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Vannak a városban
olyan félkész épületek,
építmények, amelyek
évek óta rontják a
városképet. Az egyik
ilyen torzó épület a
Kossuth utcán van, a
másik a Somogyi B. utcai félbemaradt kápolna (képünk). Arra voltunk kíváncsiak, hogy a
tulajdonosok mikorra
fejezik be az építkezést.
4. oldal

Városi hetilap

Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Francia kitüntetés
A francia állam egyik legmagasabb kitüntetésében részesült Bácskainé Fazekas Márta a Francia Intézet felterjesztése
alapján. A Horváth Mihály Gimnázium pedagógusa az Akadémia Pálma elnevezésû díjat szerdán a megyeházán vette
át. A de Gaulle tábornok, köztársasági elnök által alapított Becsületrend egyik lovagi címét a francia nyelv és kultúra elkötelezett terjesztéséért adományozza a francia miniszterelnök.
Bácskainé Fazekas Márta több mint 30 éves tanári és kulturális tevékenysége indokolta a díj odaítélését, melyet François
Laquieze, a Francia Nagykövetség együttmûködési és kulturális tanácsosa, a Francia Intézet igazgatója tûzött fel kitüntetettnek a bensõséges ünnepségen.

Egyre szövevényesebb
a Petõfi Szálló ügye

HUNOR COOP

Közmeghallgatás
A képviselõ-testület a városháza dísztermében november 28-án,
hétfõn 14 órakor közmeghallgatást tart az önkormányzat 2012.
évi költségvetési koncepciójával
kapcsolatban, melyre várja a város lakosságát, az intézmények,
szervezetek képviselõit. A koncepció megtekinthetõ a polgármesteri
hivatal 119-es számú szobájában,
a városi könyvtárban, illetve
a www.szentesinfo.hu/testulet
honlapon.

A JÓ SZOMSZÉD

Hány osztálya marad
a kórháznak?

„Komplikált a történet, végkimenetele pedig kérdéses.“
Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló
ügye: egy internetes lap szerint a nagypolitika is beleszólt abba, mi legyen az
épülettel. Zsohár Árpád
szerdán a városházán tárgyalt, ahol kitartott amellett, hogy cége fejezhesse be
a hotelfelújítást. Az önkormányzat döntéshozói jövõ
héten határoznak, hogy
merre tovább.
Hétrõl hétre új információk szivárognak ki arról, mi
vezethetett oda, hogy ez év
végére nem fejezõdhetett be
a Petõfi Szálló felújítása. Elõször az Index közölt cikket
arról, milyen peres vita folyik a beruházó Pendola
Szentes Kft., a kivitelezésre
szerzõdött Arcadom Zrt., valamint a közvetítõ szerepet
betöltõ Lama Plus Kft. között. Nem sokkal késõbb a
propeller.hu írta meg, hogy
eddig mintegy 700 millió forintot fordított a projekt elõkészítésére a beruházó cég,
az Arcadom pedig elõbb 2,7
milliárdért, majd szerzõdésmódosítás után végül 3,5
milliárdért vállalta, hogy 14
hónap alatt elvégzi a munkát, 2010. októberében még
sem vonult fel a területre, viszont késõbb teljesítés nélkül
két részszámlát állított ki közel 800 millió forint értékben.

A legújabb fejlemények
szerint a legfelsõ körökig is
elérhet a Petõfi Szálló ügye:
szerdán a hvg.hu-n jelent
meg, hogy az internetes lap
birtokába került dokumentumok alapján feltételezhetõ, hogy Kubatov Gábornak,
a Fidesz pártigazgatójának
kérésére nem fogott hozzá a
szentesi szálloda kivitelezéséhez a milliárdos üzletember, Demján Sándor cége,
az Arcadom Zrt. A hírportál
azt írta, maga a kivitelezõ
volt vezérigazgatója hivatkozott a politikus „elvárásaira”. A hvg.hu-hoz eljutott
levél szerint Zsohár Árpád
ezzel kapcsolatban egy, a
kivitelezõnek írt számon
kérõ levélben Hajdú László
Arcadom vezérigazgatót
szembesítette saját korábbi
kijelentéseivel, miszerint
„Kubatov Gábor Fideszpártigazgató személyes
megkeresése” miatt nem
kezdték el idõben a munkálatokat, hogy Szentes szocialista polgármestere,
Szirbik Imre „az építkezés
megkezdését még véletlenül se tudja az önkormányzati kampányában használni". Az utalás a politikai befolyásolásra késõbbi beszélgetéseken is elhangzott –
állították a Pendola Szentes
tanácsadó cége, a Lama
Plus Kft. részérõl a hvg.hunak, amit közjegyzõi nyi-

(Fotó: Bíró Dániel)
latkozatba is foglaltak,
amely szintén az internetes
lapnál van. Kubatov Gábor
személyi titkárán keresztül
azt üzente a hvg.hu-nak,
hogy sem a történetben
szereplõ cégeket nem ismeri, sem az Arcadom korábbi
elsõ emberét, vagy bármelyik munkavállalóját.
(folytatás a 3. oldalon)

Csütörtökön, lapzártánk
után fejezõdött be a szentesi kórház vezetése és a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium egészségügyi
szakállamtitkársága közötti egyeztetés az intézményt érintõ átszervezésekrõl. Korában megírtuk,
hogy az egészségügyi
rendszer átalakítását megalapozó Semmelweis-terv
szerint városi kórházi státuszba sorolnák a szentesi
ellátóhelyet. Ezzel megegyezett a Heti Válaszban
nemrég megjelent sajtóinformáció is. Hogy mielõbb tájékoztatni tudjuk

olvasóinkat a csütörtöki
tanácskozás eredményeirõl, azzal a kéréssel fordultunk a hazai egészségügyet felügyelõ Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézethez,
hogy már jövõ héten informáljanak a legfrissebb
fejleményekrõl, vagy járuljanak hozzá ahhoz,
hogy Várkonyi Katalin fõigazgatónõ nyilatkozzon
lapunknak. Azt a választ
kaptuk, hogy az intézmények átadás-átvételével
kapcsolatos tárgyalások
lezárultával a sajtót tájé-

A kultúra szentélyei
A mûvelõdés szentesi
otthonai címmel könyv
jelent meg Kruzslicz Pál
tollából. Az apropót a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház életkora
adta. Az a hatvan év,
amelybõl a szerzõ negyvenet töltött el a helyi
közmûvelõdésben. 1974.
július 1-jétõl a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési
Központ (akkortájt így
nevezték) munkásmûvelõdési elõadója és kiállítás szervezõje 1978-ig,
majd a katonaság után
1980. május 1-jétõl a
mûvelõdési központ
igazgató-helyettese, a
szakmai munka irányítója. 1984 decemberében
nevezik ki igazgatónak.

Az ismertetést a Móricczal kezdi. A kultúrház
átadóünnepségét 1951-ben
megtartották, és 1952 januárjában elkezdték tervezni a

nagyrészt omladozó épület
felújítását, átalakítását és
berendezését. Eleinte nem
volt elég szék, de még asztal sem. Azt követõen, 1953.

koztatni fogják. Most e
tárgyban türelmet kérnek,
mivel még javában zajlanak a munkamegbeszélések. Ez azért is furcsa,
mert Szócska Miklós egészségügyért felelõs államtitkár többször is elmondta
a médiának, hogy még
novemberben lezárulnak
az intézményekkel folytatott egyeztetések, az átadás-átvételnek pedig év
végéig kell befejezõdnie.
(A cikk folytatását és kapcsolódó írásunkat a 3. oldalon olvashatják.)
május 23-án a járási kultúrház újabb avatóünnepség
részese lehetett. Akkor fogadták el az egybegyûltek,
hogy vegye fel a nagy magyar író nevét.
(folytatás az 5. oldalon)
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Rotary-bál
Jótékonysági bált rendez a
Szentes-Csongrádi Rotary
Club november 26-án, szombaton 19 órakor a volt megyeházán. A már hagyományosnak számító bál bevételébõl a tehetséges, de nehéz
anyagi helyzetû fiatalokat, a
határainkon túli magyar diákok nyári táboroztatását és a
fogyatékkal élõket támogatják.
A 6. jótékonysági esten a
szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes táncjátékára kerül
sor a bálozók bevonásával,
majd meglepetés játékokban
ügyeskedhetnek a résztve-

võk. A hajnalig tartó mulatság programjában árverés is
szerepel, a klubtagok által
felajánlott tárgyakra, ezen kívül tombola is lesz értékes,
különleges nyereményekkel.
A talpalávalót a Murphy
Band szolgáltatja.
Jegyvásárlással kapcsolatban Horváth Istvánt keressék az alábbi elérhetõségeken: 30/935-38-45, horvath.i
@szentes.hu, paam@szentes.
hu). Adományt is szívesen
fogadnak, de támogatójegy
vásárlásával is segíthetõ a
célok megvalósítása.

2011. november 18.

Az elemi népiskolák története Szentesen (XVI.)

A nyolcosztályos iskolák
1945 tavaszán megkezdõdött a hazai közoktatás átszervezése. Az ideiglenes
nemzeti kormány 1945. aug.
16-án miniszterelnöki rendelettel intézkedett az új nyolcosztályos általános iskolák
létesítésérõl, és a tankötelezettség 14 éves korig való
felemelésérõl. A rendelet kitért az általános iskolák ingyenes és kötelezõ voltára,

gol, francia vagy orosz is.
Választható volt a latin
nyelv, vagy a kereskedelmi
és gazdasági ismeretek tanulása. 1946/47-ben többségében még az egyházak mûködtették az általános iskolákat. Országosan 1216 katolikus, 513 református, 168
evangélikus, 14 ortodox, 11
izraelita és 1 unitárius általános iskolában folyt oktatás.

A felekezeti iskolákat a továbbiakban az állam tartotta
fenn és irányította, s állami
tulajdonba kerültek az iskolaépületek és vagyontárgyak
is. Az 1949/50-es tanévben
új tantervet léptettek életbe;
megszüntették a szabadon
választott tárgyakat, és egyöntetûen kötelezõvé tették
az orosz nyelv tanulását. Az
1959-es törvényerejû rende-

Amirõl a tizenévesek
kérdeznek
Elõadást hallhattak az érdeklõdõk a fábiánsebestyéni
Arany János Általános Iskola
12-es termében „Amirõl a tizenévesek kérdeznek” címmel november 12-én.
A két órás beszámolót egy
rendezvénysorozat részeként
tartották, melynek rendezési
jogát egy a Vöröskereszt által kiírt pályázaton nyerte el
az iskola. A pályázat elindítója és a rendezvénysorozat
fõszervezõje Felföldiné Virág
Klára tanítónõ.
A „Jeles Napok” címû projekt célja, hogy közelebbrõl
megismertesse az embereket
a Vöröskereszt eszméjével,
továbbá, hogy felhívja a figyelmet a drog- és AIDS-prevencióra. az egészséges életmódra úgy, mint a szegénység elleni küzdelemre vagy
esélyegyenlõségre.
Nem csak Fábiánsebestyénbõl, de Árpádhalomról,
Eperjesrõl és sokan Szentesrõl is érkeztek az elõadásra,
mely minden korosztály érdeklõdését.
A hallgatóság dr. Gyovai
Gabriella szülész-nõgyógyász
szakorvos vetítéssel egybekötött elõadását kísérhette figyelemmel, s tudhatta meg,
mirõl is kérdeznek a mai fia-

talok. A doktornõ õszintén,
mindenki számára érthetõen
és világosan beszélt a jelenkort foglalkoztató alkohol-,
drog-, dohányzási és párkapcsolati problémákról. Sok érdekes történettel és illusztrációval szemléltette, hogy a
nehézségek miért alakulhatnak ki. Biztosított mindenkit,
hogy segítséget kérni soha
nem szégyen és soha nem
késõ. Beszámolóját úgy építette fel, hogy még az alsó tagozatos kicsik is szó nélkül,
mozdulatlanul figyelték.
Gyovai doktornõ elõadása
után Lakatos Donatella orvostanhallgató tartott beszámolót a Facebook hatásairól,
mely szintén érdekes téma a
fiatalok körében, de egyre
népszerûbb az idõsebb generáció számára is. Szó volt a
közösségi oldal feltalálóiról,
kialakulásáról, illetve elõnyeirõl és hátrányairól
s meglepõdve hallhattuk,
hogy naponta mindössze 25
perc eltöltése ajánlott a számítógép monitorja elõtt.
A program november 18án, pénteken 17 órától „Az
iskola és a család kapcsolata” címû elõadással folytatódik.
F. A.

Bizonyítvány az államosítás elõtt és után
feladatául pedig a 6–14 éves
gyermekek számára azonos
mûveltségi anyag közvetítésével azonos mûveltségi
szint elérését jelölte meg.
1946-ban jelent meg az általános iskolai tanterv, melyben a humán és természettudományos tárgyak egyensúlyban voltak, ötödik osztálytól kezdve kötelezõen
szerepelt egy élõ idegen
nyelv, mely lehetett a korábban elõírt német helyett an-

Olvasóink írják

Szentes egy szegvári szemével...
Negyven évvel ezelõtt esõben és sárban, hóban és
fagyban kerékpárral jártam
dolgozni Szentesre. Munkanapokon reggel fél ötkor találkoztam munkahelyi vezetõmmel Szegvár fõterén,
majd irány a szentesi reptér.
Ma harminckét buszjárat
közlekedik Szegvár és Szentes között, kiválóan képzett
buszvezetõkkel. Nem csoda,
hogy a szegváriak jelentõs
része Szentesre jár tanulni,
dolgozni és szórakozni.
Szentes gyors és esztétikus
fejlõdése 1986 óta érzékelhetõ
igazán. Fejlõdik és igyekszik
megõrizni mezõvárosi hangulatát. Ez utóbbi jól érzékelhetõ a szentesi piac hangulatában vagy Labádi Lajosnak a
Szentesi Életben megjelenõ
írásaiban. Rokonszenvvel figyeltem a szentesi polgárok
és önkormányzat küzdelmét
a liget korszerûsítéséért és a
Petõfi utcai „olimpikon fa“
megmentéséért.

Mi, szegváriak a szép fák
vonatkozásában sokkal praktikusabban gondolkodunk.
Egy közel 150 cm átmérõjû
fát vágtunk ki a falu közepén mert útjában volt egy
hosszútávú kerékpárút elképzelésének. Csak a feldarabolt ágakkal megtelt négy
nagy rakterû teherautó. El
lehet képzelni milyen sok
szerény jövedelmû szegvárinak jutott ebbõl tüzelõ segély formájában...
Más. Hiába élem életem
nagy részét Szentesen, a
színházi épület állapotát ahol Benkó és Molnár koncerteket tapsoltam végig nem tudom megemészteni.
Talán ezért... egyenesen szörnyû ez a tartós rossz kinézete... Talán csak a városi vizelde látványa zavaró, de nem
ennyire. A szegváriaknak
nincsenek Cols Mer-i (vidám
francia film) önkormányzathoz hasonló gondjai, színház
vonatkozásában pedig kife-

jezetten kedvezõ pozícióba
kerültünk. Szépen halad a
mûvelõdési otthonuk feljavítása, amely bizonyára színi
elõadásoknak is helyet fog
adni. Már látom, hogy a mûvelõdésre vágyó szentesiek,
zsigerháti, D-oldali, Kórógyparti, tételháti és szõlõk -alji
szegváriak hogyan özönlenek egy Grecsó-bemutatóra,
vagy „Belga“ koncertre. A
Grecsó-esten magukra ismerhetnek. Egy Belga-est pedig a heraldikában jártas
kockás-horvátok, nyestesdalmátok, a sasos-fiumeihalászok, a napos-holdassasos-héttornyos fejedelmiek
érdeklõdését is felkeltené.
Alkalomhoz illõ zászló már
van. Fényes szellõk lengetik
az önkormányzat homlokzatán. Már csak a színház hiányzik. Fõként Szentesen.
Mert Szegváron lesz, az biztos...
Mészáros Imre
Szegvár

Ugyanekkor 594 állami és
340 községi fenntartású iskola állt a 6–14 éves korosztály
rendelkezésére.
1946-ban nagyarányú felnõttoktatási program indult
az analfabetizmus felszámolására. Az ún. Dolgozók Általános Iskolája számos módosítás mellett az 1990-es
években is mûködött.
1948. június 16-án megszületett az iskolák államosításáról szóló 1948: XXXIII. tc.

let 9 évre emelte fel a tankötelezettség idejét, az 1961-es
pedig 16 éves korig írt elõ
tankötelezettséget. Az általános iskolák teljes koedukációját 1963-tól vezették be, korábban külön fiú- és külön
leányiskolák mûködtek. A
falvak kisiskoláiban még az
1970-es években is elõfordult
osztatlan oktatás (egyetlen
tanteremben 2–4, esetleg
több osztály tanulói voltak
elhelyezve, egy tanárral. A

Istentiszteletek
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ
Otthon: Szentmise: pénteken
15 óra.
Evangelikus templom: Istentisztelet: vasárnap 9 óra.
20-án igét hirdet Gáncs Péter, a Déli Evangelikus Egyházkerület püspöke.
Felsõpárti református
templom: Istentisztelet és
vasárnapi iskola: vasárnap 9
óra. Konfirmációi elõkészület: vasárnap 10 óra. Imaóra:
vasárnap 17 óra. Bibliaóra:
csütörtök 16 óra.
Jézus Szíve-templom:
Szentmisék: szerda, péntek
és vasárnap 8 óra. 20-án, va-

Gondot okoz a magyar helyesírás? A teendõ egyszerû: olvass többet, sokat. Szeretnéd,
ha a gyermeked gond nélkül
megtanulná a helyesírást? Adj
neki rendszeresen jó olvasni valót, és a legkisebb javulásért is
dicsérd meg.
Nem az én ötletem, csupán
sietek továbbadni: „Töltetlen
fegyver és vétlen lövés nincs.”
Ha egy is a közeledbe kerül, ne
nyúlj hozzá. Így soha nem okozol bajt.

sárnap Szent Ezsébet-napi
kenyérszentelés is lesz.
Kórházkápolna: Szentmise: vasárnap 17 óra. 20-án,
vasárnap 16 óra.: r. kat. imaóra.
Református imaház: Gyermek istentisztelet: vasárnap
10 óra.
Református nagytemplom: Istentisztelet: vasárnap
10 óra.
Szent Anna-templom:
Szentmisék: hétfõtõl szombatig 17 óra, vasárnap 10
óra. 20-án, vasárnap Szent
Erzsébet-napi kenyérszentelés is lesz.

körzetesített iskolák tanulóit
a legközelebbi nagyobb település iskoláiba utalták. A korábbiaknál is nagyobb szerepet kapott ebben az idõben a
napközi otthon, a diákotthonok és kollégiumok.
Jelentõsebb változásokat
hozott az 1977-tõl fokozatosan bevezetett új, korszerûsített pedagógiai program,
amelynek tapasztalatait az
oktatásról szóló 1985: I. törvény foglalta egybe. Ezt váltotta fel az 1995-ben törvénybe iktatott Nemzeti Alaptanterv (NAT), amely a tankötelezettség tíz évre terjedõ idõtartamára állapítja meg az
oktató- nevelõmunka minden hazai iskola számára
elõírt közös követelményeit.
Az 1945 utáni átszervezések során nagyobb figyelmet
fordítottak az addig igen elhanyagolt területre, az értelmi fogyatékos gyermekekkel
való foglalkozásra. A speciális oktatási-nevelési feladatok ellátásának biztosítására
új típusú iskolákat szerveztek. Az 1948/49-es tanévtõl
Szentesen is megkezdõdött
az értelmi fogyatékosok kiemelése a normál iskolákból.
Az elsõ gyógypedagógiai
osztály elhelyezésére átmenetileg a Köztársaság Téri
Ált. Iskolában került sor.
1949 decemberében a
Gyógypedagógiai Ált. Iskola
saját otthont kapott a volt Izraelita Népiskola Horváth
Mihály u. 4. sz. és a volt
Evangélikus Népiskola Kossuth u. 5. sz. alatti épületekben. 1950. március 1-i keltezéssel megkapta alapító okiratát: 43 tanulóval, 4 nevelõvel és napközivel, mint teljesen kiépült önálló iskola zárta a tanévet. Tíz év elteltével
a növendékek száma már 82
fõ volt. Az intézmény felvette egykori jeles igazgatójának, Rigó Alajosnak a nevét.
Jelenlegi épülete a Deák Ferenc utcában található.
Labádi Lajos
Szent Miklós-görögkeleti
templom: Szent Liturgia: 20án, vasárnap.
Szentesi Református Idõsek Otthona: Vasárnap 8.30
óra: ref. Istentisztelet; kedd
16 óra: r. kat. Szentmise,
szerda 16 óra: Bibliaóra.
Katolikus egyházi hírek: 20án, vasárnap minden katolikus szentmisén gyûjtés az
Országos Karitász javára. 26án, szombaton 9 órától adventi koszorúkészítés lesz a
Szent Anna Plébánián.
Az elsõ adventi gyertya
meggyújtása minden katolikus templomban 27-én, a vasárnapi szentmise keretében
lesz.

GONDOLATOK
Nekem újdonság, hátha neked is az: csak a róka ravasz, a
fegyvernek elsütõ billentyûje
van. Ki hitte volna?! Látod, a
jó pap is holtig tanul. Még ilyet
is!
Különös szalagcím szúrja a
szemedet: „Cseréptörést vállalok.” Értem, értem, hogy valaki
egyetlen ütéssel több cserepet is
képes eltörni. De minek? Hasz-

nosabb ennél akár csak egyetlen
használt cserepet is megtisztítani és újra beépíteni.
Kevés a börtön, túl sok az elítélt? Van okosabb megoldás,
mint új börtönöket építeni: a
kisebb súlyú vétségekre, ahol
csak lehet, pénzbüntetést kell
kiróni. Sokan vannak, akiket
ez jobban visszatart az elkövetéstõl.
Dr. Imre Ernõ
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Hány osztálya
Az onkológia fontos a
szakmának és a betegeknek marad a kórháznak?
Húsz éve vált önállóvá a Dr. Bugyi István Kórház Onkológiai Osztálya, ez alkalomból jubileumi emlékülést
tartott a volt megyeházán. A kutatók 1974-bõl találhatnak elõször adatot arról, hogy kemoterápiát adtak daganatos betegnek a szentesi intézményben. Rendszeresen 1976-tól kezdõdött el a tevékenység. A vidéki
kórházak közül az elsõk között mi voltunk az elsõk,
nyomatékosítja az idõpontot ifj. Kispál Mihály osztályvezetõ fõorvos (képünkön). Tõle tudjuk, hogy édesapja, id. Kispál Mihály fõorvos kezdte a gyógyító munkát Szentesen, a belgyógyászati osztály B részlegében.
Késõbb annyira megemelkedett a beteglétszám, hogy
látszott, bõvíteni kell az ágyszámot. 1991-re nyílt lehetõség arra, hogy önálló részleggé alakuljanak. 1996-ban
pedig felvehették a klinikai onkológiai osztály nevet,
akkor lett 30 ágyas az osztály.
– Az október 28-i rendezvényen az ünneplésen kívül
igazából az osztály megtartása kapott nagyon fontos
szerepet – adja meg a magyarázatot a fõorvos. – Úgy
tudjuk, hogy a kórház-átalakításokkal kapcsolatban nagyon sok intézményben változhat az ellátás profilja.
Próbáltunk kiállni azzal a
munkával, amit az elmúlt
20-30 évben végeztünk. Annak reményében, hogy ez jelenteni fog annyit a döntéshozóknak, hogyha nem is
lesz a kórház megyei jellegû,
de ezt a profilt nem veszik el
az intézménytõl.
– Fõorvos úr, miért fontos
ez a szentesi kórháznak?
– Egyrészt, mert a szakma
sem számít arra, hogy itt
megszûnik az onkológiai
osztály. Ha mégis bekövetkezne az átszervezés, az a
környezõ onkológiai centrumoknak oly mértékû terhelést jelentene, amit biztosan
nem tudnak felvállalni. Más-

részt nagyon sok betegünk
hozzánk is egy-két átszállás
után 30-50 kilométeres körzetbõl érkezik kezelésre,
2010 óta Szolnok megye déli
része is hozzánk tartozik.
Tudomásom szerint a szándék az, hogy a beteg az otthonához minél közelebbi helyen kapja meg a megfelelõ
ellátást.
– Kik voltak a meghívott
vendégelõadók?
– A már fentebb említett
célzattal hívtam meg Kásler
Miklós professzor urat, az
Országos Onkológiai Intézet fõigazgatóját, aki ennek
az átalakításnak a szakmai
részét vezeti, nagy öröm
volt a számunkra, hogy ezt
a hívást elfogadta. Fontos
személyiségei voltak a rendezvénynek a szegedi II.
Belklinika Hematológiai
Osztályának vezetõje, professzor dr. Borbényi Zita és a
szegedi Molekuláris Biológiai és Pathológiai Labor
vezetõje, professzor dr. Kre-

nács László patológus akik
az emlékülés szakmai részében más elõadók mellett
a biológiai terápiákról tartottak elõadást.
A biológiai terápia a kemoterápia mellett alkalmazható daganatellenes kezelési
mód, mely a kemoterápiás
szereknél jóval célratörõbb,
célzottan a ráksejtek ellen
hat, azok szaporodását lassítja, szerencsés esetben
megállítja. Emellett kevesebb
és jobban elviselhetõ mellékhatása van. Egy részük kemoterápiával együtt alkalmazható, ilyenkor a kemoterápiás szerbõl kevesebbet
kell adni. Ezeket a nagyon
költséges kezeléseket csak az
Onkológiai Szakmai Kollégium által kijelölt centrumokban lehet OEP által finanszírozottan alkalmazni. Osztályunk abban a szerencsés
helyzetben van, hogy emlõrák, vastag-végbélrák és
GIST tumorok esetében kijelölt centrum, így a környezõ
22 település 104 000 lakosának nem kell Szegedre, Szolnokra, Kecskemétre vagy
Gyulára utaznia ilyen kezelés esetén sem. Megvan az
osztályos hátterünk, orvosok, nõvérek, és minden sugárterápiás intézettel nagyon
jó kapcsolatunk van.
– Van egy alapítványuk
is…
– Az Orvosok a Rákbetegekért – Szentes Alapítvány
közhasznú. 2001-ben az osztály dolgozói hozták létre
abból a célból, hogy a szûkös fenntartói lehetõségek

kiegészítésével megteremtsék a régió daganatos betegellátásának korszerû feltételeit. Vállalatok és magánszemélyek támogathatják
adójuk 1 százalékával és céltámogatással is. A napi mûködés keretében nagyon sok
dolgot alapítványi támogatással tudunk beszerezni,
emellett így sikerült a kórház
számára megszerezni a
CATO-rendszert, amely biztosítja a daganatellenes kezelések elõállításának legkorszerûbb, uniós normáknak is
megfelelõ módját. Egy PC által vezérelt gyógyszer-elõkészítõ eljárásról van szó,
amellyel laboratóriumi körülmények között milligramm pontossággal lehet
legyártani a betegek kezeléséhez szükséges gyógyszeres
keverékinfúziókat.
Lovas József

Van, hogy a segítõ is problémákkal küzd

Átadták a Köszönet-okleveleket
A szociális munka napját
(november 12.) minden évben megünnepli az önkormányzat. Ez az ünnepi esemény jó alkalom a szociális
szféra különbözõ területein
dolgozó szakembereknek a
találkozásra.
A nap mint nap embert
próbáló helyzeteket megoldó dolgozóknak elõbb a Rákóczi utcai óvoda Katica csoportja kedveskedett énekesjátékos mûsorral, majd õket
köszöntötte Szirbik Imre polgármester is a héten a központi konyha ebédlõjében
tartott ünnepségen.
Helytállás, szeretet, önzetlen segítség a jellemzõi azoknak az embereknek, akik a
legkisebbektõl kezdve a hátrányos helyzetûeken át az
idõsekig foglalkoznak hivatásszerûen a segítségre szorulókkal, fogalmazott a polgármester. Ráadásul õk sokszor ugyanolyan gondokkal
küzdenek, mint a rászorulók, de azokat munkájuk
idejére otthon hagyják, s vállukra veszik a másokét, majd
hazatérve ismét a saját problémáikkal kell foglalkozniuk.
Bár munkájuk megfizethetetlen, azért persze, jobban is
meg lehetne fizetni, mondta
Szirbik Imre, s hozzátette: az
emberi köszönet, s a munkájuk eredménye is legalább

(folytatás az 1. oldalról)
A legfontosabb kérdés,
hogy mi lesz azokkal az ellátási szakterületekkel, amik a
Semmelweis-terv szerint csak
a megyei kórházakban vagy a
nagytérségi központokban, a
klinikákon mûködhetnének
2012 májusától. Lapunkhoz
eljutott információk alapján a
szentesi onkológiai és a helyreállító osztály is áldozatául
eshet az átszervezésnek, vagyis elkerülhetnek innen annak ellenére, hogy országos
összehasonlításban is a legmagasabb szakmai szintet
képviselik. A szentesi helyreállító sebészetet a hazai
csípõprotetika bölcsõjének
nevezik, jó hírüket és a betegek elégedettségét pedig kellõen példázza, hogy két évre
elõre megtelt a várólistájuk.

Értesüléseink szerint az urológia is egy napos mûtétekre
lesz kénytelen átállni, ha egyáltalán megmaradhat az osztály Szentesen. Több kórházi
forrásunk is jelezte, semmilyen információt nem kaptak
az osztályuk, illetve a munkahelyük jövõjével kapcsolatban.
Sok mozgástere már nem
lesz a kórháznak, ha a minisztériumban városi szintû
intézményként képzelik el a
jövõjét. A megyei intézmények államosításáról szóló,
már elfogadott törvény
ugyanis úgy szól: a 2012.
március 31-ig meghatározott,
és májustól életbe lépõ, a kapacitást és az ellátási területet
megállapító határozatok ellen
fellebbezésnek helye nincs.
Bíró Dániel

Egyre szövevényesebb
(folytatás az 1. oldalról)
Mindeközben itthon is sokan véleményt formáltak a
történtekrõl, de a nyilatkozatok ellenmondásosak voltak
arról, hogy a beruházó és az
önkormányzat közös cége, a
Pendola Szentes Kft. menynyire érintett a megindult eljárásokban. Lapunk utánanézett, és az internetes cégjegyzék szerint a társaság nincs
felszámolás alatt. A beruházó
cége, a Pendola Kft. viszont
végrehajtás alatt áll. Zsohár
Árpád lapunknak azt mondta, ez az eljárás nincs összefüggésben a szentesi projekttel. A vállalkozó szerdán a
Pendola Szentes Kft. felügyelõ bizottsága elõtt, majd a
képviselõ-testület 7 tagjából
álló döntéshozó grémiumnak számolt be az elmúlt hónapok történéseirõl és terveirõl. Az elhangzottak kapcsán
a Szentesi Életnek úgy fogalmazott: továbbra is kitart
amellett, hogy a várossal közös cégük fejezhesse be a ho-

telfelújítást, amelynek elõkészítésére rengeteg pénzt áldozott, az önkormányzatnál
mégis rendre támadások kereszttûzébe került. Hozzátette, kíváncsian várja a városvezetés állásfoglalását, különösen annak tükrében, hogy
társaságuk jogerõs építési engedéllyel rendelkezik, és a
várossal kötött szindikátusi
szerzõdés szerint 2013-ig lehetõsége van a rekonstrukció
befejezésére.
Hogy végül ki kezdheti
meg a szálló felújítását, az
most a városházi döntéshozókon múlik. Horváth István, a
városfejlesztési bizottság elnöke csupán annyit jegyzett
meg lapunknak a szerdai tanácskozás után, hogy komplikált az ügy, végkimenetele
pedig kérdéses. Szirbik Imre is
szûkszavú volt: – Átgondoljuk a történteket, és minden
körülmény figyelembevételével döntünk a jövõ héten –
mondta a polgármester.
Bíró Dániel

Változtak a közgyógyellátás
kiadásának feltételei

Kedvezõbb összegek

Ismét együtt ünnepeltek a szociális szféra dolgozói.
olyan súlyú.
2007-ben döntött a képviselõ-testület a Köszönet-oklevelek odaítélésrõl, melyet
az önkormányzat szociális
bizottsága adományoz minden évben 5 személynek.
Idén a következõk vehették
át dr. Chomiak Waldemártól, a
bizottság elnökétõl az okleveleket:
Kalmár Zoltán hosszú évek
óta segíti a nemzetközi kapcsolatépítést fordítással, tolmácsolással és önkéntes
munkával. Utóbbihoz tartozik példaértékû kezdeményezése, miszerint idõs és
fogyatékkal élõ ellátottakat

számítástechnikai ismeretekre és az internet használatára
tanít.
Szatmári Nagyné Barna Edit
a gondozási központ II. számú Idõsek Klubjának vezetõje, Tököli Ildikó pedig a III.
számú Idõsek Klubját irányítja sikeresen. Munkájukat
mindketten teljes odaadással
végzik, rendkívül pontosak,
az idõsekkel lelkiismeretesen
foglalkoznak, problémáikat
orvosolni próbálják.
Tyityán László, a Szentesi
Rendõrkapitányság bûnügyi
osztályvezetõje a gyermekjóléti szolgálattal napi kapcsolatban van. Vezetõi posztjá-

(Fotó: Vidovics)
ból adódóan saját kollégái
szemléletét is alakította. Általa a rendõrség több alkalommal azonnali segítséget
tudott nyújtani veszélyhelyzetbe került gyermekek és
szüleik részére.
Dr. Vígh Mária a Dr. Bugyi
István Kórház tüdõgondozójának fõorvosa, aki orvosi
kötelezettségén felül 15 éve
nyújt rengeteg segítséget a
szociális területen dolgozó
szakembereknek. Ezen kívül
kiemelt figyelmet, gondoskodást kapnak tõle a Hajléktalan Segítõ Központ lakói.
D. J.

Dr. Chomiak Waldemar önkormányzati képviselõ (Fidesz) módosító javaslatával együtt a szentesi képviselõ-testület szeptember 27-i ülésén elfogadta az új szociális rendeletet, mely
szabályozza többek között a közgyógyellátási jogosultsági értékhatárokat.
Dr. Chomiak Waldemar kifogásolta, hogy az elõzõ rendeletben túl magas összegek szerepeltek a közgyógyellátás odaítélés
értékhatárainál, különösképp a kivételes méltányosság esetében. Itt csak akkor volt megállapítható a jogosultság, ha az
adott személy jövedeleme nem haladta meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 220 százalékát, azaz a 62700 forintot, és az igazolt gyógyszerellátás költsége elérte vagy meghaladta a nyugdíjminimum 25 százalékát, azaz legalább 7125 forint volt.
A háziorvosként is praktizáló városatya hivatkozva a saját
körzetében tapasztaltakra igazságtalannak tartotta az Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve által legtöbbször
6000 forintban maximalizált és így igazolt gyógyszerköltséget,
mivel sok esetben a háziorvos által a betege számára igazolt
gyógyszerköltség meghaladta a 6000 forintot. Ez az összeg pedig nem érte el a rendeletben meghatározott 7125 forintot, így
beteg nem vált jogosulttá a közgyógyellátásra.
Elfogadva dr. Chomiak Waldemar módosító javaslatát,
a képviselõ-testület a kivételes méltányosságból adható
közgyógyellátás jogosultságát meghatározó jövedelem felsõ
határát 65 550 forintra emelte és egyben az igazolt gyógyító ellátás költségét 7125 forintról 5700 forintra csökkentette.
A rendelet október közepétõl hatályba lépett, ezért azok esetében, akik alacsony gyógyszerköltség, illetve túl magas jövedelem miatt elutasították korábban a közgyógyellátás kiadását,
érdemes felkeresniük a szentesi szociálpolitikai osztályt.
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Márton és a libák
Szombaton gyerekzsivajtól
volt hangos a Kurca partján
a Dózsa-ház.
A Hungerit Zrt. támogatásával és a Koszta József Múzeum szervezésében az elmúlt hétvégén vidám programokkal várták a gyermekeket és szüleiket egy tartalmas, szórakoztató délutánra
a Közösségi térben.
Oroszné Rónyai Éva múzeumpedagógus örömmel tapasztalta, milyen nagy számban jöttek el. Mint mondta: a
rendezvény egyik célja, hogy
a múzeum is nyisson a város
és a környékbeli lakosság felé.
Most a Márton-napi hagyományokra kívánják felhívni a figyelmet, így a gyer-

mekek megtudhatták, hogy
Márton egy nagyon szerény,
de nemes lelkû pap volt, akit
szerettek volna püspöknek
kinevezni. Márton elbújt a
libaólba, hogy ne találják
meg. A libák azonban hangos gágogással elárulták. Ezután ki is nevezték püspöknek, s olyan jól végezte
a munkáját, hogy késõbb
szentté is avatták.
A Márton-napi libákkal
kapcsolatban hirdettek egy
rajzpályázatot, ahol óvodás
és általános iskolás gyermekek rajzolhatták le, mit gondolnak a libákról.
A megtömött, hízott libák
Márton-napra kerültek az
asztalokra, és a liba mellcsontjából lehetett következ-

tetni a télre, a karácsonyi
idõszakra. Ha fehér színû
volt a mellcsont, akkor fehér
karácsonyra számítottak a
régi öregek, ha sötétebb volt,
akkor bizony hómentes lehetett az ünnep, tudtuk meg dr.
Nagy Vera elõadásából.
A program egyik kiemelkedõ része volt a szegedi
Grimm Busz Színház Hetet
egy csapásra címû elõadása,
majd az ülésben megpihent
gyermekeket gyermekjátékokba, vetélkedõbe, kézmûves foglalkozásokba vonták
be. A délutánt a szegvári
Dobbantó néptáncegyüttes
fergeteges bemutatója, valamint népi játékok és táncház
zárta.
Garai Sz. Imre

Tíz év alatt sem készült el az üzletház az utca elején.

(A szerzõ felvétele)

Torzók a Somogyi Béla utcán

A rendezvényen nagy sikere volt a Grimm Busz Színháznak.
• NOVEMBER 22-ÉN, KEDDEN 18 ÓRAKOR NYÍLIK a
Mûvelõdési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör tagjainak
az ünnepi rendezvényre összeállított kiállítása. A fotókör
tagjai többször rendeznek helyben fotókiállításokat. A
mostani kiállításon ízelítõt adnak a fotókör tagjai a sikeres
kiállítási képeikbõl. A tárlatot Kruzslicz Pál újságíró nyitja
meg, aki a mûvelõdési ház múltjából és a fotókör életébõl is
sok érdekességet elevenít fel.
Az évfordulós kiállításon a képeikkel bemutatkozik: Albert
Béla, Apró Mária, Barna Péter, Bíró Albert, Doba Lajos, Györgyi
László, Hegedûs Tamás, Kiss János, Kozma Anita, Králik Emese,
Levendovics György, Marton Ferenc, Nagy István, Pusztai Péter
Pál, Tóthné Timafalvi Gizella, Vajda Krisztina, Vörös János. A
kiállítás december végéig látogatható.

Két csoportban
angoloznak
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 2008-ban sikeresen nyújtott be közösen pályázatot
Szentesrõl három közmûvelõdési intézmény. A Szentes
Városi Könyvtár, a Szentesi
Mûvelõdési Központ és a
Jövõnkért Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a
TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0038
számon „Szentesi Közmûvelõdési Intézmények a Felnõttoktatás Megújításáért”
címmel nyert el jelentõs támogatást.
A pályázat keretében a
Szentesi Mûvelõdési Központ térítésmentes, 3 modulos, 250 órás „Angol KER
A2 - alapszint” elnevezésû
nyelvtanfolyami képzést tartott 2010. január 26. és 2011.
február 24. között. A 32 jelentkezõbõl 26 fõ tett 3 modulos sikeres záróvizsgát.
A pályázat feltétele egy 5
éves fenntartási idõszak. A

Szentesi Mûvelõdési Központ 2011. szeptember hónapban meghirdette az intenzív kezdõ 120 órás angol
nyelvtanfolyamát, melyre
akkora érdeklõdés volt, hogy
2 csoportot kellett indítani,
15-15 fõvel! A tanfolyam az
egyik csoportnak október 10én indult, hétfõ-szerdai napokon 17-18.30-ig tartanak
az órák. A másik csoportnak
egy nappal késõbb volt az elsõ órája, nekik kedd-csütörtöki napokon szintén 1718.30-ig tartanak a foglalkozások. Mindkét csoport áprilisban fejezi be a tanfolyamot, és igény esetén haladóként folytathatják a tanulást.
A tanfolyam ideje alatt a
Szentesi Mûvelõdési Központ ingyenesen biztosítja a
tankönyvet, a szótárakat, ill.
egy szójegyzéket is. Az órákon tapasztalt középiskolai
tanárok oktatnak a pályázat
során beszerzett modern
technikai eszközök segítségével.

(Fotó: Vidovics)
Hétvégén rendezték az
idei utolsó koncerteket a
Graffiti Klubban – a népszerû szórakozóhely bezár,
mert az üzemeltetõnek
megszûnt a bérleti szerzõdése, és 340 ezer forintos
tartozást halmozott fel.
Hogy tavasszal újra kinyithat-e a klub, az a képviselõtestületen múlik, felmerült
ugyanis, hogy újra sportszállóként hasznosítsák az
épületet.
Lehet, hogy végleg lakat
kerül az egykori sportszálló
tetõterében mûködõ Graffiti
Klubra. Ennek eshetõsége
kissé felkorbácsolta az indulatokat: internetes közösségi
oldalakon és véleményportálokon többen tiltakoztak,
és jelezték, hogy értetlenül
szemlélik az eseményeket. A
fiatalok körében nagyon
népszerû hétvégi szórakozóhely üzemeltetõjétõl, Arató
Mátyástól megtudtuk, valóban megszûnt a tetõtéri helyiségre vonatkozó bérleti
szerzõdés szeptember végével, azóta alkalmi megállapodások keretében használhatták a termet. A klub vezetõje lapunknak elismerte,
340 ezer forintos tartozást
halmozott fel, s ezt rövid határidõn belül nem is tudta
volna rendezni. Ezért abban
egyeztek meg a Sportközpont igazgatójával, hogy
ameddig nincs szükség fûtésre – aminek költségét képtelenek kitermelni –, megtartják lekötött programjaikat, bevételeikbõl pedig törlesztik az adósságukat.
– Amíg ki nem fagyunk,
folytattuk volna, mert év végéig sokan felléptek volna
nálunk, de szóltak, hogy itt a
vége. A városvezetés szerint

Két torzó éktelenkedik
évek óta a Somogyi Béla utcán: a Kossuth utcai keresztezõdésnél a Ciprus üzletház, míg a Daru utcánál a
Szent György-kápolna. Jövõre lesz tíz éve, hogy a kereskedelmi célokat szolgáló sarokház építése megkezdõdött. Az eredeti elképzelések
úgy szóltak – és errõl 2002ben lapunkban is beszámoltunk –, hogy már 2003-ban
megnyílhat a szolgáltató
központ, ahol a földszinten
üzlethelyiségeket alakítottak
ki, az emeletre pedig vendéglátó egységet terveztek,
és a tetõtérnek is szántak
funkciót. Évekig tartó bénultság után néhány esztendeje megint lendületet vett a
beruházás, de az utóbbi idõ-

szakban ismét nincs mozgolódás. Megkerestük a tulajdonost, hogy megkérdezzük,
mi hátráltatja a befejezést,
és várhatóan mikor lehet
fogadókész a sarokház, de
elhárította érdeklõdésünket.
Közlékenyebbek voltak a
2006 óta épülõ Szent György
kápolna építtetõi. Az „Eml é k t o ro n y a H á b o r ú k é s
Terror Áldozatainak Szent
György Kápolna Alapítvány“ elnökétõl, Fekete Andreától megtudtuk: Szentesrõl
eddig 400 ezer forint adomány gyûlt össze, de ezt az
összeget és a korábbi felajánlásokat már elköltötték az
építményre. A szervezetnek
bõ egy éve maradt arra,
hogy az érvényes építési engedély lejárta elõtt befejezze

az emlékmû állítását. A jelenleg 6 méter magas talapzatot 8 méteresre kell építeni, erre állítanák föl a 4 méter magas, egy imára kulcsolt kezet ábrázoló szobrot.
Az eredeti elképzelés szerint
bronzból készült volna a
mûalkotás, de a magas költségek miatt fehér mészkõbõl
vagy márványból faragják
majd ki. Mindehhez közel 5
millió forintot kell összegyûjtenie az alapítványnak.
Fekete Andrea elmondta,
még ebben az évben 2000
téglajegyet bocsátanak ki,
amit darabonként 2000 forintért vásárolhatnak majd meg
a kezdeményezés támogatói.
A gyûjtésbe más helyi civil
szervezetek is be fognak
kapcsolódni.
B.D.

A Graffiti nem illik a képbe

alkalmakra nem lehet használni a tetõteret, csak hoszszabb távú bérleti megállapodás alapján – tette hozzá
Arató Mátyás.
Az üggyel szorosan összefügg, hogy az önkormányzat
elképzelései között szerepel,
újra sportszállóként hasznosítani a lerobbant épületet.
Erre egy szakértõi tanulmány is javaslatot tett, amirõl tavasszal tárgyaltak a városházi döntéshozók. Ennek
tükrében került október végén a testület elé az a javaslat, hogy – ha alacsony színvonalon is – már idén beinduljon a szállásadói tevékenység a szálló középsõ
szintjén. A városatyák végül
levették napirendrõl az elõterjesztést, de az ötlet nincs
temetve, csupán arról van

szó, hogy Szentes átfogó
turisztikai koncepciójának
egyik elemeként lesz majd
vita tárgya a képviselõ-testület következõ ülésén. Ha rábólintanak, kérdés, hogy a
mihamarabbi szállónyitás
mellett döntenek, vagy egy
megfelelõ pályázati forrás
kiaknázásáig maradhat minden a régiben. – Egy gyermekcsoportoknak és sportolóknak szánt szálláshely profiljába sehogy sem illik egy
szórakozóhely. A bezárást
azért tartottuk indokoltnak,
mert már akkorára nõtt a
bérlõ kintlévõsége, hogy ezt
a fûtési szezon kezdete elõtt
rendezni kellett – nyilatkozta
lapunknak Tomcsányi Ferenc. A Sportközpont igazgatója megjegyezte, más helyiséget – az egykori berekháti

iskolát – is felajánlottak a
klub üzemeltetõjének, de õ
nem élt a lehetõséggel.
– Szerintem Szentesen
nincs más alkalmas helyszín,
ahol a Graffitiben megszokott klubélet folyhatna soksok hangos koncerttel. Itt, a
város szívében, nem zavartunk senkit, a fiatalok kulturáltan szórakoztak. Abban
még lehet bízni, hogy a
sportszálló fejlesztése elhúzódik egy ideig. Ha így lesz,
a városvezetés megengedhetné, hogy arra az átmeneti
idõre megmaradhasson a
klub a Csongrádi úton. Én
tavasszal teljesen rendezném
a tartozást, és folytathatnám,
amit egy éve elkezdtünk –
mondta Arató Matyás.
Kép és szöveg:
Bíró Dániel
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A kultúra szentélyei
(folytatás az 1. oldalról)
Az ismertetést a Móricczal
kezdi Kruzslicz. A kultúrház
átadóünnepségét 1951-ben
megtartották, és 1952 januárjában elkezdték tervezni a
nagyrészt omladozó épület
felújítását, átalakítását és berendezését. Eleinte nem volt
elég szék, de még asztal sem.
Azt követõen, 1953. május
23-án a járási kultúrház
újabb avatóünnepség részese
lehetett. Akkor fogadták el
az egybegyûltek, hogy vegye
fel a nagy magyar író nevét.
1959-es adatok: a megyei
lap arról tájékoztatta az olvasókat, írja Kruzslicz, hogy a
mûvelõdési házban 14 szakkör mûködik. A legnagyobb
érdeklõdés a képzõmûvészeti és az irodalmi szakkörökön tapasztalható. A három
nyelvtanfolyamon kívül
színjátszó- és tánccsoport
mûködik, valamint hatféle
zenekar. A foglalkozásokon
rendszeresen 308-an vesznek
részt. Késõbb 200-300 tagja
volt a nyugdíjasklubnak.
Most 80-100-an vannak.
Szentes mûvelõdése 5-6
intézménybõl áll. Maga a
Móricz épülete hatvanéves,
ám a szerzõ a könyvében az
intézményrendszert próbálja
bemutatni.
– A város már korábban elhatározta, hogy kultúrpalotát épít Szentesen – meséli. –
Eleinte a helyét nem találták,
hogy hova is építsék. Kicsit
múzeumra, könyvtárra, elõadóteremre gondoltak. Volt,
amikor a Hajdú utcai üres
telket nézték ki, majd az egykori Sóház helyére kívánták
felépíteni az új intézményt.
Mozit, könyvtárat, kultúrpalotát képzeltek el benne. Ez a
hatvanas évek elején történt,
gigantomán terv volt. Pénz
akkor sem volt rá. Aztán tízéves tervezgetés, közel tíz
évig tartó „kivitelezés” után
elérkezett a nagy nap: 1980.
május 10-én felavatták az ifjúsági házat, a mûvelõdés új
szentesi központját. Az Állami Ifjúsági Alapból tíz millió
forintot kapott a város,
egyetlen kikötéssel: az intézmény nevében szerepelnie
kell az ifjúsági szónak.

ját nagyon szerette a közönség. Nem vállalt, csak kettõt,
Debrecent és Szentest választotta. Délelõtt botrányt
csinált Torgyán József a Parlamentben, este már itt kérdezte Friderikusz, na, akkor
hogy is volt. Szenzációsan,
valami körmönfont módon
meg tudta az embereket
nyerni a mûsorába. Ez még a
pályája elején volt. A könyvbemutatóját is itt rendeztük.

Felvállalták
az aktot

A színház mindig része
volt a város kulturális életének. Közben hol ide, hol oda
tartozott, volt, amikor közvetlen a városi tanács irányítása alá, '69-ben újították fel,
akkor került a mûvelõdési
központ és Oltyán Lajos igazgatása alá.

Hofitól
Friderikuszig
A galériát ’74 áprilisában
adták át. Aztán jött a mozi,
nemrégiben a megyeháza.
Így fogalmaz: nagyon érdekes szerkezete van a szentesi
mûvelõdésnek, a háznak. Állandóan fejlõdött. Igényes
programok, remek elõadások jellemezték abban az
idõben. Csodálatos mûvészek, neves riporterek, szerkesztõk, ismert politikusok
fordultak meg Szentesen.
Népszerûsítették a várost,
ugyanakkor nagy volt az
úgynevezett felvevõpiac. Dorogi Zsigmond élõ rádiómûsorai például Szentesrõl szólaltak meg. Mûvészeket ho-

Hatvan éves a szentesi kultúrház

Ünnepel a Móricz
November 21. hétfõ 18 óra
Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház
– Dokumentum kiállítás
megnyitó a levéltár anyagából a hatvan évrõl, rendezvényekrõl, és az intézményekrõl; a kiállítást rendezte:
Labádi Lajos
– Születésnapi köszöntõt
mond: Szirbik Imre, Szentes
város polgármestere
– Ünnepi fogadás pohárköszöntõk
– Könyvbemutató: Kruzslicz Pál: A mûvelõdés szentesi otthonai
November 22. kedd 18 óra
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
– A Szentesi Fotókör (19532011) kiállítása az intézményekrõl, rendezvényekrõl és
a fotókör életérõl
A kiállítást megnyitja:
Kruzslicz Pál újságíró

November 22. kedd 18.30
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
– Amatõrmozi: bemutató a
Szentesi Amatõrfilm klub
filmjeibõl
Összeállította: Köller István
November 23. szerda 19 óra
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
– Hatvan éves a kultúrház!
a Szentesi Dumaszínház
elõadása, Kõhalmi Zoltán és
Dombóvári István estje
November 24. 16 óra
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
– Városi Gólyavetélkedõ
az évforduló jegyében
November 25. 14 óra
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház
– Köszöntjük a 60 éveseket!
– Túl az Óperencián
– Leblanc Gyõzõ és Tóth
Éva mûsora

zott a városba, volt, amikor
nyolc Kossuth-díjas jelent
meg egyszerre a színpadon.
Hangversenyeket közvetítettek innen. Emlékezetes pódium-elõadásoknak tapsolhattak a nézõk. Volt olyan évadunk, amikor mindent beleszámítva alapból hat sorozat
volt a színházban, hangversennyel együtt. A Pódiumkabaré két-három elõadást is
megélt egy-egy adódó alkalommal. Megtörtént, hogy az
ifjúsági házból át kellett tenni az elõadást a színházterembe, mert nem fértek el.
Hofi Gézának például három
elõadása volt, telt házzal.
Majdnem botrány lett belõle,
mert 600-nál is többen voltak
bent a nézõtéren. A fal mellett hármasával álltak az emberek. Az elõcsarnokban el
kezdtek tüntetni, hogy miért
nem engedjük be õket. Félelmetes volt – emlékezik
vissza a nyugalmazott igazgató.
Aztán Friderikusz Sándorra
terelõdik a szó. Talk-show-

Filmklub
A városi könyvtárban mûködõ filmklubban Az angol,
aki a dombra ment fel címû
angol vígjátékot vetítik november 23-án, szerdán 18
órakor.
1917-et írunk, az elsõ világháború pusztít a kontinensen. Nagy-Britanniából
minden katonai szolgálatra
alkalmas ember a francia
fronton van. Az otthon maradottak – asszonyok, gyermekek és harcképtelen férfiak – a hátországi háborús tevékenységbõl veszik ki részüket. Amikor az angol térképrajzoló, Reginald Anson
és társa, George Garrad megérkezik a Ffynnon Garw nevû walesi falucskába, hogy
felmérjék a falu mellett emelkedõ, ugyancsak Ffynnon
Garw nevû hegyet, a falu
büszkeségét és földrajzi nevezetességét, szembetalálják
magukat egy csapat olyan elszánt és különc walesivel,
akiket még elképzelni is nehéz.

Kiállítások. Csongrád Megyei-, Majd Dél-Alföldi- és
belõle lett az Alföldi képzõmûvészeti kiállítás. A népszerûsége nyomán bõvült.
Azután az Aktfotó kiállítás.
Mosolyogva jegyzi meg: ne
feledjük el, 1984-et írtunk!
Csak aktfotókból önálló kiállítás még nem is volt az országban.
– Fotósok mondták, nehéz
hozzá kiállítótermet találni,
mindenütt ódzkodtak tõle.
Gondoltam, talán nálunk…
Nem volt könnyû az akkori
városvezetést meggyõzni.
Nagy kalandként élte meg
a Derkovits-kiállítást. Milánói
bemutatójáról érkezett be a
teljes anyag Szentesre. A Magyar Nemzeti Galéria igazgatójának, dr. Pogány Ödön
Gábornak a hallgatólagos jóváhagyásával. Rizikós volt a
dolog, mivel ekkora anyagot, országosan védett képeket vidéken, különösen egy
kisvárosban nem volt szabad
kiállítani. Munkásõrök õrizték.
– A mozi ’93-ban vette fel
Õze Lajos nevét. Dorogi Zsigmond ajánlotta névadónak a
szentesi születésû nagy színészt. Mint tudjuk, a mezõgazdasági szakiskola tanulója volt, az ottani igazgató-helyettes, Bucsány György karolta fel a dolgot, sokat tett
azért, hogy az ünnepélyes
aktus meglegyen. Kalandos
életet élt meg a mozi egyébként. Már be is akarták zárni.
Jövõ szeptember elején lesz a
százéves születésnapja. Jó
lenne, ha megérné. Megemlékezünk róla, írom a történetét – mondta Kruzslicz Pál.
Lovas József
Kispálné Fejes Erzsébet
(képünkön) mûvésztanár kiállításának a városi könyvtár adott helyet, ahol a táj, a
környezet, a fák, a bokrok
voltak a fõszereplõk. A képek nagy része olyan, mintha mindenki ismerné azt a
helyet, amit ábrázol. Mintha
már jártunk volna ott, itt
vannak mellettünk, csak
nem mindenki veszi észre
az adott látványt. A képek
elõterében szinte atomi pontossággal kidolgozott fák
láthatók, élethûen éles színekkel. Itt mindenki érti,
hogy a mûvész mit akart, és
mit festett. A festményekbõl
sugárzik a béke és a nyugalom, illetve a valóságos környezet szépsége.
– Az én képeim nem biztos, hogy a természeti környezet hû másai. Én egy kicsit szerkesztem is a képeket
– kezdte mondanivalóját
Kispálné Fejes Erzsébet. A
témák kiválasztásában sokszor az adott pillanat, az
adott helyszínbõl, a környezetbõl kisugárzó érzés dönt.
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Tényleg õrült írek?
A kérdés arról a Firkin
zenekarról szól, amelyik
november 25-én pénteken
19 órától koncertezik majd
az ifjúsági házban, az Ír
KocsmaSó keretében. (Elõtte
egy órával élõzenés táncház
kezdõdik.) Íme a lehetséges
válaszok: Naná! Ugyan már!
Dehogyis! Tévedés ne essék:
ezek nem az egyetlen helyes
választ jelölik. A helyzet az,
hogy mindhárom egyszerre
igaz rájuk! Máris megmagyarázom, sorra véve a variánsokat.
1./ Naná, hogy õrültek!
Normális dolog úgy jönni el
Szentesre játszani, hogy nem
szednek belépõt, és még õk
osztanak sört a közönségnek? Gyorsan belátható,
hogy alapos pszichiátriai kivizsgálásra szorul a társaság,
viszont jó lesz sietni a bulira,
mert Firkin sört csak az elsõ
150 érkezõ kaphat!
2./ Ugyan már! Nem is
írek! Magyarok azok öcsém,
egy szálig! Hogy ír muzsikát
nyomnak úgy, ahogyan senki más, beleértve a Poguest
is? Hát… ha csak úgy nem!
3./ Dehogyis õrültek! Nagyon is tudatosan mûködõ, a
tagjait alaposan megválogató
együttes a Firkin! A zenekarvezetõ-fuvolás és a hegedûs
lány a klasszikus muzsika
frontjáról szabadságoltatták
magukat. A dobos élvonalbe-

li metálbandát erõsített korábban. A basszusgitáros alapos jazz-képzésben részesült. A gitáros srác vérbeli
rocker! A két énekes egyike –
aki több hangszeren is játszik – fõállásban színházi
rendezõ. A másik pedig fanatikus elkötelezettje az ír
zenének.
Hogy mi jön ki ebbõl a
nem kicsit furcsa mixbõl?
Nos, olyan originális ír
punk-rock (dacára, hogy
„született” punkzenész nincs
a bandában), aminek kanadai klubokban is csodájára
járnak! A szentesit közvetlenül megelõzõ fellépésük
Ausztriában volt. Németországban pedig olyannyira
rendszeres vendégek, hogy
már 2014-re (!) is él egy meghívásuk! Három éve léteznek, azóta két albumot készítettek. (Egyelõre, de tessék
figyelni a híreket!) Az elsõ
slágeresebb, a második zeneileg érettebb. A Firkin legfõbb erõssége azonban a
koncertezés. Olyan hangulatot tudnak teremteni, hogy
azt a nézõt is képesek
„megfirkinizálni”, aki véletlenül tévedt eléjük.
Itt a remek alkalom készakarva eljönni! Ritkán mondok ilyet, ám most eljött az
ideje: önmaga ellensége, aki
kihagyja ezt a bulit!
Olasz Sándor

Ismét az
országoson
Az idén is sikerült! A
Koszta József Általános Iskola 4. A osztályának „Négy kicsi legó” nevû csapata elsõ
helyezést ért el a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján, s ezzel –
csakúgy, mint tavaly – részt
vehet az országos döntõn.
A csapat tagjai: Halász Loránd, Páger Gréta, Szilágyi Anna, Urbancsok Evelin
Felkészítõ: Olaszné Vincze
Gabriella
***

A Görgey Artúr Történelmi Emlékversenyen – ahol
50 csapat vett részt a régióból – a Koszta József Általános Iskola 8. osztályos csapata a nagyon szoros versenyben a 2. helyezést érte el. A
Gugolya Vanda, Elefánti Emma
és Szubolty Brúnó alkotta csapatot Szelesné Mohácsi Éva
készítette fel a II. Rákóczi Ferenc és kora témakörbõl. A
Bocskay István, Makai Edit,
Sarusi Kis Benedek alkotta
csapat pedig 10. lett.

Játék a színekkel

Volt, hogy horgászás közben
eltévedtem, és olyan tájra kerültem, ahol még soha nem
jártam. De a képeimben
megjelennek a hazai vagy a
külföldi utazásaim emlékei
is, amelyeket filmen vagy
éppen fényképeken is megörökítettem. A kép mélységét az elõtérben álló fák,
bokrok részletes kidolgozá-

sával és a háttér tünékeny,
kissé elmosódott ábrázolásával próbálom érzékeltetni.
Az alkotás nem mindig
megy. Hiába van meg minden, ami szükséges, ha nincs
meg a kellõ hangulat, akkor
nem sikerül a kép.
A kiállítás december 8-ig
tekinthetõ meg a könyvtár
nyitva tartási ideje alatt.
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Hibátlan volt a támadójáték
Öt gólt szerzett idegenben az Újszentiván vendégeként, és magabiztosan
gyûjtötte be a három bajnoki pontot a Szentesi Kinizsi
megyei másodosztályú labdarúgó csapata. Az 5-2-es
gyõzelmével a Szentes egy
pozíciót tudott javítani a
táblázaton, így most a nyolcadik helyen áll.
A Poszler – Németh, Vincze,
Szabó (Polyák Cs.), Kánvási,
Nagy (Tolnai), Polyák A. (Pengõ), Hidas (Tóth L.), Gránicz
(Páger), Bordács, Debreczeni
összeállítású Kinizsi a kezdést követõen azonnal magá-

hoz ragadta a kezdeményezést, az agresszív letámadás
láthatóan megzavarta a hazaiakat. A 10. percben Gránicz
góljával már nálunk volt az
elõny. Hidas kétszer is bevette az ellenfél kapuját, majd a
szünetet követõen Vincze lõtt
kapásból a kapuba. A végén
Nagy István volt eredményes.
– Úgy érzem ilyen arányban
is megérdemelten nyertünk,
több helyzetet dolgoztunk ki,
kapufát lõttünk, egyszóval
jól játszottunk – értékelte
a látottakat Bozóki Zoltán
vezetõedzõ. – Az ifjúsági csapatunk is nyerni tudott 3-1-

re, õk továbbra is a második
helyen állnak a tabellán. Hétvégén a Csengelét fogadjuk,
ellenfelünk mindössze 5 pontot gyûjtött, de nem szabad,
hogy ez elaltasson bennünket, ha ugyanis túlságosan
elbízzák magukat a játékosok, akkor saját magunknak
tesszük nehézzé a mérkõzést.
Mindenképpen a három pont
begyûjtésére számítok.
A Csengele elleni bajnoki
szombaton, 13 órakor kezdõdik a Pusztai László Sporttelepen, elõtte 11 órakor az ifik
mérkõznek meg egymással.
hv

Csupán 3 percig, de gyõztesként láthatta Robit (jobbról) hazai közönsége

(Fotó: Vidovics)

Meccs a kupagyõztes ellen Maradt még Bertókban
pár menet

Három hét szünetet követõen ismét bajnoki mérkõzést játszik a Kaló- MÉHCS&K- Szentesi VK férfi vízilabdacsapata. A mieinkre
két nehéz összecsapás vár,
és egyiken sem mi vagyunk
az esélyesek. Szombaton a
Debrecen, hétfõn a Szeged
vendége lesz Lukács Dénes
együttese, és mint a tréner
fogalmazott, ezeket a találkozókat a december eleji,
két létfontosságú bajnokira
való felkészülésre használják.

– Erõs csapat a Debrecen, a
Szeged Magyar Kupát nyert
az elmúlt hétvégén, de szeretnénk e csapatok ellen is
jól játszani, gólokat lõni.
Hosszú volt a három hét, így
az Eger elleni mérkõzésünket követõen mini alapozást
végeztünk, majd az egyiptomi bajnokcsapattal készültünk négy napon keresztül.
Sokat kétkapuztunk, egy hivatalos meccset is játszottunk, hasznos volt a gyakorlás, hiszen december 3-án a
Ferencváros ellen itthon, két

nappal késõbb idegenben az
OSC ellen játszunk borzasztóan fontos mérkõzéseket.
A csapat fiatalabb része
már hét közben sem pihent,
hiszen hazai medencében a
Komjádi-kupa aktuális fordulójában kellett két mérkõzést lejátszani a Csongrád és
a Szeged csapatai ellen. A
felnõtt keretbõl hat játékos
érintett ebben a kupasorozatban, õk tehát biztos játékban lesznek a szombati bajnoki elõtt…
H.V.

Tenisz télen???
Igen, SÕT!
Olcsón
tenisz télen!!!
A szentesi fedett
teniszpályák
kedvezményes árakon
várják a teniszezni
vágyókat.
A környék legjobb
árai: 2.000 Ft/órától.
Kedvezményes
bérletek,
akciós idõszakok.

Érdeklõdni
Bakos Lászlónál
Tel: 30/430-9217 vagy
személyesen a pályán.

Kalydy Patrícia, Gila Nóra és Fekete Mónika

Újra dobogón a
dzsúdós lányok
A Pollák DSE dzsúdósai az I.
osztályú felnõtt országos egyéni bajnokságon, Kecskeméten
három dobogós helye-zésrt értek el. -78 kg-ban Gila Nóra 2.,
Kalydy Patrícia 3. lett. Ismét
csak Joó Abigél (vb-bronz, Eb-

arany) tudta a lányokat megverni a népes mezõnyben. +78
kg-ban Fekete Mónika 3. helyen
végzett, ez egyben a búcsúversenye volt. Az edzõ, Kalydy
Zoltán ezúton is köszöni támogatóik egész éves segítségét.

A Hungerit Kupáért Két döntetlen
A Hungerit Kupáért való
versengés a téli idõszak legkedveltebb sportrendezvénye az alkalmi baráti társaságokból, vagy éppen labdarúgó egyesületekbõl verbuválódott csapatoknak. A nyílt kistérségi teremlabdarúgó bajnokságon való részvételre
külön kikötések nincsenek,
tehát játszhat amatõr, „profi”, fiatal vagy éppen a tapasztaltabb korosztályból való sportoló egyaránt. A csapatokat – a korábbi hagyományokhoz hasonlóan – egyfajta erõsorrendbe osztják,
melyet meghatároz a korábbi
évek alapján elért eredmény.

A játékot az MLSZ 5+1-es
kispályás labdarúgás szabályrendszere szerint bonyolítják le. A csapatok létszáma
15 fõ, és új játékos bármikor
igazolható még a csapatba,
amíg a játékoskeret be nem
telik. Egy kikötés van, az
újonnan igazolt játékos ezen
a tornán más csapatban nem
léphet pályára!
Minden csoport (A-B-C-D)
1-3. helyezettje serleg és
éremdíjazásban részesül, illetve minden csoport gólkirálya, legjobb kapusa, és
a legtechnikásabb játékos
tárgyjutalmat kap.

Az ötödik mérkõzését játszotta a nemrégiben alakult
Szabadidõs Sportklub nõi kézilabdacsapata. Idegenben a
szentesi kézisek a Hódmezõvásárhelyi KE-vel játszott, a
végeredmény 20-20.
A hatodik mérkõzésre november 12-én, szombaton került sor Bordányban ahonnan szintén döntetlen (Bordány-Szabadidõs SK 22-22)
született.
November 20-án, vasárnap
negyed 5-kor Hódmezõvásárhelyen vendégeskednek a
Szabadidõs SK nõi kézisei, a
helyi HLKC együttesével játszanak.

Beszédes adatok: 11 év kihagyás, 7 hetes felkészülés,
végül 3 perc a ringben.
Mind Bertók Róbert szombati gyõztes mérkõzéséhez
kötõdik, mely után a szentesi sportszervezõ és egykori ökölvívó szándéka szerint végleg szögre akasztja a
kesztyût.
De hogy ne szaladjunk
ennyire elõre, emlékezzünk
meg a Szentesi Kinizsi TE
(SZITE) és a Felix Promotion
múlt heti küzdõsport gálájának szentesi vonatkozású
felvezetõ mérkõzéseirõl. Sajnálatos módon ekkor még
nem helybeli gyõzteseknek tapsolhattunk, hiszen a
SZITE öklözõinek (Petrovics
István, Faur Csaba, Nagy Imre)
nem sok babér termett ellenfeleikkel szemben. A hazai
publikumnak azonban ennél
sokkal nagyobb hiányérzete
volt, mert azt a korábbi válogatott, magyar bajnok ökölvívót, kick-box világbajnokot
várta, aki a szentesi ringbe
már több mint 100 mérkõzést szervezett, õt magát
azonban még nem láthatták
idehaza bunyózni. Bertók
Róbert a 11. gálának épp
ezért a Premier és búcsúmérkõzés címet adta, és 11 évvel
az utolsó amatõr bokszmecscse után nekilátott az edzésnek, egykori mestere, Gál
László irányításával.
A teltházas sportcsarnok
közönségének túlnyomó

többsége már Robi profikénti
debütálását várta. Elõbb elsõ
edzõjétõl, dr. Bertók Gyulától
megtudhattuk: kezdeti benyomása az volt öccsérõl,
hogy rendkívül jó ritmusérzéke van. Nem csak kesztyûzõ-partnere, edzõje, gyúrója
volt Robinak, de pszichológusa is.
– Nehezen fogadta el az
edzésmódszeremet, ugyanis
sokat dolgoztunk, – összegezte az elsõ tréner. Két éves
közös munka után a fiatal
versenyzõt elvitte az Újpesti
Dózsa.
Az olimpiai és világbajnok
Kovács Istvánt kérte fel Robi,
hogy a különleges mérkõzésen bíróként közremûködjön.
– Nagyon szerettem Robival bokszolni, nem csupán
azért, mert azt a kevés mérkõzést, amit egymás ellen
vívtunk, én általában megnyertem, hanem mert egy
nagyon tisztességes, korrekt
versenyzõ volt. Barátságban
maradtunk, s az elsõ szóra
jöttem most is, – fogalmazott
Kokó, aki sajnálja, hogy
hosszú idõ után csak erre az
egy mérkõzésre vállalkozott
Bertók, mert az õ szakmai
tudása, rutinja sok boldog
évet szerzett volna szentesi
szurkolóinak.
A négy menetesre tervezett kisváltósúlyú összecsapásra az Ironbox profi bunyósa, Török Csaba érkezett

elsõként a szorítóba, 4 gyõzelemmel és 2 vereséggel. Õ
is távozott elsõként, hiszen
Bertók Robi pontos találataitól háromszor is megrogyott,
s Kokó még az elsõ menet
végén beszüntette az egyenlõtlen küzdelmet. A szentesi
sportolót a technikai K.O.val megnyert búcsúmérkõzés után állva tapsolta meg a
csarnok közönsége. A találkozó után látszott rajta, de õ
is állította: maradt még benne pár menet, hosszabb öszszecsapásra számított.
– Nagyon rég nem éreztem már így magam, olyan
feltöltõdött voltam, hogy az
elképesztõ. Hogy õszinte legyek, nagyon szerettem volna még pár menetet eltölteni
a ringben. Két verzió volt:
vagy agyonnyom a hazai közönség, vagy motivál, szerencsére az utóbbi történt –
magyarázta, már az öltözõben, ahol egyszer csak Rácz
Félix, a Félix Promotion elsõ
embere egy plakettel ajándékozta meg az ökölvívót, pályafutásának lezárása emlékére. S hogy valóban vége
lenne? – A szívem azt mondja: gyerünk, gyerünk! Az
összes edzõ a környezetemben dicsért, mennyire jó
vagy. Mégis, most azt mondom: nem, – mosolygott a 37
éves sportember, majd még
mindig felpörögve, püfölt
néhányat a levegõbe.
Darók József

Bajnoki éremben bíznak
November 13-án rangadót
nyert hazai pályán a Szentesi VK 1997-98-ban született
játékosokból álló vízilabdacsapata.
Vass Sándor, a csapat edzõje (képünkön) elmondta,
hogy a hetedik forduló után
egy veszített mérkõzéssel az
Újpest mögött állnak a bajnoki tabellán a Vasas hasonló korú csapata elõtt. Azt az
egyetlen vereséget, az egyébként nagyon komoly utánpótlás bázist jelentõ Újpest
otthonában szenvedték el. A
hétvégi fordulóig három 15
pontos csapat volt az élmezõnyben, minthogy sikerült
hazai pályán levõ mérkõzést
gyõzelemmel befejezni, így
az Újpesttel együtt egy kis
„tempóelõnyt” szereztek a
folytatáshoz.
Örvendetes, hogy a nagy-

nevû együttesek közé a
szentesi srácok be tudtak
„ékelõdni” a tabellán. Hátrányban vannak ugyan a
nagy egyesületekkel szemben, hiszen ott nagyobb a
választék, mint Szentesen.
Viszont ez a korosztály itt

most szépen összeállt, és remény van a bajnokság végén
egy nagyon szép helyezés elérésére. A sorsolás úgy hozta, hogy a nagy esélyesekkel
a második fordulóban itthon
játszanak, tehát mindent
meg fognak tenni annak érdekében, hogy a már meglevõ pozíciójukat megtartsák.
A játékosokról csak annyit,
hogy a 1997-es játékosok közül többen már az egy korosztállyal idõsebbek között
játszanak rendszeresen, és
ott is megállják a helyüket.
Örvendetes, hogy a csapat
„gólzsákja” Werner Richard
45 találatával a góllövõlista
harmadik helyén áll.
A hétvégi eredmények:
Szentes – FTC, ifjúságiak 210, Szentes – FTC, serdülõk
8-22, Szentes – FTC, gyermek 14 – 9.
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„Minden problémára létezik megoldás, és minden helyzetben van egy mondat,
amely ott és akkor a legmegfelelõbb.“
Advent elsõ vasárnapja, a
keresztény egyházi év elsõ
napja mindig november 27.
és december 3. közé esik. A
karácsony elõtti negyedik
vasárnap gyújtjuk meg az elsõ gyertyát, ezután minden
héten eggyel többet, s szenteste eljövetelekor már mind
a 4 kisgyertya ég az adventi
koszorún.

Adventi
kalácskoszorú
Hozzávalók: 25 dkg túró, 1
tojás, 12 dkg cukor, 40 dkg

H O L- M I ?
November 18-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai, Legelõk, szántók,
vadvizek. 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
megyeházán december 11-ig.
Nyitva: keddtõl péntekig 9–16,
szombaton, vasárnap 10–16 óra.
Péter Pál Polgárház, Fridrich
János fényírdája elõzetes bejelentkezés alapján látogatható, tel.:
313–352.
Tokácsli Galéria
Bessenyei Bence és Király
György festõmûvészek kiállítását
november 26-ig tekinthetik meg
az érdeklõdõk.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 22-tõl a Szentesi
Fotókör tagjai az intézményrõl és
a fotókör életérõl mutatnak be képeket.
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház
November 21-én, hétfõn 18
órakor nyílik kiállítás az intéz-

November 19-25.

KIS KUKTA
liszt, 1 dl olaj, 1 kiskanálnyi
mézeskalácsfûszer, 1 csomag
sütõpor, 10 dkg durvára vágott dió, 15-20 dkg aszalt
gyümölcs. A tetejére: fél dl
tej, 1 evõkanál szezámmag, 2
evõkanál lekvár, pici rum, 15
dkg marcipánmassza, 4
szem mandula.
Elkészítése: A túrót összemorzsoljuk, hozzáöntjük az
mény 60 éves fennállásának alkalmából. A levéltár által összeállított anyag a Móricz-ház 60 évérõl, a rendezvényekrõl és az intézményekrõl ad bepillantást.
Városi könyvtár
Játék a színekkel címmel
Kispálné Fejes Erzsébet festményeibõl nyílt kiállítás. Megtekinthetõ december 8-ig nyitva tartási
idõben.
Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Galéria Kávéház
Kozma Anita fotográfus Elmúlt
évek termése címû kiállítása december 5-ig látható nyitva tartási
idõben.
Õze Lajos Filmszínház
November 17-21.
17.30 Barátság extrákkal –
amerikai-angol vígjáték,
20 óra Ne engedj el – angolamerikai filmdráma.
November 24-28.
17.30 óra Drive – Gázt! amerikai akciófilm,
20 óra Fertõzés – amerikai
sci-fi dráma.

olajat, az egész tojást, a cukrot, a fûszert, beleöntjük a
sütõporral összekevert lisztet. Jól összegyúrjuk, majd a
diót és az apróra vágott
aszalt gyümölcsöt is belekeverjük.
A tésztát kettévágjuk és
hosszú rúddá sodorjuk. Öszszetekerjük és koszorú alakúra formázva, sütõpapírral

bélelt tepsibe helyezzük. Mielõtt sütõbe tennénk, tejjel lekenjük, szezámmagot szórunk rá, majd elõmelegített
sütõbe téve 30 perc alatt pirosra sütjük. Amikor kihûlt
meleg, rumos lekvárral bekenjük, hogy fényes legyen.
Díszítéshez használhatunk
marcipánból készült gyertyákat is.

Az ifjú színész hazaérkezve nagy
örömmel újságolja az apjának,
hogy megkapta az elsõ szerepét.
– Képzeld – mondja –, egy olyan
férfit fogok játszani, aki már harminc éves nõs.
– Nem baj, fiam – mondja neki
az apja –, legközelebb majd biztosan olyan szerepet kapsz,
amelyben meg is szólalhatsz.

Pótfûtés

Ugrál a kenguru az isten háta
mögötti vadonban, majd megáll,
és megvakarja az erszényét. Ugrál tovább, megint megáll, haragosan összeráncolja a homlokát,
és ismét az erszényéhez kap.
Harmadszor aztán mérgesen kirántja a kölykét, nagyot sóz a fenekére, és azt mondja:
– Most legalább megtanulod,
hogy többet ne egyél kekszet az
ágyban!
– Olyan szívesen megtanulék síelni – sóhajt a százlábú –, de
mire felcsatolom a léceket, kitavaszodik!
Egy lovag szörnyû állapotban tér
meg a csatából. Páncélja behorpadva, sisakja félrecsúszva, fejébõl csorog a vér, a lova sántít,
és a lovag féloldalt lóg a nyeregben. A vár ura eléje siet, és

megkérdi:
– Mi történt, dicsõ lovag?
A lovag kiegyenesedik, amennyire bír, és így válaszol:
– Uram, becsülettel küzdöttem
szolgálatodban, és visszaûztem
az ellenséget nyugatra.
– Hová ûzted vissza õket? – kiált
fel a nemes úr. – Nyugaton nem
voltak ellenségeim.
A lovag borús tekintetet vet urára.
– Most már vannak.
Az utasszállító hajóról egy hoszszú szakállú férfit pillantanak
meg az egyik szigeten, aki vadul
kiabál és integet.
– Ki az az ember ott? – kérdi az
egyik utas a kapitányt.
– Fogalmam sincs. De mindig
megbolondul, ha erre hajózunk.
A kamionos át akar hajtani a folyón, de félúton elsüllyed rakományostul. A pórul járt sofõr kiúszik a partra, és megvakarja a
szakállát: – A fene se érti, hogy
süllyedhettem el, amikor a kacsának csak mellig ér a víz.

HOROSZKÓP
Kos (03.21.-04.20.)
Érdemes lenne rendszerezni a dolgait, kiválogatni a ruháit, rendet rakni a
polcokon, vagy átrendezni a lakást. Most könnyebb szívvel
meg tud majd válni a felesleges
tárgyaktól.
Bika (04.21-05.20.)
A feladatok úgy felgyûlnek, hogy ezekben a
napokban szinte semmi másra
nem lesz ideje. A hétvégén alkosson valamit, az egyedi ötletek
megvalósítása visszaadja kreativitását.
Ikrek (05.21.-06.20.)
Egyik munkatársával
közelebbi viszonyba kerülnek, ami részben örvendetes
dolog, viszont azt mindenképpen
tisztázzák, hogy ugyanazt akarják-e egymástól.
Rák (06.21.-07.20.)
A munkájával kapcsolatban az lenne a legjobb, ha ösztönösen cselekedne,
és figyelembe venné a megérzéseit. Nem mindenki olyan diszkrét mint ön, ezért gondolja meg,
kinek mit mond.
Oroszlán
(07.21.-08.20.)
E jegy szülöttei híresek
a nagyvonalúságukról, „lazaságukról“, épp ezért viselik nehezebben a fontoskodó kollégákat.
Bizonyos helyzetben azonban
nem árt az alaposság...
Szûz (08.21.-09.20.)
Ön nem szokott túl
nagy kockázatot vállalni, most azonban olyan helyzetbe kerülhet, amelyben ez látszik
a legmegfelelõbbnek. Mindvégig tartsa szem elõtt, mi mindent nyerhet, ha szerencséje
lesz.

Zenélõ színészek estje
A Szentesi Mûvelõdési Központ
szervezésében zenés program várja
az érdeklõdõket a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ dísztermében. December 8-án 19 órakor a
vízszintes 1. számú sorban szereplõ
mûvész és Pintér Tibor (képünkön)
élõ zenés estjét láthatják-hallhatják.
A mûsorban világhírû slágerek, musicalek, örökzöldek csendülnek fel.
Jegyek az ifjúsági házban, a Babilon
Könyvesházban és az elõadás napján,
a helyszínen 1800 forintos árban kaphatók.
Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 22. számú sorok megfejtése november 29-ig szerkesztõségünk (Kossuth tér 5.) címére levelezõlapon, e-mailen szenelet@szentes.hu, telefonon 311563. A megfejtõk között 2 db jegyet sorsolunk ki az elõadásra.
A november 5-i rejtvény megfejtése:
Kõhalmi Zoltán, Dombóvári István. A
mûvelõdési központ által felajánlott 2
db jegyet Gyollai E. Árpádné (Sarkadi N.
M. u. 2/A) olvasónk nyerte. A belépõk
átvehetõk az ifjúsági házban vagy az
elõadás elõtt a helyszínen.
Vízszintes: 1. Az est fõszereplõje (zárt
betû Z, Á). 9. Becézett Olivér. 10. James
Cameron nagysikerû sci-fi filmje. 11.
Színésznõ (Margit). 13. Névelõvel: Földes László mûvészneve. 14. Idõsebb –
rövidebb. 15. Autós terepverseny. 17.

Rangjelzõ. 18. Német gépkocsimárka.
20. Hangyák sokasága. 22. Felmenõági
rokona. 23. A sztráda is ez. 25. Énekhang. 26. Lárma, zaj. 31. Kerék latinul.
33. Erkölcstan. 36. Férfinév. 37. Bolyong, lézeng. 39. A közepén szuvas. 40.
A múlt idõ jele. 42. Apaállat. 43. Molibdén és fluor vegyjele. 44. Alulról megragadja a szél. 47. Dekoratív. 49. Folyó
Romániában. 51. Megkevert póz. 52. Kiegyenlít, törleszt. 54. Zárthelyi. 56. E
közelebbi. 57. Borotválatlan. 59. Ravaszdi. 61. Új – németül. 62. Kukac,
pondró. 64. Foglalatban van. 65. …
Doolittle (virágáruslány, May Fair Lady). 66. Arra a helyre támogatják.
Függõleges: 1. Sivatag Kína és Mongólia határán. 2. Túlköltekezõ. 3. Zokog. 4. Tanzánia határai. 5. Észt és albán gépkocsik nemzetközi jelzése. 6.
Úr, méltóság – Indiában. 7. Félig pirító.
8. Talizmánok. 12. Angol létige. 16.
Könnyûfém, rövidítve. 19. Fiatalon elhunyt költõnk (Sándor). 21. Olajbogyó.
22. Az elõadás címe. 24. Személyed. 27.
Orosz folyam. 28. Nyugalom, csend. 29.
Juneauba való. 30. Téli hónap – röviden. 32. Párhuzamos. 34. Visszafelé:
ilyen kút is van. 35. Csat fele. 38. Dicsfény. 41. Placc. 45. Gondozó. 46. Fövenypart. 48. Éra. 50. Kenyeret vág. 53.
Sötétedéskor. 55. Csendes. 57. Kevert
ubi. 58. Társa a cégtáblán. 60. Román
folyó. 63. Ezüst vegyjele.
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Mérleg (09.21.-10.20.)
Végre alkalma lesz kedvezõbb munkafeltételek
között dolgozni - ezt persze magának és eredményeinek köszönheti. A hétvégén igyon sok
folyadékot, ez segít a méregtelenítésben.
Skorpió
(10.21.-11.20.)
Fõként a munkájával
lesz elfoglalva, pihenésre nem
sok ideje marad. Ha így folytatja,
biztosan nagy karriert fut be – viszont arról se feledkezzen meg,
hogy olykor szüksége van a testi-lelki pihenésre is.
Nyilas (11.21.-12.20.)
A munkájával kapcsolatos ambivalens hírek
miatt könnyen dühbe gurulhat,
pedig az indulatosság most nem
segít – csak olaj a tûzre. Ameddig
csak lehet, maradjon pártatlan.
Bak (12.21.-01.20.)
A Bak jegy szülöttei
nem feltétlen a romantika hívei, most mégis jót tenne a
párkapcsolatának is, ha eltöltenének együtt néhány romantikus
napot valahol.
Vízöntõ
(01.21.-02.20.)
A sok munkából ki sem
látszik, viszont lelkileg nem mindig tesz jót egy ilyen intenzív idõszak. Felszabadító hatással lehet,
ha néha elmegy táncolni, szórakozni a barátaival.
Halak (02.21.-03.20.)
Ne kételkedjen önmagában. Ha már hozott
egy jól megalapozott döntést,
akkor semmi szükség arra, hogy
végigjátssza a fejében a „mi lett
volna, ha” változatait.

Szüleit lopta meg

Gallasz Béla
sakk emlékverseny
A Szentesi Sakk SE és a
Szentesi Mûvelõdési Központ szervezésében november 12-én rendezte meg a
Gallasz Béla sakk emlékversenyt, amelyen 31 általános iskolás gyerek mérte
össze a tudását.
A sokéves hagyománynak
megfelelõen Oltyán Lajos ny.
igazgató úr nyitotta meg a
versenyt. Elmondta, hogy
1969 óta kerül megrendezésre ez a verseny minden év
õszén. Nincs még egy ilyen
rendezvény városunkban,
amelyet megszakítások nél-

kül több mint 40 éve mindig
megtartanak.
Ilyenkor emlékezünk Gallasz Bélára, aki kiváló mestere volt a sakkjátéknak. Igyekezett sok fiatalt maga köré
venni és átadni nekik a tudását.
A legutóbbi rendezvényen
megjelent Gallasz Béla unokája, Juhászné Sziva Judit és
átadta édesanyja, Marika néni ajándékát és jókívánságait.
Ezután került sor a Szentesi Sakk SE új elnökének, Kozák Jánosnak a bemutatására,

Kupáról kupára
9-8-ra kikapott a Magyar
Kupa fináléjában a BVSCtõl a Hungerit-UniBauÉpszer-Szentesi VK nõi vízilabdacsapata, így nem sikerült megvédeni a tavalyi elsõséget. A hölgyek a 16-i,
Eger elleni bajnokit követõen már a hétvégi, Szentesen
rendezendõ LEN-kupa csoportkörre készülnek.
A MK elõdöntõjébõl sima
gyõzelemmel, az Újpest elle-

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Menü november 21—25.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Szárazbableves és
Hétfõ:
halászlé
A menü: Sertéspörkölt, tészta,
saláta
B menü: Csibemáj rizottó v.
sült libacomb,
hagymás törtburgonyával, saláta
Fokhagyma
Kedd:
krémleves füstölt
sajttal,
májgaluskaleves
A menü: Lasagne bolognese
B menü: Csongrádi
aprópecsenye,
sült burgonya
Lebbencsleves és
Szerda:
joghurtos
burgonyaleves
A menü: Rántott karaj,
zöldborsófõzelék
B menü: Sonkás-sajtos rakott
tészta
Csütörtök: Csípõs-savanyú
leves és tanyasi
gyöngytyúkleves
A menü: Tûzdelt comb, tört
burgonya, almaszósz
B menü: Mézes-mákos metélt
vagy resztelt
csibemáj
törtburgonyával
Gulyásleves és csirke
Péntek:
becsináltleve
A menü: Kocsonya vagy
Debreceni tokány
tésztával
B menü: Holstein csibemell,
spenót
www.galeriakavehaz.hu
(X)

ni 19-9-es sikerrel menetelt a
fináléba a csapat, a döntõben
viszont megtorpant a gárda.
Szerdán rangadót játszott itthon az Egerrel, de kissé döcögõsen kezdett a Szentes.
Két negyedet követõen két
góllal vezettek a vendégek,
míg a mieink játékában több
bosszantó hiba is akadt, elsõsorban a támadások befejezésében. A harmadik negyed
közepén aztán utolérték ellenfelüket Kotováék, majd sikerült átvenni a vezetést, késõbb növelni az elõnyt. A záró negyed közepén Gundl
büntetõt hárított, nem sokkal
késõbb pedig Keszthelyi Rita
beállította a 13-10-es végeredményt.
– Nem lepett meg, hogy az
elején tompábban játszottunk, még élénken élt a lányokban az elvesztett kupadöntõ emléke – értékelte a
látottakat Zantleitner Krisztina edzõ. – Kapkodtunk, ki-

aki elmondta, örömmel látja,
hogy ilyen sokan eljöttek és
jó versenyzést kívánt.
Az adminisztrációs és bírói munkában segítõk voltak: Szemerédi András és
Debreczeni Béla.
Az eredmények a következõk: III-IV. korcsoport, fiúk:
1. Mélykúti Ferenc (Koszta), 2.
Csík Balázs (Kiss B.), 3. Nagy
Viktor (Klauzál). Lányok: 1.
Lantos Alexandra (Koszta), 2.
Csókási Dzsenifer (Fábiánsebestyén), 3. Turák Lejla (Klauzál).
I-II. korcsoport, fiúk: 1.
Udvardi Zalán (Deák), 2. Faragó Gergõ (Deák), 3. Török
Dániel (Koszta). Lányok: 1.
Bakos Luca (Kiss B.), 2. Debreczeni Anikó (Deák F. Óvoda)
Kõhalminé Forrai Julianna
maradtak a helyzetek, de aztán sikerült túllépnünk ezen
a perióduson. A lányokkal
átbeszéltük a döntõ tanulságait, a védekezésünkön tudtunk javítani, mostantól pedig a LEN-kupára készülünk. Célunk, hogy az elsõ
két hely valamelyikét megszerezve továbbjussunk a
csoportból.
(hv)
Pénteken 18.30-kor a
szerb Zenta, szombaton
ugyanebben az idõpontban a görög Patras, vasárnap 11.30-kor az orosz
Uralocska lesz a Hungerit
UniBauÉpszer-Szentesi
VK ellenfele a ligeti uszodában. A belépõjegyekért
személyenként ezer forintot kell fizetni naponta,
ezért két összecsapást tekinthetnek meg a szurkolók. A meccsnapokon mindig a Szentes játssza a második találkozót, ezt megelõzõen pénteken és szombaton 17, vasárnap 10 órakor kezdõdik a program.

Lõfegyverrel és lõszerrel
való visszaélés miatt indított
büntetõeljárást egy derekegyházi férfi ellen a Szentesi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya. A férfi egy
légpuskát alakított át úgy,
hogy a fegyver – feltételezhetõen – lõfegyvernek minõsülõ paramétereket ért el, ennek tartása viszont már engedélyhez kötött. A házkutatás során a férfi lakásán 104
lõszert is találtak a nyomozók, sõt 510 liter gázolajra is
rábukkantak, de azt, hogy ez
honnan került ide, nem lehet
pontosan tudni. Ennek tisztázásában a Nemzeti Adóés Vámhivatal munkatársai
lesznek a rendõrség segítségére.
Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy betörtek a
lapistói ABC-be, ahonnan
többek között dohányárut,

italokat, édességet vittek magukkal a tolvajok. A nyomozás során kiderült, hogy négyen követték el a bûncselekményt, egyiküket azóta
elfogták a rendõrök.
Különféle használati tárgyakat vittek el az egyik
szentesi lakásból, a sértett
ezt annak rendje és módja
szerint be is jelentette a rendõrkapitányságon. A nyomozás során akkor következett
be fordulat, amikor kiderült,
hogy saját gyerekük lopta
meg a szülõket, sõt, arra is
fény derült, hogy a fiatal
egyéb más bûncselekményeket is elkövetett. Olyanok írhatóak a számlájára, mint
kerékpárvillogók lopása, iskolájának számítógépeibõl
az alaplap eltulajdonítása, de
társával behatoltak egy lakóházba is, csak ott megzavarták õket. Ez a fiatal volt az,

aki – két társával – kétszer is
ellátogatott a volt ruhagyár
területére, ahonnan szintén
„lejmoltak”.
A karácsonyi ünnepeket
megelõzõen nem lehet elég
korán felhívni a lakosság figyelmet arra, hogy az önkormányzat és a rendõrség nem
megy házhoz nyugdíjszelvényt ellenõrizni, de hamis
pénzt sem vizsgál be. A segélyeket sem viszik házhoz az
állami szervek, ezért ilyen
indokkal senkit se engedjenek be otthonaikba!
Egyre gyakrabban süllyed
éjszaka fagypont alá a hõmérséklet, ezért a rendõrség
azt kéri, hogy ha utcán fekvõ
személyt lát valaki, akkor ne
legyen rest, és tárcsázza a
104-es, 107-es, 112-es segélyhívó telefonszámokat, mert
ezzel életet menthet.
H. V.

Sikeres szûrõnap
November második hetében folytatódott
Az egészség a célkeresztben A szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó
program. A múlt szerdán telt ház elõtt tartottak tájékoztató, prevenciós elõadást a
szakemberek a Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központban, többek között a cukorbetegségrõl, érrendszeri megbetegedésekrõl. A témáról dr. Földesi Iréntõl, dr.
Tarajossy Zsuzsannától és dr. Papp Zoltántól
hallhattak az érdeklõdõk. Szintén a rendezvényen sorsolták ki az elsõ szûrõprogramban résztvevõk között a felajánlott magánorvosi konzultációs lehetõségeket, illetve

Apró
Tévézzen a UPC-vel, akciós csomagok 990 Ft-tól, vagy ingyen beüzemeléssel. Újdonság: PRO4 csa torna. Részletekrõl érdeklõdjön:
Pap László 70/332-4790.
Termõföldet vásárolnék Szentes
környékén. Tel.: 70/219-1000

Tekesiker
Az NB II-es tekebajnokság
8. fordulójában a Rákoshegyi
VSE fogadta a Szentesi TE
csapatát. A következõ eredmény született: a szentesi tekések ütöttek 3162 fát, szereztek három csapatpontot.
Pontszerzõk: Staberecz Mihály
533, Szabó László 530, Török
Gábor 553. Rákoshegyi VSE
ütött 3146 fát, szerzett három
csapatpontot. A plusz 16 fáért járó kettõ pont a Szentesi
TE csapatáé, így 5–3-ra nyert
a csapat.

a Dr. Bugyi István Kórház által a gyógyfürdõbe, valamint az önkormányzat által a
sportuszodába szóló belépõket. A szombati
szûrõnap is sikeresnek bizonyult. A program fõ szervezõje, dr. Chomiak Waldemar lapunk érdeklõdésére elmondta: a háziorvosi
rendelõk biztosították a helyszínt a vércukor, vérnyomás és koleszterin mérésre,
testtömegindex és testzsír-index, szív- és érrendszeri rizikó mérésére, és a megjelentek
kitölthették a Findrisk-tesztet. Kérdésünkre
elmondta: kertvárosi rendelõjében 20 páciens jelentkezett, ami azt jelenti, hogy szinte
a teljes napon voltak érdeklõdõk.

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) tartanak ügyeletet. Telefon: 62/474–
374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén 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 21ig Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek
7.30-18 óráig, szombat, vasárnap zárva. November 21-28-ig
Szidónia Gyógyszertár (Vásárhelyi út 30.) hétfõ-péntek 8-20 óráig, szombat, vasárnap, ünnepnap zárva. Készenléti telefon:
70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) november 19-20-án dr. Molnár Béla
Szentes, Nádas stny. 9., telefon:
30/995-16-82.

Családi
események
Született: Talmácsi Ferenc
és Madarász Zsuzsannának
(Bocskai u. 5.) Fanni Ilona, Téli Sándor és Bihari Erikának
(Kristó N. I. u. 9.) Márk Mihály, Lakatos Csaba és Demeter Emesének (Munkás u. 12.)
Csaba, Vecseri Csaba és Mester Melindának (Orosházi út
3.) Csaba nevû gyermeke.
Elhunyt: Varga Istvánné
Lakos Katalin (Kisér u. 48.),
Hajdú János (Jókai u. 10/A),
Kovács János (Batthyány u.
3/A), Duka Tibor (Bocskai u.
11.), Bari Pál (Dankó P. u.
10.), Szakács Dénesné Herczeg Erzsébet (Koszta J. u. 57.), Csorba Györgyné Ács
Irén (Kováts K. u. 3.).
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