van
az ’56-osok becsülete, addig
helytállunk a válságban. El-
mondta: a magyarság Kár-
pát-medencei történelme so-
rán többször volt bajban,
mint ahányszor a nyugodt
építkezés, gyarapodás idõ-
szakát élhette. Hol megszál-
lás, idegen uralom, szétsza-
kítottság, hol gazdasági vál-
ság miatt szenvedtünk, de
mindig meg tudott újulni,
talpra tudott állni a nemzet.

– Ha néha fogytán lenne a
hitünk és a bizakodásunk,
merítsünk erõt az elõttünk
járók példájából, tanuljuk el
a pesti srácoktól az elszánt-
ságot, és változtassuk tett-
erõvé – jelentette ki, mielõtt
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõvel elhelyezte a
megemlékezés koszorúját. A
KDNP részérõl Halmai István
és Molnárné Tóth Györgyi, a
Fidelitastól Puskás Nikolett és
Mata József koszorúzott, az
emlékezõk pedig mécsese-
ket, gyertyákat helyeztek el a
kopjafa körül.

Cseh-Lakos

Tévesen közöltük a Még lezáratlan Farkas
Péter ügye címû, lapunk múlt heti számában
megjelent cikkben Cseuz László nyilatkozatát,
mikor azt írtuk, egy szegedi rendõr megjegy-
zést tett a tragédiában elhunyt fiatalemberre.
Ezzel szemben az történt, hogy a híd felújítá-
sát végzõ cég képviselõje fogalmazott úgy a
késõbb Cseuz Lászlót is kihallgató szegedi

nyomozónak, hogy minek kell egy alkoholis-
ta biciklissel ennyit foglalkozni. Ezt a rendõr
elmesélte a nyugdíjas testnevelõnek, õ pedig
lapunknak. A pontatlanság miatt elnézést ké-
rünk az érintettektõl.

Helyesbítés

Életrajz
Berkes János 1971-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zene-

mûvészeti Fõiskolán, majd a Magyar Állami Operaházhoz
szerzõdött, az Anyegin Lenszkijeként debütált. Azóta tagja
az operaháznak, de 1981-1984 között a bécsi Raimund
Theaternek is magánénekese volt. Elsõ díjat kapott 1976-
ban a Nemzetközi Toti dal Monte Énekversenyen, 1979-ben
a Belga Televízió Opera és Énekversenyén a nemzetközi
zsûri különdíját nyerte el. 2007-ben vehette át a Magyar
Köztársaság Érdemes Mûvésze kitüntetést és az Optimus
díjat, az Oláh Gusztáv-emlékplakettet, 2008-tól a Halhatat-
lanok Társulatának Örökös Tagja.

A városi ünnepség a Kossuth téren kezdõdött.

A diktatúrából mindig ilyen a kivezetõ út

Nem fordulhat elõ ismét

Megint talpra kell állnunk

A Fidesz helyi szervezete a kopjafánál emlékezett. (Fotó: Vidovics)
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A Horváth Mihály Gimná-
zium az elmúlt pénteken
rendezte meg az általános is-
kolákból újonnan érkezett
kilencedikesek számára a
gólyaavató estet az ifjúsági
házban. Tóth Tibor, a rendez-
vény pedagógus koordináto-
ra szerint a végzõs diákok
már hetek óta lázban égtek,
és szervezték azokat a fel-
adatokat, amelyek teljesíté-
sével a kisgólyák teljes jogú
„gimistává” válnak. Az álta-
lánostól eltérõen, õk nem
osztályonként alakítottak ki

csapatokat, hanem „összeke-
verték” az újoncokat, így
nemcsak az osztályok, ha-
nem az egész évfolyam job-
ban megismerhette egymást,
szurkolhattak a sikeres telje-
sítésért. Természetesen nem
hiányozhattak az olyan fel-
adatok sem, mint például: ki
kellett menni a városba és
megszervezni, hogy valahol
rántottát süssenek, majd mi-
nél hamarabb visszaérni.
Szükség volt a kreativitásra,
a gyors reagálásra, hiszen
olyan tárgyakat kellett „elad-

ni” a zsûrinek, melyeket iga-
zából nem is nagyon lehetett
mire használni, például ka-
vicsot, színes ruhafoszlányt,
stb. De nem ártott a kéz-
ügyesség sem, hiszen ott
voltak a léggömbök is, ame-
lyeket meg kellett borotvál-
ni. Egy nagyon jó hangulatú
rendezvényen a gólyák ízelí-
tõt kaphattak abból, hogy
mire számíthatnak az elkö-
vetkezendõ idõben, a tanulá-
son kívül.

Garai Sz. Imre

Ugye, voltál a temetõben és
megemlékeztél azokról, akiket
amíg élsz, nem felejthetsz el?
Hát a gyermekeid, unokáid,
(dédunokáid) megtalálnák-e a
legkedvesebb sírjaidat?

Akit tetten érnek azon, hogy
más sírjáról lelopja a virágot,
azt lefényképezném és a fényké-
pét kitetetném a helyi újság
címlapjára névvel és lakóhely-

lyel. Ennek talán lenne mások-

ra is jó hatása.

Büszkék vagyunk a szegedi

egyetemre, meg a fõiskolára is,

de a szívünkhöz a szentesi álta-

lános iskolák és középiskolák jó

tanulói állnak legközelebb, ve-

lük szeretnénk a szegedi egyete-

mek és fõiskolák további sikere-

it biztosítani.

Új magyar világsiker szüle-
tett! Magyar nõi páros nyerte
a rúdtánc világbajnokságát.
Nagyszerû! De én ennél is
többre fogom becsülni azt az
örömtáncot, amit minden
munkához jutott magyar dol-
gozó ember jár majd, amikor
felveszi a fizetését.

Vannak-e példaképeid bár-
milyen területen? De te, kedves
olvasó, miben vagy követendõ
példa? Ne érd be kevesebbel!

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

Kovács István nyugállományú vezérõr-
nagy a helyõrségi klubban beszélt katonai
pályájáról. A „Találkozás volt parancsnoka-
inkkal” címû közmûvelõdési sorozat októbe-
ri eseményén nyûgözte le hallgatóságát.
Alábbiakban az elõadás második (befejezõ)
részét olvashatják.

– Közben állandóan ment a haderõ variálá-
sa. 1973-ban alárendeltségbe kerültünk a nyír-
egyházi hosszú-puskás hadosztályhoz. Szol-
nok testvér zászlóalja lettünk. El voltunk szok-
va a lövésztempótól. Na, akkor jött olyan 3-4
éves szívatás, mert az volt a jelszó, hogy be
kell törni bennünket – folytatta a tábornok.

1975. január 1-jével századparancsnok let-
tem. Orosházán volt vagy 147 fõs századom,
szinte beletartozott mindenki. Szívtam, mint a
torkosborz, megesett, hogy a tizenegy szoba-
parancsnokomból tíz ki-kidobbantott a lakta-
nyából, a tizenegyedik azért nem, mert õ volt
az ügyeletes. Egyébként rendes srácok voltak,
az eget el lehetett volna velük húzatni.

Öt évig húztam századparancsnoki rang-
ban, 1980-ban, az árvíz befejezése után a Kö-
rös környékén lubickoltunk, aztán úgy jöttem
vissza, hogy szeptember 1-jétõl papíron kikép-
zõ tiszt leszek, a valóságban 5 évig hadmûve-
leti tiszt lettem, amit veszettül szerettem csi-
nálni. Igen ám, csak nekem nem volt katonai
fõiskolám. Valamit tanulni kellene. A parancs-
nokom azt javasolta, hogy kezdjek el intenzí-
ven oroszul tanulni, mert az egyéves nyelvi
elõkészítõ után a Kujbisevi Mûszaki Akadémi-
ára megyek. Nekiláttam a tanulásnak, aztán
más ment ki helyettem.

Közben levelezõn elvégeztem a Dunaka-
nyar Egyetemet, a Kossuth Lajos Katonai Fõis-
kola pedagógiai karát. Utána a mûszaki sza-
kot 1989-ben. Azt követõen alosztályvezetõ
lettem, de még mindig Orosházán.

És eljött a rendszerváltás, igaz, sok variálás-
sal, de kellemes élmény volt, mert párttitkárok
már nem sétáltak a laktanyában. Beindult a
haderõcsökkentés. ’91-ben összevonták a pon-
tonos hídászezredet, a csongrádi mûszaki ez-
redet, meg az orosházi, akkor már 87. mûszaki
technikai ezrednek keresztelt kiképzõközpon-
tot. Innentõl kezdõdött el tulajdonképpen a
mozgalmas katonai pályám.

Megint szerencsém volt. Valahol tekereg-
tem, mert szóltak, hogy Szentesre kell men-
nem. Este fél 10 körül talpig fegyverben meg-
érkezett a különfutár, lezárt boríték, ahogyan
kell, minden. Hozzáfogtunk a 87-es Mûszaki
Alezred megalakításához. Közben lementek a
személyi beszélgetések Csongrádon, Oroshá-

zán, Szentesen. Elkezdõdött a harc a beosztá-
sokért. Rólam szerencsésen megfeledkeztek.
Szentesen azért, mert még nem ide tartoztam,
Orosházán meg azt sem tudták, merre teker-
gek. Valamivel késõbb azt mondták: állásépítõ
zászlóaljparancsnok vagyok.

’91-ben már erõsen lövöldöztek a déli szom-
szédnál. Szabadságról hívtak vissza, azt
mondták, meg kell erõsíteni a mérõpontokat a
határnál. Mindenféle biztosítás és forgalom-
szabályzás nélkül indultunk el Dunántúlra, az
osztrák-magyar-szlovén határhoz. Háromna-
pos túra volt, Szegedtõl Pécsig szinte csak ju-
goszláv rendszámú autóval találkoztunk.
Visszafelé Barcsnál meg kellett állnunk, a hely-
béliek mondták, hogy a jugoszláv televízióban
mutatták, merre járunk. Na, mondom, az elhá-
rítás megint jól dolgozott. Féltek, elõzõ héten a
jugók a barcsi temetõt szórták meg. A határnál
láttuk a hatalmas torkolattüzeket, ahogy a
szerb tüzérség lõtte a horvátokat.

93-ban kineveztek kiképzési parancsok-
helyettesnek. Részt vettem a Monostori erõd
helyreállításában. Aztán megint létszámleépí-
tés, a mûszaki csapatok megmentése érdeké-
ben legelõször szétszórták a gépkezelõkép-
zést. Megindult a találgatás: Ercsi, Szentes,
Szeged. Ebbõl csak egy alakulat maradhat.
Szentes nyert. Megváltozott a nevünk is, 87-es
Mûszaki Ezred, és le lettünk kopaszítva szinte
csak a mûszaki feladatokra.

Azért ráeszméltek, hogy mûszaki csapatok-
ra csak szükség van. A mûszaki ezredbõl dan-
dár lett. Parancsnokhelyettes lettem. Munka

volt, de már nemcsak határon belül, hanem
azon kívül is. Beindult az intenzív nyelvi föl-
készítés is a NATO-csatlakozás miatt. Mezei
Gábort beiskolázták, engem bíztak meg a pa-
rancsnoki teendõk ellátásával ’98. szeptember
1-tõl. Akkor jött az árvíz, a hómentés, aztán
megint árvíz, hómentés. ’98 novemberétõl
2001-ig szinte le sem álltunk, mindig közbe
jött valami.

Mezei tábornok ’99-ben megcsinálta a
nyelvvizsgát, úgy volt, hogy utána engem is-
koláznak be. Helyette három hónapra Angliá-
ba vezényelték, novemberben jött vissza, de-
cember 1-jével átvette a parancsnokságot. En-
gem pedig Okucsániba küldtek, mûszaki kon-
tingens parancsnoknak. Egy évet töltöttem
kint, katonai pályafutásom legszebb idõsza-
kát. Emberpróbáló év volt.

– Szeptember 1-jével megkezdtem a vezér-
karit. Beiskoláztak. Ami nehéz volt benne,
hogy ülni kellett, nem voltam hozzászokva.
2003. február 13-án Mezei tábornok nyugdíjba
ment, akkor megbíztak a dandárparancsnoki
teendõk ellátásával, mint utóbb megtudtam,
vagy öt jelentkezõ volt a tábornoki helyre.
Ment a hatalmi harc, ki legyen a dandárpa-
rancsnok. A végén rám esett a választás. 2006.
július 24-ig húztam. Nagyon bosszantott a do-
log, amikor egy év múlva a dandárból hirtelen
mûszaki zászlóalj lett. Nagy veszteség volt ez
a magyar honvédségnek, de leginkább az ala-
kulatnak. Ugyanis fölépítettünk valamit, jól
összeszokott csapattal dolgoztunk, a fiatalab-
bakat is felelõsségre nevelte. Most újra ezred,
ez nagy öröm a számomra. Enélkül az alaku-
lat nélkül nem nagyon lehet meglenni. A mû-
szaki szaktudásra, a mûszaki katonák lelemé-
nyességére nagy szüksége van a hazának.

Lejegyezte:
Lovas József 

Szép, de nem hagyományos katonai pálya volt

Emlékezik a vezérõrnagy (2.)

(folytatás a 3. oldalról)
Az ünnepségen került sor

a díszpolgári címek és a
Szentes Városért Emlékér-
mek átadására. Díszpolgári
címet vehetett át Berkes Já-
nos operaénekes, Vajdovich

István orvosprofesszor és
Homoki-Nagy Mária történész
professzor. A Szentes Váro-
sért Emlékérmet kapta Ber-
kecz István, Hankó Györgyné,
Horváth György, Katona-Kiss
Zoltán és a gondozási köz-

pont, illetve a több ciklusban
munkát végzett önkormány-
zati képviselõk, köztük Ba-
ranyi Imre, Füsti-Molnár La-
jos, dr. Rébeli Szabó Tamás,
Hornyik László és Törõcsik
Zoltán.

A diktatúrából mindig ilyen a kivezetõ út

Nem fordulhat elõ ismét

A közel 800 fõs tanulói lét-
számmal rendelkezõ Zsoldos
Ferenc Középiskola és Szak-
iskolában is felavatták a gó-
lyákat. A „Zsoldos Napok”
programsorozat megkoroná-
zásaként péntek este avatták
fel az iskola legfiatalabb ta-
nulóit. Molnár Szilvia, a diák
önkormányzat munkáját se-
gítõ szakközgazdász és iro-
dalomtanár örömmel újsá-
golta, hogy rengeteg „gó-
lyát” avattak. A fiatalok
igyekeztek a külsõségekben
is megfelelni annak az írat-
lan szabálynak, hogy jelez-
zék valahogy, õk a gólyák, és

hogy ki, melyik osztályba
tartozik. A feladatok sokszí-
nûek voltak. Itt is, mint szin-
te minden gólyaavatón a bel-
sõ feladatok mellett külsõ
próbák is voltak, melyeket a
városban kellett teljesíteni.
Ezeket ellenõrizni, s egy kis
segítséget nyújtani a „kicsik-
kel” mentek a „nagyok” is. A
programsorozat leglátványo-
sabb része talán az osztály-
közösségekbõl „épített” em-
berpiramis volt, nagy derült-
séget okoztak vele, de  tap-
sot kaptak  azok is, akiknek
különbözõ táncokat kellett
felismerni, és eltáncolni. Kü-

lönösen a balett bemutatásá-
val voltak gondjaik a ver-
senyzõknek, de megoldot-
ták. Az is igaz, hogy az Álla-
mi Balettintézet nem köztük
fogja keresni a jövõ baleriná-
it.

Pintér Etelka igazgató elé-
gedett volt a szervezéssel, il-
letve a tanulók és a pedagó-
gusok hozzáállásával, hiszen
egy nagyon jó hangulatú
rendezvénysorozatnak értek
a végére, és talán sikerült
egyfajta közösség- összefogó
hangulatot is létrehozni

(garai)

Az elsõsök emberpiramisa
a Zsoldosban

Közösségépítõ HMG-s gólyaavató

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics
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Hagyományosan október
23-én nyílt meg az Alföldi
Fotószalon. Idén már a 17.
alkalommal mutathatják be
képeiket a fotósok. Az alko-
tók már nem csak a régióból
neveznek be a rangos sereg-
szemlére, hiszen a pályázat
és kiállítás az 1980-ban in-
dult Dél-alföldi Fotószalon-
ból Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megyét felölelõ
régiós eseménnyé nõtte ki
magát.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ és fotóköre által
idén is meghirdetett felhí-
vásra 66 szerzõ több mint
300 fotót küldött be, a neves
fotómûvészekbõl álló zsûri
ebbõl 45 fotós 60 mûvét fo-
gadta el a kiállításra. Az ifjú-
sági házban a megnyitón Se-
res Antal és gimnazista tanít-
ványai éneke és gitárjátéka
festette alá a falon sorjázó
fotográfiákat. A mûvekbõl
a világ sokszínûsége tárul
elénk, állapította meg beszé-
dében Szirbik Imre. A fotós
egyszeri pillanatot akar el-
kapni, de a pillanat megra-
gadása akkor az igazi, ha
még sokáig ott rezonál ben-
nünk, fogalmazott Szirbik
Imre. A polgármestertõl ve-
hette át a díjat az elsõ helye-
zett, kecskeméti Szabó Maya
a Determináció címû képé-

ért, a második, szintén kecs-
keméti Zvaló László Gombok,
Kockák, Pálcák címû kollek-
ciójáért, és a 3. helyezett
Nagy István, a Szentesi Fotó-
kör vezetõje Kõ-kövön V. cí-
mû alkotásáért. Emellett
több különdíjjal is elismerték
a pályázók magas szintû
munkáit. 

A képkészítési technikák
és a témák kimeríthetetlen
tárháza fogadja a látogatót a
kiállításon. Mint megtudtuk,
a zsûritagok személye kiváló
motivációt jelentett az alko-
tók számára: Baricz Katalin,
Kasza Gábor és Telek Balázs fõ-
városi fotómûvészeknek kel-
lett megfelelni. A bírálóbi-
zottság kifinomult ízléséhez

idén Szabó Maya állt a leg-
közelebb, aki visszatérõ al-
kotó és gyõztes már a sereg-
szemlén. Finom alkotást ho-
zott létre, barna, régies tó-
nussal, de a kompozíciója
nagyon is mai. A Kecskeméti
Fotókör rendszeresen részt
vesz a szentesi pályázaton, s
bár Maya még csak 10 éve
tagja az alkotóközösségnek,
a két fotókör kapcsolata ré-
gebbre nyúlik vissza. Az Al-
földi Fotószalonon nyertes
mûve kallitípia, melynek sa-
játossága, hogy megismétel-
hetetlen, valamint az anyag-
hoz való kötõdése. Utóbbi
nem véletlenül áll közel a
vegyésztechnikus hölgyhöz.
Hosszadalmas folyamat egy-
egy ilyen kép elkészítése,
tudjuk meg tõle: akár napo-
kig eltarthat, így érthetõ,
hogy közben az alkotó és
mûve kapcsolata is eltér az
átlagostól, ami szintén von-
zó az archaikus eljárásoknál. 

Nem sokan, néhány tucat-
nyian kísérleteznek vele az
országban, köztük Nagy Ist-
ván, aki cianotípiájával nyer-
te el a 3. díjat. A helyi fotó-
körbõl rajta kívül Doba Lajos,
Kozma Anita, Králik Emese,
Levendovics György és Ráfi
Dénes alkotásai kerültek a ki-
állított képek közé.

(darók)

Fotóiskola

A Szentesi Mûvelõdési Központ és a Szen-
tesi Fotókör szervezésében fotóiskola indul
kezdõk részére, a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban. A hallgatók a fotóiskolában megta-
nulják a digitális fényképezés szabályait,
megismerkednek az ACDSee és a Photoshop
használatának alapjaival, megtanulnak
szkennelni, retusálni. Beiratkozás és az elsõ
foglalkozás idõpontja november 14-én, hét-
fõn 18-20 óráig. 

Nõi Szalon
A Mûvelõdési és Ifjúsági Házban novem-

ber 7-én, hétfõn 17 órakor Kor-határtalanul
címmel klubtalálkozót rendeznek a Szent-
endrei Nõi Szalon Egyesület és a mûvelõdési
központ szervezésében, ahol neves orvosok,
szakemberek adnak tanácsot a testi-lelki
egészség, a külsõ-belsõ harmónia megõrzé-
sével és az egészséges életmóddal kapcsolat-
ban. A beszélgetést Endrei Judit – tévés sze-
mélyiség, író, vállalkozó vezeti. A rendez-
vényre a belépés díjtalan.

(folytatás az 1. oldalról)
Mint meséli, tavaly az RTL Klub már hívta

egy szereplésre, de arról nem publikus okok
miatt lemondott. Azonban ismét ráakadtak a
szerkesztõk, persze, nem volt nehéz dolguk,
hiszen az interneten széltében-hosszában
megtalálhatók a fellépéseirõl készült felvéte-
lek, könnyen ráklikkelhettek a videomeg-
osztó oldalakon.

Bulvárban is értéket teremt
A Cool TV-n hétköznap délutánonként lát-

ható NekedValó címû mûsor egyik élõ adá-
sában énekelt a szentesi elõadó, aki ezt így
kommentálja:

– Ez a szereplés nem jelenti azt, hogy azo-
nosultam is a mûsorral, hiszen az elõadott
dal kritikát is megfogalmaz a Való Világ cí-
mû valóságshow-ról: amit az egész sugall,
vagy mutat. Lehet, hogy sokak által lenézett
szerepkör egy ilyen mûsorban való megjele-
nés, de egy igazi profinak ebben is tudni kell
értéket teremteni. Ez egy kihívás volt szá-
momra, s annyira tetszett a mûsorkészítõk-
nek, hogy további felkéréseket kaptam az
RTL-csatornától.

A mûsorban egyébként Adele Rolling In
The Deep címû számát adta elõ, melyet Var-
ga Kis Sándor és Mészáros Gábor (Murphy) tel-
jesen átdolgoztak. A magyar nyelvû dal ár-
mányról és szerelemrõl, manipulált boldog-
ságról szól, amivel a Való Világ nézõi szem-
besülhetnek, és sikert aratott. A kihívás mel-
lett Anita visszaigazolást várt, ezt meg is
kapta a következõ lehetõségekkel; aki figyeli
a mûsort, november elsõ felében újra láthatja
Anitát élõben a NekedValó-ban.

Fõállású énekesként járja az ország iskolá-
it, óvodáit, mûvelõdési házait. Mindenben
magára van utalva: fellépésein a hangtechni-
kát is egyedül szereli fel, aztán magára ölti a
mesejelmezt – amikor gyerekeknek dalol – s
hogy mennyire nem könnyû ez a mûfaj, a
konkurencia miatt komoly referenciákat,
portfóliót is fel kell tudnia mutatni.

Tanító szándék az elsõ lemezén
Anita hetente többször fellép idõsek elõtt

is, de kedvence a gyerekközönség. Debütáló
lemezét is nekik szánja. Szerzõtársaival, a
szövegíró Varga Kis Sándorral és a zeneszer-
zõ Murphy-vel 10 új dalon dolgoznak, s még
a télen szeretnék egy koncerten is bemutatni
a hanganyagot, mellyel szintén értékteremtés
a céljuk. A gyerekek önzetlenségébõl erõt
merítõ énekesnõ tanító jellegû, tanulságos
szövegeket énekel nekik elsõ lemezén.

A rendkívül öntudatos fiatal mûvész - aki
3 éves kora óta énekesnek, vagy színésznek
készül - azt mondja, ha már önerõbõl, egye-
dül, nehézségek árán ennyi mindent elért,
arra vágyik, hogy bekerüljön az országos
médiába. Bár korábban szinkronszínészetet
nem másoktól, mint Simorjay Emesétõl (Pa-
mela magyar hangja volt a Dallasban), s
Tomasevics Zorkától (a legismertebb szinkron-
rendezõ) is tanult, nem ebben, hanem éne-
kesként szeretné céljait megvalósítani, neki a
színpad való. A neves énektanár, Sík Olga
egyik tanítványa, Lengyel Barbara segítségé-
vel is készült erre a pályára.

Anita õszintén beszél arról is, hogy a köz-
vetlen környezetén és néhány tanárán kívül
senki sem hitt benne. Az egykori szegvári is-
kolás elsõként dr. Lehoczkyné Kehrer Anikót,
alsós osztályfõnökét említi, aki már elsõs ko-
rában felfigyelt a benne rejlõ tehetségre. So-
kat köszönhet Lantos Mária énektanárnak,
csakúgy, mint Vass Tibor ballagtató osztályfõ-
nöknek, Rozgonyiné Szabó Mária tanárnõhöz
színjátszó körbe járt, Lukács Istvánné tanító-
nõ szereplési lehetõségekkel segítette fejlõdé-
sét, Orvosné Jaksa Mária magyartanár szava-
lóversenyekre készítette fel Anitát.

Az ambiciózus énekes nem keres példaké-
peket: úgy véli, van annyira erõs egyéniség, s
olyan sok jót hozott otthonról, hogy példaké-
pe nem más, mint a családja.

D. J.

Megnyílt a 17. Alföldi Fotószalon 

Egyszeri és megismételhetetlen
Ágoston Anitát újra megkereste az RTL Klub 

Tudatosan a mûvészpályán

A Szentes Városáért Civil
Fórumhoz csatlakozott társult
szervezetek idén is megrende-
zik a „Szeretetakció a szegé-
nyek karácsonyáért” gyûjtõak-
ciójukat. November 1. és de-
cember 20. között 100 forintos
áron tombolajegyet lehet vásá-
rolni az oktatási intézmények-
ben, munkahelyeken és a ren-
dezvények helyszínén, ame-
lyet gálamûsor keretében de-
cember 16-án húznak ki a Mó-
ricz mûvelõdési házban. Játé-
kokat, tartós élelmiszert, ki-
sebb pénzadományt és tombo-
latárgyat december 1-tõl 15-ig
szerdánként 15 és 17 óra kö-
zött lehet leadni a Szabadi-
dõs Sportklubban (Tóth J. u.
28/A). A nagyobb összegeket
a Kereskedelmi és Hitelbank
szentes i  f iók ja  10402836-
28351687-0000000 számla-
számra utalhatják „Szeretetak-
ció” megjegyzéssel.

A kezdeményezéshez kap-
csolódik november 17-én, csü-
törtökön fél 3-tól a kulturális
fesztivál, a légyfegyveres lõ-
verseny november 19-én,
szombaton 9 órától a Kontavill
lõcsarnok-ban, amatõr terem-
labdarúgó torna november 24-
én, csütörtökön 8 órától (ne-
vezni december 14-ig lehet) és
a nõi kézilabda bajnoki fordu-
ló december 24-én, szombaton
14 órakor a sportcsarnokban.

Szeretetakció Hatodik alkalommal tárul
a szentesi közönség elé a
Szamosközi-festmények ih-
lette gobelinek kiállítása.
Az országos pályázatra és
kiállításra ismét számtalan
szebbnél-szebb alkotás ér-
kezett, tudtuk meg Szamos-
közi Antaltól, aki feleségé-
vel, Tündével szervezi a
mindig nagyon várt ese-
ményt.

– A gobelinkészítés ötlete a
feleségemtõl származik, mi-
vel õ is gobelinezett és úgy
gondolta, hogy a festménye-
im is szépen mutatnának a
nyomatokon. Ezután elkez-
dett foglalkozni a gyártási
technológia kifejlesztésével.
Elõször csak az én festmé-
nyeimrõl készültek nyoma-
tok, mára azonban már,
mintegy másfél éve más jel-
legû képeket is készítünk,
mint például modern- és
klasszikus képek, gyerek-
minták, stb. Idõközben úgy
gondoltam, egy pályázat
keretén belül lehetõséget
adunk varróinknak, hogy
megmérettessék magukat.
Mi sem gondoltuk, hogy ek-
kora sikere lesz, hiszen az
egész országból érkeznek
évrõl-évre pályázóink. Töret-
len sikerét fémjelzi, hogy az
idei már a 6. pályázatunk,
minden évben ugyanott ka-
punk helyet e rendezvény-
nek, a helyõrségi klubban,
válaszolta érdeklõdésünkre
Szamosközi Antal.

Ezúttal is 2 kategóriában
lehetett indulni: normál- és
tû lyukú.

A tûgobelin aprólékosabb,
sokkal jobban lehet az apró
részleteket kidolgozni, ezért
is hívják ezt a gobelinek ki-
rálynõjének. A 6 szálas osz-
tott hímzõt félbe kell válasz-
tani, azaz 3 szállal, a normál
lyukút a teljes 6 szállal kell
varrni, magyarázta Szamos-
közi Antal. Idén is több mo-

numentális gobelinalkotásra
számítanak.

– A legújabb festményei-
met leghamarabb a honla-
punkon, a www.szamos-
kozigobelin.hu oldalon és a
Facebookon láthatják a pá-
lyázók, akik ez alapján dol-
goznak. A helybeliek és
Szentes környékiek nagy
számban varrják mintáinkat,
de sajnos, kevesen merik
megmérettetni magukat, –

mondta az alkotó.
– Mindkét kategória fõdíja-

ként felajánlottam 1-1 eredeti
festményemet, ezen kívül na-
gyon értékes különdíjak lesz-
nek, többek között Kun Edit
festõmûvész erede-ti festmé-
nye, parádsasvári ólomkris-
tály váza, 4 nap, 3 éjszaka
üdülés teljes ellátással, egy
multinacionális cég értékes
fonalcsomagjai, vásárlási
utalványok, hímzõ keretek és

keretezési lehetõség is.
A pályamunkákat az aláb-

bi bizottság bírálja el: Szûcs
Lajos alpolgármester (a zsûri
elnöke), Kun Edit festõmû-
vész (Budapest) gobelin sza-
lonok tulajdonosai,

Szentesrõl a Piramis Üzlet-
ház tulajdonosa, Sándor Im-
réné, G. Szabó Lenke, a városi
könyvtár igazgatója, illetve
feleségem, a pályázat fõszer-
vezõje, s jómagam, a pályá-
zat kiírója, sorolta Antal.

– A kiállításon bemutatom
a legújabb vadas festményei-
met, mellettük láthatóak
lesznek a mediterrán képe-
im, vízi malom, velencei ké-
peim, tanyás kép, és még so-
rolhatnám.

Az alkotó megjegyezte,
óriási megtiszteltetés érte a
napokban: felkérést kapott
egy jövõ évi önálló kiállítás-
ra a keszthelyi Festetics Kas-
tély Vadászati Múzeumában.
A gobelinben is tud sikert
említeni: hazaiak mellett
már németországi rövidáru
üzletek is forgalmazzák min-
táikat.

A mindig sok érdeklõdõt
vonzó kiállítást november 5-
én, szombaton Szûcs Lajos
alpolgármester nyitja meg,
ekkor adják át a pályázat dí-
jait is. Közremûködnek az
SZTE zenemûvészeti kará-
nak növendékei: Horváth
Henrietta zongorán, Szamos-
közi Beáta oboán.

Darók József

Sikertörténet gobelinben

Nagy Istvánt is díjazták.

Szamosközi Antal korábban is felajánlotta egy-egy festményét a pályázaton.
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A profi standard, latin és tíztánc magyar bajnokságon Bu-
dapesten a Pap Balázs-Verebélyi Viktória páros képviselte a
Szilver TSE-t, kitûnõ eredménnyel. Standard és tíztánc ma-
gyar bajnoki címmel tértek haza, valamint latin táncokban a
3. helyezést érték el. 

A Dabason szeptemberben megrendezett klubközi és rang-
lista versenyen párosaink eredményei: Junior II. D standard
és latin: 1. Balga Kristóf - Palásti Sára Anna;

Junior II. C standard és latin: 1. Katona András - Kovács Klá-
ra Nikoletta, 2. Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia. Ifjúsági és
felnõtt C standard: 1. Horváth Zoltán - Hevesi Henriett. Junior
standard ranglista: 1. Borda Ádám - Korom Eszter, 3. Rónyai
Zoltán - Farkas Boglárka. Ifjúsági-Felnõtt tíztánc ranglista: 1.
Hegyes Bertalan János - Kis Violetta, 2. Kósa András - Meszlényi
Viktória, 3. Budai Attila - Barna Lilla.

A Kistelek Open versenyen párosaink eredményei: Open
junior I. latin: 3. Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka. WDSF
International Open Standard: 3. László Csaba - Mikes Anna.

Gyerek II. D standard: 3. Mitlasóczki Endre - Putzke
Melanie. Junior II. C latin: 2. Katona András - Kovács Klára, I-II.
C standard 1. Katona András - Kovács Klára. Ifjúsági-Felnõtt C
standard: 1. Horváth Zoltán - Hevesi Henriett, 2. Katona András
- Kovács Klára.

A Kisteleken rendezett ifjúsági tíztánc Európa-bajnokságon
Hegyes Bertalan János - Kis Violetta páros a magyar tánctörté-
net elsõ döntõs eredményét érte el ebben a kategóriában: a
kiemelkedõ 6. helyezést sikerült elhódítaniuk.

Remekeltek
a táncosok

Edzõ lett a Szentesi Kinizsi
ökölvívó szakosztályánál. Fi-
atal tehetségeket nevelt ki,
2002-ben már magyar baj-
noknak örülhetett Petrovics
István személyében. Faur
Csaba ifjúsági korosztályban
lett magyar bajnok. Elmond-
hatjuk, hogy az utánpótlás
jó kezekben van Szentesen.

Aztán gondolt egy nagyot,
és 2001-ben már megrendez-
te elsõ bokszgáláját, amit az
anyagiak függvényében az-
óta is szervez. Balzsay Károly,
az olimpiai bronzérmes
Mizsei György, Csábi Betti,
Miló Viki, Nagy János, Nagy

József, Kovács Vipera Attila ne-
vét említhetjük, gyakorlati-
lag a hazai elit megfordult
Szentesen.

Kintrõl mindig okosabb az
ember, mint bent a szorító-
ban, mondja Bertók. Régóta
tervezi, hogy újra ringbe lép.
Kétszer indult neki, hogy el-
lenfelével megmérkõzzön.
Elõször mindjárt, amikor
megnyerte a világbajnoksá-
got, mint mondja, jó állapot-
ban volt, fel volt készülve a
meccsre, fogyasztott, aztán
bejött a TV2 a produkcióhoz
kommentátornak is felkér-
ték, az akkora plusz felada-
tokat rótt rá, hogy nem vál-
lalhatta a mérkõzést. Aztán
2009-ben tervezte, hogy ring-
be lép, akkor az anyagi felté-
telek nem rendezõdtek.

– Most 2011-et írunk, Ber-
tók Róbert úgy döntött,
hogy bokszol egy nagyot.
Mióta edz?

– Én ezzel foglalkozom.
Megtörtént, hogy a munkám
miatt heteket is kénytelen
voltam kihagyni, még a hob-
bi sportomat, a lábteniszt is,
de nem a nulláról indulok.

Intenzíven szeptember elején
kezdtem el, napi két edzés-
sel, legfõképpen a techniká-
ra, a gyorsításra, az alap-ál-
lóképességre hajtok.

– Ellenfelek?...
– Két versenyzõ van kilá-

tásban, Garai József és Török
Csaba. Két magyar profi
ökölvívó, kezdõk, verhetõ el-
lenfelek, persze õk is ezt
mondják rólam, de bízom
magamban, az edzésmun-
kámban. Számomra újdon-
ság lesz a 63,5 kiló, a kisvál-
tósúly, nem tudom, hogy mi-
lyen erõvel találkozom majd,
nekem anno 57 kiló volt a
klasszikus súlycsoportom,
60 kilóval jártam végig az
utolsó meccsemet a vb-n, ott
is voltak már nagy ütõk.
Kondiban érzem magam,
hogy rohamosan fejlõdök. Ez
lesz az elsõ szentesi mecs-
csem az elmúlt 25 évben.
Ezért lett a Premier, a pro-
dukció neve.

– A plakáton az áll, hogy
búcsúmérkõzés is egyben.
Tényleg az utolsó?

– Nem tudom. Az biztos,
hogy ha kikapok, akkor visz-
szavágót kérek. Vesztett
meccsel nem szeretnék visz-
szavonulni.

A rendezvényt november
12-én, szombaton a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban tartják. A kapunyitás 4
órakor lesz. A szervezõk
13–14 meccsben gondolkod-
nak.

(lovas)

Immár második alkalom-
mal ad otthont a birkózó
diákolimpia országos dön-
tõjének Szentes, a birkózás
városa cím tulajdonosa. A
Magyar Birkózó Szövetség
a rendezés jogát a városnak
adta, elismerve a nagy múl-
tú birkózó hagyományokat,
az eredményeket, a verse-
nyek országosan is elismert
magas színvonalú rendezé-
sét és lebonyolítását.

A diákolimpiára  novem-
ber 4-én és 5-én kerül sor a
kötöttfogású fiú III-IV. kate-

góriában a Dr. Papp László
Városi Sportcsarnokban,
ahová mintegy háromszáz
birkózót vár a Klauzál DSE. 

Pénteken  10  órakor  a
sportcsarnok falán elhelye-
zett dr. Papp László emlék-
tábla megkoszorúzásával
kezdõdik a program. Meg-
emlékezõ  gondola tokat
mond Szûcs Lajos alpolgár-
mester. Fél 11-kor az ünne-
pi megnyitót Szirbik Imre
polgármester, a verseny fõ-
védnöke tartja. Ennek új
színfoltja az olimpiai láng

meggyújtása és az olimpiai
eskü letétele. Dr. Hegedûs
Csaba ,  a Magyar Birkózó
Szövetség elnöke is beszé-
det mond. A szervezõk a
versenyre meghívták özv.
dr. Papp Lászlónét és ifjabb
Papp Lászlót, dr. Papp László
menyét és unokáját. Szom-
baton a verseny fél 11-kor
kezdõdik, eredményhirde-
tés mindkét napon 17 óra-
kor lesz, kaptuk a tájékoz-
tatást dr. Kis-Tóth Tihamér-
tól, a a szakosztály elnöké-
tõl.

Diákolimpia
a birkózás városábanA Szentesi Kinizsi felnõtt

és ifjúsági csapata is veresé-
get szenvedett hazai pályán
a mindkét korosztályban a
tabella élén álló Székkutas-
tól. A Poszler – Polyák A., Né-

meth, Tihanyi (Debreczeni),

Vincze, Nagy, Halmos (Polyák

Cs.), Bordács, Szabó, Hidas,

Tóth (Pengõ) összeállításban
pályára lépõ „nagyok” vere-
sége volt a súlyosabb, õk né-
gyet kaptak a listavezetõtõl
úgy, hogy egyet sem rúgtak,
az ifik pedig szoros mérkõ-
zésen - vezetés után – kaptak

ki 2-1-re. – Sajnos ellenfelünk
szinte tökéletesen használta
ki lehetõségeit, míg mi zicce-
reket hibáztunk – mondta a
négygólos vereséget követõ-
en Bozóki Zoltán, a felnõtt és
az ifjúsági együttes vezetõ-
edzõje.

– A félidõben már kétgólos
hátrányban voltunk, és ami-
kor a 60. percben megkaptuk
a harmadikat is, már tudni
lehetett, nem jövünk vissza a
meccsbe. Ellenfelünk moti-
váltan, kellõ agresszivitással
futballozott, míg mi tompák

voltunk, nem tudtuk megkö-
zelíteni a két héttel ezelõtti
teljesítményünket. A hétvé-
gén Bordányba utazunk, ez a
csapat legutóbb idegenben
lõtt hetet a Földeáknak, ne-
gyedikek a tabellán, így ne-
héz mérkõzés vár labdarú-
góimra. Ahogy korábban a
sikereket, most a súlyos ve-
reséget is igyekszünk a he-
lyén kezelni, átbeszéljük a
történteket, és tisztességes
eredménnyel szeretnénk ha-
zatérni vasárnap.

A Szentesi Kinizsi jelenleg
17 ponttal a kilencedik he-
lyen áll a tabellán.

H.V.

Hazai pofon

(folytatás az 1. oldalról)
Diána kilenc éve vízilab-

dázik, korábbi edzõi voltak
Benedek Tibor, Kozák László,
Oltyán Gyula, Kocsis István,
dr. Tóth Gyula, Szegeden pe-
dig Lakó Gábor és Godova Gá-
bor. 2009-ig Szentesen vízi-
labdázott, majd – mivel ta-
nulmányait a megyeszékhe-
lyen folytatta – leigazolta a
Szeged együttese, amely ta-
valy komoly célokat tûzött
a csapat elé, válogatottakat
szerzõdtettek és a korábbi
szövetségi kapitányt, Godo-
va Gábort nyerték meg szak-
vezetõnek. A csapat végül
negyedik lett, a Magyar Ku-
pában ezüstérmet szerzett,
anyagi problémák miatt
azonban mégsem lehetett za-
vartalan a klub mûködése.
Dia számára így kapóra jött
a szentesi vezetõség megke-
resése, és rövid gondolko-
dást követõen rábólintott az
ajánlatra.

– Tudom, nagy lesz rajtam
a teher, komoly felelõsség
lesz a vállamon, de felké-
szültem a nagy feladatokra,
a társaim, a vezetõk bíznak
bennem és én szeretném jó
teljesítménnyel meghálálni
ezt a bizalmat – mondta
Gundl Diána. – A tavalyi MK-
ezüst után remélem idén fé-
nyesebb érmet is a nyakam-
ba akasztanak majd. 

Dia augusztus elseje óta
készül együtt mostani társai-
val, igaz, a keret egésze csak
az elmúlt hét óta dolgozik
közösen, többeknek a kor-
osztályos és felnõtt váloga-
tottakban volt kötelezettsége

a nyáron, és pihenõt kaptak.
A csapat a BVSC ellen vívott
két felkészülési mérkõzéssel
hangolódott a Magyar Kupa
selejtezõjére. A fiatal kapus
akkor lenne igazán elége-
dett, ha védési mutatója  50
százalék körüli lenne. A vízi-

labdázás mellett még egy ko-
moly erõpróba vár rá: vég-
zõs hallgató lévén májusban
illene sikeres államvizsgát
tennie Szegeden, a Juhász
Gyula Pedagógusképzõ Kar
egészségfejlesztés szakán. 

H.V.

Mielõtt a címbeli kerékpár-
ról szó esne, elõre kívánkozik
Sinka Zsolt Popey 20. magyar,
egyben 2. Guinness-rekordja,
amit október 24-én teljesített.
Tavaly május 1-jén városunk-
ban kezdte döntögetni a re-
kordokat a szegvári erõmû-
vész, aki hétfõn a Hungaro-
ringen 10, egymás után kö-
tött autót húzott el a testére
erõsített hám segítségével,
19,2 tonna össztömeget moz-
dítva meg. A sportolónak esõ
áztatta, csúszós talajon kellett
megbirkóznia a feladattal,
aminek nehézségi fokát emel-
te a 44 tapadási pont is. Az
erõs embertõl megtudtuk:
komolyabb erõfeszítést igé-
nyelt, mintha egy darabból
álló, de nagyobb súlyt moz-
dított volna meg. Ráadásul
részleges bokaszalag-szaka-
dás is hátráltatta a kísérlet
közben, de a második nekife-
szülésre sikerült.

Sérült bokáját mostanában
kímélni tudja, legalábbis bi-
cajozás közben, ugyanis né-

hány napja szponzori brin-
gával teker. Zsolt, akit éppen
bicajozás közben állítottunk
meg egy percre, elárulta,
már beépítette edzéstervébe
a kerekezést, ezzel váltotta
fel a konditermi kardiózást.
A megbízható, s minden
szükséges kellékkel, kosár-
ral, világítással, gyerekülés-

sel felszerelt Neuzer Cruiser
kerékpár alapvetõen városi
használatra való, árulta el a
felajánló, Varga Lajos. A Var-
ga Bringa üzlet vezetõje is-
merte már a sportoló ered-
ményeit, s úgy gondolta, az
egészséges életmód mind-
kettejük számára fontos,
ezért sem zárkózott el Popey

támogatásától. A bringázás
alkalmas edzés utáni leveze-
tésre, kikapcsolódásra, említi
a sportolás eme formájának
elõnyeit Lajos. Egyébként tá-
mogattak már nagycsaládo-
sokat is, s az sem az elsõ
eset, hogy helybeli sporto-
lóknak ajánlanak fel bringát:
a férfi és nõi vízilabdázók is
kaptak korábban az üzlettõl
egy-egy kerékpárt.

Maga Sinka Zsolt is meg-
mutatta már karitatív olda-
lát, így legutóbb Budapes-
ten a Vöröskereszt egyik
tagiskolájában Kõváry Barna
médiaszemélyiséggel ren-
deztek körversenyeket gye-
rekeknek. Szentesre is ter-
veznek hasonló eseményt,
december 10-én népszerû-
sítenék a diákok körében
sporttal az egészséges élet-
módot, mondta az erõmû-
vész.

(darók)

Itthon nyerne aranyakat

Popey bringára pattan

Magyar Kupa-meccsek a ligetben
A nõi vízilabdázók Magyar Kupa csoportmérkõzései-

nek egyik helyszíne lesz október 29-én és 30-án a ligeti
uszoda. A Hungerit MetalCom Szentesi VK együttese
szombaton 11 óra 30 perckor a Dunaújvárossal, 17 órakor
az Egerrel, másnap fél 12-kor a Szegeddel mérkõzik a to-
vábbjutást jelentõ elsõ két hely valamelyikéért. A
Theodora Nõi Magyar Kupa négyes döntõjét, az elõdön-
tõket és a helyosztókat, november 11-én és 12-én rende-
zik. A bajnokság elsõ fordulójára november 5-én kerül
sor, a Hungerit-MetalCom ekkor a Heraklész Utánpótlás
válogatott vendége lesz a fõvárosban.

Bertók Róbert az ökölvívást 2000-ben, a kick-boxot 2004-
ben hagyta abba. Szép eredményekkel búcsúzott a ringtõl:
ökölvívásban junior magyar bajnoki második, felnõtt ma-
gyar bajnok, a magyar bajnokság akkori legjobb verseny-
zõje, több nemzeti torna gyõztese. Hat évig volt válogatott,
még Kovács István idejében, akkor lett magyar bajnok,
amikor Kokó profinak ment. Kick-boxban a legnagyobb
Európa-kupa gyõzelemmel dicsekedhet, az IAKSA Szö-
vetség színeiben, világbajnokságot nyert light- és full kon-
takt kategóriában is. Az utolsó bokszmeccsét a németek el-
len vívta, ott is nyertesen hagyta el a ringet.

Bertók újra ringbe lép

Kõváry Barna és Sinka Zsolt a Guinness-rekord után.



Márton-napi libasült
Hozzávalók 4 fõre: 4 db hí-

zott libacomb, 5 nagyobb
burgonya, 3 makói bronz-
hagyma, 1 kis fej vörös ká-
poszta (kb. 1,5 kg), 1 fej fok-
hagyma, keresztben félbe-
vágva és még 2-3 gerezd, 4
dkg kristálycukor, fél dl ecet
(10 %-os), 2,5 g köménymag,
só, frissen õrölt bors, fûszer-
paprika.

Elkészítése: A libacombokat
sózzuk, borsozzuk, majd a li-
bazsír nagy részével kenjünk
ki egy beáztatott cserép-
edényt. Öntsünk bele kevés
vizet, majd tegyük bele a
combokat, egy negyedekre
vágott vöröshagymát, a fele-
zett fokhagymát, fedjük le,

és tegyük a sütõbe. 180 fo-
kon süssük kb. 1,5 óráig. A
cserépedény tetejét a sütési
idõ elteltével vegyük le, és
süssük még kb. negyedórát a
combokat, amíg szép piros
színt kapnak.

Készítsük el a párolt ká-
posztát. A káposztát gyalul-
juk vagy vágjuk vékony csí-
kokra.

Sózzuk 2 dkg sóval, és
hagyjuk fél órát állni. Egy fél
vöröshagymát vágjunk fi-
nomra. Kevés zsíron kara-
mellizáljuk a cukrot, majd
adjuk hozzá a finomra vá-
gott hagymát. Szórjuk bele a
köménymagot, és gyorsan
pirítsuk át. Adjuk hozzá a ki-
nyomkodott káposztát, pá-

roljuk lassú tûzön. Ha a ká-
poszta már puhul, tegyük
hozzá az ecetet és lassan pá-
roljuk készre.

A burgonyákat mossuk
meg, és karikázzuk fel kb.
0,5 cm vastag szeletekre. Te-
gyük sütõlemezre, sózzuk,
borsozzuk, szórjunk rá fû-
szerpaprikát, majd öntsük
meg olívaolajjal, hogy min-
den szelet olajos legyen. Jól
forgassuk össze, és tegyük
félre kicsit állni. Ha a liba-
combok elkészültek, állítsuk
a sütõt a legmagasabb foko-
zatra, és tegyük be a szeletelt
burgonyákat. Körülbelül 20
perc alatt készül el, közben
idõnként forgassuk át, hogy
a szeletek ne ragadjanak le.
Ha elkészültünk a sütéssel,
adjunk a szeletekhez 2-3 ge-
rezd zúzott fokhagymát, és
forgassuk össze.
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Kos (03.21.-04.20.)
Energiaszintje ala-
csony, ezért az lenne a

legjobb, ha megpróbálna többet
pihenni, és csak a legszüksége-
sebb dolgokat elvégezni. A sze-
relmi kapcsolatban feszültségek
alakulhatnak ki.

Bika (04.21.-05.20.)
Szerencsésen alakul-
nak a dolgai. Bár van-

nak olyan emberek, akiket ki
nem állhat, és közöttük kell tölte-
nie az ideje jó részét, de rövide-
sen ez is változni fog. Nem ala-
kulnak jól szerelmi ügyei.

Ikrek (05.21.-06.20.)
Vitás helyzetekbe keve-
redhet, még az is meg-

történhet, hogy olyan dolgot kö-
zölnek önnel, amely nem fog tet-
szeni. Mielõtt megszólal, szá-
moljon legalább hatig, és ne tü-
zeljen csípõbõl.

Rák (06.21.-07.20.)
A pénz miatt aggodal-
maskodik a legtöbbet.

Változások történhetnek a mun-
kahelyén, ami miatt veszélyben
érezheti magát. Beszéljen errõl
olyanokkal, akiknek a tanácsai-
ban megbízik. 

Oroszlán
(07.21.-08.20.)
Ideges valami miatt,

mert talán nem egyezik mindaz,
amit a partnere mond, és amit egy
családtagja állít. Beszéljék meg a
dolgokat higgadtan. Nem jó takti-
ka, ha a homokba dugja a fejét.

Szûz (08.21.-09.20.)
Gondolkozzon el azon,
hogyan és miként le-

gyen a jövõben, mert most min-
den bizonytalannak látszik. Még
az is lehet, hogy a fõnöke egé-
szen mást akar majd, mint ami
eddig volt.

Mérleg (09.21.-10.20.)
Szerelmi kapcsolatok-
ban csalódás lesz a jel-

lemzõ, elõfordulhat, hogy anyagi
okok is közrejátszanak. Mindeh-
hez hozzátesz egy olyan sze-
mély, aki barátnak is nevezhetõ
lenne...

Skorpió
(10.21.-11.20.)
Teljes mellszélesség-

gel a munka frontján! Megéri,
mert annak a kõkemény munká-
nak, amit végez, olyan eredmé-
nye lesz, hogy még a környeze-
tében élõk is büszkék lesznek
önre.

Nyilas (11.21.-12.20.)
Talán túl sötétnek látja
a helyzetet, és nem is

lesz olyan borzasztó a jövõ, mint
ahogy azt mások állítják. Ne
hagyja magát befolyásolni, mert
rossz lesz a hangulata, és ez
senkinek sem jó. 

Bak (12.21.-01.20.)
Semmi oka a félelemre
és a jövõje miatt sem

kell aggódnia. A változások in-
kább azt mutatják, hogy amit ön
most rossznak hisz, arról késõbb
kiderül, hogy jobb nem is lehet. 

Vízöntõ
(01.21.-02.20.)
A kedvese szinte sem-

mit sem tud önrõl, és nem is akar-
ja, hogy megtudja, mert abból ba-
jok lennének. A munkahelyén is
rezeg a léc, elõfordulhat, hogy új
munka után kellene néznie. 

Halak (02.21.-03.20.)
Jó lenne olyan valakivel
beszélni, aki képben

van, aki tudja, hogy mi történik,
és hogyan kellene helyezkedni.
Megtalálja azt a személyt, aki
tudja, hogy honnan cseppen a
méz.

Október 29-november 4.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Koszta József Múzeum 
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai, Legelõk, szántók, vad-
vizek. Céhek, iparosok, segédek.
Grafikusok, festõk, szobrászok.
Alsópárttól-Felsõpártig. A szentesi
táj Koszta ecsetjével. „SUSANNA”–
a zenegépek története.

Idõszaki kiállítás: A Csontváry
visszatér címû tárlat látható a me-
gyeházán december 10-ig.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–16,
szombaton 10–16 óra.

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

Tokácsli Galéria
Stekly Zsuzsa Fohászaim címû

tûzzománc kiállítása látható október
29-ig nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
K. Szabóné Licsicsányi Rózsa

festménykiállítását november 10-ig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A 17. Alföldi Fotószalon tárlatán

45 szerzõ 60 fotográfiáját állították
ki, köztük a Szentesi Fotókör munká-
it is. A képek november 18-ig látha-
tók.

Galéria Kávéház
Az aradi fotóklub másik kiállítása

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

Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketekerá-

mia, vesszõ, gyékény, gyertya és
nemez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõségük
az érdeklõdõknek. Nyitva tartás: hét-
fõtõl szombatig 9–17 óráig.

Õze Lajos Filmszínház
Október 27-31.
17.30 Rossz tanár – amerikai

vígjáték, 
20 óra Colombiana – amerikai-

francia akciófilm.
November 3-7.
17.30 óra Johnny English újra-

töltve – izraeli-francia-japán-angol
vígjáték.

20 óra Felperzselt föld – kanadai
filmdráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 28-tól

A Jutka Virágüzlet széles válasz-
tékban és kiváló minõségben kínál
élõ, szálas- és cserepes virágokat,
szárazvirág kompozíciókat, vala-
mint ajándéktárgyakat vásárlóinak.
Ezen kívül egyedi elképzeléseket is
teljesítenek, megrendelésre. A Kos-
suth u. 19. sz. alatti virágbolt nyitva
tartása hétfõ-péntek 8-17, szombat-
vasárnap 8-12 óráig. Tel.: 63/400-431,
20-515-4883.

Beküldendõ a függõleges 1. sz. sor
megfejtése november 8-ig szerkesztõ-
ségünk (Kossuth tér 5.) címére levele-
zõlapon, e-mailen szenelet@szentes.
hu, telefonon 311-563. A megfejtõk
között 3000 Ft-os vásárlási lehetõsé-
get sorsolunk ki.

Az október 14-i rejtvény megfejtése:
Kifogástalan minõség. Versenyképes
árak. A helybeli nyomda üzem által
felajánlott 3000 forint értékû szolgál-
tatást Bugyi Mária (Ürge u. 57.) nyer-
te. Olvasónkat levélben értesítjük. 

Vízszintes: 1. Füvet eszik. 5. Orosz
ûrállomás. 8. Kutyája. 9. Léte. 11.
Lollobrigida keresztneve. 13. Ellenér-
téke. 14. Kiváló, válogatott. 15. Öt-
venegy római számmal. 17. Az utolsó
magyar királynõ. 19. Már nem böl-
csödébe jár, hanem … 25. Erkölcstan.
27. Névelõvel: andalgó. 29. Kocsiülés.
30. Hasadás. 32. Takarmánygabona.

33. Húz. 35. Névelõvel: keleti küzdõ-
sport. 38. Ünnepélyes átadó. 40. Baku
közepe. 42. Törvénytétele. 44. Félig
átalakul. 45. Absztinens. 48. Gléda.
49. Énekesmadár. 50. Emelkedik a fo-
lyó szintje. 51. Arzén vegyjele.53. Fo-
gadására. 55. Ozmium és ezüst vegy-
jele. 57. Páratlan nádasa. 58. G. F.
Handel mûve, három szvitbõl áll. 61.
Román kisteherautó. 62. Francia festõ
és grafikus, a realizmus és az imp-
resszionizmus határát jelentõ korszak
egyik legnagyobb alakja (Édouard,
1832–1883.).

Függõleges: A megfejtés (zárt betûk:
S, B, D). 2. Ilyen hal is van. 3. Örök-
léstan. 4. Folyadék. 5. Bátorkodik. 6.
Az egyik pincér. 7. Regehatárok. 10.
Szemmel érzékelõ. 12. Forma. 16. Ci-
tátum. 18. Olaszország nemzetközi
sportjele. 20. Háztartási eszköz. 21.
Baranya megyei település. 22. Szü-
lésznõ. 23. Rangjelzõ. 24. Magánszá-
mot. 26. Betakarít. 28. Elõvigyázato-
san. 31. Serdülés. 34. Jelzett idõtõl.
36. A raktárban írják rá a számlára
(kifizetve). 37. Idegen Terézia. 39.
Tévés személyiség (István). 41. Tali-
ga. 43. Végtelen erény. 46. Megke-
vert szak. 47. Hiszékeny. 52. Kígyó-
hang. 54. A felsõfok jele. 56. Angol
létige. 59. Jegyzetel. 60. Mássalhang-
zó kiejtve.

V I R ÁG C S O K R OT  J U T K ÁTÓ L !

„„AA  ssiikkeerreess  éélleett  eelléérrééssee  ééss  ffeennnnttaarrttáássaa  éérrddeekkéébbeenn,,  eellssõõssoorrbbaann  öönnmmaagguunnkk  ffeejjlleesszzttéésséénn  kkeellll  tteehháátt  ddoollggoozznnuunnkk,,  ééss

ííggyy  ffooggjjuukk  eeggyyrree  jjoobbbbaann  mmeeggéérrtteennii  aa  kköözzvveettlleenn  kköörrnnyyeezzeettüünnkkeett,,  aa  vviilláágguunnkkaatt,,  ééss  aa  ffeejjllõõddééssüünnkk  hheellyyeess  iirráánnyyáátt..““

KIS KUKTA

Nyuszika fut eszeveszetten a szi-
bériai pusztán keletnek, amikor
megállítja a róka
– Hová futsz, nyuszika?
– A kommunista párt úgy döntött,
hogy kilövik az ötlábú nyulakat...
– De hiszen neked 4 lábad van!
– Ja, de ezek elõbb lõnek, aztán
számolnak...

Mennek a farkasok az erdõben.
Egyszer csak elébük ugrik a nyu-
szika a bokorból:
– Farkasok! Van-e köztetek tökös
csávó? Ha igen, lépjen ki!
Összenéznek a farkasok, de mind
a helyén marad.
– Na, ha nincs, akkor mindenki
idead szépen egy húszast! –
mondja a nyuszika.
Azzal körbemegy, és a farkasok
kipengetik neki a húszast. Pár nap
múlva a jelenet megismétlõdik. A
rá következõ napon a farkasok el-
határozzák, hogy ez mégsem me-
het így tovább, hova jut az erdõ,
ha már a nyuszika megvághatja a
farkasokat. Ezért kisorsolnak ma-
guk között néhány farkast, aki
majd elõáll. Ahogy mennek az er-
dõben, megint elõugrik az egyik
bokorból a nyuszika:

– Na farkasok! Van közöttetek tö-
kös csávó? Ha igen lépjen ki! A
kisorsolt néhány farkas remegõ
mellsõ lábakkal elõlép. Mire a
nyuszika beszól a bokorba:
– Te medve koma! Van itt néhány
farkas, amelyik tökös csávónak
képzeli magát!

A macska már napok óta idege-
sen járkál fel-alá az egérlyuk elõtt,
de eredménytelenül. Hirtelen kita-
lálja, hogy mi lenne, ha ugatással
próbálkozna a nyávogás helyett,
mondván, hogy akkor elõjön az
egérke, mivel ahol kutya van, ott
macska nem lehet. Így is tesz. Ki-
jön az egérke, és a macska e sza-
vakkal nyalogatja a szája szélét
– Hiába, nem árt néha egy idegen
nyelvet tudni.

Mi az, hogy dizájn?
– Az, hogy ha nagy, piros és erõs
jármûben ülsz, nem mindegy,
hogy az Ferrari vagy traktor.

– Két csiga megy a sivatagban.
Melyik a homokos?
– Természetesen mind a kettõ.

Isten felhívja szépen sorban az
embereket az egekbe egy kis ki-
rándulásra. Mindenki kap egy ko-
csit, annak megfelelõen hogy
mennyire volt jó családtag. Kérdi
az elsõt, hogy mi a bûne?
– Nyolcszor csaltam meg a fele-
ségemet – mondja.
Na jó, õ kap egy Trabantot. A má-
sodikra kerül a sor:
– Hatszor csaltam meg a felesé-
gemet, de megbántam.
Na jó, kap egy Zsigát. A harmadi-
kat is megkérdezi:
– Én még soha nem csaltam meg
a feleségemet, bár éreztem már
kísértést.
Na jó, akkor õ kap egy BMW-t. Ez
így megy tovább szép sorban,
míg meg nem telik az ég. Közle-
kednek az emberek, mikor egy-
szer a trabantos és a zsigás arra
lesz figyelmes, hogy a BMW-s
zokog a szép kocsiban.
– Mi a baj, miért sír? Hiszen egy-
szer sem csalta meg a feleségét.
– Igen, de az elõbb láttam az asz-
szonyt egy rolleren.

Pótfûtés



Született: Szabó István és
Kiss Erikának (József A. u. 6.)
Adrienn, Tomcsányi Ferenc és
Lucz Szilviának (Nagyhegy
361/A) Júlia, Patkó Richárd
Róbert és Horváth Ibolyának
(Dózsa Gy. u. 86.) Noel Félix
nevû gyermeke. 

Házasságot kötött: Tom-
csányi Ferenc (Köztársa-
ság u. 25.) és Varga Szilvia
(Zolnay K. u. 4.). Mészáros
Gábor és Váczi Valéria Jusz-
tina (Kossuth u. 32.).

Elhunyt: Csapó Lajosné
Maczkó Rozália Katalin (Vas-
vári P. u. 11.), Hodossy Bélá-
né Szeiff Margit (Somogyi B.
u. 70.), Vida-Szûcs László
Miklósné Kukovecz Ilona
(Kossuth u. 16.), Bujdosó
Istvánné Eke Mária (Kossuth
u. 37-39.), Tihanyi Sándorné
Szilányi Eszter (Sarló u.
8/B) ,  Gyarmat i  Rozál ia
(Nagyörvény u. 34.), Sípos
Ferencné Kiss Ilona (Balogh
J. u. 33.), Pusztai Józsefné
Varga Mária (Koszta J. u. 5-
7.).

Ismét dupla fordulót bo-
nyolítanak le a férfi vízilabda
OB I-ben a hétvégén. A Szen-
t e s i  C S & K  S z e n t e s i  V k
együttese október 28-án,
pénteken este 18 órakor a
Honvéddal mérkõzik, majd
másnap, 19 órakor már a baj-
nok Eger otthonában száll
medencébe Lukács Dénes
edzõ együttese.

– A papírforma szerint
egyik összecsapáson sem mi
vagyunk az esélyesek, ennek
ellenére mindkét mérkõzé-
sen tisztességgel szeretnénk
szerepelni, és amíg esélyünk
lesz a „meccsben maradás-
ra”, addig nem adjuk fel a
pontszerzés lehetõségét –
mondta a vezetõedzõ. A ma-
gam részérõl inkább a hazai
mérkõzésünkön várom a
jobb teljesítményt, de a baj-
noki cím védõje ellen is
igyekszünk legjobb tudá-

sunk szerint helyt állni. Ér-
dekes, hogy a számunkra
legfontosabb mérkõzéseket
dupla fordulókban vívjuk,
míg riválisainknak ezeken a
hétvégéken mindig csak az
egyik mérkõzésük döntõ je-
lentõségû. Ennek a helyzet-
nek megfelelõen készülünk
például a december 3-i és 5-i
meccseinkre, amikor is a Fe-
rencváros és az OSC ellen ví-
vunk komoly téttel bíró
meccseket. 

Visszatérve a pénteki ,
Honvéd elleni mérkõzésre,
Lukács Dénes elmondta,
hogy Szabó Zoltán, akinek a
dobhártyájával voltak prob-
lémák, újra edzésbe állt és
teljes értékû munkát végez, a
kapus Horváth Tamás viszont
ínhüvely-gyulladás miatt
hosszabb pihenõre kénysze-
rül.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Menü november 2—5.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Szerda: Csontleves és

csirkebecsinált-leves
A menü: Stefánia-vagdalt,

spenót vagy
kelkáposztafõzelék

B menü: Tiszai keszög irdalva,
paprikás máléban,
citrommártással,
petrezselymes
burgonya

Csütörtök: Magyaros
burgonyaleves és
májgaluskaleves

A menü: Muszaka
B menü: Márton-napi libának

combjából pecsenye,
zöldséges rizs

Péntek: Õszi zöldséges és
tojásos leves

A menü: Csülök Pékné-módra,
sült burgonya, saláta

B menü: Görögös rakott
szárnyasból, saláta

Szombat: Raguleves sertésbõl
és gyümölcsleves

A menü: Csongrádi
aprópecsenye,
héjában fõtt-sült
burgonya, saláta

B menü: Dónáti pulykamell,
tészta, saláta
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Betörtek és a pénztárgép-
ben található 60 ezer forint-
tal távoztak a Diego Áruház-
ból ismeretlen tettesek. A tol-
vajok ellen, akik október 19-
én hatoltak be az áruházba,
betöréses lopás miatt indított
büntetõeljárást a Szentesi
Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya.

Korábban már beszámol-
tunk arról, hogy városunk-
ban is felbukkantak azok az
illegális faárusok, akik keve-
sebb súlyú tûzifát pakolnak
le a gyanútlan vásárló udva-
rán, mint amennyinek az
árát kifizettetik a vevõvel. 20
mázsa helyett 10-et, tíz he-
lyett 6-ot raknak le. Ráadásul
elõfordul, hogy a fuvarosok

bekérezkednek a lakásba egy
pohár vízért, ez idõ alatt el-
lopják az ott fellelhetõ érté-
keket.

Betörtek egy, a városköz-
pontban található presszóba
október 20-án éjszaka. A tol-
vajok készpénzt és számító-
gép-monitort vittek el az üz-
letbõl.

Mintegy 100 méter rézká-
bel-vezetéket loptak el egy
városunk külterületén talál-
ható mezõgazdasági teleprõl.
Az ügyben még folyik a nyo-
mozás. Elfogták viszont an-
nak a garázdaságnak az elkö-
vetõjét, aki október 22-én haj-
nalban az egyik lángossütõ
elõtt sörrel lelocsolt egy nõt,
majd miután az asszony ezt

nem hagyta szó nélkül, fejbe
vágta egy sörösüveggel. A nõ
nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett, a férfi
ellen garázdaság és könnyû
testi sértés miatt indult bün-
tetõeljárás.

A temetõk környékén foko-
zott ellenõrzést tart a rendõr-
ség, de mi magunk is sokat
tehetünk azért, hogy értéke-
ink ne kerüljenek a bûnözõk
tulajdonába. A személygép-
kocsikat zárják le, az utastér-
ben ne hagyjanak értéktár-
gyakat, táskát, még üreset
sem. A táskákat, szatyrokat ne
tévesszék szem elõl, mert egy
pillanat is elég ahhoz, hogy a
tolvajok elemeljék azokat.

H.V.

Sörösüveggel ütötték le

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 31-ig Pingvin Patika
(Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek
7.30-18, szombat 7.30-12 óráig.
Október 31-november 7-ig Ping-
vin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-
péntek 8-19, szombat 8-13 óráig,
vasárnap, ünnepnap zárva. Ké-
szenléti telefon: 70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) október
29-30-án dr. Bikádi Péter Szen-
tes, Bem u. 21., telefon: 30/248-
44-94, október 31-november 1-
jén dr. Búzás Károly Szentes, Ta-
vasz u. 10., telefon: 313-251.

Családi
események

A Honvédot fogadják

• A SZENTES-CSONGRÁDI ROTARY CLUB jótékonysá-
gi koncertet rendez Csongrádon, a Nagyboldogasszony-
templomban november 7-én. A 18 órakor kezdõdõ program-
ban a Bel Flauto Kvartett lép fel. Mûsorukban egyebek mellett
Bach, Haydn, Liszt, Hartman, Albinoni, Csajkovszkij mûvek
csendülnek fel. A koncert bevételét szentesi és csongrádi
tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élõ középis-
kolások támogatására, a határon túli fiatal tehetségek egy he-
tes magyarországi táboroztatására, valamint a vakok és gyen-
gén látók részére a két város központjában egy Tapintható lát-
hatatlan térkép, egy bronz térplasztika felállítására fordítják. 

A városellátó intézmény
tájékoztatja a lakosságot,
az intézményeket és a gaz-
dálkodókat, hogy az októ-
ber 31-i, hétfõi és a novem-
ber 1-jei, keddi esedékes
szemétszállítást október

31-én, hétfõn végzi el. A
munkaszüneti nap miatt
a hulladékot több jármû
gyûjti, ezért azt kérik ügy-
feleiktõl, hogy a kukát – a
megszokottól eltérõen –
mind a két napon reggel

fél 7-ig tegyék ki a közte-
rületre. Felhívják még a la-
kosság figyelmét, hogy az
október 31-i és a november
7-i héten a zöldhulladék-
gyûjtésben csúszás várha-
tó.

Hétfõn lesz szemétszállítás

Lapunk
legközelebb

november 5-én,
szombaton

jelenik meg a
szokásos idõben.

A polgármesteri hivatal tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy
a DÉMÁSZ karbantartási
munkálatokat végez, ezért
áramszünet lesz a szentesi
Egészségházban (Vásárhelyi
út 30.) november 3-4-én. A
felnõtt és a gyermekorvosi
rendelési idõ az alábbiak sze-
rint módosul. 

Felnõtt: november 3-án,
csütörtökön 6.30-8 óra dr.
Neu Klára (összevont, dr.
Neu Klára és dr. Papp And-
rea betegei részére), novem-
ber 4-én, pénteken 6.30-8 óra
és november 5-én, szomba-
ton 8-12 óra dr. Papp Andrea
(összevont, dr. Neu Klára és
dr. Papp Andrea betegei).

Gyermekorvos: november
3-4-én, csütörtökön és pénte-
ken 7.30-11 óra dr. Temesi
Zsuzsanna; november 5-én,
szombaton 7.30-11 óra dr. So-
mogyi Zsolt (dr. Temesi Zsu-
zsanna betegei).

Az egészségházban mûkö-
dõ Szidónia Gyógyszertár
november 3-án és 4-én zárva
tart. November 5-én, szom-
baton 8-20 óráig lesz nyitva.

Módosul a
rendelési idõ

A polgármesteri hivatal tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy
a munkanap átszervezések
miatt október 31-én, hétfõn
és november 1-jén, kedden a
városháza zárva tart. No-
vember 4-én, pénteken 7.30-
16.30, 5-én, szombaton 7.30-
13.30 óráig fogadják az ügy-
feleket.

Változik a
nyitva tartás

Díszoklevelet adományo-
zott a Nemzeti Erõforrás Mi-
niszter dr. Kovács Aranka és
dr. Monoki Erzsébet fõorvo-
soknak, valamint Török Já-
nosné fõnõvérnek a több évti-
zeden át végzett kimagasló,

példaértékû tevékenységü-
kért, életmûvük elismerése-
ként. A Dr. Bugyi István Kór-
ház munkatársai a kitünteté-
seket október 27-én vették át
dr. Réthelyi Miklós miniszter-
tõl Budapesten.

Kitüntetések

Demeter Attila a 4. sz. vá-
lasztókerület önkormányzati
képviselõje lakossági fogadó-
órát tart november 2-án,
szerdán 17 órakor. A fogadó-
óra témája a választókörzet
fejlesztései és fejlesztési lehe-
tõségei. Az érdeklõdõ lakos-
ságot a Csongrádi út 3. sz.
alatt lévõ Vízmû Kft. épüle-
tében várja a képviselõ.

Fogadóóra

• A SZÍVÜGY KLUB leg-
közelebbi összejövetele no-
vember 2-án, szerdán 4 óra-
kor lesz az ifjúsági házban,
ahol a soproni és a burgen-
landi kiránduláson készült
videó-filmet nézik meg a ta-
gok.

A VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZÕ

KÖZPONT
biztonsági õr,

testõr,
vagyonõr

intenzív,
OKJ-s szakmunkás

képzést indít,
a szakmai szakszervezetek

és az ORFK-RSZKK ajánlásával
november 12-én

SZENTESEN ÉS
CSONGRÁDON

+36-30/981-19-83
Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu
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