
A Szentesi Élet 2011. no-
vember 5-i számában megje-
lent „Petõfi Szálló: feloldott
titkok“ címû írásukkal kap-
csolatban a következõket
szeretném nyilatkozni: Az
International Project Ma-
nagements Kft. és a szentesi
Önkormányzat között meg-

állapodás született, hogy kö-
zös törekvéseik által a Petõfi
Szálló felújítása mielõbb
megvalósuljon.

Ez a megállapodás, vala-
mint az International Project
Managements Kft. semmi-
ben sem kapcsolódik a Pen-
dola Kft., valamint a Pen-
dola-Szentes Kft. érdekkörei-
hez, eddigi megállapodásai-
hoz és tevékenységeihez
sem. Annyit tettünk csupán,
hogy általunk a Város, ezen
belül pedig az Önkormány-
zat kapcsolatba került egy
több évtizedes múlttal ren-
delkezõ, nemzetközileg is el-
ismert befektetõ csoporttal.
Eddigi munkánk eredmé-
nyeirõl és a részletekrõl ha-
marosan a közvélemény is
tájékozódhat egy sajtótájé-
koztató keretein belül, me-
lyet 2012 februárjában fo-
gunk megtartani. 

Katos Zsolt
ügyvezetõ igazgató

International Project
Managements Kft.

Közlemény a Petõfi
Szálló ügyében
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Hónapokig szólhatna
még a Rádió Szentes a
106,1 MHz-es frekvenci-
án, de nem fog – a város
adója november 22-én éj-
félkor végleg elnémul. A
helyét egyelõre senki nem
veszi át az éterben, a frek-
venciapályázat eredményé-
re ugyanis még várni kell.

A gyõztesnek 45 napja van
szerzõdéskötésre, és továb-
bi 120 napja a mûsorszol-
gáltatás elindítására.

Akár fél évre is elnémul-
hat a szentesi 106,1 MHz-es
frekvencia, miután novem-
ber 22-én éjfélkor befejezi
mûködését a Rádió Szentes.
Mint arról korábban beszá-

moltunk, az önkormányzati
cég által mûködtetett médi-
umnak már ez év elején le-
járt a 106,1 MHz-re vonat-
kozó frekvenciaengedélye,
azóta ideiglenes – kétha-
vonta megújított – jogosít-
vánnyal mûködhet a rádió.

(folytatás a 3. oldalon)

A Rádió Szentes után
néma csönd jön

– Az, hogy a kút ki tud-e
jönni az állami tulajdonból,
tárgyalás  kérdése ,  ezen
ügyekben Szócska Miklós mi-
niszter úr közvetlen tárgya-
lást kíván folytatni az érintet-
tekkel november folyamán.

Javaslatunk a kórház leendõ
fenntartója felé az, hogy ke-
rüljön egy úgynevezett hõ-
cserére sor. A kórháztól 50
méterre van a Kertváros II-es
kút, lehetõség van hõmeny-
nyiség cserére. Arra, hogy ne

gyógyvizet adjunk be a kór-
háznak fûtési célra, s a
gyógyvízkút, mint városi tu-
lajdon, alapot képezhessen
késõbbi idõk folyamán
gyógyászati fejlesztések lehe-
tõségére a kerítésen kívül is.

– A tulajdon részlegesen
tisztázott a város és a megye
között. Ezzel erõsítjük a kór-
ház helyzetét. Ha azt a ter-
málkutat, ami a kerítéstõl 50
méterre van, bekötjük a kór-
ház energetikai rendszerébe,
a kórháznak kettõ, illetve há-
rom hõbázisa lesz a mostani
eggyel szemben. Ha valami
katasztrófa történne, az
egészségügyi intézménynek
nem lenne hõenergiája. Ami
az új rendelkezést illeti, arról
szól, hogy a megállapodás
tulajdonra szóló része nem
vonatkozik azokra a vagyon-
tárgyakra, amelyek nem a
megyei önkormányzat tulaj-
donában vannak. Ezek sze-
rint a fenntartói jogosítvá-
nyok a megállapodás alapján
a megyétõl átkerülnek a kije-
lölt kormányhivatalhoz, a tu-
lajdonjog nem változik. A
kórház esetében ez a tulaj-
donjog nincs vagyontárgyan-
ként szétszedve. 

Dr. Várkonyi Katalin fõigaz-
gató (képünkön) a követke-
zõképpen fogalmaz:

– A Dr. Bugyi István Kór-
ház kezelésében 5 kút van. 2
meleg vizes és 3 hideg vizes
kút. Mind a kórház helyrajzi
számán található. A meleg
vizes kutak közül egyik ter-
mál- a másik gyógyvizes kút.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a
gyógyvízminõsítéssel rendel-
kezik 2012. december 31-ig.

A hidegvizes kutak megtalál-
hatók a fürdõ területén, a nõ-
vérszálló mögött, illetve az
ITO környékén. Meleg vizes
kutakból történik a kórház
fûtése, illetve melegvíz el-
látása. A meleg vizes kút
csurgalék vizébõl még 18 la-
kást fûtünk a környéken.
Gyakorlatilag ebbõl az öt
kútból történik a kórház tel-
jes vízellátása, meleg vízellá-
tása, illetve a gyógyfürdõnek
gyógyvízzel való ellátása.
Ami fontos, a fenntartó vál-
tozás óta a kórház maga fize-
ti a bánya- és vízkészlet-
hasznosítási járadékot és a
vízdíjat a bányahatóság felé.

– Abban az esetben, ha el-
vennék a kutat, milyen alter-
natív megoldás lehetne az
energiapótlásra?

– Gyakorlatilag így rögtön
semmi. Hiszen a kórház fûté-
si rendszerének 80-90 száza-
léka a meleg vízre épül. Gá-
zos rendszerre kellene át-
állnunk, aminek az infrast-
ruktúrája jelenleg nem áll
rendelkezésre. Most a gázfû-
tést csak nagyon hidegben,
ráfûtés gyanánt használjuk.
Ez rendszer arra nem alkal-
mas, hogy a kórház egész te-
rületét ellássa más fûtõrend-
szerrel.

– A polgármester arról is
szólt, hogy egy másik kútról
visszaadná a meleg vizet a
kórháznak.

– Ez nem a kórház döntése.
Az intézmény csupán mû-
ködteti a kutakat, hasznosítja
a melegvizet. Hogy 2012. ja-
nuár 1-jével várható változá-
sok ezt a helyzetet hogyan
fogják érinteni, arra vonatko-
zóan információval nem ren-
delkezünk

Lovas József

Szentesi Élet
A kórház termálkútjai

Az agy plaszticitása foly-
tán az élet elsõ éveiben mó-
dunk van arra, hogy beavat-
kozzunk a kóros fejlõdést
észlelve. Minden gyermek
számára fontos, hogy ebben
az idõszakban – az egyéni
adottságokat figyelembe vé-
ve – segítsük értelmi, érzel-
mi, testi fejlõdését. Így van
ez az átlagostól eltérõ, más
fejlõdésû, értelmi, érzékszer-
vi, mozgási károsodással
küzdõ gyermekek esetében
is. Ha az elsõ életévekben
nem segítjük, fejlesztjük
õket, elveszítjük a lehetõsé-
get arra, hogy egy magasabb
szinten funkcionáló, az életet
boldogan, vagy elviselhetõ
módon élõ, önellátó, a társa-
dalomba beilleszkedõ ember
váljék belõlük. 

A képviselõ-testület októ-
beri ülésén elhangzott: a tár-
sadalom szempontjából egy-
értelmû, hogy a korai be-
avatkozás a legolcsóbb és
minden tekintetben a legop-
timálisabb megoldás. A korai
fejlesztés szûkebb értelem-
ben a 0-6 éves korú, az átla-
gostól eltérõ ütemû vagy irá-

nyú fejlõdést mutató gyer-
mekek tervszerûen felépített,
komplex fejlesztõ programja.

A koraszülött utógondozás
feladatait 2008 januárjában
egy magasabb szintû ellátást
biztosító, úgynevezett Fejlõ-
désneurológia Szakrendelés
vette át dr. Báló Mária vezeté-
sével a rendelõintézetben. A
munkacsoportban neuroló-
gus szakorvos és egy félállá-
sú pszichológus dolgozik.
Az elõterjesztésbõl kitûnt:
szükség lenne rászoruló
gyermekeknek a mozgás és a
mentális fejlesztés kiterjesz-
tésére is. Ez megvalósítható
4 órás munkaidõben egy fõ
fejlesztõpedagógus és egy fõ
DSGM terapeuta (gyógytor-
nász) alkalmazásával.

A korai fejlesztés csapat-
munka, mely részben az
egészségügyi, részben az
oktatási területen dolgozó
szakemberek összehangolt
munkája nyomán teremhet
édes gyümölcsöt. Egységes
szemléletre és megoldásokra
van szükség a korai fejlesztõ
gördülékeny mûködéshez.

(folytatás a 3. oldalon)

Program a gyermekek korai fejlesztésére

Idõben segíteni

Módosítaná településrendezési tervét a város önkor-
mányzata. Oka a kormányzat új, államosítási törvényterve-
zete. A módosítás a Dr. Bugyi István Kórházat is érinti.
Szirbik Imre polgármester az október végi testületi ülésen
elmondta, azt szeretnék, ha a gyógyvízkút az átszervezése-
ket követõen a város tulajdonában maradna. Ahhoz viszont
önálló helyrajzi számmal kell, hogy rendelkezzen. A proce-
dúrához a visszamaradó területeknek meg kell változtatni
azokat az építési elõírásait, amely az egybe levõ kórházte-
leknek kiadja a szabályzás feltételrendszerét.

Konferencia
November 15-én, kedden

10 órakor az országos lakos-
sági egészségfelmérés ered-
ményeirõl tartanak konzultá-
ciót a polgármesteri hivatal-
ban, ahol dr. Bényi Mária és
dr. Hangay István fõorvosok
(Országos Egészségfejlesztési
Intézet) tájékoztatják az érin-
tettek a témában.

Ünnepség
A Szociális Munka Napja

alkalmából ünnepséget ren-
deznek október 15-én, ked-
den fél 4-kor a Központi
Gyermekélelmezési Kony-
hán.

Szentesi Élet fotó

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Futó Zoltán õsei Borsod
vármegyében éltek; atyja,
Futó Mihály, még Boldván
született 1835-ben. Az apa
Sárospatakon bölcseleti, teo-
lógiai és fõiskolai tanulmá-
nyokat folytatott, s innen ke-
rült Hódmezõvásárhelyre
1860-ban, ahol a református
fõgimnázium tanára, majd
harminc éven át igazgatója
volt. Felesége Papy Amália,
akitõl nyolc gyermeke szüle-
tett. Közülük Zoltán már
Hódmezõvásárhelyen jött a
világra 1863. május 15-én.
Elemi és középiskolai tanul-
mányait szülõvárosában vé-
gezte, 1880-ban kitüntetéssel
érettségizett. Teológiai isme-
reteit a Debreceni Reformá-
tus Fõiskolán szerezte; 1885-
ben letette az elsõ lelkészi
vizsgát. Az 1885/86-os tan-
évet a berlini és a baseli
egyetemen töltötte, majd ki-
tûnõ eredménnyel letette a
második lelkészi vizsgát.
Elõbb Nádudvaron, 1887
nyarától Temesváron lett se-
gédlelkész, 1891-tõl 1898-ig
rendes lelkész, egyházme-
gyei aljegyzõ, késõbb fõjegy-
zõ. 1892-ben feleségül vette
Mágori Vilmát, akitõl két leá-
nya született: Erzsébet és
Rózsa.

A szentesiek elõször 1892-
ben kerültek kapcsolatba Fu-
tó Zoltánnal. Amint tudjuk,
egy évvel korábban 133 csa-
lád elhagyta Szentest, s a Te-
mesvár melletti Vadászer-
dõn új községet alapított Új-
szentes elnevezéssel. A tele-
pesek az elsõ aratás alkalmá-
ból, 1892. július 3-án nagy
ünnepséget tartottak. Ekkor
került sor az elsõ istentiszte-
letre is, amelyet az alig 29
éves Futó Zoltán temesvári
lelkész celebrált. Néhány hó-
nappal késõbb ünnepélyes

keretek között megalakult a
református egyházközség is,
amely átmenetileg a temes-
vári egyház filiáléjaként
kezdte meg mûködését. A
szertartás Filó János szentesi
és Futó Zoltán temesvári
lelkész közremûködésével
ment végbe. Nem tekinthetõ
véletlennek, hogy Filó János
1897-ben bekövetkezett halá-
la után a presbitérium Futó
Zoltánt hívta meg a szentesi
gyülekezet élére.

1898 õszén érkezett Szen-
tesre, s nagy lendülettel
munkához látott. Elsõként
kezdeményezte egy reformá-
tus társaskör létrehozását,
amelyet az egyházi értekez-
let 1900 novemberében ma-
gáévá tett, kimondva a Szen-
tesi Református Kör megala-
kítását. A kör alapszabályá-
nak kidolgozója és elsõ elnö-
ke Futó Zoltán lett. Borsos Jó-
zsef tervei alapján 1906 végé-
re elkészült a Református
Kör szecessziós stílusú dí-
szes székháza is a Kiss Bálint
utcában. A december 9-én
megtartott átadási ünnepsé-
gen az avató beszédet Futó
Zoltán mondta. 

Következõ lépésként fel-
élesztette az évtizedek óta
szunnyadozó fe lsõpárt i
templom építésének tervét.
Elõterjesztése nyomán 1909.
október 31-én – Kálvin János
(1509–1564) 400. születési
évfordulójának évében – a
presbitérium egyhangúan
kimondta, hogy a templom-
építés nem tûr halasztást.
Dobovszky József István tervei
alapján a templom 1914-re
elkészült; a templomszente-
lést május 24-én dr. Baltazár
Dezsõ püspök közremûködé-
sével megtartották. Futó Zol-
tán az elõzõ évtõl már a bé-
kés-bánáti református egy-
házmegye esperese volt,
majd hamarosan a magyar-
országi református egyház
egyetemes konventjének és a
törvényhozó zsinat tagja. Es-
peresként kiemelt feladatá-
nak tartotta a Bánát szétszór-
tan élõ református magyar-

ságának összegyûjtését. E
munkája eredményeként 17
önálló egyházat alakított. 

A városi és a megyei kép-
viselõ-testületek tagjaként
kivette részét a közéleti küz-
delmekbõl is. 1905-ben, az
ún. „nemzeti ellenállás” ide-
jén õ az egyik alelnöke a 36
fõs Csongrád Vármegyei Al-
kotmányvédõ Bizottságnak.
1907 decemberében a me-
gyeháza dísztermében õ
mondta az ünnepi beszédet
II. Rákóczi Ferenc fejedelem

festményének leleplezése al-
kalmával. Tevékenyen részt
vett a helyi Vöröskereszt
Egylet munkájában, az elsõ
világháború kitörését köve-
tõen pedig a kisegítõ kórhá-
zak felállításában és felszere-
lésében. Mindezek mellett
egyházi és szépírói munkás-
ságot is folytatott. 

Rendkívüli népszerûségét
jelzi, hogy szentesi lelkészi
mûködésének 10. évforduló-
ján – 1908. okt. 18-án – a Re-
formátus Körben leleplezték
életnagyságú portréját, Joó
Béla helyi festõmûvész alko-
tását. Legendás hírû volt
munkabírása, emberszerete-
te, toleranciája. A helyi újság
így írt errõl: „… Szakadatlan
munka jellemezte ez utóbbi

(esperesi) állásában, míg a
szentesi lelkészkedésének
idejét a szeretet hirdetése és
gyakorlása jellemezte. Az
alatt a negyed század alatt,
míg itt mûködött közöttünk,
a régi szentesi református
papok szelleme elevenedett
fel. Megértést hirdetett min-
den más felekezettel, soha
összeütközésbe nem került
azokkal, akik más templom-
ban dicsérték az Urat, míg a
saját egyházában az Istendi-
csérés igazi apostola volt.”     

1921. november 8-án egy
beteg paptársát ment meg-
látogatni, amikor az utcán
összeesett, és szívszélhûdés
következtében meghalt. Vá-
ratlan halálát a város lakói
mély részvéttel fogadták,
felekezetre való tekintet
nélkül. Koporsóját az egy-
házmegye lelkészei vállu-
kon vitték át a Kiss Bálint
utca 1. sz. alatti gyászház-
ból a református nagytemp-
lomba. A gyászszertartás
után – amelyen Baltazár
püspök is részt vett – a re-
formátus középtemetõben
helyezték örök nyugalomra.
A hálás utódok 1932-ben ut-
cát neveztek el róla.

Labádi Lajos
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90 éve hunyt el Futó Zoltán református lelkész 

Sikeres egyházszervezõ és templomépítõ

Az erdélyiekkel több mint
tíz éve töltöm együtt a nyári
táborokat. Mindig várako-
zással tölt el, ha az erdélyi
barátainkkal találkozhatom.
Nemrégen látogatott el a
SZIDÖK (Szentesi Ifjúsági és
Diák Önkormányzat) tizen-
évesekbõl álló csapata Ma-
rosvásárhelyre. Tízórás vo-
natozás fogadtak minket a
vendéglátóink, s még egy es-
ti körtúrát is tettünk.

Fáradtságunkat a vendég-
szeretet azonnal „félresöpör-
te“. A program ideje alatt az
idõjárás részben kedvezett,
hiszen jó idõben láthattuk
Marosvásárhely központját,
a csodálatos Kultúrpalotát és
a „megyeházi“ toronyból a
városképet. A Bolyai-Teleki
könyvtár felújított épületét
kívülrõl néztük meg, de a
belvárosi Ótemplomot és a
nemrég feltárt kriptát is lát-
tuk. Megterveztük a nyári
táborok programjait, miköz-
ben az Erdélyi Magyar TV-
nek adtunk interjút. A tévé-
sek mindenkit megszólaltat-
tak, a legkisebbektõl a felnõtt
segítõkig. Este a Szomorú

vasárnap c. elõadást tekintet-
tük meg, amely mindenki-
nek nagyon tetszett. Az utol-
só nap a Medve-tónál jár-
tunk, ahol a fák színes kaval-
kádja fogadott minket. A
parajdi sóbányában egy föld-
alatti „világ“ tárult elénk,
amely után új erõre kapva
folytattuk utunkat Korondra.
A helyiek nagy szeretettel fo-
gadtak minket. Válogathat-
tunk a szebbnél szebb, kéz-
zel készített tárgyak közül,
illetve az ügyesebbek a ko-
rongozást, és a tányérfestést
is kipróbálták. A programok
sorát könnyes búcsú zárta.
Megál lapodtunk abban,
hogy jövõre ismét találko-
zunk.

Ezúton is szeretném meg-
köszönni az önkormányzat
támogatását, hiszen máskü-
lönben nem tudtuk volna
megtenni ezt az utazást. Sok
mindent láttunk, de sok min-
dent még nem, éppen ezért
remélem/reméljük, hogy mi-
nél hamarabb ismét vissza-
térhetünk erdélyi barátaink-
hoz.

Lantos Anita

Erdély szívében, az erdélyiek
szívünkben

Utazás Marosvásárhelyre

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben

visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,
bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hív-
ja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány; 1461 Budapest, Pf.: 182.; telefon: 06 (1)
342-63-55; e-mail: info@cchr.hu; www.emberijogok.hu;
hu.cchr.org Minden információt bizalmasan kezelnek!

Viselkedési problémák
Ha gyermeke „tanulási problémára" vagy „viselkedési rend-

ellenességre"  pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiperaktivitás témájában. 1461 Budapest, Pf.: 182.; te-
lefon: 06 (1) 342-63-55; e-mail: info@cchr.hu; www.
emberijogok.hu; hu.cchr.org Minden információt bizalmasan
kezelnek!

Meghalt az egyetlen arany-
labdás magyar labdarúgó, Al-
bert Flórián. Arról is neveze-
tes volt, hogy 15 éves korától
kezdve mindvégig, amíg a ko-
ra engedte, ugyanabban a ha-
zai csapatban játszott. Lab-
damûvész, azonfelül példa-
adó sportember volt. Méltó
utódai alig-alig látszanak a
zöld gyepen, de nincs még vé-
ge a világnak, láttunk már
csodát, reménykedjünk...

„Verespatak ügyében me-
gint a pénz beszél?“ Sajnos
az. Szegény Erdély, szegénye-
dõ csodás tájak és fenyegetõ
veszély a mi vizeinkre. Igen,
a külföldi pénz beszél. Sajnos
ugyanakkor a magyar forint-
nak elment a hangja.

Az elmúlt idényben 430-an
haltak meg fûtetlen magyar
lakásokban. Ráadásul kemény

telet jósolnak az okosok. Isten
legyen irgalmas minden sze-
gény magyar családhoz és ad-
jon jó kezdetet egy javuló vi-
lághoz.

Áll a mozgólépcsõ a szegedi
Nagyállomáson. Állítólag hó-
napok óta. Mellesleg nem ér-
demli meg a nevét, ha mozgó-
lépcsõ lévén ácsorog. Viccnek
rossz, de ki van írva rá: „Be-
lépésre indul“. Kár, hogy az,
akinek a javítás lenne a dol-
ga, vagy nem tud, vagy nem
szokott olvasni. De fel a fej-
jel!

Új autót kapott a polgárõr-
ség. Derék emberek nagysze-
rû alakulata. Megszolgálták.
Büszkék lehetünk a polgár-
õreinkre és  dicsérjük az ille-
tékest is, aki kiutalta szá-
mukra a rávalót.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

Néhány hónapja jelent
meg a szegedi Bába Kiadó
gondozásában két kötetben
Fenyvesi István ny. egyetemi
docens Idõutazás címû visz-
szaemlékezése. Alcíme –
Szentes-Szeged-Szlávok - tá-
jékoztatást ad szerzõjének
megtett útjáról, az õt ért szel-
lemi hatásokról, a vele kap-
csolatba került személyekrõl
és személyiségekrõl.

A közelmúltban a városi
könyvtárban mutatták be a
könyvet a szerzõ jelenlét-
ében. 

A ténygazdag visszatekin-
tésbõl most csak a szentesi
vonatkozások (nagyszülõk,
szülõk, gyermekkor, gimná-
ziumi évek, népi kollégiumi
emlékek, diáktársak) részle-
teit hallhattuk írójának ösz-
szekötõ, eligazító szavaival.

Megismerhettük egy sze-
gény sorban küzdõ család
mindennapi életét, tehetsé-
ges gyermeküknek a helyi
gimnázium által indított út-
ját a tudomány világába. 

Jó volt megtapasztalni
ezen az estén Fenyvesi Ist-
ván hûségét szülõvárosához
– Adyt idézve - „Amelybõl
vétetett.”

-y-y

Futó Zoltán (Joó Béla festménye, 1908)

Az Alsópárt nevû város-
részben található; a Csillag és
a Béke utcákat köti össze.
1857-ben még Molnár utca-
ként emlegették, valószínû-
leg egy közeli malomról,
vagy az utcában lakó molná-
rokról. Az 1906. évi városren-
dezéskor kapta a Keresztes
utca nevet, feltehetõen az ut-
cában házzal rendelkezõ Ke-
resztes családról, amelynek
több tagja egykor jelentõs
tisztségeket viselt: pl. Keresz-
tes Mihály 1785-ben, János
1813-ban községi bíró volt.
Az 1906-os utcanévadáskor
még az utcában lakott Ke-
resztes Antalné, feltehetõen a
hajdani õsi fészekben. 

Labádi Lajos

Utcáink, tereink
névadói (63.)

Keresztes
utca

Fenyvesi István Idõutazása

Olvasónk írja

Mészáros Júlia, Fenyvesi István, Bucsány György és dr. Magyar Jánosné.

Ismét egy olyan férfiúról emlékezünk meg, aki nem
Szentes szülötte, de itt élt, itt teljesedett ki munkássága, és
itt lett eltemetve. Egyházi téren mûködött, egyre magasabb-
ra emelkedve a ranglétrán. Egyházszervezõként jelentõs si-
kereket ért el; a legfelkészültebb teológusok és leghatáso-
sabb hitszónokok között tartották számon. Eredményekben
gazdag életútja váratlan hirtelenséggel szakadt meg, kilenc
évtizeddel ezelõtt. 



Csongrád megye északi fe-
lének elsõ inkubátorháza
lesz a Szarvasi úti volt Esze
Tamás laktanya legénységi
épületébõl. Az ingatlan tulaj-
donjoga 2008-ban került az
Inno-Depot 2008 Kft.-hez,
amely 2009 õszén 119 millió
forint uniós támogatást nyert
inkubátorház infrastrukturá-
lis fejlesztésére. A megítélt
összeg fele a beruházás teljes
költségének. A kivitelezési
munkálatok már javában zaj-
lanak: befejezõdött a hom-
lokzat hõszigetelése, kicse-
rélték a külsõ nyílászárókat,
a lapostetõt újraszigetelték,
és teherlift is épült. A továb-
bi feladatokról Bolyós Zita
ügyvezetõtõl megtudtuk, fû-
téskorszerûsítést hajtanak
végre a pincével és három
emelettel rendelkezõ épület-
ben, új burkolatot fektetnek
le, kicserélik a belsõ nyílás-
zárókat, új vizesblokkokat és
öltözõket alakítanak ki, vé-
gül pedig kifestik a belsõ te-
reket. Négyezer négyzetmé-
teren klimatizált irodákat,
projektorral ellátott tárgyaló-
kat, raktárhelyiségeket és
olyan munkatermeket alakí-

tanak ki, ahol kisebb hely-
igényû termelési tevékeny-
ség is folytatható. – 2012 elsõ
negyedévében kezdjük meg
a bérlõk toborzását, jelenleg
két vállalkozás mûködik itt.
A ház internet-hozzáféréssel,
számítógépekkel, hálózati
nyomtatóval, faxszal, fény-
másolóval, iratmegsemmisí-
tõvel és páncélszekrénnyel is
fel lesz szerelve, ezeket bér-
lõink használhatják majd.
Bebútorozzuk az irodákat,
amiket egyedi mérõórákkal,
tûzjelzõvel, és kamerás riasz-
tórendszerrel látunk el –
mondta az ügyvezetõ. 

Bolyós Zita bízik benne,
hogy mihamarabb teljesen
benépesül az inkubátorház,
amely alacsony bérleti díjért
rengeteg szolgáltatást kínál
majd a betelepülõ vállalko-
zásoknak. Azon túl, hogy
eszközhasználatra lesznek
jogosultak a beköltözõk, tit-
kárság fog mûködni a ház-
ban, amit szintén igénybe
vehetnek. Számukra ingye-
nes elõadásokat és tovább-
képzéseket, illetve jogi és
adóügyi tanácsadást is szer-
vezni fognak. Lesz büfé, in-

gyenes parkoló és kerékpár-
toló is. – Nem csupán az lesz
az elõnye az inkubátorház-
nak, hogy az itt mûködõ vál-
lalkozások rezsiköltsége mi-
nimálisra leszorítható, ha-
nem az is, hogy közvetlen
kapcsolat alakul ki a bérlõk
között, akik segíthetik egy-
más eredményességét – tette
hozzá az ügyvezetõ. 

Az önkormányzat sem tét-
lenkedik, de az idén õszre
beígért 3000 négyzetméteres
daruzható üzemcsarnok épí-
tése a támogatási szerzõdés
megkötésének elhúzódása
miatt még várat magára. A
városházán Bocskay István ér-
deklõdésünkre elmondta, a
330 milliós projekt keretében
– amihez 165 milliós támoga-
tást ítéltek meg a városnak –
nem csupán csarnok épül az
ipari park déli zónájában,
hanem a villamosenergia-há-
lózat és a közvilágítás is ki-
épül a vállalkozói faluban.
Ott már egy telek elkelt, illet-
ve további három parcella
megvásárlására szándéknyi-
latkozatot írt alá két helyi és
egy vidéki vállalkozás. Az
üzemcsarnok építése jövõ ta-
vasszal kezdõdhet meg –
hasznosításáról már folynak
tárgyalások a polgármesteri
hivatalban.

Bíró Dániel
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181 millió forintos költség-
vetési lyuk befoltozására 40
milliós támogatást kapott
Szentes a Belügyminisztéri-
umtól. A tárca államtitkára,
Tállai András múlt pénteken
hozta nyilvánosságra, hogy
az önhibájukon kívül nehéz
helyzetbe került önkormány-
zatok mennyi anyagi segítsé-
get kapnak az államtól. El-
sõsorban lejárt közüzemi
számlák kifizetésére és elma-
radt bérekre kaptak támoga-
tást az érintett települések.
Ebben az évben másodszor
lehetett erre a forrásra pá-
lyázni, a tavaszi elsõ körben

hiába vett részt Szentes, nem
nyert. A második kiírásnál
123 milliós igényt nyújtottak
be, ebbõl végül 40 milliót
ítéltek meg a városnak, a
pénz szombaton meg is érke-
zett az önkormányzat szám-
lájára – tudtuk meg Kraj-
sóczki Sándornétól. A polgár-
mesteri hivatal számviteli
irodájának vezetõje hozzátet-
te, az igényelt összeg mérté-
két egy bonyolult számítás
után állapították meg. Az
önkormányzat tényleges hiá-
nya egyébként magasabb az
igényelt támogatásnál: 181
millió forint. Ez a mínusz

most 40 millióval csökkent,
de a költségvetési egyensúly
megteremtéséhez az intéz-
ményi gazdálkodás további
szigorítására lesz szükség. A
Csongrád megyei települé-
sek közül 33 pályázott erre a
keretre, összesen 310 millió
forintot nyertek. A legtöbbet
Csongrádnak ítéltek meg: 65
milliót kapott a szomszéd-
vár. A térségünkbõl Árpád-
halom 5, Derekegyház 5,5,
Eperjes 5, Fábiánsebestyén
pedig 12 milliós támogatás-
hoz jutott.

B.D.

40 milliós folt
a 181 milliós lyukra

(folytatás az 1. oldalról)
Városunkban jelen van

minden olyan szakember,
aki a korai fejlesztésben sze-
repet kell, hogy vállaljon, de
nem megfelelõ szervezett-
séggel – fogalmazott dr.
Chomiak Waldemar, majd még
hozzátette: – A Felhõcsikó
Egyesület alapszabályában
szerepel a rehabilitáció fej-
lesztése, ezért a hiányzó tár-
gyi feltételeket pályázat,
vagy adakozás útján is be le-
het szerezni, mely tehermen-
tesítené az önkormányzatot.

Az egészségügyi bizottság
elnöke elmondta: gyerekek
jönnek a világra bizonyos
betegséggel, fejlõdési rendel-
lenességgel, sok esetben ké-
sõn vesszük észre, hogy va-
lami baj van. Dr. Báló Mária
segítségével egy olyan elõ-
terjesztést dolgoztak ki,
amely segíteni szándékozik
ezeken a családokon, hogy
itt helyben történjen meg a
gyerekek korai fejlesztése.

Móra József szerint az elõ-
terjesztés ebben a formában
nem támogatható. Meggyõ-
zõdését tovább erõsítette a
novemberi Horizont címû
hirdetõ újság, amelyben ar-
ról adtak hírt, hogy novem-
ber 12-én 10 és 17 óra között
a háziorvosi rendelõkben
várják az érdeklõdõket vér-
cukor, koleszterinszínt, stb.,
mérésre. – Talán elkerülte a
hirdetõk figyelmét az, hogy
csak akkor mehetnek mérés-
re, ha abban az idõben nem

fogyasztottak semmilyen
táplálékot. Legalább 12 óra
koplalás kell ahhoz, hogy
biztonsággal el tudjuk vé-
gezni a koleszterinszint mé-
rést. Én itt azt látom, hogy
szakemberek próbálják lai-
kusokra áthárítani azt a fele-
lõsséget, amit nekik kellene
viselni – jelentette ki a képvi-
selõ.

Horváth István látva a vita
elmérgesedését, abból a
megfontolásból, hogy ne le-
gyen méltatlan az elõterjesz-
tésben foglaltaknak, azt java-
solta, legyen ez egy elsõ ol-
vasat, és térjenek vissza rá
késõbb. Olyan ügyrõl van
szó, amely több megfontolt-
ságot érdemel, jegyezte meg.
Hasonló gondolatokat fogal-
mazott meg Krausz Jánosné
is. Hozzá egy prominens or-
vos írt levelet ez ügyben.
Mint mondta, Vásárhelyen
és Szegeden már jól mûkö-
dik a rendszer, a döntést a
gyerekek érdekében ne halo-
gassák sokáig.

Halmai István korrekt meg-
oldásnak tartotta képviselõ-
társa hozzászólását, ugyan-
akkor nemtetszését fejezte ki
Móra József hozzászólása mi-
att. – Nem szoktam jogá-
szokkal, történészekkel vitat-
kozni, mert nincs meg hozzá
a kellõ ismeretem. Én elhi-
szem azt, hogy az ember itt
több cikluson át polihisztor-
rá válhat, orvosi elõadásokat
tarthat, orvosi képzettség
nélkül. Sok minden csodára

vevõ vagyok, de azt vissza-
utasítom, hogy amikor a
szentesi gyerekek vagy fel-
nõttek egészségügyi ellátásá-
val kapcsolatos elõterjesztés
van napirenden, akkor hatal-
mas vehemenciával esik a té-
mának. – adott hangot felhá-
borodásának a képviselõ.

Szirbik Imre polgármester a
következõket javasolta: –
Amikor lesz a kórháznak ki-
számítható jövõje és lesz ki-
számítható vezetõje, mert
ebben a pillanatban a mi-
niszter úr újra akarja pályáz-
tatni az összes fekvõbeteg el-
látó intézmény vezetõit, ül-
jünk le és az önkormányzat
teherbíró képességének tu-
datában csináljunk egy fon-
tossági sorrendet. Biztonság-
gal mondom, a gyerekek
fogják ennek a sorrendnek a
prioritását élvezni.

Dr. Chomiak Waldemar
hozzáfûzte: Szentesen 0-tól 3
éves korig nincs meg a korai
fejlesztés lehetõsége. Jelenleg
oktatási intézményben fo-
lyik, egy beteg gyerek nem
várhat ki egy nyári szünetet,
a kezelést folytatni kell, ezért
tártuk fel a problémát.  Móra
József szavaira így válaszolt:
vércukorszintet nemcsak éh-
gyomorra, hanem úgyneve-
zett prosztandális vércukor-
szintet is mérni kell. Sõt, ez
utóbbi inkább mérvadó. Ét-
kezés után másfél órával is
mérünk.

Lovas József

Program a gyermekek korai fejlesztésére

Idõben segíteni

Az önkormányzat szoci-
ális bizottsága támogatási
pályázatot hirdet a város-
ban mûködõ szociális, és
gyermek jó lé t i  in tézmé-
nyeknek, civil szerveze-
teknek egészségmegõrzõ
tevékenység támogatásá-

ra. Pályázat nyújtható be
az egészségmegõrzõ prog-
ramhoz kapcsolódó tárgyi
eszközök beszerzéséhez.
A keretösszeg 200 ezer fo-

rint, egy pályázó maxi-
mum 15 ezer forint össze-
gû támogatást kaphat .  A
pályázatot  a  polgármes-
teri hivatal szociálpol i t i -
k a i  o s z t á l y á r a  kell be-
nyújtani november 30-ig.

Pályázat

(folytatás az 1. oldalról)
A várt frekvenciapályázatot nyáron írták

ki, de a szeptemberi határidõre a városi tár-
saság nem nyújtott be ajánlatot, így lemaradt
a versenyrõl, amire viszont két vállalkozás, a
budapesti Life Essence Kft. és a szentesi
székhelyû Kultúr-Média Kft. jelentkezett. A
Rádió Szentes stúdiójában az ügyvezetõ mel-
lett 2 fõállású munkatárs és 10 külsõs – tech-
nikus, mûsorvezetõ és gazdasági – szakem-
ber dolgozik. A teljes állásban dolgozók to-
vábbi foglalkoztatása egyelõre kérdõjeles,
holott a legutóbbi testületi ülésen olyan ígé-
retet kaptak, hogy segítenek nekik az elhe-
lyezkedésben. 

Az már biztos, hogy nem lesz stafétaát-
adás az éterben, hiszen november 22-ig biz-
tosan nem kezdheti meg a sugárzást a Rádió
Szentes utódja. A Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának szó-
vivõi irodája arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a döntéshozók október 26-án végeztek
a benyújtott pályázatok alaki vizsgálatával, a
jelentkezõket pedig hiánypótlásra szólították
fel. Erre néhány hetük van a pályázóknak,
majd a még hiányzó dokumentumok befoga-
dása után megkezdõdhet a tartalmi vizsgá-
lat, és végül az értékelés. Vagyis várhatóan
ez év végén születhet érdemi döntés a frek-
venciáról, amit legfeljebb 7 évre nyerhet el a
gyõztes cég. Itt még nincs vége az adóváltás
elõkészítésének: a nyertesnek 45 napja van a
szerzõdéskötésre, és további 120 napja a mû-
sorszolgáltatás elindítására. A szóvivõi iro-
dától azt is megtudtuk, hogy a majdani nyer-
tes jóval olcsóbban használhatja majd a frek-
venciát, mint most a Rádió Szentes: a mûsor-
szolgáltatási alapdíj – a Médiatanács helyi
rádiókra vonatkozó októberi döntése alapján
– a korábbi díj 38 százaléka lesz. Hozzátet-
ték, hogy a 106,1-en megszólaló Rádió Szen-
tesnek egészen addig lehetõsége van meg-
hosszabbítani frekvenciaengedélyét, amíg a
pályázat gyõztese szerzõdést nem kötött az
NMHH-val. 

– A tulajdonosnak az volt a döntése, hogy

ne hosszabbítsuk meg a frekvenciaengedé-
lyünket, ezzel is jelezve a hallgatóságnak,
hogy az új mûsorszolgáltató elkülönül a ko-
rábbitól – nyilatkozta lapunknak Besenyei Gá-
bor, a Rádió Szentes Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje. 

Kíváncsiak voltunk a lehetséges utódok el-
képzeléseire is, ezért megkerestük a két pá-
lyázót, hogy árulják el, ha õk nyerik el a frek-
vencia használati jogát, létesítenek-e Szente-
sen stúdiót, illetve leghamarabb mikor tud-
ják megkezdeni a mûsorszolgáltatást. Dom-
ján Ilona, a szentesi székhelyû, idén augusz-
tusban alapított Kultúr-Média Kft. ügyveze-
tõje azt közölte lapunkkal, hogy az ered-
ményhirdetés után nyilatkoznak terveikrõl.
A budapesti Life Essence Kft.-nek is meg-
küldtük kérdéseinket elektronikus levélben,
de lapzártánkig nem kaptunk rájuk választ. 

(bíró)

A Rádió Szentes után néma csönd jön

A térség elsõ inkubátorháza épül a Szarvasi úton

Félmilliárdos fejlesztés
az ipari parkban

Az önkormányzat és egy magáncég összességében több
mint félmilliárd forintos fejlesztést hajt végre az ipari
parkban. A Szarvasi úti inkubátorház a jövõ év elejétõl 4
ezer négyzetméteren kínál szolgáltatásokat induló és már
mûködõ vállalkozásoknak, az önkormányzat pedig daruz-
ható üzemcsarnokot épít, amit bérbe adna.
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Holman István, a Szentes
Kistérségért Mentõk Alapít-
vány Kuratóriumának elnö-
ke bensõséges ünnepség-
re invitálta az alapítvány
szponzorait és a mentõállo-
más dolgozóit. 

Ezen a rendezvényen ad-
ták át jelképesen azt az élet-
mentõ készüléket, amely a
sürgõs és speciálisan veszé-
lyes esetekben nélkülözhe-
tetlen a mentéskor. 

A készülék több mint 500
ezer forintba került, melyhez
a sok adakozó mellett a vá-

ros, illetve a HUNOR Coop
Zrt. is kiemelt támogatást
adott. 

Köszöntötték Baranyi Antal
Gábort, az alapítvány rek-
lámemberét, aki a fél világot
körbekarikázta és Marokkó-
tól Szentesig kerékpáron
népszerûsítette a nemes
szándékot és így szervezett
támogatókat.

Szirbik Imre polgármester
azt kívánta, hogy ne kelljen
sûrûn használni a készülé-
ket, de ha mégis, az mindig
sikeres legyen. 

Mészáros Zoltán, a HUNOR
Coop Zrt. vezérigazgatója a
cége által rendezett X. Lecsó-
fesztivál valamennyi vendé-
gének megköszönte, hogy
kóstolójegy vásárlásával e
nemes cél mellé álltak. A
kóstolójegy bevételét a társa-
ság megduplázta, s ezt át-
utalták az alapítvány szám-
lájára. 

Holman István megkö-
szönte valamennyi támogató
segítségét, s ígérte, hatéko-
nyan fogják használni az
életmentõ készüléket.

A Multimédiás oktatás
korunk iskoláiban címû
projekt keretében 47 millió
forintot nyert a város. A
kedden megtartott projekt-
zárón – melynek a Klauzál
Gábor Általános Iskola
adott helyet – Szirbik Imre
polgármester mondott üd-
vözlõ beszédet. A kezde-
ményezést a város elsõ em-
bere a gyerekek esélyeinek
növeléseként is jellemezte.

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
valósult meg 2011. január 1
és november 30. között,
tudtuk meg Szabics Aranka
projektmenedzsertõl. Be-
vont intézmények: Klauzál
Gábor Általános Iskola, De-
ák Ferenc Általános Iskola,
Koszta József Általános Is-
kola. A prioritás egyik ki-
emelt célja az iskolarend-
szerû oktatás informatikai
fejlesztése, az úgynevezett
„Intelligens iskola” létreho-
zása, amely elsõsorban az
informatikai infrastruktúra
fejlesztésre koncentrál. Az
„Intelligens iskola” prog-
ram nemcsak az informati-
kai készségek, hanem a töb-
bi közismereti tárgyba be-

épülõ infokommunikációs
technológia – a többi kulcs-
kompetencia fejlesztéshez
szükséges infrastruktúrát is
jelentõs részben biztosítja.
A fejlesztés így a közoktatá-
si intézmények számára
egységes alapinformatikai
infrastruktúrát biztosít,
mely nélkülözhetetlen felté-
tele a kompetenciaalapú ok-
tatás elterjesztésének és
hozzájárul a területi kü-

lönbségek mérsékléséhez és
kiegyenlítéséhez.

A feladatban szerepel: a
közoktatási intézmények
számítógép állományának
korszerûsítése, iskolai mun-
kaállomások számának nö-
velése, a tantermek 40 szá-
zalékának ellátása internet
hozzáférési képességgel
rendelkezõ interaktív pre-
zentációs eszközökkel, a
közoktatási intézmények

legalább 20 százaléka eseté-
ben webalapú szolgáltatá-
sok kialakításához szüksé-
ges infrastruktúra támoga-
tása, a sajátos nevelési ige-
nyû tanulók – különösen a
gyengén látók, hallássérül-
tek, mozgássérültek, tanulá-
si nehézséggel küzdõk – in-
tegrált oktatását segítõ spe-
ciális IKT eszközök biztosí-
tása.

(lovas)

Intelligens iskolákat hoznak létre

A „Biodiverzitás Fõvárosa
2011” címet nyerte el múlt hé-
ten Szentes, s ezzel meghívót
kapott Brüsszelbe, ahol no-
vember 24-én hirdetik ki, eu-
rópai összevetésben milyen
szintet képvisel városunk a bi-
ológiai sokféleség területén. A
megmérettetésen – amelyre
hazai 50 település nevezett – a
bíráló szakmai testület érté-
kelte a zöld területek fejleszté-
sét, a fontos élõhelyek megõr-
zését, de a környezeti nevelés,
a zöld közbeszerzés és a tájé-
koztatás éppúgy pontot ért
a versenyben, mint a ter-
mészetközeli gazdálkodási
formák elõnyben részesítése,
vagy akár a természetvéde-
lemmel foglalkozó civil szer-
vezetek támogatása.

– Szentes saját kategóriájá-
ban és országos szinten is a
legjobb eredményeket érte el,
így Magyarország zöld-fõvá-
rosa lett – fogalmazott a tatai
díjátadást követõ sajtótájékoz-
tatón Szirbik Imre. A polgár-
mester hozzátette, ez a kitün-
tetés, valamint a szintén a na-
pokban elnyert Virágos Ma-
gyarország Mozgalom elisme-
rése is jelzi, mennyire fontos a
város számára a sokszínû és
fenntartható környezet. A la-
kosság erõfeszítései nélkül
nem tudtuk volna elérni eze-
ket a sikereket.

A november végi brüsszeli
Nemzetközi Biodiverzitás
Konferencián Szentes mellett
egy francia, egy német, egy
szlovák és egy spanyol tele-
pülés eredményeit hasonlítják
majd össze, közülük kerül
majd ki a kontinens legzöl-
debb városa. A „Biodiverzitás
Fõvárosa 2011” cím elnyerése
reklámlehetõséggel is jár a
gyõztes számára: 2 millió fo-
rint értékben hirdethetjük
Szentest a népszerû Port.hu
internetes weboldalon. Az
összesítésben elért elsõségünk
révén jövõ ilyenkor nálunk
rendezik meg a hazai díjki-
osztó ünnepséget. 

B.D.

Zöldfõváros

A dr. Dobos András vezette
kiséri rendelõ honlapját az
elmúlt három hónapban
több mint 14 ezren látogatták
meg, s az ott található esetle-
írások, vizsgálati eszközök
megismerése után magyar és
külföldi kollégák egyaránt
azzal az ötlettel álltak elõ,
hogy eredményeikrõl szá-
moljanak be egy konferencia
keretében. Dobos doktor
nem hátrált meg a kérés elõl. 

– Ha már Szentes Közép-
Európában ilyen szemészeti
központtá vált,  akkor az
eredményeinket természete-
sen bemutatjuk, s egyúttal a
külföldi és magyar kutatók-
nak is lehetõséget adunk,
hogy beszámolhassanak sa-
ját szakterületükrõl, magya-
rázta a konferencia szervezõ-
je. A szakma nemzetközi hí-
rû professzorainak elõadása-
it hallgathatták a résztvevõk.
A programot a bukaresti
állatorvos-tudományi egye-
temrõl  prof .  dr.  Iounascu
Iuliana kezdte beszámolójá-
val. Prof. dr. Sebestyén Andor,
a Brit Királyi Rákkutató Inté-
zet ny. professzora szintén
elfogadta felkérésüket, s vi-
lágszabadalmaztatott gyógy-
szerérõl beszélt, de a neves
elõadók sorát gyarapította
dr. Szentgáli Zsolt, a Buda-
pesti Állatorvosi Egyetem
szemészeti professzora is.

Mindez azt mondatja Dobos
Andrással: ez a tanácskozás
Európában ebben az évben a
legmagasabb szintû szemé-
szeti állatorvosi konferenciá-
nak számít. Ennek következ-
tében megdöbbentõen ko-
moly elõadások követték
egymást, azt is prezentálva,
hogy a részletezett mûtéti el-
járások a humán gyógyászat-
ban használatos mûtétekkel
egyenértékûek, ugyanígy a
diagnosztikai eszközeik is
teljesen megegyeznek. 

A megyébõl mintegy 20 ál-
latorvos volt jelen, s a hely-
beli szakorvosok zárták az
elõadásokat. Dobos András
révén szentesi kutatási vív-
mánnyal ismerkedhettek
meg a jelenlévõ szakembe-
rek. A glaukoma nevû meg-
betegedésrõl, közismerteb-
ben a zöldhályogról szólt az
elõadása, melyrõl rengeteg
dogma él a humán- és az ál-
latgyógyászatban egyaránt.
Dobos doktor ezzel kapcso-
latban részt vesz egy kutatá-
si programban a pécsi egye-
temen, ahol a megelõzésre
szolgáló gyógyszerekkel fog-
lalkoznak. Elõadásában be-
szélt arról a sebészeti megol-
dásról, amit idehaza kizáró-
lag a szentesi rendelõben al-
kalmaznak, s a világon sem
sokan.

D. J.

Nemzetközi
konferencia a

kiséri rendelõbõl

A Szentesi Mûvelõdési Központ szervezé-
sében Dombóvári István és Kõhalmi Zoltán hu-
moristák lépnek fel november 23-án, szerdán
19 órakor a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban.
Jegyek elõvételben kaphatók az ifjúsági ház-
ban, valamint a Babilon Könyvesházban.

* * *
„Ez az arc ismerõs…” címmel Mikó István

önálló estjére várják a közönséget a volt me-
gyeháza dísztermébe november 30-án, szer-
dán 19 órakor. A zenés, vidám mûsor - mely-
ben elhangzanak kabarétréfák, monológok,
dalok -, a Szentesi Mûvelõdési Központ pó-
diumbérletének második elõadása. Jegyek
elõvételben vásárolhatók az ifjúsági házban,
a Babilon Könyvesházban és elõadás elõtt a
helyszínen.

Kulturális programajánló

Az interaktív táblák használatát Borbás István mutatta be a megjelenteknek. (Fotó: Vidovics)

Megtöltötte a termet a
hallgatóság szerdán a volt
megyeházán, a SZENtESt –
Egészség a célkeresztben el-
nevezésû városi szûrõprog-
ram következõ állomásán.
November 12-én, szombaton
10 és 17 óra között a házior-
vosi rendelõkben várják a
szûrésre érkezõket, ám érde-
mes volt elõtte meghallgatni
a szakorvosok elõadásait.
Ezúttal a szív-és érrendszeri
betegségek és a cukorbeteg-
ség megelõzésérõl beszéltek
e területek szakértõi. Mint
elhangzott, a szûréseket elsõ-
sorban aktív korúaknak ta-
lálták ki, akiket ritkán lát or-
vos, valamint az is visszatérõ
gondolat volt,  mennyire
nagy jelentõsége van a meg-
elõzésnek. A Magyarorszá-
gon vezetõ halálokról, a
szívkoszorúér-betegségekrõl
s a rizikófaktorokról dr. Tara-
jossy Zsuzsanna kardiológus
fõorvostól azt tudhatták meg
a jelenlévõk: az életmódbeli
tényezõkön (stressz, dohány-
zás, mozgáshiány, egészség-
telen táplálkozás) van mó-
dunk változtatni. 

Ugyanezt igyekezett az
emberek tudatába vésni dr.
Papp Zoltán sebész is. A fõor-
vos elrettentõ képekkel il-
lusztrálta mondanivalóját az

érszûkületrõl. Mint mondta,
odafigyeléssel megelõzhetõ
lenne a betegségek kialaku-
lása, mindenki saját maga te-
gyen a betegség megelõzé-
sért. Egyik tanácsa: tükörben
vizsgáljuk meg talpunkat,
nincs-e kezdõdõ fertõzés. Ez-
zel már a cukorbetegség vég-
tagszövõdményei kerültek
szóba, melyrõl dr. Földesi Irén
diabetológus fõorvos nem
mutatott ugyan szörnyû ké-
peket, hiszen szerinte ezek
megelõzhetõk, viszont egy
riasztó adattal szolgált: 2025-
re várhatóan 380 millió cu-
korbeteg lesz a világon, ez 38
magyarországnyi embert je-
lent. A 2-es típusú diabétesz
öröklõdik, de környezeti té-
nyezõk is befolyásolják,
így elsõsorban az elhízás. Ve-
szélyeztettek a 45 év feletti-
ek, s akik 4 kg feletti gyer-
meket szültek. Kötelezõ mér-
ni az utódok vércukrát és
számolni kell a kalóriákat is,
mindenáron le kell fogyni,
szólt a fõorvos utasítása, aki
étkezési tanácsokkal is szol-
gált. Azok nyugodhatnak
meg, akiknek éhgyomri vér-
cukra 6 alatti.

A szombati ingyenes szû-
résen vérzsír-, koleszterin-,
és vérnyomás-mérést is vé-
geznek. (darók)

Változtassunk élet-
módunkon, míg lehet

Biciklivel és lecsóval
a mentõsökért

Az állatorvosi szemészetben jegyzik a kiséri állatorvosi
rendelõ honlapját, ennek köszönhetõen a tudományág
nemzetközileg elismert mûvelõi tanácskoztak október vé-
gén városunkban. Összesen 120 állatorvos fogadta el a szer-
vezõk meghívását a szakmai konferenciára. A volt megye-
házán rendezett eseményre magyarok mellett 40 határon
túli szakember is érkezett, a Felvidékrõl, Erdélybõl, Szerbi-
ából is.
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Friss diplomásként belép-
ni egy munkahelyre, elkez-
deni dolgozni, szakmai ki-
hívás, fogalmazott Szirbik
Imre polgármester városhá-
zi köszöntõjében. Az ese-
ményen fiatalok ülték körül
az asztalt, hölgyek, urak,
ami közös volt bennük:
friss diplomások. Hagyo-
mányt teremtve õket kö-
szöntötte a város elsõ embe-
re.

Az elhangzó meleg sza-
vakhoz némi figyelmeztetés
is járult:

– Az egész nem csak arról
szól, hogy rendelek, tanítok,
szolgálok, hanem arról, hogy
az ember értelmiségi körbe
tartozón éli le az életét. Nem
csak az a kihívás, hogy a
szakmát mûvelje az ember,
hanem hogy ma még min-
den ismeret birtokában visel-
kedéssel, közéleti szerepvál-
lalással, a fiatalság lendüle-
tével vigyen magával máso-
kat is. Legyen kisugárzása –
mondta a polgármester.

– Szentesiek, de van, aki
más vidékrõl érkezett. Szá-
mukra ma még talán idegen
településként hat a város.
Azt szeretnénk, ha kötõdné-
nek Szenteshez, itt maradva
fejtenék ki tevékenységüket
– fogalmazott Sztantics Csaba
jegyzõ, majd még hozzáfûz-
te: Örömteli, hogy ennyi or-
vost köszönthetünk köreink-
ben. Soha nem voltak ennyi-
en. Többen is ülhetnének itt,
tudom. Szeretnének elhe-
lyezkedni, sajnos, a lehetõsé-
gek végesek.

Azután jött sorban a be-
mutatkozás: ki hol végzett,
honnan jött? Kötetlen beszél-

getésen szóltak önmagukról,
pályájukról, a beilleszkedés-
rõl.

Fazekas Zsuzsanna Petra ta-
valy végzett a Szegedi Tudo-
mányegyetemen, biológiai
szakos és egészségtan tanár.
A Klauzál Gábor Általános
Iskolában tanít. Idén elkezd-
te a földrajz szakot, mint
mondja, hátha így egy kicsit
több órát tud tanítani.

Egyenruhában érkezett Te-
remi Nikolett hadnagy, aki
idén végzett a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen.
A Magyar Honvédség II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Ezred
víztisztító századánál máso-
dik szakaszparancsnok. Kis-
várdai létére hogyan került
Szentesre? A válasz: – Had-
és biztonságtechnikai mér-
nök szakon végeztem, ott rá-
álltunk a víztisztításra, az
nekem nagyon megtetszett,
ebbõl készítettem egy tudo-
mányos diákköri munkát,

aminek sikere lett, így még
jobban elkezdtem vele fog-
lalkozni. Úgy döntöttem,
hogy ennél is maradok, így
lettem szentesi. – Ami pedig
a beilleszkedését illeti, azt
mondja, az emberekkel nem
volt eddig problémája. Úgy
érzi, egyre jobban kijön a be-
osztottjaival is. Szállón lakik,
a laktanyában. Valaki – a ré-
gi fiúsított honvédségre gon-
dolva – viccesen megkérde-
zi: a nõtlenen?

Végh Márta szociológus. A
polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán dolgo-
zik. Õ így vall a munkájáról:
– Amit megtanultam elmé-
letben, az gyakorlatban telje-
sen másképp mûködik. Na-
gyon fontos az, hogy az em-
berekkel hogyan tud bánni
az ügyintézõ. Bár ez szinte
mindannyiunkra elmondha-
tó, hiszen mindannyian em-
berekkel foglalkozunk. Amit
még el szeretnék mondani, a

szociológia nem is annyira a
szociálpolitika fontos része,
én mégis ebbe szerettem be-
le.

Ha körülnéz az ember a
teremben, rögtön az jut az
eszébe, hogy nem lát nagy
korkülönbséget diák és tanár
között. Hogyan tudják kezel-
ni ezt a helyzetet? A polgár-
mester kérdésére Végh Lász-
ló, a Deák Ferenc Általános
Iskola testnevelés szakos ta-
nára így válaszol:

– Nem érzem, hogy a ko-
rom miatt nehéz lenne a dol-
gom. Mi sem voltunk szen-
tek, õk sem váltak azzá.
Amikor látja az ember, hogy
fejlõdik a gyerek, van siker-
élménye. Szeretem csinálni.
Azt gondolom, ha mindenki
úgy fordul a diák felé, hogy
szeresse azt csinálni, amit
csinál, már elõre haladtunk.
Ebben a pedagógus tud segí-
teni.

(lovas)

A Szentesiek-Budapestiek
Baráti Köre minden hónap
elsõ péntekén autóbuszt in-
dít a fõvárosba, hogy ott élõ,
városunkból elszármazottak-
kal találkozzanak. Ezekre az
eseményekre mindig meg-
hívnak egy-egy, Szenteshez
kötõdõ ismert személyt, aki
elõadást tart a hallgatóság-
nak. A baráti kört legutóbb
igen nagy megtiszteltetés ér-
te azzal, hogy Berkes János
operaénekes elfogadta felké-
résüket a novemberi összejö-
vetelükre. Mint a vezetõjük-
tõl, dr. Széchenyiné Csergõ Ju-

dittól megtudtuk, a szülõvá-
rosában, Szentesen a közel-
múltban díszpolgári címmel
kitüntetett mûvész maga is
érdeklõdött már elõzõleg,
hogy mûködik-e még a las-
san 50 évre visszatekintõ
szervezõdés. Az énekes ré-
gen fellépett már a baráti kör
által szervezett mûsorban,
ezúttal azonban „prózában”
mesélt életérõl, pályájáról,
terveirõl, szintén énekes
édesapjáról, s felidézte azo-
kat az éveket, melyeket vá-
rosunkban töltött.

D. J.

Díszpolgárt
láttak vendégül

Már most szólok: a cím félrevezetõ! Nem valamelyik tõs-
gyökeres szentesi család lánygyermekének viselt dolgait
pletykálom ki alább, hanem egy kvázi közérdeklõdésre
számot tartó, aktuális Zene-Világ-Zene koncertet igyek-
szem beharangozni.

A Molnárék elnevezés itt ugyanis a Molnár Dixieland Band
teljes „családját” fedi. Magyarország legrégebbi vidéki dixie-
land zenekarát (1964-ben alakult) majdnem olyan jól ismer-
jük Szentesen, mint a saját, szegedi közönsége. Vendégük,
Illényi Katica azonban - emlékeim szerint - elõször látogat
hozzánk, így nem pusztán az udvariasság okán kap Gyula
bácsiéknál nagyobb teret és odafigyelést, ezúton.

A dekoratív külsejû, egyszersmind bûbájos hölgy univer-
zális tehetség: énekel, táncol. Persze, hogy megtalálták õt Fõ-
városi Operettszínházas szerepek, és nem azért, mert ez a
színház édesapja munkahelye. De melyik primadonna képes
mesterien hegedülni is, rajta kívül? Na, ugye! Nem mellesleg,
számos mûfajban mozog otthonosan: a klasszikus zenében,
valamint a könnyûzenén belül, ahol a klezmer, a jazz és a
musical egyaránt fõszerepet kaphat a széleskörû zenei mû-
veltséggel bíró mûvésznõnél.

A klezmer kiemelt helyen való említése nem véletlen: Kati-
ca hat évig dolgozott a munkácsi származású Jávori Ferenc
(Fegya) által alapított Budapest Klezmer Band tagjaként, a
zenekar akkoriban készült lemezfelvételein is közremûköd-
ve. A „beérkezést” mégis az önálló estjei hozták meg számá-
ra, amelyek a nagyfokú változatosság jegyében (nem melles-
leg: hangos sikerrel) zajlottak. Ezek a produkciók sem a Mû-
vészetek Palotája programszervezõi, sem a lemezkiadók, sem
a televíziós szerkesztõk figyelmét nem kerülhették el.

A Molnár Dixieland Banddel való együttmûködés kezdetét
(elõttem legalábbis) jótékony homály fedi, de hogy a közös
munka nem új keletû, az egészen bizonyos! Gondosan kivá-
lasztott mûsorszámokra és kiérlelt produkcióra számítha-
tunk tehát, amelyben a patinás zenekar, valamint a különle-
ges adottságokkal megáldott vendég-szólista nem hogy kiolt-
ja, sokkal inkább fellobbantja majd a másik mûvészi fényét.
Ez a kooperáció – alaphangon is – a könnyûzene olyan sajá-
tos mixét képezheti, amilyet nem láthatott-hallhatott eddig a
szentesi közönség.

Az extra koncert helyszíne hagyományosan a Lajtha László
AMI hangversenyterme. A kezdés november 18-án pénteken,
19 órakor lesz.

Olasz Sándor

Molnárék Katicája
…november 12-én, szombaton 15 órakor Játék a színekkel

címmel Kispálné Fejes Erzsébet festményeibõl nyílik kiállítás.
Megnyitja: Deákné Szarvas Anna, ny. középiskolai tanár. Köz-
remûködik Andor Csilla (énekmûvész), Nagy János (zongora-
mûvész), Váczi Dóra (ének).

...november 15-én, kedden 18 órakor Hazugság - megbíz-
hatóság címmel K. Horváthné Szabó Edit grafológus tart elõ-
adást.

A könyvtárban...

Kétévente hirdeti meg a
Katona Kiss Ferenc és neje
Túri Júlia Képzõmûvészeti
Alapítvány kuratóriuma az
országos pályázatát, melynek
eredendõ célja, hogy a pálya-
futásuk elején lévõ képzõmû-
vészek indulását segítse. A
kuratóriumi tagok (Tóth Atti-
la elnök, Kruzslicz Pál, Berki
Gáborné, Mihály Béláné, Var-
róné Szabó Ildikó) ítélik oda az
ösztöndíjat. Ezt a tavalyi év-
ben két fiatal festõmûvész
nyerte el: Bessenyei Bence és
Király György. Az alapítvány-
ban foglaltak szerint, az elsõ
díjazottaknak a következõ év-
ben önálló tárlaton kell be-
mutatkozniuk Szentesen. A
legutóbbi elsõ helyezettek kö-
zös kiállítása múlt héten nyílt
a Tokácsli Galériában.

Több mint két évtizedre
nyúlik vissza az alapítvány
pályázatának története. Az
egykori szentesi festõmû-
vésznek, Katona Kiss Ferenc-
nek, a feleségével létrehozott
alapítvánnyal az volt a célja,
hogy ami õt gátolta fiatal
éveiben, az utána jövõ nem-
zedékek tehetséges fiataljait
elõrelendítse, azaz az anyagi
forrás megteremtése. Bár az
alapító egy éves gondtalan
életet szánt volna a minden-

kori ösztöndíjasnak, ez nem
valósulhatott meg, inkább
buzdító erõt jelenthet szá-
mukra.

Pedig, 22 éve, az indulás-
kor a Kossuth-díj akkori ösz-
szegéhez hasonló ösztöndíjat
adtak, emlékeztetett Kruzs-
licz Pál. Igaz, ez mára csak a
töredéke a kamatok miatt,
mondta a kuratórium tagja,
aki Katona Kiss Ferencrõl is
megemlékezett megnyitó be-
szédében. A tavalyi díjazot-
takról megtudhattuk: a buda-
pesti Bessenyei Bencét a for-
mák, az izgalmas térhatások
kötik le, de a színekkel is köz-
vetít gondolatokat. Bencéhez
hasonlóan Király György is el-
végezte a Magyar Képzõmû-
vészeti Egyetemet, bár - mie-
lõtt a festészet határozta vol-
na meg életét - a lakóhelyén,
a szolnoki mûvésztelepen al-
kotó fiatalember elõbb angol
szakra járt. Õ az érdekes han-
gulatok mestere. Bár látszik,
hogy más „nyelvet beszél-
nek”, könnyen érthetõek 
az üzeneteik, fogalmazott
Kruzslicz Pál, aki szerint a fi-
ataloknak erõs a hangjuk, s
biztosan formálni fogják a
magyar képzõmûvészeti éle-
tet.

D. J.

Újra hallatják
hangjukat

Ezzel a címmel november 7-én este nyílt
meg Kozma Anita fotográfus, a Szentesi Fo-
tókör tagjának kiállítása a Galéria Kávéház
és Étteremben.

Anita 10 éve foglalkozik a fotózással, mely
már egy jól kialakult önkifejezési forma lett
az életében. Ez idõ alatt mind technikailag,
mind szemléletben számos változáson ment

keresztül. Elsõ fényképezõgépe egy jó öreg
klasszikus Zenit volt, a szovjet ipar terméke.
Elõször megismerte a hagyományos fekete-
fehér, film és diafilm használatát és a laborá-
lást is. Késõbb a digitális technika követke-
zett, amit szintén meg kellett tanulnia. Elõ-
ször nagyon izgalmasnak tûnt számára a
„digitális varázslás”, mindaddig, amíg a ke-
zébe nem kapta az elsõ roll filmes Diana ka-
merát. Mivel 6 éve az Egyesült Királyságban
él, ott még könnyen elérhetõ és igen közked-
velt az analóg fotótechnika, idõvel vissza is
tért az alapokhoz és kezdetekhez, még a
fényképezõgépek tekintetében is. A filmes
gépekkel nem annyira a tökéletes képminõ-
ség, inkább egy érdekes „öreg” képi világ
megörökítése a célja. A képeit elõre megter-
vezi, tudatos csendéleteket, tárgyfotókat ké-
szít, érdekes látványvilágot hoz létre. Az akt-
fotográfia területére is szívesen kirándul.
Több fotójával szerepelt eddig az Alföldi Fo-
tószalonon és az Aktfotó Biennálén is. A kiál-
lításon látható képek egy része filmes, a má-
sik része pedig digitális géppel készült.

A kiállítás december 5-ig látogatható.

Elmúl t  évek termése

Pályakezdõk – diplomások

A gyakorlatban másképp mûködik

…címmel hagyományõrzõ
délutánra várja a családokat
a Koszta József Múzeum és a
Hungerit Zrt. a Dózsa-ház-
ban található Közösségi tér-
be. November 12-én, szom-
baton 14 órától dr. Nagy Vera
néprajzkutató Szent Márton
napjáról szóló elõadásával
indulnak a programok. 15
órakor a rajzpályázat ered-
ményét hirdetik ki, majd ze-
nés mesén szórakozhatnak
kicsik és nagyok a Grimm-
Busz Színház elõadásában.
17 órakor a szegvári Dobban-
tó Néptáncegyüttes lép fel.
Közben játékos versenyeken,
kézmûves foglalkozásokon is
részt lehet venni, és Márton-
napi „ludasságok” kóstolásá-
ra is lehetõség lesz az ingye-
nes rendezvényen.

Márton-napi
vigasságok

Teremi Nikolett hadnagy Kisvárdáról került Szentesre. (Fotó: Vidovics)

Kozma Anita: Farpofák
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Hat ország 44 klubjának
453 úszója között a Szentes
Városi Úszó Club is képvi-
seltette magát a Hungaro-
spa Kupán. Az október 29-
én és 30-án Hajdúszobosz-
lón megrendezett jelentõs
versenyen jól szerepeltek
utánpótlás korú úszóink.
Érmek mellett értékes pont-
szerzõ helyeket is sikerült
elhozniuk a viadalról, me-
lyen az elsõ hat helyezettet
jutalmazták.

A 10 x 50-es lányváltónk
hagyományosan kiemelke-

dõ eredményt ért el: bronz-
érmet szerzett a Dudás Sz.
Dóra, Dudás Sz. Kata, Héja
Gabriella, Héja Ágnes, Lantos
Xénia, Kondorosi Gréta, Szabó
Réka, Sarusi Kis Adél, Hor-
váth Árnika, Csatlós Vanda
összetételû csapat.

Erdélyi Bence (’95-ös) 100
méter gyorson 5., Szabó Dá-
niel (2002) 100 méter mellen
4., Héja Gabriella (2001) 100
méter gyorson 3., 100 méter
mellen és pillangón 5., míg
Gergely Szabolcs (2002) 100
méter gyorson 6. lett.

Bronzos váltó

Két vereséget követõen
ezúttal gyõztesen hagyta el
a pályát a Szentesi Kinizsi
megyei másodosztályú lab-
darúgócsapata. A mieink a
Tömörkény ellen nyertek
itthon 3-0-ra, és ezzel to-
vábbra is a középmezõny-
ben foglalnak helyet a táblá-
zaton.

A Poszler – Németh, Vincze,
Szabó (Polyák Cs.), Kánvási,
Nagy, Polyák A., Hidas (Pen-
gõ), Gránicz (Páger), Tóth
(Debreczeni), Bordács összeál-
lítású Szentes nem sokat

óvatoskodott, azonnal ka-
puja elé szegezte ellenfelét,
aminek gyors gól lett az
eredménye. Polyák András
vezetõ gólját követõen is
lendületben maradt a Kini-
zsi, a 30. percben Bordács
lõtt a kapuba 17 méterrõl. A
találkozó a második félidõ
közepén dõlt el végérvénye-
sen, ekkor Hidas is betalált,
beállítva ezzel a végered-
ményt.

– Nyugodtan futballoz-
tunk, helyzetek sokaságát
dolgoztuk ki, úgy érzem

gyõzelmünk ilyen arányban
is megérdemelt - mondta
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. -
Hétvégén a 13. helyen álló
Újszentivánhoz látogatunk,
hosszú ideje nem szerez-
tünk már pontot idegenben,
remélem, ezúttal megsza-
kad ez a rossz sorozatunk.

Az ifjúsági együttes to-
vábbra is remekel, a fiatalok
ezúttal úgy nyertek 4-1-re a
Tömörkény ellen, hogy már
a 20. percben 4-0 volt az
eredmény a mieink javára.

hv

Végre gyõzelem

Második alkalommal ren-
deztek korosztályos kötött-
fogású birkózó diákolimpi-
át Szentesen. Dr. Hegedûs
Csaba a MBSZ elnöke saj-
nos nem tudott eljönni, más
irányú elfoglaltsága miatt,
viszont itt volt a szövetség
szakmai alelnöke, Maróthy
István.

Szentesrõl négy birkózó
volt érdekelt a két napos
küzdelemben, de ez a ver-
seny nekik nagyon erõs volt,
így a közel 260 fõs mezõny-
ben dobogó közeli ered-
ményt nem tudtak elérni

A diákolimpia szervezõbi-
zottságának és a Magyar Bir-
kózó Szövetség Bíróbizottsá-
gának elnöke Bacsa Péter,
nemzetközi bíró, hálás volt
Rónyai Zoltán és a többi szen-

tesi szervezõ segítségéért.
Reméli, hogy a következõ
években is pályáznak hason-
ló rendezvények lebonyolítá-
sára.

A szõnyegek mellett olim-
piai ezüstérmes, világ- és
Európa bajnok edzõket lát-
hattunk, és láthattak a birkó-
zópalánták is. A példaképek-
nek is nagyszerû Rácz Lajos
és Komáromi Tibor ott izgult,
és élt át minden akciót, me-
lyeket a tanítványok vittek
véghez.

Komáromi Tibor, aki nem-
rég köszönt le a kötöttfogású
birkózó-válogatott élérõl na-
gyon szeretné, ha az az után-
pótlás, amelyik most Szente-
sen szerepelt, nem  kallódna
el. Ez egy nagyon értékes ge-
neráció, hiszen többen már

letették a névjegyüket a
nemzetközi porondon is.
Nagyon nehéz helyzetben
v a n  m a n a p s á g  m i n d e n
sportegyesület, különösen a
küzdõsportokat ûzõk, mert a
mai fiatalok sok mindent szí-
vesebben csinálnak, mint a
fizikailag is megerõltetõ bir-
kózást. Most, hogy leköszönt
a válogatott élérõl, szeretné
ezeket a gyerekeket segíteni
úgy, hogy járja az országot
és keresi az õstehetségeket.
Azokat, akiknek nincs lehe-
tõségük arra, hogy hazai
vagy külföldi versenyeken
részt vegyenek. Közös tré-
ningeken szeretné átadni
azokat az ismereteket, ame-
lyeket a pályafutása alatt,
mint versenyzõ és edzõ meg-
szerzett. G. Sz. I.

Példaképek és utódok a szõnyegen

Dömsödi Józsefnek, a Szen-
tes Vízisportért 2006 Ala-
pítvány elnökének, és az el-
nökség áldozatos munkájá-
nak köszönhetõen gyorsan
sikerült betölteni a távozó
névszponzor, a MetalCom
megüresedõ helyét. Az ala-
pítvány elnöke örömmel szá-
molt be arról, hogy hosszú
hetek, hónapok elõkészítõ
munkájának köszönhetõen
az UNIBAU-Épszer Kft. ügy-
vezetõ-igazgatója, Mazug Im-
re rábólintott a klub megke-
resésére, így a kft. a jövõ
nyár elejéig névadó támoga-
tóként segíti a nõi elsõ osztá-
lyú csapatot céljai elérésé-
ben. Dömsödi József köszö-
netet mondott azoknak, akik
nagyon sokat tettek azért,
hogy új támogatóval erõsöd-
jön az együttes ebben a sze-
zonban. A lányokra fárasztó
napok várnak, hiszen pénte-
ken 17 óra 30 perckor a Ma-
gyar Kupa elõdöntõjében az
Újpesttel csapnak össze a fi-
náléba jutásért a fõváros-

ban, a Szõnyi úti uszodá-
ban, és ha sikerrel veszik ezt
az akadályt, akkor vasárnap
már az aranyéremért mér-
kõzhetnek. A kupadöntõt
egyébként teljesen szurkoló-
ellenes idõpontban, 9 óra 30
perckor rendezik, ugyanis a
férfiak fináléja a televíziós
közvetítés miatt 11 óra 40
perckor kezdõdik, így addig-
ra a hölgyeknél már gyõztest
kell hirdetni. Jó hír viszont,
hogy – szintén Dömsödi Jó-
zsef közbenjárására – Riskó
Géza, a Magyar Televízió
sportfõszerkesztõje ígéretet
tett arra, hogy a nõi arany-
csatáról az m1 és a Duna Te-
levízió is összefoglalót ad
majd. A Magyar Kupa-soro-
zatot követõen nemzetközi
vizekre evez a csapat, hiszen
a LEN-kupa második fordu-
lóját jövõ hétvégén váro-
sunkban rendezik. A sorso-
lás után kiderült, hogy a
nemzetközi nõi vízilabda
krémjéhez tartozó görög
Patrasz és az orosz Uralocs-

ka is Gyõri Eszterék ellenfele
lesz, negyedikként pedig a
szerb Zenta csatlakozik a tár-
sasághoz. Az Ura-locska az
elsõ körbõl csoportjából má-
sodikként, a Patrasz és a
Zenta harmadikként került a
következõ fordulóba, vagyis
a szentesi helyszínre.

– A korábbi évekkel ellen-
tétben ezúttal kellemesnek
mondható ellenfelet kaptunk
a Magyar Kupa elõdöntõjé-
ben, célunk nem is lehet
más, mint a fináléba kerülés
- mondta Zantleitner Kriszti-
na vezetõedzõ.

– A döntõ idõpontjával
nem foglalkozunk, az edzé-
seket a fél tízes idõponthoz
igazítjuk, igyekszünk minél
jobban felkészülni az elõt-
tünk álló feladatokra. Ami a
LEN-kupa sorsolást illeti, az
orosz csapatok mindig erõ-
sek, a Patrasszal tavaly már
játszottunk, akkor jobbak
voltunk náluk, a Zentát pe-
dig kötelezõ legyõzni. Hazai
közönség elõtt a továbbjutást
jelentõ elsõ két hely valame-
lyikét kell megszerezni a
csoportban, de egyelõre en-
nek a hétvégének a történé-
seivel vagyunk elfoglalva.

H.V.

Kupadöntõ reggelire

A Kiss Bálint Református
Általános Iskola ad otthont
egy – Szentesen is – újfajta
õrületnek, az ugrálókötele-
zésnek. Ez a látszólag egy-
szerû eszköz, illetve a vele
való foglalkozás nagyon bo-
nyolulttá tud válni egy
„profi” kezében. Amerikai
filmeken lehet látni, hogy
egy-egy iskola csapata mi-
ként készül, és versenyez a
másikkal.

Mihály Ferencné tanárnõ
néhány éve arra gondolt,
hogy a mindennapos testne-
velés bevezetésével, délutáni
szakköri foglalkozásokon,
egy újfajta sportágat szeretne
megismertetni a gyerekekkel.
Kezdetben csak játékos köte-
lezés volt, de aztán látott egy
tv-mûsort, ahol a mórahalmi
kötélugrók az ország egyik
legszínvonalasabb egyesüle-
tébõl mutatták be a tudomá-
nyukat, ennek mintájára ma
már komoly edzéseket tarta-
nak, edzõket alkalmaznak. A
lányok közül többen már
olyan szintre is eljutottak,
hogy képesek saját maguk-
nak kitalálni koreográfiát.

Szerencsére Mórahalomról
rendszeresen segítenek.

Általában lányok ûzik ezt
a sportot, de néhány fiú is
rendszeresen lejár az edzé-
sekre. A gyerekekkel együtt
tanult meg a tanárnõ is sok
figurát, hiszen elõbb neki is
el kellett menni más edzõk-
höz, vagy éppen az inter-
nethez fordulni, hogy fejlõd-
ni tudjanak tanítványai. Az
idõsebb, gyakorlottabb lá-
nyok nagy szeretettel tanít-

ják a kicsiket, sõt ma már ott
tartanak, hogy edzõtáboro-
kat is tartanak, melyen igen
sokat tanulhatnak a vendég-
edzõktõl.

Két évvel ezelõtt már diák-
olimpián is indultak, ahol a
legkisebb korcsoportban si-
került is megnyerni a ver-
senyt.

A klubjuknak – Kiss Bálint
Kötélugró Klub – kb. 30 tagja
van, de ez változó. Akinek
sikerélménye van, az már

évek óta idejár. Kedd-szerda-
csütörtökön délután 3-4 óra
között vannak edzések az is-
kola tornatermében.

A kiemelkedõen tehetsé-
ges Vass Vivienre és Andrikó
Noémire legbüszkébb a tanár-
nõ, akik benne voltak az or-
szágos bajnokságon nyertes
csapatban, és most is lázas
igyekezettel készülnek a no-
vember 19-i páros versenyre,
Tatabányára.

Garai Sz. Imre

Több mint játék: ugrálókötelezés

A lap múlt heti számában
tévesen jelent meg a Szeretet-
akció a szegények karácso-
nyáért amatõr teremlabda-
rúgó torna idõpontja. A ren-
dezvény ideje: november 26.,
szombat. Kézilabda bajnoki
forduló idõpontja: november
26. Mindkét rendezvény
a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban lesz.

Változás

Magyar Kupa elõdöntõ és – reményeink szerint – döntõ,
LEN-kupa csoportkör három mérkõzéssel Szentesen: egy
hét alatt ennyi feladat tornyosul a Hungerit UniÉpsz-
er–Szentesi VK nõi vízilabda csapata elõtt. Az új névszpon-
zorral erõsödõ, tavalyi MK-gyõztes csapat idén is harcba
száll a minél fényesebb érmekért.

A szentesi úszócsapat.

Már sikereket is fel tudnak mutatni az ugrálókötelezõk.

Komoly küzdelmek és erõs mezõny jellemezte a diákolimpiát. (Fotó: Vidovics)



András-napi hájas 
Hozzávalók: 60 dkg liszt +

amennyit még felvesz a
tészta, 25 dkg háj, 2 evõka-
nál tejföl, 5 dkg zsír, 2 dkg
élesztõ, 1 dl langyos tej, 0,5
dl fehérbor, 1 tk. cukor, 1 ek.
só, 1 tojás sárgája, 1 kisebb
tojás a kenéshez.

Elkészítése: A langyos tej-
hez adjuk a cukrot, majd be-
lemorzsoljuk az élesztõt és
megkelesztjük. A liszthez
adjuk a zsírt, a sót, a tojás-
sárgáját, a tejfölt, a bort, a
megkelt élesztetõt és össze-
dolgozzuk. A rétestésztához

hasonló tésztát kell kap-
nunk, amelyhez, ha szüksé-
ges adhatunk még fehérbort
vagy kevés vizet. A tésztát
15-20 percig pihentetjük, ad-
dig a hájat megkaparjuk
vagy ledaráljuk. Ezt követõ-
en a tésztát vékonyan ki-
nyújtjuk téglalap alakúra,
rákenjük egyenletesen a há-
jat, felcsavarjuk, nyújtófával
kissé szétnyomkodjuk, há-
rom, majd két részbe hajtjuk
és hideg helyen 30 percig pi-
hentetjük. Majd ismét kicsit
nyújtófával nyújtjuk, három,
majd két részbe hajtjuk és

hidegen 30 percig pihentet-
jük, majd újabb nyújtás, haj-
togatás és pihentetés követ-
kezik. Ezt követõen ujjnyi
vastagra kinyújtjuk a tész-
tát, tetejét éles késsel bevag-
dossuk, majd pogácsaszag-
gatóval kiszúrjuk, sütõpa-
pírral bélelt tepsire sorakoz-
tatjuk a pogácsákat, tetejü-
ket felvert tojással megken-
jük, vigyázva, nehogy az ol-
dalára lefolyjon, mert az
akadályozza a tészta fel-
emelkedését. 200 fokra elõ-
melegített sütõben 30-35
perc alatt pirosra sütjük.
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Kos (március 21. –
április 20.)
Van a társaságában né-

hány olyan ember, aki felettébb
ellenségesen viselkedik önnel.
Ne engedje, hogy azok a gondo-
latok, vagy tettek megviseljék. 

Bika (április 21. –
május 20.)
Kedves meglepetésre

vár, holott jelenleg nincs figyel-
mes ember környezetében. Ne
legyenek ideái afelõl, hogy az
emberek megpróbálnak kedve-
sek lenni egymással! 

Ikrek (május 21. –
június 21.)
Találkozhat egy olyan

emberrel, akivel az elsõ pillanat-
tól kezdve képesek lesznek maxi-
málisan egymásra hangolódni.
Lehet, hogy talált egy embert,
akire igaz barátként gondolhat.

Rák (június 22. –
július 22.) 
Minden olyan kötött-

ségtõl, feladattól szabaduljon
meg, ami semmi örömöt sem
okoz önnek! Ne akarjon minden
kívánságot maradéktalanul telje-
síteni,

Oroszlán (július 23. –
augusztus 23.)
Még van néhány hét a

karácsonyig, de már elkezdhet
készülõdni. Ennek fõként idõbe-
osztása az oka. Ne az utolsó he-
tekre hagyja az ajándékok be-
szerzését.

Szûz (augusztus 24. –
szeptember 23.) 
Úgy érezte, hogy beteg,

azonban csak közérzetével volt
problémája! Próbálja meg  ösz-
szeszedni magát, még akkor is,
ha nehezére esik! 

Mérleg (szeptember
24. – október 23.)
Nehezen kivitelezhetõk

pénzügyi elképzelései, pedig min-
dent megtesz beteljesítésük érde-
kében! Legyen türelmes, mert
hosszú távon jövedelmezõek lesz-
nek vállalkozásai.

Skorpió (október 24. –
november 22.)
Ne engedje, hogy felide-

gesítsék a pletykák, mert ha vala-
ki, akkor ön igazán tudja, hogy
nincs semmilyen alap, igazság
mögöttük. Ne kezdjen bele az álta-
lánosításokba.

Nyilas (november 23. –
december 21.)
Befolyással bír különbö-

zõ emberek életére nézve világlá-
tása, tapasztaltsága miatt. Olyan
dolgokban kérhetik ki véleményét,
amelyekben már rutint szerzett. 

Bak (december 22. –
január 20.)
Ügyeljen viselkedésére

minden körülmények között, mert
sohasem lehet tudni, hogy egy-
egy mondat, cselekedet késõbb
milyen következményeket szül! 

Vízöntõ (január 21. –
február 19.)
Mindenféle spekuláció

veszélyes lehet a közeljövõben!
Ne kezdjen el tippelgetni arra,
hogy minek milyen következmé-
nyei lesznek! Próbáljon meg a jö-
võbe nézni! 

Halak (február 20. –
március 20.)
Ha olyan keményen

dolgozik, mint ahogyan azt az el-
múlt idõszakban, akkor minden-
képpen jár önnek a pihenés! Vé-
gezze el szükséges feladatait, és
pihenjen.

November 11-18.
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Koszta József Múzeum  Állandó
kiállítások: Szentes város évszáza-
dai, Legelõk, szántók, vadvizek. Cé-
hek, iparosok, segédek. Grafikusok,
festõk, szobrászok. Alsópárttól-
Felsõpártig. A szentesi táj Koszta
ecsetjével. „SUSANNA”– a zenegé-
pek története.

Idõszaki kiállítás: A Csontváry
visszatér december 11-ig.

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

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

Tokácsli Galéria Bessenyei Ben-
ce és Király György festõmûvészek
kiállítása november 26-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház A
17. Alföldi Fotószalon tárlata, benne
a Szentesi Fotókör munkáival, no-
vember 18-ig. November 22-tõl a
fotókör tagjai az intézményrõl és az
életükrõl mutatnak be képeket.

Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház November 21-én, hétfõn 18
órakor nyílik kiállítás az intézmény
60 éves fennállásának alkalmából. A
levéltár által összeállított anyag a
Móricz-ház 60 évérõl, a rendezvé-
nyekrõl és az intézményekrõl ad be-
pillantást.

Városi könyvtár November 12-
én, szombaton 15 órakor Játék a
színekkel címmel Kispálné Fejes Er-
zsébet festményeibõl nyílik kiállítás.
Megnyitja Deákné Szarvas Anna, ny.
középiskolai tanár.

Mûvészetek Háza Kézmûves mû-
helyek: feketekerámia, vesszõ, gyé-
kény, gyertya és nemez, csipke,
szövés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõdõk-
nek. Nyitva tartás: hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház Kozma Anita fo-
tográfus Elmúlt évek termése címû
kiállítása december 5-ig látható nyit-
va tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
November 10-14.
17.30 Kung Fu Panda 2. – ame-

rikai animációs film, 
20 óra Elhurcolva– amerikai-

francia akciótriller.
November 17-21.
17.30 Barátság extrákkal –

amerikai-angol vígjáték,
20 óra Ne engedj el – angol-

amerikai filmdráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 11-tõl

A Szentesi Mûvelõdési Központ pó-
diumbérlet sorozatában ismét egy si-
keres elõadást tekinthetünk meg a
volt megyeháza dísztermében. A no-
vember 30-án, szerdán 19 órakor kez-
dõdõ mûsorban egy sokoldalú Jászai
Mari-díjas színmûvész, rendezõ, zene-
szerzõ (neve megtalálható a kereszt-
rejtvény vízszintes 1. számú sorában)
önálló zenés estjét láthatjuk-hallhat-
juk. A vidám mûsorban kabarétréfák,
monológok, dalok hangzanak el a
népszerû mûvész elõadásában. Jegyek
az ifjúsági házban, a Babilon Köny-
vesházban és az elõadás napján a
helyszínen 1800 forintos árban kapha-
tók.

Beküldendõ a vízszintes 1, és a függõ-
leges 15. számú sorok megfejtése no-
vember 22-ig szerkesztõségünk (Kos-
suth tér 5.) címére, e-mailen szenelet@
szentes.hu, telefonon 311-563.A megfej-
tõk között 2 db jegyet sorsolunk ki az
elõadásra.

Az október 28-i rejtvény megfejtése:
Legszebb ajándék a virág. A Jutka Virág-
üzlet által felajánlott 3 ezer forintos vá-
sárlási lehetõséget Debreczeni Imréné (So-
mogyi B. u. 9.) nyerte. Olvasónkat levél-
ben értesítjük.

Vízszintes: 1. A zenés, vidám mûsor sze-
replõje (zárt betû: T). 10. Odahajít. 11.
Olasz és perui gépkocsik nemzetközi jel-
zése. 12. Homályban van! 13. Dorongok.
15. Nõi név. 17. A Magvetõ Könyvkiadó
kis regénytára volt. 18. A közepén Pazar.
19. A hegy leve. 21. Kétharmad kód. 22.

Franz Kafka regénye. 24. Juttat. 25. Vas-
úti szerelvény. 29. Kettõzve apró cukor-
ka. 31. A víz színén lebegõ (hajó)jelzõk.
34. A szobába. 35. Mentség, igazolás. 37.
Bárium vegyjele. 38. Portékák. 40. Ver-
senytárs. 44. Páratlan márka. 45. Derék-
szíja. 47. Zenei kifejezés: énekelve, dalla-
mosan adandó elõ. 51. Ámít, szédít. 53.
Efféle, ehhez hasonló. 54. Lóversenypá-
lyára. 56. P. Ü. T. 57. Ételízesítõ. 58. Nem
igazi. 59. Lopakodik. 60. Ostromzár. 63.
Fantasztikust, óriásit.

Függõleges: 1. Monaco határai. 2.
Alakzata, formája. 3. Filmfelvevõ. 4. El-
lenvetés. 5. Pite egynemû hangzói. 6. Sa-
többi. 7. Szópárbaj. 8. Pálló, porhadó. 9.
Számodra. 14. Érzékszervünk. 15. Az elõ-
adás címe (zárt betû: A). 16. Debrecen kö-
zeli településre való. 20. Fejetlen borz.
23. Angolszász kocsma. 24. Árpádházi
királyunk (1041-1044, Sámuel). 25. Erõ-
dítmények. 26. Végtelenül okul. 27. Félig
arab. 28. Elhantol, sírba tesz. 30. Becézett
Ilona. 32. Kiszolgált katona. 33. Megy.
36. Római négyes. 39. MZ/X, alias Öcsi
a Mézga családból. 41. Pártot váltó a
Parlamentben. 42. Kikötõváros, ’91-ig
Nigéria fõvárosa volt. 43. Visszafelé:
…baba (kis kenguru Alan Alexander
Milne angol író Micimackó címû meséjé-
ben). 44. Levest szed. 46. Nem egyértel-
mû, kérdéses. 48. A liliomfélékhez tarto-
zó, sok gyógyszeranyagot tartalmazó
délszaki növény. 49. Évszak. 50. Meg-
húzná a puska ravaszát. 52. Gondoz. 55.
Ilyen hal is van. 61. Szolmizációshang.
62. Dõlt határok.

KABARÉTRÉFÁK, MONOLÓGOK, DALOK

„„AA  bbööllccsseesssséégg  nneemm  ttuuddááss,,  hhaanneemm  oollyyaann  áállllaappoott,,  aammeellyybbeenn  aa  lleehheettõõssééggeekk
ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  ooppttiimmáálliiss  ddöönnttéésstt  ttuudduunnkk  hhoozznnii..““

KIS KUKTA

A rendõr egy farmra érkezik. Közli
az öreg gazdával, hogy ellenõrizni
kívánja, termeszt-e kábítószert a
földjén.
– Rendben, de azon a területen
ne menjen túl – mutatja a gazda.
A rendõr dühösen mondja,
„Uram, a Szövetségi Kormány fel-
hatalmazását bírom." Kiveszi a
zsebébõl a jelvényét, és büszkén
mutatja a gazdának. „Látja ezt a
jelvényt? Ez a jelvény azt jelenti,
hogy én oda megyek. ahova aka-
rok... bármely birtokon. Nincs vi-
ta. Világos voltam? Megértett?” A
gazda udvariasan biccent, kimenti
magát és megy a dolgára. Rövid
idõ múlva hangos sivalkodásra
lesz figyelmes, és látja, hogy a
rendõr lélekszakadva rohan, nyo-
mában a gazda hatalmas bikájá-
val. A bika egyre közelebb kerül a
rendõrhöz, úgy tûnik, utoléri, mie-
lõtt biztonságos helyre érne. Lát-
szik a rendõrön a halálos félelem.
A gazda ledobja a szerszámokat,
rohan a sövényhez és ordít,
ahogy a torkán kifér.

„A jelvényt, mutassa neki a JEL-
VÉNYT!” 

A nagy szilvatermõ vidékrõl szár-
mazó sorkatona meséli élményeit:
– ...és akkor eltévedtünk az erdõ-
ben. Egész napon át még inniva-
lónk sem volt. Se bor, se rum, se
szilvórium...
– És víz? – szól közbe valaki.
– Víz? Ki gondol ilyen helyzetben
fürdésre?

Négy cégvezetõ golfozik. Mind-
egyik a saját fiával dicsekszik.
– Az én fiam egy ügyes építész,
olyan gazdag, hogy a szeretõjé-
nek új házat épített – mondja az
elsõ.
– Az én fiam egy ügyes autóke-
reskedõ, olyan gazdag, hogy a
szeretõjének új autót ajándékozott
– mondja a második.
– Az én fiam egy ügyes tõzsde-

ügynök, olyan gazdag, hogy a
szeretõjének egy csomó rész-
vényt ajándékozott – mondja a
harmadik.
– Az én fiam egy ügyes fodrász –
mondja a negyedik. – Nem tu-
dom, hogyan csinálja, de mosta-
nában kapott a szeretõjétõl új há-
zat, új autót és egy csomó rész-
vényt!

Az idõs néninek elintézni valója
van az önkormányzatnál. A papí-
rok kitöltése után így szól az elõ-
adó:
– Itt tessék aláírni!
– És hogy írjam alá drágám?
– Hát, ahogy a leveleket szokta.
– Rendben. „Sok szeretettel: Na-
gyi.”

– Mit csinál a kaméleon a kályhá-
ban?
– Beleolvad a környezetébe...

– Apuci, szokott sírni a bohóc?
– Hát persze! Úgy piheni ki ma-
gát.

Pótfûtés



Született: Benedek László
és Komáromi Nikolettnek
(Rákóczi u. 69.) Nikolett Róza,
Ugrai Tamás és Számel Mari-
annak (Dr. Lakos u. 3.) Csaba
nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Sebõk
Zoltán (Derekegyház, József
A. u. 13.) és Pitrik Edina (Jó-
zsef A. u. 4.), Jernei Csaba
(Baross u. 1.) és Nagy Szilvia
(Õze L. u. 24.), Ludányi Jó-
zsef Norbert (Mezõ u. 28.) és
Bóka Ibolya Ilona (Domb-
egyház, Lehel u. 7.).

Elhunyt: Orosz Imréné
Vida Piroska (Nagyhegyszéli
út 1.), Balogh Sándorné
Makai-Kis Eszter (Nagyhegy
318.), Balázs Ferenc (Nagy-
nyomás 82.), Lakatos Imre
(Kéreg u. 29.).

A Szeretetakció támogatá-
sa, a lövészsport népszerûsí-
tése, a lövészklubok közötti
baráti kapcsolat ápolása
a célja a november 19-én,
szombaton 9 órakor tartandó
légfegyveres lõversenynek.
A versenyt a Legrand Zrt.
légfegyveres lõterén (Iparte-
lepi út 14.) rendezik meg.

Versenyszámok: nõi és fér-
fi egyéni, ifjúsági egyéni
(nemtõl függetlenül 18 év
alatt), csapat (kortól és nem-
tõl független összetételben,
max. 4 fõ).

Díjazás: az egyéni verseny-
ben minden kategóriában az
elsõ 3 helyezett érem + okle-
vél, a csapatversenyben az
elsõ csapat kupa, I–III. hely
oklevelet kap.

Nevezni lehet a helyszínen
legkésõbb 10 óráig. A ver-
senyrõl további információ
Postás Lászlónál a 30/907-
2099, vagy Ignácz Jánosnál a
20/378-3840 telefonon kérhe-
tõ. A bevétel teljes összegét a
szeretetakció támogatására
fordítják.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Menü november 14—18.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Karfiolleves és

lencseleves
A menü: Marhapörkölt,

pirított tarhonya,
saláta

B menü: Trappista rántva,
párolt rizs, saláta

Kedd: Csontleves házi
tésztával és
zöldborsóleve

A menü: Tüzes sertéscsíkok,
sült burgonya, saláta

B menü: Olaszos csirkecomb,
penne

Szerda: Sárgaborsóleves és
hagymakrémleves

A menü: Alföldi töltött karaj,
hagymás
törtburgonya

B menü: Édes-savanyú csirke,
zöldséges rizs

Csütörtök: Scsí és kassai
burgonyaleve

A menü: Miccs roston
(erdélyi csevap),
Batthyány-rizs

B menü: Rántott csirkemáj,
finomfõzelék
vagy tökfõzelék

Péntek: Palócleves és
citromos csirke
raguleves

A menü: Csikós tokány,
tészta, puding

B menü: Gombapaprikás,
nokedli, puding
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Apró

Több fûkaszát is elloptak
az elmúlt napokban váro-
sunkban, informálták lapun-
kat a Szentesi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztályá-
nak munkatársai. November
4-én, a délutáni órákban a
Nádasdi utca egyik lakóhá-
zának udvarára másztak be
ismeretlenek, és egy elektro-
mos és egy benzines fûka-
szát vittek magukkal. Ha-
sonló berendezéseket loptak
el a nagymágocsi polgármes-
teri hivatal egyik raktárépü-
letébõl november 7-re virra-
dóra. Innen két szerszámot
tulajdonítottak el 200 ezer fo-
rint értékben. 

Október 10-e és november
4-e közötti idõpontban lop-
tak el 160 ezer forintot egy
nagyhegyi tanyából, az elkö-
vetõt egyelõre keresik a
rendõrök. 

18 ezer forintot ért az az
ezüst karkötõ és nyaklánc,
melyet a Dónát utca egyik
lakóházából, az esti órákban
lopott el ismeretlen tettes. 

Verekedés volt az egyik
Mátyás király utcai sörözõ
elõtt az elmúlt vasárnapra
virradóra. Az italmérõ hely
elõtt egy fiú és egy lány ke-
veredett szóváltásba, majd a
szavakat tett követte, és a
vitapartnerek kölcsönösen

bántalmazták egymást. A
lány végül nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szen-
vedett.

Szemetest borogatott a hét
elején egy fiatalember az
egyik Magyar utcai ház elõtt,
majd sérelme miatt annyira
bedühödött, hogy betörte a
ház ablakát is.  A férfi ellen
garázdaság miatt indult eljá-
rás.

Keddre virradóra betörtek
az egyik lapistói ABC-be,
ahonnan több százezer forint
értékû dohányárut, italt,
édességet és kávét vittek ma-
gukkal a tolvajok.

H.V.

Kifosztották az ABC-t

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

INTERNET
A

KERTVÁROSBAN
3 Mbps

2990 Ft/hó
Bekötési díj 0 Ft

A szolgáltatás a MÁV Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet 
kábeltévé hálózatán vehetõ igénybe.

Ügyfélszolgálat: Tóth J. u. 13. 63/850-000

Családi
események

Lövészverseny
és szeretetakció

Októberben Kaposváron
rendeztek standard ranglista
versenyt, melyen a 6. helyet
Jéri Tamás-Szepesi Lilla, a 4.-et
Nagy Gergõ-Páli Viktória, a 3.-
at Budai Attila-Barna Lilla sze-
rezte meg, az 1. helyezést Sze-
pesi József-Farkas Bettina érte
el.

A Lengyelországban meg-
rendezett meghívásos verse-
nyen is remek eredmények
születtek. Nagy Gergõ-Páli Vik-
tória az open standard verse-
nyen a 4. helyen végzett, S ka-
tegóriában az 1. helyet szerez-
ték meg. A Bódi Ferenc-Gyurits
Diána páros az open latin ver-
senyen az 5., S kategóriában a
4., illetve a 21 év alatti korosz-
tályban a 2. helyezést érte el.

Nagykanizsán a Kanizsa
Kupáért léptek parkettre, tíz-
tánc meghívásos versenyen.
Budai Attila és Barna Lilla az
1., Kósa András-Meszlényi Vik-
tória a 3., Schwartz Péter-
Prozlik Anna páros az 5. helyet
szerezte meg.

Csehországban rendezték
meg az Ifjúsági Latin Világ-
bajnokságot, amelyen Hegyes
Ber-talan-Kis Violetta páros az
elõdöntõbe jutott és a 24. he-
lyezést szerezte meg. Ifjúsági
standard kategóriában a pá-
ros a döntõbe jutott és a 4. he-
lyen végzett. A különbözõ
megmérettéseken részt vett
táncosok a Szilver TSE ver-
senyzõi.

Kiválóan táncoltak
A Gallasz Béla sakk emlék-

versenyre kerül sor novem-
ber 12-én, szombaton 8 órá-
tól a  Szentesi Sakk SE és a
Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont szervezésében. Az álta-
lános iskolás korú gyerme-
kek a Móricz mûvelõdési
házban mérik össze tudásu-
kat. Jelentkezni 8 órától lehet
a helyszínen.

Sakkverseny

A Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Házban november 12-
én, szombaton 19 órától Er-
zsébet-Katalin bált rendez a
magányosok klubja.

* * *
A Szentesi Mûvelõdési Köz-

pont díszmadártenyésztõ
szakköre börzét rendez no-
vember 13-án, vasárnap 8-13
óráig a Móricz mûvelõdési
házban.

* * *
A Szentesi Mûvelõdési Köz-

pont gyermek klubjában no-
vember 15-én, kedden 17 órá-
tól kézmûves foglalkozást tar-
tanak az ifjúsági házban. 

* * *
A Mûvelõdési és Ifjúsági

Házban november 17-én, csü-
törtökön 14-17 óráig A Tudás
10 napja – címû TIT-elõadás-
sorozatban tankönyv, tanesz-
köz kiállítást és vásárt rendez-
nek.

* * *
17-én 18 órától élõzenés

táncház lesz az IH-ban, nyír-
ségi táncokkal, énektaní-
tással, gyermek táncházzal.

* * *
A nyugdíjasok klubja no-

vember 18-án, pénteken 13
órakor tartja foglalkozását a
Móricz-házban. Ezen a dél-
utánon azokat a klubtagokat
köszöntik, akik névnapjukat a
II. félévben ünneplik.

Programok

8. osztályosok figyelmébe!
A Pollák Antal Mûszaki

Szakközépiskola, Szakiskola
a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tagintézménye

2011. november 16-án
15 órától nyílt napot tart.

Bemutatkozik az új
MULTIMÉDIA SZAKOS

képzés!
6600 Szentes, Apponyi tér 1.

Tel/fax: 63/562-280; 562-281
Web: http://www.pollak.sulinet.hu

Minden érdeklõdõ diákot, szülõt,
pedagógust szeretettel várunk!

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

Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
NE HIGGY az átverõknek,

ÓVAKODJ az olcsó
tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Hagyományosan a Ter-
ney Napok keretében emlé-
keznek meg a középiskolai
kollégium névadójáról, az-
óta, hogy a diákszálló 1994-
ben felvette az egykori le-
gendás gimnáziumi igazga-
tó és rajztanár nevét. No-
vember 14-én, hétfõn 15
órakor Terney Béla sírjánál
kezdõdik a megemlékezés,
ezután a kollégium falán lé-
võ emlék-táblát koszorúz-
zák meg, majd 17 órakor
Nagyné Szabó Ili amatõr
festõmûvész munkáiból
nyílik kiállítás. További ki-
állítók: Bányai Zsófia, Gyety-
inás Renáta, Nagy György
Szilvia, Fekete Fanni, Hegyi
Boglárka, Szilágyi Lili.

Másnap 16 órakor kreatív
mûvészeti foglalkozás, 17
órakor irodalmi délután lesz,
ahol a diákok saját és magyar
szerzõk mûveibõl olvasnak
fel. 22 órakor Poszler György
rendhagyó éjszakai történe-
lem órájának keretében Ró-
zsa Sándorról és az alföldi
betyárvilágról hallhatnak
elõadást a diákok.

A harmadik napon 16 óra-
kor Szentes múltja és jelene
címmel – városismereti ve-
télkedõt tartanak a központi
konyhán. 20 órától stand-up
comedy est.

A zárónapon 16 órakor Ki
Mit Tud?-ot, 19 órakor szép-
ségversenyt rendeznek a
központi konyhán.

Hétfõtõl
Terney-napok

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, hét-

végén és ünnepnap 9 órától 11

óráig  a Sima F. u. 31–33. szám

alatt (mentõállomás), rendelési

idõn kívül az ellátás a kórház

gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári készenléti

ügyelet minden nap 20 órától,

másnap reggel 7.30-ig tart.

Munkaszüneti nap 20 órától

másnap 7.30-ig. November 14-

ig Rákóczi  Gyógyszertár (Rákó-

czi u. 71.) hétfõ-péntek 8-16,

szombat, vasárnap, ünnepnap

zárva. November 14-21-ig Szent

Damján Gyógyszertár (Sima F. u.

38.) hétfõ-péntek 7.30-18 óráig,

szombat, vasárnap zárva. Ké-

szenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,

Nagytõke, Derekegyház) novem-

ber 12-13-án dr. Hobot Gábor

Szentes, Darvas J. u. 32., tele-

fon: 30/324-8326.


