
A szakemberek sem emlé-
keznek olyan évre, amikor
nyáron több esõ esett, mint
addig összesen az évben. Az
idei esztendõben az elsõ 6
hónapban 200 milliméter kö-
rüli csapadék hullott Szent-
lászló térségében, míg július-
tól októberig meghaladta az
500 millimétert. – Áll a víz a
földeken nem tudunk beta-
karítani és talajmunkát vé-
gezni. Az õszi vetések há-
romnegyede még nincs a
földben, a kukorica negyedét
takarítottuk be. A gabonatar-
lók sok helyen megmarad-
tak, a lucerna harmadik ka-
szálásának bálái vízben áll-
nak. A legnagyobb baj, hogy
úgy megyünk a következõ
évbe, hogy nincs elvetve a
gabona – panaszkodott la-
punknak az Árpád-Agrár

Zrt. vezérigazgató helyette-
se. Kovács György 35 éves
szentesi pályafutása alatt
nem emlékezett olyan nyár-
ra, amikor a sok esõ miatt
nem lehetett mezõgazdasági
munkát végezni. Jelenleg a
kukorica betakarítását vég-
zik, az eddigi termésátlag 8
tonna körüli. A termés há-
romnegyede azonban még a
földeken van és nem is biz-
tos, hogy a közeljövõben le-
vághatják a felázott talaj mi-
att. Az átvételi árak is elma-
radnak a tavalyitól, sõt a két
évvel korábbitól is, egyes ga-
bonáknál a felét éri el. Az
Árpád-Agrár Zrt. saját célra
termelt szójáját learatta, a
termésátlag 2,8 tonna körül
alakult. Napraforgóból amit
le tudtak vágni, ott is csak
1,7 tonnát adott egy hektár,

de sok helyen a táblán ma-
radt az olajos mag. – Sirá-
lyok, vadkacsák úszkálnak
a táblákon és a seregélyek
pusztítják a termést, már
nem lesz érdemes levágni,
ha rámehetünk a földre –
mondta az agrárszakember.
Kovács György szerint a föld
vízbefogadó képessége nul-
la. A belvízelvezetõ csator-
nák és a talaj is annyira telí-
tettek vízzel, hogy bármek-
kora téli csapadék belvizet
okoz.

Az õszi árpát és búzát már
el kellett volna vetni eddig,
de vetõmag a raktárakban
áll, mert nem tudnak az át-
ázott talajon dolgozni. – Még
próbálkozunk a vetéssel,  re-
ménykedem az esõmentes
õszben. A talajszerkezet rom-
lott a tartós vízállás és az
erõgépek taposása okozta
károk miatt. Nehéz helyzet-
ben vagyunk, két hónap csa-
padék- fagymentes, száraz
idõt kívánok magunknak –
tette hozzá

(folytatás a 3. oldalon)
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Folytatódik a járdaépítés a városban. Az
önkormányzat mintegy bruttó 30 millió fo-
rintot különített el ebben az esztendõben
fenntartási és karbantartási munkálatokra.
Az összegbõl végzi a Városellátó Kft. az év
során lakossági és képviselõi bejelentések
alapján felmerülõ felújításokat is. Többek kö-
zött az Esze Tamás, Nyár, Hunyadi, Kötõ,
Munkás, Wesselényi, Rákóczi és Somogyi Bé-
la, Mátéffy, Munkás  utcák és a Nagyhegy-
széli út egyes szakaszain újult meg a gyalog-
járda, összesen mintegy 3370 négyzetméte-
ren. A felújítást a meglévõ járda jellegének
megfelelõen végzik el a Városellátó Kft. dol-
gozói, a mûszaki iroda által jóváhagyott ter-
vek alapján.

Ezen felül a fejlesztési keretbõl további kö-
zel 10 millió forintból hat helyen folyik járda-

építés, tudtuk meg Lajos János felelõs mûsza-
ki vezetõtõl. A jelenlegi árak mellett a térkö-
vezés olcsóbb, mint az aszfaltozás vagy más
technológia. Eddig elkészült a díszburkolat a
Szentháromság térnél 345 négyzetméteren a
bíróságtól a gimnáziumig, a József Attila ut-
cán a francia pékség elõtt 86 négyzetméteren
valamint a Szabadság téren a festékbolt elõtt
a Petõfi utcától a buszállomásig 178 négyzet-
méteren. November közepére fejezik be a jár-
dafelújítást 217 négyzetméteren az Ady End-
re utcán a Munkácsy és az Arany János utca
között a páros oldalon valamint a sportcsar-
nok környékén a Jövendõ és a Bocskai utcá-
kon, összesen 227 négyzetméteren.

A járdaelújítás a következõ évben is folyta-
tódik az anyagi lehetõségek függvényében.

BG

Olcsóbb a díszburkolatos járda

Október 22-én, szerdán 16
órakor tartja alakuló ülését a
képviselõ-testület a Városhá-
za Dísztermében. Az ülésen
választják meg az alpolgár-
mestert és határozzák az ön-
kormányzat és szervei szer-
vezeti és mûködési szabály-

zatát, benne a testület mel-
lett mûködõ szakbizottságok
összetételét. Információink
szerint az alakuló ülésen a
testület hat bizottságot hoz
létre, különválik a lakásügyi
és szociális bizottság. Az el-
nöki posztok közül négyet a

Fidesz, kettõt pedig az
MSZP adhat. Az alpolgár-
mesteri posztra az elõzetes
hírek szerint Demeter Attila
baloldali képviselõt javasolja
Szirbik Imre, mivel a Fidesz
nem fogadta el a felajánlott
alpolgármesteri széket.

Baloldali alpolgármester?Késésben a földeken

Nem koplaltak, de rend-
kívül szigorú diétára is
szüksége volt három szente-
si hölgynek, hogy pár hóna-
pos felkészülés után kupák-
kal és ajándéknyeremé-
nyekkel térhessenek haza
két fitneszversenyrõl. A fel-
készülésben egy szegedi
edzõ irányításával csapat-
ként segítette egymást Mu-
zsik Réka, Nagy Mariann és
Verebélyi Viktória.

Mindhárom fiatal nõnek
van táncos múltja, Mariann
és Viktória a Szilver TSE-ben
– versenyzõi pályafutásuk
végeztével – jelenleg is tánc-
pedagógusként oktatják az
ifjú reménységeket. Vikinek,
elmondása szerint, táncos-
ként nem igazán sikerült el-
érnie a hõn áhított alakot,
ezért kezdett konditermet lá-
togatni. Barátnõivel rájöttek,
a fejlõdéshez szakember se-

gítségére is szükség van, akit
a több Európa-bajnok edzõ-
jeként is már bizonyító sze-
gedi Darázs Bernadett szemé-
lyében meg is találtak. Má-
jusban még nem gondoltak
versenyzésre, de az edzéster-
vet, étrendi tanácsokat be-
tartva hétrõl-hétre alakult a
formájuk, s Bernadett felve-
tette, kipróbálhatnák magu-
kat egy õszi fitneszmodell
versenyen. Október 12-én
rendezték Vásárhelyen a
KRIKO kupát, mely tehet-
ségkutató és magyar bajnok-
ság is egyben. Viki a tehet-
ségkutató indulói között 2.
helyen végzett, Mariann 4.
lett, a 30 évnél idõsebbek
mezõnyében Viktória szintén
2., Mariann 3., a magyar baj-
nokságon pedig a 170 centi
fölöttiek mezõnyében Viki 3.,
Mariann 4. lett. Réka a tehet-
ségkutatón 5., a160 cm alatti

kategóriában 3. helyen vég-
zett. A versenyen egyébként
nem a bicepsz befeszítését
értékelték, hanem alapállás-
okban elölrõl, oldalról, há-
tulról szemrevételezték a lá-
nyokat a pontozók. Nem a
nagy izomtömegen van a
hangsúly, az itt hátrány. 

Egy héttel késõbb a bu-
dapesi Fitparade már egy
nemzetközi megmérettetés
volt, a környezõ országokból
is érkeztek versenyzõk. A
szentesi hölgykoszorú fõleg
erre készült, s dobogós lett:
Viktória a 170+-os mezõny-
ben 3., Mariann a 2., Réka a
160-kategóriában 3. helye-
zést szerzett.

A kupák mellett elhalmoz-
ták õket különbözõ nyere-
ményekkel, Vikinek még egy
50 ezer forintos portfolio fo-
tózás is ütötte a markát.

(folytatás a 3. oldalon).

Harc a szénhidrátokkal

A vízen járás lehetõségét is el kellene sajátítani az õszi
betakarítások érdekében a mezõgazdászoknak. Akinek
nincs megfelelõ erõgépe, az nem tudja megoldani a nehe-
zen megtermelt termények begyûjtését a belvizes területe-
ken. Jobb esetben késõbbre marad a napraforgó és kukori-
ca betakarítása egyes táblarészeken, vagy a táblán marad
végleg a termény. A talajelõkészítést is akadályozza a re-
kordmennyiségû csapadék.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Találkozzunk a könyvtár-
ban! Ezzel a jelmondattal
indult október 13-án az Or-
szágos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat, mely-
hez a szentesi felnõtt és a
gyermekkönyvtár is csatla-
kozott. Hat nap alatt tizen-
nyolc programot kínáltak az
érdeklõdõknek az intézmé-
nyek. Íráselemzés, könyv-
vásár, versmondó délután
és egyéb érdekes vagy épp
szórakoztató elfoglaltság
zajlott a hétköznapokban
csendes, könyvek illatával
telített termekben. 

19-én, vasárnap a Szentesi
Díszítõmûvész Kör vendé-
geskedett a felnõtt könyvtár-
ban. Török Sándor gyufaszál
építõ egy-és kéttornyú temp-
lomot, kis házikókat, díszí-
tett elemeket hozott magá-
val. A vállalkozó szellemûek
kipróbálhatták, hogyan ké-
szíthetnek saját építménye-
ket gyufaszálakból, úgy,
hogy egy csepp ragasztót
sem használnak hozzá.

– Mindegyik formának az
alapja a kocka. Kötésbe kell
rakni a szálakat, amik elõbb
utóbb kiadnak egy vázat, így
egymásba illesztve újabba-
kat lehet rögzíteni a sorba –
magyarázta Török Sándor. 

Elmondta, hogy katona
korában egy szintén besoro-
zott társa mutatta meg neki
ezt a hétköznapinak semmi-
képp sem nevezhetõ elfog-
laltságot, ami késõbb a hob-
bijává vált. Kiderült az is,
hogy az építkezésre legalkal-
masabb a barna fejû hagyo-
mányos gyufa, mivel a többi
vastagabb, ami megnehezíti
a kezdõ kézmûvesek dolgát.

Mint megtudtuk, a türelem
elengedhetetlen ahhoz, hogy
sikerüljön akár csak egy koc-
kát is összerakni. 

– A rózsaszín fejûeket
Angliából kaptam, a fehér
pedig valamelyik szállodá-
ból került hozzám. Egy koc-
ka elkészítése negyven per-
cet vesz igénybe, míg egy
templom összerakása egy
hétig is eltarthat – részletezte
a gyufaszálépítõ. 

– Elég sokat elosztogat-
tunk, ráadásul ezen kívül
több kézmûves mesterséget
ûzünk. Ha nem adtunk vol-
na túl ezeken, már nem fér-
nénk a házban – tette hozzá
mosolyogva a felesége. 

Megosztották velem, hogy
megpróbálták kereskedelmi

forgalomba hozni a kis épít-
ményeket, de azt tapasztal-
ták, hogy a többség csak
megnézegeti, de nem érdek-
lõdik különösebben. 

– Így elajándékozgattuk,
pláne, hogy az eszmei értéke
nagyobb, mint az anyagkölt-
ség – mondta Török Sándor.
– Úgy gondolom, mindig
olyan dolgot sikerült kitalál-
nunk, amibõl nem lehet
pénzt csinálni, viszont ilyen
embereknek is lenni kell.

Készített olyan házikót,
ami az otthonukat szimboli-
zálja, de olyan téglatestet is,
amire neveket lehet kirakni a
gyufák fejébõl. Ilyeneket Va-
lentin napra szokott készíte-
ni Török Sándor. Emellett
több könyve is megjelent,

köztük gyerekeknek szóló
mesékkel, versikékkel.

– El sem tudtam képzelni,
hogy gyerekverset írjak. Ki-
pattant a fejembõl egy kecs-
kemama, aki kötöget, erre
megkérdeztem a felesége-
met, hogy el tudja-e képzel-
ni. Õ persze rögtön rávágta,
hogy igen!

– Felnõtteknek szóló köny-
vet is adtunk ki és gyakran
mondunk együtt verset kü-
lönbözõ rendezvényeken –
egészítette ki párja Sándort.

Úgy érzik, kicsit hóborto-
sak, viszont sokan irigylésre
méltónak tartanák azt a vi-
dámságot és összhangot,
ami belõlük árad.

Lantos Éva

A gyufaszál építõ kicsit hóbortos
Naponta 2-3 állatot ér bántalmazás, mely esetben a rend-

õrség segítségét kérik. Ezek csak azok az ügyek, amelyeket
bejelentenek a szemtanúk, a valóságban ettõl jóval több
eset történik. Az Országos Állatvédõrség Alapítvány sze-
rencsére egyre több településen jelen van, így hatékonyan
tudnak beavatkozni, ha kóborló, beteg vagy helyhiány mi-
att elaltatásra váró állatokról van szó.

Sipos Olga, a szervezet szentesi önkéntese elmondta, hogy
legfõbb feladatuk a területi bejelentéseket koordinálni. Ah-
hoz, hogy valaki önkéntes legyen, szigorú vizsgát kell tennie,
de bárki elõtt nyitva áll ez a kapu és az ideiglenes befogadó-
ként való szerepvállalás is, amennyiben megfelelõ körülmé-
nyeket tud biztosítani az állatoknak. 

– Együttmûködünk a fajtamentõ szervezetekkel, a rendõr-
séggel, a Hortobágyon mûködõ Madárkórház Alapítvánnyal
is, hiszen nem csak kutya és macska fordul elõ a mentett álla-
tok között, hanem gólya, bagoly és énekesmadarak is – me-
sélte Sipos Olga.

Mint megtudtuk, a chip, a veszettség elleni- és kombinált
oltás megléte a legfontosabb a kutyák esetében. Az utcán ta-
lált állatok többségébõl ezek hiányoznak, így a kutyust vagy
befogadja egy menhely, vagy a gyepmesteri telepre kerül és
két hét után elaltatható, ha nem jelentkezik a gazdája, vagy
nem fogadják örökbe. Az Állatvédõrség ezekrõl a telepekrõl
is ment ki állatokat, nem csak az utcáról szedik össze õket. 

– Szerencsére a környéken elfogadható körülmények kö-
zött tartják az állatokat a gyepmesterek, de rövid ideig tudják
elhelyezni õket. Az állatoknak egyébként sem az utcán van a
helyük, mivel súlyos balesetet is okozhatnak az utakon – tet-
te hozzá az önkéntes.

Megismerkedtünk Tuki, a spániel történetével, akit egy au-
tóból dobtak ki, nagy valószínûséggel azért, mivel egy vele-
született betegség miatt sántikálva tudott járni. Tuki a fajta-
mentõkhöz került, akiknek köszönhetõen hamarosan mûtéti-
leg javítanak a mozgásán. A kutyusnak azóta saját blogja van
a Facebookon, ott nyomon követhetjük, milyen is Tuki sze-
rint az új, jobb világ, ahová került.

Az állatszeretõ magánszemélyektõl befolyt felajánlásokból
Tuki több sorstársa is új életet kezdhet. Ezeket az adományo-
kat és a szentesi segítõk munkáját is köszöni a védõrség ne-
vében Sipos Olga.

– A lakosságot arra kérném, hogy ezentúl is jelentsék,
amennyiben szokatlan dolgot tapasztalnak, bajba jutott álla-
tot látnak. Ne menjünk el mellettük, az õ életük is fontos –
hívta fel a figyelmet a társadalmi szerepvállalásra. L.É.

Ál latvédõrök
akcióban

Többen is érdeklõdtek Török Sándor tudománya iránt a könyvtárban.
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS a
Településszerkezeti terv és a helyi
építész szabályzat módosításáról.

Szentes Város Önkormányzata
módosítani kívánja a város telepü-
lésszerkezeti tervét és helyi építési
szabályzatát. A partnerségi egyez-
tetési dokumentum október 17. és
november 15. között megtekinthe-
tõ és véleményezhetõ Szentes vá-
ros honlapján az Építési szabály-
zat alatt, illetve megtekinthetõ és
írásban véleményezhetõ a Szente-
si Közös Önkormányzati Hivatal
Mûszaki Iroda titkárságán.
Az érintett területek:
• Mentettrét 
• Gógány utca végén található

01367/1 hrsz.-ú ingatlan
• Magyartés északi határában ta-

lálható 0373/12 és /13 hrsz-ú
telkek

• Damjanich utca – Jókai utca –
Nagy Sándor József utca –
Wesselényi utca által határolt
terület. 

• A város tervezett kerékpárút-
hálózatának kiegészítése a Kiss
Zsigmond utca és Batthyány
utca vonallal.

• Kiss Zsigmond utca – Sima Fe-
renc utca keresztezõdésnél a
Kurca part felé tervezett városi
tér övezeti határvonalának fel-
tüntetése a szabályozási tervla-
pon.

• A jellegzetes alföldi tanyasi tér-
ség szentesi tanyatelkeire vo-
natkozó elõírások megenge-
dõbb módosítása.

• A Helyi Építési Szabályzatot
érintõ kisebb módosítások
Szentes településfejlesztéssel

és településrendezéssel összefüg-
gõ partnerségi egyeztetése a
29/2014. (II.28.) határozattal jó-
váhagyott szabályzat alapján tör-
ténik.

A névvel és címmel ellátott vé-
leményekre e-mailen vagy levél-
ben válaszol a Szentesi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Mûszaki Iro-
dája és Wittek Krisztina városi fõ-
építész.

(folytatás az 1. oldalról)
Gumihevederes adaptert

vásárolt a Terra Coop Kft.
egyik kombájnjára a sáros vi-
zes területek betakarítására.
A speciális járószerkezetet a
betakarítógép hajtott kerekei-
nek helyére szerelték fel, így
alkalmassá vált a sáros föl-
dön való betakarításra. Szar-
vas Pál ügyvezetõ szerint ki-
csi a valószínûsége, hogy
megtérül a 14,5 millió forin-
tos beruházás, de nem akar-
ták betakarítatlanul hagyni a
megtermelt termést. A heve-
deres kombájn munkájára
akkora az igény, hogy a vidé-
ki megrendelések egy részé-
nek nem tudnak eleget tenni.
A sok csapadék miatt elma-
radtak az õszi munkákkal, a
vetés 50-60 százalékát végez-
ték el és a kukorica betakarí-
tásnak is csak a felénél tarta-
nak. Tapasztalata szerint
vártnál alacsonyabb a termés
gabonában és a napraforgó-
nál is, míg kukoricánál jobb,
de ott sem kiugró. A kezdeti
6-7 tonnás átlag a késõbb vá-
gott tábláknál eléri a 10 ton-

nát hektáronként. A magas
víztartalom miatt azonban
szárítani szükséges. A búza
4,2 tonna, a zöldborsó 5,5
tonna termést adott hektá-
ronként a mezei pockok
okozta kár ellenére. A poc-
kok az õszi repce frissen ki-
kelt, jól fejlett növénykéit is
rágják és a védekezési erõfe-
szítések ellenére is foltszerû
ritkulásokat okoztak. Talán a
téli fagyok megritkítják az ál-
lományukat. Ha nem lenne
ez a kártétel, akkor nagyon jó
lenne a repcevetés, különö-
sen a 45 centiméteres sortáv-
ra vetett állományoknál.

Idén a jó almatermés sem
okozhat örömet az alacsony
árak miatt. Az ügyvezetõ el-
mondta, az orosz import
korlátozások miatt sok alma
érkezik Ausztriából és Len-
gyelországból, miközben or-
szágos szinten rekord meny-
nyiségû alma termett. A
Pomárium Kft. almásában
tavasszal a jégverés okozott
90 százalékos kárt, amit a
biztosító 45 százalékon fize-
tett ki egy újfajta számítási

mód alapján. A cég próbál-
kozott szerbiai értékesítéssel,
azonban a külföldi vevõ nem
jelentkezett újabb megrende-
léssel. A megtermett almát
saját hûtõházába raktározza
be a Pomárium Kft.

A mezõgazdasági terme-
lõknél idén gondot jelent az
alacsony átvételi ár, a nehe-
zebben elvégezhetõ gépi
munka okozta megnöve-
kedett üzemanyagköltség, a
sok esõ miatti magasabb nö-
vényvédelmi ráfordítás és a
pocokkár okozta veszteség
is. Mindez együttesen meg-
kérdõjelezi az idei termelési
év jövedelmezõségét, de a
következõ év sem lesz köny-
nyebb. Szarvas Pál szerint a
jövõ tavaszi belvízhelyzet
hasonló lehet 2011 évihez,
amikor nem tudtak minden
területet bemunkálni. Most
még szünetelnek a tavaszi
talajelõkészítési munkák az
elhúzódó vetés és betakarítás
következtében, de idén pó-
tolhatóak, ha azokat a vízál-
lás lehetõvé teszi.

Besenyei Gábor

Késésben a földeken
(folytatás az 1. oldalról)

A sikerek, a csillogás hátte-
rében azonban kõkemény,
szénhidrátgrammokban és
ismétlészámokban mért
munka állt, s a szülõk aggo-
dalma, hogy: „de sovány
vagy kislányom!”. Hetente
ötször 2 - 2 és fél órás kondi-
termi edzésen vettek részt,
„éhgyomorra” kardiózással.
Trénerükkel két hetente kon-
zultáltak, egyébként a Well-
ness Colosseumban, egy-
mást motiválva edzettek. –
Tilos volt „bûnözni” az evés-
ben, Bernadett azonnal ész-
reveszi, ha valaki félreeszik –
árulta el Mariann. 80 száza-
lékban a táplálkozástól függ
a siker ebben a sportágban,
állapították meg a felkészü-
lés gyötrelmes hónapjaiban.
Ami bár nem a koplalásról
szólt, mégis óriási önfegye-
lem kellett hozzá. – Egyre
szigorodott a diéta, augusz-
tus közepétõl nem ehettünk
se tejterméket, se gyümöl-
csöt. Bizonyos zöldségeket,
illetve csirkemellett rizzsel
igen, de az utolsó héten nem
sózhattuk meg, alkoholt sem
fogyaszthattunk a cukortar-
talma miatt, épp ezért még
rágózni sem lehetett, sõt víz-
bõl is csak alacsony nátrium-
tartalmút ihattunk. Az utol-
só két napon már azt is alig,
hogy minél jobban kijöjjön a
forma, a tónusok, a bõr fe-
szessége. Aznap viszont
ehettünk csokit, a gyorsan
felszívódó szénhidrát tömö-
ríti az izmokat. A szereplés
után pedig jöhettek a juta-
lomfalatok: pizzázással ün-
nepeltünk – vallotta be Vik-
tória.

– Gyógyszerészként a saját
bõrömöm megtapasztalni,
amit korábban tanultam,
elég érdekes volt – mosoly-
gott Réka. – Az emberek azt
látják, hogy mi homlokegye-
nest mást csinálunk, szenve-
dünk, viszont rengeteg elis-
merést kaptunk tõlük, és a
szakma is értékelte a gyors
fejlõdésünket, ez a motiváci-
ónk. Nagy dolog, hogy mun-

ka mellett értük el, és támo-
gatás sem állt mögöttünk.

Mariann azt tette hozzá: –
Eddig fõleg a fogyáson volt
a hangsúly, most jöhet az
izomgyarapodás, hogy meg-
alapozzuk a tavaszi szezont.
Naturál sportolók szeret-
nénk maradni, s egészséges
keretek között tartani a dié-
tát a versenyek között is.

D. J.

Harc a szénhidrátokkal

Természetesen nem az
euró – forint átváltási ará-
nyáról állítom ezt. Huszonöt
éves a 2000 címû Irodalmi
és Társadalmi havilap. Kar-
csú, hetvenöt oldalas folyó-
iratot vehet kézbe az olvasó,
ha érdeklõdik a tömegben,
négyzetméterben nem mér-
hetõ intellektuális teljesítmé-
nyek iránt. A minõséget ga-
rantálja a szerkesztõk névso-
ra. Bojtár Endre, Czeglédi
András, Kovács János Má-
tyás, Margócsy István, Szil-
ágyi Ákos, Trencsényi Balázs
jegyzi szerkesztõként a la-
pot. A szerkesztõk körkér-
déssel fordultak az általuk
jól ismert, a nagyközönség
által viszont nem feltétlen is-
mert szerzõkhöz. A kérdés:
Közép-Európa felejtsük el?
„Lapunk arra kíváncsi, hogy
kortárs – magyar és külföldi
– gondolkodók miként értel-
mezik mostanában Közép-
Európa fogalmát.” Az erre
adott válaszokból kapunk
egy kisebb csokorra valót.
Dalnokverseny címmel volt

már korábban is felkérés
klasszikus szerzõk témáinak
újraírására. Élvezetes stílus-
paródiák születnek ebbõl a
versengésbõl általában, nincs
ez másként ezúttal sem.
Nádasdi Ádám, Mesterházi
Mónika, Evellei Kata, Pet-
rence Sándor, G. István Lász-
ló, Szabó T. Anna, Várady
Szabolcs, Szlukovényi Kata-
lin írta újra Petõfi és Petri
egy egy témáját, halálos ko-
molyan és szórakoztató mó-
don.

Láng Zsolt egy nagyon
magyar családtörténetet írt
meg Családi kincs címû elbe-
szélésében. A vers rovatot
ezúttal egyik nagy kortárs
költõnk, Marnó János és a
klasszikus orosz Lermontov
neve fémjelzi. Utóbbit Gal-
góczy Árpád fordításában
olvashatjuk. Rámenõs fickó a
cím Vladimír Nabakov vi-
lághírû orosz író novellájá-
nak. Soproni András fordí-

totta magyarra. Végül egy
történeti visszatekintésekben
bõvelkedõ, és bõséges jegy-
zetanyaggal alátámasztott
tanulmányt olvashatunk:
Háziasszony vagy szajha?
címmel. Szerzõje Rachel
Mesch a Yesiva New York
University francia irodalmat
tanító tanára, aki nem mel-
lesleg, különbözõ magazi-
nokba is ír. Témája úgy tû-
nik, örökké aktuális. A sze-
xualitással, ezen belül a nõi
szexualitással szembeni tár-
sadalmi elvárások. Nõk és
férfiak elvárásai önmaguk-
kal, egymással szemben a
családban. A tanulmány
Léderer Pál fordításában ol-
vasható. A Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár fekete fehér
fotógyûjteményének néhány
gyönyörû darabja teszi még
érdekesebbé a 2000 októbe-
ri számát.

Becsei Sándor

Huszonöt a 2000

Október 24-26.
VI. Harc a kincsért ifjúsági ka-

landvetélkedõ – Az éhezõk via-
dala

A 2009-ben indult középiskolai
kalandvetélkedõ minden évben
próbára teszi a legügyesebb és
legbátrabb „kalandorokat” is. Az
idei versenyben igazi túlélõ felada-
tokkal találják majd szembe ma-
gukat a résztvevõk. 

Kurca-part Kalandpark, Szentes
és a környezõ területek (földön,
vízen, levegõben).

Október 29., 18 óra
Magyarország története a 18.

században sorozatban II. József
uralkodásáról tart elõadást
Poszler György tanár.

Városi könyvtár
Megemlékezés
Az önkormányzat, a 37. II. Rá-

kóczi Ferenc Mûszaki Ezred és a
II. Rákóczi Bajtársi Klub október
31-én, pénteken 10 órai kezdettel
halottak napi megemlékezést tart
az I. és a II. világháborús emlék-
mûnél (Erzsébet tér és Széchenyi
liget), a lengyel emlékmûnél
(Csongrádi út), a szovjet katonai
síremléknél (Hadzsy János utca)
valamint gyertyát gyújtanak a te-
metõkben a hõsi síroknál.

A Kihallgatás címû lengyel fil-
met vetítik november 4-én, ked-
den 18 órakor a városi könyvtár-
ban mûködõ filmklubban. Az 50-
es években Antonia egy színházi
csoporttal járja az országot. Egy
este, a férjével történt veszekedés
után az étteremben leitatja két is-
meretlen. Az ÁVH börtönében éb-
red. A hatóság az egyik színészre
nézve terhelõ vallomást követel
tõle. 

Aratóné Novák Ildikó festmé-
nyeibõl nyílik kiállítás november
8-án, szombaton 15 órakor a vá-
rosi könyvtárban. Megtekinthetõ
november 28-ig.

Az Evangélikus templom láto-
gatására várják az érdeklõdõket
november 8-án, szombaton 16-
17 óra között. Veres-Ravai Réka
bemutatja a részben megújult
épületet és környékét.

Programok

A közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól szóló
rendelettervezet megvitatása
céljából november 6-án, csü-
törtökön 16 órakor a város-
háza dísztermében fórumot
tartunk, amelyre tisztelettel
meghívjuk.

Megvitatásra javasolt té-
mák: Kell-e korlátozni a ven-
déglátóhelyek nyitva-tartá-
sát, ahhoz, hogy a környék-
ben lakók is tudjanak pihen-
ni? Kell-e szabályozni a ke-
rékpáros és görkorcsolyás
forgalmat a gyalogosok szá-
mára kijelölt területeken,
hogy megóvjuk az embere-
ket és az épített környeze-
tünket? Indokolt-e tiltani a
gyepen, füvesített területen
történõ parkolást, védeni a
zöld növényzetet? Kötelezõ-
vé kell-e tenni az ingatlan-
tulajdonosoknak és haszná-
lóknak a házukban és a há-
zuk elõtti területen a takarí-
tást, a rendcsinálást és a

síktalanítást, vagy a szabá-
lyos trágyatárolást? Helyes
lenne-e, ha ismét megtilta-
nánk a város közterületein a
szeszesital fogyasztást?

Ilyen és ehhez hasonló cse-
lekmények esetén – amelyek
most nem szabálysértések –
lehetõséget ad az önkor-
mányzati törvény, közmeg-
egyezéssel helyi szabályok
megfogalmazására, amelye-
ket pénzbüntetéssel be is le-
het tartatni.

A lakossági panaszokat
alapul véve a nyár elején ké-
szítettünk egy rendelet-ter-
vezetet, amely a közösségi
hálón meglehetõs vihart ka-
vart. Akkor a képviselõ-tes-
tület javasolta, hogy a kér-
dést széles lakossági körben
vitassuk meg.

Kérem, szíveskedjenek a
fórumra eljönni és mondják
el véleményüket, javaslatai-
kat!

Csányiné
dr. Bakró-Nagy Vera

közigazgatási irodavezetõ
Szentesi Közös

Önkormányzati Hivatal

Meghívó

Kedves Somogyi Béla ut-
cai szomszédaink, kedves
szentesiek!

Nem szerettünk volna ha-
ragosokat szerezni, mégis úgy
látszik, sikerült, de a mérleg
nem az állatot nem szeretõk
javára billen, hanem az állat-
szeretõkére.

Körülbelül két éve meghalt
két nagyon idõs szomszé-
dunk. Az egyik különösen
szerette a cicákat, nem volt
senkije, csak az állatai. Halála
után itt maradtak a cicák, né-
ha adtunk nekik enni, sõt a
mai napig is négy szomszéd
családdal együtt ott etetjük a
ház elõtt, ahol megbújnak.
Néha kapunk macskaeledelt
adományként. Nem öröm ez
nekünk, hiszen szaporodnak,
bár hetente ütik el az autók,
vagy kutya tépi szét. Az is
megtörtént, hogy egy anyuka
autóból dobott ki egy kiscicát,
annak ellenére, hogy a kisfia
sírva ellenkezett. Hat árva ci-

ca keres gazdát, akiket hete-
kig hirdettünk Szuperinfó-
ban, de senki sem jelentke-
zett. Hónapok óta keresünk a
régi-új önkormányzati képvi-
selõ barátunk segítségével ci-
cákat befogadó állatmenhe-
lyet. Telefonáltunk mindenfe-
lé, de nincs eredmény, nincs
igazi cicamenhely a közelben.
Az egyik szomszédunk pa-
naszt tett az önkormányzati
képviselõnél, de nem mon-
dott újdonságot, hiszen a kép-
viselõ hónapok óta tudja a
gondunkat, napi szinten jár
hozzánk. Kérjük az állatszere-
tõ szentesieket  jelentkezzen
(nem olyat, aki üvegcseréppel
rakja ki a kerítését, nehogy a
macska bemenjen), aki be
tudna fogadni egy-egy cicát.
Szép, egészséges, féregtelení-
tett cicákról van szó, akik a hi-
deg beállta elõtt szeretnének
meleg, szeretõ otthonra lelni.  

Gergely Szilveszter és neje
06-30/349-76-84

Üres ház cicákkal

Útban a fitnesz csúcsára: Nagy Mariann,
Verebélyi Viktória és Muzsik Réka
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Szeptemberben rendezte a nagybányai
Parties Egyesület az Európai Bizottság által
támogatott Pet Therapy. Learning with
them (Állat asszisztált terápia) címû pro-
jekt meetingjét, melyen szervezetünket, a
szentesi Jó Úton-Lóháton Alapítványt 4 fõ
képviselte.

A rendezvény feladata a programban vál-
lalt, állatterápiákról szóló kézikönyv és kis-
filmek, azok tartalmával, összeállításával
kapcsolatos teendõink voltak angol, észt, lit-
ván, olasz, spanyol és román partnereinkkel.

Az elsõ napi munkát nemzetközi konfe-
rencia követte, Fogyatékosságok és terápiák
címmel, amelyen többek között egy mûvész
által vezetett árnyjátékos bábbal-, delfinnel
és kutyával végzett terápiás módszerbe
nyertünk betekintést.

A munka mellett jutott idõ Erdély e régiója
szépségeinek felfedezésére is. Meglátogattuk
a Világörökség részeként számon tartott jódi
görögkeleti fatemplomot, melynek tornya 54
m magas. Nem hagytuk ki a szaploncai vi-
dám temetõt sem, ahol ma már több mint
800 fakeresztrõl olvasható le az alatta nyug-
vók életének tréfás, a népköltészet ismert
fordulataiba csomagolt summája. A temetõ
valóságos szabadtéri múzeum, az UNESCO
védelme alatt áll. Vendéglátóik gondoskod-
tak arról is, hogy megkóstolhassuk tradicio-
nális ételeiket, mint a puliszkát, zakuszkát és
az áfonyalekvárral leöntött túrófánkot.

Jó lenne még több szépségét megismerni e
vidéknek!

Piti Irén 
a projekt magyarországi vezetõje

Konferencián jártunk Nagybányán

Diák „B” országos egyéni bajnokságot  és régiók közötti
csapatbajnokságot rendeztek Tatabányán. A Pollák DSE
dzsúdósa, Németh Bernadett -40 kg-ban 5. helyen végzett.

A harmadik helyért folyó küzdelemben kikapott az olimpi-
ai ezüstérmes Hajtós Bertalan versenyzõjétõl, de a csapatbaj-
nokságot megnyerõ együttes tagjaként rögtön visszavágott,
és ez nagy lelki erõt bizonyított. (A képen az érmet átadó lon-
doni olimpiai bronzérmes Csernoviczki Évával.)

A Kiss Bálint Református Általános Iskolában Szerdahelyi
Anett tanárnõ vezetésével judo tanfolyam indul. Edzés és je-
lentkezés a kis tornateremben minden szerdán 15-16 óra kö-
zött.

Kalydy Zoltán

Bernadett visszavágott

14-9-re nyerte a megyei
rangadót a nõi vízilabda-baj-
nokság legutóbbi játéknap-
ján a Hungerit-Szentesi VK
gárdája a Szeged ellen. Jól
kezdték a mieink a találko-
zót, az elsõ nyolc percben
már három gólos elõnyre tet-
tek szert Bujkáék, a folytatás-
ban azonban a második ne-
gyedet döntetlenre, a harma-
dik és a befejezõ játékrészt
pedig egy gólos sikerrel hoz-
ták a lányok. A csapat végül
simán hozta a kötelezõt, és a
Magyar Kupából történõ fu-
ra búcsút követõen most ez
volt a legfontosabb. – Az elsõ
negyedben nagyon jó megol-
dásokat választottunk, ké-
sõbb azonban négy olyan
gólt kaptunk, ami rólunk
pattant be, ezeket kellene ki-
zárni a játékunkból – mond-
ta Tóth László vezetõedzõ a
mérkõzést követõen. – A hi-
bákat minimálisra kell csök-
kenteni védekezésben, elöl
pedig jobb százalékban kell

kihasználni a helyzeteinket,
és akkor a november végén,
december elején az erõsebb
csapatok ellen is jól fogunk
majd teljesíteni. Összességé-
ben a mai teljesítményünk-
kel elégedett vagyok.

A hölgyek legközelebb ok-
tóber 25-én, szombaton a
KÓPÉ ÚVSE gárdájával ját-
szanak, a mérkõzés a ligeti
uszodában kezdõdik 16 óra-
kor. Szintén ezen a napon, a
nõi mérkõzést követõen 18
órakor száll medencébe a
Valdor-Szentesi VK férfi
együttese, az ellenfél a Fe-
rencváros gárdája lesz majd.
A mieink ezen a hétvégén
halasztani voltak kénytele-
nek a BVSC elleni idegenbeli
bajnokit, mivel hat játékos
is betegséggel küszködött.
Hogy a felgyógyuló játéko-
sok erõnlétileg mennyire
tudják utolérni magukat, az
szombaton kiderül.

HV

A Fradi ellen
az uszodában

Gyulán nyert 12-6-ra a
Szentesi Kinizsi NB II-es
férfi asztalitenisz-csapata a
bajnokság legutóbbi fordu-
lójában. A Kinizsi legköze-
lebb november közepén ját-
szik mérkõzést, akkor hazai
környezetben a Mezõtúr
lesz a mieink ellenfele.

Az elsõ két mérkõzést, va-
gyis a párosok összecsapását
követõen 1-1-re állt a derbi,
ezt követõen, az egyéni ösz-
szecsapásokban viszont már
eldõlt a mérkõzés, hiszen
zsinórban hat egyéni párhar-
cot nyert meg a Kinizsi, ezek
után pedig a hazaiak már
nem tudtak közelebb kerül-
ni, hiszen 8-2, majd 10-4 is
állt az eredményjelzõn, a
Szentes javára. – Az egész
csapatot dicséret illeti, reme-
kül, végig koncentrálva ját-
szottak a srácok - mondta
Hegedûs Gábor szakosztály-

vezetõ. – Szorosabb mérkõ-
zésre számítottunk, úgy gon-
doltuk, hogy nagyobb ellen-
állást fejt majd ki a Gyula,
hiszen korábban már több-
ször is asztalhoz álltunk elle-
nük. Gazdag 4, Takács 3,
Bunda-Kocsis 2-2, a Kocsis -
Takács páros pedig egy mér-
kõzést nyert meg, így jött
össze a 12 nyert összecsapás,
és végül simán nyertünk.

November 15-én a Mezõ-
túr lesz az ellenfél, addig is
edzésben marad a gárda, és
a szakosztályvezetõ szerint
szeretnének újabb gyõzelmet
begyûjteni azon a hétvégén.
Az összecsapást minden bi-
zonnyal még a berekháti tor-
nateremben játssza a csapat,
majd csak késõbb költöznek
vissza a Szent Erzsébet isko-
la tornatermébe az asztalite-
niszezõk.

hv

Ez sima volt

Szombathelyen rendezték
meg az Isis Dance Open tánc-
versenyt, amely felnõtt-ifjúsá-
gi latin és junior tíztánc rang-
listaversenynek is otthont
adott.

A felnõtt-ifjúsági latin rang-
listára a 30 benevezett páros
közül 29 érkezett meg, a selej-
tezõbõl 18 páros jutott az elõ-
döntõbe, majd 11 a közép-
döntõbe, végül 6 a döntõbe.
Hegyes Bertalan és Kis Violetta
a fináléban bronzérmet sze-
reztek.

A junior tíztánc ranglista
versenyen  Mészáros Bence Le-
vente és Balanescu Liliána szin-
tén a dobógó harmadik foká-
ra állhatott fel.

Temesváron rendeztek ezen
a hétvégén WDSF Open ver-
senyt, a szombati „standar-
des" napon jó Szilveres ered-
mények születtek.

A standard international
openen 41 duó indult, közü-
lük két párosunk bejutott a
középdöntõbe: Szepesi József
és Czakó-Szepesi Judit a 10.,
Hegyes Bertalan és Kis Violet-
ta a 12. helyet szerezte meg,
míg Rónyai Zoltán és Farkas
Boglárka a 23. helyen zárta a
versenyt.

Az ifjúsági standard ope-
nen a  13 fõs mezõnyben
Rónyai Zoltán és Farkas Bog-
lárka bejutott a döntõbe és a
4. helyen végzett.

Táncos sikerek
Szombathelyen
és Temesváron

A Gallasz Béla sakk em-
lékverseny 25-én, szombaton
kerül megrendezésre a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban, felnõttek és gyere-
kek részére is. Jelentkezés
aznap reggel 8 – 8:30 között.

A Szentesi Integrál Sakk
SE NB II-es csapata legutóbb

a Kiskunfélegyháza gárdája
ellen 7,5 : 4,5 arányban nyert.
Gyõztek: Hajdú Sándor,
Radics László, Udvardi Zalán.
A többiek játszmája döntet-
len volt. 

Október 19-én a megyei I.
osztályban játszó másik csa-
pat 5,5 : 2,5-re nyert Üllésen.

Sakk hírek

Újabb gyõzelmet szerzett a
Szentesi VK ifjúsági fiú csa-
pata. A Pellei nélkül kiállni
kénytelen hazaiak a Pécs ta-
valy ezüstérmes korosztályát
fogadta az uszodában. Az
eredmény Szentesi VK - Pécs
11–4.

Szentesi VK
1. BOROS - 2. Pellei K - 3.

Kókai - 4. Tinka - 5. Haran-
gozó (1 gól) - 6. Bocskay - 7.
WERNER (5 gól) - 8. Rébeli -

Szabó - 9. Káris (1 gól) - 10.
BODOR (1 gól) - 11. Papp (2
gól) - 12. Szécsi - 13. FAR-
KAS (1 gól) - 14. Nagy 

Pellei Csaba, edzõ: – Na-
gyon fontos gyõzelmet arat-
tunk, le a kalappal a fiúk
elõtt, taktikusan, okosan ját-
szottak. Bebizonyították,
hogy bármilyen összeállítás-
ban is játszunk erõsek va-
gyunk. Szerdán megyünk
Szombathelyre.

Taktikus gyõzelem

10 perc hiányzott ahhoz a
bravúrhoz, hogy az FK 1899
Szeged otthonából ponttal
térjen haza a Szentesi Kini-
zsi labdarúgó-csapata. A 78.
percben aztán jött Kis Kop-
pány kiállítása, majd két
percre rá a szegedi gól. A
vereséget követõen a Kini-
zsi a 12. helyre csúszott
vissza a tabellán.

A pontszerzés reményé-
ben utazott Szegedre a Kini-
zsi, hiszen az elmúlt héten
az Algyõ ellen sikerült ki-
harcolni a döntetlent, és
most is erre „hajtott” a csa-
pat. Az elsõ 30 perc kísérteti-
esen hasonlított az algyõiek
elleni találkozó elsõ fél órá-
jára, a hazaiak birtokolták
többet a labdát, de komo-
lyabb veszélyt csak a pont-
rúgásaik jelentettek a Kinizsi
kapuja elõtt. A második fél-
idõben hasonló forgató-
könyv szerint csordogált a
találkozó, egészen a 78. per-
cig, amikor is lesgyanús
helyzetben lépett ki a szege-
diek támadója. Az addig is
remekül védõ Gömöri hárí-
totta a ziccert, ám a Kinizsi
labdarúgója, Kis Koppány
megjegyzést tett az asszisz-
tensre, amiért azonnal piros
lappal „jutalmazta” a játék-
vezetõ. A szabadrúgásból
szöglet lett, a kipattanó lab-
dát pedig Dóra János vágta a
kapunkba. Õt éppen Kis
Koppánynak kellett volna
levédekeznie… A hátralévõ

10 percben két helyzete volt
a Kinizsinek, Lajos Máté lö-
vése azonban fölé szállt, egy
büntetõgyanús szituációban
pedig néma maradt a játék-
vezetõ sípja. – Kis Koppány
fegyelmezetlen volt, már to-
vábbgördült az akció, Gö-
möri hárított, ilyenkor már
felesleges odaszólni a játék-
vezetõnek – mondta értéke-
lésében Bozóki Zoltán vezetõ-
edzõ. – 10 perc volt hátra,
úgy érzem azonos létszám-
ban esélyünk lett volna a
pontszerzésre.

Az ifjúsági együttesünk is
vereséget szenvedett, a fiata-
lok 3-1-re kaptak ki Szege-
den.

A Kinizsi október 25-én,
14 óra 30 perckor a Mártély
gárdáját fogadja a Pusztai
László Sporttelepen, és bár
messze még a bajnokság vé-
ge, a kiesés elkerülése szem-
pontjából roppant fontos ta-
lálkozó vár Bozóki Zoltán
együttesére. – Két hasonló
helyzetben lévõ csapat talál-
kozik, de nekünk hazai pá-
lyán be kellene gyûjtenünk
mindhárom pontot, annál is
inkább, mert az elmúlt öt
fordulóban mindössze egy
pontot szereztünk – véleke-
dett a tréner. 

Az összecsapáson a piros
lapot begyûjtõ Kis, és az ötö-
dik sárga lapját összeszedõ
Lekrinszki nem léphet majd
pályára.

hv

Nyerni kell szombaton

U18 kosárlabda bajnoki
mérkõzést játszik a Szentesi
KK csapata október 24-én. A
szurkolókat pénteken 18:30 –
ra várják a Dr. Pap László
sportcsarnokba.

Utánpótlás

Október 19-én játszották a
nõi szuperliga tekebajnokság
VII. fordulóját. A Szentesi TE
Gyõrbe utazott, ahol az Ipar-
technika Gyõr SE fogadta. A
házigazda csapat 3278 fát
ütött, 5 pontot szerzett, a
Szentes 3154 fát ütött, 1 pon-
tot szerzett. A plusz 124 fáért
járó 2 pontot az Ipartechnika
Gyõr SE kapta, így 7–1-es ve-
reséget szenvedett a szentesi
csapat. Pontszerzõ: Seres Edi-
na (550 fa).

Az ifjúsági versenyzõk
1013:825 fát ütöttek. Pont-
szerzõ: Jankovics Gréta (517
fa), Barhács Noémi - Csányi
Marianna (496), a plusz 188
fáért járó két pontot a Szente-
si TE kapta, így 4–0-s gyõzel-
met arattak.

A VIII. fordulóra október
26-án kerül sor, ahol a Szen-
tesi TE fogadja a Tatabányai
SC csapatát.

Teke:
ifi siker
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A mûvelõdési központ
pódiumbérletes elõadásai-
nak sorát a Jövöre veled
ugyanitt címû darab nyitja,
Bánfalvy Ági és Harmath
Imre szereplésével. A szí-
nésznõt, akit a máig megun-
hatatlan Abigél címû tévé-
sorozatból is ismerhetünk, a
kétszemélyes darab sikeré-
nek titkáról kérdeztük, és
szóba került az Abigél mo-
zifilmes újraforgatása is.

Doris és George szerepé-
ben lép színpadra október
27-én a megyeháza díszter-
mében a két színmûvész. A
Jövõre veled ugyanitt egy
klasszikus vígjáték, melynek
fõhõsei – két vadidegen em-
ber – megismerkednek egy
szállodában, együtt töltik az
éjszakát, és egy életre egy-
másba gabalyodnak. Csak
évente  egyszer,  mindig
ugyanott találkoznak. Az
elõadás ötévente villantja fel
a férfi és a nõ randevúit. –
Rendezõ férjem találta ezt a
darabot, akart egy jó szere-
pet kettõnknek Imrével –
mesélte Bánfalvy Ági. – Most
már túl vagyunk 155 elõadá-
son, eddig mindig vastapot
kaptunk. Nagyon szellemes,
szórakoztató és ismert a tör-
ténet, sokan játszották már,
annak idején Schütz Ila és
Sztankay István is sikerre
vitte. Érdekes azonban, hogy
nem minden feldolgozást
szeretett a közönség, a zenés
változat és több más produk-
ció nem jött be. Úgy látszik,
két olyan színész kell hozzá,
akiknek van aff initásuk
ezekhez a szerepekhez. Igazi
közönségdarab, mi pedig
igazi közönségszínészek va-
gyunk, velük együtt hozzuk
létre az elõadást.

A sok fellépés azt is magá-
val hozza, hogy nem lehet
mindig egyformán eljátszani,
az elõadás kicsit formálódik.
Elkészült egyébként a folyta-
tása is, abban már idõsebbek
a szereplõk. A szentesi kö-
zönség elé kerülõ darabban
viszont még fiatal koruktól
kezdik a történetet, és ötven

éves korukig jutnak el, tud-
tuk meg Bánfalvy Ágitól, aki
szerint nem okozott számuk-
ra nehézséget visszafiatalod-
ni a színpadon.

Minden jelenetet szeret-
nek, mindegyiket másért, ám
a színésznõ mégis kiemelt
egy jópofa, vicces momentu-
mot. Az elsõ felvonás végén
terhesen, nagy pocakkal jele-
nik meg, amivel teljesen
meglepi partnerét, mesélte a
remekül sikerült jelenetet.

A színésznõt éppen tanítás
közben értük el telefonon,
ugyanis a kettõ plusz egy
éves képzést vezeti a Bán-
falvy Stúdióban, ahol szeren-
csére nagy osztálya van,
mint büszkén említette. Nem
csak színészképzés folyik a
falak között. A mûvésznõ in-
kább az életre készíti fel a fi-
atalokat, akik között több
másoddiplomás is akad, jo-
gász, bölcsész végzettséggel
tanulnak beszéd és mozgás-
technikát, kommunikációt,
sõt hétvégi kurzusára is so-
kan jelentkeznek, vidékrõl is.
– A társulatomnál szerzõdést
is kínálunk nekik, sokan már
fõszerepeket játszanak. Ez
nagyon hasznos, mert így
van jövõképük, manapság
ugyanis nem sok helyen kí-
nálnak szerzõdést. 

A növendékek fellépnek
például az Abigél színpadi
változatában is, melyben
Bánfalvy Ági a sorozattal el-
lentétben már nem Torma Pi-
roskát, hanem Horn Micit
játssza. S hogy a folyamat-
ban lévõ újraforgatásban a
mozivásznon kit alakít majd,
azt még nem árulta el. –
Érezzük, hogy nagyon szere-
ti a közönség az Abigélt, bár-
milyen formában jelenik
meg, mindig elkel. Az pedig,
hogy mások játsszák a legen-
dás szerepeket, nem zavaró,
hiszen minden kornak meg-
van a maga színészgárdája, a
közönség azt mondja, min-
dent megkap, amit a klasszi-
kus sorozatban szeretett – fo-
galmazott Bánfalvy Ági.

Darók József

Egy klasszikus
szerelem

A Kiss Bálint Református Általános Iskola hagyományos
Reformáció Napi futásán mintegy 350 felsõ tagozatos diák
vett részt Szentesrõl, Mindszentrõl és Szegvárról. Gilicze
Andrásné tiszteletes megnyitójában utalt a reformáció jelentõ-
ségére és felhívta a fiatalok figyelmét az 1517 méteres táv jel-
képére. Kitartásra buzdított, az indulók teljesítsék is a távot,
illetve ne csak ezen az egy alkalommal mozogjanak.

A versengésben a lányoknál 3, a fiúknál 5 intézmény indí-
tott megfelelõ számú csapatot. Az összetett csapatversenyt a
Koszta iskola nyerte, második helyen a Kiss Bálint, a harma-
dikon a szegvári Forray Máté iskola végzett.

Egyéniben a 2003-ban születetteknél: 1. Szaszkó Zorka (Kla-
uzál), 2. Varga Virág (Koszta), 3. Bubor Brenda (Koszta), 3.
Szikora Alex (Klauzál)

2001-ben születettek: 1. Labádi Júlia (Koszta), 3. Bátaszéki
Anita (Koszta), 1. Guti Botond (Koszta), 2. Györgyi Attila (Kiss
Bálint), 3. Fehér Balázs (Kiss Bálint)

2000-ben születetek 1. Szabó Fiametta (Koszta), 2. Dudás-Sz-
abó Kata (Kiss Bálint), 3. Lantos Csilla (Kiss Bálint), 1. Trenka
Zsolt (Deák), 2. Bari Dávid (Klauzál), 3. Kollár László (Koszta)

Reformáció futás

Az Idõsek Hete apropó-
ján szervezett programsoro-
zat záróakkordjaként októ-
ber 18-án, a Szentesi Gon-
dozási Központ vidám mû-
sorral és vacsorával kedves-
kedett gondozottjainak a
Központi Gyermekélelme-
zési Konyha ebédlõjében.
Az Idõsek Világnapját, is
felölelõ eseményt Puskásné
Halál Ágnes intézményve-
zetõ nyitotta meg, ezt köve-
tõen Szirbik Imre polgár-
mester mondott beszédet. 

Mindketten kiemelték, mi-
lyen fontos kifejezni hálán-
kat idõs szüleinknek, szép
kort megélt ismerõseinknek.
Ennek fényében a klubtago-
kat és a központ nyugdíjas
dolgozóit ajándékkal, ked-
ves szavakkal köszöntötték,
a dolgozók mûsorral készül-
tek. Tánc, nevetés, könnye-
kig megható vers és rekesz-
izmokat nem kímélõ anek-
dota is elõkerült a tarsolyok-
ból. Délibábos Hortobágyon
ropták a gondozók vidám
táncukat, majd a Dobrai Fe-
renc és unokája elõadásában
elhangzott vers melengette
meg a szíveket. A III. számú
Idõsek Klubja pörgõs Jack-
son tánccal mutatta be, hogy
minden baj elszáll, ha táncra
perdülnek. Ha pedig arra
lennénk kíváncsiak, hogy
mulathatunk kilencvenöt
évesen az asztal tetején, arra
is megkaptuk a választ: el-
vágjuk az asztal négy lábát. 

Ahhoz, hogy nevessünk,
jól szórakozzunk, nem kell
feltétlenül fiatalnak lenni.
Kicsit kifigurázva az idõs
kor nehézségeit, megható,
örömteli pillanatokban volt
részük a gondozottaknak. A

gondozási központ munka-
társai szabadidejüket nem
kímélve tanulták be pro-
dukcióikat, béreltek ruhát a
fellépésekhez. A takarító-
nõk tánca megnevette a je-
lenlévõket, pláne azok a je-
lenetek, amikor felügyelõ-
jük megjelent a porondon,
ellenõrizvén munkájukat.
Ahogy kisétált a terembõl, a

hölgyek otthonkáikat sutba
dobva, önfeledten folytat-
ták a bulit. A délután folya-
mán elhangzott Kosztolányi
Dezsõ Üllõi úti fák címû
költeménye és Vígh János
Márk a Horváth Mihály
Gimnázium irodalmi-drá-
mai tagozatos tanulója cite-
ra kísérettel énekelt az ün-
nepelteknek. 

Puskásné Halál Ágnes ér-
tékelte az intézmény munká-
ját, eddig elért eredményeit,
ezt követõen közös vacsorá-
ra került sor. A résztvevõk
elmondása szerint jól esõ do-
log, hogy gondolnak rájuk,
nem érzik magukat elhanya-
golva. Néhányan, ezen so-
rokkal szeretnék megkö-
szönni a fergeteges mûsort
és a finom vacsorát. Bízunk
benne, hogy jövõre is ugyan-
ilyen örömmel, szinte egy
családként ünnepelhetnek.

L.É.

A kor nem minden,
a humor is számít

Immáron a XX. Alföldi
Fotószalon megnyitóját tart-
ják október 23-án. A Szente-
si Mûvelõdési Központ és a
Szentesi Fotókör országos
hírû fotópályázatán a jubi-
leumot minden eddiginél
igényesebb kiállítással ün-
nepelhetik. 

Hagyományosan a nemze-
ti ünnepen nyílik a rangos
fotós seregszemle, melynek
sorszámozása kicsit magya-
rázatra szorul, hiszen Dél-

Alföldi Fotószalonként in-
dult, ebben az értelemben
a 34. alkalom következik,
azonban a kibõvült Alföldi
Fotószalon néven a jubileu-
mi huszadik eseményhez ér-
keztek a szervezõk és az or-
szág minden szegletébõl pá-
lyázó fotósok. Október 8-án
zsûrizte a beérkezett alkotá-
sokat Kasza Gábor, Király
László György és a Magyar
Fotómûvészek Szövetségé-
nek elnöke, Szamódy Zsolt

Olaf. Idén 93 alkotó 441 pá-
lyamunkája közül választot-
ták ki a kiállításra szánt kö-
zel hatvan képet, illetve a dí-
jazottakat. – Tavaly 40 fölött
volt a  kiállítók száma, most
32-en, de több képpel van-
nak jelen. A zsûrinek volt rá-
látása az eddigi képanyag-
okra is, de ezúttal nehéz
helyzetben voltak, idén a ko-
rábbi éveknél is színvonala-
sabb képek érkeztek a felhí-
vásra. Alig találtak olyat,
ami kiállításra alkalmatlan
lett volna. A zsûritagok sze-
mélyét mindig nyilvánosság-
ra hozzuk a pályázat kiírásá-
ban, s ezúttal a zsûri összeté-
tele a nagyobb gyakorlattal
rendelkezõ, profi fotósokat is
inspirálta, ami nagy megtisz-
teltetés nekünk. Számos egy-
séges, akár portfólióként is
felfogható kollekció érkezett.
A kiállítási anyagba több
ilyet beválogattak, a díjazás-
nál is fõként egységes kol-
lekciókat értékeltek – ma-
gyarázta Nagy István, a Szen-
tesi Fotókör vezetõje. A helyi
fotósok körében is nagy volt
a pályázási kedv. Összesen
14-en küldtek be alkotáso-
kat, s közülük Albert Béla,
Kozma Anita, Marton Ferenc,
Nagy István, Német Gabriella
és Ráfi Dénes mûvei szerepel-
hetnek a tárlaton a zsûri
döntése alapján.

Német Gabriellának ítél-
ték az elsõ díjat. A csongrádi
fotós két éve tagja a szentesi
Fotókörnek, de volt már
elõképzettsége, fotósiskolát
végzett. Kiállításokon talál-

kozva invitálták alkotókö-
zösségükbe Gabriellát, aki
ezúttal saját arcképét készí-
tette el, kollázsjellegû mûvet
létrehozva. Hasonló képek-
kel Kiskunfélegyházán nem-
régiben 2. díjat nyert, s a fo-
tószalon zsûrije is értékelte
merész, látványos alkotásait
(Vilhelmina; Ludmilla - kol-
lekciódíj) .

Nagy István magára is
büszke lehet, megosztott
második díjban részesült jel-
kép-kollekciójával. Új kép-
anyaggal pályázott, egy hét-
tel elõtte készült el a fotók-
kal. Mind az öt képét alkal-
masnak találták a kiállításra,
kettõt kollekciódíjjal értékel-
tek. A fotókör vezetõje kísér-
letezõ kedvû, most is régi el-
járással alkototta egy gondo-
latsorra épített képeit: ant-
rakotípiával, kézmûves mó-
don (Jelkép – Postaláda; Jel-
kép – Padlás). A tatabányai
Tarjáni Antal 4 képbõl álló
kollekciójával szitén meg-
osztott 2. díjat nyert (Vízpar-
ton; Kikötõben; Csõvonat;
Energia). Különdíjjal jutal-
mazták Kozma Anitát (Várjuk
a tavaszt) és Albert Bélát (Ka-
rácsony I., Karácsony II., Ka-
rácsony V.). Albert Béla kis-
kunfélegyházi, de a már ké-
tezres évek eleje óta a szente-
si csoporthoz tartozik, akár-
csak Anita. 

Az Alföldi Fotószalont
október 23-án, csütörtökön
15 órakor Szirbik Imre polgár-
mester nyitja meg az ifjúsági
házban.

D. J.

Jubi lá l  az Al fö ld i  Fotószalon

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idõ-
sek Világnapjává, amikor alkalmunk nyílik, hogy meg-
köszönjük nekik a társadalomért tett munkájukat, de fel-
hívja a figyelmet az idõskorúak bántalmazására, szociális
problémáikra is. 

Német Gabriella: Ludmilla címû elsõ díjas képe
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Több kerékpárt is elloptak
a napokban Szentesen. A Pe-
tõfi utca egyik kerékpártáro-
lójából egy 40 ezer forint ér-
tékû lezárt biciklit loptak el,
míg a Veres Péter utca egyik
házának udvarából vitt el is-
meretlen egy ugyancsak le-
zárt kerékpárt. Egy nappal
késõbb a Rákóczi utcán egy
üzlet elõl, valamint a Szent

Imre herceg utca elejérõl is
lezárt állapotban tûnt el bi-
cikli. Sikeresen megtalálták
az elkövetõ lakásán a rend-
õrök azt a drótszamarat,
amit az egyik helyi cég ke-
rékpártárolójából lopott el.

A kórház egyik kórtermé-
bõl pénztárcát loptak el, ben-
ne különbözõ értékekkel.

Szerelemféltésbõl fenye-

gette meg szóban a szom-
szédját egy férfi Eperjes kül-
területén. Ellene zaklatás mi-
att indult eljárás.

Vegyszert loptak el isme-
retlenek éjszaka Nagytõkén
egy raktárhelyiségbõl. Az
okozott kár 300 ezer forint. A
rendõrség nyomoz az ügy-
ben.

Sláger a biciklilopás

Született: Varga Zoltán János és Török Beatrixnek
(Rozgonyi u. 4.) Zétény Zoltán, Dobóvári Tamás és Fodor
Gyöngyinek (Damjanich u. 45.) Adél, Bélteki Ferenc és Fodor
Mónikának (Dr. Uhlár I. u. 8.) Zalán, Fekete Gábor és
Tomcsányi Mártának (Jókai u. 126.) Szabolcs nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Fábián Richárd (Szeged, Fogarasi u.
15.) és Sineger Ilona (Orosházi út 34.), Szarvas Péter (Honvéd
u. 79.) és Szeri Nikolett (Klauzál u. 40.).

Elhunyt: Deák Kálmán (Honvéd u. 13.), Farsang Lászlóné
Hegedûs Mária (Alkotmány u. 26.), Vida-Szûcs Istvánné
Komár Mária (Kossuth u. 37-39.), Dömsödi József (Lapistó ta-
nya 4.), Hajdu Zsuzsanna (Nagyhegy 278/A), Janó Ferenc
(Somogyi B. u. 1.).

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 (mentõállo-
más) 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 27-ig Szent Damján Patika (Sima F.
u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig. Október 27-november 3-ig Dr. Bugyi
István Kórház Gyógyszertár (Sima F. u. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17 órá-
ig.  Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) október 23-
24-én Búzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 63/313-251, október 25-
26-án Molnár Sándor, Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü október 27—31.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Magyaros krumplileves és
illatos málnakrémleves

A menü: Töltött káposzta
B menü: Csibemáj rántva,

zöldborsófõzelék
Kedd: Zöldborsóleves és

sárgaborsóleves
A menü: Brassói aprópecsenye, sült

burgonya, saláta
B menü: Sonkás-sajtos rakott tészta

vagy Bácskai rizseshús
Szerda: Korhelyleves sonkával és

májgaluskaleves
A menü: Szentesi töltelékes hús,

kelkáposztafõzelék
B menü: Csirkepörkölt, tészta, saláta
Csütörtök: Lebbencsleves és karfiolleves
A menü: Sertésszelet Pékné-módra,

hagymás törtburgonya,
saláta

B menü: Afrikai harcsa rántva,
petrezselymes rizzsel vagy
túrós-tejfölös rakott puliszka

Péntek: Babgulyás és zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Rántott velõ vagy máj,
burgonyapüré, saláta

B menü: Csibemell Bacon-pólyában,
barna rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Vasárnap kezdõdik a téli
idõszámítás, az európai gya-
korlatnak megfelelõen az
órákat hajnali 3 órakor kell
visszaigazítani 2 órára. Ter-
mészetesen ezért senki ne
kelljen fel éjszaka, jobb ha
már este lefekvés elõtt elvég-
zi a pár perces mûveletet,
így nem érheti reggel megle-
petés. A nyári-téli idõszámí-
tást jelenleg egy kormány-
rendelet szabályozza, ame-
lyet az Unió tagállamaiban
érvényes szabályhoz igazí-

tottak. Eszerint a nyári idõ-
számítás minden év március
utolsó vasárnapján kezdõdik
és október utolsó vasárnap-
jáig tart. Az óraátállítás tör-
ténete közel 40 évre nyúlik
vissza. Elõször 1976-ban, há-
rom évvel az elsõ olajárrob-
banás után vezették be Fran-
ciaországban azzal indokkal,
hogy az akcióval 300 ezer
tonna kõolajnak megfelelõ
energia megtakarítás érhetõ
el. Magyarországon 1980 óta
alkalmazzák a nyári idõszá-

mítást, amelynek szintén az
volt a célja, hogy energiát
spóroljunk meg. A Magyar
Villamos Mûvek Zrt. közle-
ménye szerint a több évtize-
de bevezetett gyakorlattal
hazánk egynapi átlagos vil-
lamosenergia-fogyasztását
spórolhatjuk meg évente. A
Best Way Traffic Kft. ügyve-
zetõje, Szvétek Ferenc sze-
rint az óraátállítás után át-
menetileg lassul a közleke-
dés, akár 2 százalékkal is nõ
a balesetek száma az utakon,
és nagyobb torlódások kelet-
keznek.

Óraátállítás

A Rigó Alajos Intézmény
sikeresen pályázott a Kle-
belsberg Intézményfenntartó
Központ „ Iskola a közös
ügyünk” elnevezésû pályá-
zati kiírására. Ennek ered-
ményeképpen „Hamuba sült
pogácsa” címmel mesemon-
dó versenyt rendeztek a
Szentesen és a környezõ te-
lepüléseken élõ és tanuló sa-
játos nevelési igényû gyer-
mekek számára október 21-
én, kedden délután. A ren-

dezvényre Makóról, Hódme-
zõvásárhelyrõl,
Fábiánsebestyénbõl, Szeg-
várról, valamint a szentesi
Szent Erzsébet, a Kiss Bálint,
a Koszta és a Klauzál iskolá-
kból érkeztek diákok. A me-
semondó verseny lehetõsé-
get biztosított a sajátos neve-
lési igényû gyermekek szá-
mára pozitív, fejlõdésüket
kedvezõ irányba befolyásoló
tapasztalatok, sikerélmények
szerzésére, de remek alka-

lom volt ez a délután a kap-
csolatteremtésre és a már
meglévõ ismeretségek, ba-
rátságok ápolására az intéz-
ményekben tanuló diákok és
felkészítõ pedagógusaik kö-
zött. A 21 mesemondó pro-
dukciója elõtt néptáncosok
és citeramuzsika szórakoz-
tatta a közönséget, az ered-
ményhirdetés elõtti fél órá-
ban pedig táncház foglalkoz-
tatta a gyerekeket és kísérõi-
ket. hv

„Hamuba sült pogácsa”

Pécs és környéke

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub idén Pécs és kör-
nyékére hívta azokat a túrá-
zókat, akik meg szeretnék is-
merni hazánk gyönyörû tája-
it. A Rockenbauer Pál honis-
mereti túra október 17 - 19 -e
között került megrendezés-
re. A pénteki indulás napján
elsõ megállónk Zengõvár-
kony volt. Itt megkoszorúz-
tuk a túra névadójának,
Rockenbauer Pálnak a sírját,
ezután megtekintettük a táj-
házat, valamint a tojás és
szalmamúzeumot.

Pécsváradi vár ódon falait
elhagyva megérkeztünk
Pécsre a Zsolnay negyedbe.
Ennek megtekintése után a
belvárosba folytattuk utun-
kat, ahol éppen a 48. Mecsek
Rally startját indították a re-
neszánsz zseni, Leonardo
monumentális lovas szobrá-
tól, mely a kiállítást hirdette. 

A szombati nap progra-
mokkal volt zsúfolva, bazili-
ka, ókeresztény mauzóleum,
Csontváry múzeum, Zsolnay
múzeum, Vasarely múzeum,
Bányászati kiállítás, Pálos ki-
állítás, Leonardo kiállítás.
Ezeket a kiállításokat egy

jeggyel lehetett meglátogat-
ni. (Világörökség jegy) Este,
akik a múzeumi nap után
még bírták erõvel a Széche-
nyi téren megnézték a Rally
befutóját.

Vasárnap, szállásunkról el-
köszönve a reggeli napsütés-
ben a Misina tetõ leküzdése
után felmentünk a Tv-to-
ronyba és a szemünkkel újra
madártávlatból bejártuk a
város nevezetességeit. A ha-
zafelé vezetõ úton jártunk
az orfûi vízimalomban, az
abaligeti barlangban és pihe-
nésképpen megálltunk Baja
fõterén is. 

Az este folyamán kelleme-
sen elfáradva és új élmé-
nyekkel feltöltõdve tértünk
haza Szentesre.

Ignácz János
túravezetõ

Rokenbauer Pál
honismereti túra

A parkolóban egy kocsijához
igyekvõ nõ észreveszi, hogy egy
autó vezetõ nélkül gurulni kezd.
Szokatlan lélekjelenléttel. Kinyitja a
kocsi ajtaját, beugrik és behúzza a
kéziféket. Amikor kiszáll, észreve-
szi, hogy egy férfi áll a kocsi mel-
lett.

- Gurult, de megállítottam - jelenti
ki büszkén a nõ.

- Tudom, - válaszol a férfi - én
toltam.

Bemegy egy ellenszenvesnek tû-
nõ férfi a kocsmába.

- Mennyibe kerül egy pohár sör?
- 120 Ft feleli a csapos.

A pasas leszámol 120 db egyfo-
rintost a pultra, megissza a sört,
majd távozás elõtt behajítja a te-
mérdek aprót a csapos lába elé.

A csapos nem tehet semmit,
mérgelõdik magában s felszedi a
szétszóródott forintosokat a földrõl.

Másnap újból megjelenik a fazon
s rendel egy pohár sört, megissza
majd kiszámol a pultra 120 db egy-
forintost és úgy mint tegnap odaha-
jítja a csapos lába elé.

A csapos megint zsörtölõdik ma-
gában majd imádkozik, hogy bár-
csak bejönne a pasi még egyszer,

de úgy, hogy papír pénzzel fizes-
sen.

Úgy is történik harmadnap. Meg-
jelenik az ipse és rendel egy pohár
sört, ám most nincs tele apróval és
elõvesz egy kétszázast.

Csaposunknak felcsillan a szeme,
leszámol 80 db egyforintost és ki-
dobja a pasi elé, hogy most õ szed-
je össze.

A vendég nézi az addigra már
mindenhová szétgurult 80 Ft-ot a
földön, majd elõvesz a zsebébõl 2
db 20 Ft-ost és leteszi a pultra majd
megszólal:

- Tudja mit, csapoljon még egy
pohárral!

Pótfûtés

Élõ koncertet és bulit tarta-
nak a Felsõpárti Sörözõben
október 24-én, pénteken 22
órától. Az együttes 2007-ben
alakult, jelenlegi formációjá-
ban több mint 1 éve mûkö-
dik. A zenekar profilja a szó-

rakoztató zene. Ebbõl adó-
dóan mindenféle zenés ren-
dezvényt elvállalunk, ahova
a közönség igényeinek meg-
felelõ mûsorral készülünk.
Repertoárunkban megtalál-
hatók az örökzöld zenék és a

legújabb magyar és külföldi
slágerek egyaránt. A zenekar
jelenleg 5 fõs formációban
mûködik, de igény szerint és
a produkció tökéletességére
törekedve további közremû-
ködõ is csatlakozhat az
együtteshez.

A belépés 22 óráig ingye-
nes.

Casino együttes

Az egyik gyõztes Móga Alexandra, a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulója


