
Az elõzetese már látható
annak az amerikai filmnek,
melyet Budapesten forga-
tott Bruce Willis. A holly-
woodi sztárral közös pro-
dukcióban részt venni ko-
moly teljesítmény egy vidé-
ki srác számára. Rácz Attila
nagy álma teljesült, amikor
statisztaként többször ott le-
hetett a Die Hard 5. címû
film forgatásán. Az álom
folytatódik, Attila egy HBO
sorozatban kaphat újabb
szerepet.

Attila 19 éves, az érettségit
követõen jelenleg a Pollák
Antal Szakiskolában tanul
szakmát. Éli a fiatalok min-
dennapi életét, mellette spor-
tol és megszállottja a filme-
zésnek.

– Mikor jutott eszedbe ez a
fajta munka?

– Az utóbbi években jöt-
tem rá, hogy ilyesmivel aka-
rok foglalkozni. Televízió-
zásban, filmgyártásban részt
venni akár kamera elõtt,
vagy kamera mögött. Bruce

Willis a kezdõlöketet adta
meg a Die Hard budapesti
forgatásával. Amint meghal-
lottam a hírt január környé-
kén, rögtön felkutattam pár
filmes céget, casting ügynök-
séget azzal a címszóval,
hogy én Bruce Willis közelé-
ben akarok lenni bármi áron!
A személyes találkozások és
beszélgetések után, végül
márciusban csörgött a telefo-
nom, hogy szívesen látnának
statisztaként a Die Hard-ban.
Nagyon rendesek voltak ve-
lem, ugyanis csak olyan na-
pokra szerveztek be, és csak
olyan szerepeket kaptam,
aminek valamilyen formá-
ban köze volt Bruce-hoz.
Igaz, csak 3 alkalommal hív-
tak be, de nem telt el úgy
forgatási nap, hogy ne lettem
volna karnyújtásnyira tõle.
Hihetetlen érzés volt. Utána
hívtak a Jóban Rosszban so-
rozatba statisztának, de az
nem érdekelt.

(folytatás az 5. oldalon)

Hollywoodi
sztárral forgatott

Az októberre meghirdetett elõfizetési akciónk fõnyereményét
a Szentesi Üdülõközpont által felajánlott 30 alkalmas uszoda-
bérletet Lovas Istvánné (Budai N. A. u.), a 10 alkalmasat Szabados
Edit (Dózsa Gy. u.) és Deák Ferenc (Mátyás király u.) új elõfizetõ-
ink nyerték. A Budai Nagy Antal utcai Mûszaki Outlet által fel-
ajánlott kenyérpirítót Kovács Mária (Brusznyai sétány), a kávé-
fõzõt pedig Tihanyi Sándor (Kisér u.) elõfizetõnk viheti haza. A
Lajtha László zeneiskola által felajánlott  Zene-Világ-Zene soro-
zat november 30-i koncertjére 2 db jegyet nyert Gyenes Józsefné
(Szent Anna u.) olvasónk.

Hûséges elõfizetõinkrõl sem feledkeztünk meg: a Zene-
Világ-Zene sorozat december 19-i koncerjére 2 db belépõt nyert
Bõdi Tamásné (Nagy S. u.), a 2013. március 8-i programra 2 db
jegyet nyert Pintér Imréné (Koszta J. u.) olvasónk.

A nyereményeket hétfõtõl szerkesztõségünkben vehetik át
(Kossuth tér 5., I. emelet).

Sorsol tunk
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Hétfõ óta nem fürödhet-
nek 14 éven aluliak a gyógy-
fürdõben. A tisztiorvosi szol-
gálat tiltása csak azokra a
gyerekekre nem vonatkozik,
akik orvosi rendelvénnyel
rendelkeznek. Szûcs Lajos

alpolgármester szerint bosz-
szantó az ügy, mert hiába
szállt be a város a sátorvásár-
lásba, nem folytatódhat az
óvodások vízhez szoktatása,
aminek régi hagyománya
van Szentesen.

Hétfõ óta az óvodás cso-
portok és a kisgyermekes
családok is kiszorultak a
gyógyfürdõbõl – egy hatósá-
gi rendelkezés megtiltotta,
hogy 14 éven aluliak füröd-
jenek az Ady Endre utcai ku-

polák medencéiben. Amint
eljutott hozzánk a hír, meg-
kerestük a fürdõt mûködtetõ
kórházat, hogy tájékoztatást
kérjünk. Cseh-Lakos Ilona saj-
tószóvivõtõl megtudtuk, a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Szentesi, Csongrádi Kistérsé-
gi Népegészségügyi Intézet
határozatának megfelelõen
jár el, melyben a hatóság
rögzíti, hogy 14 év alatti
gyermekek a gyógymeden-
céket csak orvosi rendel-
vényre vehetik igénybe, az
igénybevétel céljától függet-
lenül. Tóth Gábor kistérségi
tisztifõorvos a kórháznak el-
juttatott levelében a közfür-
dõk létesítésének és üzemel-
tetésének közegészségügyi
feltételeirõl szóló, 1996-ban
született rendeletre hivatko-
zik. Ennek értelmében no-
vember 5-tõl kizárólag olyan
14 év alatti gyermekek vehe-
tik igénybe a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház Gyógyfürdõ és
Nappali Kórház fürdõszol-
gáltatását, akiknek orvosi
rendelvényük van arra vo-
natkozóan.

(folytatás a 3. oldalon)

Kizárták a gyógyfürdõbõl
a gyerekeket

Tovább csökkenhet a
Szentesen mûködõ taxik
száma az új taxirendelet-ter-
vezet miatt: néhány éve
még 16, jelenleg tíz bérautó
fuvaroz utasokat a város-
ban. Az autók után – és
szállítandó utasonként –
100-100 ezer forint vagyoni
biztosítékot kell tartani egy
elkülönített számlán, ez az
összeg eddig 25 ezer forint
volt.

Jelenleg tíz taxi mûködik a
városban, a csúcs 16 autó
volt. Idén is befejezte egy ta-
xis a személyszállítást.

– Nem emeltük a viteldíjat
4-5 éve, pedig azóta minden
drágult. Az üzemanyag, a re-
zsi, a mûszaki vizsga díja, ja-
vítások ára – sorolja Staberecz

Mihály a szentesi taxisok
szóvivõje. – Kevesebb az
utas is. Legtöbben akkor ül-
nek taxiba, amikor leesik az
elsõ hó - mondja. Nem pó-
tolja az az egy hónap, az év
többi hónapjában hiányzó
bevételt. Ha életbe lép az új
rendelet, akkor emelni kell a
viteldíjat, azonban kérdés,
hogy ki tudja megfizetni. Az
utasok többsége idõs ember,
akik a kórházhoz kérnek fu-
vart. Lehet, hogy taxi is ke-
vesebb lesz és alkalmazottat

is el kell küldeni majd a
növekvõ költségek miatt.

S z e n t e s e n  a  b é r a u t ó k
mintegy 20 embernek adnak
munkát. A személygépkocsi-
val díj ellenében végzett köz-
úti személyszállításról címet
viselõ kormányrendelet ter-
vezet szerint a fuvarozónak
ötévente szakmai alkalmas-
sági vizsgát kell tennie, és
nem lehet köztartozása. A
tervezet szerint a taxi - az el-

sõ üzembe helyezéstõl szá-
mítva – nem lehet tíz évnél
idõsebb.

– A változások egy részé-
vel egyet tudunk érteni – fo-
galmazott lapunknak Sta-
berecz Mihály. – Teljesen el-
fogadható, ha rendszeresen,
bizonyos idõközönként köz-
lekedési tanfolyamon kell
részt venni. De miért kell öt-
évente, egy 36 órás szaktan-
folyam elvégzése után vál-

lalkozói vizsgát tenni? – kér-
dezi felháborodva. – Aki ta-
xit vezet, akár én akár az al-
kalmazottam, akkor még egy
újabb 28 órás tanfolyammal,
jármûvezetõi elméleti és
gyakorlati vizsgát is elõír az
új rendelet. Más szakmánál
miért nincs szükség kötelezõ
képzésekre vállalkozói isme-
retekbõl? Ez is mind plusz
kiadást jelent.

(folytatás a 4. oldalon)

Kevesebb az utas és a taxi is

Az 1996-os kormányrendeletnek most hoztak érvényt. A tisztiorvosi szolgálat egy ellenõrzés
során tudta meg, hogy a gyógyászaton túl úszásoktatásra is használják a fürdõ medencéit.

Ha elfogadják a rendelettervezetet, csak 24 év felettiek vezethetnek taxit.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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November elsõ hete szól-
jon az emlékezésrõl. Úgy,
ahogyan szeretteinkrõl sem
feledkezünk meg, nekünk,
katonáknak hõsi elõdeinkrõl
sem szabad. A hadisírok
gondozása mindig is fontos
része volt a szentesi alaku-
latnak.  Az idei évben a sírok
gondozásában nem csak
alakulatunk katonái vettek
részt, hanem a KatonaSuli
program szentesi tanulói. A
délutáni foglalkozás nem
csak a sírok karbantartásá-
ról, hanem a sírokról rendel-
kezésünkre álló információk
átadásáról is szólt, huszon-
négy tanuló jelentkezett ön-
ként. A katonasulinak kö-
szönhetõen egyre szélesebb
körben kezdik megismerni a
katonák világát, a barátok,
családtagok érdeklõdve hall-
gatják a programban részt-
vevõk élményeit. Az megint
csak egy szép kezdeménye-
zés lenne a civil lakosság ré-
szérõl, ha nem csak az em-
lékmûveknél, hanem a teme-
tõkben lévõ katonasíroknál
is gyújtanának egy gyertyát,
emlékezve azokra a hõsökre,
akik esküjükhöz híven a leg-
drágábbat adták a hazának,
életüket. Személyes vélemé-

nyem szerint a temetõkben
akár egy kopjafa vagy egy
szép fatábla felhívhatná az
emberek figyelmét azokra a
sírokra, amelyekben hõseink
nyugszanak. 

A szentes i  ka tonasul i
programban résztvevõ 9.,
10., 11., 12. osztályos tanulók
elindultak egy olyan úton,
amelyet nekik és oktatóinak
kell kitaposniuk. Meglehet,
vannak még gyenge pontja-
ink, mindenesetre az jelzés
értékû, hogy a Kecskemét-
Ballószögön megrendezett
országos honvédelmi-rendé-
szeti versenyen dobogós he-
lyen végeztek. A katonai te-
rületen (fegyver szét-össze,
airsoft, légpuskalövészeten)
pedig fölényesen verték a
többi csapatot. A nyomrögzí-
tés nem volt erõssége csapa-
tunknak így, most nem, de
remélhetõleg legközelebb
felállhatnak a dobogó legfel-
sõ fokára. Mindent összevet-
ve egy olyan kezdeménye-
zésrõl beszélünk, ami nem
marad az iskolafalakon be-
lül, diákjaink eljutnak alaku-
latokhoz, megemlékezések-
hez, versenyekhez.

Polereczki László
zászlós

Tisztelet a hõsöknek

E lap hasábjain már több
alkalommal megemlékez-
tünk a nagy múltú Zsoldos
család tagjairól, akik tevéke-
nyen részt vettek városunk
fejlesztésében, hírnevének
öregbítésében. A tettekkel ki-
érdemelt általános tisztelet
és megbecsülés megalapozó-
jának ifj. Zsoldos Ferenc te-
kinthetõ, aki 1992 óta a helyi
Mûszaki Szakközépiskola és
Szakmunkásképzõ Iskola
névadója. Rendkívül küzdel-
mes, de egyben páratlanul
sikeres életútját legutóbb
2005-ben, halálának 100 éves
évfordulóján ismertettük.
Regénybe illõ, mozgalmas if-
júkorának hiteles bemutatá-
sát nagymértékben elõsegí-
tette, hogy ifj. Zsoldos Fe-
renc „Amire emlékszem” cí-
men megírta visszaemléke-
zéseit, bár izgalmas iromá-
nya sajnos megszakadt. A
kéziratban lévõ visszaemlé-
kezést a családon kívül csak
kevesen ismerik, ezért az
alábbiakban ebbõl közlünk
részleteket, bízva abban,
hogy rövidesen a teljes írás-
mû nyomtatásban is hozzá-
férhetõvé válik a nagyközön-
ség számára.

Elöljáróban el kell monda-
ni, hogy a Zsoldos család a
legrégebbi szentesi famíliák
egyike. Elsõ képviselõi a
XVIII. század elején kerültek
Szentesre. Az 1741-tõl veze-
tett legkorábbi református
anyakönyvben többször elõ-

fordul a Zsoldos név, akkor
még ’Soldos alakban. Az is-
kola névadójának édesapja –
id. Zsoldos Ferenc – már bi-
zonyíthatóan iparûzéssel
foglalkozott; nevét ott talál-
juk a Szentesi Ács, Molnár és
Kõmûves Céh mesterei kö-
zött. 1831 végén feleségül
vette az alig 16 éves Karai
Máriát, akitõl 1832. október
28-án megszületett Ferenc
nevû fia, a késõbbi nagyipa-
ros. A keresztelési szertartást
Szentes nagyhírû református
lelkésze, Kiss Bálint végezte.
Szülõházáról (amely a mai
Somogyi Béla utcában lehe-
tett), kisgyermekkoráról, va-
lamint zsémbes, veszekedõs
nagyanyjáról (Gujdár Sárá-
ról) így írt visszaemlékezésé-
ben: 

„A nap világát egy öreg
nádfedelû házban láttam
meg, ha csakugyan az Apám

házánál láttam elõször. A
ház minden kerítés nélkül
állt, az udvart két oldalról a
városból esõs idõben össze-
tolult vizet-vezetõ árok
keríté be. Az udvaron, sõt a
ház elõtt az akkori öreg és fi-
atal szomszédok a háztulaj-
donos jogával nem is törõd-
ve, gyalogútnak használták,
késõbb az udvaron nõtt fe-
hér ürmöt a szomszéd fiai
kedvtelésbõl letaposták, sze-
gény boldogult öreg szülém
nagy bosszúságára, mert
nem szerette ám, hogy az
udvaron keresztül-kasul
jártak… Õ, mint öregasz-
szony, naponként kétszer
szeretett a templomba men-
ni, azután idejét fonással és
zsémbeléssel töltötte. Sze-
gény boldogult Édesanyám-
nak sok szomorú napokat
okozott, mert öreg szülém-
nek az a rossz szokása volt,
hogy még a seprûnyéllel is
össze tudott veszni. Jaj volt
nekem és a többi kisebb test-
véreimnek, mert nem volt
egyetlen nap sem, hogy
mindegyikõnket ki tudja
hányszor meg nem vert a
söprû nyelivel, agyba-fõbe,
ahogyan talált. Mivel mi
nem szerettük az afféle üté-
seket, azért bizony, ha egér-
utat kaptunk, megszalad-
tunk, akkor volt ám még ne-
künk jaj. Az öreg szüle úgy
csépelt bennünket, hogy az
Édesanyánk sírt a látásán.
Meg úgyis tett velünk, ha

nem ért el, hogy a zsebébe
nyúlt, kivett egy kis kenyér
vagy cukor darabot, vagy
bármit enni, és csalétkül
használva: Gyere kisfiam, ez
madárlátta kenyér (vagy cu-
kor), ám nézd csak milyen
szép, de még milyen jó. Gye-
re csak, neked adom. Mikor
odamentem, elkapta a ka-
rom, felhajtotta a zubbonyt
és inget – ezt pénzért adták,
azt szokta mondani –, akkor
a mezítelen farom úgy
elnáspágolta, hogy többér
sem adtam volna, de ha
Édesanyám közbe mert szó-
lani, jaj volt neki is. De nincs
olyan hosszú, aminek vége
ne volna…”

A kis Ferenc számára a
gondtalan gyermekkor csak
igen rövid ideig tartott. 1841.
november végén meghalt az
örökké zsémbes nagymama,
de 1842. január 1-jén követte
õt a sírba az imádott édes-
anya is, aki 26 évesen gye-
rekszülésben meghalt, négy
kiskorú árvát hagyva maga
után. A visszaemlékezésbõl
is kiérzõdik, hogy nagy tö-
rést okozott Zsoldos Ferenc
életében a szeretett édesanya
korai elvesztése:

„A Nagymama meghalt
hosszas betegsége után, jaj
de öt hétre követte az Édes-
anyám, mert õ is meghalt
gyermekágyban az akkor
szült kisleányával. És mi né-
gyen: Ferenc, Mária, Julian-
na és József Anya, Édesanya

nélkül maradtunk. Én akkor
múltam nyolc éves, de ami
szívfájdalmat éreztem az
Édesanyám elvesztésén, azt
még nem tudom kimondani.
Az én Édesanyám Karai Má-
ria volt, szelíd, jólelkû, jó er-
kölcsû, a jó Anyák valódi
példánya; középtermetû,
szõke, piros arcú asszony-
ság. Amilyen jó Anya, olyan
jó gazdaasszony. Ezt onnan
tudom, hogy amíg szegény
Boldogult Édesanyám élt, az
Apám vagyona folyamato-
san gyarapodott. Én, mint el-
sõszülöttje még Édesanyám
életiben iskolába mentem, de
az elsõ elemi osztályt sem
végeztem, mikor a jó Anyát
örök nyugalomhelyire kísér-
tük. Akkor az addig folyta-
tott jó és rendes házirend
megzavarodott, amely a régi
kerékvágásba nem tudott
többé beletalálni. Apám kö-
rülbelül 8 hétre újranõsült,
de a mi mostohaanyánk, bár
hozzánk nem volt kegyetlen,
mégsem tudta Édesanyánkat
pótolni, úgyszinte a háziren-
det tartani. Apám vagyon-
kája napról-napra fogyott,
mintha láthatatlan kezek fo-
gyasztották volna, pedig sze-
gény Apám éppen úgy vagy
még többet dolgozott és dol-
goztatott, mint azelõtt, de hi-
ányzott a takarékos élet-pár,
a védõangyal…”

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

Mindenszentek és halottak
napjára megszépültek a Bá-
nomháti katolikus temetõ ba-
rokk stációi, illetve a dom-
bon lévõ egykori kolerás ke-
reszt és környezete. A felújí-
tás költségét a Szent Anna
Egyházközség, valamint ma-
gánszemélyek állták. A teme-
tõbe járók nevében köszönet
a kezdeményezõknek.

Nagy Zsolt Imre

A Szentes Városáért Civil
Fórumhoz csatlakozott társult
szervezetek idén is megrende-
zik a „Szeretetakció a szegé-
nyek karácsonyáért” gyûjtõ-
akciójukat, amely november
1-tõl december 21-ig tart. No-
vember 1. és december 19. kö-
zött gyermekjátékokat, tartós
élelmiszert, kisebb pénzado-
mányt fogadnak szerdánként
15 és 17 óra között az Árpád
Szabadidõs Sportklubban
(Kiss B. u. 3.). Felajánlásokat a
Szeretetakciós gálamûsoron is
fogadnak. A nagyobb össze-
geket a Kereskedelmi és Hitel-
bank szentesi fiókja 10402836-
28351687-0000000 számla-
számra utalhatják „Szeretet-
akció” megjegyzéssel.

A kezdeményezéshez kap-
csolódik november 17-én,
szombaton 9 órától a légfegy-
veres lõverseny a Kontavill
lõcsarnokban, a serdülõ te-
remlabdarúgótorna november
18-án, vasárnap fél 9-tõl a
Koszta-iskolában.

Szeretetakció

Olvasónk írja

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Németh
Jenõ (képünkön) házi gyer-
mekorvost kérdeztük.

– 4-5 hónapos késésben
van a Petõfi Szállót is érintõ
Vitala-projekt, amely jövõ
nyáron vehet nagyobb len-
dületet. A polgármester sze-
rint az ingatlant elkerítõ pa-
lánk nem rontja a városké-
pet, biztonsági szempontból
indokolt helyén hagyni.

– Szentes keresztje, ami a
Petõfi Szállóval történik.
Nem tudom, mi lesz a sorsa,
de nekem, akit érzelmek
nem fûznek az épülethez,
mivel 1990 óta élek itt, és az-
óta csak romjaiban létezik,
komoly kétségeim vannak a
hasznosíthatósága kérdésé-
ben. Szerintem egy wellness-
szállót lehetne kialakítani
belõle a szentesi termálvízre
alapozva, de kérdés, hogy
lenne-e valódi befektetõ
(nem olyan, mint a Pendola)
akinek valódi pénze volna
erre, és volna-e benne üzleti
lehetõség, mert az ilyen ho-
telek nem városközpontok-
ban, hanem szép természeti
környezetben vannak. Egyéb
célra szerintem nem használ-
ható, hiszen ekkora épületre
a város lakosságának nincs
szüksége. (Ott a megyeháza

is, amit szintén nehéz ren-
dezvényekkel, múzeummal,
egyebekkel kihasználni!) A
kerítés maradjon, legalább
valamit takar a „bombázás”
utáni állapotból!

– Megfelelnek a szabvá-
nyoknak és biztonságosan
használhatók a játszóterek,
állapította meg egy idõszaki
ellenõrzés. A szülõk szerint
viszont néhol hiányzik az
ivókút és kuka sincsen. A
megrongált játszóterek fel-
újításához sem saját forrás,
sem pályázati lehetõség
nincs. 

– A játszóterek fenntartása
és állapotmegõrzése szerin-
tem csak akkor lenne lehet-
séges, ha lenne arra törvényi
lehetõség, hogy a rongálókat
(vagy szüleiket!) a károk
megtérítésére kötelezzék, ad-
dig csak egy állandó szélma-
lomharc az állagmegóvás.
Az ivóvízkút meg a szeme-
tes jogos igény, de fõleg a
kút, biztos nem lenne tartós!

– 28 városházi köztisztvi-
selõ kerül át januártól a já-
rási hivatalhoz, amit az
épület Erzsébet téri szárnyá-
ban alakítanak ki. Mindösz-
sze 56 státusz fenntartására
látszik fedezet a 2013-as bü-
dzsében, ezért közel 20 fõvel
csökkenteni kell a polgár-
mesteri hivatal létszámát.

– Nagyon sajnálom a vá-
rosházi dolgozókat, de a bü-
rokrácia és az államaparátus
csökkentése szerintem üd-

vözlendõ lenne, ha jogszabá-
lyokat, rendeleteket is egy-
szerûsítenék és emiatt lenne
szükség kevesebb munka-
erõre. Sajnos, ez nem törté-
nik meg, így valószínûleg a
kevesebb hivatalnok a lakos-
ság számára hosszadalma-
sabb ügyintézést jelent majd!

– Az árbevételben elérheti
a két évvel ezelõtti rekord-
szintet a DélKerTész. A
húszezer tonna eladott áru
több mint fele hajtatott
zöldség, ami közel az egész
bevétel. A fehér paprika cso-
magolásán a következõ sze-
zontól használhatják az ol-
talom alatt álló földrajzi
jelzést. 

– Nagyon nagy dolog,
hogy manapság olyan cégrõl
is lehet írni, ami fejlõdik! Na-
gyon fontosnak tartom, hogy
a magyar áruk védelme, elis-
merése egyre eredménye-
sebb. A rendszerváltás utáni
idõszak nagy mulasztása
volt, hogy fék nélkül ráen-
gedte az akkor még nagyon
gyenge mezõgazdaságra a
nyugati konkurenciát. Más
országok (pl. a horvátok)
sokkal eredményesebben
védték meg a hazai terméke-
iket.

– A Szentesen keletkezett
lakossági szilárdhulladék
közel kétharmadát kellene
újrahasznosítani ahhoz,
hogy ellensúlyozni lehessen
a kormány által 2013-tól be-
vezetett hulladéklerakási já-

rulék szemétdíj növelõ hatá-
sát. A 22 százalékos tarifa-
növelés ellenére országosan
még mindig nálunk az egyik
legolcsóbb a szemétszállí-
tás.

– Nem ismerek ezirányú
számokat, de a 2/3-os újra-
hasznosítás reménytelennek
tûnik. Ismerem a gondokat,
hogy nem lehet EU-konform
szeméttelepet létrehozni, de
egy regionális hulladékégetõ
estleg megoldást jelenthetne.
Budapesten (benn a nagyvá-
rosban) van ilyen, a környe-
zetet ezek a korszerû égetõk
már nem szennyezik, a ter-
melt energiát fûtésre, áram-
termelésre fel lehet használ-
ni. Szentes földrajzi elhelyez-
kedése miatt nagy területrõl
lehetne idehozni a hulladé-
kot. Ezeket az üzemeket,
tudtommal az EU is támo-
gatja!

Mit szól hozzá Németh Jenõ?

180 éve született ifj. Zsoldos Ferenc (I.)

Visszaemlékezés a gyermekkorra

Ifj. Zsoldos Ferenc



(folytatás az 1. oldalról)
– Keressük a megoldást.

Mindenesetre az nagyon
bosszantó, hogy miközben
kormányzati szinten a min-
dennapos testnevelés fontos-
ságát hirdetik, az állami
szervek leszabályozzák a le-
hetõségeket. Az óvodások
vízhez szoktatását hosszú
évek óta támogatja az önkor-
mányzat, ez a gyógyfürdõ-
ben nagyon jól mûködött ed-
dig. Ezért is nyújtottunk
anyagi segítséget a múlt év
januárjában felállított új sá-
tor megvásárlásakor, a 4 mil-
liós vételár felét a város adta.

Közösen kell lépni ebben az
ügyben, mert nem szeret-
nénk, hogy megszakadjon ez
a hagyomány – mondta
Szûcs Lajos alpolgármester.

– Indokolt volt a döntés,
szentesi kollégám jól járt el –
nyilatkozta lapunknak Tom-
bácz Zsuzsanna megyei tiszti-
fõorvos. Hozzátette, egy 16
éves jogszabályról van szó, s
ennek a kormányrendelet-
nek a végrehajtási utasítása
tiltja, hogy 14 éven aluliak
gyógyvízben fürödjenek.
Õket senki sem értesítette ar-
ról, hogy itt gyermekek szá-
mára úszásoktatást vagy víz-

hez szoktatást szoktak szer-
vezni, egy ellenõrzés során
derült fény erre. Kedden a
helyszínen is tájékozódtak
munkatársai, és csupán az-
zal egészítették jelentésüket,
hogy a kinti medencében hû-
tés céljából hígítják a gyógy-
vizet. Hogy ne maradjon
nyitott kérdés, a tisztiorvosi
szolgálat ajánlást kért egy fe-
lettes szervtõl arra vonatko-
zóan, milyen arányú hígítás
mellett nem minõsül egy
medence vize gyógyvíznek.
Erre még nem kaptak vá-
laszt. Tombácz Zsuzsanna
megjegyezte, ha a város va-
lóban szívügyének tekinti az
óvodások vízhez szoktatását,
hosszú távon csak akkor szá-
molhatnak újra a gyógyfür-
dõ kinti medencéjével, ha
oda vízforgató berendezést
telepítenek, anélkül ugyanis
ugyancsak nem lehet ilyen
célra használni vízfelületet.

Már a harmadik fõigazga-
tói pályázat kiírásáról sut-
tognak a szentesi kórház-
ban – a második felhívás
eredményérõl késõbbre
ígért tájékoztatást a szakál-
lamtitkárság. 

Nagy erõk csatája folyik a
háttérben. Ami a végkifejle-
tet illeti, semmin sem lepõ-
dünk már meg – így kom-
mentálta a szentesi kórház
körüli bizonytalanság elhú-
zódását az intézmény egyik
orvosa. A kedvetlenség leg-
fõbb oka, hogy a fõigazgatói
pályázat eredménye egyelõ-
re ismeretlen, pedig a kiíró
Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minõség- és Szer-
vezetfejlesztési Intézetet 
(GYEMSZI) korábban azt kö-
zölte az augusztus 29-én le-
zárult álláspályázatról, hogy
az elbírálásra 60 nap áll ren-
delkezésre, a munkakör be-
tölthetõségének kezdõnapja
pedig várhatóan 2012. no-
vember 1. Ez több mint egy
hete letelt, mégsem ismert,
hogy a négy jelölt közül ki a
befutó. Mint arról beszámol-
tunk, információink szerint a
jelenlegi vezetõ, Várkonyi Ka-
talin mellett Baráth Lajos,
Gyenes Ágota, a kórház meg-
bízott orvosigazgatója, vala-
mint Buchholcz Gyula, a bajai
kórház fõgyógyszerésze je-
lentkezett a felhívásra. 

Hétfõn megkerestük a
GYEMSZI-t, hogy informáci-

ót kérjünk, november elsejei
hatállyal miért nem neveztek
ki senkit a kórház élére. Az
intézet részérõl Kántor Kata
szóvivõ csak annyit közölt:
a fõigazgatói és gazdasági
igazgatói pályázatok hirdet-
ményében az állás várható
betöltésének dátuma szere-
pelt. Hozzátette, a GYEMSZI
az intézményvezetõi és a
gazdasági igazgatói álláspá-
lyázatokkal kapcsolatban
operatív feladatot lát el. A
vezetõk kinevezéséhez vagy
megbízásához és felmentésé-
hez az emberi erõforrás mi-
niszter hozzájárulása szüksé-
ges. Ennek megfelelõen a
döntés kommunikációja is a
felelõs miniszter hatásköre.
A GYEMSZI a honlapján
közzé fogja tenni az ered-
ményt, az Emberi Erõforrás-
ok Minisztérium hivatalos
közlése után.

Ezek után a minisztérium
egészségügyi szakállamtit-

kárságán érdeklõdtünk, de ott
türelmet kértek tõlünk a vá-
laszadásra. Visszakérdeztünk,
hogy akkor mikor jelentkez-
hetünk újra. Azt felelték: egy-
két hét múlva. Hogy idõnye-
résre játszanak a felelõsök,
vagy csupán döntésképtele-
nek, arról csak találgatni le-
het, de az egyáltalán nem
mellékes körülmény, hogy
sajtóhírek szerint a makói
mellett a vásárhelyi kórházat
is telephellyé fokozzák le az
új ellátórendszerben. Mivel az
intézmények összevonásáról
is lehet hallani kórházi körök-
bõl, talán nem véletlen, hogy
egyes forrásaink szerint ezút-
tal sem hirdetnek eredményt,
sõt – immár harmadjára – új
pályázatot írhatnak ki a fõ-
igazgatói tisztségre. A jelenle-
gi pályázat eredményérõl
semmilyen hivatalos tájékoz-
tatást nem kaptak az aspirán-
sok.

B. D.
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Különleges szerepet tölt
be a Szentesi Fotókör a ha-
zai képkultúra területén.
Hitvallásuk szerint csak
professzionális szintû fotó-
kat készítenek és mutatnak
be. Ennek is köszönhetõ,
hogy két legnagyobb kiállí-
tásukat az elsõ öt között
tartják számon az ország-
ban. A Szentesi Fotókör
képviselõi október 23-án
vehették át munkájuk elis-
meréseként a Városért Em-
lékérmet.

A fotókör jelenlegi formá-
jában 1974 óta mûködik, de
alakulása húsz évvel korább-
ra tehetõ. Szentesen már a
20-as, 30-as években is volt
fotóklub, Fridrich János pe-
dig 1905-ben építette meg
napfény mûtermét, ami most
fotográfiai múzeumként
üzemel. Kezdetben nem csak
egy csoport mûködött a vá-
rosban, hanem középisko-
lákban, munkahelyeken is
kialakultak fotós közössé-
gek, ami leginkább az ott
meglévõ fotólaboroknak volt
köszönhetõ. 

A mûvelõdési központ
önálló csoportja már megala-
kulásakor is mûvészi igényû
képek készítését tûzte ki cé-
lul. – Nem az számít, meny-
nyire szépek a színek, éles a
kép, hanem legyen a fotónak
tartalma, valami többlet je-
lentése – fogalmazott la-
punknak Nagy István, a fotó-

kör vezetõje. – A professzio-
nális fotós elõre megkompo-
nálja a kép témáját vagy
egyedi technikával készít ké-
pet. Már a fotózás elõtt van
arról elképzelése, mit akar
megmutatni – mondja Nagy
István.

Foglalkozásaikat a kezde-
tek óta hétfõ esténként tart-
ják, ahol fotózás, képelemzés
és kiállítások szervezése a fõ
téma. Ilyen alkalmakkor
egymás képeit is bírálják,

kritizálják. Az alkotócsoport-
hoz a környezõ települések-
rõl, Mindszentrõl, Csongrád-
ról és Kiskunfélegyházáról is
többen csatlakoztak.

– A digitális gépek megje-
lenésével tömegtermékké
vált a fotózás, ezért mi meg-
próbálunk olyan képeket ké-
szíteni, ami ennek ellene
megy – fogalmaz a fotókör
vezetõje. Bármiben lehet új
irányzatokat létrehozni, a fo-
tózásban is. A legjobbak a

képei alapján felismerhetõk
– mondja. – Az október 23-
án nyílt Alföldi Fotószalont
már  18. alkalommal hirdet-
tük meg. A pályázatra idén
106 szerzõ küldött be 504 al-
kotást, közülük 33 szerzõ 60
fotográfiáját választotta ki a
zsûri. A fotósok tudják, hogy
milyen magas szintû a bírá-
lás, ezért csak a legjobb fotó-
ikat küldik el. Sõt, sokan ép-
pen ezért nem is jelentkez-
nek. Az idei képek szinte

mindegyike fekete-fehér
technikával készült – teszi
hozzá.

A Szentesi Fotókör tagjai
itthon és külföldön is szere-
pelnek kiállításokon. Képe-
ikkel megjelentek Szerbia és
Románia több településén,
valamint szinte az összes ha-
zai nagyvárosban. Aradon
november 9-én nyílik kiállí-
tásuk, ahol 15 alkotó, hetven
darab fekete-fehér képpel
mutatkozik be. Vidéki és
külföldi fotósok rendszere-
sen állítanak ki Szentesen. A
Galéria kávéházba ismerõs
fotósokat, közösségeket hív-
nak meg havi rendszeresség-
gel. Országosan ismert és el-
ismert a közel harminc éves
múltra visszatekintõ aktfotó
kiállítás, melyet kétévente
rendez a fotókör.

Évente induló fotóiskolá-
jukban bárki megtanulhatja
a fotózás alapjait, a fényké-
pezõgép használatát, de azt
is, hogyan kell mûvészi ké-
peket elõállítani. Akinek
megtetszik, az  fotókörös
marad. Jelenleg mintegy
húsz aktív tagja van és mint-
egy 30 fõ a létszáma a város
egyik legrégebben mûködõ
amatõr mûvészeti csoportjá-
nak, a Szentesi Fotókörnek.

Besenyei Gábor

Hosszú hónapok óta pusztán megbízással látja el a
fõigazgatói teendõket Várkonyi Katalin. Az, hogy nincs a
kórháznak felelõs vezetõje, egyre több feszültséget szül
az intézményben. Lapunk értesülései szerint a kórház
egyik meghatározó osztályán személyi kérdés miatt
hetek óta forrnak az indulatok: akadt orvos, aki fel akart
mondani, de inkább átmeneti idõre áthelyezték másik
osztályra. Úgy tudjuk, az érintett szakterület gyógyítói és
az ápolók képviselõi már megkeresték a kórházvezetést,
de érdemi lépés nem történt az ügyben.

A szentesi óvodák nagycsoportosait hetente egy órára vit-
ték a gyógyfürdõbe a pedagógusok. Mivel ez fejenként 90
forintba került az önkormányzatnak, emiatt nagy bevétel-
kieséssel nem kell számolni az évente több tízmilliós vesz-
teséggel mûködõ gyógyfürdõnek. A kisgyermekes csalá-
dok elmaradása viszont meglátszódhat a forgalmon, hiszen
az õszi-téli idõszakban kedvelt hely volt számukra, és az
1550 forintos családi jegy megfizethetõ volt. 

Nincs még fõigazgatója
a kórháznak

Jövõ héten, pénteken este
nagyszerû koncert lesz a ze-
neiskolában. Olyan  kiváló
mûvészeket köszönthetünk
Szentesen, mint Prunyi Ilo-
na zongora és Banda Ádám
hegedûmûvészt. Mindket-
ten elõször járnak nálunk.

Prunyi Ilona, kétszeres
Artisjus, Liszt és Bartók-
Pásztory díjas zongoramûvé-
szünk a kamarazene meg-
szállottja.  Közel harminc éve
elismert mûvésze  a hazai és
külföldi koncertpódiumok-
nak, és közel harminc éve
avatott mestere a zeneiroda-
lom klasszikus mestereitõl a
20. századi magyar kompo-
nistáknak egyaránt. Általa
lettek ismertek olyan keveset
játszott magyar zeneszerzõk,
mint Mosonyi, Dohnányi,
vagy éppen Kodályné Gru-
ber Emma.

Partnere az 1986-os szüle-
tésû Banda Ádám hegedû-
mûvész. Számos jelentõs si-
kert könyvelhet el külföldön
és belföldön egyaránt, hang-
szerének õ is elhivatott mes-
tere. Hét éves kora óta hege-
dül, tizenegy évesen már or-
szágos hegedû verseny gyõz-
tese, s innentõl kezdve nem
volt kérdés számára, hogy a
zene lesz az, ami az életre
szóló hivatást, a jövõt, a leg-
magasabbat jelenti. Dohná-
nyi, Koessler, vagy Kreisler
mûvek, Csajkovszkij és Mo-
zart alkotások is sorra kerül-
nek a koncerten, ami  no-
vember 16-án, este 7 órakor
kezdõdik.

Mészárosné Surányi Olga

Egy kamarazenei
koncert elé

A Szeged-Csanád Egymázmegyei Kórusok talál-
kozóját rendezik meg november 17-én, szombaton
10 órától. A találkozót bemutatja Kiss-Rigó László
püspök, közremûködik a résztvevõk összevont kó-
rusa, majd 11 órakor kezdõdik a hangverseny.

A kórustalálkozó résztvevõi: Szent Anna-templo
Scholája, Szent Kinga Schola Szatymaz, Kis-
boldogasszony Templom Scholája Zsombó, Liszt

Ferenc Kamarakórus Szeged, Újszegedi Szkóla és
Újszegedi Szent Cecilia Kórus, Szent István Kórus
és Szentháromság Kórus Hódmezõvásárhely, Szent
Márton Énekkar Kunszentmárton, Animato Ének-
együttes.

Kórustalálkozó

Kizárták a gyógyfürdõbõl
a gyerekeket

Kép és szöveg: Bíró Dániel

Egyedi látásmód, új technikák

Hétfõ esténként találkoznak a fotókör tagjai.



(folytatás az 1. oldalról)
A terheket növeli, hogy

az autók után – és szállítan-
dó utasonként – 100-100
ezer forint vagyoni biztosí-
tékot kell tartani egy elkü-
lönített számlán. Ez egy át-
lagos személyautónál fél-
millió forint. Jelenleg ez az
összeg 25 ezer forint szemé-
lyenként, azonban a taxisok
külön balesetbiztosítást is
kötnek. Taxisbaleset nagyon
ritka,  akkor is általában a
másik közlekedõ fél a hibás.
A rendelettervezet szerint
diszpécserszolgálat mûköd-
tetéséért is kauciót kellene
fizetni, ami a helyi taxisok-
nak egymillió forintba ke-
rülne évente.

Staberecz Mihály (képün-
kön) elmondta, hogy a sze-
mélyszállításra használt jár-
mûveket eddig is évente
kellett szigorított mûszaki
vizsgára hordani a közleke-
dési felügyelethez. Ami új
lesz, hogy a polgármesteri
hivataltól kell egy igazolást
kérni a mûszaki vizsgához,
miszerint a taxis vállalkozó-
nak nincs adótartozása sem
az adóhatóság, sem az ön-
kormányzat felé. – Eddig
nyugodtan taxizhatott, aki-
nek több százezer adótarto-
zása volt, vagy szüneteltette
a vállalkozását, most ez
megszûnik – teszi hozzá.
Szigorodik a korhatár is. A
ma érvényben lévõ szabá-

lyok szerint bárki vezethet
taxit, akinek legalább két
éve van jogosítványa, azaz
akár már húsz évesen. Az új

rendelet 24 év feletti élet-
kort ír elõ, és a két éves ve-
zetõi engedély továbbra is
feltétel.

Az új drosztról érdeklõd-
ve, a helyet jónak mondja a
29 éve a szakmában dolgozó
taxis. – A felmerült helyek
közül ez a legjobb. Azonban
hiányzik egy illemhely, vala-
melyik vendéglátóhelyre kell
bekéredzkednünk vagy a
buszállomás fizetõs helyisé-
gét vesszük igénybe. Gondot
jelent a megfordulás a Kos-
suth utcán, a nagy forgalom
miatt. Jó lenne, ha balra be
lehetne hajtani a Bocskai ut-
cába. Az utasok többsége a
kórházhoz viteti magát, ami
a másik irányban van. Ne
kelljen az utasnak kifizetni a
plusz utat, ha csak a körfor-
galomnál tudok visszafor-
dulni – mondja Staberecz
Mihály.

Besenyei
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Befejezõdött a kereskedel-
mi és iparkamara tisztújító
választása. A helyi kistérségi
elnökség úgy állt össze, hogy
abban képviselve legyenek a
nagy és a kicsi vállalkozások
is, és szakmailag is a lehetõ
legszélesebb legyen az össze-
tétel.

Ennek jegyében az ipari cé-
gek körébõl Nagypál Szilárd, a
Hungerit csoport, Sebõk Papp
Imre, a HK-Ceram és Zsibók
Zsolt a Legrand  képviselõje, a
kereskedelembõl Csatordai La-
jos, a Hunor Coop képviselõ-
je, a vendéglátás, idegenfor-
galom területérõl pedig Hege-
dûs István (Aranykalász) ke-
rült be a kistérségi elnökség-

be. Horváth István elnököt új-
raválasztotta a tagság.

A megyei kamara különbö-
zõ szakmai szervezeteiben, az
úgynevezett osztályelnöksé-
gekben is vannak szentesi
személyek: Mészáros András
(Hús-Kor Kft.), Fekete Nagy
Balázs (Árok Kft.), Csendes
Csaba (Csendes és Fiai Bt.),
Kun Árpád (Agro-Fortis Kft.),
Harmati Albert (EN-ESZ 20
Kft.), Szûcs Szabolcs (Üdülõ-
központ Kft.), Kun Tiborné
(Könyvelõiroda), Csernus Lu-
kács László (Csõszer-Komplett
Kft.), Várdai Béla (egyéni vál-
lalkozó, a Szentesi Ipartestü-
let elnöke), Presztóczki Veroni-
ka fodrász.

Tisztúj í tás

A Most Mi Mozgalomhoz csatlakozó Villogó utcai Termoker Szentes Kft.,
a Vásárhelyi úti Alderan-Plusz Kft., a Tejszolg Szentes Kft., a Szabadság téri
Gravo-Mix és a Bocskai Élelmiszerbolt jóvoltából 13 szentesi és csongrádi
rászoruló kapott 5 ezer forint értékû élelmiszercsomagot. Tizenegy nyugdí-
jas és két beteg, folyamatos felügyeletet igénylõ gyermek családja került be
elsõként a program kedvezményezettjei közé. Egy névtelenséget kérõ helyi
vállalkozó, a Szentesi Mozaik internetes újság, továbbá egy magánszemély
is csatlakozott a felhíváshoz. Utóbbi segít a csomagok célba-juttatásában
és a kapcsolattartásban. Szirbik Imre polgármester pedig aláírt egy felhí-
vást, ami a szentesi vállalkozókhoz szól, csatlakozásra buzdítva õket.

Kevesebb az utas és a taxi is

Egyetlen jelentkezõ pályázott a helyi buszjárat üzemel-
tetésére. A képviselõ-testület júniusban döntött az autó-
busszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítá-
si közszolgáltatás megpályáztatásáról. A jelenlegi szerzõ-
dés lejár ez év végével és az önkormányzat január 1. után
is fenn kívánja tartani a helyi buszközlekedést. A képvi-
selõ-testület a pályázatok elbírálására ad hoc bizottságot
hozott létre. Információnk szerint a helyi járatokat jelen-
leg is üzemeltetõ Tisza Volán Zrt. az egyetlen pályázó,
amely újabb öt évre nyerheti el a szolgáltatást, ha a kép-
viselõ-testület havi soros ülésén dönt a kérdésben. Jelen-
leg egyeztetések folynak a szolgáltatás részleteirõl a bi-
zottság és a Volán képviselõi között. A Tisza Volán Zrt.
várhatóan nem emelné jövõre a jegyek és bérletek árát a
helyi járatokon. 

Most Mi!



A mûvelõdési központ
kétévente hirdeti meg a Ka-
tona Kiss Ferenc és neje Túri
Júlia Képzõmûvészeti Ala-
pítvány pályázatát. Idén is
jelentkezhettek fiatal, mû-
vészeti diplomával rendel-
kezõ alkotók 3-3 képpel az
alapítvány ösztöndíjára, a
kiírás értelmében termé-
szetelvû, realista alkotások-
kal. Hat szerzõ 18 alkotása
érkezett, ezeket elfogadta a
kuratórium a Tokácsli Galé-
riában a lapunk megjelené-
sének napján, pénteken 17
órakor nyíló tárlatra. 

A szervezõk az alapító
munkásságának egy kis
részletét is igyekeznek be-
mutatni, ezért a Koszta Jó-
zsef Múzeum képzõmûvé-
szeti tárából kölcsönkérték a
szentesi festõ, Katona Kiss
Ferenc 15 olyan mûvét, olaj-
festményeket, pasztellképe-

ket, illetve grafikákat, melye-
ket a nagyközönség csak ez
alkalomból láthat.

Az alapítvány ösztöndíját
két vajdasági származású, de
már hazánkban alkotó festõ-
mûvész nyerte el: Tóth Ko-
vács József és Utcai Dávid egy-
aránt 100-100 ezer forint dí-
jazásban részesült az alapít-
vány kamataiból. Feltétel,
hogy egy éven belül önálló
kiállítással kell jelentkezniük
Szentesen, valamint 1-1 fest-
ményüket felajánlani a vá-
rosnak.

D.J.

Együtt az alapító
és az utódok mûvei

A megyei elsõség után az
országos megmérettetésen 9.
helyezést ért el a Dr. Bugyi
István Kórház Sirály nevû
csapata a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara
által szervezett országos
szakmai verseny döntõjében.
A budapesti versenyen a 4
fõs csapatban az intenzív
osztály munkatársai közül
Oláhné Miczki Edit fõnõvér,
Horváth Zsuzsanna és Varga
Annamária szakápoló indult,
illetve a csapat kiegészült a
traumatológiai osztály fõnõ-
vérével, Antal Erikával.

Sirály-siker
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(folytatás az 1. oldalról)
– Mi kell egy szerephez?
– Adottságok, végtelen el-

szántság, szerencse és türe-
lem. Utóbbival sokszor baj-
ban voltam, mert sokszor
nagyon akartam már menni.
Az ötszáz statiszta nagyobb
része budapesti és amerikai
volt, vidéki szinte csak én.

– Milyen egy forgatás be-
lülrõl?

– Nem tudnám szavakba
önteni. Egyszerûen fantasz-
tikus! Teljesen olyan érzés
volt, mintha nem is Buda-
pesten lettem volna. Szinte
mindenki angolul beszélt, és
a dolgokhoz is sokkal pozití-
vabban álltak hozzá a részt-
vevõk. Nagyon jó érzés úgy
látni a színészeket, díszlete-
ket, lövöldözéseket, autórob-
bantásokat, hogy szereplõje
vagyok a filmnek (még ha
pár másodpercre is), nem
pedig egy egyszerû turista,
aki véletlen belefutott egy
filmforgatásba. Néha még a
mai napig nem térek ma-
gamhoz, hogy ott voltam.
Egy forgatási nap általában
12-15 óra volt. A szünetek
néha kicsit hosszúnak tûn-
tek, de amikor újra forogtak
a kamerák úgy eltelt 4-5 óra,
hogy fel sem tûnt. Volt
olyan, hogy egy jelenetet tíz-

szer, tizenötször is újra kel-
lett venni, de ezek voltak
a legizgalmasabbak. Néha
nem is bántam, hogy újra és
újra kellett csinálni õket.

– Találkoztál-e sztárok-
kal?

– Igen, volt szerencsém
nem is egy személlyel össze-
futni. Bruce Willis-t minden

alkalommal láttam, sokszor
forgatás alatt, és forgatáson
kívül is karnyújtásnyira áll-
tam tõle. Emellett a film két
fõszereplõjével, Jai Courtney-
vel, és Sebastian Koch-hal is
sikerült találkoznom. Elõbbi
Bruce Willis filmbeli fiát ala-
kítja, Sebastian pedig egy
orosz terroristát.

– Folytatod-e a statisztá-
lást vagy egyszeri alkalom
volt?

– Mindenképp folytatni
akarom. Szeretnék minden
lehetõséget megragadni, ta-
pasztalatot szerezni, és ta-
nulni belõlük. Egy hónappal
ezelõtt voltam egy újabb
castingon, katonákat keres-
tek egy középkori HBO-s so-
rozatba, a Borgiákba. A válo-
gatás sikeres volt, a forgatás
hamarosan kezdõdik ré-
szemrõl. Már nagyon várom!

– Erre alapozod a jövõd
vagy azért tanulsz is?

– A statisztálásra igen ne-
héz alapozni, de nem lehe-
tetlen. Szeretnék kaszkadõr-
nek, vagy operatõrnek, eset-
leg rendezõasszisztensnek
tanulni. Van fél évem kitalál-
ni a következõ tanévig, de az
biztos, hogy a filmgyártás-
ban fogok tevékenykedni.

Besenyei Gábor

Hollywoodi sztárral forgatott

Várunk minden kedves vásárlót
a Hungerit Zrt. baromfi mintaboltjaiban,

ahol friss és fagyasztott
csirke, liba, kacsa termékek, felvágottak,

májkészítmények, sonkák,
panírozott baromfi termékek

széles választékban kaphatók!

Akciós áraink az alábbi termékeinkre

2012. november 13–18-ig érvényesek:

FRISS PECSENYEKACSA EGÉSZ
899 Ft/kg

FRISS EGÉSZ CSIRKE 749 Ft/kg

VALDOR CSUPASZÍV 500 g

399 Ft/db (798 Ft/kg)

RÁNTOTT CSIRKESZÁRNY 900 g

725 Ft/db (806 Ft/kg)

Pontosítok. Nem a zene-
kartól, hanem annak basz-
szusgitárosától, Bill Gouldtól
érkezett az önzetlen baráti
segítség, aki a Szenteshez el-
téphetetlen szálakkal kötõdõ
(nagymágocsi) Angertea új
lemezén, a Nr. 4: songs ex-
haled címûn gitározott egy
jó sort. (Nem tévedés, a
basszeros keze ezúttal való-
ban gitárra tévedt.)

Hogy miféle zenekar a
Faith No More? Nos, akik
látták a visszatérõ koncertjü-
ket a 2009-es Sziget Fesztivá-
lon, mindent tudnak. Akik
pedig nem voltak épp szige-
telõ mázlisták, azoknak le-
gyen elég, hogy immár 30
éves amerikai kultikus rock-
banda, karizmatikus front-
emberrel. Szóval: nem kis
dolog ekkora formátú zene-
kar basszusgitárosától efféle
(önzetlen, tevékeny) támoga-
tást kapni!

Mindez komoly nemzetkö-
zi szakmai elismertséget je-
lez. (Ne feledjük: elõzõ leme-
zükön, a Distrust EP-n a
Kyuss basszusgitárosa, Scott
Reeder kavart zseniális futa-
mokat .  A fe lvéte leket  a
Grammy-díjas stúdióguru,
Neil Kernon keverte-kavarta.)
A szakmai elismertség azon-

ban nem jelent automatikus
nemzetközi ismertséget. (Bár
csak így lenne!)

Ez az anyag azonban teljes
mértékben alkalmas arra,
hogy meghozza, akár! A da-
lok ellentétes pólusai ezúttal:
az akusztikus metál illetve –
túlzás nélkül – az apokalip-
szis megidézése. Közte vál-
tozatos témákban kerül terí-
tékre az élet megannyi té-
nyezõje, emberi viszonylata,
a legváltozatosabb hangula-
tokba burkolózva. Az An-
gerta-lemezek közül vitatha-
tatlanul ez a legdalszerûbb,
mégis – ahogyan azt a fiúk-
tól megszoktuk – teljesen
egyéni hangú: mentes a
megalkuvásoktól, hiszen
alapból több van benne an-
nál, amit az experimentális
grunge-metálba eddig bele-
képzelni mertünk.

A fentiek valóságtartalmá-
ról személyesen is meg lehet
gyõzõdni, hiszen az Anger-
tea – a Ballabox, a Plasma-
press és a Sicambria társasá-
gában – november 17-én,
szombaton koncertet ad a
helyi Buffalo Sörözõben.
A buli kor 19.30-kezõdik, és
ki tudja, meddig tart.

Olasz Sándor

Kis segítség a
Faith No More-tól

Varróné Szabó Ildikó, a mûvelõdési központ igazgatója
válogatja a kiállítandó mûveket.

Balra Bruce Willis, hátul középen, fekete,
mintás felsõben Rácz Attila.

Rendszerhiba vagy emberi
gyarlóság? címmel Sarkadi-
Szabó Kornél, szentesi születésû,
független pénzügyi elemzõ tart
elõadást november 9-én 17 óra-
kor Szentesen, a Dózsa-házban.



A Marostõ elleni kisiklást
feledtetve, ismét gyõzelem-
nek örülhetett a Szentesi
Sportiskola férfi kézilabda-
csapata a megyei bajnokság
legutóbbi fordulójában. A
pénteki sikert követõen a
legkisebbek is kitettek ma-
gukért, a 9 éves kézisek re-
mekül helytálltak a régiós
kézilabdabajnokság elsõ
fordulójában.

Nem fogja megóvni a
Marostõ elleni mérkõzést a
Szentesi Sportiskola, tudtuk
meg Czesznak Györgytõl, a
Sportiskola vezetõjétõl. –
Igaz, hogy a mérkõzés 50
percig tartott, de csúnyán ki-
kaptunk, azt hiszem nem az
elmaradt 10 perc miatt lett
ennyire súlyos a vereségünk.
Találkozunk még ebben a
bajnokságban háromszor is a
marostõiekkel, igyekszünk a
pályán visszavágni nekik a
vereségért – mondta az el-
nök. – Sokkal jobb hír, hogy
a Hódmezõvásárhely ellen
sikerült javítanunk, így gyõ-
zelmünkkel a második he-
lyen vagyunk úgy, hogy
egyel kevesebb mérkõzést
játszottunk. Nem volt köny-
nyû meccs, de a második fél-
idõben felõröltük ellenfelün-
ket és nyolc góllal nyertünk.

Legközelebb november 10-
én játszanánk Deszken, de
teremproblémák miatt lehet,
hogy Szentesen lépünk pá-
lyára.

Folytatódott a tavaly már
elkezdett regionális szivacs-
kézilabda-bajnokság a 2003-
ban született fiúk és lányok
részére. Februárban az U8-as
korosztály számára is elkez-
dõdik majd ez a mérkõzésso-
rozat, egyelõre most az
eggyel idõsebb korosztály lé-
pett pályára. Az elmúlt hét-
végén négy fiú és négy lány-
csapat vetélkedett egymás-
sal, a fiúknál két szentesi
gárda is harcolt a pontokért,
közülük a Szentes1 vala-
mennyi mérkõzését meg-
nyerte, a Szentes2 a harma-

dik helyen végzett. A lá-
nyoknál a mieinken kívül
két orosházi és egy hódme-
zõvásárhelyi csapat mérkõ-
zött egymással, a Szentes  a
harmadik helyen végzett. A
következõ játéknap novem-
ber 24-én, szombaton lesz,
akkor már a Törökszent-
miklós, a Szeged és a Zsom-
bó is itt lesz. Hogy minél
több mérkõzésen edzõdjenek
a fiatalok, a Sportiskola ve-
zetése november utolsó és
december elsõ szerdájára
Mikulás-kupát tervez vidéki
csapatok részvételével, de-
cemberben pedig a fõváros-
ban megrendezésre kerülõ,
hagyományos Ferenczy-ku-
pán lépnek pályára a fiata-
lok. hv

Pályán a szivacskézisek

Mihály Róbertnek, a találkozó 86. percben
szerzett találatával 1-0-ra nyert Zsombón a
Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata, így az el-
múlt heti kényszerszünetet követõen – a
Gyálarét nem állt ki a mérkõzésre -  ismét a
pályán jutott három ponthoz Bozóki Zoltán
együttese. – Az elsõ félidõ elsõ felében nem
alakult ki helyzet egyik kapu elõtt sem, de
fokozatosan átvettük a mérkõzés irányítását.
Fordulás után is nekünk voltak inkább hely-
zeteink, végül a hajrában egy pontrúgást kö-

vetõ kavarodást követõen Mihály Robi beko-
torta a gyõztes gólunkat – mondta az edzõ.
Szombaton az õsz mérkõzése következik a
Kinizsi labdarúgói számára. A bajnokságban
vezetõ szentesiekhez szombaton kora dél-
után a második helyezett Makó látogat. 

Szabó Dániel eltiltása lejárt, sérült labdarú-
gó nincs, így mindenki Bozóki Zoltán rendel-
kezésére áll a szombaton, 13 óra 30 perckor
kezdõdõ mérkõzés elõtt.

HV

Az õsz meccse következik

Az Interliga-bajnokság
õszi zárófordulóját játszották
az elmúlt szombaton a Pusz-
tai László Sporttelepen négy
egyesület részvételével. A
házigazda HSZATÁK Junior
FC együttesén kívül a Tisza
Volán Szeged, a Gyula Ter-
mál és az UTA Arad csapatai
léptek pályára. Némethy
Lászlótól, a HSZATÁK veze-
tõedzõjétõl megtudtuk, hogy
lépésrõl lépésre haladnak
elõre a korosztályok, hiszen

míg az elsõ fordulóban ala-
posan elpáholták õket né-
hány mérkõzésen, addig a
2002-es korosztály megsze-
rezte második gyõzelmét, a
2005-ösök játszottak egy
döntetlent és a többi mecs-
csük is szoros eredménnyel
végzõdött, a 2003-asok elsõ
sikerüknek örülhettek, míg a
2004-es korosztály is szerzett
egy pontot. – Egyre jobban
sikerül felvenni az Interliga
ritmusát, ha hasonló lelkese-

déssel folytatjuk a munkán-
kat, akkor még szebb tavasz
elé nézhetünk – mondta a
szakember.

A bajnokságok lassan befe-
jezõdnek erre az esztendõre,
az U14-es és az U16-os csa-
patnak van még hátra mér-
kõzése, az edzéseket azon-
ban folytatják a fiatalok, sõt
meghívásos teremtornákon
is részt vesznek a labdarúgó-
palánták.

hv

Õszi zárás az Interligában

Egy nyert és egy vesztes
mérkõzés az elmúlt heti
mérlege a Hungerit-Szen-
tesi VK nõi vízilabdacsapa-
tának. A szentesi hölgyek
ma este 20 órakor Magyar
Kupa elõdöntõt játszanak a
fõvárosban a BVSC ellen, a
döntõt vasárnap délelõtt
rendezik.

A vártnál szorosabb mér-
kõzésen, de sikerült begyûj-
tenie a bajnoki pontokat a
Hungerit-Szentesi VK együt-
tesének a junior válogatott
ellen. A mieink 8-7-re gyõz-

tek a fiatalok ellen, majd
szombaton Dunaújvárosba
utaztak, hogy megismételjék
a Magyar Kupa-selejtezõben
az újvárosiak elleni gyõzel-
met. A siker azonban elma-
radt, Mihók Attila együttese
11-9-re legyõzte a Hunge-
ritet. – Pénteken este nyolc
órakor mérkõzünk a Kom-
jádi uszodában a BVSC-vel,
és bár korábban bajnoki mér-
kõzésen 13-7-re legyõztük
õket, ez egy teljesen más
mérkõzés lesz – mondta a
kupaelõdöntõrõl Gyõri Esz-

ter. – Itt egy meccs dönt a to-
vábbjutásról, egy meccsen is
lehet nagyot „villannia” egy
csapatnak, reméljük ez ne-
künk sikerül jobban. Bizo-
nyára a BVSC is kielemezte a
bajnoki mérkõzésen történte-
ket, így szorosabb összecsa-
pásra számítok. A sikeresen
megvívott elõdöntõket köve-
tõen vasárnap délelõtt 10
órakor mérkõzik a két gyõz-
tes a Magyar Kupa fináléjá-
ban, szeretnénk mi is korán
kelni azon a reggelen…

H.V.

Döntõt játszana a Hungerit
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Tovább folytatta remek szereplését a Szentesi Kinizsi
SZITE asztalitenisz együttese az NB III Alföld régiójában. Az
elmúlt héten, a Jászkun Volán felett aratott sikert követõen is-
mét hazai pályán álltak asztalhoz Bunda Szabolcsék, és nagyon
sima, 15-3-as gyõzelmet arattak a Hortobágy együttese ellen.
– Ismeretlen együttes volt az ellenfelünk, ennek ellenére gyõ-
zelemre számítottunk, de hogy végül ilyen magabiztos lesz a
siker, azt nem gondoltuk – mondta Hegedûs Gábor, a szakosz-
tály vezetõje. – Dicséret illet mindenkit, hiszen két páros mér-
kõzésünket megnyertünk, Bunda Szabolcs, Csúcs János és Ta-
kács László három-három egyéni sikerrel járult hozzá a gyõze-
lemhez, T. Nagy Zsolt pedig négy egyéni gyõzelemmel,
szettveszteség nélkül tette magabiztossá a sikerünket. 

A csapat két hét múlva Debrecenbe látogat, majd az azt kö-
vetõ, Hajdúszoboszló elleni derbi is rangadónak ígérkezik.
Hegedûs Gábor szerint hasonlóan jó teljesítménnyel sikerül-
het megõrizni pozíciójukat a táblázaton, de természetesen ez
nem lesz könnyû feladat. Az idei bajnokságban – egy döntet-
len kivételével – valamennyi mérkõzését megnyerõ Szentesi
Kinizsi jelenleg elsõ helyen áll a tabellán.

hv

Élen az
asztaliteniszezõk

A Szentesi Tenisz Klub a
sportág 200 hazai egyesüle-
te közül a legjobb tízbe
küzdötte föl magát, a fejlõ-
désben nagy szerepe volt az
évtizede átadott teniszsátor-
nak – hangzott el a klub
tisztújító közgyûlésén, ahol
Drahota Szabó Józsefet vá-
lasztották meg elnöknek. 

12 évvel ezelõtt, az akkor
megválasztott klubvezetés a
szentesi tenisz hagyományo-
kat szolgálva azt a vállalást
tette, hogy megteremti a
szentesi teniszsport egész
éves, 12 hónapos feltételeit,
és felépít egy kétpályás te-
niszcsarnokot. Alig volt a
pénze az egyesületnek, még-
is 2002-re 36 millió forint ér-
tékû ráfordítással – sok szü-
lõi, szponzori és önkormány-
zati támogatással – megépült
a két fedett pálya, ami végül
sok egyéb siker mellett há-
rom utánpótlás válogatott
versenyzõ kinevelését segí-
tette – számolt be az ered-
ményekrõl Mészáros Zoltán.

A leköszönõ elnök kiemelte
Virágh Máté, Mészáros Lotti és
Drahota Szabó Dorka nevét,
akik az utóbbi idõben kor-
osztályos magyar bajnoksá-
got nyertek vagy listaveze-
tõk lettek. Nekik és a többi
szentesi teniszezõnek kö-
szönhetõen a sportág 200 ha-
zai egyesülete közül a leg-
jobb tízbe küzdötte föl ma-
gát a Kurca-parti klub. A
2008-ban még másodosztály-
ban játszó nõi csapat – a Gel-
lért TE néhány játékosával
kiegészülve – idén veretle-
nül nyerte meg az elsõ osztá-
lyú pontvadászatot, és jutott
fel a szuperligába.

Elhangzott: a Magyar Te-
nisz Szövetség véleménye
alapján az elmúlt évtized
legsikeresebb vidékbajnok-
sága a szentesi volt, amelyen
közel 700 versenyzõ és spor-
toló vett részt. Mészáros Zol-
tán megköszönte az edzõk, a
szülõk és a klub mûködését
segítõk munkáját, és arra bá-
torította utódját, próbáljon a

lehetõ legnagyobb városi tá-
mogatást kiharcolni az egye-
sületnek, amelynek az ön-
kormányzat lenne a legfõbb
támogatója, ha azt a pénzt
nem kellene visszafizetni pá-
lyahasználatért. 

A közgyûlés egyhangúlag
határozott arról, hogy Laka-
tos Ákos, Baranyi Imre, Gruner
Zoltán és Mészáros Csaba kap
három éves mandátumot az
elnökségben, elnöknek pedig
Drahota Szabó Józsefet vá-
lasztották meg a teniszesek.
Civilben a legnagyobb hazai
dohányipari vállalat régiós
vezetõjeként dolgozó új el-
nök céljairól elmondta, mie-
lõbb önfenntartóvá szeretné
tenni a klubot, de ehhez sok
mindenre, így például nyere-
ségorientált versenyszerve-
zésre lesz szükség. A közép
távú tervek között szerepel
az is, hogy régiós edzõköz-
ponttá váljon Szentes, de eh-
hez az utánpótlásbázist is
szélesíteni kell.

B.D. 

Új vezetés a tenisz klub élén
13-7-re kapott ki kedden

itthon a Szolnoktól a Szen-
tesi VK férfi vízilabdacsa-
pata. A mieink legközelebb
november 17-én, Gerendás
György együttese, az Eger
ellen szállnak medencébe a
ligeti uszodában.

Mindenekelõtt azonban
kezdjük a Fradi-meccs utó-
zöngéivel. Mint ismeretes, a
Ferencváros bírói mûhibára
hivatkozva megóvta a 12-11-
es szentesi sikerrel végzõ-
dött bajnokit. A Magyar Ví-
zilabda Szövetség jelenleg is
vizsgálja a mérkõzés utolsó
10 másodpercének történése-
it, amikor is – a Ferencváros
vezetõinek állítása szerint - a
büntetõhöz készülõdõ játé-
kosuk kezébõl kirúgták a
labdát, a cserével történõ
végleges kiállítás pedig el-

maradt. A szövetség azzal a
kéréssel fordult a szentesi
klubhoz, hogy bocsássa ren-
delkezésükre a mérkõzés
utolsó percének televíziós
felvételét, amit információ-
ink szerint a Szentes TV át is
adott a klubnak, az egyesület
vezetõsége pedig továbbítot-
ta azt a fõvárosba.

Ami a Szolnok elleni mér-
kõzést illeti, nem volt egy
súlycsoportban a két együt-
tes. – Azt gondolom, hogy a
mai összeállításunkkal, ben-
ne négy 18 éven aluli játé-
kossal, elégedettek lehetünk
a látottakkal – mondta Lu-
kács Dénes vezetõedzõ a mér-
kõzést követõen. – Küzdöt-
tünk, hajtottunk, de a jobb
helyzetkihasználás a Szol-
nok javára billentette a mér-
kõzést. Ettõl függetlenül úgy

érzem, minden játékosunk
mindent megtett a mai mecs-
csen a bajnoki címre is esé-
lyes ellenfelünkkel szemben. 

Vörös Viktor, a Szolnok
szentesi származású centere
lapunknak elmondta, hogy
nehéz mérkõzésre számítot-
tak, tudták, hogy a hazaiak
mindent megtesznek, hogy
megnehezítsék a dolgukat,
ami be is igazolódott. Éppen
ezért az elejétõl kezdve ko-
molyan vették a mérkõzést,
ezért is tudtak nyerni végül
hat góllal. Vörös Viktor úgy
érzi, jó döntés volt, amikor a
Vasasból Szolnokra igazolt,
több játéklehetõséghez jut, és
a bajnokság végén döntõt
szeretne játszani jelenlegi
csapatával.

HV

Az az utolsó egy perc…

Az új elnök, Drahota Szabó József (a képen jobbra) azt szeretné,
hogy régiós edzõközponttá váljon Szentes. Fotó: Vidovics

November 3-án játszották
az NB I-es tekebajnokság 10.
fordulóját, ahol a Budapesti
Postás SE fogadta a Szentesi
TE csapatát. A következõ
eredmény született: a Buda-
pesti Postás SE 3222 fát ütött,
ezzel három három pontot
szerezve. A Szentesi TE 3237
fát ütött, szintén három pon-
tot szerzett Kecskés Miklós

(534), Kratochwill József (577),
Török Gábor (524) révén. A
plusz 15 fáért járó kettõ pont
a Szentesé, így 5–3-ra gyõz-
tek.

Az NB I-es ifjúsági ver-
senyzõknél 969–1025 ütött fa
arányban 56 fa különbséggel
0–4-re a Szentes  ifistái gyõz-
tek. Pontszerzõk: Gulyás Ta-

más 533, Piros Attila 492.

Gyõztesek
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• A Szentesi Mûvelõdési Központ díszmadártenyésztõ szak-
köre díszmadár-börzét rendez november 11-én, vasárnap 7-11
óráig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban (Ady E. u. 36.).

• A Szentesi Dumaszínházban Kiss Ádám és Mogács Dániel
szórakoztatja a közönséget november 15-én, csütörtökön 19
órakor a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban.

• A Szentesi Mûvelõdési Központ és Gáspárné Edina szerve-
zésében ismét lesz Mozdulj rá! ingyenes aerobik roadshow
Czanik Balázzsal november 17-én, szombaton 15 órától az ifjúsá-
gi házban. 

• A Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzõmûvészeti
Alapítvány pályázati kiállításának megnyitó ünnepsége no-
vember 9-én, pénteken 17 órakor lesz a Tokácsli Galériában. A
tárlatot megnyitja és a díjakat átadja dr. Tóth Attila, a kuratóri-
um elnöke. Megtekinthetõ november 24-ig, keddtõl-péntekig
10-13 és 15-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.

• Latinovits Zoltán emlékest lesz a mûvelõdési központ pó-
diumbérletének következõ elõadása, november 27-én, kedden,
19 órakor. Elõadja: Holl Zsuzsa és Végh Péter. A felolvasóesten
Latinovits Zoltánhoz, az egész életén át küszködõ, harcoló és
gyötrõdõ mûvészhez próbálnakk közelebb kerülni a mûvé-
szek,  elsõsorban az írásain keresztül. Részleteket hallhatnak a
Ködszurkáló, a Verset mondok c. köteteibõl és az édesanyjához
írt leveleibõl, valamint néhány, hozzá közel álló ember vissza-
emlékezéseibõl - különbözõ könyvekbõl. Jegyek kaphatók a
Babilon Könyvesboltban, a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban és
elõadás elõtt a helyszínen, a megyeházán.

Egy szerelmes pár az ágyban heve-
részik, amikor megszólal a telefon.
A nõ felveszi:
- Igen drágám semmi gond, rend-
ben van. Szia!
- Ki volt az? - kérdi a férfi.
- A férjem. Azt mondta, egyelõre
nem jön haza, mert még marad ve-
led két órát kuglizni.

Nagy szegénységben és igen rossz
házasságban él Kohn. Buzgón kéri
az urat, hogy szabadítsa meg a
szegénységtõl, és a házsártos fele-
ségétõl. Meghatja az Urat a kitartó
könyörgés, s küld egy angyalt
Kohnhoz azzal a szigorú megha-
gyással, hogy csak egyetlen kíván-
ságát teljesítheti. Kohn nagy gond-
ban van. Ha gazdagságot kér, azt
nem tudja élvezni a kibírhatatlan
asszony mellett. Ha új, jóravaló fe-
leséget kér, azzal meg nem tud
normálisan élni a szegénység mi-
att. Végre rájön a megoldásra:
- Egyetlen kívánságom van: én le-
gyek a város leggazdagabb öz-
vegyembere.

-  Doktor úr, azt hiszem új szem-
üvegre lenne szükségem!

- Az biztos, mert ez egy hentesüz-
let!

- Képzeld, a szomszédasszonynak
balesete volt!
- Megsérült?

- Igen.
- Hol?
- Az arcán. De szerencsére egy jó
kezû sebész rendbe hozta. Olyan
az arca mint régen.
- Jajj, szegény!

- Ne feledje, Kovács úr, az alkohol
az Ön legnagyobb ellensége!
- Semmi baj, doktor úr - mondja
Kovács - én nem vagyok gyáva
ember.

Egy házaspár elmegy horgászni
hétvégén a Balatonra. A férj délben
ledõl pihenni egy kicsit, felesége
pedig a csónakkal beevezve a tó
közepére, lefekszik napozni és ol-
vasni.
Arra evez a halõr, és megszólítja:
- Bocsánat, hölgyem, mit csinál
itt?

- Nem látja, hogy olvasok? - kér-
dez vissza a nõ.
- Azt tudja, hogy itt tilos horgász-
ni?
- Én nem is horgászom!
- De a felszerelés ott van a csónak-
ban! Ezért fel kell jelentenem!
- Ha feljelent, akkor én meg bepe-
relem nemi erõszakért!
- De hát magához sem értem!
- Nem, de a felszerelés ott van ma-
gánál!

Egy nõ bemegy az állatkereskedés-
be. Meglát egy 38 ezer forintos pa-
pagájt, aminek egyik lábán piros, a
másik lábán kék szalag van. A nõ
megkérdezi az eladót:
- Tessék mondani, miért ilyen drá-
ga ez a papagáj?
- Mert 2 nyelven beszél. Ha meg-
húzza a kék szalagot, akkor angolul
beszél, ha a pirosat, akkor magya-
rul.
A nõ elõször meghúzza a piros
szalagot.
Papagáj: - How are you?
Ezután meghúzza a kéket.
Papagáj: - Hello! Hogy s mint?
- És ha mindkettõt meghúzom??
Papagáj: - Akkor elesek, te idióta!

Öt éve indult szerencsét
próbálni Angliába Paksai
Jusztina és párja, Molnár
Endre. Sok honfitársunk-
hoz hasonlóan eleinte a két
huszonéves szentesi fiatal
ottani boldogulása is ne-
hézkesen indult, ám mos-
tanra révbe értek: egy éve
már New York legelitebb
részén, Manhattanben él-
nek, ami itthoni és ameri-
kai szemmel nézve is cso-
dálatos.

Az elindulás elõtt a gon-
dozási központban dolgozó
Jusztináék angliai tapasz-
talairól három éve már ír-
tunk, az akkori cikk apropó-
ját a gazdasági válság, és a
vele járó diszkriminációk ad-
ták, mely a külföldi munka-
vállalók ellen irányult.  Sze-
rencsére cikkünk fõszereplõ-
it atrocitás nem érte a sziget-
országban, bár, mint beszá-
moltak róla, eléggé nehézke-
sen indult a kinti életük.
Elõbb alaposan kihasználta,
s átvágta õket egy munka-
dójuk, majd egy úgynevezett
couple-munkát találtak, ahol
a fiú általában kertész, a lány
a háztartási munkát végzi.
Az akkori cikkünk itt, az
Edgeworth nevû parányi te-
lepülésen ért véget...

A legutóbbi beszélgeté-
sünk Paksai Jusztinával a na-
pokban Szentesen zajlott,
ugyanis egy bõ hétre haza-
jöttek párjával – immár New
Yorkból. Hogyan kerültek az
USA legnépesebb és egyik
leghíresebb városába?

Semmi sem
lehetetlen

– Váltani szerettünk volna,
több száz önéletrajzot szét-
küldtem, aztán egyszer New
Yorkból hívott egy férfi –
mesélte Jusztina. – Mond-
tam, hogy tévedés, oda nem
küldtem, de kiderült,  az
amerikai üzletember, aki a
gyógyszeriparban befektetõ,
angliai munkára keres alkal-
mazottakat. Három fordulós
felvételi után esett ránk a vá-
lasztása.

Felmerült bennük, de szép
lenne, ha majd egyszer Ame-
rikába szólítaná õket a mun-
kájuk, aztán egy szép napon
fõnökük közölte is: az eddigi
feladataikat az Egyesült Ál-
lamokban kellene folytatni-
uk. Már tavaly is érzõdött,

most az elnökválasztás miatt
még inkább, hogy visszaszo-
rítják a külföldiek munka-
vállalását, de közös erõvel
pár hónap alatt sikerült elin-
tézniük az ehhez szükséges
papírokat. Szerencsésen ala-
kult a helyzetük, hiszen ez
normálisan több éves folya-
mat, tudtuk meg Jusztinától.
Tavaly szeptember óta élnek
New York Manhattan nevû
városrészében, annak is a
szívében, fõnökük egy drága
és elegáns helyen bérel szá-
mukra lakást: ablakukból
éppen rálátnak a Metropo-
litan Mûvészeti Múzeumra.

Sok tekintetben nehéz volt
megszokniuk ezt a hatalmas,
állandóan nyüzsgõ, soha
nem pihenõ metropolist, de
például az megkönnyíti el-
igazodást, hogy számokal je-
lölik az utcákat New York-
ban, mondta a fiatal nõ. –
Bár az elsõ 2-3 hónapot tu-
ristaként éltük meg, már
nem teljesen kívülállóként
nézzük a várost, kezdünk
beilleszkedni, egyébként is
itt minden harmadik ember
külföldi – tette hozzá. 

Sok magyar él New York-
ban, de Manhattanben keve-
sen, éppen a drága mivolta
miatt. Többen vannak in-

kább New Jerseyben, Brook-
lynban es Queens-ben, de
azért New Yorkban mûködik
– nem messze Jusztináéktól
– a Magyar Ház, és van több
templom is, mely a magyar
kolónia itteni múltjára utal.

Munkájuk nagyban kötõ-
dik fõnökük személyéhez,
mondhatni, elválaszthatatla-
nok tõle. Endre a kerekesz-
székhez kötött férfi személyi
ápolója, míg Jusztina a fõnök
üzleti ügyeit, és a minden-
napjait, a magánéletét is
szervezi. Endre Angliában
már szerzett ilyen irányú
képzettséget. Az adminiszt-

rálás viszont komoly nyelv-
tudást feltételez, vetettem fel
a hölgynek, aki saját bevallá-
sa szerint öt éve – a párjával
ellentétben – még nem be-
szélt angolul. – Szeretném
azt hinni, hogy jól megy a
nyelv, de attól még messze
vagyok – hallottam tõle. –
Az Angliában töltött elsõ év-
ben arra koncentráltunk,
hogy pénzt keressünk. Azóta
nyelvkönyvek segítségével
fejlõdött a tudásom, és a fõ-
nökömmel is szerencsém
volt, a szárnyai alá vett. Az
igaz, eleinte „izzasztó” volt
hallás után gépelni angolul.

Többszörösen megneheze-

dett a külföldön munkát vál-
lalók helyzete, nagyobbak
ma már a követelmények:
nyelvtudás, papírok, gyakor-
lat kellenek, fejtette ki Juszti-
na. – De még mindig nem le-
hetetlen – tette hozzá moso-
lyogva. 

Sok az élményük,
de a munkájuk is

Beszélgetésünk idején az
Egyesült Államok lakossága
az elnökválasztás lázában
égett, Jusztináról pedig kide-
rült, õ mindkét elnökjelölt-
ben lát pozitívumot és nega-
tívumot.

Ha már a nagy neveknél
tartunk, Endréék közelében
sok híresség lakik, de a lift-
ben még nem futottak össze
egyikükkel sem, már ha egy-
általán fel lehet õket ismerni.
Rendszeresen látnak viszont
filmforgatásokat, Jusztina

szemrevételezhette például
Alec Baldwint munka köz-
ben, a színész-modell Tyra
Banksszel pedig kezet is fo-
gott már.

Talán felesleges is a kérdés
ezek után: bejött-e nekik a
nagy kaland? – Itthoni szem-
mel biztosan, de talán kinti
szemmel is, hiszen életszín-
vonal szempontjából az erõs
középosztályba tartozunk.
Azonban ezt a lakást Man-
hattan közepén még így sem
tudnánk fenntartani. Jókor
voltunk jó helyen – fogalma-
zott Jusztina. – Ugyanakkor
viszont hihetetlen mennyisé-
gû munkát végzünk, napi
12-14 óra a szokásos. Nincs
hétvége, nincs karácsony.
Meg is lepõdtem az elején,
hogy Amerikában milyen
kevés az ünnepnap, a holi-
day. Úgy volt, hogy idén
nem is tudunk hazajönni, az-
tán úgy alakult, hogy mégis
elengedett a fõnökünk. Mi
az európai kultúrában nõt-
tünk fel, soha nem leszünk
amerikaiak. Most valahol a
két világ között érezzük ma-
gunkat.
Apartman a Vörös-

tenger partján

Munkájukból adódóan is,
de kedvtelésbõl is sokat
utaznak. Amerikában mar
sok helyet bebarangoltak, de
jártak Európa több országá-
ban, és Izraelben is. Most
Szentesrõl Egyiptomba utaz-
tak pihenni és ottani befek-
tetesüket megnézni, mely
egy apartman a Vörös-ten-
ger partján.

Úgy tervezik, pár év múl-
va visszatelepednének Euró-
pába, s az öreg kontinensen
alapítanának családot. Nem
tettek le arról, hogy egyszer
majd Afrikába menjenek ön-
kéntesnek, biztosan lesz éle-
tüknek egy késõbbi szaka-
sza, amikor ennek a célnak
tudnak élni.

Darók József

November 10-én, szomba-
ton két programra is várja az
érdeklõdõket a Koszta József
Múzeum. A Márton-napi
szokásokat ismerik meg,
néprajzi tárgyakat tekintenek
meg, játékkal és kézmûves
foglalkozással töltik a napot
azok a csoportok, akik elõze-
tesen bejelentkeztek.

* * *
Ugyanezen a napon, 10

órától Mód László néprajzku-
tató tart elõadást Borfújó
Szent Mártonról. Az ünnepi
szokások a Kárpát-medence
szõlõhegyein címû elõadásra
várják az érdeklõdõket, a be-
lépés díjtalan.

Hõguta

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai. Legelõk, szántók, vadvi-
zek. Céhek, iparosok, segédek. Fes-
tõk, grafikusok, szobrászok. A szen-
tesi táj Koszta ecsetjével. Idõszaki ki-
állítás: 35 éves a Tájak, korok, múze-
umok mozgalom. Nyitva kedd-péntek
9-15, szombaton 10-16 óráig

Városi könyvtár
Sárréti Krisztina a Jövõnkért Alap-

fokú Mûvészeti Iskola keretén belül
már nagyon sok gyermekkel és fel-
nõttel ismertette és szerettette meg a
fazekasságot. 2012. november 10-
én a Városi Könyvtárban saját alkotá-
sait tárja a nagyközönség elé. A 15
órakor kezdõdõ megnyitón Nyírõ Ani-
ta grafikus mond megnyitó beszédet.

Mûvészetek Háza
Szentesi õszi tárlat – A mûvészeti

iskola tanulóinak képzõmûvészeti al-
kotásaiból látható kiállítás. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csipke,
szövés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõdõk-
nek. Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig
9-17-ig.

Tokácsli Galéria
A Katona Kiss Alapítvány ösztön-

díjasai Tóth Kovács József
(Csongrád-Alkotóház) és Utcai Dávid
(Budapest) festõmûvészek munkái-
ból rendeznek kiállítást november 9-
24-ig. A kiállítás megtekinthetõ kedd-
tõl-péntekig 10-13 és 15-18-ig,
szombaton 9-13-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A XVIII. Alföldi Fotószalon zsûrizett

alkotásait bemutató kiállítást tekint-
hetik meg az érdeklõdõk.

Galéria Kávéház és Étterem
Spissák Lajos hódmezõvásárhelyi

fotográfus „Talált képek” címû kiállí-
tása december 3-ig látható nyitva
tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
November 8-12.
17.30 óra Drága besúgott bará-

taim – magyar filmdráma,
20 óra Holdfény királyság – ame-

rikai filmdráma.
November 15-19.
17.30 óra A csodálatos pókem-

ber – amerikai fantasztikus akció-
film,

20 óra Aglaja – magyar-lengyel-
román játékfilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 9-tõl

Márton-nap

…november 12-én, hétfõn
18 órakor Szükségszerû-e a
zsarnokság? címmel a Gon-
dolkodók klubja tart összejö-
vetelt. Vezeti: dr. Papp Erzsébet
ny. gimn. tanárnõ.

…november 13-án, kedden
18 órakor Évfordulók nyomá-
ban: Lajtha László zenekari
mûvei címmel Nagy János
címzetes igazgatót hallhatják
a jelenlévõk.

...november 14-én, szerdán
18 órakor a könyvtár a Krúdy
Gyula Baráti Kör és a Király
István Kertbarát Kör közös
rendezvényére várják az ér-
deklõdõket, a borünnepre.
Vendégborász: Ungerbauer
György.

A könyvtárban...

Két v i lág közöt t

Duma, aerobik, pódium

Jusztina és Endre a New York-i ikertornyok emlékhelyénél.

A Sandy hurrikán New York-i tombolása idején Juszti-
náék Európában tartózkodtak. De elmondták, hogy
ismerõseikért, barátaikért nagyon aggódtak, hiszen a hur-
rikán New York legsûrûbben lakott részeire is lecsapott.
Régen lehetett ekkora pusztítást és fennakadást látni a
Wall Street-en. Szerencsére Jusztina és Endre otthona
sértetlenül úszta meg a katasztrófát.

Cikkünk apropója nemcsak az volt, hogy megtudjuk,
mi történt a fiatal párral három év távlatából, de kicsit be
szerettük volna mutatni Jusztinát, aki ezentúl külföldre
elszármazott szentesieket fog bemutatni újságunkban.



Hagyományosan a Terney Napok keretében
emlékeznek meg a középiskolai kollégium
névadójáról, azóta, hogy a diákszálló 1994-ben
felvette az egykori legendás gimnáziumi igaz-
gató és rajztanár nevét. Minden évben, így no-
vember 12-én, hétfõn 15 órakor Terney Béla
sírjánál kezdõdik a megemlékezés, ezután a
kollégium falán lévõ emléktáblát koszorúzzák
meg, majd 17 órakor válogatást láthatnak az
érdeklõdõk Deákné Palásti Ágnes és Kiss Gabri-
ella nemez munkáiból, valamint Nyíri Dánielné
gyöngyékszerei is megtekinthetõk lesznek a
Terney-napok idõtartama alatt.

Másnap, 13-án, kedden 16 órakor kreatív
mûvészeti foglalkozás lesz a koleszban, 17
órakor irodalmi délután lesz, ahol a diákok sa-
ját és magyar szerzõk mûveibõl olvasnak fel.
20 órakor Pólya Istvánnal történelmi kalando-
zást tehetnek az idõutazók a Dunakanyarban.  

A harmadik napon 16 órakor  város- és kol-
légiumismereti vetélkedõt tartanak a központi
konyhán, 20 órakor Stand-up Comedy est
lesz. 

A zárónapon, csütörtökön 16 órakor Ki Mit
Tud-on?, 20 órakor pedig Retro partyn szóra-
kozhatnak a jelenlévõk a központi konyhán.

Hétfõtõl
Terney Napok Spissák Lajos hódmezõvásárhelyi fotográfus

„Talált képek” címû kiállítása  nyílt a Galéria
Kávéház és Étteremben a Szentesi Fotókör
szervezésében. A tárlatot december 3-ig lehet
megtekinteni  nyitva tartási idõben.

Spissák Lajos középiskolás korában már el-
kezdett komolyabban fotózni. Indulásként ter-
mészetfotókat készített, mivel azonban érde-
kelte a képek kidolgozása is, hamarosan fel-
szerelt otthon egy saját fotólabort. Elõször fe-
kete-fehér, majd késõbb színes nagyításokat is
készített házilag. Tagja lett a Rosti Pál fotó-
klubnak, majd tíz éven keresztül a technikai
referense is volt az ottani közösségnek. Ekkor
kezdett el mélyebben foglalkozni a fotózás
technikai és esztétikai oldalaival egyaránt.
Számos cikket írt a Fotó címû lapba a képmó-
dosító eljárásokról (szolarizáció, izohélia) és
egyéb technikai dolgokról, tesztekrõl. Rend-
szeresen küld képeket pályázatokra, nagyon
sok képét kiállították már és számos díjat is
nyert. Több önálló fotókiállításon is lehetõsége
volt képanyagával bemutatkozni.

Öt éve kezdett el a digitális képek készítésé-
vel és feldolgozásával foglalkozni és újra érde-
kelni kezdte a természetfotózás. Madarakról,
növényekrõl készít fényképeket, szereti a jó
tájképet, érdekli a tudományos fényképezés
lehetõsége is.

Talált képek
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Bûnügyi szempontból –
milyen jó ezt elmondani -
csendesen teltek az elmúlt
hét napjai városunkban és
környékén. Egy Simson mo-
torkerékpárt azért sikerült
elkötniük a tolvajoknak no-
vember 2-a és 3-a közötti éj-
szakán a Kossuth utca egyik
épülete elõl, mint ahogy az
egyik Szent Imre herceg ut-
cai lakásban is illetéktelen
személy járt, és vitt magával
60 ezer forint értékû
aranyékszert október 30-án. 

Elfogták a rendõrség mun-
katársai azt az illetõt, aki egy
november 4-én tartott szüle-
tésnapi ünnepségen alapo-
san a pohár fenekére nézett,
majd összeveszett barátnõjé-
vel, és úgy felhergelte magát,
hogy szétvert egy berekháti
fényreklámot az ottani busz-
megállóban. A rongálással
okozott kár 55 ezer forint.

Feltörték a kávéautomatát
a kórház szülészeti osztá-
lyán. A tettes vagy tettesek
november harmadikáról ne-

gyedikére virradóra szedték
ki a fémpénzeket és az érme-
felismerõ berendezést az au-
tomatából, a lopási kár 30
ezer forint.

Nyomozást indított a
szentesi rendõrkapitányság
ismeretlen elkövetõ ellen, aki
október 23-a és 31-e között
naponta több alkalommal te-
lefonon hívogatott egy höl-
gyet, ám egyetlen egyszer
sem szólt bele a készülékbe.
Az illetõ ellen zaklatás vétsé-
ge miatt indult büntetõeljá-
rás.

Vádemelést javasol a Szen-
tesi Rendõrkapitányság az
ellen a két helybeli fiú ellen,
akik a megalapozott gyanú
szerint még idén tavasszal
sorozatban követtek el úton-
állásszerû rablásokat a vá-
rosban.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság május 16-án fogta el
és vette õrizetbe az akkor 16
és 17 éves fiúkat, miután a
belvárosban veréssel fenye-
gettek meg egy gyereket,

akitõl végül 5 eurót vettek el.
A nyomozók már akkor is
azt gyanították, hogy a bíró-
ság által elõzetes letartózta-
tásba helyezett gyanúsítot-
tak több olyan bûncselek-
ményt is elkövettek, amely-
rõl akkor a rendõrségnek
még nem volt tudomása. Az
azóta elvégzett nyomozási
cselekmények eredménye-
ként megállapították, hogy
K. N. és R. Z. összesen hét
útonállásszerû rablást való-
sított meg fiatalok sérelmére
2012 tavaszán. A bûnlajstro-
muk azonban még ennél is
sokrétûbb: további zsarolás-
sal, garázdasággal és lopá-
sokkal is gyanúsítják õket. A
bûncselekményekkel alkal-
manként mindössze néhány
ezer forintos haszonra tettek
szert. A Szentesi Rendõrka-
pitányság a nyomozást idõ-
közben befejezte és az ügy
iratait vádemelési javaslattal
az ügyészségnek megküldi.

hv

Loptak a szülészeten

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü november 12—16.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Szárazbableves és

fûszeres almaleves
A menü: Borsós tokány, tészta
B menü: Grassalkovich

palacsinta,
burgonyapüré

Kedd: Karfiolleves és
tojásos leves

A menü: Töltött káposzta
B menü: Csongrádi

aprópecsenye, sült
burgonya, saláta

Szerda: Marhahúsleves
házi tésztával és
májgaluskaleves

A menü: Bolognai lasagne
B menü: Rántott sajt,

kukoricás rizs,
tartár

Csütörtök: Zöldbableves és
zellerkrémleves

A menü: Rántott karaj,
krumplifõzelék

B menü: Csirkepörkölt,
tészta, saláta

Péntek: Aratógulyás és
halászlé

A menü: Rablópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Túrós csusza

www.galeriakavehaz.hu (X)

A s p o r t á g  f e l t ö r e k v õ
fellegváraként jellemezte
Szentest a Lábtenisz Szö-
vetség fõtitkára azon a saj-
tótájékoztatón, melyen a
magyar bajnokság rendezé-
sét bejelentették. Az ingye-
nesen látogatható program
november 17-18. között zaj-
lik a Dr. Papp László Sport-
csarnokban. 

Pozderka István elmondta,
hogy a szövetség képviselõi
a kétnapos verseny során is
válogatnak sportolókat a de-
cemberi lábtenisz világbaj-
nokságot megelõzõ edzõtá-
borba. A helyiek közül Papp
Tibor jó eséllyel indul, hogy
ismét bekerüljön a magyar
válogatottba. – Még gyerek-
cipõben jár a sportág, a szö-
vetségnek 12-13 klub a tagja,
mintegy 150 igazolt játékos-

sal. Ennek többszöröse, ahá-
nyan játsszák a sportágat,
ezért is szeretnénk szélesebb
réteggel megismertetni a láb-
teniszt és a szövetséget.

A Vass Autó Lábtenisz
Magyar Bajnokságon nõi,
szenior, junior és felnõtt
amatõr, illetve profi verseny-
számokon indulhatnak a já-
tékosok. Szentesrõl amatõr
és profi  kategóriában 10-15
páros nevez, köztük 4 ifi csa-
pat – tájékoztatott Bertók Ró-
bert fõszervezõ, aki maga is
indul a versenyen párosban,
Tóth Dániel oldalán. 

– A rendezvény fõ támoga-
tója a Škoda Vass Autó, mi-
vel a lábtenisz és az általunk
forgalmazott autómárka is
Csehországból származik –
mondta Szabó Zoltán, a cég
értékesítési vezetõje. A ren-

dezvény ideje alatt a márka
teljes kínálatán kívül, itt lesz
látható elõször – a hazai pre-
miert megelõzve – a Škoda
legújabb típusa.

Szegedrõl, Algyõrõl, Hód-
mezõvásárhelyrõl, Szolnok-
ról, Budapestrõl, Kaposvár-
ról, Gyõrbõl, Paksról nevez-
tek  sportolók, de a helyszí-
nen is várnak még jelentke-
zéseket a szervezõk. Bertók
Róbert mintegy 80-100 indu-
lóra számít. A mérkõzések
november 17-én reggel 9 órá-
tól folyamatosan zajlanak 3
pályán. Az elsõ helyezettek
egyúttal a magyar bajnoki cí-
met is elnyerik, a dobogósok
oklevelet és kupát kapnak. A
lábtenisz magyar bajnokság-
ra a belépés díjtalan.

Született: Gere Imre és
Neu Klárának (Huszár u.
17.) Ágnes, Bacsa Sándor Fe-
renc és Sipos Natáliának
(Nagyörvény u. 42.) Zsófi
Kitti, Faur Gábor és Kará-
csony Anitának (Lavotta u.

23.) Tifani nevû gyermeke.
Elhunyt: Wittmann János

(Sima F. u. 15.), Kõvári Rezsõ
(Mariska u. 6.), Tóth Károly-
né Puskás Ilona (Sima F. u.
7.), Héjja Sándor József (Fe-
kete M. u. 5.).

Családi események

A lábtenisz fõvárosa

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKK
FFIIGGYYEELLEEMM!!

Szentes központjában
360 m2 területû, kétszintes,
6 szobás, konyhás, 2 fürdõ-

szobás, két utcára kijáratú ház
FÉLÁRON eladó.

Irányár: 20 millió Ft.
Érdeklõdni lehet: 30/9513-200

telefonszámon, illetve Szentes,
Mátyás király utca 25. sz. alatt.

Szabó Zoltán, Pozderka István és Bertók Róbert tartott sajtótájékoztatót.


