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Legszebbé varázsolta kertjét

Súlykorlátozás a Tóth József utcán?
Lakossági igényre kerül ismét a képviselõ-testület elé a
Tóth József utca forgalmi rendjének felülvizsgálata, amelyet lapunk megjelenésének napján tárgyalnak a városatyák.
3. oldal

Kolozsvárról Dobos doktorhoz
Kolozsvári állatorvostan-hallgatók jöhetnek hamarosan
dr. Dobos András kiséri rendelõjébe gyakorlatra. A romániai egyetemmel való megállapodást a napokban készítette
elõ a szentesi állatorvos.
7. oldal

Az 56-osok
összefogása ma
is példaértékû
A Virágszínvonalasabb Szentesért verseny gyõztese Szabóné Gál Eszter. A felvételen kertjének egy része látható.
Átadták a díjakat a XII. Virágszínvonalasabb Szentesért
verseny legjobbjainak a városháza dísztermében. 2004 óta
rendezik meg hagyományjelleggel ezt a versenyt azok között, akik sokat tesznek egyénileg a város szépítéséért, felhívják a többi lakos figyelmét arra, hogy érdemes ezért tenni, igényt támasztanak arra, hogy környezetüket, miliõjüket díszítsék.
A résztvevõk évrõl-évre
többen vannak, s a szponzoroknak köszönhetõen mindenki munkájához hozzá
tud járulni az igyekezetet
méltató önkormányzat. A 32
jelentkezõ három kategóriában indult: családi házas,
munkahelyi és tömbházas
csoportokban értékelték a
nevezõket. A zsûritagok
(Baloghné Berezvai Csilla fõkertész, Balogh Györgyi fenntartó, Imre Péterné dísznövény-specialista és Kádár Judit, a díszfaiskola szakembere) egymástól függetlenül
pontozták a rendezett utcaképet, kerteket, így különbözõ, összetett értékelési szem-

pontok születtek, s egytõl-tízes skálán pontozták a virágos udvarokat. A családi házas kategóriában indultak:
Balogh-Szabó Imréné, Biácsi
Lászlóné, Farsang Erzsébet,
Házi Edit, Kovács Ferenc, Kovács Sándorné, Mácsai Anita,
Molnár Lászlóné, Négyesi Jánosné, Ollai Istvánné (õ a kezdetektõl fogva részt vesz a
versenyen), Táczi Szabó Lajosné, Pallagi Lászlóné, Sipos
Jánosné, Szabóné Gál Eszter és
Szepesiné Tóth Anett. Közülük a harmadik helyezett
Pallagi Lászlóné, aki 20 ezer
Ft-os utalványt kapott kertje
szépítésére, a második helyezett Balogh-Szabó Imréné,

30 ezer Ft-os utalvány új tulajdonosa, az elsõ helyezett
pedig Szabóné Gál Eszter,
aki 50 ezer Ft értékû utalványt kapott.
Szabóné Gál Eszter lapunknak elmondta: nem készült külön erre a versenyre,
a kertet igyekezett szebbé
varázsolni. Készségét édesanyjától örökölte, aki szintén
szerette a kertészkedést. Õ
maga azóta foglalkozik ezzel
(többnyire saját örömére,
egyénileg), amióta családi
házba költöztek. Igyekezett
mindig rendben tartani az
udvart, sok idõt áldoz arra,
hogy gazoljon, s minden este
locsolja a növényeit. Szomszédja biztatására nevezte be
udvarát. Elõször a hagyomány kezdetekor, 2004-ben
vett részt a Virág-színvonalasabb Szentesért eseményen, majd az ezt követõ
években, s szép eredményekkel: második, harmadik

Ötmilliót osztottak ki
ösztöndíjakra
Idén is pályázhattak a
felsõfokú tanulmányokat
napali tagozaton végzõ
szentesi fiatalok a városi
ösztöndíjra. 137 kérelmezõnek összesen ötmillió forintos támogatást osztottak
szét a városházán csütörtökön a városházán rendezett
ünnepségen. 15 és 50 ezer
forint közötti összegeket
ítéltek meg a diákoknak,
családi helyzetük függvényében.
Szinte minden igénylõ
kedvezõ elbírálásban részesült, egyetlen személyt utasítottak el, õt is csak azért,
mert nem Szentesen van az
állandó lakhelye, mondta
Lencséné Szalontai Mária, a
szociális iroda vezetõje. Közremûködésükkel az önkormányzat mûvelõdési, ifjúsá-

gi és sportbizottság bírálta el
a kérelmeket.
Az évek során igazolódott,
hogy jó gondolat volt 2009ben áttérni a Bursa Hungarica-rendszerbõl a városi ösztöndíjra, fogalamzott Szirbik
Imre polgármester a támogatások ünnepélyes átadásakor.
Amit a város ad, olyan hozzájárulás költségeikhez, mely
nem hitelezés, inkább bizalmi
kötelék, utalt arra, hogy viszsza nem térítendõ támogatásként jár az egyszeri összeg.
Még ha a majdan a megszerzett tudást nem is tudják
Szentesre hozni, mert ez város számukra már kicsi, akkor
is érezzék azt, hogy ide tartoznak, mondta Szirbik Imre.
Kovács János, a mûvelõdési,
ifjúsági és sportbizottság elnöke is köszöntötte a diáko-

kat, s megemlítette, bár felmerült, kössék tanulmányi
eredményhez is az ösztöndíj
összegét, ezt a javaslatot leszavazták, mondván, aki bejutott a felsõoktatásba, már
azzal sikeresen teljesített.
Vida Linda hallott már korábban a városi ösztöndíjrenszerrõl, a családjában õ az elsõ, aki igénybe veszi, és õ is
elõször, hiszen most kezdte
tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem természettudományi karán, ahol biomérnöki képzésben vesz
részt. A városi támogatást
könyvekre fogja költeni, hiszen a hallgatóknak általában ez jelenti a legnagyobb
gondot. Szülõhelyén szeretne majd élni, s a környéken
elhelyezkedni.
(folytatás a 8. oldalon)

helyezést ért el. Hosszabb kihagyás után most, október
29-én az elsõ díjra is büszke
lehetett, nem számított rá, s
nagyon örül neki.
A munkahelyi kategóriában harmadik helyezett a
Százszorszép Óvoda, második
a Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ
Otthon, elsõ pedig a Makai
Autóbontó Kft.
Különdíjasok lettek: Damjanich utcai Óvoda, Dr. Mátéffy utcai Óvoda, Koszta József
Általános Iskola, II. sz. Idõsek
Klubja, Rákóczi utcai Óvoda,
Szentes Városi Gondozási Központ.
Tömbházas kategóriában
harmadik Balogh Sándorné,
második Komáromyné Bíró
Adrienn, az elsõ pedig Kovács
Sándorné.
Különdíjasok: B u c s k ó J á n o s n é , G á l f a l v y Györgyné,
a Honvéd u 24. lakói, Vass
Györgyné.
H.A.V.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján
tartott városi ünnepségen adták át a díszolgári címet, melylyel ezúttal Gáspár Sándor színmûvészt tüntették ki, valamint a Szentes Városért Emlékérmeket is odaítélték. A városunkból származó legújabb kitüntetettet méltatója Arany
Toldijához hasonlította. Az ünnepségen beszédet mondó
mindkét politikus az összefogás szükségességérõl beszélt.
Farkas Sándor országgyûlési képviselõ ünnepi gondolataiban a migrációs válságot is érintette, Szirbik Imre polgármester elõdeink munkájának, a múltra való építkezésnek a
fontosságát emelte ki.
A Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással, majd a Református Nagytemplom melletti kopjafáknál a városvezetés,
a pártok, civil szervezetek, fegyveres erõk koszorúzásával
folytatódott az október 23-ai városi ünnepség, Szentes Város
Fúvószenekara és az 582. sz. Attila Cserkészcsapat közremûködésével.
Az egybegyûltek a Megyeháza Konferencia és Kulturális
Központ dísztermébe vonultak, ahol Nagy János címzetes
igazgató, díszpolgár adta elõ zongorán a Himnuszt, majd
Szirbik Imre polgármester köszöntõje hangzott el. – A mi városunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem hantokra kell helyeznünk az emlékezés koszorúit. Köszönet elõdeinknek, azoknak, akik képesek voltak lefogni a fegyvereket: szentesi szentesi ellen nem fordulhasson – emlékeztetett
a polgármester. A múltra való emlékezés a jövõbe mutat, fogalmazott Szirbik Imre, s azt kívánta, ez a nap erõsítse meg
hitünket, egymás megbecsülését, hogy ezt a várost közösen
elõre vihessük. Úgy, ahogy elõzõ este a három kopjafát –
utalt a Fidesz október 22-i megemlékezésére (írásunk a 4. oldalon) –, úgy kössük össze ezt a várost, a kinyújtott kézre kinyújtott kéz legyen a válasz.
(folytatás a 3. oldalon)
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Honismereti túra
Szatmár és környékén
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Olvasónk írja

Könyves szemmel
...mint a kommunisták!?
Aki ma 60 éven túl jár, az még mindig többet élt a párttitkárok – hitvány, hazug – szocialista demokráciájában, mint újsütetû demokráciánkban. Az elvtársak rettegve a
nemzeti érzés fölöttébb gyúlékony voltától,
az ünnepek – különösen március idusa –
elõtt óvintézkedések sorát vezették be, többek között letartóztatásba helyezték a legveszélyesebb fegyvereket: az írógépeket, fénymásolókat. A másik nagy potenciális ellenfelüket, a 12 pontot pedig a központilag elrendelt forgatókönyvvel hatástalanították – szó
nem eshetett a 100 év után is idõszerû egykori követelésekrõl! Az ünnepi beszédben rövid utalás a márciusi ifjakra, majd hosszan
éltették a következõ két ünnepet (márc. 21.
ill. ápr. 4). Végig kellett hallgatnunk a '19-es
kommunista rémuralom és a szovjet megszállásunk dicsõítését – a nyilas, hungarista,
fasiszta brigantik kisöpréséért örök hála!

...de ki mossa le a gyalázatot?

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub a hagyományokat folytatva idén is megrendezte országjáró honismereti túráját október 1618. között, melynek állomása a szatmári régió felfedezése volt. A kora reggeli indulás után elsõ megálló a
Nyíregyházi állatpark volt,
mely idén két dániai állatkerttel holtversenyben elnyerte Európa legjobb állatkertje címet. Nyíregyházát elhagyva nemzeti kegyhelyünkön, Máriapócsón
tettük tiszteletünket a görög katolikus templomban.
Utunkat folytatva Nyírbátor következett, ahol a református templomot, a fa
harangtornyot, illetve a Báthory kastélyt néztük meg.
Esti órákban érkeztünk
meg Mátészalkára, szálláshelyünkre.
Másnap, szombaton az
idõjárás nem fogadott kegyeibe bennünket, de a min-

dent kipróbált turistákat ez
nem akadályozta meg abban, hogy a tervezett programokat megvalósítsák. Alkalmazkodva a körülményekhez a tarpai pálinka
manufaktúra kellemesen átmelegítõ italaival ismerkedtünk, mely megteremtette a
kellõ jókedvet az embert
próbáló utunk folytatásához. Tarpa másik nevezetessége a szárazmalom, melyet
az idõjárásnak köszönhetõen nem igazán neveznék
száraznak. Szatmárcsekére
indulva Nagyar nevû településen egy csodálatosan
felújított kastély mellett haladtunk el. Nem sokáig gondolkodtunk rajta, hogy ezt
nem kellene kihagyni. Megfordultunk a buszainkkal és
látogatást tettünk a Luby Interaktív Kastélymúzeumban
és az Antik Rózsák Kertjében. Szatmárcsekén a Kölcsey emlékszobában a Himnusz elhangzása után ko-

szorúval emlékeztünk meg
költõnkrõl és nyelvújítónkról, és a csónakos fejfás temetõben lévõ sírjánál. Ha
már a tarpai szárazmalom
vizes volt, adódott a lehetõség, hogy látogassuk meg a
vízimalmot is Túristvándiban. Ez valóban kívül-belül vizes képét mutatta a
Túrnak és az Úrnak köszönhetõen.
Vasárnap, költõi szóval élve, már nyomát sem láttuk
az elõzõ napi kellemetlen
idõjárásnak. A vajai, Vay
Ádám kastélymúzeum már
napsütésben fogadott bennünket. Mátészalkán utolsó
programként meglátogattuk
a Szatmári múzeumot, ahol
állandó kiállítás keretében
bemutatják a környék régi
szekereit, szánjait és hintóit.
Este kellemesen elfáradva,
de csodálatos élményekkel
érkeztünk haza Szentesre.
Ignácz János
túravezetõ

Aztán jön október 23., megyeháza díszterme, országgyûlési képviselõnk, Farkas Sándor
ünnepi beszéde. És a sokat tapasztalt sok Xes nem akar hinni a fülének! Szentes és – immár nagyobb – környékének parlamenti képviselõje röviden letudván a forradalmi megemlékezést, rátér a lényegre, az aktuális politikai üzenetre: „hazánkat és Európát egyaránt fenyegetõ, korábban soha nem tapasztalt veszélyt“ emleget. Nem, nem „déjá vu“
érzés fogja el az embert, mert az 'átkos', dek-

A katonák is emlékeztek
Ünnepi állománygyûlést
tartott a Magyar Honvédség
37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred, amelyen részt
vett Farkas Sándor országgyûlési képviselõ, dr. Demeter Attila alpolgármester
és dr. Tóth Flórián, a járási
hivatal vezetõje.
Vágvölgyi Zoltán helyismereti könyvtáros ünnepi
beszédében megemlékezett
Brusznyai Árpádról, az 56os események szentesi származású hõsérõl, akit 1958ban kötél általi halálra ítéltek. A KatonaSulisok korhû
jelmezben idézék fel az

Régi szentesi újságok írták… (77.)

„A kolduskérdés megoldása”
125 éve: a Szentesi Lap,
1890. október 17-én hírt a felsõpárti iskola felavatásáról:
A szentesi református egyház által a kor és pedagógia
kívánalmainak minden tekintetben megfelelõen épített
felsõpárti új iskola felavatása
folyó hó 14-én délelõtt 9 órakor lélekemelõ szép ünnepély mellett ment végbe. Az
ünnepélyen jelen voltak: nt.
Filó János és Gerõcz Lajos
lelkészek, Kristó Nagy István
fõgondnok, az egyháztanács,
a tanítók, mindegyik két-két
növendékkel s számos egyháztag. Az ünnepély „Ím bejöttünk nagy örömmel” kezdetû ének két versének eléneklésével vette kezdetét,
mely után Gerõcz Lajos
mondott ünnepi imát, Filó
János pedig az iskola fontosságát fejtegetve, áldást kért a
benne mûködendõ tanítók és
tanítványokra. Ezután „Legyen a te kõfalaidban csendesség és jó békesség” kezdetû egyházi ének énekeltetett el, melynek elhangzása
után a már eddig beiratkozott 89 I. oszt. fiú tanuló a

közönség jelenlétében elfoglalván helyeiket, az ünnepély
véget ért. – Ugyancsak a
Szentesi Lap 1890. október
28-án beszámolt egy városi
közfürdõ létesítésének tervérõl „Közfürdõ városunkban”
címen: A (Kossuth téri) ártézi
kút felesleges vizének felhasználásával a Széchényi
kertben építeni tervelt közfürdõ és uszoda felállításának ügye a folyó hó 27-én
tartott városi közgyûlésen
került tárgyalás alá, és pedig
a gazdászati szakosztálynak
idevonatkozó jelentésével. A
közgyûlés, mint ezt lapunk
más helyén méltatjuk, lelkesedéssel karolta fel az eszmét; de mert maga a gazdászati szakosztály sem ajánlja
jelen körülmények között a
tervezett közfürdõ létesítését,
és pedig legfõként azért nem;
mert az ártézi kút vize nem
elegendõ egy közfürdõt állandóan friss vízzel látni el,
mindaddig, míg a szükséges
vízmennyiség más úton elõállítható nem lesz, ezen közfürdõ felállítását függõben
hagyta, s a tanáccsal egye-

temben megbízta a gazdászati szakosztályt, miszerint
egy közfürdõ felállítására
módot keressen s jelentését e
tekintetben hova elõbb terjessze a közgyûlés elhatározása elé. Felhatalmazta
egyúttal a közgyûlés a tanácsot, hogy alkalmasabb mód
és eszköz hiányában, hirdetményt tegyen közzé annak
megkísérlése végett, ha vajon
magán vállalkozó mily feltételek mellett lenne hajlandó
az ártézi kút vízének felhasználása nélkül, az igényeknek
megfelelõ közfürdõt létesíteni?
100 éve: a Szentesi Lap
1915. október 24-diki számában a következõ felhívást olvashatták a szentesiek: Szentes város polgárai! Most a
magyar nemzet legfontosabb
ügye a hadikölcsön, mely
nem más, mint a dicsõséges
hadseregünk
ellátásához
szükséges anyagi eszközök
elõteremtése s egyúttal tanúságtétel arról, hogy a magvar
nemzet gazdaságilag is,
pénzügyi téren is sziklaszilárdan áll. A gyõzelmek

laráltan diktatúra volt. De most, a háborús
pusztítás elõl menekülõ tömegek európai-,
polgári-, keresztény-, humanista fület, érzelmet sértõ minõsítése, gyalázása – mindez
pártpolitikai célból – nem csak méltatlan, de
a dicsõséges forradalom és szabadságharc
emlékének a megszentségtelenítése is! Amikor a genfi konvenció elsõ nagy tesztje éppen a nyugatra menekülõ '56-os honfitársaink befogadása volt. Hivatkozhatnék itt a
krisztusi tanításra, de politikai gyûlésen voltunk nem templomban. Nem ismerem Farkas Sándor vallási hovatartozását, hitbéli
meggyõzõdését, s mint legszemélyesebb magánügy, nem is tartozik rám. De képviselõmként a felvilágosult eszmék, a humánum
legalapvetõbb normáját igenis elvárom tõle.
Ha nem segíti e szerencsétlen földönfutókat,
legalább ne gyûlölje, gyalázza – válogatott
valótlanságokkal!
Jóhiszemûen azt feltételezem, hogy Farkas
Sándor magától nem tenné mindezt – egy
hónapja külön sajtótájékoztatón védte meg a
hazát és a kerítést –, de mint hû pártkatona
lépésváltás nélkül követi vezérét – teheti, de
az ünnepet és minket hagyjon ki belõle!
Ezek után – mit tehet egy magamfajta? –
Farkas Sándor engem többet sehol, semmilyen módon nem képvisel. Nem az én nevemben! Dixi et salvavi animam meam.
Ui.: az alagút végén Bródy énekli: „lesz
még egyszer szép a világ, / lesz még magyar
köztársaság, / álljunk fel hát végre!“
Körtvélyesi László

végnélküli sorozatára tekinthetünk vissza, és ellenségeink a világ minden tája felé
összetörve és kétségbeesetten vívják utolsó erõfeszítéseiket. Most kell megmutatni
a világnak, hogy a magyar
nemzet mindenét odaadja a
csaták tüzében megedzett
verhetetlen hõs fiaiért és
hadseregért, mely halálos
csapást most mért gaz ellenségeink fejére. Nekünk is itthon maradottaknak meg kell
tennünk mindent, hogy a hadikölcsön ügyét városunkban is sikerre vigyük. A folyó
hó 24-én vasárnap d. e. 11
órakor a városi színházteremben N É P G Y Ü L É ST
tartunk, melyre a város minden lakosát M E G H Í V O M!
Jöjjön el mindenki a népgyûlésre, nõk, férfiak egyaránt
hallgassák meg az ott elhangzó hazafias beszédeket,
azután legyen mindenki szószólója, apostola a nemzeti
ügynek, gyõzze meg az aggodalmaskodókat, a tévelygõket, hogy a hadikölcsönben részt venni nemcsak hazafias kötelesség, hanem ki-

1956. október 23-i eseményeket és elõadásukat látványos archív bejátszásokkal
illusztrálták.

Csordásné Nehéz
Zsuzsanna fõhadnagy
Fotó: Miklósik Tamás
zászlós

tûnõ üzlet is. Elvárom, hogy
Szentes város minden polgára megteszi a haza iránti kötelességét. Szentes, 1915. október hó 13. Dr. MÁTÉFFY
FERENC polgármester.
80 éve: az Alföldi Újság
1935. október 25-én „A kolduskérdés megoldása” címen tudósított a koldulás
terjedésérõl és megszûntetésének módozatiról. Az írás
lényege: Pár hét óta ismét
sok szó esik a kolduskérdés
rendezésérõl. A Szegényügyi
Bizottság elõterjesztést tett a
polgármesternek a kolduskérdés végleges megoldására, mégpedig az „egri norma” alapján. Ez azt jelenti,
hogy társadalmi úton történnék a rendezés, a társadalom
önkéntes teherviseléssel látná el a koldusokat, és ezért
az áldozatért cserébe azt
kapná a hatóságtól, hogy a
hatóság eltiltaná Szentes területén a könyöradományok
gyûjtését. Nem találkozott általános tetszéssel a terv. A
könyöradomány gyûjtés eltiltásától nem várja a közönség a koldulás teljes megszûnését. Most sem szabadna
könyöradományt gyûjteni
csak annak a hatvanegynéhány koldusnak, akinek erre
külön engedélye van, márpe-

dig százával járnak Szentesen a koldusok. Ha az egri
norma bevezetése után ellenõrizni tudná a hatóság, hogy
jogosulatlan koldulás ne történjék, miért nem gyakorolja
most is ezt az ellenõrzést.
Különben is a társadalmi
úton való megoldás nagyon
ingatag alapokon nyugszik,
mert bármely napon bárki
kivonhatja magát a további
hozzájárulás alól. Egyébként
a
társadalmi
rendezés
megint csak zaklatást jelentene a társadalom egyes rétegeire nézve, míg azok, akik
eddig zárva tartották kapujukat a koldusok elõtt, megint
csak nem könnyítenének az
áldozathozatalra vállalkozók
terhein. Az adott körülmények között a hatósági, illetve közúton való rendezés kínálkozik a legalkalmasabbnak. Vonják be a koldulási
engedélyeket, és az engedélyeseket vegyék fel a városi
közsegélyezettek közé. Ezt a
közre nézve nem jelentõs terhet állítsák be a költségvetésbe, és akkor mindenki arányosan kiveszi a részét a koldusok eltartásából. (Ebben az
irányban megindultak a
tanácskozások.)…
Közreadja:
Labádi Lajos
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Súlykorlátozás
a Tóth József
utcán?
Lakossági igényre kerül ismét a képviselõ-testület elé a
Tóth József utca forgalmi rendjének felülvizsgálata. Az utca forgalomcsökkentése érdekében a kertvárosi forgalom
Csongrádi út és Rákóczi Ferenc utcára terelését, a kórház
elõtti útszakaszon célforgalom bevezetését, a Kiss Zsigmond utca egyirányúsítását, súly- és sebességkorlátozás
bevezetését, forgalomcsillapító küszöb létesítését, valamint
az érintett ingatlanok kárrendezését javasolta Félegyházi
Török Pálné. Az utcában lakó asszony szerint a nagy balesetveszély és környezeti ártalom, a közlekedés okozta zajés levegõszennyezettség mellett az utca épületei is károsodnak a nagy számban arra közlekedõ gépjármûvek miatt.
A városrendezési, -fejlesztési és idegenforgalmi bizottság
támogatja az 5 tonnánál nagyobb tehergépjármûvek átmenõ
forgalmának korlátozását a Tóth József, Sima Ferenc, Arany
János utca és a termálfürdõ közötti szakaszán, valamint a 30
km/óra sebességkorlátozást. Javasolta egyben az Arany János utca felõl termálfürdõi iránnyal az egyirányú forgalmi
rend bevezetésével kapcsolatban egy felmérés elvégzését a
közvetlenül érintett Tóth József, Sima Ferenc, valamint Pólya
és Céhház utcai lakosok körében.
A hivatal mûszaki irodája nem tartja szükségesnek sebességkorlátozás bevezetését, de támogatja a súlykorlátozást a
tehergépjármûvek és a nem menetrend szerint közlekedõ autóbuszok átmenõ forgalmának korlátozása érdekében. A forgalomszámlálási adatok alapján kitûnik, hogy a Tóth JózsefSima Ferenc, Arany János utca és termálfürdõ közötti szakaszán a városközpont felé irányuló gépjármûforgalom közel
kétszerese az ellentétes, kórház felé irányú forgalomnak.
Ezért annak az Ady Endre utca felé történõ átirányítása jelentõs forgalomcsökkenést eredményezhet a Tóth József utcán.
Az egyirányúsítás bevezetésével azonban várható a forgalom
növekedése a
Pólya, Céhház utcákon, a Kígyó, Horváth Mihály utcákon,
és fokozottabb feltorlódás alakulhat ki a Horváth MihályKossuth Lajos utca keresztezõdésében.
Korábban történt már kísérlet a Tóth József utca – Sima Ferenc-Arany János utca és termálfürdõ közötti szakaszának –
egyirányúsításásra ugyanilyen iránnyal, azonban akkor lakossági ellenállás miatt nem vezették be.
A lakossági levélben jelzett kártérítéssel kapcsolatos igények a mûszaki iroda álláspontja szerint nem kellõen megalapozottak. A kérelmezõ által benyújtott szakértõi vélemény
nem támasztja alá a károk keletkezésének okát. A falszerkezetek repedése több dologra is visszavezethetõ, pl. a talajvíz
szintjének változása, amelynek ugyancsak több oka lehet:
szélsõségesen csapadékos és száraz évszakok váltakozása,
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése stb. Ezek az elmúlt idõszakban a városban mind megtörténtek, és hatásuk városzszerte mindenhol megfigyelhetõ a mûszaki iroda véleménye
szerint. Félegyházi Török Pálné levelében leírja, hogy a Tóth
József utca lakói folyamatosan gyûjtik az ingatlanaikban keletkezett káraikat. Egyben felhívja a figyelmet, „... ha a T. testülettel nem boldogulunk káraink mielõbbi rendezése érdekében tovább kell lépnünk, jogi alapként kezelve a városvezetésnek ennyi figyelmeztetés és kérvény utáni passzivitását,
mely már a szándékos károkozás kategóriája.” - áll a július
28-án kelt levélben.
A rendõrség véleménye szerint közlekedésbiztonsági
szempontból nem javasolt a levélben foglalt javaslatok megvalósítása. A kapitányság adatai szerint az elmúlt öt évben
egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt az
említett utcán, a nem megfelelõ oldaltávolság betartása miatt.
Véleményük szerint a forgalom csökkentése megoldható 5
tonnás súlykorlátozás bevezetésével.
A Tóth József utca forgalmirend szabályozásáról lapunk
megjelenése napján tárgyal a képviselõ-testület.
Besenyei
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Az 56-osok összefogása
ma is példaértékû

A megyeháza dísztermében emlékeztek az 56-os eseményekre az ünneplõk.
(folytatás az 1. oldalról)
Közel 60 éve, október 23-a
minden magyar ember szívében a szabadságvágy és a
demokráciáért vívott hõsies
küzdelem napja, kezdte ünnepi beszédét Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ. Ekkor a diktatúra, a rettegés, a
koncepciós perek ellen lázadó tömegekre emlékezünk,
akik közösen felléptek az elnyomás ellen. A városi ünnepség szónoka Barta László
levéltáros könyvébõl idézte
fel 1956 októberének szentesi
forradalmi eseményeit, miszerint városunkban lelkes,
de tiszta és viszonylag csendes forradalom volt, melynek legfontosabb megnyilvánulásai: a kommunista vezetõk leváltása, a kommunista
jelképek megsemmisítése, az
Ideiglenes Forradalmi Bizottság megválasztása, a szabályos demokratikus választások elrendelése, a nemeztõrség és a fõváros élelmezésének megszervezése.
– Október 23-a felmutatja
mindenki számára, hogy a
nehéz idõkben, a bajok közepette a magyar nemzet egyAz önkormányzati intézmények egy része jövõre
emelné a szolgáltatás díjait,
melyrõl a képviselõ-testület
dönt lapunk megjelenése
napján.
Az elõterjesztés szerint a
városi könyvtár az éves tagdíjért, a terembérletért és az
internet használatáért kérne
többet. A mûvelõdési központ egyes terembérleti öszszegeken emelne átlagosan
1,55 százalékkal az ifjúsági
házban, a Móricz-házban és
a megyeházán is, azonban a
technikai szolgáltatások díjait nem változtatná. A Kosztamúzeumban és a Péter Pál
Polgárházban a belépõjegyek ára 20-50 százalékkal
nõhet, ha a testület elfogadja
a javaslatot. A családsegítõ
központ és a sportközpont
nem tervez díjemelést. Az intézmény kérelmezi, hogy az
egyéb kulturális és sportrendezvények igénybevételére
vonatkozó bérleti díjat az intézményvezetõ és a szolgáltatást igénybe vevõ(k) között
kialkudott ár alkalmazásával
történjen.
Változik a helyi iparûzési
adó rendeletének szövege és
tartalma. Az adómentességet

ségért kiált, ha kell, harcol
hazánkért – folytatta Farkas
Sándor. – Különösen fontos
ez most, amikor a világtörténelem eddigi legintenzívebb
népvándorlása, Európa szervezett megszállása zajlik.
Magyarország volt már a kereszténység védõbástyája, s
hazánk válasza ma is az, ami
56-ban: Elég volt! Magyarország meg fogja védeni magát, határait és szabadságát.
Európának is cselekednie
kell! – vont párhuzamot az
59 évvel ezelõtti magyarországi események és a migrációs probléma között a parlamenti képviselõ.
Folytatódott a szép hagyomány: minden évben október 23-án adják át a Szentes
Város Díszpolgára címet. Az
önkormányzat képviselõ-testülete ezúttal Gáspár Sándor
érdemes mûvész, Kossuth –
és Jászai Mari - díjas színmûvész részére adományozta a
címet, aki 35 éves példaértékû életmûvével hozzájárult
Szentes hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetett munkásságát egykori diáktársa,
Poszler György méltatta. Úgy

gondolja, Gáspár Sándor
úgy értelmezi szentesiségét,
mint valami batyut, tarisznyát, amelybõl mindenféle
értékeket válogathat. Poszler
György felelevenítette a mûvészhez kötõdõ egyik meghatározó élményét, amikor
kollégiumi diákjait elvitte az
akkor még létezõ Tóth József
Színházterembe, s megnézték Gáspár Sándort, Dörner
Györgyöt és Bán Jánost a Stílusgyakorlatok címû elõadásban, a fiatalok hetekig a
darab hatása alatt voltak.
Amikor pedig Gáspár Sándor Toldi alakját keltette
életre, valóságos õserõ sugárzott belõle, említette másik felejthetetlen élményét.
Hogy díszpolgárával szemben milyen elvárásokat fogalmaz meg az átlag szentesi? Úgy látja a díszpolgárt,
mint Arany Toldiját, aki
igazságot tesz, jöjjön bármilyen megpróbáltatás. Nagyszerû ember, élete teljében
van, legyen õ nekünk olyan,
mint Toldi Miklós, zárta gondolatait Poszler György.
A mûvész a polgármestertõl vette át a díszpolgári cí-

(Fotó: Vidovics)
met, majd meghatódva mondott köszönetet: - Továbbra
is azt teszem, amit szeretek,
ez nekem a minden, ez az
életem, önök az életemet díjazták. Köszönetül azt szeretném adni, ami felidézi a diákszínpados gyakorlatokat,
de annyira bátor nem vagyok, hogy ezt egyedül tegyem, ezért segítségül hívom testvéremet, kollégámat, korosztályom egyik legnagyobb színészét, Gáspár
Tibort.
A Gáspár-fiúk torkából
felhangzott a Szentesi réztoronyban 9-et ütött az óra
kezdetû dal, majd elõvettek
a tarsolyból helyzetgyakorlatokat, így az ünnepség közönsége egy hangulatos mûsornak tapsolhatott.
Az ünnepi rendezvényen
közremûködött Tóth Evelin, a
Boros szakközépiskola diákja Márai Sándor Mennybõl
az angyal címû költeményével, valamint a Lajtha mûvészeti iskola kamaraegyüttese
Régi magyar táncok a 17.
századból címû mûsorával.
D. J.

Díjemelés és új bölcsõdei
férõhelyek napirenden
ezentúl nem a 2,5 millió forint alatti vállalkozói szintû
nettó árbevétel meglétéhez
köti az önkormányzat, hanem ha a vállalkozói szintû
adóalap 1,8 millió forintos
határához. Számítások szerint ezzel az önkormányzat
megfelel a törvény szövegének, a vállalkozók felé nyújtott mentesség összege nagyságrendjében nem változik,
és az iparûzési adóból származó bevétele sem csökken
a városnak.
Az államháztartási törvény módosítása értelmében
önkormányzati intézmények
önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezhetnek, a
pénzügyi-gazdasági tevékenységet egy önálló jogállású szervezetnek kell végeznie. Ezért – várhatóan január
1-jétõl – Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete
néven, kibõvített feladatkörrel mûködne a Városi Intézmények Gazdasági Irodája a
Petõfi u. 1. sz. alatt. Az át-

szervezett intézmény feladatai alapvetõen módosulnak,
ezért indokolt, hogy az intézményvezetõi feladatok ellátására, az új elvárásokhoz
igazodóan pályázat kerüljön
kiírásra. A jelentõs átalakítások szükségessé tesznek eszközbeszerzéseket is. A jelenlegi intézményhálózatban a
VIGI, a gondozási központ, a
parkerdõ otthon, a mûvelõdési központ, a központi
konyha és a Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik önálló gazdasági apparátussal.
A bölcsõdei férõhelyek bõvítési lehetõségérõl is tárgyalnak a képviselõk. A
megnövekedett és várhatóan
magas férõhelyigény miatt
vált szükségessé egy új épület kialakítása. A felmérések
szerint a kertvárosi, a felsõpárti és a nagyhegyi városrészekbõl kerül ki a központi
bölcsõdébe beíratott gyerekek 40-42 százaléka, ezért
megfontolandó ezeken a te-

rületeken új bölcsõdét létesíteni.
A testület elé kerül még a
Kurca vízminõségvédelmi
programjának elõrehaladásáról szóló beszámoló, a következõ két évre szóló turisztikai és marketing koncepció, a szociális rendelet
módosítása, a Tóth József utca forgalmi rendjének felülvizsgálata és az önkormányzat számlavezetõ pénzintézetének kiválasztása is. A
képviselõk dönthetnek egy
család- és gyermekjóléti központ létrehozásáról, amely
feladata Szentes és Nagytõke
vonatkozásában a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás
feladatainak ellátása, másrészt a járáshoz tartozó településeken élõk számára speciális szolgáltatások biztosítása, illetve gyermekek védelmére irányuló tevékenység végzése és szakmai támogatás nyújtása.
BG
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A Szentes Városért Emlékérem kitüntetettjei

Balról jobbra: Gáspár Sándor díszpolgár és a Városért emlékérmesek: dr. Berente László, Újréti László, Vajda Józsefné,
Ollai Istvánné, Szûcs Lajos, valamint a Szentesi Víz- és Csatornamû Kft. képviseletében Vass Zsolt, Rozman János,
Tisza Sándor.
(Fotó: Vidovics)
Az önkormányzat képviselõ-testülete ebben az évben hat személyt és egy
közhasznú társaságot ismert
el az emlékéremmel.
Dr. Berente László több évtizedes szakmai és gyógyító
munkájával közmegbecsülést szerzett. Szigorló orvosként 1975-ben került a szentesi kórházba. 1981-ben neurológia, 1984-ben pszichiátria
szakvizsgát tett. Szakterülete
a fejfájás, bénulások, Parkinson-kór, epilepszia, agyi
érbetegségek. Az intézmény
neurológiai osztályának vezetõjeként dolgozik. Lelkiismeretes munkájával nagyon
sokat tesz betegei gyógyulásáért. A betegségek megelõzése, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint az egészségügyi igazgatás területén kiemelkedõ munkát végez.
Tagja a Magyar Pszichiátriai
Társaságnak, és alapító tagja

az 1992-ben alakult Magyar
Stroke Társaságnak, melytõl
az „Agyérbeteg-ségek specialistája" címet kapta meg
2002-ben. Dr. Berente László
a 2010-ben elnyert Bugyi István Emlékéremmel neves orvosok társaságába került.
2013-ban a Csongrád Megyei
Közgyûlés elnöke Csongrád
Megye Egészségügyéért díjjal tüntette ki.
Lehota András több évtizedes nemzetközi hegedûmûvészi tevékenységével szerzett nemzetközi elismertsége
miatt kapta a városi díjat. A
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Akadémián 1968-ban szerzett mûvésztanári diplomát,
ezt követõen meghívást kapott a Spliti Operaháztól,
ahol 10 hónapig elsõhegedûs
volt. 1969-tõl szerzõdést kapott az Amszterdami Filharmónikusoktól. 1971-tõl a Királyi Concertgebouw elsõ he-

gedûse volt nyugdíjba vonulásáig, 15 éven keresztül a
Concertgebouw kamarazenekarát másodkarmesterként
irányította. Zenekarával a világ leghíresebb koncerttermeiben lépett fel.
A Hollandiában élõ Lehota
András soha nem felejtette
el, hogy honnan indult, mindig szeretettel hangoztatja
szentesi kötõdését.
Újréti László is megkapta
a városi elismerést, aki színészi és szinkronszínészi tevékenységével öregbítette
Szentes hírnevét. A fõiskola
elvégzése után 1966-1967 között a Miskolci Nemzeti Színházban játszott, 1967-tõl a József Attila Színház tagja,
majd 2008-tól örökös tagja
lett. 1983-ban kapta meg a Jászai Mari-díjat, 1996-ban a
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2000-ben a
József Attila Gyûrût, 2004-

ben pedig a József Attila
Színház Nívódíját. Újréti
László Terence Hill és a „Kórház a város szélén” címû sorozat Blazej doktorának magyar hangjaként szerezte
meg szélesebb körben ismertségét. A szinkronszerepeken túl számos színházi
darabban és játékfilmben láthattuk remek alakításait.
Vajda Józsefné is átvehette a
városi kitüntetést, aki több
évtizede végez eredményes
karitatív tevékenységet Szentesen és a környezõ településeken.
1973 óta tagja a Magyar
Vöröskeresztnek, 1982-tõl lakóterületi titkár a felsõpárti
városrészben. 1982-1990 között a Városi Tanács Egészségügyi Bizottságának, 19901994 között Szentes Város
Képviselõ-testületének és a
Lakásügyi Bizottságnak volt
a tagja. 1981-ben a Nagyhe-

Három emlékoszlop – egy üzenet
A nemzeti összefogás
napja október 23-a, amivel
hazánk példát mutatott Európának, hangzott Rákay
Philiptõl október 22-én este
a Református Nagytemplom melletti kopjafáknál. A
Fidesz Észak-Csongrádi Régiójának az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
való ünnepi megemlékezésén nemzetiszínû szalaggal
kötötték össze a három emlékmûvet.
A polgári megemlékezés
hálaadó szentmisével kezdõdött az 1956-os forradalom
és szabadságharc hõseiért
22-én a Szent Anna-templomban, majd a Mindszentyszobornál helyezték el az
emlékezés virágait. A Református Nagytemplom melletti '56-os emlékparkban Fehér
Csaba református lelkipásztor mondott imádságot az 59
éve kitört forradalom hõseiért, áldozataiért. Megemlékezésekbõl és költeményekbõl válogatott mûsort adott
elõ Dévay István, Sipos Kitti,
Nánási Attila és Szalay Róbert
Zsolt.
– 1956 októberének esemé-

nyei igazolták, hogy a morál
nélküli hatalom nem lehet
életképes, mert az emberek
igazságérzete és szabadságvágya sebezhetõvé teszi –
mondta az est szónoka,
Rákay Philip, akit az MTVA
Szabadság tér 89 címû mûsorából ismerhetünk. Amikor a
kommunista diktatúra erõt
gyûjtött, agymosással, a
„legvidámabb barakk” hamis illúziójával próbálták
rabszolgává tenni a magyar
nemzetet Kádár diktatúrájában, folytatta a szónok. A

gulyáskommunizmus világa
az elvtársak számára az októberi eseményektõl való félelembõl született. 1989 nyarán, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén, majd 90
tavaszán, az elsõ szabad
választásokon, merítve 56
örökségébõl valódi nemzeti
összefogással eltöröltük a
négy évtizedes hazugságot,
hangzott Rákaytól. Úgy folytatta: 56 emléke olyan országért kiált – hiszen ezért küzdöttek az októberi forradalom hõsei –, amelyben elsõ a

nemzeti érdek, Magyarország polgárainak biztonsága,
boldogulása. Ebben a furcsa
európai és világpolitikai káoszban, mely a migrációs
válságban csúcsosodik ki,
1956 egyik legfontosabb üzenete számunkra éppen az:
a fegyverekkel, tankokkal
szemben is erõsebb a nemzeti összefogás. Erre volna
szüksége egész Európának,
de úgy tûnik, õk még csak
tanulgatják a leckét – zárta
beszédét Rákay Philip, aki
október 23-át az igazság
napjának nevezte.
A kis parkban két kopjafa
és egy emlékmû adózik az
56-os történések emlékének,
ám Farkas Sándor országgyûlési képviselõ a megjelenteket arra kérte, kössék össze
közösen nemzetiszínû szalaggal a három oszlopot, az
összetartozást jelképezve.
Ezután mécsesek, koszorúk kerültek az emlékhelyre, elsõként Szarka Attila,
Árpádhalom, valamint Kormányos Sándor, Csengele polgármestere helyezett el koszorút.
D. J.

gyen a Kispatéi út egyik szakasza építésének szervezõje.
1987-1992 közt a Felsõpárti
városrész gázépítésének
megszervezõje és adminisztrátora. 1990 óta nyugdíjasként a Magyar Vöröskereszt
Szentesi Területi Szervezetének munkatársa.
Vajda Józsefné fáradhatatlan közösségi összetartó ereje, szociális érzékenysége, az
idõsek iránti elkötelezettsége
és segítése példaértékû.
Ollai Istvánné 20 éves bizottsági és önkormányzati
képviselõi tevékenységéért,
valamint Szentes és a környezõ kistelepülések lakosságáért végzett segítõ tevékenységéért részesült a városi elismerésben. Mindig kiemelt figyelmet fordított karitatív tevékenységére, mely
a rászorulók megsegítésére
irányult, állt a méltatásban.
S ami a méltatásból kimaradt, azzal Ollai Istvánné kérésére egészítjük ki az ünnepségen elhangzottakat.
1998-ban Göncz Árpád köztársasági elnök a karitatív tevékenysége és életútja elismeréseként Köztársasági Elnöki Ezüst Emlékéremmel
tüntette ki. 2001-ben a szociális és családügyi miniszter
részesítette miniszteri dicséretben példamutató eredményes tevékenységért. 2004ben az egészségügyi, szociális és családjogi miniszter kiemelkedõ szakmai tevékenységéért Pro Caritate-díjat
adományozott számára. Árvíz idején tanúsított helytállásáért, áldozatos munkájáért a Vízügy és a 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj
is kitüntette. 12 éven át szervezte karácsonyi jótékonysági gálamûsorát, ahol a Pásztor Antallal összegyûjtött
ajándékcsomagokat nagycsaládosok kapták. Még képviselõsége elõtt rendbe hozatta a bánomháti temetõ ravatalozóját. Örömébe üröm
is vegyült az ünnepségen,

mégis átvette a kitüntetést,
mert úgy érezte, megérdemelte. Szeretné, ha akadna,
aki az általa megkezdett ruhagyûjtést tovább folytatná,
mert sok a szegény ember
Szentesen.
Szûcs Lajos is átvehette az
elismerést, aki 20 éves önkormányzati képviselõi, bizottsági, valamint 12 éves alpolgármesteri munkásságával
nagyban hozzájárult a város
fejlõdéséhez. 2002-2014 között Szentes alpolgármestereként tevékenykedett, azonban a településért végzett
munkája ennél messzebbre
nyúlik vissza, mert 1994 óta
segíti képviselõként a város
elõrehaladását.
1994-98 között a Mûvelõdési, Ifjúsági és Oktatási, valamint a Városrendezési, fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, majd az 19982002 közötti idõszakban a
Városrendezési Bizottság elnöke volt. Kiemelten foglalkozott az oktatással és a
sportügyekkel.
A Szentesi Víz- és Csatornamû Kft.-nek a város lakosságának megelégedésére
végzett 20 éves zavartalan
víz- és szennyvízszolgáltatásának elismeréseként járt a
kitüntetés. A kft. 1994-ben
kezdte meg a tevékenységét.
Mûködési területe Szentes
város és környéke, valamint
2012. júliustól Mártély község ivóvíz- és szennyvízelvezetése volt. A munkatársak
kiemelt figyelmet fordítottak
a víz- és csatornamûvek korszerû, a késõbbi fejlesztéseket is megbízhatóan kiszolgáló folyamatirányítási rendszer kialakítására és mûködtetésére.
A kft. diszpécser szolgálatán keresztül éjjel-nappal állt
a lakosság rendelkezésére. A
társaság 2014-ben beolvadt
az Alföldvíz Zrt.-be. Az emlékérmet Tisza Sándor, Rozman János és Vass Zsolt vette
át.

30 éve találkozik
az 1930-ban
alakult Vasutas SC
A Szentesi Vasutas SC-t 1930-ban Nádai Géza alapította.
Kései utódai, az 1960-as évek közepétõl a labdarúgókhoz
csatlakozók találkoztak újra, majdnem 30. alkalommal, hogy
visszaemlékezzenek a múlt eseményeire és éltessék baráti
társaságukat.
A csapat edzõi közül dr. Balázs György, a történelemtudományok doktora még ma is él, azonban nem tudott részt venni az eseményen (dr. Petõ László elhunyt). A csoport a megyei labadrúgásban éppúgy jeleskedett, mint késõbb kispályán is. Városi, megyei és országos kupákon többször gyõzedelmeskedett. Legendás kapusukat, Kádár Mihályt országos
szinten is húszszorosan legjobbnak választotta a többi kapus.
Az eseményen részt vett a szintén elhunyt játékos fia, Kádár
Tibor. Jelen voltak hozzátartozóikkal Horváth László, Ladányi
Sándor, Makra Zoltán, Mihály András és Szabó Géza, Szentes Bíró
Ferenc és Váradi László. (Akik már nem lehettek ott: Kádár Mihály és Fekete Nagy István.)
Ami a legfontosabb erénye volt az SC-nek, hogy a pályán
képesek lettek volna meghalni egymásért, küzdöttek együtt
és a csapat tagjaiért. Külön öröm, hogy a csapat magánéletben is az maradt: a MÁV volt labdarúgói 30 éve évente legalább egyszer, kerek évfordulók alkalmával kétszer találkoznak egymással. Ilyenkor jellemzõ, hogy a temetõbe is közösen látogatnak ki, megemlékeznek társaikról, s a régi csatákat
is felelevenítik. Legfõbb eszméjükké vált, hogy az ember közösségi lény, nemcsak individuum, a közös munkának, s az
összetartásnak köszönhetik azt, hogy amatõr szinten sikeresek lehettek.
H.A.V.
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Katonaként is be
Gáspár Sándor színlehet utazni Európát mûvész a díszpolgár
Szalacsek Zsolt családjában férfiágról mindenki
volt katona, így õ sem szeretett volna kimaradni ebbõl.
Ambícióinak köszönhetõen 3 év alatt összesen 6 országba utazhatott ki, ellátogatott Afganisztánba, Ausztriába, Litvániába, Németországba, Szerbiába és Romániába is.
A szegedi nyílt napon fegyvermûszerésznek jelentkezett
nappali képzésre, egy éves
tanfolyamra. A frissen végzett katona a rendõrségen és
a honvédségnél is megpróbált elhelyezkedni. Elõbbihez
azonban szükség lett volna
fõiskolai végzettségre. A szegedi honvédség nyitott lehetõségekkel várta a fiatalt: alkalmassági fizikai, pszichológiai és egészségügyi vizsgán
is részt kellett vennie. 2011.
október 1-jén vonult be. Bár
hivatalos központja e képzésnek Budapest, Zsoltnak szerencséje volt: városunkhoz
közel, Hódmezõvásárhelyen
kezdhette meg a kiképzés három hónapját. Ekkor bakaként a karácsonyt is itt kellett
töltenie. A tanulóidõ lezárul-

tával a 62. alakulathoz jelentkezett logisztikusnak, ahol
további három hónapig volt
próbaidõn.
Amint bekerült a fegyverjavító mûhelybe, azonnal kipróbálhatta magát lövészeteknél, hiszen képzésének
megfelelõ területen helyezkedett el. Az itt eltöltött idõ
alatt javasolták neki, hogy
a Bakonyban csatlakozzon
a nemzetközi lövészethez,
ahol Európa második legnagyobb lõtere található. Itt kitartó munkájával bizonyította azt, hogy nemzetközi
színtéren is megállná a helyét: önként vállalta a változatos feladatokat, s jelezte
igényét az utazásra is. Zsolt
elmondta, hogy a költségvetésnek megfelelõen nagyon
kevesen lehettek részesei
ilyen lehetõségnek. E közegnek, kialakított jó kapcsolatainak köszönhette, hogy
elõször Litvániába utazhatott ki, ahol két hónapot töltött el – felügyelt. Több ország (Portugália, Spanyolország, Németország, Anglia,
Lengyelország, Amerika...) is
képviseltette itt magát, s a

Szentesi
maradtam
Nagyon köszönöm ezt az
elismerést, amely „Szentes
Városáért” nevet viseli, de
talán joggal kérdezhetem, fõleg magamtól, hogy mit is
tettem én ezért a városért.
Itt születtem, itt tanultam,
itt érettségiztem, és tudtam,
hogy innen én el akarok
menni. 1960-at írtunk – igaz,
kitûnõ érettségi, de német
családnév, egyéb származás,
hála Istennek sokan már
nem is tudják, mit jelentett
ez akkor – és mindez négy
évvel 1956 után. Igen, elmentem, de valami itt maradt.
A családom: az anyám, az
apám, a testvérem, és mindannak a 18 évnek az emléke,
amelybe a Burkus nagymama, a Kossuth utcai hársfa
sor, a Kisér utca, a liget, a
strand, a Kurca, Pecárszky
Kató néni tánciskolája, az
egykor gyönyörû Petõfi Szálló színházterme, és még soksok minden beletartozott.
És még valami; a kényér –
igen, jól hallották –, hiszen
itt a kenyeret, a mai napig
kényérnek mondják. Úgyhogy, mikor elkezdtem a fõiskolát, ahol én voltam az
egyetlen vidéki, szinte kiprovokálták az osztálytársaim,
hogy olyan szöveget kapjak
gyakorló feladatnak, amiben
sok az „e” betû.
A beszédtanár, aki szintén
partner volt ebben a
schuppban, fél évig mondatta velem minden órán: „az
ettem a kenyeret meggyel”
címû népi rigmust, nagy derültséget keltve az osztályban. De késõbb már nem törõdtem vele, noha hallottam,
ha valaki kérdezte, kit hívtak
ma ki, a tõsgyökeres pesti

kolléga válasza az volt, „hát
a szentésit, étte a kényéret
méggyel”.
Az idõ kíméletlen múlása
azonban, ritkábbá tette a hazaruccanásaimat is, amely
késõbb már csak a temetõre,
és az öcsémmel való találkozásra korlátozódott. Persze a
városon keresztül haladva
láttam azokat a változásokat,
melyek diákkori emlékeim
szemüvegén, néha elég radikálisnak tûntek.
Ha jól emlékszem, a halála
elõtti években, egy nyári délelõttön Gyuláról áthoztam
ide Õze Lajos nagyra becsült
kollegámat, egy vérbeli szentesit, aki azt mondta, szétnézek a városban, tegyél ki a
Kossuth téren, majd két óra
múlva gyere értem, itt találkozunk.
Mikor visszamentem, dühösen gubbasztott egy padon, és azt kiabálta, hogy
mit csináltak Jóskáék a hársfákkal, utalva az akkori városvezetõre, akivel egykor
együtt koptatták a Mezõgazdasági Technikum padjait.
A harminc év elõtti emlékek viaskodtak benne a világ
szükségszerû realitásaival.
– Jól van ez így, kollega
úr? – kérdezte.
– Jól – az élet megy tovább, ha mi le is szálltunk
errõl a vonatról – feleltem.
Szó nélkül beültünk a kocsiba, és az jutott eszembe,
habár a kenyeret már nem
kényérnek mondom, tulajdonképpen szentesi maradtam.
És errõl most már papírom
is van! Még egyszer, nagyon
köszönöm!
Újréti László

résztvevõk
versenyeztek
egymással – mondhatni globális versenyen vettek részt,
angolul értették meg egymással magukat. (Mindezt
segítette, hogy a katonákat
amerikai lektorok is tanították.) Ezt követõen Afganisztánban tölthetett kint Zsolt
egy hetet, majd Romániában
volt három hétig. Ekkor elsõsorban sátrak állításában és
élelmezésben segédkezett.
Németországban, Ausztriában két hétig tartózkodott, s
itt is Litvániához hasonlóan
tevékenykedett.
Bár a katonaságon belüli
változások, az elõrelépés nehézségei miatt a leszerelés
mellett döntött, az itt eltöltött idõk nyomott hagytak az
ambíciózus fiatalban: jelenleg munkáját készíti elõ
Nagy-Britanniában. Szeretne
fegyverboltban, vadászboltban elhelyezkedni. Jövõbeni
tervei között szerepel az is,
hogy újfenn Magyarországon elvégezze a puskamûves képzést, illetve mesteri
fokozatra törekszik. Hosszútávú álma egy saját lõtér.
HAV

Black Five koncert
A zenekar 2011 nyarán alakult,
hogy színvonalas és igényes zenével szórakoztassa közönségét.
Repertoárukat folyamatosan bõvítik, szem elõtt tartva a legfrissebb
slágereket. A zenei sokszínûséget
megtapasztalhatják azok, akik ellátogatnak a Felsõpárti Sörözõbe
október 31-én, szombaton. Belépés 22 óráig ingyenes.
Év végéig minden hétre
tartogat valami meglepetést
a Szentesi Mozi. Ráadásul
december közepén jön a
várva-várt szuperfilm, a Star
Wars 7. epizódja, s már lehet
tervezgetni, hogy akár karácsonykor, netán már az éjféli premieren néznénk meg.
Elõször is: újra beköszönt
a Szentesi Moziban is a
Halloween, a töklámpások
és élõhalottak napja. Október 31-én szombaton már
délelõtt 10 órától kedvezményes, 890 forintos jegyárakkal várják a nézõket. Aki aznap jelmezben érkezik, mozijegyet vagy csokit választhat ajándékul.10-16 óra között ingyenes arcfestésre lehet leülni Vargáné Ágoston
Szilvia kozmetikushoz. Jelmez- és rajzverseny is lesz. A
gyerekek a büfében kapható
Hotel Transylvania tetkóval
is részt vehetnek a jelmezversenyen. A jelmezekre és
rajzokra szavazni a Szentesi
Mozi Facebook-oldalán lehet, fõdíj 1-1 Hotel Transylvania ajándékcsomag
(persely, filmdoboz, gyerektetkó).
Halloweenkor – ahogy azt
kell – igazi „libabõrös” filmek lesznek mûsoron:
Hotel Transylvania 2 –
családi animációs film, Pán –
családi kalandfilm, Libabõr –
kalandfilm, Bíborhegy – horror és Az ajándék – thriller.
November 4-én, szerda
20.30-kor James Bond visszatér, azaz a Fantom.

Október 23-án a város legújabb díszpolgárát is köszöntötték, illetve átadták a
Szentes Városért Emlékérmeket. Szentes díszpolgára
idén az itteni születésû
Gáspár Sándor színmûvész
lett, akivel lapunk interjút
készített.
– Milyen élmények kapcsolódnak a szentesi fiatalkorhoz?
– Aki Szentesre születik,
olyan gazdagságot kap,
amely az esélyegyenlõségért
való küzdelmünkben kicsit
kivételes helyzetbe hoz minket. Ha valaki ilyen környezetbe születik, mint ez a város, gondolok itt a sportolási
lehetõségekre, a kultúrára,
az iskolák minõségére, minõségi polgárrá válhat. Nekem
ez adott volt, akárcsak az iskolatársaimnak. Rengeteget
sportoltam. A családi házunk Felsõpárton volt – innen jártunk ki a szüleimmel
háztájiba dolgozni (kukoricát törtünk, herét kaszáltunk, nagyon sok állatunk
volt). Nagyon sok élmény
vett tehát körbe gyermekkoromban. Majd ezt követte a
gimnázium: a futball, a birkózás, a kézilabda, s Bácskai
Miska bácsival való találkozásom is nagyon meghatározó volt. Miska bácsi a magyar tanárom volt és észrevette, hogy izgága gyermek
vagyok. Óra elõtt egyszer kiadott egy közös feladatot az
osztálytársaimnak, s hátraült

velem a hátsó padra. Elkezdett velem beszélgetni.
Olyan baráti hangot ütött
meg, hogy a harmadik mondat után már sírtam. Itt dõlt
el az életemnek ez a része –
volt egy ember, aki olyasmit
vett bennem észre (hiszen
zseniális nagy pedagógus
volt), hogy furcsa izgágaságom értékhordozó is lehet.
A gimnáziumi évek fantasztikusak voltak. Fizikakémia tagozatra jártam, ez
egy ellentmondás. Humán
beállítottságúnak vallom
magam, de fantasztikus osztálytársaim voltak, akik húztak magukkal. Kifejezetten
intelligens és jófej csoport
volt. Már ekkor országos hírû csapatban játszhattam: a
Ki mit tud?-okon nyerhettünk versenyeken. Ebben az
idõszakban még csak egy televízió volt, így egy ország
drukkolt a szentesiekért. 17
évesen már felismertek az
utcán. Székely népballadákat
(ebbõl idéztem most az átadón a testvéremmel, Tiborral) adtunk elõ kis falvakban. Különösen szívesen emlékszem vissza a Makacs menyecske és a Gyáva ördög címû vidám népballadai öszszeállításra. A szentesi gimnáziumi évek elképesztõ
gazdagsággal, útravalóval
láttak el, melyekbõl a késõbbiek során is meríthettem. Itt
volt tehát Szentesen az elsõ
találkozásom a színészettel.
– Mennyire teheti meg,

hogy hazalátogat?
– Nem sok idõm van, mert
dolgozom. Nyaranta az unokatestvéreimet látogatom
meg. Strandon vagyunk és
csavargok a környéken. Az
évad közben filmezek, színdarabokban játszom. Most
Sándor Pál rendez egy új
nagy magyar játékfilmet
Vándorszínészek címmel,
ennek vagyok az egyik fõszereplõje.
– Hogyan mûködnek
együtt Rudolf Péterrel, a
másik fõszereplõvel?
– Ezer éve ismerjük egymást. Jó, hogy van egy nagy
mester, aki, ahogy kell, használ minket. Mi pedig helyes
nebulóként beállunk a sorba.
Csodálatos dolog Sándor
Pállal együtt dolgozni.
– 2004-ben Szentes Városért Emlékérmet kapott. Mit
jelentett ez akkor?
– Zavarban voltam és tanácstalan. Én nem teszek
egyebet, mint ami a hobbim,
a szerelmem. Számomra ez
nem plusz energia. Nagyon
megható, hogy önzetlenül
díjaznak engem a szentesiek.
– Hogyan fogadta az értesítést a díszpolgárrá avatásról?
– Természetesen meglepõdtem. Nagy kitüntetésnek
tartom, soha nem gondoltam
arra, hogy egy nap eljön
majd ez a pillanat. Erre nem
lehet felkészülni. Felemelõ
érzés és nagyon jól esik.
Hornyik Anna Viola

Izgalmas év vége a moziban

Halloweentõl a Star Warsig

A 007 Spectre - A Fantom
visszatér premier elõtti vetítésén csábító ajánlatok várják a nézõket. Mindenki, aki
a premier elõtti vetítésre jegyet vált, a Pano Sport Pub
jóvoltából vendégük lesz egy
James Bond koktélra a mozi
elõcsarnokában! „Felrázva,
nem keverve.”A rajongókat
James Bond kukoricás dobozzal is várják.
November 5-tõl, csütörtöktõl vetítik A kis herceg címû animációs filmet, melyet
iskolás csoportok kedvezményes jegyárral tekinthetnek
meg.
November 19-tõl ismét so-

kan izgalomba jöhetnek: lezárul egy sorozat, Az éhezõk
viadala: A kiválasztott 2. részével. A film hivatalos termékeit is árusítják, a rajongók Éhezõk viadala kukoricás dobozt kapnak.
December 5-6. szombatvasárnap a Mikulásvárás jegyében telik a moziban. Úgy
láttuk, tavaly még a nagyszakállú puttonyos is pótszéket pakolt, annyian voltak a
moziban.
Decemberben ismét lesz
jótékonysági vetítés rászorulóknak a Szentesi Családsegítõ Központ segítségével.
December 18. péntek 00.01

óra. A dátumot érdemes
megjegyezniük a legnagyobb Han Solo, Leia hercegnõ, vagy éppen Jedirajongóknak. Ekkor tartják
országszerte a Star Wars –
Az ébredõ Erõ címû galaktikus ûreposz éjféli premierjét,
így nálunk is. Jegyek a premierre és a nyitóhétre már
vásárolhatók, foglalni nem
lehetséges, viszont érdemes
igyekezni, az éjféli premier
már majdnem telt háznál
tart. December 24-én és karácsony mindkét napján is lesz
vetítés a Szentesi Moziban.
D. J.
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Bajnokok és utódaik

Vajda Szebasztián és Balogh-Szabó Anna ezen a héten a
serdülõ válogatottal edzett.
(Fotó: Kárpáti Lajos)
Birkózó diákolimpának
és serdülõ rangsorversenynek adott otthont városunk
múlt héten csütörtökön és
pénteken. Mindkét napon
szabadfogásban versenyeztek az utánpótlás korú birkózók, rekordlétszámban,
hiszen az elsõ nap 73 egyesület 263 sportolója lépett
szõnyegre.
A Dr. Papp László-sportcsarnokban a névadó olimpiai ezüstérmes kiváló szentesi
birkózó lehetséges utódai
mérkõztek három szõnyegen
egyidejûleg zajlottak a küzdelmek. Óriási mezõnyök
jöttek össze, voltak súlycsoportok, melyekben a 32 közé
jutásért is birkózni kellett.
Természetesen a szervezõ
Dr. Papp László Birkózó
Egyesület nem feledkezett
meg a városunkhoz kötõdõ

Lõrincz Márton olimpiai bajnokról, s dr. Papp Lászlóról
sem, elsõ nap az olimpiai
tölgynél, másnap utóbbi
sportoló emléktáblájánál tartottak megemlékezést.
Eljött a versenyre a sportág hazai vezérkara, így Németh Szilárd, a Magyar birkózó Szövetség elnöke, Bacsa
Péter, a szövetség ügyvezetõ
alelnöke, s láthattunk a csarnokban Komáromi Tibor szakmai alelnök személyében
egy igazi sportlegendát is. A
kötöttfogás háromszoros világbajnokának küzdelmei
biztosan sokak emlékezetében élnek még, így az is,
hogy a szöuli olimpián alulmaradt ugyan nagy riválisával, a szovjet Mamiasvilivel
szemben, ám a következõ
évben a vb-döntõben, sérülten is vissza tudott vágni.

Dobogósok
a lábtenisz
bajnokságon
A lábtenisz magyar bajnokságra 18 városból érkeztek versenyzõk és csapatok.
A bajnokságot amatõr, profi
(nyílt), nyílt hármas, nyílt
egyéni, szenior páros kategóriában tartották és szinte
mindegyikben
született
szentesi siker, illetve érintett volt helyi versenyzõ.
A nyílt hármas kategóriában 5 csapat nevezett. 1. Kaposvár – Pál Tamás, Harsányi
Ádám, Királyvölgyi Krisztián;
2. SMT Budapest – Sipos Árpád, Molnár Gábor, Tölgyesi
Botond; 3. Zöld Plasztik Szentes – Lakics Balázs, Szabó László, Oláh Tamás, Papp Tibor.
A szenior kategóriában a
vártnál kevesebb induló volt,
de a csapatok mindegyike
színvonalas játékot mutatott.
1. Kiss Ferenc – Rácz László –
Molnár Zoltán (Vác); 2. Korányi András – Földesi Iván (Kaposvár); 3. Gál László – Kovács Árpád – Török János
(Szentes).
A nyílt egyéni kategóriában 11-en neveztek. A bajnokság elõtti esélylatolgatás
során mindenképpen dobogós hely volt várható az eddig kiváló egyéni teljesítményt nyújtó Sipostól és
Lakicstól is. Sipos két sima
szettben búcsúztatta a szentesi Szabót, a szintén szentesi
Lakicsot, Harsányi ütötte ki
két szettben. Így már biztos
volt, hogy a bronzérem Szentesre kerül. Szabó és Lakics
utolsó erejükkel küzdve ke-

mény csatát produkáltak, a
döntõben Sipos és Harsányi
feszült egymásnak. 1. Harsányi Ádám (Kaposvár); 2.
Sipos Árpád (Szentendre), 3.
Lakics Balázs, 4. Szabó László (Szentes).
Az amatõr páros kategóriában az idei mezõny szokatlanul erõs és kiegyenlített
volt. A selejtezõkben 2 négyes és egy ötös csoportban
zajlottak a selejtezõk, majd
kialakult a nyolcas tábla,
ahol már kieséses rendszerben folytak a mérkõzések. 1.
Papp Tibor – Kerékgyártó Tamás (Szentes -Budapest); 2.
Bertók Róbert –Tölgyesi Botond (Szentes – Budapest), 3.
Barta Milán – Pécsi Richárd
(Balassagyarmat).
Most is a nyílt páros kategória mérkõzéseit kísérte a
legnagyobb érdeklõdés. Már
elõzetesen is nagy küzdelmekre lehetett számítani, és
mind a négy bejutott csapat
abszolút esélyes volt az
aranyéremre. 1. Gulácsi Róbert – Lengyel Béla – Fazekas
Péter (Debrecen-Szolnok); 2.
Sipos Árpád – Molnár Gábor
– Tölgyesi Botond (Budapest-Bicske); 3. Lakics Balázs
– Szabó László – Oláh Tamás
(Szentes-Szeged).
A szervezõk a legsportszerûbb csapat díjat a Kaposvár
csapatának adták. A díjakat
Kovács János, a mûvelõdési,
ifjúsági és sportbizottság elnöke adta át.

Komáromi Tibor lapunknak elmondta, az õ pályafutása is diákolimpián indult,
csak akkor még úttörõolimpiának hívták. Komáromi azt kétszer is megnyerte.
Akkor még szabadfogásban
versenyzett, a másik fogásnemmel csak 14 évesen kezdett többet foglalkozni. Úgy
gondolja, minden gyereknek
szabadfogással kell indítania, késõbb kiderül, melyiket
érdemes választania. Szerinte egy sikeres gyerekversenyzõ ismérvei, hogy felmegy szõnyegre, és oroszlánként nekiveselkedik az ellenfelének, de az edzéseken
is szorgalmas. Az edzõkön is
múlik, mennyire tudják õket
meggyõzni, mert a diák-serdülõ korcsoportúaknak már
heti négyszer-ötször edzeni
kell. A vidéki szakosztályok
esélye nem romlott, ugyanaz
a helyzet, mint régen: elmenedzselnek valakit 14-15
éves koráig, aztán feladják
egy megyei vagy fõvárosi
egyesületbe, ez egy bevált
szokás.
A világbajnok többször járt
már városunkban versenyek
alkalmával, s személyes emlékeket õriz dr. Papp Lászlóról. Jól ismerte õt és fiát is a
Ferencvárosból, még éltes
korában is birkózni akart a
folyosón az emberekkel, mesélte róla. Nagyon kemény,
jó svádájú ember volt, aki
mindig tudta, mit akar.
A kétnapos versenyen a
helyieknek két 7. helyezés
jutott, de több ranglistaponttal is gazdagodtak.
D. J.
Nem történt meglepetés,
a Szolnok együttese simán,
17-6-ra legyõzte a ValdorSzentesi VK férfi vízilabdacsapatát. Az viszont kellemes meglepetés volt, hogy a
mieink a félidõben mindöszsze egy góllal voltak lemaradva a válogatott gerincét
adó szolnokiaktól, akik aztán a harmadik és a negyedik negyedben magasabb seMár több mint 10 éve hagyomány jelleggel minden
évben megrendezik október 22-23-án a 23 órás ünnepi tekergést, mellyel az
1956. október 23-i forradalom elõtt tisztelegnek a
szentesi csapatok.
A 23 órás biciklizés Cseuz
László tanár ötlete volt, a '90es években a forradalom
tiszteletére rendezte meg
elõször. Ekkor még a Kossuth tér volt a központja, a
pihenõ a Kiss Bálint-iskolában volt. Késõbb (több mint
10 éve) a családsegítõ központ kereste meg azzal, hogy
szeretné újra feleleveníteni
ezt a hagyományt. Két alkalommal közösen szervezték,
majd ezt követõen a családsegítõ vette gondozásába az
eseményt, amelyet 2015-ben
már 9. alkalommal rendeztek meg – tudtuk meg Barát
László fõszervezõtõl. Az esemény lényege, hogy a csoportok tagjai közül legalább
egy mindig kerékpározzon a
kijelölt területen 23 órán keresztül megszakítás nélkül.
Idén 17 csapat jelentkezett,
ami körülbelül 100 fõt jelent.
Az útvonal a Damjanich, a
Jókai, a Bajcsy-Zsilinszky és
a Rákóczi utca, mivel itt csak

2015. október 30.

Zalán nyerte Dezsõ
bácsi sakk-készletét
A Szentesi Sakk Sportegyesüle október 24-én rendezte meg a Gallasz Béla
emlékversenyt. Gazdára talált a Vass Dezsõ által felajánlott, faragott sakk-készlet, s az is kiderült, hogy az
elsõ megmérettetést nem
1969-ben rendezték meg,
mint eddig hittük.
A Gallasz Béla sakkverseny több éves múltra viszszatekintõ hagyomány. (Gallasz Béla a szentesi sakk-körben kezdett el sakkozni és
késõbb versenyzett. Városbajnokságokat nyert, a megyei válogatottnak tagja volt,
majd az országos levelezõ
válogatott tagja lett. Öregek,
fiatalok meghatódottan gondolnak emlékére.) Azonban
kiderült, hogy nem 1969-ben
rendezték meg elõször a versenyt, hanem a sportoló halála után két évvel, 1962-ben
volt (késõbb egy ideig nem
került sor a megmérettetésre,
majd 1969-ben éledt újra a
hagyomány). Itt országos hírû sakkozók is részt vettek,
mint például Meleghegyi Csaba vagy Korányi Attila.
Gallasz Mária (Gallasz Béla
leánya) is megerõsítette,
hogy korábban volt egy verseny, majd hosszabb ideig
nem rendezték meg az eseményt.
Kovács János, a mûvelõdési,
ifjúsági és sportbizottság elnöke nyitotta meg a ver-

senyt. A mérkõzések a felnõtt, a középiskolai-ifjúsági
illetve az általános iskolai
csoportban indultak. Az alsó
osztályosoknál a résztvevõ
lányokat külön értékelték.
(A felsõbb évfolyamokban
lányok már nem vettek
részt.) Az értékelésnél a
vesztes 0, a gyõztes 1 pontot
kapott, döntetlen helyzetben
fél-fél pont illette a versenyzõket. A versenyt ennek
megfelelõen Kõhalminé Forrai
Julianna vezette le.
Vass Dezsõ, a verseny régi
követõje és (anyagi és eszmei) támogatója a résztvevõk számára egy kék-fehér,
faragott sakk-készletet is felajánlott, továbbá egy kisebb,
mágneses sakkot is. Elõbbit
az ifjúsági elsõ helyezettnek
ajánlották fel. A boldog tulajdonos Udvardi Zalán lett (a
Deák-iskola tanulója – tehet-

sége miatt nem az általános
iskolai kategóriában indították). Utóbbi készletet az
egyesület legfiatalabb tagja,
a kör reménysége, a 8 éves
Kovács Marcell kapta.
Eredmények, felnõtt: 1.
Volosin Vlagyimir (5,5 p,
Szentes), 2. Hajdú Sándor (5,
Szarvas), 3. Ábrahám Zoltán
(5, Hmvhely). Ifjúsági: 1.
Udvardi Zalán (Deák-iskola),
2. Kovács György (Pollák), 3.
Nagy Roland (Boros). Általános iskola, felsõtagozat: 1.
Kovács Dávid (Deák), 2. Bónus
Adrián (Szent Erzsébet),
3. Pásztor Dávid (Koszta).
Alsótagozat, fiú: 1. Adorján
Kende (Koszta), 2. Vida Nolen
(Kiss Bálint), 3. Kovács Marcell (Koszta). Alsótagozat,
lány: 1. Puskás Szilvia (Koszta), 2. Dancsó Nóra, 3. Simon
Alma (mindketten Kiss Bálint).

Udvardi Zalán Vass Dezsõtõl vette át a nyereményt.

Magyar Kupa meccsek
bességi fokozatra kapcsoltak, és gólt sem engedélyeztek a szentesieknek.
Október 31-én és november 1-jén városunk lesz a házigazdája a D csoport küzdelmeinek, ahol a KSI, a
YBL, a Kaposvár és a Szolnok lesznek a mieink ellenfe-

lei. A csoportból az elsõ két
helyezett jut tovább, és erre
minden esélye megvan a
Valdornak is.
Program: Október 31.
szombat: 10 óra ValdorSzentes–KSI, 11:30 óra Kaposvár –YBL, 16 óra ValdorSzentes -Szolnok, 17:30 óra

KSI–Kaposvár, 19 óra YBL–
Szolnok. November 1. vasárnap: 10 óra KSI–YBL, 11:30
óra Kaposvár-Valdor-Szentes, 15 óra Szolnok-KSI,
16:30 óra YBL-Valdor-Szentes, 18 óra Szolnok- Kaposvár.
HV

Éjt nappallá téve tekertek
jobb kanyarral lehet megtenni a köröket. A pihenõ helyszíne idén a Deák-iskola
volt, ami sokkal komfortosabb, mint eddig. Különlegesség, hogy egyidejûleg
van a Városismereti Verseny
is (melyet március 15-én is
megtartanak), ahol az '56-os
(és a '48-as) eseményekre

gondolnak vissza, illetve
szentesi emlékeket elevenítenek fel. Ennek ellenére Szegedrõl és Budapestrõl szintén szoktak érkezni résztvevõk. Családi kategóriában itt
elsõ helyezést ért el a Családi Team, diák kategóriában
elsõ lett a Fanni csapat, míg
a felnõtt kategóriában a

gyõztes a Banyák csapata
lett. Ezen az eseményen 21
csoport vett részt.
A tekerõk motivációja a
hagyomány fenntartása, s a
mozgás öröme. Vannak, akik
2009 óta járnak az eseményre, a kezdeti néhány kört
mára a több száz kilométer
váltotta fel.
HAV

Fotó: Vidovics
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H O L- M I ?
Október 30-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes
város évszázadai. Legelõk,
szántók, vadvizek. Céhek,
iparosok, segédek. A zenegépek története. A szentesi táj –
Koszta ecsetjével.
Idõszaki kiállítás: A Nézõpontok címû tárlat január 30ig, az Éltetõ víz kiállítás november 21-ig tekinthetõ meg.
Nyitvatartás: kedd-péntek 915, szombat 10-16 óráig.
Tokácsli Galéria
Tokácsli Lajos festõmûvész
születésének 100. évfordulója
alkalmából rendezett emlékkiállítás látogatható november
28-ig, keddtõl-péntekig 9-13
és 15-17 óráig, szombaton 913 óráig.
Város könyvtár
A Láthatóvá válni – kreativitás a periférián címû kiállítást
november 6-ig láthatja a közönség nyitvatartási idõben.
Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festményeibõl és kerámia alkotásaiból látható kiállítás. A mûvészeti iskola tanulóinak képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves mûhelyek: feketekerámia,
vesszõ, gyékény, gyertya és
nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van
lehetõségük az érdeklõdõknek
hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.
Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi
fotográfus Családi album címû fotókiállítása november 2ig látogatható nyitvatartási
idõben.

Programajánló
Városi könyvtár
November 3. 18 óra
Vadászatról mindenkinek.
Beszédes Attila vadgazdálkodási
mérnök elõadása vetítéssel.
November 4. 18 óra
Balla M. Anna: Nyugi-Nyögi
Ko/ó/r címû könyv bemutatója.
Vetítéssel egybekötött interaktív együttgondolkodás.
November 5. 18 óra
Bánki Éva: Fordított idõ címû
könyvének bemutatója.
November 7. 15 óra
Haller Andrea Képzelet címû
festménykiállítás megnyitója.
Megtekinthetõ: november 26-ig.

Kolozsvári állatorvostanhallgatók jöhetnek hamarosan dr. Dobos András kiséri
rendelõjébe gyakorlatra. A
romániai egyetemmel való
megállapodást a napokban
készítette elõ a szentesi állatorvos, egyetemi docens
és kolozsvári vendége, prof.
dr. Aurel Muste.
Dr. Dobos András magánrendelõjével, az itt folyó
munkával, a körülményekkel ismerkedett prof. dr.
Aurel Muste, a Kolozsvári
Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem sebészeti szemészeti tanszékének vezetõje a múlt hét második felében. A személyes ismeretség
elõtt már eljutott Dobos doktor jó híre a kolozsvári egyetem dékánjához, az ottani
páciensek gazdái terjesztették. Egyébként tavaly májusban volt elõször az intézményben a szentesi szakember, azután meghívást kapott
az egyetemtõl és a profeszszortól az idén szeptemberben már 14. alkalommal
megrendezett nemzetközi
szimpóziumukra. A rangos
szakmai találkozón Dobos
András sikeres elõadást tartott a glaukóma (zöld hályog) és diagnosztizálása témakörben. A szimpóziumot
követõen indult meg az
együttmûködés. Szakmai
megbeszélést folytattak, próbálták kialakítani azokat a
lépéseket, amelyeket közösen meg lehet tenni az ottani
hallgatók továbbképzéséért
A Kiséri Állatorvosi Rendelõ tulajdonosa így mutatta
be elképzelését: - Az én fel-

Mozimûsor
Október 30., péntek
12:30 3D Hotel Transylvania 2.
14:30 3D Pán
16:30 3D Libabõr
18:30 3D Libabõr
20:30 Bíborhegy
Október 31., szombat
11:00 3D ! Hotel Transylvania 2.
12:30 3D ! Pán
14:30 3D ! Hotel Transylvania 2.
16:30 3D ! Libabõr
18:30 ! Bíborhegy
20:30 3D ! Libabõr
22:30 ! Az ajándék
November 1., vasárnap
12:30 3D Hotel Transylvania 2.
14:30 3D Pán
16:30, 18:30 3D Libabõr
20:30 Bíborhegy
– Mi az abszolút nagyképûség?
– ???
– Amikor egy giliszta azt mondja,
hogy horgászni megy.
– Képzeld el, végre sokkal olcsóbb
lett a benzin!
– Tényleg?
– Nem, de képzeld el!

Koszta József
Múzeum

Válóperes tárgyaláson az asszony
ügyvédje felteszi a kérdést a férjnek:
– Elmondaná, mi az oka, hogy el
akar válni a feleségétõl?
– Kérem, én teherautó sofõr vagyok. Egész héten az országot járom. Egyik szombaton, mikor hazamentem, ágyba bújtunk a feleségemmel. Kis idõ múlva, hallom,
hogy átkopog a falon az öregaszszony a szomszédból: „Nem hagynák abba ezt a lármát legalább hétvégén?”

November 5. 16.30 óra
Az elsõ Tiszai híd. Török-kori
építészeti emlék az Alföldön.
Dr. Kertész Róbert régész elõadása.

Két ügyvéd az erdõben túrázik, amikor meglátnak egy vicsorgó, támadni készülõ medvét. Az egyik
ügyvéd azonnal elõveszi a futócipõjét, és elkezdi felhúzni.

Mûvelõdési és
Ifjúsági Ház
November 3. 16.30 óra
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek.
November 5. 19-21 óra
Korok és alkotások az irodalomban. Platon: Lakoma címû
mûve. Elõadó: Poszler György.
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Dobos doktornál tanulnak
a kolozsvári egyetemisták

Dr. Aurel Muste professzor több mûtétet is végignézett dr. Dobos András rendelõjében.
ajánlásom az volt, hogy a
kolozsvári tudományegyetem hallgatói részére – akiket a professzor úr alkalmasnak talál – a rendelõmben
gyakorlati ismeretanyagot
adok át, megismertetem õket
az itt használatos technikákkal, illetve az eredményekrõl
beszámolót tartok az egyetemen.
Dr. Aurel Muste elmondása szerint az egyetemen prioritást élvez, hogy az elméleti tudást, amit hat éves tanulmányaik alatt megkap-

nak, minél jobban át tudják
ültetni a gyakorlatba, még a
diploma megszerzése elõtt.
Ezzel is szélesedhet az egyetem palettája, egy újabb lehetõség, hogy speciális gyakorlati szaktudásra tegyenek
szert a hallgatóik. – Egy
egyetemi hallgató, ha nagy
testû állattal foglalkozik, akkor könynyebb dolga van,
hiszen azok tanyákon, farmokon vannak, ahol teljesen
mások a feltételek, a lehetõségek. Egy kistestû állatot,
aki társállat is, nem lehet egy

November 2., hétfõ
14:30 3D Pán
16:30 3D Libabõr
18:30 Bíborhegy
20:30 3D Libabõr
November 3., kedd
14:30 3D Pán
16:30 3D Libabõr
18:30 3D Libabõr
20:30 Bíborhegy
November 4., szerda
14:30 3D Pán
16:30 3D Libabõr
18:30 Bíborhegy
20:30 ! 007 Spectre - A Fantom
visszatér
November 5., csütörtök
15:00 3D A kis herceg
17:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér
20:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér

November 6., péntek
13:00 3D A kis herceg
15:00 3D A kis herceg
17:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér
20:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér
November 7., szombat
13:00 3D A kis herceg
15:00 3D A kis herceg
17:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér
20:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér
November 8., vasárnap
13:00 3D A kis herceg
15:00 3D A kis herceg
17:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér
20:00 007 Spectre - A Fantom
visszatér

Pótfûtés
– Megõrültél? – kérdi a másik. –
Esélyed sincs, hogy elfuss egy
medve elõl, sokkal gyorsabb nálad!
– Nem is akarok nála gyorsabb lenni. Nekem elég, ha csak nálad vagyok gyorsabb.
– Nekem eddig csak egyetlen nõ
mondott nemet – meséli a szoknyavadász a barátjának.
– Komolyan? Ki volt az?
– A bírónõ, amikor az ügyvéd a felmentésemet kérte.
– Mi az elsõ lecke, amit megtanítanak a felnõtteknek a számítástechnika tanfolyamon?
– ???
– Ha valamit nem tudsz, kérdezd
meg a gyerekedet.
– Hölgyem, megkérné a kisfiát,
hogy ne utánozzon már engem?
– Móricka, hányszor mondtam már,
hogy ne viselkedj úgy, mint egy hülye!

Két tehén ül a fán, zoknit kötnek.
Megszólal az egyik:
– Bõõõõõ…
Mire a másik:
– Honnan tudod, még fel sem próbáltad?
– Mit énekel a molylepke a szekrényben?
– ???
– Eddablúzt!
– Jean, kérem, öntözzön meg!
– Minek uram?
– Ki akarok kelni magamból!
Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni:
– És melyik a kedvenc tárgyad az
iskolában?
– A csengõ.
Egy ügyfél bemegy Kovács irodájába.
– Kérem, megvárhatom a fõnök
urat?
– Megvárhatja, de attól tartok, nagyon sokáig fog tartani.
– Miért, hová ment?
– Csõdbe.

gazdaságban ellátni, tehát elsõsorban miattuk találták ki
a magánrendelõket. A leendõ állatorvosoknak a szakmának ezt az aspektusát is
meg kell ismerniük, s a vele
járó protokollt is: egy magánrendelõben hogyan kell
fogadni a beteget, illetve
konzultálni a gazdájával –
magyarázta a dékán.
S ha már itt járt, talán nem
is kínálkozhatott volna megfelelõbb alkalom, hogy azt
lássa, a gyakorlatban, élesben hogyan funkcionál a

kiséri orvosi team, ugyanis
betekintést nyerhetett egy
igen komoly operációba.
Amint Dobos doktor magyarázta, egy traumás szemsérülés miatt fel kellett nyitni
az állat szemét, ki kellett
szedni a lencsét, majd viszszavarrni. Ennél nagyobb
feltárást nem is lehet csinálni
a szemben, amelyben mindenféle összenövések voltak.
A beavatkozást követõen
Dobos doktor kíváncsian
várta a kolozsvári szakember véleményét, melyet vendége egyúttal lapunkkal is
megosztott. – Ennél kritikusabb nem is lehetek – kezdte
prof. dr. Muste. – Mégis azt
mondhatom, rekordidõ alatt
végezte el a mûtétet. Kollégáival a munkakapcsolatán mindannak ellenére, hogy
nem beszélem a magyar
nyelvet – látszik a harmónia,
a nyitottság, ez is sokat számít. Bárhová nézek, az jön
le, hogy nagy tudású, elhivatott, ez nagyon fontos, mert
ha valaki a lelkét is beleteszi,
akkor nem tûnik annyira nehéznek. Ez látszik az infrastruktúrán is, amivel a mûtõszalon rendelkezik – véleményezte prof. dr. Aurel Muste,
majd ismét a mûtõ felé vették az irányt, ahol már elõ
volt készítve egy puli.
(darók)

Október 30-november 6.

HOROSZKÓP
Kos
Egy változás, ami most
ön elõtt áll, nagyon boldoggá teheti. Jó esélye van arra,
hogy a dolgok egyre jobban alakuljanak mostanában az ön életében.
Bika
Rájön a napokban arra,
hogy mi is az, ami önnek valóban a legfontosabb. A
munkakörnyezetében figyeljen
oda az emberekre.
Ikrek
Pénzügyeit illetõen jó
híreket kaphat. Ha pénz
üti a markát, ne kürtölje szét. A
szerelem mostanság nagy jelentõséggel bír az ön számára.
Rák
A barátok, a család és
a kollégái a kedvességét nagyra becsülik. Önt kedves
embernek ismerik el. Mostanság elutazhat vagy téli vakáció
céljából.
Oroszlán
Egy már majdnem elfelejtett személy vagy dolog újra beléphet mostanság az
ön életébe. A kedvességével, figyelmességével nem tud mindenkit meggyõzni.
Szûz
Az elmúlt napokban
eléggé frusztrált volt, de
együtt tudott lenni a szeretteivel.
Ez nagyon sokat jelent önnek.
Párjával harmonikus a kapcsolata.

Mérleg
Az egészségére fokozottan figyeljen ezekben
a napokban. Óvakodjon a megfázástól, kimerüléstõl. Saját belsõ
harmóniáját kényeztetõ fürdõzéssel helyre tudja állítani.
Skorpió
Úgy érzi, hogy közérzetével valami nincs rendben, érdemes most nagyobb
hangsúlyt fektetnie a testi lelki
egészségére. Ha ez sem segít,
minél elõbb keresse fel orvosát.
Nyilas
Nyíltan elmondhatja a
meglátását, ezért még
senkit sem állítottak falhoz. Végre
elégedett a karrierje helyzetével,
amely lassan olyan formát ölt,
amire már rég vágyott.
Bak
A türelme nincs mostanság a kellõ magaslaton. Így hát legyen óvatos. A
közúti forgalomban is vezessen
megfontoltan a napokban.
Vízöntõ
A múlt hétrõl maradt
munkáin dolgozik a hét
elsõ felében. Fokozott figyelemmel dolgozza ki a részleteket.
Ezek mellett a pénzügyei egyengetésével is kiválóan halad.
Halak
Bízzon képességeiben
és ítélõképességében.
Csak a saját véleményére hagyatkozzon. Ne hagyja magát
semmilyen helyzetben elbizonytalanítani.

Hatan sérültek meg a balesetben
Az elsõdleges adatok szerint hatan megsérültek október 28-án 15 óra körül történt balesetben a 45-ös számú fõúton. A 18-as és 19es kilométerszelvény között Kunszentmárton felé haladt egy traktor, egy személyautó
és egy kisbusz. Az autó a traktor elõzésébe
kezdett, a munkagép azonban ekkor már
balra kanyarodott. A kocsi sofõrje fékezett,
de a mögötte érkezõ kisbusz hátulról nekiütközött. A kisbuszba egy fõ beszorult, õt feszítõ-vágó berendezés segítségével emelték ki a
helyszínre érkezõ tûzoltók. A jármû valamennyi utasa megsérült: egy fõ súlyos-, további öt fõ könnyû sérüléseket szenvedett.
***
Október 24-én, szombaton délután a rendõrség és a mentõszolgálat kérte a katasztrófavédelem segítségét. Egy idõs férfi elesett a
lakásában, rosszulléte miatt nem tudott ajtót
nyitni. A szentesi tûzoltók érkeztek a hely-

színre, akik az erkély üvegét betörve jutottak
be a lakásba. A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a mentõszolgálat idõben megkezdhette a sérült férfi ellátását.
***
Fokozott jelenléttel készül a rendõrség
a hétvégére. A rendõrök a polgárõrökkel
együttmûködve megyeszerte fokozottan ellenõrzik a temetõket és azok környékét, segítik a sírkertbe érkezõket. A rendõrség kéri,
hogy az autóban látható helyen értéket ne
hagyjanak, parkoláskor a jármûveket zárják
le, az ablakokat húzzák fel. A temetõkben értékeiket ne hagyják õrizetlenül.
Amennyiben mégis bûncselekmény áldozataivá válnak, forduljanak bizalommal a temetõk környékén szolgálatot teljesítõ egyenruhásokhoz, vagy hívják a bármelyik hálózatból ingyenesen elérhetõ 112-es segélyhívószámot.

Ötmillió ösztöndíjakra

(folytatás az 1. oldalról)
Tanulmányai alatt minden
évben pályázott a városi ösztöndíjra a soproni egyetem
Alkalmazott Mûvészeti Intézetében tanuló Petõ Borbála, s
meg is kapta. Építõmûvész
szakra jár, vagyis belsõépíté-

szetet és építészetet tanul,
most fog végezni alapképzésben. Megfogta a határ
menti település karaktere,
hiszen szülõhelyére, Szentesre emlékezteti. Abban azonban már nem biztos, hogy
visszajön, de ha lehetõség kí-

nálkozik, szívesen idehozná
tudását, nyitott arra, hogy a
várost gazdagítsa épületekkel, mondta. A kapott támogatást eszközökre fordítja,
nagyon sok skiccpauszt, vonalzót, ceruzát használnak
ezen a szakon.
D. J.

Partnerségi egyeztetés
Szentes településszerkezeti és szabályozási terveinek több területre vonatkozó módosítása.
Tisztelt Partnerünk!
Szentes Város Önkormányzata módosítja a
város településszerkezeti és szabályozási tervét a következõ területeken:
MÓDOSÍTÁS 2015/1.
1. Fábiánsebestyénre vezetõ út melletti volt
tehenészet területe
2. Lapistóra vezetõ út északi oldalán elhelyezkedõ terület
MÓDOSÍTÁS 2015/2.
1. Penny ingatlana, Kossuth Lajos u. 29.
2. Ipari Park Északi Zóna
3. Vecseri foki út - Csallány Gábor sétány
4. Sporttelep és közvetlen környezete
5. Strand területe
6. Csongrádi út melletti területek
7. Berekhát északi része
8. Vásárhelyi úton a Shell benzinkút melletti terület

9. Damjanich utcai volt iskola és környezete
10. Városháza és környezete
A dokumentációk megtalálhatók a város
honlapján www.szentes.hu. a SZENTES VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA cím alatt (bal
oldalon), valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Mûszaki Iroda titkárságán
ügyfélfogadási idõben. A partnerek a város
honlapján keresztül, e-mailen, vagy postai
úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600
Szentes, Kossuth tér 6.) 2015. november 21-ig
tehetnek észrevételt. Az észrevételben meg
kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát
(melyik módosítás), és a véleményezõ adatait (név, cím, elérhetõség, lehetõleg e-mail
cím). A javaslatokat, észrevételeket megválaszoljuk, lehetõség szerint beépítjük a tervbe.
A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a város képviselõ-testülete dönt.
Wittek Krisztina
Szentes fõépítésze

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22
Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü november 2-8.
Hétfõ:
A menü:

Karfiolleves
Mézes-mustáros csirkeragu, ananászos rizs
B menü: Csikós tokány,
tésztaköret
C menü: Milánói sertésborda
Kedd:
Pirított tarhonyaleves
A menü: Tejfölös-gombás sertésszelet, burgonyapüré
B menü: Ludaskása
C menü: Rántott sajt, párolt
zöldség, rizs
Szerda: Almaleves
A menü: Csirkepörkölt palócosan,
tésztaköret
B menü: Húsos-kolbászos
rakott burgonya
C menü: Rántott sajt,
párolt zöldség, rizs
Csütörtök: Magyaros
burgonyaleves
A menü: Dónáti sertésragu,
petrezselymes rizs
B menü: Húsgombóc,
meggymártás
C menü: Rántott sertésszelet,
petrezselymes rizs
Péntek: Lencseleves virslivel
A menü: Mákos guba
B menü: Húsos rakott tészta
C menü: Rántott csirkecomb,
petrezselymes burgonya
Szombat: Meggyleves
A menü: Bácskai húsos galuska
Vasárnap: Zöldségleves csirkés
galuskával
A menü: Magyaróvári szelet,
rizibizi
A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 650 Ft / nyugdíjas
menü, 750 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

GALÉRIA

Kávéház és étterem
Heti menü november 2-6.
A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús
Hétfõ:

Korhelyleves és joghurtos
burgonyaleves
A menü: Bakonyi tokány, tészta
B menü: Holstein csirkemell,
spenót
Lebbencsleves és
Kedd:
vegyes zöldségleves
A menü: Tûzdelt sertésszelet,
sült burgonya
B menü: Stíriai metélt
Szerda:
Grízgaluskaleves és
brokkolikrémleves
A menü: Cordon bleu, rizibizi
B menü: Csirkepörkölt, tészta
Csütörtök: Sárgaborsóleves füstölt
ízekkel és gyümölcsleves
A menü: Sertéspörkölt,
pirított tarhonya
B menü: Csirkemell szezámmagos bundában,
zöldborsófõzelék
Péntek:
Húsleves és
frankfurtileves
A menü: Vadas sertésszelet,
sós burgonya
B menü: Grill csirkecomb,
petrezselymes rizs
www.galeriakavehaz.hu
(X)

ÚJ HELYEN!

Égisz 90
Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

KÉPzelet a könyvtárban
Haller Andrea KÉPzelet címû kiállítása november 7-én nyílik a városi könyvtárban. A festmények nem tematikusan
lesznek kiállítva, új és régi képek egyaránt láthatóak lesznek.
Haller Andrea gyermekkorában kezdett el rajzolni, festeni,
azonban késõbb sem tette le az ecsetet. Saját bevallása szerint
a szentesi gimnáziumban és a tanítóképzõ fõiskolán is hatottak rá remek tanárok, azonban elsõsorban saját elhatározásából tanulta meg a képi ábrázolást. Nincs kedvenc témája: nyitott szemmel jár a világban, innen merít festményeihez ihletet. Nemcsak õ, hanem férje, Oltyán Gyula is foglalkozik festészettel (tanár és vízilabda edzõ), legutóbbi kiállítása vele közös volt, akkor – hasonlóan – tájképeket és csendéleteket mutattak be.
A kiállítást megnyitja Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bálint-iskola
igazgatója, de gitárszó is felcsendül majd. Ez lesz Haller
Andrea második önálló kiállítása.

Fogadóóra Kosárlabda
Fogadóórát tart dr. Demeter
Attila november 4-én, szerdán 17 órától a Csongrádi út
3. szám alatt, a volt vízmû
épületében. A körzet önkormányzati képviselõje, alpolgármester beszámolót tart a
2015. évben végzett munkájáról az érdeklõdõ lakosoknak és válaszol a megjelentek
kérdéseire.

Szívügy
A Szívügy klub tagjai november 4-én, szerdán 16 órakor tartják összejövetelüket
az ifjúsági házban. A résztvevõk megnézik a kirándulásokon készült filmeket és elõadást hallhatnak az étrendkiegészítõ vitaminokról.

Fekete-fehér
és színes
November 2-án, hétfõn 18
órakor Görög Ildikó és Mezõsi
Ágnes kiskunfélegyházi fotósok Fekete-fehér és Színes világunk címmel nyílik fotókiállítás a Galéria Kávéház és
Étteremben. A kiállítást Nagy
István fotómûvész nyitja meg
és január 4-ig látható.

Elsõsorban gratulálni szeretnék a játékosaimnak a
gyõzelmekhez! Nem kis erõfeszítés kellett ahhoz, hogy
négy nap alatt 3 mérkõzést is
játszanak.
Ami a játékunkat illeti: –
Viszonylag elégedett vagyok,
de még nagyon sokat kell fejlõdni a pontos dobás és a védekezés terén. Mindemellett
látszik, hogy a felkészülési
idõszakban rengeteget dolgoztak a srácok. Ezek a kitûnõ eredmények remélem
még több motivációt adnak a
további kemény munkához nyilatkozta Laczkó Róbert, a
kosarasok edzõje. Eredmények: Gyula-Szentesi KK 4477, Szentesi KK-Kiskunfélegyháza 80-44, Szentesi KKBékés 68-44.
A klub várja a kosárlabdát
szeretõ nézõket, szurkolókat
a november 2-án, hétfõn 18.30
órakor kezdõdõ mérkõzésre a
városi sportcsarnokba.
Egy pályázatnak köszönhetõen a rendszeres, életvitelszerû
testmozgást ösztönzõ programokat szerveznek a felnõtteknek.
Szentesen a Dózsa-házban november 7-én, szombaton 20 és
hajnali 2 óra között tartják a
programokat, amelyek a következõk: táncház, asztalitenisz,
darts, csocsó és éjszakai futás a
ligetben.

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 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. (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: November 2-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat
7.30-12 óra. November 3-9-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u.
38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óra. Készenléti telefon: 70/563-5139.
Készenlét ideje: hétfõ-péntek 20 órától másnap reggel 7.30-ig,
szombaton 20 órától másnap 8-ig, vasárnap 20 órától másnap 7.30-ig

Családi események
Született: Lantos Zoltán és Tánczos Karola (Gaál I. u. 4. 2a)
Réka, Mészáros László és Novák Tímea (Kiss E. u. 45.) Noel
nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Szûcs Péter Pál (Csongrádi út 59.) és
Apró Melinda (Szolnok, Aranyi S. u. 22. fsz. 1.), Traj Róbert
(Kisér u. 116.) és Forrai Réka Orsolya (Köztársaság u. 23.
4/10.).
Elhunyt: Héri János (Nagygörgõs u. 20.)

Szentesi Élet

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,
szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Nyomtatás: SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.
Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

