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Késésben a megaprojekt

Marad a palánk a Petõfi Szállónál.
Késésben a Petõfi Szállót
is érintõ megaprojekt,
könnyes vallomás az igazgatóválasztáskor, 22 százalékkal emelkedik a szemétdíj – ülésezett a képviselõtestület.
Van-e új fejlemény a Petõfi
Szálló ügyében? – tette föl a
kérdést napirend elõtt Sipos

Antal a képviselõ-testület
múlt pénteki ülésén. A
fideszes városatya arra is választ várt, hogy el lehetne-e
bontani az ingatlant lekerítõ
palánkot, mert attól még a
romos épület is jobban mutat. Szirbik Imre elmondta: a
Vitala-projekt 4-5 hónapos
késésben van, jövõ nyáron

vehet nagyobb lendületet. A
polgármester hozzátette, a
palánk a városképet nem
rontja, biztonsági szempontból indokolt helyén hagyni.
Bizarr nyilatkozattal kezdõdött a bölcsõde igazgatói
pályázatról szóló döntéshozatal: a jelöltek közül elsõként az intézmény lejárt

Biztonságos játszóterek

Se mászóház, se csúszda, se kötélpálya, se szemetes.
A Deák iskola elõtti Gulliver játszótér maradványa.
Megfelelnek a szabványoknak és biztonságosan
használhatók a játszóterek,
állapította meg az idõszaki
ellenõrzés. A szülõk szerint
néhol hiányzik az ivókút, és
kuka sincsen. A 2004-ben
átadott Gulliver játszóteret

mára szinte teljesen tönkretették – a felújításhoz sem
saját forrás, sem pályázati
lehetõség nincs.
Idén fitnesz gépeket szerelt fel a játszótereket fenntartó Városellátó Intézmény
két helyen, a Bocskay és

Brusznyai utcáknál lévõ névtelen téren, illetve a Bacsó
Béla utcai Milleniumi parkban. Ezen kívül a karbantartásokat, javításokat végzik
folyamatosan. Bár elõfordul
rongálás, nem volt jelentõs
káreseményük az idén a játszótereken, tájékoztatott Balogh Györgyi. A városellátó
mûszaki vezetõje elmondta,
hogy augusztusban a mintegy húsz játszótér, 96 eszközét ellenõrizte a TÜV
Rheinland Kft. Minden játszóeszközrõl egyedi megfelelõségi tanúsítványt állított
ki, az ellenõrzésrõl készült
jegyzõkönyv másolatát pedig a fogyasztóvédelmi felügyelõség kapja meg. A felügyelõség is végez ellenõrzést, ha hibát talál akkor
büntetést szab ki. A Városellátó Intézmény október végéig javítja ki a feltárt hibákat. Leginkább a hinták alatti
csillapító felületeket kellett
korrigálni.
(folytatás a 4. oldalon)

mandátumú vezetõje, Csendes-Merza Ágnes ismertethette programját, de õ ehelyett
közölte, az elmúlt idõszakban negatív híreket terjesztettek róla, és noha a dolgozók többsége õt támogatta a
titkos szavazáson, ezt az elbírálás során nem vették figyelembe. Könnyeivel küszködve fûzte hozzá, hogy
most már nem csupán átveszik és kiadják a gyermeket,
hanem komoly szakmai
munka folyik az intézményben, egyúttal bejelentette,
várandós, ezért visszalép
a jelöltségtõl. Szabó Zoltán
visszautasította, hogy nem
vették volna figyelembe eddigi munkáját és eredményeit, szerinte nem kell megsértõdni, ha mást alkalmasabbnak találnak a tisztségre. Mivel a három pályázó közül
az egyik nem felelt meg a
feltételeknek, a testület egyhangúlag Szöllõsi Ágnes Borbála kinevezése mellett döntött. Megszavazták azt is,
hogy 2013-tól átlagosan 4
százalékkal emelik a közterülethasználati díjakat.
(folytatás a 3. oldalon)

Olvasóink
figyelmébe!
Lapunk legközelebb október
31-én, szerdán jelenik meg
6 oldalon a szokott idõben.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
Szentesi az áldozat
Egy 37 éves szentesi édesanya vesztette életét abban a
szerda reggeli balesetben, amelynek Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár is részese volt: a politikust
szállító kisbusz egy Ford Fiesta típusú személygépkocsival
ütközött össze a M5-ös autópálya kiskunfélegyházi szakaszán. Lázár János azt ígérte, hamarosan felkeresi a gyászoló
családot. Az elhunyt férje nem a hatóságoktól értesült a
tragédiáról: csupán egy óra telt el a baleset után, amikor
maga is az M5-ösön autózott Kecskemét felé.
Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.

1956-ra emlékeztünk

Hétfõn és kedden is több százan vettek részt az 1956-os forradalom és szabadságharc
megemlékezésein. Az ünnepen átadták a városi kitüntetéseket. Tudósításainkat a 3.
oldalon, két kitüntetettel készült interjúnkat az 5. oldalon olvashatják.
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Azok az új elõfizetõk, akik ebben a hónapban 2880 forintért félévre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek részt.
Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára: 1 db 30 alkalmas és 2 db 10 alkalmas uszodabérlet,1 db filteres kávéfõzõ
és 1 db kenyérpirító, 2-2 belépõjegy a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont által rendezett
novemberi, decemberi és márciusi Zene-Világ-Zene koncertekre.
Támogatóink: Szentesi Üdülõközpont, Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont, Budai N. Antal utcai Mûszaki Outlet.
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Mit szól hozzá Béres Mária?
Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Béres
Mária (képünkön) muzeológust kérdeztük.
– A polgármesteri hivataltól elõreláthatólag 28 köztisztviselõ kerül át a járási
hivatalhoz.
– Az emberek, az érintett
családok számára az átszervezés személyi oldala a legfontosabb. A kormányzati
ígéret szerint minden olyan
embert átvesznek a járások
az új, kb. 80-féle járási ügykör intézésére, akit eddig az
önkormányzatok alkalmaztak. Az önkormányzatok, így
Szentes város is, az új feladatfinanszírozási rendszerben 20-30 százalékkal kevesebb állami forráshoz jut,
ezért a nála maradó munkatársak foglalkoztatása sem
lesz egyszerû.
A 45-60 év közötti korosztály a legveszélyeztetettebb
(ez sajnos a versenyszférára
egy részére is igaz), amelyik
nekifutott a rendszerváltás
elõtt összeomlóban lévõ ország megmentésének, felépítésének, s amelyik munkájának eredményét a jelenlegi
pénzügyi válság, ill. az ennek leküzdésére alkalmazott
európai „gyógymódok” lassan elfogyasztják. Életkoruk,
munkatapasztalatuk miatt
magasabb illetmény is „járna” nekik, ezért hirtelen találják magukat az aktívan
dolgozók szféráján kívül. Jó
lenne, ha ebben az esetben
nem ez a tendencia érvényesülne.
– 2002-ben 25, 2008-ban 20,
tavaly 26, ezúttal 12 fiatal
tudott elhelyezkedni a közszférában, korábban jellemzõen pedagógusok, ma már

pályakezdõ tanító csak egy
akad.
– A közszféra feladata folyamatosan szûkül, és mára
nagyjából befejezõdött a
benne dolgozók „fiatalítása”
is. Ezen körülmények között
– pályakezdõk édesanyjaként gyakorlatból is tudom –
a fiatalok elõtt igen rögös út
áll. Ritka az 1-5 évre szóló
határozott, fõként a határozatlan idejû kinevezés. Pályázati, un. projektalkalmazások elõtt állnak gyermekeink, s a magas szintû szakmai tapasztalatok megszerzése után is keserves lesz
számukra – immár számottevõ eredményekkel – az elhelyezkedés a közszférában.
Az elszakított területekrõl az
anyaországban munkát vállalók útjában és sorsában
sincs sok különbség. Joggal
kérdezhetjük: néhány év
múlva lesz-e vásárlóerõnk
arra, hogy a magánszféra
szolgáltatási világában fizessük meg elkötelezett, eredetileg a társadalom, az emberek közvetlen szolgálatát választó, vállaló, ám csak a
versenyszférában helyet találó, immár szolgáltatóként
jelentkezõ gyermekeinket,
unokáinkat?
– Dobra veri a helyõrségi
klub épületét a Honvédelmi
Minisztérium, miután az önkormányzat elutasította a
tárca ajánlatát.
– A Hegedûs László Helyõrségi Klub több mint 60
évig szolgálta ki a honvédségi dolgozók és családtagjaik, továbbá a város közmûvelõdési igényeit. Az utóbbi
évtizedekben hozzájuk volt
köthetõ a nemzetközi rangú
Tiszai Euroatlanti Nyári
Egyetem szentesi megszervezése. Itt mûködött a feketekerámia alkotómûhelye,
egyik éltetõjének, Bese Lászlónak a múzeum által készí-

tett állandó emlékkiállítása,
galériájában érdekes képzõmûvészeti tárlatok voltak,
dolgozói figyelemre méltó
tudományos és ismeretterjesztõ elõadásokat, konferenciákat szerveztek. Õszintén
remélem, hogy az értékesítést követõen, a szakszerû és
igényes mûemléki épület-felújítás után, a hagyományokhoz híven, továbbra is szolgál majd kulturális közcélokat a benne mûködõ új intézmény.
– Új termálkutat 30 éve
nem fúrtak a térségben.
– A magyarországi termálvíz hasznosításának problémájával régészeti szakhatósági munkám során találkoztam. Általános vélemény,
hogy a termálvíz készlet
mértéktelen kitermelése
csökkenti a felszín alatti vízkészleteinket, az elengedett
vizek szennyezik élõvizeinket, az elfolyások ki nem
használt energiatartalmát elpazaroljuk. Szentesen az Árpád Agrár Zrt. a mezõgazdaságban mûködtet európai
szintû, átgondolt, lépcsõs alkalmazási rendszert. A Bakó
Kertészetnek kívánom, hogy
sikeres projektet valósítson
meg, mert a hatástanulmányokban a szakemberek
mindig hangsúlyozzák: egy
létesítmény majdani gazdaságosságát a tervezés stádiumában szinte lehetetlen
megjósolni, tehát a Bakó
Kertészet kockázata igen
nagy. Mindenesetre a vállalkozónak arra jó esélye van,
hogy az Alföldnek ezen a területén a porózus, törmelékes rétegekbe ne kelljen a
termálvizet visszasajtolnia,
vagy ahhoz támogatást kapjon más hasznosítókkal
együtt, esetleg több közeli
kút (kútcsoport) mûködtessen majd költségmegosztással egy visszasajtoló kutat.

– Horvát József, a Kiss Bálint Református Általános
Iskola kémia-fizika szakos
tanára kapta meg a Magyar
Kémia Oktatásért-díjat.
– Személyes ismeretség
nélkül is meleg szívvel gratulálok Horvát tanár úrnak a
díjhoz, mely – mint a Szentesi Életbõl számomra kiderült
– küzdelmes sors, szakmai
elhivatottság és alázatos
munka eredményeképpen,
mások sikereinek kibontakoztatásáért kapott elismerés. Mégsem értek mindenben egyet Horvát tanár úrral. A tudás, és a tudományterület alkotó mûvelésének
megszerzése nagyobb részt
rajtunk áll. Egyéb talentum
az, ha valaki ezt a tudást képes átadni másoknak, és másik adomány az a lelki elhivatottság, amikor a tudásközvetítést az egyén vállalja
is. Boldog nem lehet az a
gyermekünk, akit lebeszélünk arról, hogy legbensõbb
lelki késztetése szerint, akár
pedagógusként élje életét. A
tanárnak, ha anyagi elismerés formájában a legtöbb
esetben nem, a tanítványok
megbecsülésében, sikereiben
megadatik a közvetlen megerõsítés munkája értelmérõl.
Ma munkavállalók százezreinek, ha nem millióinak hiányzik ez az öröm is…
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Utcáink, tereink névadói (96.)

Nagy-Sándor
József utca
A felsõpárti városrész
északi végén található; a Dózsa György és a Munkás utcákat köti össze. A város az
1920-as években 256 háztelket osztott ki ezen a területen, amelynek neve Hékédi
újtelep lett. Az 1932. évi városrendezéskor utcákat neveztek el az 1849. október 6án kivégzett aradi vértanúkról. Ezek egyike volt NagySándor József honvéd tábornok, aki Nagyváradon született 1804. okt. 17-én. 1844-ig
huszárkapitányként szolgált
a császári hadseregben; 21 év
után kilépett. A szabadságharc kitörésekor a Pest megyei nemzetõrség õrnagyává
nevezték ki. Csapatával 1848
októberétõl decemberig az
aradi és temesvári császári
õrseregek ellen harcolt; közben alezredessé léptették elõ.
1849 januárjában már ezredesként vett részt Pancsova
megtámadásában. Ezután
Damjanich III. hadtestébe
osztották be mint lovas-dandár parancsnokot. Vitézségével kitûnt a szolnoki,
tápióbicskei, isaszegi és váci
csatákban; érdemeiért tábornokká léptették elõ. A
nagysallói és komáromi csaták után kinevezték az I.
hadtest parancsnokává, s az
elsõ sorokban harcolt Buda

visszavételénél. Ezt követõen Görgeihez osztották be. A
második komáromi csatában
(júl. 11.) az egész lovasság
élén harcolt. Debrecen mellett érte az oroszok támadása
(aug. 2.), s a kifejlõdött véres
csatában hadtestének nagyobbik része elveszett. A világosi fegyverletétel után
Aradra vitték, s az osztrák
haditörvényszék kötél általi
halálra ítélte. Tizenkét tábornoktársával együtt október
6-án Aradon kivégezték.
(Megjegyzendõ, hogy a térképen és az utcanév-táblákon a neve hibásan szerepel.
Helyesen: Nagy-Sándor József.)
Labádi Lajos

Táncház
Szombaton 18 órától táncházba várják a fiatalokat és az
idõseket a Dózsa Háznál.
A Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti Iskola az Ifjúsági Közösségi Tér munkatársaival közösen igyekszik újra meghonosítani Szentesen a táncház mozgalmat. Az õszi szezont ezen a
hét végén kezdik, október 27-én este. 18 órától a Tücsök
zenekar muzsikál a legkisebbeknek, 19 órától pedig a
Suttyomba zenekar szolgáltatja a talpalávalót. A néptánc
kedvelõivel Bagi Ferenc néptáncpedagógus foglalkozik.

120 éve hunyt el Farkas Gedeon járásbíró
Szentes egyik legrégebbi
nemesi famíliája a Farkas
család. Õseik a Dunántúlon
lévõ Farkasd községbõl
származtak. Pest – Pilis –
Solt – Kiskun Vármegye
Nemesi Közgyûlésének igazolása alapján 1792-ben iktatták be õket Csongrád
vármegye nemesei közé.
Farkas Mihály és neje Becsei Zsuzsanna már elõzõ
évben Szentes mezõvárosában telepedtek le, ahol
1791. december 22-én megszületett Sándor nevû fiuk,
aki utóbb a szentesi nemesek hadnagya volt, és 1837ben betöltötte a város fõkamarási tisztségét is. Fiai közül Gedeon, László és Lajos
ügyvédek lettek, de jelentõs
városi hivatalokat is viseltek: pénztárnok, tanácsnok,
levéltárnok, fõjegyzõ, fõügyész.
A fiúk közül a legeredményesebb életpályát Farkas
Gedeon futotta be, aki Szentesen született 1824. augusztus 20-án; szülei Farkas Sándor és Ócsai Zsuzsanna. Elemi iskoláit szülõvárosában, a
Központi Református Fiúiskolában, középiskoláit Kecs-

keméten és Késmárkon végezte. A pesti egyetemen jogot hallgatott, 1846-ban ügyvéddé avatták. Hazatérése
után Csongrád vármegye
tiszteletbeli esküdtjévé nevezték ki. 1847-ben elhagyta
a megyei szolgálatot, mert
az újonnan alakult Tiszaszabályozási Társulat helyi
pénztárnokává választották.
Az 1848. márc. végén megalakult a 11 tagú Szentesi
Nemzeti Õrseregi Bizottság
alelnökeként részt vett a
szentesi nemzetõrség felállításában. Mûködésük két hete alatt kb. 500 nemzetõrt írtak össze. 1848 õszétõl nemzetõr kapitányként Szegeden
és Óbecsén szolgált, utóbb a
szentesi népfölkelõkkel részt
vett Arad körülzárásában.
1849 márciusától Szentest õ
képviselte a szegedi védbizottmányban. A végnapokban városi számvevõként
mûködött. A szabadságharc
leverése után a megtorlást
sikerült elkerülnie; magánügyvédként tartotta el magát.
A városi tanács jelölése
alapján, 1851 õszén váltsági
pénztárnokká nevezte ki a

Az egykori takarékpénztár épülete.
császári hatóság, mely tisztségét 1857-ig viselte. Idõközben családot alapított: nõül
vette Folkusházy József szarvasi mérnök 10 évvel fiatalabb leányát, Emmát. Házasságukból kilenc gyermek
született, köztük Sándor
(1862–1926), a késõbbi
gyógy-szerész, régész, múzeumalapító. 1858-tól 1867ig a Bökény–Mindszenti
Tiszasza-bályozási Társulat
igazgatója, pénztárnoka és
szertárosa egy személyben,
évi 800 pengõforint fizetésért. Az 1868. évi tisztújításon a város fõbírájává vá-

lasztották, majd 1871 végén
kinevezték az újonnan szervezett Szentesi Magyar Királyi Járásbíróság bírájává. Saját kérésére ebbõl a tisztségébõl ment nyugdíjba 1889 novemberében.
Hivatali mûködése mellett
kezdetektõl fogva élénk közéleti szereplést vállalt. Éveken át a helyi református
presbitérium tagja, jegyzõje,
1858-ban fõgondnoka. 1860ban a Szentesi Kaszinó Egylet egyik alapítója, egyben
elsõ elnöke. 1868-tól haláláig
városi és megyei képviselõ,
1869 januárjától a Csongrád

Vármegyei Deák-párt egyik
alapítója, a Szentesi Deákpárt elnöke. Az õ nevéhez
fûzõdik az elsõ helyi pénzintézet, a Szentesi Takarékpénztár felállítása. Az 1868.
december 14-én közzétett
szervezési okmány elsõ
mondata így szól: „Fölhívás
a Szentesen felállítandó takarékpénztár alapítására,
mely honunk hason intézményeinek példáján, kiválólag a szegényebb néposztály szerzeményei biztos
megõrzésére, gyümölcsöztetésére, valamint az ipar és
gazdászat gyámolítása érdekében alakuland; célja szorgalmi ösztönt és takarékosságot ébreszteni…”. A takarékpénztár 1869-ben megkezdte mûködését. Sokat tett
a Széchenyi-liget fejlesztése
érdekében, valamint a református algimnázium valódi
középiskolává, ill. állami fõgimnáziummá válása érdekében.
Nyugalomba vonulásakor
a Szentesi Lap hosszasan
méltatta Farkas Gedeon érdemeit, kijelentve, hogy
„egyetlen õ ma már azok között, kik pályájukat Szentes

ébredésének korszakából
kezdik, s kinek neve közel
egy fél évszázad óta díszeleg
folyamatosan azok között,
kik a város közjaváért és elõrehaladásáért küzdöttek és
küzdenek”.
Nyugdíjazása után még
három év adatott neki. Szentesen hunyt el 1892. október
14-én, 68 éves korában, agyszélhûdés következtében.
Még meg kellett élnie Gyula
nevû 14 éves gimnazista fia
1888-ban bekövetkezett halálát, aki agyonlõtte magát.
Tettének oka: életuntság. Özvegye 1897-ben követte a sírba. Ödön nevû gyermekük,
vármegyei írnok 1900 januárjában 43 évesen elhunyt.
Ugyanez év tavaszán Béla
nevû fiuk, vízügyi mérnök,
alig 45 évesen meghalt. Egy
évre rá ifj. Farkas Gedeon
üvegkereskedõ csõdbe jutott, ezért Szegeden fõbe lõtte magát. E tragédiasorozattal magyarázható, hogy az
egykor igen kiterjedt, tekintélyes családnak ma (eddigi
ismeretink szerint) nem található leszármazottja városunkban.
Labádi Lajos
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Késésben a
megaprojekt
(folytatás az 1. oldalról)
A szemétdíj emelésével
kapcsolatosan elhangzott, jövõre tonnánként 3 ezer forinttal nõ a lerakási költség a
kormány törvénymódosítása
miatt, majd 2016-ig évente
újabb 3-3 ezerrel. A szavazás
elõtt Szirbik Imre emlékeztetett, ha nem a 22 százalékos
emelés mellett határoznak,
akkor a szolgáltatás költségeit részben egyéb városi bevételekbõl kell fedezni, vagyis másra szánt pénzt kell
erre költeni. Móra József a
szelektív hulladékgyûjtés további népszerûsítését kérte,
Szabó Zoltán pedig megjegyezte, ez a díjemelés 2016ig megismétlõdhet, ezért valószínû, az emberek el fognak gondolkozni azon, hogy
kisebbre cseréljék a kukájukat. Halmai István „ehetõ”,
Horváth István pedig tûrhetõ
mértékûnek nevezte a díjemelési javaslatot, ami 22
százalékos drágulás esetén
havi 200-250 forintos többletterhet jelent a háztartásoknak – a többség végül elfogadta a tarifanövelést, ami
az év utolsó napjától lesz hatályos.
A Kossuth utcai kerékpárútépítés szabálytalanságai miatt kamatokkal együtt
5 millió forintot vissza kell
fizetni a támogató szervnek
– Chomiak Waldemar ezzel
kapcsolatban arra volt kíváncsi, ki követett el hibát, és lehetséges-e az anyagi felelõsségre vonás. A polgármester
elmondta, az Apponyi téri
körforgalomnál a Rákoczi ut-

ca felöli rávezetõ biciklisávokat nem ismerték el a projekt
támogatott részeként. A
projektmenedzser hibázott,
de Szirbik Imre leszögezte,
azért nem kell megróni, mert
a város érdekében próbált
ügyeskedni a szakember. Lekerült a napirendrõl a helyi
intézmények szolgáltatási díjainak módosításáról szóló
elõterjesztés.
Véget ért a pénzbõség,
csak olyan önkormányzati
beruházásra adnak hitelt a
bankok, ami önmagában
megtérül vagy jelentõsen
csökkenti a város kiadásait –
ennek tükrében kellett arról
dönteniük a képviselõknek,
mely projektekhez kérjen
kölcsönt Szentes. Az eredeti
listán több tucat fejlesztés
szerepelt, amibõl végül három maradt. Horváth István
úgy fogalmazott, nem volt
elegáns, hogy a testület által
megszavazott projektlistát a
jogi bizottság szûkítette le.
Azt kérte – és meg is szavazták –, hogy az Ipartelepi úti
kerékpárút és a Kossuth utcai közvilágítás fejlesztése,
valamint a szennyvíztisztító
építése mellett a Tóth József
utca egyirányúsítása is szerepeljen a listán. Chomiak
Waldemar részérõl felmerült,
hogy két iskola energetikai
korszerûsítése idõszerû lenne, de ettõl végül elálltak,
mert ennek terhét a város viselné, hasznot januártól viszont a fenntartó államnak
hozna.
Bíró Dániel

Magát gyalázza meg, aki nem nyújt kezet

Október 23-án több százan
vettek részt az 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepségein. A Kossuth
téri zászlófelvonást követõen
a megemlékezõk a református nagytemplom melletti
kopjafákhoz vonultak, ahol
az önkormányzat, a pártok
helyi vezetõi és a civil szervezetek megkoszorúzták az
emlékhelyet. A következõ
helyszín a megyeháza díszterme volt, ahol elõbb Szirbik
Imre polgármester szólt az
egybegyûltekhez. Azt mondta, ez a nap két ünnepet takar: az egyik a forradalom
kitörése, a másik pedig a
köztársaság 1989-es kikiáltása. Mindkettõ érték, amit becsülni kell. Szerinte az elõde-

ink voltak olyan bölcsek,
hogy együtt léptek a szabadság és a jobb élet érdekében,
s tetteikkel bizonyították,
mire képes egy közösség,
egy nép, ha az összetartás jegyében cselekszik. Hozzátette, a mai viszonyokat, a másik el nem fogadását pontosan szemlélteti, hogy három
56-os kopjafa, emlékmû áll a
város szívében, pedig menynyivel szebb lenne együtt
ünnepelni.
– Ezen a napon három
miniszterelnök tart Budapesten beszédet. Mind a
három fiatalabb, mint én,
és egyik sem hordozza testén a stigmát. Valamiképpen mind a hármat tisztelem, valamiért mind a hár-

Mindenki ‘56-ja

Maléter Pál emlékérmet adományozott Móra Józsefnek
Hende Csaba honvédelmi miniszter az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjének ápolása, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége
elismeréseként. A képviselõ múlt héten vette át az elismerést.

Visszajönnének a helyi egészségügybe a diákok

Több mint 5 milliós ösztöndíj
A felsõoktatásban nappali tagozaton tanuló szentesi
diákok számára hozott létre
szociális ösztöndíjat még
évekkel ezelõtt az önkormányzat. Az idén összesen
5 millió 640 ezer forintot
ítéltek oda 183 fiatalnak, a
támogatásokat múlt szombaton ünnepség keretében
vehették át a hallgatók.
Még évekkel ezelõtt kiválva a Bursa Hungaricarendszerbõl, vissza nem térítendõ támogatást kapnak az

önkormányzattól a hallgatók, mely különösen évkezdetkor jöhet jól számukra, s
melyet szabadon felhasználhatnak, további elõnye, hogy
a felsõoktatási intézmények
ezt a támogatási formát nem
számíthatják
be.
Mint
Lencséné Szalontai Mária, a
szociálpolitikai osztály vezetõje elárulta, a diákoknak
igényelniük kellett a támogatást. 183 hallgatónak meg
is ítélték az egyszeri ösztöndíjat, csupán egy kérelmezõ

Vida Titanilla és Törõcsik Fatime
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volt, aki a családjában az egy
fõre esõ magas jövedelem
miatt nem kaphatta meg
méltányossági alapon sem.
Akik viszont meghívást
kaptak a városháza dísztermébe, Szirbik Imre polgármestertõl azt hallhatták, ez a
támogatás talán csepp a tengerben, de köztudott, a települések nehéz helyzetben
vannak, s a város a maga
eszközeivel próbál segíteni.
Ez az ösztöndíj nem szerzõdés, biztosan lesznek, akiket
tudásuk, képességeik meszszebbre repítenek Szentesnél, de település akkor is figyelni fogja pályájukat, s remélhetõleg érezni fogják a fiatalok is: a városhoz tartoznak.
Homoki-Nagy Mária, egyetemi oktató, a város díszpolgára arról beszélt a diákoknak, a tudás nem csak diplomát jelent, hanem azt is,
hogy el fognak tudni igazodni az életben, érteni fogják,
mirõl szól Európa s a jövõ,
amiben a város is szeretné
õket segíteni.
Akiket a jelenlévõk közül
lapunk megkérdezett, szívesen dolgoznának az iskola

után Szentesen. Így van ezzel Vida Titanilla is, aki a Szegedi
Tudományegyetem
egészségügyi szakán végzi
tanulmányait. Az elsõ évfolyamon, védõnõ képzésben
részt vevõ hölgy a városi
ösztöndíjjal kapcsolatban
úgy döntött, tartalékolja, a
késõbbiekben szeretné azt
felhasználni. Titanilla hozzátette még, hogy nagyon köszöni a támogatást a városnak és személyesen a polgármesternek, akinek beszédét
megindítónak érezte.
Szintén ebben az intézményben, de ápoló képzésben tanul Törõcsik Fatime, s
Titanillával az általános iskolás korukig vezethetõ vissza
az ismeretség, hiszen osztálytársak voltak. Mint
mondta, õ sem szeretné elherdálni az ösztöndíjat, ha
szükséges, jegyzetekre, fénymásolásra költi. Vágya, hogy
mentõs lehessen, amennyiben indul ilyen irányú képzés, abban is részt venne. A
hölgy egyébként két éve fejezte be vízilabdás pályafutását, most inkább a tanulásra
koncentrál. Hiányzik neki a
sport, így nem kizárt, hogy
ha ideje engedi, folytatja
még, azt viszont már egy
szentesinél kisebb klubban
képzeli el.
Darók József

mat lehet tisztelni. Mindegyiket meghallgatnám,
mit mond. Melyik mondja
ki végre azt, hogy a másikkal békét kell kötni. Aki
Magyarország miniszterelnöke volt, vagy van, vagy
lehet, Nagy Imre miniszterelnöksége után, saját magát
gyalázza meg, ha nem hajlandó ezért a népért és
ezért közösségért a másik
felé kinyújtani a kezét. Ez
az a norma, amit ezek a fiatalemberek nehezen vesznek észre – fogalmozott
ünnepi beszédében Donáth
László evangélikus lelkész,
Donáth Ferenc politikus, a

Nagy Imre-per másodrendû vádlottjának fia.
Az ünnep alkalmából átadták a városi kitüntetéseket: az önkormányzat képviselõ-testülete „A Városért”
emlékérmet adományozott
Kovách Péternek, a Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészének, Takács László testnevelõnek,
Tarajossy Zsuzsanna fõorvosnõnek, Valkai Csabának, a
Vasúttörténeti Alapítvány
kurátorának, a Családsegítõ
Központ Tanyagondnoki
Szolgálatának, valamint a
Szentesi Fotókörnek.
B.D.

A kitüntetettek
A Fidesz Magyar Polgári szövetség szentesi szervezete október 22-én egy korabeli Csepel teherautóval szállította a városban az érdeklõdõket.
– Mindenkinek van saját '56-ja, ma is közöttünk élnek a
forradalom szereplõi – kezdte beszédét Kósa Lajos. A Fidesz
alelnöke, Debrecen polgármestere ünnepi gondolataiban párhuzamot vont a múlt és jelen között, mondván: Magyarországnak a saját útját kell járni a szabadság felé.
Miközben felidézte az 56 évvel ezelõtti történelmi eseményeket, kiemelte: amennyiben nincsen ötvenhat, valószínûleg a Kádár-rendszer is máshogy épül ki. Az a rendszer azonban 1989-ben összeomlott és az MSZMP utódjaként megalakult az MSZP. – Ha ötvenhatot komolyan ünnepeljük, akkor
el kell mondani, hogy nincs reformkommunista párt. A politikai térbõl el kell tûnnie az MSZMP utódpártjának. Nem
csak emlékezni kell a mártírokra, hanem tanulni kell tõlük.
Az õ példájukból erõt merítve kell tovább vinni az önállóság
eszméjét – mondta Kósa Lajos, aki Farkas Sándor országgyûlési képviselõvel közösen helyezte el a kopjafánál az emlékezés koszorúját.
B.G.

Katasztrófavédelmisek
elismerései
Az október 23-i nemzeti
ünnep alkalmából fõmunkatársi címet adományozott
Szabóné Banga Judit aszszonynak, a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügykezelõjének Bakondi György tûzoltó altábornagy, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója. Az elismerést az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon vehette át.
Többnapos minõsítõ gyakorlaton vett részt a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentõszervezet és a
HUSZÁR Önkéntes Mentõszervezet. Az ENSZ által kidolgozott kutatási - mentési
tevékenység végzésére többek között Koreából, Ausztráliából, az Egyesült Államokból, és Svájcból is érkeztek kutató – mentõ szakemberek. A mentõcsapatban három csongrád megyei szakember is helyet kapott: Kálmán Rajmund tû. õrnagy, Balázs Csaba tû. törzszászlós és

Fülöp Gábor tû. törzszászlós a
kutatás – mentési komponens tagjai, míg Tátrai János
tû. alezredes a Csapat vezetésében kapott helyet, mint
mûveleti tiszt.
A Hajdúszoboszlón megrendezett gyakorlaton egyszerre két kárhelyszínen,
harminchat órai folyamatos,
megfeszített munka eredményeként a magyar csapatoknak sikerült megszerezniük
a tanúsítványt: a HUNOR
Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentõszervezet mostantól Nehéz Kategóriájú Városi
Kutató-Mentõ Csapat, míg a
HUSZÁR önkéntesei Közepes Kategóriájú Városi Kutató-Mentõ tanúsítványt szereztek.
Az INSARAG Irányelv
szülõatyja, Toni Frisch a gyakorlat végeztével rendezett
ünnepségen kijelentette,
hogy a magyar csapattal bármikor szívesen dolgozna
együtt, tudja, hogy erre a
csapatra bármikor, bármiben
számíthatna.
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Még dolgoznak a járdákon

Idén városszerte 6500
négyzetméteren újulnak meg
a járdák: a napokban a kertvárosi Honvéd utca páratlan
oldalán egy 150 méter hoszszú szakasz felbontásával és
újrakövezésével folytatódott
a program, amelyre idén 56
millió forintot fordít az önkormányzat. A körzet képviselõje, Chomiak Waldemar –
aki többször is interpellált ez
ügyben – üdvözölte, hogy a
lakossági igényeknek megfelelõen ebben a városrészben

is megkezdték a gyalogutak
rekonstrukcióját. Hozzátette,
azt szeretné, hogy jövõre a
páros oldalt is felújítanák, illetve a Honvéd utca Bartók
Béla utca és várostábla közötti részén új járda épüljön,
a Köztársaság utcán pedig
folytatódjon a program.
A Köztársaság utca rövid
szakaszán, a Francia pékség
elõtt, valamint a Kiss Zsigmond utca déli oldalán, a
Balogh és a Zolnay utca között még idén felújítják a jár-

dát – tudtuk meg a kivitelezést végzõ Városellátó Intézmény vezetõjétõl. Varga Sándor elmondta, a Csongrádi
úton, a Penny áruház elõtt,
az Apponyi téren és Klauzál
utcai óvodánál már végeztek
a munkálatokkal, a közmunkaprogram keretében pedig
a Dr. Uhlár István utcán cserélték ki a járólapokat. A
2012-es ütemtervben szerepel még a Vörösmarty utca
északi oldali járdájának felújítása.
B.D.

Középmezõnyben
a vásárlóerõnk

tavaly 90,2, idén pedig 92,2
százalékot ért el a város annál a számításnál, ahol a 100
százalék az országos átlagot
jelzi. Ehhez képest a leggazdagabbak 130 fölött teljesítettek. Szegeden idén 99,8-as
a mutató, de ott például kicsit romlott a helyzet, mint
ahogy Algyõn is, amely 93as értékével második a megyében. A megyei rangsorban utánuk Deszk következik, negyedik helyen pedig
Szentes végzett az idei öszszehasonlításban. Csak öszszehasonlításképpen: Siófoknak 102,5-ös, Kaposvárnak
pedig 97,5-ös az idei mutatója. A legszegényebb települések listáján nincs változás:
Tiszabõ, Alsószentmárton és
Szendrõlád lakóinak a legsanyarúbb a jövedelmi helyzete – a sereghajtó 13 településen változatlanul nem éri el
a vásárlóerõ-index az 50-et.

A válság elõttinél is magasabbra nõtt idén a szentesiek vásárlóereje, amely
a negyedik legmagasabb
Csongrád megyében – derül
ki a Gfk Hungária tanulmányából. A Kurca-parti polgárok jövedelmi helyzete
elmarad a hazai átlagtól, de
jobb a megyeinél.
Másfélszer akkora a legtehetõsebb magyarországi településeken – Telkin, Csopakon, Ürömön, Pakson és
Tiszaújvárosban – élõk vásárlóereje, mint a szentesieké. Többek között ez is leszûrhetõ a Gfk Hungária
legfrissebb vizsgálatából,
amelynek fõbb eredményeit
múlt héten hozta nyilvánosságra a kutatóintézet. A vásárlóerõ az adózás után egy

fõre jutó, rendelkezésre álló,
elméletileg elkölthetõ jövedelmet jelenti (beleértve bármilyen állami juttatást). A
vásárlóerõ értékei azt az elméletileg elkölthetõ jövedelmet tükrözik, melyet a lakosság fogyasztásra, illetve az
állandó havi kiadásokra fordít, mint lakbér, közmûdíjak,
jelzáloghitel, magánnyugdíjpénztári befizetés és egészségbiztosítás, továbbá rekreáció, illetve közlekedés.
Mindezeket figyelembe véve
idén Csongrád megye vásárlóereje 10,2, a szentesieké pedig 7,8 százalékkal marad el
az országos átlagtól.
Szentes idei mutatója azt
tükrözi, hogy a lakosság jövedelmi helyzete jobb, mint
a válság elõtt: 2007-ben 91,1,

B.D.

2012. október 26.

Biztonságos játszóterek
(folytatás az 1. oldalról)
A Széchenyi ligetben ottjártunkor a Kiss Bálint Református Iskola harmadikos
osztálya játszott. – Amikor jó
az idõ, tavasztól télig ki
szoktunk jönni tanítás és
napközi közötti idõben –
mondta Szegedi Zoltán tanár.
– Szeretik a gyerekek, kulturált a játszótér és közel van
az iskolához. Csendes, biztonságos és a nagy fák árnyékot adnak. A múzeum
melletti csapból lehet inni,
vannak szemetesek. Egyedül
az illemhellyel van probléma, sokszor tapasztaljuk a
tisztaság hiányát.
Egy anyuka két kislánnyal
jött ki. – Ide a ligetbe vagy a
Hõsök erdejénél lévõ játszótérre járunk – mondta Erzsébet. Utóbbinál az a baj, hogy
sem ivókút, sem kuka nincs.
A ligetben az egyik mászóka
mozgósodott ki és egész
nyáron veszélyes volt.
Egyébként jók az eszközök, a
gyerekek szeretik.
Egyedül Magyartésen nem
felel meg a szabványoknak a
játszótér, de az sem balesetveszélyes. A tervek szerint
jövõre tudják újjáépíteni, az
anyagi lehetõségek függvényében. A Pinokkió játszóteret tíz évvel ezelõtt adták át
a Kertvárosban. Akkor kerí-

tés is készült, amit azóta ismeretlenek több helyütt
megbontottak a könnyebb
bejutás érdekében. A hiányzó részek helyére sövényt ültet az õsz folyamán a városellátó. A többi játszótér körül
nincs kerítés, bármikor, bárki
használhatja. A jelenleg felújítás alatt álló Klauzál utcai
Hétszínvirág óvodához tartozó játszóteret bekerítik.
A Hõsök erdejében 2010ben épült játszótéren kiépítették a vezetékes ivóvízhálózatot, valamint padokat,
szemeteseket helyeztek ki. A
többi játszótéren csak elvétve akad ivóvíz vételezési lehetõség. A 2004-ben átadott
Gulliver játszótér mára szinte teljesen tönkrement, a padokat kifordigatták, a kukákat elhordták és eltûnt egy
hinta is. A közel tízmillió fo-

Cigiért még nem büntettek
Az önkormányzat helyi rendelete alapján tilos a játszóterek területén a dohányzás és állatok sétáltatása. A szabály betartását a közterület felügyelet ellenõrzi. Nem tapasztaltak dohányzást, kutyasétáltatással kapcsolatban
azonban már szabtak ki büntetést – tájékoztatott Kóczán
István, a felügyelet vezetõje. Elsõ esetben figyelmeztetnek, ha ez nem használ, akkor közösség ellenes magatartás címén tesznek feljelentést. A szabálysértés 50.000 Ftig terjedõ helyszíni bírsággal, illetve 150.000 Ft-ig terjedõ
közigazgatási bírsággal sújtható.

530 millióért perelnek
Magyar József, a Hungerit Zrt. vezérigazgatójának meghallgatásával folytatódott a Négy Mancs
kontra Hungerit per október 18-án a Fõvárosi
törvényszéken. Helmut Dungler, a Négy Mancs
Alapítvány elnöke nem jelent meg a tárgyaláson.
Jogi képviselõje azt mondta, hogy az állatvédõ

szervezet vezetõjét számos fenyegetés érte az
utóbbi hónapokban, ezért nem jött el. Magyar József a tárgyaláson részletesen elmondta, hogy
valamennyi európai és a magyar elõírásnak
megfelelõen állítják elõ termékeiket. Az 530 milliós kártérítési per februárban folytatódik.

Szentesi édesanya a Lázár-baleset áldozata
Egy 37 éves szentesi édesanya vesztette életét abban
a szerda reggeli balesetben,
amelynek Lázár János Mi-

niszterelnökséget vezetõ államtitkár is részese volt: a
politikust szállító kisbusz
egy Ford Fiesta típusú sze-

mélygépkocsival ütközött
össze a M5-ös autópálya
kiskunfélegyházi szakaszán.

rintból megvalósult park játékait az eredeti tervek szerint 3-16 éves korúaknak építették, azonban már az átadás utáni elsõ hónapokban
látszott a gondatlan használat eredménye. Mivel az újjáépítéshez sem saját forrás,
sem pályázati lehetõség
nincs, ezért egyelõre a jelenlegi állapotában marad a
Gulliver játszótér. A helyi
rendelet szerint játszótereket
és azok felszereléseit kizárólag 14 éven aluli gyermekek
használhatják. 6 éven aluli
gyermekek a játszótereken
csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.
A játszóeszközök kötelezõ
szabványossági felülvizsgálata négy év múlva esedékes,
remélhetõleg addigra tovább
bõvül a számuk.
Besenyei

A Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság tájékoztatása szerint az elsõdleges adatok alapján egy Ford
Fiesta típusú személygépjármû Budapest felé a belsõ
sávban haladt, majd eddig
tisztázatlan okból több alkalommal letért az útról, és a
szalagkorlátnak ütközött. A
második ütközésnél a Ford
átsodródott a külsõ sávba,
ahol a vele azonos irányba, a
közlekedési szabályoknak
megfelelõen haladó, a politikust fõvárosi munkahelyére
szállító VW Multivan kisbusz vezetõje már nem tudta
elkerülni az ütközést. A személygépkocsiban utazó 37
éves szentesi nõ életét vesztette. Lázár Jánost és sofõrjét,
egy minisztériumi alkalmazottat 8 napon belül gyógy-

uló könnyebb sérülésekkel
szállították kórházba, de
még délelõtt mindketten elhagyhatták az intézményt.
Ittasság egyik jármûvezetõnél sem merült fel.
– A legnagyobb tragédia
az, hogy meghalt egy ember
– mondta Lázár János az
MTI-nek balesetével kapcsolatban. – Nem tudom kifejezni az együttérzésnek, a részvétnek azt a fokát, amely
vissza tudná adni, amit gondolok, amit érzek. Meg fogom keresni a családot, és
amiben tudok, igyekszem
majd segíteni nekik – tette
hozzá a politikus, aki elmondása szerint éppen olvasott,
amikor Kecskemét közelében felkiáltott a gépkocsivezetõ, hogy itt az út közepén
egy autó. Az, hogy hogyan

került oda a személygépkocsi, egyelõre tisztázatlan.
Noha a rendõrség hivatalosan nem adott tájékoztatást az áldozat személyérõl,
koradélután már országos
bulvárlapok újságírói topogtak a család háza elõtt. Ezekben a lapokban megjelent,
hogy az elhunyt, K. Tímea a
Tescónak dolgozott, országszerte áruházakat ellenõrzött. Értesüléseink szerint
szerdán is munkaügyben
utazott. Azt is megtudták az
újságok, hogy Tímea férje
nem a hatóságoktól értesült
a borzalmas tragédiáról.
Csupán egy óra telt el a tragikus baleset után, amikor
maga is az M5-ösön autózott
Kecskemét felé. Felismerte
felesége összetört kocsiját az
út szélén. A gimnazista fiával, Tomival magára maradt
férfi senkit sem hibáztat a
történtekért, bízik az igazságszolgáltatásban.
Munkatársunktól
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Sokszor 48 órát ügyelt

Szentes Városért Emlékérmet vehetett át Tarajossy
Zsuzsanna, a Dr. Bugyi István Kórház kardiológiai
szakrendelését vezetõ fõorvos, kiemelkedõen végzett
gyógyító munkája eredményeként, mellyel hozzájárult a lakosság egészségének megõrzéséhez. Napi 4050 beteget látnak el a szakrendelésen, ami nagyon
nagy szám. Stresszes a
munkája, de végezni szeretné nyugdíjazásáig.
- Sok a beteg – mondja a
pályáját 32 évvel ezelõtt kezdõ szakember. Rossz a lakosság egészségi állapota. A
helytelen életmód, a mozgáshiány, a rossz táplálkozás
és a stressz a szív- és érrendszeri betegségek fõ kiváltója.

A járóbeteg ellátáson kivizsgálják a pácienseket, ha
szükséges, gyógyszert írnak
fel, súlyosabb esetben továbbküldik mûtétre Szegedre. Tanácsot adnak a helyes
életmód kialakításához,
azonban, mint mondja, ezt
csak a betegek egyharmada
tartja be.
A kardiológiai szakrendelést 2006 óta vezetõ fõorvos
szabadidejében olvas, sportol, biciklizik és tornázik. Bevallása szerint nem közéleti
személyiség, inkább a családdal szeret lenni. Gyermekei, 30 éves lánya és 27 éves
fia nem követte õt az orvosi
pályán. – Nem akartak orvosok lenni. Talán közrejátszott
a döntésükben, hogy kiskorukban keveset láttak en-

Kihasznált a
Közösségi tér
Szentesi Családsegítõ
Központ Közösségi tér a hivatalos neve, de legtöbben
Dózsa-házként ismerik. Közel két évvel a felújított
épület átadása után a szakmai vezetõ, Barát László és
az Információs iroda koordinátora Kozma Edit számoltak be tapasztalataikról lapunknak.
Nagyon sok civil szervezet
és közösség találta meg az intézményt az elmúlt másfél
évben. Több csoport rendszeresen tartja foglalkozását a
Kurca parti épületben. – Általában délután kettõ és este
nyolc óra között vagyunk
nyitva, péntekenként éjfélig,
amikor a Pepita macska klub
tartja összejöveteleit – kezdte
Kozma Edit. Hétvégén is
nyitva tartunk, szombatonként általában klub-foglakozások, értekezletek, konferenciák zajlanak, vasárnap
délelõttönként a baptista
gyülekezet tartja összejövetelét a házban.
Az épület felújítására beadott pályázat eredeti célként

egy olyan hely létrehozását
jelölte meg, amelyet önszervezõdõ csoportok, fiatalok
használhatnak ingyenesen.
Segítséget, tanácsot adunk a
fiataloknak a felmerülõ kérések, problémák megoldásában és az igényelt programok megvalósításában. Segítünk tovább gondolni, elindítani egy-egy ötletet, vagy a
kapcsolatrendszerünkön keresztül ajánlunk megfelelõ
személyeket.
Az intézmény mûködésérõl a szakmai vezetõ beszélt. – A családsegítõ központon keresztül finanszírozza mûködésünket az önkormányzat. Az éves költségvetésünk 5,5 millió forint, ami a
két alkalmazott bérét és járulékait, valamint a rezsiköltségeket fedezi. Pályázatokból
idén további kétmillió forinthoz jutottunk, amit különbözõ rendezvények szervezésére fordítottunk. Egy nagyobb
pályázatunkat sok vita után
a kiíró elutasította, majd
mégis nekünk adtak igazat,
de az elhúzódó elbírálás mi-

OTTHONÁBA JÖN A SEGÍTSÉG!
A Gondozási Központ munkatársai több évtizede állnak
az idõsek szolgálatában. A házi segítségnyújtás keretében
az igénylõk otthonában nyújtanak szakszerû segítséget,
azon személyeknek, akiknek önmaguk ellátása
nehézségekbe ütközik.
Szolgáltatásaink: étkezésnél segítségnyújtás, gyógyszeríratás,
bevásárlás, vérnyomás mérés, orvoshoz kísérés, gyógyászati
segédeszköz igénylés, fürdetés, mosás, hivatalos ügyintézés,
lelki támogatás, közösségi programok szervezése,
veszélyhelyzetek elhárítása.
Térítési díj jövedelemtõl függõen kerül megállapításra.
Várjuk szeretettel megtisztelõ érdeklõdésüket!
Elérhetõség: 6600 Szentes, Nagyörvény u.53. Földi Zsoltné
Telefon: 63/312-391 vagy 30/655-23-65
„Jó cselekedet az, ami boldog mosolyt varázsol más arcára”

gem. Akkoriban az volt a
szokás, hogy az orvosi ügyelet hétvégén 48 órás volt.
Szombaton bementem és
majd csak hétfõn este értem
haza, mert az normál munkanap volt. Ilyenkor a gyerekek meglátogattak az apjukkal.
A Városért Emlékérem
odaítélése meglepetésként
érte. – Gondolkoztam, miért
is kaphattam. Tulajdonképpen csak a munkámat végzem. Statisztikai adatok szerint az orvosok korábban
halnak meg az átlag népességszámhoz viszonyítva.
De köszönöm, jól vagyok –
mondja mosolyogva. – Innen
szeretnék nyugdíjba menni.
A Városért Emlékérem
odaítélésnek indoklása szerint Tarajossy Zsuzsanna a
betegeket a legjobb tudása
szerint, udvariasan, figyelmesen és kedvesen látja el.
Lelkiismeretes munkájáért
minden beteg szereti és tiszteli. Több mint három évtizedes áldozatos gyógyító munkája elismerésre méltó. 1987ben szerezte meg a belgyógyász-, majd 1992-ben a kardiológiai szakvizsgát. 1992ben adjunktus, 2001-ben fõorvosi kinevezést kapott.
Besenyei
att valószínûleg nem jut
plusz forrás a mûködésre. Az
épület felújítására elnyert
összeg felhasználásnak egyik
feltétele, a közösségi tér további öt éves fenntartása és
mûködtetése. Azaz az önkormányzatnak még három évig
kell biztosítania támogatást.
Kérdés, hogy az önkormányzatok jelenlegi helyzetében,
mennyi jut majd jövõre mûködésre.
A statisztikák szerint naponta átlagosan száz fõ használja a Közösségi teret. Többek között egészségmegõrzõ
programok, filmklub, néptáncház szerepel a kínálatban, de tart rendszeres összejövetelt több egyesület, sportklub, a Rotary Interact Klub
tagjaitól a Gedeon társaságon
keresztül az Amatõr festõkig.
– A Közösségi tér egy jó lehetõség azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek
nincs pénze és helye. A két
éves mûködés bizonyította,
hogy nagy igény van a Közösségi térre. Több esetben
komoly szervezést igényel,
hogy mindén igénynek helyet adjunk – mondta Barát
László.
Besenyei

A városi
könyvtárban...
…október 29-én, hétfõn 18
órakor Kilófaló sorozat szerzõje mutatja be könyvét a közönség. A bemutató után
Szoó Judit mesél a fogyásról,
életmódváltásról, sütésrõl-fõzésrõl diétás életmódról. A
beszélgetést követõen kóstoló is lesz a kilófaló süteményekbõl.
…október 30-án, kedden
18 órakor A grafológia
akltuális kérdései címmel K.
Horváthné Szabó Edit grafológus tart elõadást.
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„Azok a boldog emberek, akik a helyükön vannak.“

Az intézményvezetõ
lelkész
Szentes Város Önkormányzata Szentes Városért
Emlékérmet adományozott
Kovách Péter lelkésznek,
aki projektmenedzserként
aktív szerepet vállalt a városközpont megújításában a
városképet döntõen befolyásoló Református Nagytemplom teljes felújításában és a Kossuth tér 4. szám
alatti épületegyüttesben kialakított Idõsek Otthona
létrejöttében.
Kovách Péter 1989-ben
kezdte lelkészi szolgálatát
feleségével együtt Somogy
megyében, tíz évvel késõbb
kerültek Szentesre, miután
Gyömrõn befejezték a templom belsõ renoválását és a
gyülekezeti ház külsõ felújítását. Tulajdonképpen egyik
építkezésbõl csöppentek a
másikba. – Gyakorlatilag
2000-tõl folyamatosan zajlott
a Nagytemplom felújítása –
emlékezik vissza a lelkész.
Akkor kezdõdött templom
tetõszerkezetének cseréje az
iskola felõli részen, és a
Templomi Galéria kialakítása pályázati forrásból, a város anyagi támogatásával.
Második lépésben a karzat
megerõsítése és a templom
renoválása kezdõdött el
2006-ban. Majd közel egymilliárd forintos beruházásban megvalósult a templom
teljes felújítása, az idõsek otthonának létrehozása és a
Kiss Bálint utca felújítása. A
várossal közösen készített
eredményes pályázat megvalósulása nem emberi dolog – mondja. Az Úristen nagyon szereti Szentest. Szerintem az elmúlt húsz évben
nem történt ilyen mértékû

beruházás hazai egyházközségben, ráadásul egy baloldali városvezetés és egy keresztény közösség együttmûködésében. Külön örülök,
hogy a polgármesteri hivatal
munkatársaival rendkívül jó
kapcsolatban dolgoztunk
együtt.
– Az Úristen hatalmát bizonyítja számomra az elmúlt
idõszak, ami alatt sok csodát
éltem át. Örülök a Szentes
Városért emlékéremnek, de
úgy érzem nem az én érdemem. Mint megtudtam, a
presbitérium terjesztett a díjra, amit nagyon köszönök
nekik. Az ember bárhol szolgál, az a dolga, hogy az ottani közösség épülését, a település gyarapodását segítse.
Köszönöm a feleségemnek
és a lányomnak a támogatását és a megértését. Nagyon
feszült idõszak volt a templomfelújítás, amit õk viseltek
el. Ritka pillanat volt az életemben Zorán koncertje a
Nagytemplomban, amikor a
Kell ott fenn egy ország címû dalát énekelte. Mennyivel másabb érzés ezt a temp-

lomban hallani, mint bárhol
máshol. A koncertnek volt
köszönhetõ egy kétmillió forintos adomány is: egy szentesi származású férfi a plakáton olvasta, hogy a bevétel egy részével az orgona
felújítását támogatjuk. Megkeresett és megkérdezte,
mennyi hiányzik a szükséges összegbõl. Egy hét múlva a számlánkra érkezett a
pénz.
Kovách Pétert a Szentesi
Református Idõsek Otthona
vezetésével 2008-ban bízta
meg a presbitérium, az egyházközség vezetõ testülete. Közel áll hozzám a szociális
terület, de ez nem meglepõ
egy lelkész esetében – vallja.
– Az intézményvezetõ poszt
betöltéséhez alap- és szakvizsgát tettem egy 2 éves
képzésen. A napi munka
mellett lelkészi teendõket is
végzek, bibliaórákat tartok.
Minden munkához elhivatottság kell – mondja. – Azok
a boldog emberek, akik a helyükön vannak. Én boldog
ember vagyok.
B.G.

Adomány a mentõknek
A 2009 végén létrehozott
Szentes Kistérségért Mentõ Alapítvány újabb adománnyal gazdagodott. A
Hunor Coop Zrt. a szeptember elején rendezett 11.
Lecsófesztiválra látogatott
vendégek által vásárolt támogatójegyekbõl szárma-

zó bevételt egészítette ki
ugyanakkora összeggel. Az
így összegyûlt 200 ezer forintot Mészáros Zoltán, a kereskedelmi cég vezérigazgatója adta át szerdán.
Holman István, az alapítvány elnöke valamint Harangozó Roland és Hajdú Ta-

más kuratóriumi tagok egy
saját készítésû emléklappal
köszönték meg a támogatást. Az összegbõl a hamarosan beköszöntõ télre és a
csúszós utakra tekintettel,
vákumos rögzítõ eszközöket és új hordozó táskákat
vásárolnak.
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Két gyõzelemmel rajtoltak a kézisek
Ismét van felnõtt férfi kézilabdacsapata Szentesnek.
Ahogy arról korábban már
beszámoltunk, a tavalyi
esztendõben, a Kunszentmárton színeiben szereplõ
szentesi juniorkorú fiatalok
hazatértek, és rutinos játékosokkal kiegészülve elindultak a megyei felnõtt bajnokságban.
Két gyõzelemmel kezdte
szereplését a hatcsapatos
megyei bajnokságban a
Szentesi Sportiskola kézilabda-csapata. Az elsõ összecsapáson a Deszk volt az ellenfél hazai környezetben, és ha
szoros mérkõzésen is, de sikerült kiharcolnia a gyõzelmet a Komáromi Endre- Orosz
Péter (2), Jártass Zoltán (3),
Vojkovics Gyula (7), Juhász József (1), Jordán Gusztáv (7),
Czesznak György, cs: Pólya
Sándor (3), Barath Kristóf (3),
Stiak Tibor (2), Havasi Ferenc
(4) és Szántó Zsolt összeállítású együttesnek. A második
mérkõzésén már sokkal magabiztosabb gyõzelmet aratott a csapat, mégpedig Szegeden, az egyetemisták ellen. Az SZTE-EHÖK SE
együttesét 33-22-re verték a
mieink, gyakorlatilag „félgõzzel”, így a mérkõzésen a
legfiatalabbak is játéklehetõséghez tudtak jutni. – Örömteli, hogy a csapat nagy ré-

sze szentesi játékos, igaz, 4-5
légióssal is erõsítettünk,
mint például a Békés NBI/bs csapatából igazolt és szeptembertõl a Szentesi Sportiskolánál edzõ/technikai vezetõként dolgozó Vojkovics
Gyulával, a tavalyi NB II-es
kunszentmártoni gólvágó
Jordán Gusztávval, kapuban a
Pick Kézilabda Zrt.-tõl igazolt Komáromi Endrével,
a HKE-bõl érkezõ Juhász Józseffel – mondta Czesznak
György, a Sportiskola vezetõje, a csapat játékos-edzõje. –

A korábban a Kunszentmártonban kézilabdázó juniorkorú fiatalok már nem szerepelnek ott, a szövetség
ugyanis a kettõs igazolással
játszó csapatokat alanyi jogon nem engedi felkerülni
az NB II-be, márpedig nekünk ez a célunk, így nem
kockáztattuk meg, hogy másoktól függjön a következõ
évi NB II-es szereplésünk.
A Szentesi Sportiskola legközelebb október 27-én, 19
órakor lép pályára a Dr.
Papp László Sportcsarnok-

Nõi Magyar Kupa és Fradi az uszodában
Egy gyõzelem, egy vereség a Hungerit Szentesi VK
nõi vízilabda-csapatának elmúlt heti mérlege. Különösen az Eger elleni, 8-3-ról
elbukott rangadó a fájó.
Szombaton és vasárnap a
Magyar Kupában, hazai
környezetben a Szentes célja a továbbjutás.
A honi pontvadászat legerõsebb csapat, az Eger ellen,
idegenben szeretett volna jó
és szoros mérkõzést játszani
Zantleitner Krisztina együttese. Arra forgatókönyvre
azonban, ahogy az elsõ két
negyed sikerült, biztos, hogy
nem gondoltak a mieink.
Kotováék ugyanis pompás játékkal az elsõ két negyedet
követõen már 7-2-re és 8-3-ra
vezettek, a válogatottak sorát felvonultató Eger csak
asszisztált a szentesi parádéhoz. A nagyszünet után jött a
feketeleves: az addig parádézó Hungerit elbizonytalanodott, már a védekezés sem
ment úgy, mint korábban, a
házigazdák pedig egyre kö-

zelebb és közelebb kerültek
a mieinkhez, mígnem 11-11es állást követõen a vezetést
is átvették. A vége 14-11 lett
oda úgy, hogy az utolsó 5
percben már gólt sem tudott
szerezni a szentesi csapat. –
Nagyon készültünk az Eger
elleni mérkõzésre – mondta
Hevesi Anita, az együttes csapatkapitánya. – A találkozó
elsõ felében jól védekeztünk,
hatékony volt a támadójátékunk, sajnos ezt a koncentrált játékot nem tudtuk négy
negyeden keresztül végigvinni. A végére fejben is elfáradtunk, és az sem nekünk
kedvezett, hogy rövidebb
volt a kispadunk. Mindkét
érzelmi végletet megéltük
ezen a mérkõzésen, és bár
v e re s é g e t s z e n v e d t ü n k ,
igyekszünk hasznosítani a
rangadó tapasztalatait. Az
biztos, hogy az Eger sem
verhetetlen ellenfél.
A Hungerit szombaton a
Honvéddal játszott bajnokit,
és sima, 15-7-es gyõzelmet
aratott a csapat, az ellen a

Honvéd ellen, aki a Magyar
Kupa október 27-28-i, városunkban megrendezésre kerülõ csoportkörében is az ellenfelek között szerepel a
Dunaújváros és az Újpest
társaságában. A csoportból
az elsõ kettõ jut tovább a november végi négyes döntõbe, a Hungerit célja nem lehet más, mint a „Final Four”.
A szentesi hölgyek október
27-én, szombaton 11 óra 30
perckor a Honvéddal, 17
órakor a Dunaújvárossal,
másnap 11 óra 30 perckor
pedig az Újpesttel mérkõznek.
Ami a férfiakat illeti: a
címvédõ Vasas elleni szerdai
hazai mérkõzést 11-6-ra elveszítették a szentesiek. A mieink az idei elsõ nagy rangadójukat a Ferencváros ellen
játsszák a ligeti uszodában.
A mérkõzésre szombaton, a
nõi meccset követõen, 19
órakor kerül sor a sátortetõ
alatt, minden bizonnyal remek hangulatban.
HV

Világkupa-ezüst
Ezüstérmes lett a magyar bajnok László
Csaba–Páli Viktória a WDSF standardtáncok
világkupáján Hongkongban. A kétszeres világjátékok-résztvevõ Szilver Táncsport Egyesületbeli párosnak ez volt az eddigi legjobb
eredménye. A László-Páli duó korábban két
nyílt nemzetközi viadalon is gyõzni tudott,
Nagybányán és Ljubljanában. Több értékes
döntõs helyezésük volt, de kiemelt versenyen most állhattak elõször dobogóra. László Csaba 2005-ben Duisburgban és 2009-ben
Kaohsiungban is tagja volt a magyar csapatnak a világjátékokon. Elõbbi játékokon Szögi
Szilviával, utóbbin pedig Mikes Annával versenyzett.
László Csaba és Páli Viktória a legelõkelõbb helyezéssel bíró magyar páros, jelenleg
a standard világranglistán a huszonegyedik
helyen állnak.

ban, ezen az estén a
MAROSTÕ együttese lesz az
ellenfél, a mérkõzésre a belépés díjtalan. Sajnos szintén
ebben az idõpontban rendezik a férfi vízilabdázók mérkõzését is, így a szentesi
sportrajongóknak választaniuk kell a két program között. Talán a jövõben úgy lehet majd alakítani a mérkõzések kezdési idõpontjait,
hogy azok ne fedjék egymást.
H.V.
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Labdarúgás

Vincze: egy
ide, egy oda
Elszenvedte elsõ vereségét a megyei másodosztályú
bajnokságban a Szentesi
Kinizsi labdarúgócsapata. A
mieink tíz fordulót követõen elõször hagyták el vesztesen a pályát, de továbbra
is élen állnak a tabellán.
Sajnos rosszul kezdõdött a
Sándorfalva elleni találkozó,
hiszen egy beadást követõen
a menteni igyekvõ Vincze lábáról már a 3. percben a
Szentes kapujába került a
labda. Igazán nagy lehetõség
ezt követõen egyik kapu
elõtt sem alakult ki, a mieink
igyekeztek átvenni az irányítást, a hazaiak azonban szervezetten, kapujuk elé betömörülve védekeztek, így
meddõnek bizonyultak a Kinizsi-akciók. A második félidõben viszont sikerült az
egyenlítés, Vincze Zoltán ezúttal az ellenfél kapuját vette
be egy fejes góllal. A találkozó azonban, amelyen inkább
a döntetlen lett volna a reális
eredmény, a 89. percben a
vendéglátók javára dõlt el,
egy pontrúgás után ugyanis
Szél kapujába került a labda.
– Sajnos pontatlanul ját-

szottunk, három-négy átadást nem tudtunk normálisan kivitelezni egymás után
– mondta a mérkõzést követõen Bozóki Zoltán vezetõedzõ. – Az akarattal nem
volt gond, igyekeztünk,
mentünk elõre, de ezen a napon nem úgy ment a játék,
mint korábban. A héten az
lesz a feladatunk, hogy helyre tegyük magunkban a vereséget, ami szokatlan érzés
számunkra, de bízom benne,
hogy a Gyálarét ellen motiváltan játszva ismét a gyõzelemnek örülhetünk majd.
A Kinizsi, veresége ellenére, továbbra is vezeti a táblázatot, de már csak három
ponttal, hiszen a nagy vetélytárs Makó ezúttal gyõzni
tudott, így faragott a hátrányából.
Az ifjúsági együttes sokkal
simábban vette a sándorfalvi
akadályt, a mieink 8-0-ra
nyertek hasonló korú vetélytársukkal szemben.
A Gyálarét elleni bajnoki
szombaton, 14 órakor kezdõdik a Pusztai László Sporttelepen, az elõmérkõzést az ifjúságiak játsszák.
hv

Százakat csábított
a Nippon Zengo

Fotó: Vidovics
Reggel 8-tól este 8-ig dübörgött a Wellness Colosseum október 23-án. A 12 órás
Aerobik és Fitnesz napon 12
edzésstílust próbálhatott ki a
több száz tornázó, de a sláger
egyértelmûen itt is a szentesi
szabadalom, a Nippon Zengo
volt.
Miért írtuk, hogy itt is?
Nemrégiben Budapesten a Fit
Balance fitnesz rendezvényen
széles körben is megismerhették az aerobik hívei a karate
mozdulatokra épülõ új testedzési formát, így a nemzeti ünnepünkre meghirdetett
program nem csak helybelieket csalt a Colosseum termeibe, de jöttek a Zengót kipróbálni többek között a fõvárosból, Kecskemétrõl, Vásárhelyrõl is.
Bár október 23-án, hasonlóan a Wellness Colosseum korábbi nagyrendezvényeihez,
óránként váltották egymást a
különbözõ tornák, s bemutatkozott a Magyarországon egy
hónapja létezõ PRO-SKI sí-

szimulátor is, a Colosseum
szolgáltatásai közül a Nippon
Zengót választotta például
Szalka Andrea, egykori szentesi
táncos, aki 2008-ban és 2011ben az év hazai nõi fitnesz
presentere volt. Õ is derekasan
megizzadt, majd kedvezõen
nyilatkozott az új aerobik stílusról. Andrea lesz az egyik
vezetõje a budapesti Nippon
Zengo-óráknak, ugyanis már
több ottani klub is érdeklõdött,
hogy felvenné kínálatába az új
„õrületet”.
Ez utóbbit már Brezovai Sándor 6. danos kyokushin karate
mester fogalmazta meg így, a
Nippon Zengó, mint mondta,
teljes egészében az õ szabadalma, mind Japánban, mind
Magyarországon levédettetett
trademarkjaival indul hódító
útjára a Zengo.
„Építsd újra önmagad!”- ezt
jelenti a japán kifejezés. Az öt
évvel ezelõtt létrehozott Nippon Zengo alapja a karate, ám
annál lazább, kötetlenebb, s
populárissá teszi magát a

harcmûvészetet is. Hasznos kiegészítõ sportágként is, kardiomuscularis hatása miatt.
A helybeli tagság 100 fölött
van, a Zengo legkisebb gyakorlója 9 éves, a legidõsebb 60
feletti. A mostani egészségnapon 45 percig tartott az óra, de
szokásosan hetente háromszor
másfél órán át vezeti az edzéseket a karatemester. Rajta kívül Locskai József, Pap Szandra
és Bagi Alexandra diktálták a
tempót a fitnesznapon a különbözõ órákon.
A Nippon Zengo oktatóinak
kiválasztása, képzése folyamatosan zajlik. S hogy a karate és
a Nippon Zengo hogyan találkozik, egy év végi harcmûvészeti gálán a küzdõsportok
képviselõi is megtudhatják,
Budapesten a Stefánia Palotában. A nagyszabású rendezvényen Brezovai karate és Zengo
bemutatót is tart, s itt ismertetni fogja a tornastílus elõnyeit,
hozadékát a harcmûvészek, a
fitnesz- és aerobikrajongók
számára.
(x)
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H O L- M I ?
Október 26-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével. Idõszaki kiállítás: 35 éves
a Tájak, korok, múzeumok mozgalom. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti
látványraktár keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra között látogatható a Széchenyi ligeti
épületben. Idõszaki kiállítás:
Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítása.
Városi könyvtár
Bíró Jenõ emlékkiállítása látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.
Mûvészetek Háza
Szentesi õszi tárlat – A mûvészeti iskola tanulóinak képzõmûvészeti alkotásaiból nyílik kiállítás
október 28-án, vasárnap 10 órakor. Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya és nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van
lehetõségük az érdeklõdõknek.
Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.
Tokácsli Galéria
Berkecz István festõmûvész
munkáiból rendezett tárlat október 27-ig várja a látogatókat.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A XVIII. Alföldi Fotószalon zsûrizett alkotásait bemutató kiállítást tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Galéria Kávéház és Étterem
Szánthó Tibor kiskunfélegyházi
fotós – Falak címû kiállítása november 5-ig látható nyitvatartási
idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Október 25-29.
17.30 óra Jégkorszak 4. Vándorló kontinens – amerikai
animációs film,
20 óra Apa ég! - amerikai vígjáték.

„Azt tanítom: mindenki pótolhatatlan“
Kislányként a lakásukban rendszeresen megforduló híres énekesektõl jött
lázba, ma pedig az emberek
szeretetébõl töltekezik
Malek Andrea. A musical-és
jazz színpadokról, és újabban a The Voice címû tévémûsorból egyaránt ismert
színész-énekesnõ igazi zenész családban nõhetett fel,
a mûvelõdési központ pódiumbérletének elsõ elõadásán édesapjával, id. Malek
Miklóssal megidézték az
egész famíliát.
– Kétlaki életet él, hiszen
Ausztriában alapított családot, itt is, ott is dolgozik.
Lát különbséget a magyar és
az osztrák közönség között?
– Mi nagyon hangosak, sírósak vagyunk, az osztrákok
visszafogottabbak, nem hamarkodják el a véleménynyilvánítást. Elkényeztetett
az ottani közönség, rengeteg
kiválóság fordul meg náluk,
s ha különösen tetszik nekik
valami, akkor hajlandóak jól
érezni magukat a pénzükért,
akár felállva tapsolnak. Szerencsére manapság már Magyarországon is merik jól
érezni magukat az emberek.
– Módja volt otthonukban
hazai kiválóságokkal találkozni?
– Sokaknak hangszerelt
édesapám, így teljes volt az
átjárás nálunk. Zorán, Katona Klári, Szécsi Pali, Ihász
Gábor, Hofi Géza, az Express
együttes járt hozzánk. Jó volt
ilyen közegben felnõni, ehhez hozzászokni. Sokat járhattam koncertekre, mígnem
16-17 évesen az a megtiszteltetés ért, hogy vokálozhattam is, akkor azt hittem, el-

ájulok. Amikor megszülettem, édesanyám (Toldy Mária
– A szerk.) már nem énekelt,
de otthon tanított, én a zongora alól figyeltem. Sok Máté Péter-dalt akkor tanultam
meg a tanítványoktól, adott
esetben hibás szöveggel.
– Három gyermeket nevel,
közülük valaki révén folytatódik a zenés családi hagyomány?
– Igen, büszkén mondhatom, hogy megteremtõdött a
mi kis bázisunk ott Bécs szé-

lén egy kis faluban. Méghozzá magától teremtõdött meg,
a fiúk kerestek maguknak
hangszert. Lesz rendes szakmájuk is, a nagyfiam mûszaki pályát választott, amellett
10 éve dobol. A délszláv
népzenével foglalkozik, engem is terelget felé, s a magyar népzene felé is, amit
mindig is szerettem, csak sosem volt lehetõségem a musical és a jazz mellett, nem
tudtam, hogy fogjak hozzá.
A kisebbik fiam kereskedelmi szakot fog választani,

õ trombitál. Most már részt
vesznek a zenekaromnak abban a formációjában is, amikor gyerekdalokat, megzenésített verseket játszunk.
– Miért vállalta el a The
Voice-ban az egyik Mester
szerepét?
– Nagyon megtisztelõ a
feladat, már maga a gondolat is, ha úgy látják, én már
tudok annyit, hogy megítélhessek másokat. Ez felelõsség is, igyekszem ezzel nem
visszaélni. Most érkeztünk
nehéz fázishoz, mert a négy
Mesternek el kell döntenie,
hogy a 12 versenyzõjük közül melyik 6 fog továbbjutni.
Õvelük aztán tovább foglalkozunk, s nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Ami engem illet, azt nézem, hogy az illetõ most éppen olyan formában van-e,
hogy ezt az egész küzdelmet
kibírja, és nem törik meg akkor sem, ha éppen nem õ
nyeri meg. Vagy ha õ nyeri
meg, akkor meg ezt a hírnévvel járó, nehéz pszichikai
terhelést bírja ki. Ugyanis arról van szó, ha engem nézünk, hogy mitõl lettem én
más, mint tegnap voltam, hiszen ugyanazt csinálom,
csak most bekerültem egy tévémûsorba, és tele van velem az egész ország. Oda se
nézek az óriásplakátokra,
mert ezt nem szabad elhinni.
Ilyen a világ, így mûködik
a média, de én attól még
ugyanolyan gyarló ember
vagyok, mint bárki más.
– Amit most elmondott, mi
még csak ezután láthatjuk a
képernyõn. Mi a mûsor további menete, mire számíthatunk?

– A mûsor nagy elõnye,
hogy élõ zene szól, ez meg is
nehezíti, mert sokat kell próbálni, a zenekarnak is komoly feladat ennyi egyéniséget kiszolgálni. Szerencsére
javarészt tapasztalt énekesekrõl van szó. Tehát, ha
megvan a négyszer hat, öszszesen 24 ember, õk fognak
egymással versenyezni. Az
további elõnye a Voice-nak,
hogy saját dalokat fognak
énekelni, felkészítve õket arra, hogy megtalálják a közönségüket, s jussanak el az
emberekhez. Ne megint csak
"nyomorultakat" gyártsunk,
ne egy mûanyag flakonhoz
legyenek hasonlók, amit eldobnak, márpedig ma körülbelül ennyi értéke van egy
embernek. Sokszor nem csak
a médiaiparban, de a színházi világban, sõt Ausztriában
is ezt tapasztalom, hogy bárki pótolható. Én meg úgy tanultam, hogy mindenki pótolhatatlan egyéniség. Ezt tanítom én is, ezt is szeretném
sugározni: mindenki becsülje meg magát nagyon-nagyon, s szeresse magát. Nem
úgy tanultuk, hogy szeressük magunkat, inkább mindenkit, csak magunkat ne,
viszont így nem lehet élni!
– Biztosan sok energiát ki
is vesz önbõl ez a mûsor.
– Valóban sokat, de én erre
készültem, és megpróbálom
úgy csinálni, hogy az energiát visszakapjam, visszanyerjem az emberek szeretetébõl.
Egyszerûen csak abból, hogy
megállítanak az utcán a 3
évestõl a 93 évesig, megszorítanak, és azt mondják:
„Mûvésznõ, annyira imádom!" Ebbõl lehet töltekezni.
Darók József

Október 26-31.
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Jobbak voltak
az Apródok
Harmadik mérkõzésén is vereséget szenvedett a Szentesi ’91-esek
Rögbi Klub csapata az NB I-es bajnokság legutóbbi játéknapján. A mieink ezúttal az Esztergomi Apródoktól
kaptak ki 31-17-re.
A tavalyi bajnokság nyertese, az
Esztergom gárdája látogatott az elmúlt vasárnap Szentesre. Az elõzõ
szezonban sikerült megtréfálniuk esélyesebb vetélytársukat a mieinknek,
idén azonban elmaradt a bravúr.
Baranyi László, a csapat médiafelelõse lapunknak elmondta, hogy a várakozásoknak megfelelõen nehéz mérkõzést vívtak az Esztergommal, és
bár sokkal szervezettebben játszott a
gárda, mint az elsõ hazai mérkõzésén, a Fekete Sereg ellen, fejet kellett
hajtaniuk mostani ellenfelük elõtt. –
Vannak nagyon fiatalok, kevésbé rutinos játékosok a csapatunkban, ellenfelünk ezeket a gyenge pontjainkat
pedig könyörtelenül kihasználta.
Amíg a mezõnyben sikerült nyomás
alatt tartani az esztergomiakat, addig
õk egy-két gyors játékosuk elfutásaival sorra szerezték a pontjaikat. Sokat
kell még gyakorolnunk, ahhoz, hogy
megerõsödött
vetélytársainkkal
szemben – mert szinte mindenki erõsödött, és elõrébb lépett az elõzõ
szezonhoz képest – fel tudjuk venni a
versenyt – mondta Baranyi László.
A Szentesi ’91-esek idén már nem
lépnek pályára, a bajnokság rögbiseinknek majd tavasszal folytatódik.
Addig is igyekeznek kihasználni a jó
idõt a gyakorlásra, illetve edzõmérkõzések is szerepelnek a programban, a
rossz idõ elteltével pedig tornatermi
foglalkozásokon vesznek részt a játékosok.
hv
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Tekeregtek
23 csapat 209 kerékpárosa vett részt az idei 23 órás ünnepi tekergésen,
amit vasárnap és hétfõn rendeztek meg.
Súlyos beteghez hívják az orvost. Miután megvizsgálta a beteget, azt
mondja a családnak.
– Sajnálom, de itt már nem segít a tudomány...
– Tudjuk doktor úr, azért hívtuk önt.
– Nem tudom emlékszik-e rám doktor
úr. Tavaly voltam itt a reumámmal, s
akkor azt tetszett mondani, hogy kerüljem a nedves helyeket.
– Igen, ez nagyon fontos.
– Csak azt szeretném tudni, megfürödhetek-e már?
Egy férfi bemegy az orvoshoz:
– Doktor úr, segítsen rajtam! Éjjelente
nem tudok aludni, még altatóval sem,
így nappal mindig álmos vagyok, és
gyakran elbóbiskolok munka közben.
A fõnököm azt mondta, hogy kirúg,
ha még egyszer el merek aludni.
– Sebaj, van itt egy új, bivalyerõs altató, ebbõl a vegyen be egyet lefekvés
elõtt és minden rendben lesz.
A férfi hazamegy, és lefekvés elõtt két
pirulát is bevesz egy helyett, hogy tuti-

Hõguta
ra menjen. Reggel frissen ébred és elmegy a munkába.
– Fõnök úr, soha többé nem fogok elaludni munka közben!
– Ennek örülök, de hol volt a múlt héten?
– Mondd kapitány! Miért van a te bal
lábad helyén egy tuskó?
– Hát tudod, 1845-ben részt vettem
egy hatalmas csatában. Csak úgy
röpködtek a gránátok, az ágyúgolyók... és az egyik eltalálta a lábam.
Azóta falábam van.
– És miért van a jobb kezed helyén
vaskampó?
– 1849-ben is volt egy hatalmas csata. Egymás után fütyültek a gránátok,
és az egyik elvitte a karomat.
– És mondd kapitány, miért van a
jobb szemed helyén üveggolyó?
– 1850-ben egy szigeten kötöttünk ki,
és ott a szemembe repült egy szúnyog.

– És egy szúnyogtól...?
– Igen, mert tudod, akkor még nem
szoktam meg az új kezemet.
A távoli faluban idõ elõtt szülni készül
egy asszony. A fájások egyre
sûrûbben jelentkeznek. Nincs mit tenni, a sógor elbiciklizik a nem messze
lakó
bábaasszonyért. Orvost hívni már
nincs idõ. A bába forró vizet kér, megmossa
a kezét, majd felkapja orvosi táskáját
és bemegy a vajúdó asszonyhoz.
Néhány perc múlva kiszól:
– Kérek egy laposfogót! – A férj idegesen matat a szerszámok között,
majd beadja. Pár perc múlva megint
kiszól a bába:
– Csípõfogót! – A férj holtsápadtan
benyújtja. Újra nyílik az ajtó:
– Reszelõt! Az apa már se élõ, se
holt. Reszketve kérdi:
– De hát az ég szerelmére, mi történt?
– Még semmi, csak nem tudom kinyitni a táskámat...

Kos
Úgy tûnik, hogy ezen a
héten nincsenek rossz,
csak jó dolgok. Ezt betudhatja az
elmúlt idõk pozitív történéseinek
is de valójában minden jó abból
fakad, ahogymost a világot
szemléli.
Bika
Ne játsszon a tûzzel,
mert ha véletlenül minden lángra kap ön körül, könnyen
pánikba eshe és nem is ok nélkül. A feladatokat próbálja meg
maximális precizitással végrehajtani.
Ikrek
Nem mindenki képes
arra, hogy bájaival elvarázsolja az ellenkezõ nemûeket,
de te azok közé az emberek közé
tartozik, akiknek nehezen tudnak
mások ellenállni.
Rák
Pénzügyi téren némi
szerencse várható, ha
kellõ idõben meg meri lépni azt,
amirõl eddig csak álmodott.
Használja ki a kínálkozó alkalmat,
mert úgy juthat elõnyhöz.
Oroszlán
Fel kell töltõdnie a héten, mégpedig nemcsak
energiával, hanem új ismeretekkel is. Forgasson szakkönyveket,
vagy tájékozódjon az internetrõl,
de az utóbbiból csak módjával.
Szûz
Az elmúlt idõszak alatt
volt ideje gondolkodni
néhány dolgon. Úgy tûnik, hogy
belátható idõn belül elõnye származhat a most még hátrányosnak látszó helyzetekbõl is.

Mérleg
Szereti a szabályokat és
azt, ha mindennek rendszere van, ezért a káoszt viszonylag nehezebben viseli.
Ezért, ha módja van rá, akkor
mûvészi adottságait kihasználva
legyen úrrá a rendetlenségen.
Skorpió
A munka most nem
nyûgöt, hanem inkább
élvezetet jelent, de elõfordulhat,
hogy néhányan igyekeznek majd
visszaélni a nagy munkabírásával, ezért legyen óvatos.
Nyilas
Ha olyan ambíciói vannak, hogy segít az elesetteken, akkor most látványos
eredményeket érhet el. Még azt
is megengedheti magadnak,
hogy kicsit a zsebedbe nyúljon.
Bak
Ne féljen a munkahelyi
változtatásoktól, mert
csak a kezdet okozhat problémát,
a folytatás biztosan sikeres lesz.
Próbáljon meg maximálisan teljesíteni otthon és a munkában egyaránt.
Vízöntõ
Ha érvelnie kell, akkor a
héten nagyon hatékonynak bizonyul és a környezetében élõk hallgatnak a szavára.
Jól is teszik, mert kitûnõen látja a
dolgokat és történéseket.
Halak
Akár párkapcsolatban
él, akár egyedül, most
idõt kell szakítania a szerelemre
vagy flörtre. Vigyázzon, mert
könnyen félrevezethetik mások
csalhatatlannak hitt megérzései.

Kizuhant a jármûbõl A szépségnek ára van
Több, százezer forint értékû
lopást követtek el a bûnözõk
néhány nap leforgása alatt a
Szentesi Rendõrkapitányság
hatásköre alá esõ településeken. Szentesen, a RúzsMolnár utcában október 19én, a délutáni órákban mászott be a kerítésen ismeretlen
tettes, aki a lakásból 100 ezer
forint készpénzt vitt magával.
Körülbelül ennyit értek azok
a kisgépek és alkatrészek, melyeket egy nagymágocsi tanyából loptak el a tolvajok.
Vasat is loptak, igaz mindöszsze hatezer forint értékben a
szentesi Sáfrán Mihály utcából. A bûnözõk, két fiatalember, összesen 100 kilogrammot szedtek össze, de nem
sokáig örülhettek zsákmányuknak, mivel rövid idõ
alatt elfogták õket a rendõrök.
Három vita is nyolc napon
túl gyógyuló sérüléssel vég-

zõdött az elmúlt héten. Két
esetben családtagok kaptak
össze, férj és feleség, valamint
apa és fia, aminek a végén a
hölgy illetve az apa szenvedtek súlyos sérüléseket. Egy
harmadik esetben egy egykori pár kapott össze, itt is a
hölgy szenvedett komolyabb
sérüléseket. A rendõrség súlyos testi sértés miatt indított
nyomozást a három ügyben.
Négy birkát loptak el egy
fábiánsebestyéni tanya udvaráról, míg a szentesi Kossuth
utcán egy játszótéren vandálkodtak ismeretlenek, akik
összetörték a padok fa elemeit, majd a pad fémalkatrészeit
magukkal vitték.
Kigyulladt a 45-ös úton, a
mindszenti elágazásnál lévõ
egykori vendéglõ október 22én. Mivel felmerült a szándékos gyújtogatás lehetõsége,
ezért a rendõrség és a tûzoltó-

ság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a tûzeset körülményeit.
Egy 45 éves helybeli férfi
hétfõ éjszaka, Citroen típusú
személygépkocsijával a Jókai
utcán haladt nagy sebességgel, amikor elveszítette az
uralmát az autó felett, áttért a
menetirány szerinti bal oldalra, ahol egy fának csapódott.
Mivel a biztonsági övet nem
használta, az ütközés következtében kizuhant a jármûbõl. A mentõk súlyos, életveszélyes sérülésekkel kórházba
vitték, azonban az életét már
nem tudták megmenteni.
A baleset körülményeit a
Szentesi Rendõrkapitányság
vizsgálja. Információink szerint a bordó színû kombit a
Kossuth utcán is látták világítás nélkül száguldani.
H.V.

Facsemeték az újszülötteknek

Babáknak és szüleiknek adta át az Új Élet
fákat csütörtökön a városháza udvarában
Szirbik Imre polgármester és Balogh Györgyi a
Városellátó Intézmény mûszaki vezetõje.

Több mint tíz-féle fából választhatott a száz
meghívott. Aki most nem tudta átvenni a
fákat, jövõ héten szerdáig keresse fel a
városellátó intézményt.

Szép kertek városszerte
Az aszályos nyár a kiskertekben is feladta a leckét a
kertészkedõknek, így még inkább jár a köszönet mindazoknak, akik vették a fáradtságot és jelentkeztek a
Virágszínvonalasabb Szentesért 2012 felhívásra. Szirbik
Imre polgármester azoknak
is köszönte a munkát, akik
ugyan a versenyben nem vettek részt, de szépítették környezetüket. Utalt arra, hogy
Szentes tavaly megkapta az
Európa Zöld Fõvárosa címet,
ami kötelezettséggel és sok
munkával jár. Baloghné Berezvai Csilla városi fõkertész a
zsûri nehéz döntésére hívta
fel a figyelmet. A díjátadáson

mind a 21 pályázó részesült
ajándékban a támogatók jóvoltából. Munkahely kategóriában a Damjanich utcai óvoda, társasház kategóriában a
Szabadság tér A épület Bucskó
Jánosné kiskertjével, családi
házas kategóriában Biácsi Lászlóné a Dózsa György utca
170. szám alatti kertjével
nyert. Az önkormányzat öszszesen 270 ezer forint összegû
vásárlási utalványt osztott ki
a nyerteseknek. A támogatók
kertészeti eszközöket, virágföldet és -magot, vásárlási
utalványt és készpénzt ajánlottak fel a Virágszínvonalasabb Szentesért-versenyre.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü okt. 29—nov. 2.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Kókuszleves
kukoricapehellyel és
fûszeres almaleves
A menü:
Sertéspörkölt,
tészta, saláta
B menü:
Csirkemell bacon
pólyában, petrezselymes
rizs, saláta
Korhelyleves és
Kedd:
májgaluskaleves
A menü:
Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
B menü:
Rakott karfiol
Pirított tarhonyaleves és
Szerda:
karfiolleves
A menü:
Rántott karaj,
burgonyapüré és/vagy
almaszósz
B menü:
Hekk roston, zöldséges
rizs, saláta
Csütörtök—Péntek: Menü nincs, de az
étterem nyitva tart!
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Gyakornoki fizetését is
arra költötte Kiss Andrea
(képünkön), hogy minél
szemrevalóbb legyen a Fitparádén, amit múlt hétvégén rendeztek a fõvárosban.
Az utolsó héten 5 kilogrammot fogyott, de ennek ára
volt: kizárólag hekkfilét
vagy tojásfehérjét ehetett,
és inni sem volt szabad az
utolsó 72 órában.
Kiss Andrea kifejezetten
modell alkat, mégsem vonzza a kifutók világa. A 21
éves, 177 centiméter magas
szentesi hölgy végzõs hallgató a Szent István Egyetem
békéscsabai karán, ahol
pénzügyet és számvitelt tanul. Augusztus óta gyakorlatát tölti a Kossuth utcai OTP
bankfiókban. Ha éppen nem
dolgozik, vagy nem szakdolgozatát írja, akkor fut, vagy
súlyzózik, vagy budapesti
fitneszedzésre jár, s mindemellett szigorúan diétázik.
Hetente hat tréninget iktat
be programjába, mióta – valamikor a nyár elején – tükörbe nézett, és nem azokat
a vonalakat látta, amiket szeretett volna. – 11 éven keresztül lovagoltam Istenes
Csillánál, de tavaly abbahagytam. Idõvel egyre jobban kezdett hiányozni a
sport, és a véletlen úgy hozta, hogy megismerkedtem
Kiss Virággal, akinek jól
cseng a neve a hazai fitnesz
mezõnyben, és õ keltette föl
az érdeklõdésemet a sportág
iránt – mesélt az elõzményekrõl Andi.
Elõször a családja és Békéscsabán élõ barátja is furán nézett rá, amikor megtudták, mennyi edzéssel és
koplalással jár, ha valaki
eredményt akar elérni a fitnesz világában. A kezdeti
meghökkenés után szülei és
párja is a támogatók közé sorakozott föl, amire szüksége
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
Szeged: 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:
Október 29-ig Eszes Gyógyszertár
(Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18,
szombat 8-12 óráig, vasárnap-ünnepnap zárva. November 5-12. Menta
Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO)
hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 816.30 óráig, vasárnap-munkaszüneti
nap zárva. Készenléti telefon: 70/5635139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) október 28án Hobot László Kodály Z. u. 15., telefon: 20-311-08-30.

is volt, mert biztos anyagi
háttér nélkül a fitneszben
sem lehetsz sikeres. – Havonta több mint százezer forintba került a felkészülés,
teljes gyakornoki fizetésemet
erre költöttem. Péntekenként
Budapestre járok, hogy csapatban, neves szakember –
Németh Dorottya – segítségével tudjak edzeni. Ennek
költségeit, épp úgy, mint a
diéta esetében, én állom –
mondta Andi. Júniustól a
múlt hétvégéig 13 kilogrammot fogyott, ebbõl 5 kilogrammot az utolsó héten
adott le. – Ez már a szálkásítás idõszaka, napról napra
érzékelhetõbbé kell válnia
a nõies vonalaknak. Éppen
ezért nem lehet akármit enni. Én napi egy kilogramm
hekkfilé vagy 2,5 kilogramm
tojásfehérje közül választhat-

tam, és ehhez napi 6 liter folyadékot kellett innom. A
verseny elõtti 72 órában egyáltalán nem fogyaszthattam
folyadékot, így értem el az
55 kilogrammos versenysúlyomat. Ez az a sportág, ahol
sok mindent le kell nyelni:
azt is, ami nem esik jól, és
azt is, hogy mások mi mindent ehetnek, amikor te nem
– tette hozzá. Az egyik legnagyobb hazai megmérettetésen, a Fitparádén – ahol
egyenruhában és fürdõruhában kellett felvonulni a több
mint 100 indulónak – végül
nem tudott a helyezettek közé kerülni Andi, de nem csalódott emiatt. Egy-két éven
belül szeretne az élvonalba
kerülni, addig pedig itthon
dolgozni, mert ha akad
munkalehetõség, szívesen
maradna Szentesen.
B.D.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk
MURÁNYI ÁRPÁD,
a Szindbád Kávéház tulajdonosa
életének 65. évében elhunyt.
Búcsúztatója október 30-án, 14 órakor lesz
a Kálvária-temetõ ravatalozójában.
Hamvainak elhelyezése késõbbi idõpontban, szûk családi körben
történik. Kérjük mindazokat, akik tiszteletüket kívánják tenni,
egy szál virággal adózzanak emlékének.

Gyászoló család

Családi események
Született: Balogh Gábor és Kovács Hedvignek (Honvéd u. 4.) Noel, Bihari Csaba és Bálint Anettának
(Brusznyai stny. 7.) Fanni, Perjés
Márk és Szántó Veronikának
(Nagyhegy 235/A) Marcell László,
Szarvas Péter és Szeri Nikolettának
(Klauzál u. 40.) Csenge Kincsõ, Tóth
János és Göbölyös Franciskának
(Nagyörvény u. 100.) Zoltán Mihály, Szaszkó Norbert és Bugya
Ágotának (Dózsa Gy. u. 110.) Danka

nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Janovics Gábor (Szabadszállás, Honvéd út 11.)
és Török Beáta (Budapest, IV. Nyár
u. 30.).
Elhunyt: Sipos János (Bacsó B. u.
1.), Farkas Magdolna, sz.: Mester
Magdolna (Kisér u. 44.), Négyesi
Ferenc (Bem u. 9.), Sebõk Mihály
János (Ürge u. 42.), Tóth Mártonné
Sándor Éva (Bercsényi u. 108.), Kenyeres Imre (Kossuth tér 4.).
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