
Szavazott az ország és
Szentes is október 12-én a
települési önkormányzati
választáson. A voksoláson
eldõlt a helyi képviselõk, a
polgármester, a megyei ön-
kormányzat, valamint nem-
zetiségi önkormányzat tag-
jainak személye. Szentesen
a választásra jogosultak 48,5
százaléka jelent meg a 35
szavazókörben.

A helyi névjegyzékben
szereplõ 23.546 választópol-
gár közül 11.431 jelent meg a
helyhatósági választáson
reggel 6 és este 7 óra között.
Az érvénytelen szavazóla-
pok száma a polgármesterje-
lölteknél 171 darab volt, így
összesen 11.259 érvényes
szavazat alapján dõlt el a vá-
lasztás. A polgármesterjelöl-
tek közül Szirbik Imre (MSZP
-DK-EGYÜTT-PM) 5.392
voksot (47.89%), Bozó Zoltán
(FIDESZ-KDNP 4.885 voksot
(43.39%), Szabó Zoltán Ferenc
(JOBBIK) 982 szavazatot
(8.72%) kapott, így Szirbik
Imre vezetheti a várost a kö-
vetkezõ 5 évben.

A települési 14 tagú képvi-
selõ-testület 10 tagját az
egyéni választókerületben
legtöbb szavazatot kapott je-
löltek adják, míg további 4 fõ
a kompenzációs listáról ju-
tott mandátumhoz. Ezek
alapján a Fidesz-KDNP 8
(4.320 szavazat), az MSZP-
DK-EGYÜTT-PM 2 (3.661)
egyéni képviselõje jutott a
testületbe. A pártok mandá-
tumhoz nem jutott jelöltjeire
leadott szavatok alapján ösz-
szeállított kompenzációs lis-
tán került be Horváth István
(Pálmások 995 szavazat),
Kiss Csaba István és Móra Jó-
zsef (MSZP-DK-EGYÜTT-PM
2.801) valamint Szabó Zoltán
(JOBBIK 1.574).

Az egyéni választókerüle-
tekben legtöbb szavazatot el-
ért jelöltek névsora: Dr.
Chomiak Waldemar, Kovács Já-

nos, Sipos Antal, Dr. Rébeli-
Szabó Tamás, Szabó Andrea,
Antal Balázs Tibor, Bujdosó Ta-
más Károly, Hevesi-Tulipán
Edit FIDESZ-KDNP jelöltjei,
illetve dr. Demeter Attila és
Krausz Jánosné az MSZP-DK-
EGYÜTT-PM baloldali ösz-
szefogás jelöltjei. Az újonnan
felálló képviselõ-testület ala-
kuló ülését október 27-ig kell
megtartani, amire október
22-én kerülhet sor az elõze-
tes politikai egyeztetéseket
követõen.

A város újjáválasztott pol-
gármestere, Szirbik Imre elõ-
ször is megköszönte a szava-
zók bizalmát. A mostani sza-
vazás a 7. olyan közvetlen
véleménynyilvánítás volt az
életében, amelyen sikerült
elnyernie a többség szavaza-
tát. Majd a várható munká-
ról beszélt lapunknak. – Az
elért siker hatalmas feladat
elé állított, mert a képviselõ-
testület kormánypárti több-

ségû és erre még nem volt
példa. A következõ hóna-
pokban kiderül, mûködõké-
pes lehet-e ez az állapot
vagy olyan helyzetbe kerü-
lünk, mint az elmúlt négy
évben volt Szeged és Eszter-
gom. Most válik el, mennyi-
re volt õszinte és jelképes a
televíziós polgármesterjelölt
vita végén a kéznyújtás egy-
más felé. Én kész vagyok
kompromisszumokat kötni a
város érdekében – mondta
lapunknak az újraválasz-
tott polgármester. Napokon
belül megkezdõdnek az
egyeztetések az alpolgár-
mester(ek) személyérõl és a
képviselõ-testület mellett
mûködõ bizottsági helyek el-
osztásáról. Az idõ is sürget,
hiszen október 27-ig meg
kell alakulnia a képviselõ-
testületnek. A kormánypárti
többség és a baloldal közötti
együttmûködés elsõ megmé-
rettetése lesz az alpolgár-
mester megválasztása, aki-
nek személyére a polgármes-
ter tesz javaslatot. – Nem
könnyû 5 évre számítok, ki-
derül, vajon a pártpolitika
vagy a városért tenni akarás
mûködik majd – tette hozzá
Szirbik Imre.

(folytatás és részletes
eredmények a 3. oldalon)
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A rákból gyógyult betegekre tett lelki ha-
tásán túl gyakorlati haszna sem lebecsülen-
dõ az Együtt Könnyebb Klub tevékenysé-
gének. Elvük, hogy az életet élni kell – még
egy halálosnak nevezett betegségbõl gyó-
gyulva is. 

Az Együtt Könnyebb Klub havi találkozó-
in is sokszor esik szó komoly dolgokról, ám
a héten egy örömteli eseményre kaptunk
meghívást. A gondozási központ Horváth
Mihály utcai épületében születésnapi versek,
csokitorta gyertyával fogadott. Mészáros
Jánosné Marika ebben a hónapban a 90. szüle-
tésnapjához érkezett. Az idõs hölgy, akárcsak
a sorstársai, daganatos betegségen esett át. A
klub 1992-es létrejöttekor õ is az egyik alapí-
tó tag volt, ma négyen vannak az akkori tár-
saságból. Marika néni ma is aktív, veszi a fá-
radságot, hogy megjelenjen a klub találkozó-
in. Nagy tisztelet, szeretet veszi körül, de
egymást is nagyon szeretik a klubtagok.
Mondhatni, második családot jelentenek
egymásnak. S hogy miért bír rendkívüli fon-
tossággal az emlõmûtött embereknek a lelki
támasz? Azért, mert egy rákbeteg sosem
nyugodhat meg. – A daganat kiújulhat, fo-
lyamatosan szembenézünk vele, mindig adó-
dik vigasztalni való. Most is van, aki rászo-
rul a segítségünkre – mondta Pölös Katalin, a
klub vezetõje. Õ 1986-ban nézett szembe a
szörnyû kórral. Egyedül, csak magára szá-
mítva küzdötte le az emlõrákot. Örömmel
mondta, hogy az elmúlt években háttérbe
szorult beteglátogatásait újra indíthatja a

kórház onkológiai osztályán. – Ma már nem
radikális a mûtét, csak egy csomó kivételébõl
áll, de attól még ugyanúgy szenved a beteg a
kemótól, ezért igazságtalan lenne, ha nem lá-
togathatnánk meg – fogalmazott. Évekkel ez-
elõtt még többedmagával tette, ma csak õ
vállalja fel a tagok közül a nehéz terhet, hogy
saját példájával erõt adjon a kórteremben
fekvõknek. Ha a kétágyas kórteremben nem
teheti meg, akkor a fõnõvér irodájában, vagy
egy függöny mögött beszélget a sorstársával.
Havi 2-3 eset, de ez is 2-3 emberélet. Katalin
a saját példáján keresztül megmutatja, hogy
a betegség legyõzhetõ, és azon túl is lehet tel-
jes életet élni. Ez a hitelesség jellemzi a 25 fõs
tagságot, akik mindannyian az idõsebb kor-
osztályt képviselik, a fiatalokat nehéz meg-
szólítani. Idõs Kispál Mihály fõorvos alapította
a klubot. Fia, Kispál Mihály alapítványa és
személye is nagy támasza a társaságnak. Az,
hogy a klub mögött onkológus orvos van,
igazán kapaszkodót jelent, mert figyel arra,
hogy idõben menjenek vizsgálatra, és hama-
rabb kapjanak idõpontot.

A klubélet a falakon kívül is zajlik, szín-
házlátogatásokon túl most az Operaházat
tervezik idegenvezetéssel megtekinteni, de
részt vesznek a rák megelõzésért hirdetett
sétákon is. Nem feledkeznek meg a tagok
születésnapjáról, most Marika néni mellett
egyúttal Csuka Györgynét és Marik Jánosnét is
köszöntötték. Jövõre 25 rózsaszín sálat aján-
dékoznak a tagoknak, a szín a rákszûrés fon-
tosságára felhívó szimbólum. D. J.

Egymás lelkét gyógyítjákViharfigyelõ radar
Lapistón

Elkészült a veszélyes idõjárási folyama-
tok elõrejelzését segítõ meteorológiai ra-
darállomás Lapistón. Az egykori katonai
bázison uniós támogatással megvalósult
fejlesztéssel az egész országot lefedõ, egy-
séges radarhálózat jött létre. 4. oldal

Behálózták a megyét
a „Keresztespókok”
A kórház szakdolgozói részt vettek a Ma-

gyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
megyei szervezete által rendezett szakmai
versenyen. A Keresztespókok végeztek az
elsõ helyen a megye tizennégy induló csa-
pata közül. 7. oldal

A polgármester
Szirbik Imre

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Fotó: Vidovics

Lapunk megjelenése napján veszi át megbízólevelét a
polgármester, valamint a roma nemzetiségi önkormány-
zat négy megválasztott képviselõje.

A képviselõ-testület október 22-én, 14 órakor tartja ala-
kuló ülését. Ekkor tesznek esküt a polgármester és a kép-
viselõk, megválasztják az alpolgármestert, meghatároz-
zák az önkormányzat és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatát, valamint megállapítják a polgármester és
képviselõk tiszteletdíját, illetve költségátalányát.
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Vukovich Sándor természet-
gyógyász terapeutát (ké-
pünkön) kérdeztük.

– Új vezetõséggel mûködik
tovább a Szentesi Polgár-
õrök Egyesülete. Munkájuk-
kal segítenék a rendõrség te-
vékenységét, mely aktívabb
lesz, amint saját gépjármû-
vel járják az utcákat.

– Véleményem szerint az
éjszakai biztonságot minden-
képpen erõsíteni kell. Hal-
lok, olvasok róla, hogy mik
történnek a városban, ezért
úgy gondolom, hogy nagy
szükségük van a személy-
gépkocsira, mert addig,
amíg ez nem valósul meg,
minden más csak kezdeti lé-
pés lesz. Kérdés, hogy a vá-
ros tudja-e támogatni õket,
hogy hatékonyabban lássák
el a munkájukat. 

– Ez év májusában kez-
dõdtek meg a kivitelezési
munkálatok a régi hulladék-
lerakónál Szentesen. A folya-
matos munkavégzés során
mintegy 300 ezer köbméter
kommunális hulladék kiter-
melése és szétválogatása
zajlott

– A gyógynövénygyûjtõ
útjaimon sokat járok a repü-
lõtér környékén. Eddig azt
tapasztaltam, hogy borzasz-
tó állapotok uralkodtak a
szeméttelepek környékén.
Régebben a környéken élõk
is háborogtak, de most sze-

rencsére azt olvasom, hogy
megoldódni látszik a hely-
zet. A szelektív hulladék-
gyûjtésre való nevelés na-
gyon ráférne a lakosságra,
továbbá a városnak is jól jön-
ne egy helyi feldolgozó, így
nem okozna plusz költséget
a hulladék elszállítása a vá-
rosból. A természetben járva
látom, hogy egyre kevesebb
a szétszórt szemét, aminek
örülök. Az országos hulla-
dékgyûjtõ akciókat nagyon
jó dolognak tartom.

– Konferencia keretében
neves kutatók és szentesi or-
vosok tartottak elõadást a
rákos megbetegedésekre vo-
natkozóan Szentesen. Az
eseményen elõtérbe került a
Szentesi Paprika kapszaicin
tartalmának kivonása, mely
átütõ lehet a betegség meg-
elõzésében.

– Régebben én sem tudtam
sok mindent az egészséges
életmódról. Elvégeztem egy
természetgyógyász képzést,

de így is egyre inkább arra
jövök rá, hogy nem lehet,
vagy nagyon nehéz az embe-
rek fejében világosságot
gyújtani, hogyan kellene él-
ni. Úgy gondolom, hogy leg-
nagyobb részben az életmó-
dunk az, ami hozzájárul a rá-
kos megbetegedésekhez. A
nagyvállalatoknak kellene
szerepet vállalni a kutatás fi-
nanszírozásában. Akik olyan
jövedelemmel bírnak, hogy
megtehetik ezt, gondolkod-
janak el, hogyan tudnák tá-
mogatni ezt a kutatást.

– Elkészült az utcák és a
telkek feltérképezése Nagy-
hegyen, és elhelyezték az elsõ
utcanévtáblát a Levendula
utca sarkán. A nagyhegyiek
október 20-tól igényelhetik
az új lakcímkártyájukat.

– Ritkán járok Nagyhe-
gyen, mivel a Kisérben nõt-
tem fel, viszont nagyon jó
dolognak tartom. Azzal is
egyet értek, hogy a régi táb-
lákat és házszámokat ne tá-
volítsák el. Ez Pesten is így
van, hogy aki régen járt arra,
az is tudjon tájékozódni. 

– Mi a véleménye az idei
választásról? Mit vár a vá-
ros vezetésétõl a jövõben?

– Nem szeretek politizálni,
de tájékozódom az aktuális
eseményekrõl. Voltam sza-
vazni is. Bár FIDESZ szim-
patizáns vagyok, örömmel
fogadtam Szirbik Imre vá-
lasztási gyõzelmét. Most
nem párt, hanem ember vitte
el a pálmát. Meg kell tanulni
marakodás nélkül, csak
Szentes érdekeiért összefog-
ni. Erre vágyunk mi szentesi
polgárok. A jövõben a város
külsõ részeit is fejleszteném,
de azt is hozzá kell fûznöm
lokálpatriótaként, hogy soha
nem volt még ilyen szép a
belvárosunk.

Mit szól hozzá
Vukovich Sándor?

Ritka (nem létezõ) népek a
számik. Valahol Svédország-
ban, Norvégiában, Finnor-
szágban, de mindennél in-
kább a költészet világában
élnek õk. Róluk, az egymás-
tól elszigetelten élõkrõl írt
verset egy elbûvölõ költõ,
Szeles Judit, a Kortárs szep-
temberi számában. Csen-
gerben született a számik ki-
tûnõ ismerõje, különös ké-
pessége a veleszületett költõ-
iség mellé, még tanári diplo-
mát szerzett. 2003. óta Svéd-
országban él. Talán már
Csengerben ismerte a költõ a
kutyaugatásban mért távol-
ságot, de északon minden-
képpen megismerte. A
számik szomszédai sokszor
200 kilométerre laknak, de
õk hallják a szomszéd kutyá-
inak ugatását. A legközeleb-
bi élelmiszerbolt is sokszor
200 kilométerre van. A számi
ül kint a havon, egyedül, né-
zi a csillagokat, vagy az ég-
bolton kéken, zölden végig-
hömpölygõ északi fényt.
Közben hallja, hogy a farkas
becserkészi a rénszarvas-
csordát. Ekkor rágyújt a
farkaspipára. Ennek a füstjét
nem szereti a farkas. A pipa
apáról fiúra öröklõdik, orvo-
si angyalgyökérrel tömik
meg, vadon terem és jó a far-
kas ellen. A számi meghallja

amikor a fajd igazítja a tollát,
meghallja amikor a rozso-
mák megpróbál a csorda  kö-
zelébe kerülni. Így van ez a
boldog északon, ahol nem
kilométerben, nem mérföld-
ben, csak kutyaugatásban
mérik a távolságot. A költõ
meghallja azt is, amit talán
még a számik sem, az uni-
verzum bármely pontján a
lélek ki nem mondott gondo-
latát is hallja. Aki errõl töb-
bet akar tudni, az október
20-án utazzon el Debrecen-
be, felolvasóesten találkoz-
hat a költõvel. Minõségi köl-
tészet Török László Dafti
(1963, Szabadszállás) itt ol-
vasható: Lélekdongák címû
verse.

Molnár Miklós: "Szívig
lobbanó rajzolat" címû nek-
rológja méltó módon bú-
csúztatja Tábori Ottó költõt.
Gazdag képanyagot talál az
olvasó Rostás Bea Piros
szobraiból. Rostás Bea (1979
Eger), diplomát Pécsett szer-
zett. A fiatal szobrásznõ mû-
vészetérõl, hazai és külföldi
köztéri munkáiról, sikereirõl,
szép, értõ ismertetõt írt An-
tall István. Tart a hatvanéves
Zalán Tibor ünneplése. Ezút-
tal Onagy Zoltán kért inter-
jút Zalántól. Hálás feladat
ez, bár nyilván nem könnyû
dolog úgy interjút csinálni,

hogy a kérdezõ akkor jár el
helyesen ha nem szólal meg.
Zalán a gyakorlott nyilatko-
zó, a tanár, tudja mire lehet
vevõ az olvasó. Szívesen és
nagyon jól beszél életútjáról,
találkozásairól, gondolkodá-
sáról. Hiba lenne õt közbe-
kérdezéssel,  megakasztani.
Zalán a költõ, író, szerkesztõ
és dramaturg professzionális
nyilatkozó, csak le kell je-
gyezni amit mond, az nyom-
dakész. Csík  Mónika: Nagy-
mosás után címû, a  vajdasá-
gi magyar irodalomban je-
lentkezõ friss nõi hangokról
ír. (Köztük az általam ki-
emelten becsült Bencsik Or-
solya tevékenységérõl.)
Szakolczay Lajos sehol sem
kerülhetõ meg, bármerre lé-
pünk is mindenütt találunk
Szakolczayt, így a Kortárs-
ban  is. Ezúttal Székely Csa-
ba drámatrilógiájáról írt.

(Bányavirág, Bányavak-
ság, Bányavíz) A színházat
nemjáró olvasó is olvashatott
a trilógia elsõ, siker darabjá-
ról a Bányavirágról. Érdemes
ezt az összefoglaló írást elol-
vasni. Mások mellett, olvas-
hatunk még Tüskés Tibor
pályaképérõl is. Érdemes
idõt, pénzt áldozni a szep-
temberi Kortársra.

Becsei Sándor

Olvasóink írják

Számik és távolságok

Négy volt menhelyi kutya
szeretõ gazdájaként, 10 éves
á l la tmenhely i  önkéntes
múlttal, nagy szomorúsággal
látom, hogy egyre több kó-
bor kutya lepi el Szentes vá-
ros utcáit.

Lassan bandákba verõd-
nek és reménytelenül élelem
után kutatva járják az utcá-
kat.

A városban mûködõ  men-
hely és az ebrendészeti  telep
zsúfolásig megtelt, az ide be-
fogadott, elhelyezett  állato-
kért  új befogadó gazdák alig
jelentkeznek. 

És most az okról: körülbe-

lül 1 hónapja a legtöbb ház
kapott Ebösszeíró adatlapot. 

Az adatlap kitöltésének
ill. leadásának határideje ok-
tóber 15. Kitölteni csak azok
fogják, akik  eddig is min-
dent megtettek állataikért.

Megértem és helyeslem az
állatvédelmi törvény betarta-
tására irányuló  próbálko-
zást!

Sajnos azok, akik eddig is
lelkiismeretlenül tenyésztet-
ték, felelõtlenül szaporítot-
ták az állatokat – kutyákat,
macskákat – ezután is kibúj-
nak a törvény alól!

Ahogy  az ebösszeíró adat-

lap leadásának határideje
közeledik, kidobták kutyái-
kat, ez  látszik a város utcá-
in.

Sok  kis jövedelmû ember,
akinek egyedüli barátja a ku-
tyája, megrémül a „köteles”
és a „bírság” kifejezések ol-
vasásakor, és inkább vala-
hogy megszabadul  a kutyá-
jától is.

Nem lenne elegendõ, ha
csak azt kérnék a város pol-
gáraitól, jelentsék b,e hány
kutyát tartanak? Ezt még el-
lenõrizni is tudná a hatóság!

Hadady Kornélia

Néhány gondolat az ebösszeírásról

A háború elhúzódásával
az élelmiszerek és a köz-
szükségleti cikkek ára nap-
ról-napra tovább emelke-
dett. 1916 elején például a
disznóhús ára a következõ-
kép alakult: háj 6,50 korona,
szalonna 6,30–7,10 k, karaj
4,80 k, comb 4,30 k, kocso-
nyahús 2,80 k, kolbász 4,30–
5,30 k, sonka 5,80–7,80 k ki-
logrammonként. A hiány-
cikknek számító tej és tejfel
ára is rendkívül magas nõtt:
1 liter tej 0,80–1 k, 1 liter tej-
fel 3–4 k. A petróleum lite-
renként 0,50 k. Egy pár kö-
zönséges cipõ 80–100 koro-
nába került, egy méter átla-
gos minõségû ruhaszövet
120–150 koronába. Drágább
lett a posta, a bélyegilleték
és a vasúti díj. A 4586/1916.
sz. kormányrendelet értel-
mében 1916. január 10-tõl
bevezették a liszt- és ke-
nyérjegyet. Jegyet csak azok
kaphattak, akik nem rendel-
keztek liszt- vagy gabona-
készlettel. Az õstermelõk
napi liszt fejadagját 400
grammban, a nem õsterme-
lõkét 240 grammban hatá-
rozták meg, amely 560 g, il-
letve 320 g kenyérnek felelt
meg.

Súlyosbította a helyzetet,
hogy a januárban tartott ga-
bona rekvirálás nemcsak a

lakosság készleteit apasztot-
ta le, hanem a város közélel-
mezésével megbízott Elsõ
Szentesi Kenyérgyár Rt-ét
is, amennyiben felvásárolt
készleteinek felét (6000 q
búzát) lefoglalták. A számí-
tások szerint 1916. február
1. és augusztus 16. között
(vagyis 196 napra) 6860 q
lisztre lett volna szükség a
város zavartalan ellátásá-
hoz, ezzel szemben a rekvi-
rálás miatt csak 4300 mázsa
állt rendelkezésre. Ebbõl a
mennyiségbõl kellett a vá-
ros 10 188 teljesen ellátatlan
és 6344 részben ellátott la-
kójának kenyérszükségletét
7 hónapon át biztosítani.
Amint várható volt, a kész-
let idõ elõtt kimerült. Má-
téffy Ferenc polgármester
augusztus folyamán több al-
kalommal sürgette a felettes
hatóságoknál a szükséges
lisztmennyiség kiutalását,
amely az ellátatlanok szá-
mát alapul véve napi 35,5 q-
t, ill. havi 7–8 vagon lisztet
jelentett. Indoklásként elõ-
adta, hogy „városunkban

közel 4000 hadisegélyezett
család van, akiknek kenyér-
ellátásáról a hatóságnak kell
gondoskodnia, mert ezek a
segélyezettek a havi 40–60
koronából élni is alig tud-
nak, s egyáltalán nincsenek
abban a helyzetben, hogy
300–400 koronáért búzát ve-
hessenek, s az esetleges ke-
nyérhiány elsõsorban ezek-
re a családokra fog lesújta-
ni”. A belügyminiszter vé-
gül havi 10 vagonban állapí-
totta meg a város kontin-
gensét, noha ezt a mennyi-
séget sosem kapta meg. Az
augusztus 16. és szeptember
15. közötti idõre ténylege-
sen 5 vagon kiutalás történt
meg, így nem volt meglepõ,
hogy szeptember elején za-
var keletkezett a kenyérellá-
tásban. Három napig tartott
az áldatlan állapot, amelyet
még súlyosbított, hogy ek-
kor (szeptember 5–6-án) ér-
keztek meg az erdélyi me-
nekültek, akiknek ellátásá-
ról szintén a városnak kel-
lett gondoskodnia. A kenyér
nélkül maradt tömegek az

alispánhoz mentek panasz-
ra, aki utasította a polgár-
mestert,  hogy a kiadott
kenyérjegynek megfelelõ
mennyiséget állíttassa elõ. A
polgármester ezt nem telje-
síthette, mivel a szükséges
liszt nem állt rendelkezésre.
„Az egyensúlyt csak akkor
tudjuk helyreállítani, ha az
elmaradt három napról leg-
alább 100 q lisztbõl után-
sütjük a hiányt, mert külön-
ben nem tudjuk utolérni

magunkat, s naponként
folytatódnak a kínos jelene-
tek” – jelentette az alispán-
nak. A probléma átmeneti-
leg megoldódott, mivel
szeptember 7-én 148 q lisz-
tet bocsátottak a város ren-
delkezésére. Az ellátási za-
varok szinte mindennapos-
okká váltak, amely jórészt
annak volt köszönhetõ,
hogy a havi lisztkiutalások
rendszerint késve és nem a
megállapított mennyiségben
érkeztek.

1916. október végén mi-
niszterelnöki rendeletre fel-
állították az Országos Köz-
élelmezési Hivatalt, amely-
nek feladata az ország belsõ
ellátásának megszervezése
volt. Elsõ intézkedései jó-
részt a fogyasztás további
szigorítására irányultak. Eb-
bõl adódóan Szentes válto-
zatlanul csak töredékét kap-
ta valódi lisztszükségleté-
nek, de a szállítmányok
ezentúl legalább idõben ér-
keztek. A csökkent liszt-
mennyiség következtében a
polgármester korlátozó in-

tézkedésekre kényszerült.
November 20-tól átmeneti-
leg felére csökkentette a ke-
nyér- és lisztadagokat, ami
azt jelentette, hogy naponta
16 dkg kenyeret, illetve 12
dkg lisztet kaptak az ellátat-
lanok. Egy másik rendeleté-
ben utasította a sütõket,
hogy a kiutalt lisztmennyi-
séget osszák fel 30 egyenlõ
részre, s naponként csak az
egy napra jutó mennyiséget
dolgozzák fel. Így próbálta
biztosítani, hogy ha kevés
is, de minden nap legyen
kenyér.

1917 folyamán nyilvánva-
lóvá vált az antant hatal-
mak gazdasági és katonai
fölénye. A Monarchia tarta-
lékai kimerülõben voltak, a
felsõ vezetés mégis a hábo-
rú folytatása mellett dön-
tött. A sokasodó gazdasági
bajok miatt takarékossági
rendszabályokat vezettek be
az élet minden területén. A
fûtési idényt egy hónappal
megrövidítették, az áram-
szolgáltatást korlátozták, a
kirakatok kivilágítását meg-
tiltották. A rohamos áremel-
kedések mellett tovább bõ-
vült a jegyre kapható köz-
szükségleti cikkek köre.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

100 éve történt: A háború fogadtatása Szentesen (XI.)

A jegyrendszer bevezetése

...október 20-án, hétfõn 18
órakor a gondolkodók klubja
Kortárs magyar irodalom,
Grecsó Krisztián címmel tartja

foglalkozását. A klubot veze-
ti: Berényiné Papp Erzsébet  ta-
nárnõ.

...október 21-én, kedden 18
órakor a filmklubban  A rá-
dió aranykora címû színes,
amerikai filmet vetítik.

A könyvtárban

Mátéffy Ferenc polgármester
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Polgármester választás eredménye

1 Bozó Zoltán FIDESZ-KDNP 4.885 43.39 %
2 Szirbik Imre MSZP-DK-EGYÜTT-PM 5.392 47.89 %
3 Szabó Zoltán Ferenc JOBBIK 982 8.72 %

Képviselõválasztás eredménye körzetenként:

01. számú egyéni választókerület
1 Horváth István Pálmások 156 12.5 %
2 Dr. Chomiak Waldemar FIDESZ-KDNP 499 39.98 %
3 Kalamusz Endre Róbert MSZP-DK-EGYÜTT-PM 389 31.17 %
4 Gurdon Lajos LMP 21 1.68 %
5 Füsti-Molnár István JOBBIK 183 14.66 %
02. számú egyéni választókerület
1 Kovács János FIDESZ-KDNP 452 42.88 %
2 Szabó Zoltán Ferenc JOBBIK 227 21.54 %
3 Lõrincz Mihály Róbert Pálmások 36 3.42 %
4 Hornyik László Károly MSZP-DK-EGYÜTT-PM 339 32.16 %
03. számú egyéni választókerület
1 Szél Zoltán Független jelölt 57 5.81 %
2 Bajczár Sándor Pálmások 107 10.91 %
3 Sipos Antal FIDESZ-KDNP 360 36.7 %
4 Biácsi Péter JOBBIK 191 19.47 %
5 Kiss Csaba István MSZP-DK-EGYÜTT-PM 266 27.12 %
04. számú egyéni választókerület
1 Dr. Demeter Attila MSZP-DK-EGYÜTT-PM 445 42.46 %
2 Horvát Zoltán László Pálmások 124 11.83 %
3 Túri András Csaba JOBBIK 108 10.31 %
4 Bistyei Krisztián LMP 12 1.15 %
5 Sipos Kitti Lídia FIDESZ-KDNP 359 34.26 %
05. számú egyéni választókerület
1 Kálmán János Független jelölt 39 3.46 %
2 Dr. Rébeli-Szabó Tamás FIDESZ-KDNP 455 40.37 %
3 Dr. Stern Sándor MSZP-DK-EGYÜTT-PM 407 36.11 %

4 Horváth Zoltán JOBBIK 174 15.44 %
5 Dávid László József Pálmások 52 4.61 %
06. számú egyéni választókerület
1 Takács Éva LMP 13 1.14 %
2 Molnár Norbert Lajos JOBBIK 125 10.93 %
3 Bugyáné Számel Éva Mária Független jelölt 19 1.66 %
4 Dimákné Sebõk Veronika Független jelölt 85 7.43 %
5 Szabó Andrea FIDESZ-KDNP 409 35.75 %
6 Timárné Staberecz Terézia Pálmások 90 7.87 %
7 Móra József Antal MSZP-DK-EGYÜTT-PM 403 35.23 %
07. számú egyéni választókerület
1 Bocskay Csaba JOBBIK 180 15.29 %
2 Krausz Jánosné MSZP-DK-EGYÜTT-PM 415 35.26 %
3 Bugyi András Pálmások 64 5.44 %
4 Dr. Verók Attila Független jelölt 129 10.96 %
5 Dévay István FIDESZ-KDNP 389 33.05 %
08. számú egyéni választókerületi
1 Antal Balázs Tibor FIDESZ-KDNP 508 42.44 %
2 Molnár László JOBBIK 131 10.94 %
3 Dömsödi Mihályné Pálmások 214 17.88 %
4 Köröndi Máté Független jelölt 88 7.35 %
5 Ollai Istvánné MSZP-DK-EGYÜTT-PM 256 21.39 %
09. számú egyéni választókerület
1 Czuczi András JOBBIK 130 11.13 %
2 Pásztor Antal MSZP-DK-EGYÜTT-PM 434 37.16 %
3 Bujdosó Tamás Károly FIDESZ-KDNP 487 41.7 %
4 Szûcs György Pálmások 104 8.9 %
5 Köröndi Leona Mária Független jelölt 13 1.11 %
10. számú egyéni választókerület
1 Hevesi-Tulipán Edit FIDESZ-KDNP 402 44.37 %
2 Baranyi László JOBBIK 125 13.8 %
3 Faur János LMP 24 2.65 %
4 Borsos Zsigmond Pálmások 48 5.3 %
5 Szûcs Lajos Fábián MSZP-DK-EGYÜTT-PM 307 33.89 %

A helyhatósági választást követõ napokban
feltettük a kérdést néhány szentesi lakosnak,
hogyan élték meg a kampány idõszakát, mit
várnak a jövõben a város vezetésétõl. A leg-
többen – a vártnak megfelelõen – elhatárolód-
tak a témától, de akadt olyan is, aki megosz-
totta velünk nézeteit.

Piroska, családanya: „Én lelki beteg lettem a
választás eredményétõl, így sokat nem várok a
következõ 5 évtõl sem Szentesen!”

Imre, 28 éves: „Önmagában a szavazás
résszel voltak fenntartásaim, ugyanis az utób-
bi évek során mindig adtak borítékot most
csak külön kérésre kaptam. Nekem ez furcsa
volt. Amit várok függetlenül attól, hogy ki

nyert az, hogy kicsiny városkánkat tovább fej-
lesztik és új lehetõségek nyílnak meg a mun-
kakeresõ emberek elõtt. Illetve a színház rom-
mal is végre kezdhetnének valamit, mert váro-
sunk szégyenének tartom.”

Gábor, 20 éves: „FIDESZ van kormányon,
MSZP a városban... én 20 éves vagyok, pályáz-
tam volna fiataloknak járó dolgokért, csinál-
nék én bármit, ha támogatnának minket.
Szirbik Imre csinálja meg az uszodát, a focipá-
lyát meg az idõsek otthonát, mert neki ez kell

a nyugodt öregkorához, mi meg kivárjuk az
idõnket. Azt elfelejtette belekalkulálni a dolog-
ba, hogy nem minden fiatalt érdekel a sport.
Az idõseket pátyolgatják, õk meg fujjolnak a
fiatalokra, akik ezért így viselkednek. Ez így
egy ördögi kör”

Ildikó, 40 éves: „Vége a választásoknak, ta-
lán most már nyugalom lesz. Az,  hogy orszá-
gosan 43 százalék körüli a részvételi arány, va-
gyis a szavazati joggal rendelkezõk több mint
fele elhatárolódik a mai politikától, akkor ta-

lán ideje lenne egy politikai reformon gondol-
kozni. Az elõzõ városvezetés szerintem a lehe-
tõségeikhez képest maximálisan kihasználva
vitte véghez a feladataikat, bízom benne, hogy
az új testület is ezen az úton halad tovább. Vá-
rosunk "szégyenfoltját" a Petõfi Szállót az el-
következõ 5 évben sikerül majd rendbe hozni,
felújítani. Ez a város egy lüktetõ, fejlõdõ kisvá-
ros, örülök, hogy itt lakom!”

Volt olyan megkérdezett, aki felettese utasí-
tására még álnéven sem nyilatkozhatott, de si-
került feltennünk a kérdést jó néhány olyan fi-
atalnak, akik visszakérdeztek: „Most volt a vá-
lasztás?”.

Lantos Éva

A választópolgár véleménye

(Folytatás az 1. oldalról)
Október 12. óta a párt

szürke eminenciás tagjának
és egy átlagos szentesi ál-
lampolgárnak vallja magát
Bozó Zoltán, a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje.

– Szirbik Imre nyerte meg
a polgármester választást, de
elõnye jelentõsen csökkent a
legutóbbi választás óta. Fi-
desz-KDNP színekben indu-
ló jelölt még nem szerepelt
ilyen jól önkormányzati vá-
lasztáson. A képviselõ-testü-
letbe a párt 8 egyéni képvise-
lõje került, ami egyértelmû-
en mutatja a lakosság válto-
zás iránti igényét – értékelte
a választás eredményét la-
punknak Bozó Zoltán. A jö-
võjével kapcsolatban el-
mondta, hogy számos dön-
tést kell hoznia a napokban,
át kell gondolnia, a kialakult
helyzetben mire kívánja a
súlyt helyezni, a vállalkozói
tevékenységre vagy az aktív
politizálásra. Elsõ gondolatai
alapján marad a verseny-
szférában és nem vesz részt
a helyi politikában. – Nekem
a polgármesterséggel nem a
politikai hatalom és a karrier
volt a célom. Az élet adott
egy történelmi pillanatot,
amikor hatékonyan tehettem
volna a városomért. El kell
gondolkodnom a folytatáson
– fogalmazott Bozó Zoltán,
aki megköszönte mindazok
bizalmát, akik mellette és a
Fidesz-KDNP mellett vok-
soltak. Véleménye szerint a
megválasztott polgármester-
nek figyelembe kell vennie a
képviselõ-testület munkájá-

ban az egyéni körzetekben
elért eredményeket, a válasz-
tók akaratát. Sok sikert és
egészséget kívánt Szirbik
Imre polgármesternek céljai
megvalósításához.

Szabó Zoltán szerint senki
sem nyert a választáson és
még nincs vége a küzdelem-
nek. A Jobbik polgármester-
jelöltje csalódottan beszélt az
elért eredményérõl. - A mos-
tani eredmény is mutatja,
nem összehasonlítható az
Európa parlamenti, az or-
szággyûlési és az önkor-

mányzati választás. Míg a ta-
vaszi országgyûlési választá-
son a második legjobb ered-
ményt érte el a Jobbik, addig
most a vártnál gyengébben
szerepeltünk. Nem maradt
élettér a két nagy párt között
– fogalmazott a Jobbik pol-
gármesterjelöltje. Szabó Zol-
tán tisztelettel megköszönte
a választóknak a képviselõje-
löltjeikre kapott 1.574, és a rá
adott közel ezer szavazatot,
valamint a szerinte pozitív
kampányuk során tapasztalt
támogatást. Pozitívumként

említette az egyharmaddal
több szavazatot a négy évvel
korábbi önkormányzati vá-
lasztáshoz képest mind a
képviselõjelöltek, mind pe-
dig a polgármesterjelöltjük
esetében. – E szerint folya-
matosan az emelkedik a párt
támogatottsága. Ha több
mint 200 szavazattal többet
kapunk, akkor most két kép-
viselõnk jut be listás helyen
az új testületbe és a Pálmá-
sok jelöltje kiesik – mondta
Szabó Zoltán. A Jobbik kép-
viselõje furcsaságokról is be-
szélt, például olyan szava-
zókról, akik a megyei listán a
Fideszt, polgármesternek
Szirbiket, képviselõnek pe-
dig a jobbikos jelöltet jelölték
be a szavazólapon. A képvi-
selõjelöltjeikre összesen más-
félszer többen szavaztak,
mint a polgármesterjelöltjük-
re. Sõt olyan szavazólapról is
tud, amit üresen dobtak be
az urnába. Szabó Zoltán
szerint nem eldöntött még ez
a végeredmény és senki nem
nyert ezzel az eredménnyel.
Nagyon szeretné, ha a város
a kiegyensúlyozott fejlõdés
útján haladna a következõ 5
évben. Egyben kérte a másik
két polgármesterjelöltet, akik
szintén a megyei közgyûlés-
be jutottak, hogy dolgozza-
nak együtt a város érdekében
és a legtöbbet hozzák ki
Szentes számára. Képviselõi
munkájával kapcsolatban el-
mondta: – Tovább dolgozom
mint eddig és támogatok
minden olyan javaslatot, ami
elõreviszi a várost. Jó ötlet-
nek tartanám a szociális, la-

kásügyi és egészségügyi bi-
zottság feladatainak szétvá-
lasztását, mert a sok feladat
miatt nem tudott hatékony
munkát végezni a bizottság.
A lakásügyet külön kellene
választani és kiegészíteni a
közbiztonsági feladatokkal –
fogalmazott a Szabó Zoltán.

A 20 tagú Csongrád me-
gyei közgyûlés szentesi tagja
lett Bozó Zoltán (Fidesz-
KDNP), Szabó Zoltán (Job-
bik) és Szirbik Imre (MSzP).
A Fidesz 11, az MSzP 5, míg
a Jobbik 4 fõvel képviseli

magát a megyei önkormány-
zatban.

Roma nemzetiségi
választás

eredménye:

A névjegyzékben lévõ 207
választópolgár közül 72 fõ
ment el szavazni, egy szava-
zat érvénytelen lett. A Roma
települési nemzetiségi ön-
kormányzat tagjai Bari Ist-
ván, Kisalbert Antal, Lévai Ede
Józsefné és Varga Ferenc a
Lungo Drom szervezet szí-
neiben. Besenyei

A polgármester a következõ 5 évben Szirbik Imre

Bozó Zoltán kislányával szavazott Fotó: Vidovics Szabó Zoltán kisfiával voksolt Fotó: Vidovics
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Elkészült a veszélyes idõ-
járási folyamatok elõrejel-
zését segítõ meteorológiai
radarállomás Lapistón. Az
egykori katonai bázison
uniós támogatással megva-
lósult fejlesztéssel az egész
országot lefedõ, egységes
radarhálózat jött létre. 

A globális klímaváltozás
miatt egyre szélsõségesebb
idõjárást tudja még ponto-
sabban elõrejelezni az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat
a most már teljessé vált ra-
darhálózattal, egyben javult
a csapadékmérés megbízha-
tósága a dél-alföldi régió-
ban, jelentette be a szolgálat
elnöke, Radics Kornélia az
átadón. A 757 millió forintos
beruházás teljes költségének
85 százaléka uniós támoga-
tás, a fennmaradó részt az
állam fedezte. Az új radar
segítségével az eddiginél
pontosabban meghatározha-
tók és nyomon követhetõk,

ezáltal jobban elõrejelez-
hetõk a szélsõséges idõjárási
jelenségek, pontosabban
prognosztizálható a várható
csapadék idõ- és térbeli el-
oszlása, mennyisége, vala-
mint lokalizálhatók a poten-
ciálisan árvízzel sújtott terü-
letek. A beruházás fontossá-
gát emelte ki megnyitójában
a Földmûvelésügyi Minisz-
térium környezetügyért, ag-
rárfejlesztésért és hungari-
kumokért felelõs államtitká-
ra. – A pontosabb elõrejelzé-
seknek köszönhetõen keve-
sebb mentésre és kárelhárí-
tásra lesz szükség. Az elmúlt
10 évben vízkárelhárításra
150 milliárd forintot fordított
a hazai költségvetés. A vész-
jelzõhálózatokra elköltött
összeg tízszeresen megtérül,
azonban a megmentett em-
beri élet nem számszerûsít-
hetõ – mondta V. Németh
Zsolt. A radart és a speciális
mûszereket az egykori

lapistói katonai bázisról le-
választott területen felépített
31,5 méter magas torony te-
tején helyezték. A mûszerek
ára több mint 420 millió fo-
rint, segítségükkel 120-150
kilométer sugarú körben
pontos adatokat kapnak az
esõfelhõkrõl, de a mérési ha-
tár 200-250 kilométerig ter-
jed. Az úgynevezett csepp-
spektrum mérõberendezés
kiegészítõ információkat
nyújt a radarhálózat adatai-
nak kalibrálásához, a csapa-

dékmérés pontosabbá tételé-
hez egy-egy esõzés mértéké-
nek elõrejelzéséhez. Az új ra-
darállomás teljesen automa-
tikus, a mûködése nem igé-
nyel emberi jelenlétet a rend-
szeres karbantartásokon kí-
vül. A távfelügyeletét kame-
rákkal és riasztóberendezés-
sel biztosítják. Az állomás
várhatóan 2015. januárban
áll operatív szolgálatba és az
adatait bárki láthatja majd a
meteorológiai szolgálat hon-
lapján. BG

Viharfigyelõ radar Lapistón

Idén minden kérelmezõ-
nek tud anyagi segítséget
nyújtani az önkormányzat a
városi ösztöndíjrendszer-
ben. Összesen 4,6 millió fo-
rintot osztottak ki a támo-
gatásra pályázók között,
akik mindegyike, azaz 161,
felsõoktatásban tanulmá-
nyokat folytató diák átve-
hetett 15 és 50 ezer forint
közötti összeget a városhá-
zán tartott ünnepségen. 

A Bursa Hungarica-rend-
szerbõl néhány éve kiválva
az önkormányzat minden
tanév elején egyszeri pénz-
beli ösztöndíjban részesíti
azokat felsõoktatásban tanu-
ló szentesi hallgatókat, akik
beadják kérelmüket. A meg-
ítélt támogatás mértéke függ
az illetõ családjának jövedel-
métõl, így 15 és 50 ezer fo-
rint között változtak a szaba-
don felhasználható ösztön-
díjak, mellyel utólag elszá-
molni nem kell. A szociális
irodán elbírálás alá esik te-
hát a kérelem, azonban eb-
ben az évben mindenkinek
tud a város segítséget nyúj-
tani, hangzott el az október
11-én rendezett eseményen a
városháza dísztermében. 

Szirbik Imre polgármester
is szólt a hallgatókhoz, akik-
nek, mint mondta, az ösz-
töndíjjal egyrészt a tanulmá-
nyaikat szeretnék megköny-
nyíteni. Másrészt, nem tit-
kolva, szeretné a város, ha

minél többen tudásukat maj-
dan itt tudnák kamatoztatni. 

Móra József, a szociális-,
mûvelõdési-,  if júsági és
sportbizottság elnöke arról
beszélt, az itt jelen lévõ fiata-
lokban is benne van a lehetõ-
ség, hogy egyszer még hal-
lunk róluk, büszkén említve,
hogy Szentesrõl származnak.
Az ösztöndíj azonban arra is
emlékeztesse õket: a város
visszavárja mindannyiukat.

Mészáros Ágnes, a szociális
iroda munkatársa úgy gon-
dolja, a város, mint egy gon-
doskodó nagy család, igyek-
szik segíteni, ha csak egy ki-
csivel is, ám most az is jól
jön. A 161 hallgató között

összesen 4 millió 630 ezer fo-
rintot osztottak ki a szociális
iroda munkatársai. 

Amíg sorra kerültek, két
fiatal hölgyet megkérdez-
tünk, mire használják fel a
támogatást, és hogy végzett-
ségükkel hol tudnak boldo-
gulni. Kiss Dorottya a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
temen molekuláris bionika
szakon másodéves. Összetett
a szak: kémiát, biológiát ta-
nulnak, és mérnöki képzést
ötvöz, a végzettek az orvos-
tudományt segítik különféle
eszközökkel, tudtuk meg a
hallgatótól. Dorottya tansze-
rekre költi az ösztöndíjat.
Mesterképzést követõen Bu-

dapesten vagy külföldön kí-
nálkozhat lehetõsége ezzel a
végzettséggel elhelyezkedni,
mondta.

Ficsor Nikolett a Szegedi
Tudományegyetem gyógy-
szerésztudományi karán
ugyancsak másodéves. A ta-
nulmányaihoz szükséges
könyvekre, illetve az össze-
get kiegészítve laptopra sze-
retné az ösztöndíjat költeni.
Kutatni szeretne, de szívesen
kipróbálná magát gyógy-
szertárban is, mert szeret
emberekkel foglalkozni,
azonban még nem tudja, mi
lesz, ha majd három év múl-
va végez.

Darók József

Minden igénylõ kapott ösztöndíjat

...az Árpád Szabadidõs
Sportklub szervezésében
szeptember 20-tól 26-ig 47
fõs csoportunkkal. A 7 napos
út központja Dalmáciában
Drvenikben volt az Adria
Panzióban, amely kb. 30 mé-
terre épült a tengerparttól.

A gyönyörû szálláshely és
az ellátás a kezdetinél is jobb
hangulatra késztetett ben-
nünket. A lubickolás mellett
számos kiránduláson vet-
tünk részt. Makarska, Dub-
rovnik, Korcula szigete,
mandarin szüret és ebéd a

Neretva folyó torkolatának
ültetvényein. A hetedik na-
pon útban hazafelé megláto-
gattuk a híres Mostar neve-
zetességeit, majd Szarajevó
óvárosában kalandoztunk a
hatalmas bazár sikátoraiban.
A sok esõ ellenére remek volt
az utazás.

Jövõre Görögországba uta-
zunk és hamarosan lehet je-
lentkezni. Minden progra-
munkra szeretettel várjuk az
érdeklõdõket.

Léhi Gábor
klubelnök

Horvátországba és Bosznia-
Hercegovinába utaztunk...

Nagy Géza 1992-ben, a
zirci plébánián irodistaként
ismerkedett meg a családfa-
kutatás mibenlétével, ami-
kor a földosztások okán
számtalan családi kapcsola-
tot és öröklési esetet kellett
tisztázni. Addig ismeretlen
életek tárultak fel elõtte, ar-
ról nem beszélve, hogy 1895
elõtt csak egyházi anya-
könyveztetés volt, így egy-
szerre több forrást is szem
elõtt kellett tartania.

– Érdekes volt, amikor egy
asszony három vezetéknév-
vel szerepelt az anyakönyv-
ben, látszólag többször újra-
házasodott, az én feladatom
pedig az volt, hogy kibogoz-
zam, kik a felmenõi, kivel
milyen szinten áll rokonság-
ban – mesélte a szakember.

Nagy Géza elmondta,
hogy a kutatások során bele
kell helyezkedni az adott kor
gondolkodásmódjába, kér-
déseket feltenni. Vajon miért
szakad meg egy vérvonal?
Miért házasodott össze két
ember? Minél régebbi irato-
kat olvas, annál nehezebb ki-
igazodnia az írásképen, rá-
adásul a latin, a német és a
gót nyelvismeret elengedhe-
tetlen, ha a katolikus egyház-
ba tartozó egyénnel, vagy
vallástörténeti dokumentu-
mokkal foglalkozik. Ószláv
nyelven is kommunikál, de a
francia sem okoz neki túl
nagy fejtörést.

– A szaktudáson kívül nyi-
tottságot kíván a mûvelõjétõl
ez a foglalkozás. Nem az a
lényeg, hogy belemagyaráz-
zuk a saját elképzeléseinket
az olvasottakba, hanem meg-
értsük mit, miért tettek az
õseink. Tudni kell akár 500
évet öregedni egy nap alatt –
tette hozzá a kutató.

Ha egy adott településen
megszakad a kutatás fonala,
és egy másik városba mutat,

a családfakutató bármeddig
hajlandó elmenni a siker
érdekében, amennyiben a
megbízó is beleegyezik. 

– A saját vérvonalamat
anyai ágon egészen a XV.
századig vezettem vissza,
amikor is kiderült, hogy az
õseim a törökök ellen harcol-
tak. Megbízásaim során volt
olyan, hogy húsz családtagig
vissza tudtam felkutatni egy
megbízó vérvonalát. Ez csak
szentesi kontextusban, to-
vább nem vizsgálódtunk –
részletezte Nagy Géza.

Beszélgetésünk során szó-
ba került, hogy mi is valójá-
ban a kutatás értelme, mi
motiválja a megbízót, ami-
kor felkeres egy szakembert.
Mint kiderült, akkor célrave-
zetõ visszanyúlni a múltba,
ha nem öncélúan keresgé-
lünk. A távolság gyakran be-
rekeszti ezt a folyamatot, de
elõfordul, hogy a megbízó
túl sokat vár, nem tudja elfo-
gadni, hogy a források alap-
ján egy-kétszáz évre nyúlik
vissza a család története.

– Egy közepesen hosszú
vérvonal névmutatók és az
anyakönyvi kivonatok segít-
ségével néhány nap alatt
visszakövethetõ. Sok érték
van mindebben. A múlt ku-
tatásakor többen visszatalál-
nak önmagukhoz, megkap-
ják a választ, hogy kik is õk
valójában.

Zárszóként a szakember
azt is hozzátette: elõfordul,
hogy a múltat jobb nem
bolygatni. 

– Amikor felkértek, hogy a
szentesi református egyház
történetét megírjam, én úgy
döntöttem, vagy feltárom az
igazságot minden elborzasz-
tó részletével együtt, vagy
nem írok semmit. Jobb néha
megõrizni a múlt egyes rész-
leteit, így kevesebb kárt oko-
zunk a jelenben. L.É.

Fel tár ja az
igazságot?

A háztartások életkörül-
ményeit feltáró felmérés zaj-
lik október 20-tól december
7-ig Csongrád megye 9 tele-
pülésén, köztük Szentesen. A
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) munkatársainak kér-
déseire interneten vagy a
kérdezõ személyes közremû-
ködésével lehet válaszolni. A
háztartásokat felkeresõ kér-
dezõk hivatalos igazolvány-
nyal rendelkeznek. A KSH az
adatokat bizalmasan kezeli,
felhasználásuk összesítve, az
egyedi azonosítás nélkül tör-
ténik. A válaszoló háztartá-

sok ezer forintos étkezési
utalványt kapnak, míg a kér-
dõívet interneten kitöltõ ház-
tartások között összesen tíz
darab táblagépet sorsolnak
ki.

A felmérés hazánkban 167
településen összesen 18 ezer
háztartást érint, kijelölésük
véletlenszerûen történt. A
felmérés során megkérdezett
háztartások válaszadásukkal
közvetve hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az európai döntés-
hozók minél pontosabb ké-
pet kapjanak a háztartások
gazdasági helyzetérõl.

Felmérik a háztartások helyzetét

A radartorony 31,5 méter magas

A radarberendezés 421 millió forintba került Fotó: Vidovics
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Nem. Nem elfeledett, fur-
csa étkezési szokásokról
lesz szó az alábbiakban, ha-
nem a Zene-Világ-Zene ok-
tóberi ünnepi fellépõjérõl,
amely az idén Szalonna és
Bandája! Az ünnepi alka-
lom méltatását másra ha-
gyom.

Az én tisztem az, hogy hir-
dessem: általuk egy másik,
az autentikus népzene ünne-
pe is „elkövetkezik” (Tömör-
kény István szóhasználatá-
val), hiszen a kárpátaljai szü-
letésû Pál István „Szalonna”
a tulajdonképpeni munka-
helyérõl, az Állami Népi
Együttes zenekarából verbu-
válta a sajátját, a férfinép te-
kintetében legalábbis. Éne-
kesnõt pedig a hozzá legkö-
zelebb álló hölgyek közül
választott. Húga, Eszter ke-
rült erre a kulcsfontosságú
posztra, aki néhány hónap-
pal ezelõtt briliáns szólóal-
bumot jelentetett meg a Fo-
nónál. „A lemez vége felé
hallható örömes, játékos
népdalok, összeállítások pe-
dig bizonyossá teszik a hall-
gatót afelõl, hogy mindent
megkapott ettõl az anyagtól,
amit csak kaphatott, sõt a
'Napot Holdat Csillagot' is
vele. A fantasztikus össztel-
jesítményért kiérdemelt osz-
tályzat pedig mi lehetne
más, mint csillagos ötös!” -
egyebek közt ezt írta róla az
egyik internetes portál, a CD
címével játszva. Nem emlék-

szem melyik. Azt tudom
csak, hogy nem kell jogdíjat
fizetnie lapunknak az idéze-
tért.

Természetesen Szalonna és
Bandája sem maradt hang-
hordozó nélkül. Legutóbbi,
2011-es albumuk a „Népzene
a Kárpát-medencébõl” címet
viseli. A virtuális csillagtúra
középpontja a Galga-mente,
ahonnan kiindulva az egész
történelmi Magyarország be-
járható – zeneileg, a leggaz-
dagabb területre, Erdélyre
fókuszálva! „A Kárpát-me-

dence múltja falusi muzsiká-
jának mély érzelmi gazdag-
ságát olyan hõfokon képes
megidézni, amely tényezõ
kiemeli az anyagot a tiszta
népzenét tartalmazó hang-
hordozók sorából” – írta an-
no a CD-t „kritizálva” a már
említett zenei „szaklap”.

Mindezt azért tartottam
fontosnak megjegyezni, mert
várhatóan a két lemezanyag
mentén áll majd össze a
szentesi koncertprogram.
Vagy mégsem egészen, hi-
szen Szalonna mindig képes

meglepetésekre (tessenek
megtekinteni például az ír
„õrületben” utazó Firkin ed-
digi egyetlen DVD-jét, ahol
vendég-muzsikusként van
jelen, mégpedig igen karak-
teresen), és persze egy újabb,
rég várt lemezanyag is elõ-
készületben lehet azóta.

Nem maradhat el a kötele-
zõ információ közlése sem: a
koncert ideje október 22,
szerda, kezdés 19 órakor, a
helyszín is a szokásos: a ze-
neiskola hangversenyterme.

Olasz Sándor

A sokak számára miszti-
kusnak és izgalmasnak tû-
nõ régész szakmát igyeke-
zett közelebb hozni a diá-
kokhoz a kedden elsõ alka-
lommal  tartott interaktív
régészeti programján a
Koszta József Múzeum. 

Az iskoláknak meghirde-
tett egész napos programon
a bejelentkezõ csoportok,  a
nagymágocsi iskolából két
osztály, valamint a csongrádi
Batsányi és a szentesi Hor-
váth Mihály Gimnázium
egy-egy osztálya végigkö-
vethette a leletek útját a fel-
tárástól a kiállításba kerülé-
sig. Lukács Nikoletta régész a
páratlan, több ezres darab-
számú régészeti látványtár-

nak otthont adó ligeti
Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyen vezette a foglalkozáso-
kat. Elõször megemlékezett
két személyrõl, akiket mél-
tán nevezhetünk a hazai ré-
gészet õsatyjainak, a 200 éve
született Pulszky Ferenc a
Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatója volt 25 éven át,
Rómer Flóris pedig a Nem-
zeti Múzeum régiségtárának
egykori õre volt, akinek ne-
véhez az elsõ szakfolyóirat,
az Archeológiai Értesítõ
megalapítása is fûzõdik. 

Az épület elõtt ásatást ele-
venítettek meg: leletek kerül-
tek elõ, õskori amulett, kö-
zépkori, neolit és kelta kerá-
miák, avar gyöngysor, vala-

mint szkíta aranyszarvas
másolata. A restaurátormû-
helybe is betekintést nyertek
az iskolások, figyelemmel
követhették milyen mód-
szerrel mossák a szakembe-
rek a leleteket. A raktárhelyi-
ség is felrárult elõttük, lát-
hatták, hova kerülnek a tár-
gyak, mielõtt kiállításra elõ-
készítik. Végezetül játék vár-
ta a diákokat: öt oda nem illõ
néprajzi tárgy „keveredett” a
régészeti látványtárba, a kér-
dés az volt, vajon megtalál-
ják-e azokat a szemfüles le-
endõ (?) régészek.

A program sikeres volt,
melynek igény esetén terve-
zik a folytatását a múzeum-
ban. D. J. 

A régészet rejtélyeivel
ismerkedtek

A Tevan család és a múlt
század elején mûködött
nyomdájuk történetét be-
mutató interaktív, multimé-
diás kiállítás nyílt október
11-én a Koszta József Mú-
zeumban. Az érintõképer-
nyõn lapozható könyvek-
kel és audiós anyagokkal
felszerelt kiállítás része a
múzeumpedagógiai sarok
is, ahol nyomtathatnak és
papírdobozt is készíthet-
nek a gyerekek.

1903-ban indult útjára a
Tevan nyomda és kiadóvál-
lalat, amely 46 esztendõs
története során kiemelkedõ
szerepet töltött be a magyar
könyvkultúra megújításá-
ban. A Tevan Adolf által Bé-
késcsabán alapított nyomdát
fia, Andor emelte nemzetkö-
zi rangra. Életmûvüket a
holokauszt, majd a kommu-
nista államosítás szinte telje-
sen eltörölte.

A Múzeumok Õszi Fesz-
tiválja keretében a hazai

könyvkiadás nagy alakjairól,
a nyomdák tipográfiai jel-
lemzõirõl tartott elõadást
Tevan Ildikó, az alapító déd-
unokája, aki ezt követõen el-
mondta, az ihlet, hogy csa-
ládja kulturális örökségét át
kell adnia, 2006-ban jött: elõ-
ször is életre hívta az alapít-
ványt, mely könyvkiadással
kezdte a tevékenységét. In-
teraktív magyarórákat is tar-
tott, majd ezt követõen tá-
madt az ötlete egy kiállítás
létrehozásához. 2008 óta jár-
ja az országot és határain-
kon túlra is eljutott már a
vándorkiállítás, melynek
Szentesen van a 42. állomá-
sa. Ildikótól megtudtuk, a
közeljövõben elviszik a tár-
latot Erdélybe és Németor-
szágba is. Pedagógus véná-
ját nem tudta megtagadni a
kiállítási anyag összeállítá-
sakor sem, hiszen a négy
részbõl – nyomdatörténet,
családtörténet (egyben holo-
kauszttörténet), a Tevan csa-

lád mûvésztagjai (Tevan
Margit ötvös, Engel Tevan
István grafikus) alkotásai-
nak bemutatásából – álló
tárlat része egy múzeumpe-
dagógiai sarok is, ahol
könyvjelzõt és papírdobozt
is készíthetnek az iskolások,
utóbbit egy régi nyomdai
hajtogatógépen.

A részletes tablók mellett
modern multimédiás formá-
ban, információs pultok se-
gítségével, érintõképernyõn
lapozhatók a Tevan kiadó
gondozásában megjelent ré-
gi kötetek, de fejhallgatón
kiegészítõ hanganyagok is
meghallgathatók a decem-
ber 31-ig megtekinthetõ tár-
laton.

A Múzeumok Õszi Feszti-
válja a végéhez közeledik.
Utolsó programként október
21-én, kedden 10 és 10.30
órakor a levéltár termeiben
tehetnek sétát a régi doku-
mentumok iránt érdeklõdõk.

D. J.

Körsétán vettem részt egyik
szombat délután a HMG-ben,
ahol Tóth Tamás József igazga-
tó kalauzolt bennünket és is-
mertette az iskola múltját és
jelenét. Szó esett a jövõrõl és
fejlesztési tervekrõl. Körülbe-
lül húszan voltunk, minden
korosztályból és sikerült a
volt diákok közül kivívnom a
rangidõs jelzõt.

Az épületen belül több em-
léktáblát tekintettünk meg.
Huzamosabb idõt töltöttünk
a tantermekben, külön -féle
elõadókban és az udvaron.

Sok emlék merült fel taná-
rokról, egykori diákokról,
akik késõbb híres emberek
lettek szakmájukban és öreg-
bítették az intézmény és a vá-
ros hírnevét.

Említésre került Gera Jó-
zsef, aki a NASA-nál töltött
be fontos tisztséget, Badó Zol-
tán egy sebésziskola megte-
remtõje. Velünk volt az iskola
egykori tanára, aki hasonlóan
sok epizóddal ajándékozott
meg bennünket.

Itt jutott szembe és elmond-
tam a jelenlévõknek, hogy ta-
nárainkról mindig megemlé-
kezünk, de elfeledkezünk két
fontos beosztású dolgozóról,
akik pedellusként tevékeny-
kedtek.

Az egyik Vigh Mihály, aki-
nek a fia velem egy évfolya-
mon járt, csak az A osztályba,
reál tagozatra. A másik Nyes-
te László. Az õ fia is idejárt,
csak pár évvel alattunk. Ezt a
Nyeste László, a portának ne-

vezett kis szobában, amikor
ráért, egyedül sakkozott.
Ezen kívül egy keki színû, ka-
tonai kabát volt rajta, a hátán
hatalmas M és P betûkkel. Ek-
kor 1945-öt írtunk. Feltehetõ-
en amerikai fogságban kap-
hatta és csak késõbb tudtam
meg a betûk jelentését: „Kato-
nai rendõrség”.

Másik ilyen emlék még
1956-ból származik. Három
éves katonaidõmet töltöttem
és kezembe került a Nép-
sport. Meglepõdve olvastam,
hogy Szentesrõl szóló ese-
mény és fénykép van benne.
A cikk címe: „Öreg ember
nem vén sportoló”. A gimná-
zium tornászai országos
szpartakiádon elsõ helyezést
értek el.

A 8 fõs csapat élén Simon
Tibor (Szõr) tornatanár állt,
míg a végén a legkisebb Tö-
rök József (Fifi) egykori diák,
de most már tanárként. Si-
mon Tiborról még azt tudtam
elmondani, hogy a másik tor-
natanárral, Gaál Tivadarral
együtt 1936-ban részt vettek a
berlini olimpián, egy bemuta-
tó tornászcsapat tagjaként.

Távozáskor, az épületen kí-
vül, a bejárat mellett egy min-
denki által ismert, mártír ta-
nár emléktáblája elõtt tiszte-
legtünk. Remélem, soraim
közreadásával sokakban
visszatér a régi emlék, akik
pedig errõl eddig nem sokat
tudtak, azoknak kedves törté-
netet fog jelenteni.

Tornyi M. Sándor

Olvasónk írja

Körséta a HMG-benSzalonna – ünnepre!

Régi idõk nyomdája
modern kiá l l í táson

Fotó: Lantos Imre
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Október 11-én játszották le
a nõi szuperliga tekebajnok-
ság hatodik fordulóját. A
Szentesi TE hazai pályán fo-
gadta a Ferencvárosi TC csa-
patát. A vendégek 3007 fát
ütöttek, nem szereztek pon-
tot, a Szentes 3198 fát ütött, 6
pontot szerzett. A plusz 191
fáért járó 2 pontot is  Szente-
si TE kapta, így kiegyensú-

lyozott csapatjátékkal 8–0-ra
nyertek.

Pontszerzõk: Tóth Andrea
574 fa, Németh Viktória 541 fa,
Marsi Margit 534 fa, Molnár
Jánosné 523 fa, Seresné Lászlófi
Mária 521 fa, Seres Edina 505
fa.  

Az ifjúsági versenyzõk
1049–999 fát ütöttek. Pont-
szerzõ: Jankovics Gréta 535 fa

(egyéni csúcs), a plusz 50 fá-
ért járó két pontot a Ferenc-
városi TC kapta, így a szen-
tesi ifisták 3–1-es vereséget
szenvedtek.

A hetedik fordulóra októ-
ber 19-én kerül sor, ahol az
Ipartechnika Gyõr SE játéko-
sai fogadják a szentesi csapa-
tot.

8–0 a tekéseknél

Négybõl három mérkõzé-
sét megnyerte, mégis kiesett
a Magyar Kupából a Hun-
gerit-Szentesi VK nõi vízi-
labdacsapata. A hétvégi
szentesi csoportkörben a mi-
eink simán verték az ASI és
az UVSE II. gárdáit, szoros
mérkõzésen nyertek a BVSC
ellen, és kikaptak az UVSE-
Centrál gárdájától. Mivel az
utolsó mérkõzésen a BVSC
három góllal nyert a fél ma-
gyar válogatottat felvonulta-
tó UVSE-Centrál ellen, így
az egymás elleni eredmé-
nyek alapján az Újpest mel-
lett a BVSC jutott be a né-
gyes döntõbe. – Támadásban
határozatlanok voltunk –
mondta az Újpest elleni 14-7-
es vereséget követõen Tóth
László vezetõedzõ. – Az elöl
elkövetett hibáinkat ilyen
szintû gárda, mint ez az Új-
pest, kíméletlenül megbün-
teti és kihasználja. Határo-
zottabban kellett volna lõ-
nünk, több önbizalom kellett
volna. A lefordulásaikkal
nem tudtunk mit kezdeni,
ráadásul a védekezésben is
elkövettünk olyan hibákat,
amelyeket nem lett volna
szabad.

Férfi csapatunk, a Valdor-
Szentesi VK a Honvéd ven-
dégeként játszott bajnoki
mérkõzést szombaton, és
szenvedett 9-6 arányú vere-
séget. Az elsõ két negyedben
egyenrangú ellenfele volt fõ-
városi ellenfelének a Valdor,
a harmadik és a negyedik
negyedet elvesztette a csa-

pat, ami döntõnek bizonyult.
Matajsz Márk a sportnapilap-
nak elmondta: – Az elsõ két
negyedben jól játszottunk,
késõbb azonban visszavet-
tünk a lendületünkbõl és
magunkra húztuk a Honvé-
dot. A jövõben az emberelõ-
nyöket jobban ki kell hasz-
nálnunk.

Vörös Viktorék szombaton,
17 órakor a BVSC otthoná-
ban szállnak medencébe,
míg a hölgyek ugyanebben
az idõpontban hazai meden-
cében fogadják a Szeged
együttesét.

Négyen a
válogatottban

Merész András nõi szövet-

ségi kapitány 28 fõs keretet
ismertetett, ez a csapat vág
neki a 2015-ös  Kazanyban
rendezendõ világbajnoki fel-
készülésnek. A kapitány el-
mondta, a keretet inkább a
riói olimpia jegyében állítot-
ta össze. A Hungerit-Szentes
játékosai közül Bujka Barbara,
Hevesi Anita, Miskolczi Kitti
és Farkas Tamara a bõvített
magyar válogatott keret tag-
ja.

A névsor összeállításában
a korosztályos világverse-
nyek és klubedzõk javaslata
döntött. Merész András sze-
rint lesznek olyanok, akik a
Világliga selejtezõjében eset-
leg nem kapnak szerepet. A
cél most az, hogy mindenki

szem elõtt legyen, és tovább
fejlõdjön egyénileg.  Az elsõ
találkozó október 26-án lesz,
október 31-ig napi két edzés
segítségével történik a "meg-
ismerkedés". Az elsõ alkal-
makkor elsõsorban fizikai
tesztek és taktikai gyakorlá-
sok lesznek a programban. A
lányok ezen a héten már át is
esnek Merkely professzor ko-
ordinálásával az elsõ terhelé-
ses vizsgálatokon, hiszen az
egészségük a legfontosabb.
A késõbbiekben havi rend-
szerességgel 5-8 napot ké-
szülnek együtt, s az összetar-
tások végén Világliga-selejte-
zõt játszanak majd. Ezekre
az összetartásokra 16-18 fõ
kap majd meghívót. H.V.

Kupameccsek, bajnokik

Hetedik alkalommal ren-
dezték meg Szarvason a sze-
nior úszóversenyt. A magya-
rok mellett romániai verseny-
zõk is vízbe szálltak. A Szen-
tesi Delfin Egészségmegõrzõ
Sport Club úszóinak ezúttal is
jól ment a versenyzés, har-
minc egyéni és egy váltó gyõ-
zelemmel kiemelkedõen sze-
repeltek. 

Pólyáné Téli Éva: 1. 50 pille,
100 vegyes, 50 mell, 25 gyors,
100 pille, 100 hát; Munkácsi
Sándor: 1. 25 gyors, 100 ve-
gyes, 100 hát, 50 hát, 50 gyors,
200 gyors; Pengõ Erzsébet: 1.

100 vegyes, 50 mell, 50 gyors,
200 vegyes; Melkuhn Dezsõ: 1.
50 pille, 100 vegyes, 100 pille,
100 hát; Rozgonyi Eszter: 1. 50
pille, 50 mell, 25 gyors;
Kurucz Anikó: 1. 50 pille, 25
gyors, 100 vegyes; Bocskay
Zsófia: 1. 50 pille, 100 pille, 3.
100 vegyes; Debreczeni Beáta:
1. 50 mell, 2. 100 vegyes, 3.
100 pille, 100 hát; Ferke
Gáborné: 1. 50 mell, 3. 100 hát.
4x50 m nõi gyorsváltó, II. kcs.
1. hely Szentes (Rozgonyi
Eszter, Kurucz Anikó, Pengõ
Erzsébet, Debreczeni Beáta).

Pólyáné Téli Éva

30+1 szenior
aranyérem

Nem sikerült nyerni, de legalább hosszú idõ után újra pon-
tot szerzett a Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata. A mieink az
Algyõ együttesét fogadták hazai pályán és akár már az elsõ
perc végén meg is szerezhették volna a vezetést, de nem sike-
rült bevenni az ellenfél kapuját. A vendégeknek voltak na-
gyobb lehetõségeik, több alkalommal is csak a szerencse
mentette meg Gömöri kapuját a góltól. A vége 0-0 lett, hogy
aztán ennek az eredménynek melyik fél örült jobban, nem
tudni, de gyaníthatóan a szentesi labdarúgók. - Olyan gárda
ellen léptünk pályára, amely minden bizonnyal elõrébb vé-
gez majd a tabellán a bajnokság végén – értékelte a látottakat
Bozóki Zoltán, a Kinizsi szakvezetõje. – Nekünk minden pon-
tért meg kell küzdenünk, szerencsére ezúttal akadt néhány
kiemelkedõ teljesítmény a csapatban, aminek pontszerzés lett
az eredménye. Gömöri jól védett, a második félidõben a vé-
delmünk is megbízható volt, elöl pedig Gránicz veszélyesen
játszott. A küzdés, az akarás végre ismét felfedezhetõ volt a
játékunkban, ez volt az, ami átsegített bennünket a holtpon-
ton.

Fájó vereséget szenvedett viszont a Kinizsi ifjúsági együt-
tese. A fiatalok félidõben már 3-0-ra vezettek az Algyõ ellen,
a második játékrészben viszont összeomlott a csapat, és 4-3-
ra kikapott.

A Kinizsi ezen a hétvégén az FK 1899 Szeged otthonába lá-
togat majd. A Szentes felnõtt csapata a 11., az ifjúságiak a 6.
helyen állnak a tabellán.

hv

Hazai döntetlen

Az Orosházi Spartacus Birkózó
Klub október 11-én, a Nemzeti
Sportágfejlesztési Program kere-
tében centrum bajnokságot rende-
zett 8-11 éves, kezdõ és haladó
birkózóknak. A szentesi Dr. Papp
László Birkózó Egyesület 9 fõvel
nevezett, tudtuk meg Mazula Erik
edzõtõl. A hangulatos kis verseny
sajátossága, hogy mindenkit
éremmel jutalmaztak, ezzel is ked-
vet csinálva a gyerekeknek a bir-
kózáshoz. Ennek ellenére minden-
ki a legfényesebb érmet akarta
begyûjteni és gigászi csatákat vív-
tak egymással a birkózó növendé-
kek, melyekbõl a szentesi gyer-
mekek eredményesen kerültek ki:
4 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet
harcoltak ki. Eredmények: I. hely
Kuczora Attila, Cseh Balázs, Ko-
vács Zsolt, Sántha Gergõ; II. hely
Szikora Levente, Piroska János,
Kátai Benjamin, Gyovai Lajos; III.
hely Kuczora Márk.

Kicsik birkóztak

A II. Danza Kupa klubkö-
zi táncversenyen Budapesten
és a Lengyelországban tar-
tott U21-es Grand Prix verse-
nyen is rész vettek a  Szilver
TSE versenyzõi.

Eredmények, II. Danza ku-
pa, gyerek II. D standard és
latin 1. Urbán István, Urbán
Lilla. Junior II. C standard  és
latin 1. Gál Krisztián, Pindur
Cintia Réka. Felnõtt B stan-
dard 1. Bõdi Richárd, Molnár
Renáta.

Sosnowiec Dance Cup
2014, U21 standard Grand
Prix: 1. Hegyes Bertalan, Kis
Violetta. U21 latin Grand Prix
3. Hegyes Bertalan, Kis Violet-
ta. Felnõtt B standard

4. Dulai György, Andriott
Regina.

A rossz idõ miatt elmaradt Családi Napot
rendezte meg az elmúlt hétvégén a Pálmások
Szövetsége, a Szentesi Fogathajtó Egyesület
támogatásával. Egy kellemes családi kikap-
csolódással összekötött kampányzárás volt a
fõ célja a rendezvénynek – fogalmazott la-
punknak a Pálmások Szövetségének elnöke,
Horváth István.

A nap során kettesfogathajtó házi verseny
is zajlott Horvát Zoltán elkerülõ út mellett lé-
võ fogathajtó pályáján. A tíz fogatból hatan
versenyeztek, az elsõ helyet Kurucz Imre sze-
rezte meg fogatával, a 2. Kovács János, a 3.
Boldizsár János lett. Az érdeklõdõket a Mentõ-
sökért Alapítvány bemutatója és sétakocsiká-
zás is várta. 

Kampányzáró családi nap

A gyõztes gyorsváltó: Kurucz Anikó, Pengõ Erzsébet,
Rozgonyi Eszter és Debreczeni Beáta

Tánckupák
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A Négy nõvér csapatából
Bihariné Vizi Éva és Pusztai
Edit meséltek a feladatokról,
melyek többnyire játékos
formában zajlottak, de a lát-
szat csalt, hiszen magas szin-
tû szakmai felkészültséget
igényeltek. A csapatoknak be
kellett mutatkozni, melynek
keretében megismertették a
részvevõkkel és zsûrivel az
osztályukon folyó tevékeny-
ségeket. Ezt követõen tesztet
kellett kitölteniük, melyhez
az elõre elsajátított szakiro-
dalmat hasznosították. A
helyzetfelismerõ készségük-
re is szükségük volt a ver-
senyzõknek, de kihívást je-
lentettek a különbözõ szak-
területekre vonatkozó kérdé-
sek is. Elmondásuk szerint,
csapatuk, erõssége abban rej-
lett, hogy más-más fázisban
vannak szakmailag, így min-
den feladatnál volt, aki hoz-
zájárult a sikeres megoldás-
hoz. 

– Jól éreztük magunkat,
úgy gondoljuk, hogy be tud-
juk határolni, hol is helyez-
kedünk el szakmai tudásunk
alapján a megye szakdolgo-
zóinak sorában. Lehetõséget
kaptunk, hogy megismer-
kedjünk más osztályok dol-

gozóival, ami a jövõbeni
együttmûködést is segíti.
Krónikus osztály képviselõi-
ként büszkék vagyunk a he-
lyezésünkre – mondták a nõ-
vérek. 

Török Jánosné, a MESZK
szentesi elnöke a megyei
versennyel kapcsolatban
megosztot ta  lapunkkal ,
hogy rendkívül jó csapatépí-
tõ lehetõség és a szakmai is-
meretek átadásában is nagy
szerepe volt. 

– A magas követelmény-
rendszerrel rendelkezõ or-
szágos versenyt szigorúnak
találtam. Felkészültek voltak
a dolgozóink, de voltak
olyan kérdések, amire nehéz
volt válaszolni. Azt is el kell
mondjam, hogy igazán szép
bemutatkozó filmmel ké-
szültek a városról, illetve a
kórházról – mondta Török
Jánosné.

Az elnök azt is megosztot-
ta velünk, hogy a csapatta-
gok saját osztályuktól, veze-
tõiktõl is kaptak segítséget a
felkészülésben. Márton Haj-
nal, a Keresztespókok csapa-
tának tagja kifejtette, hogy a
szerencsén is múlott az ered-
mény, hiszen nem minden
feladat volt egységes, sok-

szor olyan kérdést kaptak,
amelyhez csak a csapat
egyik tagja tudott hozzászól-
ni.

– Ezért gondoljuk úgy,
hogy a több osztályról össze-
kovácsolódott vegyes csapa-
toknak nagyobb esélyük van
eredményt elérni, mivel szé-
lesebb körû tudással rendel-
keznek. A szakmai részben
35-bõl 29 pontot értünk el
országos szinten. Ezzel elé-
gedettek vagyunk, mivel
összességében több mint 250
induló közül tizenegyedik
helyen végeztünk múlt hét
pénteken– tette hozzá Már-
ton Hajnal. 

Átvéve a szót, Kovácsné
Molnár-Farkas Orsolya a dé-
monok csapattagja elmond-
ta, hogy a gyõztes csapat rá-
adásul úgy állt össze, hogy
két felbomlott négyes meg-
maradt indulói fogtak össze,
akkor még nem is gondolva,
hogy Csongrád megyét kép-
viselik majd a végsõ forduló-
ban. 

Szalayné Péter Ildikó ápolási
igazgató legszívesebben arra
a pillanatra emlékszik visz-
sza, hogy mekkora ovációt
kapott Szentes az eredmény-
hirdetéskor Gyula és Békés-
csaba indulótól, akik büsz-
kén mondták, hogy a szom-

szédok sikerének örülnek
ennyire. 

– Büszkék vagyunk a dol-
gozóinkra, akik nem állnak
meg itt, hiszen november 7-
én szakdolgozói konferenci-
át rendezünk, ahol a nõvérek
tartanak elõadást az osztá-
lyukat érintõ különbözõ té-
mákban – mondta az ápolási
igazgató.

A kórház és az OMSZ kö-
zös csapata a 11. helyet sze-
rezte meg a 19 csapat közül a
MESZK V. Országos Szak-
mai Versenyén, megelõzve
számos klinikai, országos il-
letve megyei kórházi csapa-
tot. Lantos Éva

Kos
Szakmai téren új kihívá-
sok kínálkoznak fel, me-

lyek a karrierje emelkedésében elõ-
futárként szolgálnak. Felerõsödik
önben a tettvágy, az éleslátás, a
céltudatosság, ami erõs felhajtóerõ
az újabb elképzelései kivitelezés-
éhez.

Bika
Egy sor fontos döntés
elõtt áll, melyeket meg

kell hoznia.  A racionális gondolko-
dás most nagy segítség lehet. In-
telligencia kapacitása a csúcson
van. Amit eddig merész ötletnek
gondolt, lassan realizálódhat. 

Ikrek
Munkahelyén szabályos
káosz uralkodik. Szeren-

cséje a zsenialitásában rejlik.
Könnyedén átlátja õket, megtalálja
a kivezetõ utat. Ellenben a kollégá-
in egy jelentõsebb mértékû feszült-
ség uralkodik.

Rák
Kevésbé voltak fogéko-
nyak az újabb ötleteire,

most behozhatja a lemaradást.
Környezete együttmûködõnek bizo-
nyul, ami nagyon kedvez arra,
hogy új lépéseket tegyen az elõre-
jutásáért.

Oroszlán
Egy kötetlen beszélgetés
során olyan dologról le-

het szó, ami üzletpolitikai titkoknak
minõsül. Nehogy illetlenhez szivá-
rogjon ki féltett információ. A karri-
erjére lenne nagy hatással. 

Szûz
A munkahelyén, a kör-
nyezetében élõk szemé-

ben is népszerû. A folyamatban lé-
võ ügyei lassan kezdenek realizá-
lódni. Családi fronton egy kellemes
meglepetés éri a napokban.

Mérleg
Azt tapasztalhatja a mun-
kahelyén, hogy érdek-

csoportokra rendezõdnek a kollé-
gái. Fontos, hogy ne maradjon ki a
közös ebédekbõl, mert aki kima-
rad, az lemarad valami fontosról. 

Skorpió
Többnyire a racionalitás
dominál szemléletére

nézve és döntései meghozatalá-
ban. Több folyamatban levõ ügyét
sikeresen tudja vezetni a cél felé.
Akad olyan ügylete is, ami nem
sok hasznot hoz.

Nyilas
Elérkezett az idõ, hogy
szemügyre vegye a rész-

leteket a folyamatban levõ ügyei-
ben. Egy kis nyomás nehezedhet
önre, ami nem fog túl nagy gondot
okozni, mert most is elõre dolgo-
zik, mint szinte mindig.

Bak
Egy korábbi munkája
most kezd igazán jól pro-

fitálni. Egyéb forrásból is várható
váratlan bevétel, egy kis talált
pénz. Ez lehet akár örökség, vagy
egy jól sikerült szerencsejáték. 

Vízöntõ
Érdemes ébernek lennie,
mert a szeme elõtt olyan

változások történnek, melyek ese-
tében érdemes egy lépéssel elõl
járni a többiektõl. Még csak alaku-
lóban vannak a dolgok, nincs
konkrétum. 

Halak
Azt tapasztalhatja, hogy
türelmetlenebb a környe-

zetében élõkkel. Figyeljen a közle-
kedés során, mert a türelmetlenség
balesetveszélyt okozhat. Kellõ türe-
lemmel és körültekintéssel meg-
elõzheti a bajt.

Október 18-tól 24-ig

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Behálózták a megyét a „Keresztespókok”

Október 19., vasárnap
14:30 3D Doboztrollok
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Micsoda Nõk!
20:30 ! Holtodiglan
Október 20., hétfõ
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Senki szigete
20:30 Jobb, ha hallgatsz
Október 21., kedd
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Micsoda Nõk!
20:30 ! A Védelmezõ
Október 22., szerda
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Senki szigete
20:30 Jobb, ha hallgatsz
Október 23., csütörtök
14:30 3D Doboztrollok
16:15 3D Az ismeretlen Drakula
18:15 Harag
20:30 3D Az ismeretlen Drakula
Október 24., péntek
14:30 3D Doboztrollok

16:15 3D Az ismeretlen Drakula
18:15 3D Az ismeretlen Drakula
20:15 Harag
Október 25., szombat
14:30 3D Doboztrollok
16:15 3D Az ismeretlen Drakula
18:15 Harag
20:30 3D Az ismeretlen Drakula
Október 26., vasárnap
14:30 3D Doboztrollok
16:15 3D Az ismeretlen Drakula
18:15 3D Az ismeretlen Drakula
20:15 Harag

Mini filmünnep

Október 17. 17:30 Kamuzsaruk
Október 18. 18:15 Lucy
Október 19. 20:30 Holtodiglan
Október 21. 20:30 Védelmezõ

A  filmek 790 Ft-os jegyáron te-
kinthetõk meg!

2014. november 30-ig a törzs-
kártya 1000 helyett 500 Ft-ért vá-
sárolható meg, mely egy évig
kedvezményt biztosít tulajdonosá-
nak teljes árú jegy vásárlásakor!

Mozimûsor

- Pistike, már megint elkéstél! Mi
ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne
a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat,
iskola! Lassítson!"

Nyuszika megy a cukrászdába:
- Csókolom, van répatorta?
- Nincsen, de holnap lesz!
Másnap megy nyuszika megint:
- Van répatorta?
- Van.
- És vannak rajta répadarabkák?
- Nincsenek, de holnap lesznek!
Másnap megint megy nyuszika:
- Van répatorta?
- Van.
- És vannak rajta répadarabkák?
- Vannak.
- És van rajta tejszínhab?
- Nincsen, de holnap lesz!
Harmadnap megint megy nyuszika:
- Van répatorta?

- Van.
- És vannak rajta répadarabkák?
- Vannak.
- És van rajta tejszínhab?
- Az is van rajta! Csomagolhatom
akkor?
- Köszönöm, csak érdeklõdtem!

Két rab a börtönben:
- Maga miért ül itt?
- Tudja, a konkurencia...
- Miféle konkurencia?
- Ugyanolyan bankjegyet
nyomtattam, mint a kormány!

Megkérdezi az egyik részeg a
másikat:
- Te miért iszol mindig csukott
szemmel?
- Mert az orvos azt mondta, hogy
mostantól nem nézhetek a pohár
fenekére

Egyik ember a másiknak a tóparton:
- Bocsánat uram, itt nem szabad
fürödni!
A másik:
- Én nem fürdök, hanem fuldoklok!
Egyik:
- Ja, elnézést, akkor nem zavarok!

Két szõke nõ beszélget a tegnapi
áramszünetrõl.
- Képzeld 3 órát álltam a liftben az
áramszünet miatt.
- Az semmi, én 4 órát álltam a
mozgólépcsõn!

A feleség kibérel egy hotelban egy
szobát, hogy ott a szeretõjével
szerelmeskedjenek. Egyszer csak
valaki dörömböl az ajtón
- Biztos a férjem! Ugorj gyorsan ki az
ablakon! - kiáltja a nõ.
- De hát a 13. emeleten vagyunk!
- Jajj már, csak nem vagy babonás?

Hõguta

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek
a XXI. sz. vásznain – A Tevan
család nyomdai és kulturális
öröksége (december 31-ig).

Állandó kiállítások: Régészeti
látványtár, az SZTE régész hall-
gatóinak kiállítása. Drahos István
emlékszoba. Szalva Péter emlék-
szoba.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Lodzi Fotómûvészek Társa-

ságának „Idõ” címû fotókiállítása
október 17-ig látható az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt.

Tokácsli Galéria
Szamecz Béla kunszentmárto-

ni és Berkecz István szentesi fes-
tõmûvészek alkotásaiból látható
válogatás október 31-ig nyitva-
tartási idõben.

Városi könyvtár
Ecsetvonásaim címmel

Vinczéné Keller Teri festményeit
láthatják az érdeklõdõk nyitvatar-
tási idõben november 6-ig.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
A Lódzi Fotómûvészek társa-

ság 4 tagjának képeibõl látható
kiállítás november 3-ig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Október 17-tõl A Magyar Vöröskereszt

Szentesi Területi Szervezete,
a Dr. Bugyi István Kórház
Vérellátó Osztálya és a Zsol-
dos Ferenc Középiskola és
Szakiskola október 20-án,
hétfõn 8.30-12 óra között
véradást szervez a középis-
kolában.

Véradás a
Zsoldosban

Rákász Béla a „legendás dj,
showman” aki fehér kesztyû-
jében már végig pantomi-
mezte a világot, és aki szerint
csak kétfajta zene létezik: A
jó és a rossz!

A szórakozni vágyókat ok-
tóber 18-án, szombaton 22
órakor várják a Felsõpárti Sö-
rözõben.

Rákász diszkó

Október 22. 18 óra
Szépkorúak bálja
Vöröskeresztes rendezvény
Központi Gyermekélelmezési
Konyha
Jegyek elõvételben kaphatók. 
Október 22. 19 óra
Pál István ’Szalonna’ és Barátai
Hangversenyközpont
Október 23. 
Városi ünnepség
Kossuth tér
XX. Alföldi Fotószalon 
Megnyitó: október 23. 15 óra
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Október 25. 18 óra
Emlékhangverseny Gracza Antal
tiszteletére
Szentes Város
Fúvószenekarának fellépése
Bácskossuthfalva (Szerbia)
A Szentesi Zenebarátok
Egyesületének szervezésében

Sport
Október 26. (vasárnap)  egész
nap
Családi nyílt nap
Üdülõközpont
Belépés ingyenes
Október 21-22.
Zsoldos Napok
Játékos vetélkedõk, sport
programok,
elõadások.
Zsoldos Ferenc Középiskola és
Szakiskola

23 órás
A Szentesi Családsegítõ Központ
október 22. 16 óra, 23-án 16 óra
között ismét megrendezi a 23
órás ünnepi tekergést. Útvonal:
Jókai u.-Bajcsy Zsilinszky u.-
Rákóczi u.- Damjanich u. Kísérõ
rendezvény: városismereti
túraverseny. A rendezvény
központja: Damjanich utcai
óvoda.

Programajánló

A megyei elsõ helyezett csapat:
Márton Hajnal, Hajdú Tamás, Harangozó Roland és Lõrincz Tiborné

Nagy megmérettetésen vannak túl a szentesi kórház azon
szakdolgozói, akik részt vettek a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara  (MESZK) Csongrád Megyei Területi
Szervezete által szervezett egészségügyi szakmai verse-
nyen. Az ötödik alkalommal megrendezett eseményen
a megye tizennégy induló csapata közül a szentesi
Keresztespókok végeztek az elsõ helyen. Városunk Életre-
valói a második, Négy nõvérünk az ötödik, Démonaink a
hetedik helyet szerezték meg. Megyei elsõ helyezettként
Márton Hajnal, Lõrincz Tiborné, Hajdú Tamás és Harangozó
Roland az országos fordulóban újra versenybe szállt.
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Foglalkozás körében elkö-
vetett gondatlan veszélyez-
tetés miatt ismeretlen tettes
ellen indított vizsgálatot a
Szentesi Rendõrkapitányság.
Történt, hogy városunk terü-
letén az elmúlt vasárnap egy
meghibásodott traktorhoz
egy homlokrakodó-gép érke-
zett segítségül, ezzel a jár-
mûvel szerették volna meg-
emelni, és betolni a traktort
olyan helyre, ahol el tudták
volna kezdeni a szerelését a
szakemberek. Sajnálatos mó-
don a traktor kereke és a
homlokrakodó-gép „kanala”
közé egy személy beszorult,
de szerencsére – csodával
határos módon- megúszta
nyolc napon belül gyógyuló
sérülésekkel. 

Erõszakkal, és mondani

sem kell, hívatlanul látogatta
meg volt élettársát egy férfi
Szentesen. A férfi ellen ma-
gánlaksértés miatt indult el-
járás.

Garázdaság miatt indult
vizsgálat egy szentesi nõ el-
len, aki az elmúlt vasárnap, a
kora reggeli órákban egy
másik hölgyet megtámadott,
megütött és fojtogatott. A ve-
rekedést követõen a hely-
színrõl távozni óhajtó nõt
több személy a helyszínen
visszatartotta a rendõrök ki-
érkezéséig. 

Táskát loptak a Kossuth
téren, az egyik kerékpár ko-
sarából. A táska tulajdonosa
kint hagyta kerékpárja kosa-
rában a táskát, amíg néhány
percre beugrott az egyik üz-
letbe. A tolvajnak ez a pár

pillanat is elég volt ahhoz,
hogy magával vigye táskát.

Három ismeretlen személy
ellen indult eljárás, akik az
egyik nagynyomási telep-
helyre lopóztak be vasat lop-
ni, ám megzavarták õket. A
három elkövetõ fejvesztve
menekült, gyalog, érdekes-
ség, hogy mindhárman a
helyszínen hagyták a kerék-
párjukat is.

Büntetõeljárás indult egy
férfi ellen, aki egy nagy érté-
kû kerékpárt tulajdonított el
a Kossuth térrõl, a lakatot le-
törte a bringáról, majd nye-
regbe pattant és eltekert. A
férfit nem sokkal késõbb az
egyik felsõpárti kocsmában
találták meg a rendõrök.

Egy másik férfi egy bekerí-
tett kerékpártárolóból, az At-
tila utcából lopott el kerék-
párt. Sajnos azt elfelejtette
vagy nem is látta, hogy a te-
rület biztonsági kamera által
õrzött, így nem nehéz dol-
guk a rendõröknek beazono-
sítani a tolvajt. hv

Nagy értékû
kerékpárokat loptak

Született: Erdõhegyi Roland és Szilágyi Editnek (Jókai u.
92.) Anikó, Fazekas-Gyermán Ferenc és Dobai Máriának
(Nagyhegy 400.) Ferenc, Végh Zoltán és Lázár Mariannak (Jó-
zsef A. u. 2.) Vencel, Seres István és Szabó Nikolettnek
(Apponyi tér G ép.) Áron, Nyikos János és Labádi Zsanett
Annamáriának (Gaál I. u. 15.) Dominik, Nagy Róbert Árpád
és Borbás Gabriellának (Arany J. u. 32/A) Dorottya, Kiss Zol-
tán és Murányi Katalinnak (Keresztes u. 3/A) Ádám nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Simon Viktor és Kelemen Tímea (Klau-
zál u. 1.), Virág Ferenc (Budapest, Mészáros u. 10.) és Forrai
Zita Anikó (Köztársaság u. 23.).

Elhunyt: Gráfik Mihályné (Farkas zug 4.), Pete Imre (Bem
u. 3.).

Családi események

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Október 20-ig: Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat
7.30-12-ig. Október 20-27-ig Szent Damján Patika (Sima F. u. 38.) hét-
fõ-péntek 7.30-17-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) október 19-
én Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü október 20—24.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sertésbecsinált leves és
fûszeres almaleves

A menü: Sertéspörkölt, tészta,
saláta

B menü: Rántott sajt,
petrezselymes rizs,
tartár

Kedd: Marhahúsleves és
sajtos fokhagymakrémleves

A menü: Székelykáposzta v.
Kassai tokány sós
burgonyával és salátávala

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Grízgaluskaleves és
zöldbableves

A menü: Karaj sokmagvas
bundában, burgonyapüré,
saláta

B menü: Afrikai harcsapaprikás,
nokedli, saláta

Csütörtökön és pénteken
az étterem

hétvégi nyitva tartással üzemel.
www.galeriakavehaz.hu (X)

A nemzeti ünnep, október 23-a kapcsán a jogszabályi ren-
delkezés értelmében munkanap áthelyezésekre került sor.
Eszerint október 18. szombat munkanap, ezért a városban a
parkolásért fizetni kell. Október 23-tól, csütörtöktõl október
26-áig, vasárnapig a parkolás ingyenes.

Október 23-án az Apponyi téri és Villogó utcai városi pia-
cok nyitva tartanak.

A parkolások és
a piacok rendje

Grafológiával foglalkozni
izgalmas és egyben veszé-
lyes tudomány. Egy oldal-
nyi kézírásunk olyan és
annyi információt szolgáltat
rólunk, amivel gyakran a
saját családunk sincs tisztá-
ban, mi pedig még önma-
gunknak sem merjük beval-
lani. Egy vadidegennek vi-
szont igen.

Szin Imre, aki tizenkilenc
éve foglalkozik ezzel a tudo-
mánnyal, elmondta, hogy
számtalan esetben kértek tõ-
le segítséget munkáltatók és
magánemberek egyaránt.
Egy oldalnyi betû halmazá-
ból kiolvasható, hogy a vizs-
gált delikvens alkalmas-e bi-
zonyos pozíciók betöltésére,
szenved-e valamilyen szen-
vedélybetegségben, vagy
épp valamilyen szervi meg-
betegedéssel küzd.

– Amikor a szakdolgozato-
mat írtam, a szegedi Csillag
börtönben fogva tartott, gyil-
kosságot elkövetett szemé-
lyek kézírását tanulmányoz-
tam. Azok az írások félelme-
tesek voltak és nem a tarta-
lomra értem… – mesélte a jo-
gász végzettségû szakember.
– Egyébként teljesen mind-
egy, mi van leírva, mivel a
szöveget el sem olvasom. 

Szin Imre általában nem

ilyen „veszélyes” munkát
ûz. Elõfordul, hogy szerel-
mespárok – beleegyezést kö-
vetõen – egymás személyisé-
gére, rejtett tulajdonságaikra
kíváncsiak. 

– Az a tapasztalatom,
hogy az emberek többsége
fél megnyilvánulni, szembe-
nézni az igazsággal – mond-
ta a grafológus. 

Bizonyos, számunkra fel
sem tûnõ, tudatalatti kézje-
gyeinkbõl kiderül, bírjuk-e a
monotóniát, nyitottak va-
gyunk-e a világ dolgaira. A
kis „g” betû leírása egészen
pontosan az egyént és a
szexhez való viszonyát tük-
rözi. Minél kerekebb és vas-
tagabb alsó hurka van egy
„g” betûnek, annál nagyobb
szexuális fûtöttséggel ren-
delkezik az illetõ. A kis „m”
betût pedig a zárkózottabb
emberek írják a tanultak sze-
rint. Akik befogadóbbak, in-
formációra éhesek, azok
szinte két „u”-t írnak egy-
más mellé. 

A szakember bevallott azt
is, hogy nem csak a tanultak
és a szakkönyvek vannak se-
gítségére egy-egy anyag
elemzésében, hanem a ven-
déglátós tapasztalata is, ahol
alkalma nyílt kiismerni a kü-
lönbözõ embertípusokat.

– Az egészen nagy egysé-
gektõl indulva kezdem a fel-
fedezést a szövegben, és mi-
re a betûknél kisebb részeket
vizsgálom, már csak mazso-
lázok a delikvens apró tulaj-
donságai között. Amit kéz-
hez kapok, mindig a jelenle-
gi lelki állapotot tükrözi, így
valósulhat meg az a megálla-
pítás, hogy a grafológia se-
gítségével kiszûrhetõ, ha va-
laki öngyilkos hangulatban
van – mesélte Szin Imre. 

Mint azt megtudtuk, a
gyerekek személyiségét, ér-
zelmi világát is meg lehet
határozni, amelynek a tér-
szimbolika a bevált eszköze.
Egyre több pedagógus sajá-
títja el ezt a tudományt, mely
nagy segítségükre van ab-
ban, hogy rávilágítsanak a
gyermekek lelki problémáik-
ra, vagy kivételes intellektu-
sukra. 

– Egy biztos: a magánsze-
mélyek általában akkor ke-
resnek fel, amikor fontos vál-
tozás köszönt be az életükbe.
Nem vagyok jós, nem is sze-
retnék ilyen dolgokba bo-
csátkozni, de azt gondolom,
valahol egy kicsit mindenki-
nek lélekbúvárnak kell len-
nie, aki erre a szakmára adja
a fejét.

L.É.

Egy oldal a lélek tükre

Megalakulása óta a 4.
fesztivált rendezi a Nippon
Zengo csapata a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban október 23-án. Az egész
nap ingyenesen látogatható

rendezvény programján
zumba, alakformáló aero-
bik, kardio fight és intervall
edzés is szerepel, hangzott
el a minapi sajtótájékozta-
tón.

Brezovai Sándor 6 danos
kyokushin karatemester
2007-ben hozta létre az új
küzdõsport-aerobikot. A
mozgásforma az elmúlt két
évben több mint 120 klubot
és közel 6500 tagot szerzett.
Közép-Kelet Európa legna-
gyobb sportexpóján, a Fit-
balance-on 200 prezenter kö-
zül a legjobb 9 elõadó sorába
lépett elõ a Valdor Nippon
Zengo. Az edzések a teljes
erejû izommunka mellett a
kyokushin karate készség-
szintû ismeretének köszön-
hetõen önvédelmi célokra is
alkalmasak. Szent-györgyi
Anasztázia marketing mene-
dzser szerint a Hungerit Zrt.
Valdor márkanevû termékei
népszerûsítését is segíti a
Nippon Zengo.

A súlycsökkentõ, kondici-
onáló, alakformáló, feszesítõ
program kortól és nemtõl
függetlenül bárki számára
kipróbálható csütörtökön 10
és 17 óra között a sportcsar-
nokban.

Szentes Város
Hajléktalan Segítõ Központja
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keres.
A pályázat részletes feltételei:

a www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu
oldalon olvashatóak.

Érdeklõdni személyesen
az intézmény címén

Szentes, Rákóczi F. u. 183.
szám alatt lehet.

A g o n d o z á s i  k ö z p o n t
programsorozatának kereté-
ben nyílt meg Nemecz Sán-
dorné gobelin kiállítása az in-
tézmény Horváth Mihály ut-
cai épületében. Az amatõr al-
kotó 15 éve foglalkozik a go-
belinnel, illetve a kézimun-
kázással és eddig 20 képet
készített el. Kedvenc témái a
tájképek, csendéletek, de szí-
vesen készít virág motívu-
mokat is.

Másnap tartották a Kistér-
ségi Ki Mit Tud? vetélkedõt a
gondozási központ klubjai, a
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ
Otthon, valamint a Reformá-
tus Idõsek Otthon lakóinak
részvételével. Érkeztek fellé-
põk Szegvárról, Nagymá-
gocsról és Fábiánsebes-
tyénbõl is. A produkciókat
Magyar Jánosné nyugalmazott
pedagógus, Mészáros Ágnes
szociálpedagógus és Farkas
Márta pedagógus értékelte.

Idõsek Hete

IV. Valdor Nippon Zengo
Országos Giga Fesztivál


