
Egy tavaly született tör-
vénymódosítást követõen
kellett elgondolkodnia 104
temetkezési vállalkozásnak
az országban, hogy hová is
helyezze át telephelyét. Az
1999-ben íródott eredeti sza-
bályozás annyit határozott
meg, hogy egészségügyi in-
tézményben nem mûködtet-
hetõ temetkezési szolgálta-
tást végzõ intézmény, de a
2013-as rendelkezések már
elõírják, hogy fekvõbeteg-
szakellátást végzõ egészség-
ügyi intézmény bármely sar-
kától számítva 200 méteren
belül nem létesíthetõ vagy
mûködtethetõ tovább ilyen
jellegû tevékenység, kivéve,
ha temetkezési emlékhellyé
nyilvánítják. 

A kormány ez ügyben ille-
tékes képviselõje mindezt az-
zal indokolta, hogy a betegek
felépülését hátráltatja ameny-
nyiben a TEMETKEZÉS fel-
iratot látja a kórházból. A te-
lephelyek tulajdonjogát, a
vállalkozások nevére kellett
átíratni 2013 novemberéig.
Akik ezt nem tudták megva-
lósítani, azoknak 2014. febru-
ár 1-jéig költözni kellett. Aki
elvégezte a tulajdonjog átru-
házását, az 2015. január 1-jéig

kapott haladékot, viszont régi
ingatlanát ezen túl már áfa
befizetésére kötelezetten tud-
ja értékesíteni.

Antal Ferenc, az Égisz '90
Kft. ügyvezetõje lapunknak
elmondta, hogy már zajlanak
a munkálatok az új telephe-
lyen a Sima Ferenc utca 21
szám alatt. Megjegyezte,
hogy országos szinten ellen-
zik a szakma képviselõi az új
szabályozást, mivel jelentõs
költségeket ró rájuk az új te-
lephelyek átalakítása.

– A törvénymódosítás azt is
szabályozza, hogy március 1.
és szeptember 30. között 90
percet meghaladó út során az
elhunytat maximum 18 °C-on
lehet szállítani, így két 2 gép-
jármû átalakítását is meg kell
finanszíroznia a vállalkozás-
nak így közel 5 millió forintra
becsülhetõ a végösszeg - ma-
gyarázta Antal Ferenc.

Bihari László, a Mécses 2001
Temetkezési Szolgáltató Bt.
vezetõje elmondta, hogy so-
sem tapasztalt arra utaló pa-

naszokat, hogy vállalkozásá-
nak jelenléte bárkit is zavart
volna a felépülésben. 

– Úgy látom, hogy minél
jobban szem elõtt vagyunk,
annál jobb, hiszen ha ránk
szükség van, akkor jobb mi-
nél gyorsabban túl lenni az
ügyintézésen. A vidékieknek
pedig külön nehézséget fog
okozni, hogy megtaláljanak
minket – magyarázta az ügy-
vezetõ.

(folytatás a 4. oldalon)
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A mûsorok szerelmese
Kóbor Klaudiának kitölti az életét a Szentes Televí-

ziónál végzett munka. Mûsorokat szerkeszt, koordi-
nálja a munkát, megszervezi, ki hová menjen forgat-
ni, s hogy mindig legyen kamera. A helyi tévé adta
szabadságot nem cserélné fel egy nagy kereskedelmi
tévé korlátaira – nyilatkozta álommunka sorozatunk-
ban a helyi televízió fõszerkesztõje.

5. oldal

Az éhezõk viadala
A VI. Harc a Kincsért ifjúsági kalandvetélkedõn, az

eddig megszokottakhoz képest szorosabb eredmény
született, és a csapatok végig fej-fej mellett haladtak
a versenyben. A KÖZGÉ most elõször diadalmasko-
dott a vetélkedõben, a játékmesterek viszont salamo-
ni döntést hoztak. A nyeremény sportfelszerelést
szétosztották a KÖZGÉ és a Pollák csapatai között.

7. oldal

Szentesen is lesz
„mintamenza“

2015. január elsejével – most már becsszóra – ha-
tályba lép az a rendelet, amely elvileg egészségesebb
mederbe tereli a közétkeztetést immár Szentesen is.
Egy éve próbálunk ráhangolódni az új étrendre, és
sajnos nem jók a visszajelzések. – mondta Dohányné
Jelenfi Anna.

4. oldal

Új, az uniós normáknak
megfelelõ helikopter érke-
zett kedden a légimentõ-
bázisra. 

Az Ausztriából bérelt
Eurocopter két hajtómûves,
így megfelel az uniós elõírá-
soknak, mivel akár egy haj-
tómûvel is képes repülni.
Elõnye még, hogy fordu-
lékonyabb, gyorsabb, szûk
helyeken is tud landolni.
Hátránya, hogy a két motor
miatt több üzemanyagot fo-
gyaszt, mint az eddig üze-
meltetett francia gép. A tága-
sabb beltérnek köszönhetõen
egy fekvõ- és egy ülõhellyel
rendelkezik és ezért egy
könnyû és egy súlyos sérült
szállítására alkalmas, tudtuk
meg Józsa József bázisveze-
tõtõl. Az EC 135 típus 2006

óta repül a légimentõknél,
ezért nem ismeretlen a bázi-
son dolgozók többsége szá-
mára. A jelenleg szolgáló he-
likopter még osztrák felség-
jelû, de a jövõ héten megér-
kezik a magyar felségjelû
Eurocopter. A szentesi bázis
helikoptere naponta átlago-
san 1-2 bevetésen vesz részt,
nyáron akár még többször is
felszáll.

A két utolsó, a szentesi és a
debreceni bázis légi jármûve-
inek cseréjével  Magyaror-
szág megfelel az unióban ok-
tóber 29-tól életbe lépett sza-
bályozásnak. A váltás nélkül
az érintett mentõhelikopte-
rek már nem repülhettek
volna lakott terület fölött.

BG

Folytatódhat
a légimentés

Költözniük kell a
temetkezési vállalkozóknak

A választások után tíz
nappal letették esküjüket
az újonnan megválasztott
képviselõk. Az ünnepi ala-
kuló ülésen az országgyûlé-
si képviselõ, valamint az
önkormányzati választáson
indult, de a testületbe nem
jutott jelöltek közül is töb-
ben részt vettek. A kezdés-
sel megvárták a 16 órát,
mert akkor járt le a válasz-
tással kapcsolatos jogorvos-
lat beadásának utolsó határ-
ideje.

A Himnusz hangjai után
Szirbik Imre újraválasztott
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Fabulya
Andrea Babits Mihály Ha-
zám! címû versét szavalta el.

A Helyi Választási Bizott-
ság elnöke ismertette a vá-
lasztás hivatalos és jogerõs
végeredményét. Oláh Katalin
elmondta, hogy a bizottság
tízszer ülésezett és több mint
100 határozatot hozott. A

kampányban négy kam-
pánysértést jelentettek be,
melyek közül kettõt érdem-
ben elutasított és egy jogsza-
bálysértést állapított meg. A
6-os és 7-es választói körzet
eredménye ellen fellebbezést
nyújtottak be, de a megyei
választási bizottság nem
adott helyt az újraszámolási
kezdeményezésnek. Oláh
Katalin elismerését és köszö-
netét fejezte ki a hivatal dol-
gozóinak, a választási és sza-
vazatszámláló bizottság tag-
jainak, külön a jegyzõnek és
aljegyzõnek a helyi választá-
si iroda munkájához nyújtott
segítségért. Az elnök a tájé-
koztatást követõen átadta a
megbízólevelet a megválasz-
tott képviselõknek, akik ezt
követõen esküt tettek. A pol-
gármester választás eredmé-
nyének bejelentését követõ-
en esküt tett Szirbik Imre,
aki már korábban átvette
megbízólevelét.

A polgármester székfogla-
lójában arról beszélt, hogy a
választás eredménye is köte-
lezi a város szolgálatára, és
szeretné azok bizalmát is el-
nyerni, akik nem rá szavaz-
tak. Egyben reményét fejezte
ki, hogy 5 év múlva egy sike-
res, a város fejlõdését ered-
ményezõ idõszakról számol-
hat be. Mint fogalmazott, a
vezetés felelõssége megosz-
lik, hiszem a lakosság dönté-
se alapján a polgármester és
a testület összetétele más po-
litikai irányultságú, amire
nem volt példa a rendszer-
változás óta. Ha a felek egy-
máshoz feszülnek, akkor
meddõ vitává fajul, mint
Szegeden, vagy elsötétül a
város, mint Esztergomban.
Létezik harmadik út is és le-
gyen ez a szentesi út: a kö-
zös gondolkodásé, ami vitá-
kon és egyeztetéseken át ve-
zet eredményre. 

(folytatás a 3. oldalon)

Új világ kezdõdik Szentesen HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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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
Móricz Beáta kereskedõt
(képünkön) kérdeztük.

– Áll a víz a földeken, nem
tudnak betakarítani és ta-
lajmunkát végezni a gazdák.
Az õszi termés háromnegye-
de még a földeken van és az
átvételi árak is elmaradnak
a tavalyitól.

– Sajnálom a gazdákat,
akiknek így teljesen kitoló-
dik a betakarítás és az õszi
elõkészületek. Az idei idõjá-
rás elég szélsõséges volt, ke-
vesen úszták meg valami-
lyen kár nélkül, ráadásul a
fogyasztók is hátrányát érzik
mindennek, hiszen emiatt lé-
nyegesen drágábbak a zöld-
ségek és gyümölcsök. 

– Naponta 2-3 állatot ér
bántalmazás, mely esetben a
rendõrség segítségét kérik.
Az állatvédõrség egyre több
településen jelen van, így be
tudnak avatkozni, ha kóbor-
ló, beteg vagy elaltatásra
váró állatokról van szó.

– Örülök, hogy vannak
olyan szervezetek, akik fog-
lalkoznak a bajba jutott álla-
tokon, segítenek nekik újra
megbízni az emberekben és
gazdát találni. A kóbor ku-
tyák és macskák sok problé-
mát okoznak. Úgy gondo-
lom, ez sosem lesz teljesen
megoldott feladat, mivel
akárhány generáció nõ fel,
felelõtlen állattartók mindig

is lesznek. Nagy segítség, ha
magánemberként is próbá-
lunk segíteni, és a saját álla-
tainkért is felelõsséget válla-
lunk úgy, ahogyan az egy ér-
telmes felnõttõl elvárható.

– Folytatódik a járdaépí-
tés a városban. Az önkor-
mányzat mintegy bruttó 30
millió forintot különített el
fenntartási és karbantartási
munkálatokra. Ezen felül a
további közel 10 millió fo-
rintból hat helyen folyik jár-
daépítés.

– Jó dolognak tartom a jár-
dák minõségének javítását,
hiszen mindenképp meg-
könnyíti a közlekedést, fõ-
ként az idõs lakosság szem-
pontjából nézve. Egyre szebb
a városközpont is, a díszbur-
kolat barátságossá teszi az
összképet. Még mindig sok
helyen nincs megfelelõ járda,
fõleg a kisebb utcákban,
vagy épp csak az egyik olda-
lon. Remélem, minél több
helyen élvezheti a lakosság
ezeket a fejlesztéseket, de azt

is szem elõtt kell tartani,
hogy emellett több égetõ
fontosságú probléma is van,
például a közbiztonság javí-
tása, elég, ha csak az elmúlt
hetek kerékpárlopásaira
gondolunk.

– Összesen 4,6 millió fo-
rintot osztottak ki a városi
ösztöndíjra pályázók kö-
zött. A felsõoktatásban ta-
nulmányokat folytató 161
diák vehetett át 15 és 50 ezer
forint közötti összeget.

– Pozitív, hogy az önkor-
mányzat próbál segíteni az
egyetemistáknak és a fõisko-
lásoknak. A legtöbb felsõok-
tatásban tanuló diáknak szá-
mos költsége van, aminek a
fedezésében nagy segítséget
nyújt az ösztöndíj. A város
cserébe azt szeretné, hogy ta-
nulmányaik végeztével itt-
hon kamatoztassák a meg-
szerzett tudást a fiatalok, vi-
szont ahhoz megfelelõ mun-
kahelyek létrehozása is szük-
séges, ennek hiányában a
frissdiplomások el fognak
innen menni. 

– Az óraátállítás története
közel 40 évvel nyúlik vissza.
Hazánk egynapi átlagos vil-
lamosenergia-fogyasztását
spórolhatjuk meg évente. Az
átállítás után átmenetileg
lassul a közlekedés, akár 2
százalékkal is nõ a balese-
tek száma az utakon.

– Most kaptunk egy órát,
amit tavasszal elveszítünk.
Ez általában nem szokott túl
jól jönni. Októberben azért
nem tartom szerencsésnek,
mivel így hamarabb sötéte-
dik, ilyenkor több áramot fo-
gyasztunk, ráadásul a mun-
kából, iskolából hazafelé tar-
tók sötétben közlekednek,
ami fokozottan balesetveszé-
lyes.

Mit szól hozzá
Móricz Beáta? Tisztelt szentesiek!

Internetes forrásokból,
majd diákjaink elbeszélésé-
bõl értesültünk arról, hogy a
szentesi középiskolai kollé-
gium néhány tanára október
9-én, a kötelezõ délutáni ta-
nulóidõ alatt egy párt kam-
pányrendezvényének köz-
vetlen szomszédságába vitt
ki kb. 40 tanulót. Diákjaink-
kal azt közölték a flash-
mobnak nevezett éneklés
céljaként, hogy legyen in-
gyen wifi Szentesen. Azt
azonban nem, hogy az úttest
túloldalán ugyanezzel az
ígérettel kampányol az egyik
polgármesterjelölt. A szülõk
is utólag értesültek a történ-
tekrõl. A flashmobon végig
jelen volt gimnáziumunk
igazgatója is.

Mi, a szentesi Horváth Mi-
hály Gimnázium tantestület-
ének 30 tagja visszautasítjuk
a gimnázium igazgatója és
igazgatóhelyettese neve által
is fémjelzett Változás kell! cí-
mû nyílt levél tartalmát és
stílusát. Véleményünk – és a
törvény! – szerint sem párt-
kampánynak, sem bármely
politikai nézet egyoldalú
erõltetésének nincs helye a
közoktatásban. Elkeserítõ-
nek tartjuk, hogy a város
gimnáziumának két vezetõje
– kihasználva pozícióját –
nyílt levélben szólítja fel „a

szentesi lakosokat a válto-
zásra”, vagyis nyíltan agitál
az egyik politikai párt mel-
lett, miközben a másik jelöl-
tet pocskondiázza pedagó-
gushoz nem méltó hang-
nemben. Mindezt teszi sze-
mélyes meggyõzõdésbõl,
mégis aláírásával a gimnázi-
um vezetõjeként nyilatkoz-
va. A gimnázium tantestület-
ének jelentõs része nem ért
egyet a postaládákba dobott
nyílt levél stílusával sem. A
személyeskedõ, durván bán-
tó hangnem nem lehet egyet-
len pedagógus magatartása
sem, ha a gimnázium „nevé-
ben” szólal meg. Elnézést ké-
rünk önöktõl a vezetõség he-
lyett. A levélrõl éppúgy nem
tudtunk, mint a „flash-
mobról”. 

Elutasítjuk azt az álságos
megközelítést, hogy a tanár
nem politizálhat. Miért ne le-
hetne egy pedagógusnak is
véleménye a közügyekrõl? A
probléma inkább az, ha ér-
telmiségi emberek közönyö-
sek tágabb közösségükkel
szemben. Azt azonban elfo-
gadhatatlannak tartjuk, ha
egyes tanárok a pozíciójukat,
különösen ha a rájuk bízott
gyerekeket használják fel a
saját pártszimpátiájuk ki-
nyilvánítására. Az utóbbi
eset visszaélés a gyerekek ki-
szolgáltatott helyzetével, a
tanár feladatával ellenkezik,

morálisan pedig végképp
vállalhatatlan. 

Mi továbbra is úgy véljük,
hogy a pedagógiai munka lé-
nyege a nevelés, ami szá-
munkra azt is jelenti, hogy
akaratunkat, értékrendün-
ket, világképünket nem erõl-
tetjük rá tanítványainkra, ha-
nem a tananyag átadása és
az érettségi vizsgára való fel-
készítés mellett hagyjuk,
hogy az útjukat megtalálva,
saját nézeteik szerint éljék
majd felnõtt létüket. Éppen
ezért nem viszünk ki diáko-
kat semmilyen párt kam-
pányrendezvényére az utcá-
ra, s ha más megteszi, tilta-
kozunk ellene.

Tisztelt szentesiek! 
Tudjuk, hogy önök között

sokan vannak, akik egykori
HMG-sek voltak, ma pedig
sokféle eszme szerint élik
életüket, és ez így van jól.
Hisszük, hogy az új generá-
ció tagjai is ezeket a padokat
fogják majd koptatni, és to-
vábbra is azt szeretnénk,
hogy politikai hovatartozás-
tól függetlenül biztos tudás-
sal, kreativitással és önálló
gondolatokkal rendelkezõ fi-
atalokat neveljünk a csalá-
dok, Szentes város, a magyar
nép és Európa számára egy-
aránt.

Bedõ Katalin
HMG PSZ titkár

32 tanár nevében 

Nem tanárhoz méltó stílus

A nyár kedvezõ idõjárása
bõséges gyümölcstermést
hozott. Nem volt uborkasze-
zon az irodalmi, mûvészeti,
társadalompolitikai folyó-
iratok januártól januárig
tartó szezonjában sem. Az
olvasók, már ha vannak
még olvasók, szüretelhettek
egész évben. A folyóiratok
bõkezûen ontották a ter-
mést. Közbevetõleg meg
kell jegyeznem: a kecskemé-
ti barackpálinkáról már az
1600- as évekbõl vannak jó
feljegyzések, kellemes és
nemzetközileg is ismert ter-
mék, lényegesen fiatalabb
nála a kecskeméti Mercedes
gyár, ami ha lehet, még az
elõbbinél is híresebb. Mind-
két termék kellemesé teheti
és ki is olthatja sokak életét.
(Teszi is!) Hozzájuk képest a
kecskeméti FORRÁS címû
folyóirat szinte ismeretlen,
hatása az elõbbiekhez ké-
pest elhanyagolható, hiszen
a FORRÁSTÓL még nem ré-
szegedett le senki, nem gá-
zolt halálra senkit, mégis in-
kább róla, az októberi szám-
ról írok most ismertetõt.
Esett már szó korábban a fo-
lyóirat fõmunkatársáról: Bu-
da Ferenc költõrõl. Az õ irá-
nyultsága, szerzõk és mû-
vek iránti szimpátiája hatá-
rozza meg a lapot. Ez ebben

az esetben erényként emlí-
tendõ, mert ezáltal lesz
megkülönböztethetõ a For-
rás (nem más, hagyományos
mosóporoktól), más irodal-
mi és mûvészeti folyóiratok-
tól. Podmaniczky Szilárd
kisprózáit ismerik azok is
akikhez a megyei napilap
eljut. Most Altatódal címû
történetét versben mondja
el. Õt követi az inkább köl-
tõként ismert Tornai József
Apám címû kisprózája. Ne-
hogy formabontás híján el-
unja magát az olvasó, õt kö-
veti az 1945-ben Újvidéken
született Maurits Ferenc fes-
tõ, grafikus verse! Ezt köve-
tõen már visszatérnek a
szerkesztõk a hagyomá-
nyokhoz és 16 színes grafi-
kát közölnek Maurits-tól,
akinek rendkívül izgalmas
életútja és mûvész pályája
iránt érdemes több érdeklõ-
dést tanúsítani. Szintén újvi-
déki JELENSÉG következik.
A performer, (Átkozom egy-
kori tudatlanságom, a 70-es
évek Kis határátlépõ útleve-
lével rendszeresen a szabad-
kai olasz piacra járva, mit
sem tudtam az akkor ott
elõadott per-formancairól!)
költõ, színésznõ: Ladik Ka-
talin Vadhús címû készülõ
regényének részlete érde-
kes, érdekfeszítõ olvasmány.

Ferdinandy György írásai-
val egyre gyakrabban talál-
kozhatunk folyóiratainkban.
1935. október 11-én született
az író, talán még nem túl
megkésett köszönteni õt.
Ferdinandy 1956- ban pár
hetet járt az ELTE BTK ma-
gyar - francia szakára. A vi-
har Franciaországba sodorta,
ott szerzett diplomát, majd a
trópusokon, Puertó Ricóban
tanított. Költõ, író, egyetemi
tanár, a SZER volt munkatár-
sa. A hazai és a nyugati kor-
társ magyar irodalom egyik
legértõbb ismerõje. Az itt kö-
zölt: Lábjegyzetek V. címû
írás ebbõl ad ízelítõt. A terje-
delmi korlátok miatt, tovább
már csak szinte címszavak-
ban. Darvasi Ferenc beszél-
get Vathy Zsuzsával, Novák
László Ferenc, Beke József,
Gömöri György, Büky László
tanulmánya más, más témá-
ban érdekes olvasmány. A.
Gergely András egy csokor
könyvismertetõt publikált.
(Történetek nyoma, terek vi-
lága, mindennapok értelme-
zései) Pósa Zoltán a magyar
- bolgár Doncsó Tosev brevi-
áriumát ismerteti. (EGY
BOLGÁR VALLOMÁSAI)
Alföldi Jenõ írása zárja az
októberi FORRÁST. Az írás
témája a KALANGYAcímû
délvidéki folyóirat, amely
1932 - 1944 közt jelent meg.
A témában Pintér Lajos írt
szakdolgozatot 1976 - ban. A
szakdolgozat digitalizálva
megtalálható a világhálón.

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Gazdag Termés

Valóban egy új fejezet kez-
dõdött el Szentes város életé-
ben. Egy „Nyílt levél a szen-
tesiekhez!” megosztotta a
választásra jogosultakat.
Hogy mennyire érte el a cél-
ját, azt majd a „helytörténé-
szek értékelik.” De mielõtt
átadjuk a terepet a helytörté-
nészeknek, érdemes meg-
nézni, hogy kik adták nevü-
ket ehhez a nyílt levélhez?

Iskolaigazgató, helyettese,
tanárok és a kórház megbí-
zott igazgatója. Elgondol-
koztató ez a névsor azért,
mert talán ezeknek az embe-
reknek kellene a legnagyobb
toleranciát mutatni mások
véleményével szemben. Köz-
tudott, hogy a tanárok és az
orvosok is mindig az érdek-
lõdés középpontjában áll-
nak. Ezek azok az értelmisé-
gi csoportok, akik talán a
legerõsebb véleményformá-
lók egy szûkebb közösség-
ben. A tanár még mindig
modell a diák számára. Ha
ilyen modell áll a gyermek
elé, akiben ennyi gyûlölkö-
dés van, vajon milyen gyer-
meket nevel, milyen példá-
val szolgál?

„A változás, az kell!“
Felmerült az a kérdés is,

hogy nevelõtestületek, illet-
ve az orvos- és nõvértársa-
dalom ott áll-e vezetõje mö-
gött? A Horváth Mihály
Gimnázium nevelõtestülete
már tiltakozott ez ellen a le-
vél ellen. 

Ez a levél nem az okos ér-
velést mutatja be, amit jó
lenne megtanítani diákjaink-
nak. Ez a levél azt üzeni,

hogy konfliktushelyzetben
az ellenfelet szidalmazzuk,
hiteltelenítjük, a támogatóit
fenyegetjük, nem pedig ér-
velünk saját meggyõzõdé-
sünk  mellett. Ezzel pedig
rossz irányba tereli a diáko-
kat. 

A Szirbik Imre vezette ön-
kormányzat mindig meghív-
ta a városban mûködõ repre-
zentatív szakszervezeti veze-
tõket. Nemcsak a testületi ér-
tekezletekre invitáltak ben-
nünket, hanem a bizottsági-
akra is. Külön kiemelném,
hogy nem egyszer kérték a
társadalmi szervezetek véle-
ményét. De talán a legfonto-
sabb, hogy az érdekegyezte-
tésbe is bevontak bennünket.
Mit is jelentett ez konkrétan?
Amíg az általános iskolák és
a középiskolák a szentesi ön-
kormányzat fennhatósága
alá tartoztak, áprilisban vagy
májusban áttekintettük a pe-
dagóguslétszámot és a beíra-
tott diákok létszámát.  Az
önkormányzat próbálta „át-
járhatóvá” tenni az iskolákat,
ami azt jelentette, ha az
egyik iskolában kevesebb
gyermek volt, a pedagógust
átirányították egy másik in-
tézménybe, ahol szükség
volt rá, nem került ki az „ut-
cára”. Még egy elgondolkoz-
tató tény: ezek az intézmé-
nyek, amikor még az önkor-
mányzathoz tartoztak, min-
dig kaptak étkezési utal-
ványt. Az óvodákban még
ma is megkapják ezt a jutta-
tást. 

Régebben kizárták a politi-
kát az iskolákból, sõt, még

arra is ügyeltek, hogy a pár-
toktól függetlenek maradja-
nak. Most a fenntartó miért
nem protestál a nyíltan pár-
toskodó magatartás ellen?
Mintha nem lenne érvény-
ben a pedagógusokra vonat-
kozó etikai szabályok kóde-
xe.

A szentesi KLIK alá tartoz-
nak az általános iskolák és
egy középiskola. A Pedagó-
gusok Szakszervezete repre-
zentatív, tehát alkalmas arra,
hogy bekapcsolódjon az ér-
dekegyeztetésbe. Az elmúlt
években a KLIK egyszer sem
kérte a szakszervezet véle-
ményét, nem vettünk részt
érdekegyeztetésen. Nincs tá-
jékoztatás a szentesi általá-
nos iskolákról (gyermeklét-
szám, indított elsõ osztályo-
sok stb.), a középiskoláról.

Most ismét visszatérek az
elsõ mondatomhoz: „ A vál-
tozás, az kell !” De nem a
polgármester személyében
és eddigi politikájában – ezt
a szentesiek többsége eldön-
tötte október 12-én. Akár
örülünk ennek, akár nem:
mindannyian szentesi polgá-
rok vagyunk, együtt kell él-
nünk, dolgoznunk, boldo-
gulnunk ebben a városban.
Pártpolitikai alapon ne te-
gyünk, ne szítsunk különb-
séget az iskolákban, orvosi
rendelõkben, sem egyéb
munkahelyeken!

Szobota Imréné
a Pedagógusok

Szakszervezetének
Szentes járási és városi

titkára

A vál tozás, az kel l !
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A képviselõ - testü let  tagja i

(folytatás az 1. oldalról)
Szirbik Imre idézte Kósa

Lajost, aki szerint csukjuk be
a választási dossziékat. Ha
valaki hordoz tüskét, üljön le
egy ital mellett, beszéljék át
és menjünk tovább. Az el-
múlt napokban valamennyi
jelölt megnyilvánulását át-
nézte, és sok olyat talált, ami
érdemes továbbvitelre és
megvalósításra. A következõ
napokban megnézik a meg-
valósítás lehetõségét, a fel-
adat megosztásának lehetõ-
ségét a helyi, megyei és
országos politika szintjén.
Utalt a polgármesterek vitá-
ját befejezõ hármas kézfo-
gásra, partner szeretne lenni
nyitott gondolattal mindenki
felé. A pártagkönyveket te-
gyék a fiókba, hagyják a fo-
lyosón és legjobb ismereteik
szerint Szentes javát szolgál-
ja mindenki.

Farkas Sándor országgyûlé-
si képviselõ szerint is új
helyzet alakult ki, amire még
nem volt példa és új világ
kezdõdik Szentesen. A jobb-
oldali fideszes többség és
baloldali kisebbség a balol-
dali polgármesterrel új hely-
zetet hozott. A polgári kor-
mányzat és jobboldali testü-
let mellett van egy kisebb-
ség. – Mindannyiunk felelõs-
sége, hogy ezzel a helyzettel
hogyan tudunk élni és azt a
város javára fordítani. Tud-
juk, a nagypolitika megcím-
kézi a településeket és a sze-
mélyeket. Ez a testület más-

képp, jobban mûködik majd,
mint korábban. Az egyezte-
tések sokkal fontosabbak
lesznek, mint eddig bármi-
kor, annak érdekében, mit
tud a testület a város javára
adni – mondta Farkas Sán-
dor. Az országgyûlési képvi-
selõ és a polgármester elõze-
tesen megegyezett egy olyan
testület létrehozásában,
amely tagjai a bizottsági el-
nökök lehetnek. A bizottság
elõzetesen tárgyal a legfon-
tosabb ügyekben, a rendel-
kezésre álló lehetõségek mi-
nél jobb kihasználása érde-
kében. – Meg kell próbálni

partnernek lenni, együttmû-
ködni, de ez nem lesz zök-
kenõmentes. Nem hiszem,
hogy Szentesen az követke-
zik be, amire a polgármester
célzott. A Fidesz-KDNP kép-
viselõi nevében kijelenthe-
tem, Szentesért fogunk dol-
gozni – fogalmazott Farkas
Sándor országgyûlési képvi-
selõ, aki mindenkinek ered-
ményes munkát kívánt.

Szirbik Imre elõterjesztette
a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat módosítását, ami
szerint egy társadalmi meg-
bízatású alpolgármestert vá-
lasztanak, és módosítják a

bizottságok szerkezetét a ko-
rábbi 5 helyett 6 bizottság
jött létre. A szociális és
egészségügyi mellett önálló
lakásügyi bizottság mûkö-
dik, elõbbit Chomiak Walde-
mar (Fidesz), utóbbit Krausz
Jánosné (MSZP) vezeti. A jogi
bizottság élén Rébeli-Szabó
Tamás (Fidesz), a pénzügyién
Móra József (MSZP), a mûve-
lõdésién Kovács János (Fi-
desz), a városrendezésién
Antal Balázs Tibor (Fidesz)
áll. Szabó Zoltán (Jobbik) és
Horváth István (Pálmások
Szövetsége) véleménye sze-
rint az októberi választáson

kapott szavazatok arányát
tekintve kevés az egy-egy
hely számukra az egészség-
ügyi, illetve a városrendezési
bizottságban. Horváth Ist-
ván arról érdeklõdött, mi-
lyen elvek alapján, kik dön-
töttek az elõterjesztés elõké-
szítésében, mivel a pálmások
képviselõje nem vett részt az
egyeztetéseken és tudomása
szerint a Jobbik képviselõje
sem. Véleménye szerint a
megszervezett szavazatok
alapján 7 bizottsági hely jár-
na részükre, de csak négyet
kaptak. Sztantics Csaba jegy-
zõ válaszában elmondta, a
bizottsági névsort a két leg-
nagyobb frakció terjesztette
be Antal Balázs és Móra Jó-
zsef frakcióvezetõk javaslata
alapján, és a képviselõ-testü-
let dönt a kérdésben. Hor-
váth indítványozta, hogy a
pénzügyi bizottság létszáma
bõvüljön egy Fidesz és egy
Jobbik hellyel, a mûvelõdési
bizottság pedig egy MSZP és
egy Pálmások taggal, a testü-
let azonban nem támogatta a
javaslatát.

Szabó Zoltán (Jobbik) a
választási eredményt szám-
szerûsítve példázta az el-
osztható helyek arányát. A
Fidesz tízszer, a baloldal öt-
ször több tagot adott a bi-
zottságba a Jobbiknál. A
frakcióvezetõk által benyúj-
tott névsort egy tartózkodás

mellett elfogadta a testület.
A döntést követõen a bizott-
ságokba bekerült külsõs ta-
gok esküt tettek.

Az elõzetes egyeztetések
során a többségi Fidesz frak-
ciónak ajánlotta az alpolgár-
mesteri tisztséget, de a több-
ségi frakció nem élt a lehetõ-
séggel. Ezek után a polgár-
mester Demeter Attilát java-
solta, aki 20 éve dolgozik
képviselõként a városért. A
titkos szavazás eredménye-
ként 14 igen és egy tartózko-
dás mellett támogatták De-
meter Attila társadalmi al-
polgármesterré választását.
Javadalmazása a törvény ál-
tal megszabott, a polgármes-
ter illetményének 27-45 szá-
zaléka közötti összeg lehet.
A polgármester javaslatára a
felsõ értéket határozták meg,
ami 235 ezer forint bruttó fi-
zetés havonta. A polgármes-
ter fizetésérõl nem kellett a
testületnek szavaznia, azt
ugyanis a törvény szabja
meg. Az õsztõl hatályba lé-
pett módosítás értelmében a
települések elsõ embere a
helyettes államtitkár illetmé-
nyének arányában kapja il-
letményét. A 10 és 30 ezer
közötti lakosságszámú tele-
pülésen a 70 százalék jár,
ami bruttó 523 ezer forint. 

A testület várhatóan még
két rendes ülést tart idén,
idõpontjai november 14. és
december 12.

Besenyei Gábor

Új világ kezdõdik Szentesen

Demeter Attila, a 4. sz. vá-
lasztókörzet képviselõje, al-
polgármester fogadóórát tart
november 5-én, szerdán 17
órakor. A Csongrádi út 3. sz.
alatt a Vízmû épületébe várja
az érdeklõdõket, ahol az ön-
kormányzat féléves munká-
ját értékeli.

Alpolgármesteri fogadó-
óráján november 6-án, csü-
törtökön 14–16 óra között a
polgármesteri hivatal emeleti
irodájában fogadja az érdek-
lõdõket.

Szirbik Imre
polgármester

MSZP-DK-EGYÜTT-PM

Dr. Demeter Attila
alpolgármester

MSZP-DK-EGYÜTT-PM

Dr. Chomiak Waldemar
FIDESZ-KDNP

Kovács János
FIDESZ-KDNP

Sipos Antal
FIDESZ-KDNP

Dr. Rébeli-Szabó Tamás
FIDESZ-KDNP

Dr. Szabó Andrea
FIDESZ-KDNP

Krausz Jánosné
MSZP-DK-EGYÜTT-PM

Antal Balázs Tibor
FIDESZ-KDNP

Bujdosó Tamás Károly
FIDESZ-KDNP

Hevesi-Tulipán Edit
FIDESZ-KDNP

Horváth István
Pálmások

Kiss Csaba
MSZP-DK-EGYÜTT-PM

Móra József
MSZP-DK-EGYÜTT-PM

Szabó Zoltán Ferenc
JOBBIK

Fogadóóra és
fogadónap

Megalakult a roma kisebb-
ségi önkormányzat október
27-én. Oláh Katalin, a válasz-
tási bizottság elnöke az ala-
kuló ülésen elmondta, hogy
a névjegyzékbe jelentkezõ
207 választópolgár közül 72
fõ ment el szavazni, egy sza-
vazat érvénytelen lett. A hat
jelölt közül a roma települési
nemzetiségi önkormányzat
tagjai lettek Bari István,
Kisalbert Antal, Lévai Ede
Józsefné és Varga Ferenc,
mindannyian a Lungo Drom
szervezet képviseletében. A
képviselõk eskütételét köve-
tõen elnöknek választották
Varga Ferencet, az elnökhe-
lyettesnek Kisalbert Antalt
szavazták meg.

Az új elnök a települési ön-
kormányzattal együttmû-
ködve képzeli el a jövõbeni
munkát és szeretne politika-
mentes érdekképviseletet el-
látni. A 15 éve Szegváron élõ,
de tõsgyökeres szentesi Var-
ga Ferenc jelenleg a járási hi-
vatal roma referenseként dol-
gozik és terve szerint a hiva-
tal épületében lenne a roma
önkormányzat székhelye.

Nemzetiségi
önkormányzat
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Mint már korábban beszá-

moltunk róla, jövõre lép élet-
be a szociális temetés is,
mely mondhatni ingyenessé
teszi a temetkezést azon rá-
szorulók számára, akik sze-
mélyes közremûködést vál-
lalnak hozzátartozójuk vég-
sõ nyugalomra helyezésé-
ben. A költségeket az utolsó
lakhely szerinti önkormány-
zat fedezi. 

A temetkezési vállalatok-
nak egyelõre fogalmuk sincs
róla, hogyan zajlik majd
mindez a gyakorlatban. Egy-
elõre túl sok a kérdõjel, rá-
adásul elõreláthatólag a szo-
ciális temetések során elvég-
zett munkáik (pl. szociális
hamvasztás) nem fognak
megtérülni. 

– Inkább a rászorulók
anyagi támogatásán kellett

volna többet gondolkodni.
Az Igazságügyi Minisztéri-
um rajtunk keresztül próbál-
ta megbecsülni, hogy hány
szociális temetés lesz jövõre.
Lehetetlen ezt prognosztizál-
ni – részletezte a temetkezési
vállalkozó.

A szociális temetéshez ér-
demben nem kívánt hozzá-
szólni Bihari László. A Mécses
2001Temetkezési Szolgáltató
Bt. vezetõje szakmabeli tár-
saihoz hasonlóan kevesli az
erre vonatkozó információ-
kat. Vállalkozására külön
terhet ró, hogy az új telephe-
lyen építkeznie kell, mivel az
ott álló épület nem felelt
meg a vállalkozás létesítésé-
hez szükséges feltételeknek.
Hitelt vettek fel, a család
anyagi forrásait is igénybe
vették, de bíznak benne,
hogy ez a döntés nem végle-

ges. A jelenlegi ingatlan érté-
kesítése sem lesz egyszerû
dolog, de bíznak benne,
hogy a Kiss Zsigmond utca
18 szám alatt is megtalálják
õket a jövõben. 

A szociális temetkezésre
vonatkozó szabályozás több
ponton is kiszolgáltatja a rá-
szoruló hozzátartozókat, to-
vábbá – ahogy a szakma vé-
leményezte – megalázó hely-
zetbe hozza a temettetõt. A
gyászoló család kézben vihe-
ti a ravatalozóból az elhuny-
tat a sírhelyig, amit elõzõleg
maga ásott ki, és ha elfárad,
vagy problémája akad a ko-
porsó leengedése során, a te-
metkezési vállalkozó hátra
tett kézzel nézheti, de nem
segíthet. Sem fizetség ellené-
ben, sem puszta jóindulat-
ból.

L.É.

Költözniük kell a
temetkezési vállalkozóknak

Elsõ alkalommal vett részt
Szentes a kilencedik alka-
lommal rendezett Süllõfesz-
tiválon. A pénteki napon be-
mutatkozott a Pengetõ Cite-
razenekar, a Jövõnkért Nép-
táncegyüttes és a Zenével a
Rákos Gyermekekért Alapít-
vány gitárcsoportja. A fellé-
põk nagy sikert arattak. A
mûsorok elõtt forró szentesi
gombóclevessel, valamint
Kardos Évának és Füsti-Mol-
nár László szentesi kemencé-
ben sült csíramáléjával kí-
nálták az érdeklõdõket,
akiknek lehetõségük volt a
Szentesrõl szóló kiadványok
megtekintésére is. A csíra-
málé sok érdeklõdõt von-
zott, többen kérték el a re-
ceptjét, és volt olyan is, aki-

ben régi gyermekkori emlé-
keket idézett fel. A gyerekek
kipróbálhatták a Szentesi ki-
festõkönyvet, ami nagy si-
kert aratott. Az új kiadvány-
ból, valamint a fesztiválra
készült kulcstartóból és
hûtõmágnesbõl is sokan vit-
tek otthon lévõ gyermekeik-
nek, unokáiknak.

A pénteki hivatalos feszti-
válnyitón Szirbik Imre szente-
si és Balassa Balázs szigligeti
polgármester a két település
évtizedes jó kapcsolatáról
beszélt. A Szigligeten régóta
mûködõ diáktábor sok szen-
tesi számára egyet jelent a
Balatonnal.

A négy nap alatt a rossz
idõ ellenére is sokan elláto-
gattak a programokra. A

szervezõ Szigligeti Turiszti-
kai Egyesület alelnöke, Bá-
rány Éva elégedetten nyilat-
kozott a rendezvény végén.
Ennyi csapadékra ugyan
senki sem számított, de meg-
oldották a helyzetet a vásá-
rozók költöztetésével, szal-
mával szórták fel a strandot 

A szentesi szervezõk sze-
rint fontos, hogy egy érdek-
lõdõ hogyan lát bennünket,
és a Süllõfesztivál egy remek
alkalom volt Szentes bemu-
tatására. Olyan programokat
igyekeztek összeállítani, ami
a város egy kulturális szige-
tét mutatta be. A szervezõk
ezúton köszönik a résztve-
võknek, hogy vállalták a vá-
ros képviseletét és növelték
jó hírét.

Kevesebb szénhidrát, mi-
nimális cukor és só, sokkal
több tejtermék, zöldség és
gyümölcs. Rántott hús két-
hetente egyszer, hal minden
héten, a hurka-kolbászt pe-
dig egyszer s mindenkorra
el lehet felejteni, legalábbis
a menzákon. 2015 január el-
sejével – most már becsszó-
ra – hatályba lép ugyanis az
a rendelet, amely elvileg
egészségesebb mederbe te-
reli  a  közétkeztetést im-
már Szentesen is.

A tanévkezdésre tervezett
Mintamenza Program a kor-
mány válasza egy 2008-as
felmérésre, amely „ kataszt-
rofálisnak ” minõsítette a ha-
zai óvodák és iskolák men-
zakínálatát. A mintaétrend
az egészséges életmódra „
gyúr”: kevesebb zsírt, cukrot
és 80 százalékkal kevesebb
sót tesz a gyerekek asztalára.
A hat évesnél fiatalabb kor-
osztálynál január elsejével,
a többieknél fokozatosan
2021-ig kell elérni a kívána-
tos 5 gramm só/nap adagot.

A „fizetõvendégek”, más
néven szülõk leginkább ettõl
a „mesebeli fordulattól” tar-
tanak, vagyis attól, hogy a
gyerek só nélkül nem eszi

meg az ebédet. Egy kétgyer-
mekes családnak jelenleg át-
lagosan 22 ezer forintba ke-
rül havonta a menza. Ennyi-
ért kapnak a gyerekek tízó-
rait, ebédet és uzsonnát. A
gyermekélelmezési konyhát
5 évvel ezelõtt 360 millió fo-
rintból újította fel az önkor-
mányzat. A legalább 40 fõt
foglalkoztató nagyüzemben
3300 adag étel készül napon-
ta. A konyha vezetõje szerint
jogos a szülõk félelme: -Egy
éve próbálunk ráhangolódni
az új étrendre, és sajnos nem
jók a visszajelzések. – mond-
ta Dohányné Jelenfi Anna. –
Legendásan jó teát fõztünk,
a mostanit nem isszák meg
a gyerekek. Megpróbáljuk
zöldfûszerekkel kiváltani a
sót, mit mondjak, nem sok
sikerrel. 30 százaléknál ma-
gasabb zsírtartalmú hús
nem kerülhet majd az étlap-
ra, a sovány színhúsok pe-
dig drágák.

Novák Katalin, az Emberi
Erõforrások Minisztériumá-
nak államtitkára nemrégiben
egy sajtótájékoztatón min-
den érintettet megnyugta-
tott: a szaktárca tesztelte a
rendszert, nem lesz áreme-
lés. Dohányné kevésbé opti-

mista: szerinte ilyen minõsé-
gi elõírások mellett nem so-
káig tudják tartani a 300 fo-
rintos árat. Attól tart, folyta-
tódik az a tendencia, hogy
aki teheti, kivonul a közét-
keztetésbõl, pontosabban át-
vonul az iskolához legköze-
lebbi kifõzdébe, ahol hason-
ló áron „ehetõbb” ebédet
kap. Az éttermekre ugyanis
nem vonatkozik az egész-
ségõrzõ rendelet. Ez pedig
elõbb - utóbb a központi
konyha leépítéséhez vezet.

A szaktárca a konyhák fel-
készületlenségével indokolta
a fél éves „csúszást”, – a
Gasztro Szentes Kft. ügyve-
zetõje szerint a rendelet  in-
kább a szülõket érte váratla-
nul: – Iszonyatos az ellenál-
lás, a konyhákat tényleg
évek óta „trenírozza” az
ÁNTSZ, de a szülõknek és
pláne a gyerekeknek senki
sem szólt. Õk nem akarnak
párolt zöldséget enni. A
Mintamenza kínálata fény-
évekre van az otthoni rutin-
tól. Egyébként hogy fõzzek
300 forintos ebédet az 1600
forintos halból? –mondta el
aggályait Bányai Zsolt. – A
közétkeztetés rendkívül
nyomott áron, gyakorlatilag

önköltségen dolgozik. A
gazdaságos mûködés érde-
kében muszáj lesz legalább
10 százalékot emelni az ára-
kon- tette hozzá a két egyhá-
zi iskola beszállítója.

Vajdovich Éva gyermek-
gyógyász- gasztroenteroló-
gus fõorvosnõ szerint szak-
mailag nagyjából rendben
van a rendelet, de lehetne
erélyesebb. – Az elmúlt húsz
évben gátlástalanul öntötték
a gyerekekre a nem minden
szempontból ellenõrzött
élelmiszerek tömegét. A pro-
fitorientált élelmiszeripar ál-
dozatai itt ülnek a rende-
lõmben olyan életre szóló
autoimmun betegségekkel,
amelyek nagymértékben az
adalékanyagok számlájára
írhatóak. A súlyos bélgyulla-
dással járó Crohn betegséget
például 20 évvel ezelõtt tan-
könyvbõl tanultuk az egye-
temen, most a legfiatalabb
betegem csecsemõkorú. Úgy
gondolom tehát, jó irányba
lépett a kormány, de az biz-
tos, hogy a jelenlegi finan-
szírozási keretek között a
közétkeztetés reformját nem
lehet megoldani. A plusz
költségeket pedig nem a
szülõkre kellene hárítani, hi-

szen egészséges gyerekek
nevelése az államnak is jó
befektetés, a TB finanszíro-
zás szempontjából is. Szóval
hiányolom a rendelet mellõl
a pénzt és a szakembereket.
E nélkül – pusztán egy ren-
delettel – nem érünk célt -
mondta lapunknak a fõor-
vosnõ és hozzátette: kifogá-
solja a bölcsõdés korosztály
tejadagjának zsírtartalmát és
nem érti, hogy a zsír helyett
miért engedi a rendelet a
szintetikus margarin hasz-
nálatát.

Szendi Gábort – az egyre
népszerûbb –, paleolit diéta
hazai képviselõjét is ez ag-
gasztja leginkább a „Minta-
menzával” kapcsolatban: –
A só- és zsírcsökkentés, na
meg a tejfogyasztás kötelezõ
elõírása szerintem egy rend-
kívül egészségtelen étrend
ráerõltetése védtelen gyere-
kekre. Ez már az ember leg-
személyesebb ügyeibe való
beavatkozás, a „tudomány”
nevében – reagált megkere-
sésünkre a pszichológus.

B. Nagy László, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
egykori vezetõje a „Minta-
menza” kapcsán tavasszal
arról beszélt: – Meg kell szó-

lítani a helyi termelõket és
iparosokat, a menzák hasz-
náljanak jó minõségû, hely-
ben termelt alapanyagokat.
Ilyen szempontból a közbe-
szerzési törvény – amely a
minõség helyett az árat pre-
ferálja – hibás. 

B. Nagy azóta ment, a
közbeszerzés rendszere ma-
radt. A kistermelõket segítõ
együttmûködési megállapo-
dás pedig nem született- tá-
jékoztatott bennünket Bugár
Dániel az Ipartestületek Or-
szágos Szövetségének titká-
ra.

A közétkeztetés 2008-as
átvilágítása egy másik prob-
lémára is felhívta a figyel-
met. Gyakran elõfordul,
hogy a gyerekeknek mind-
össze 10-15 percük van az
ebéd elfogyasztására és ezen
a reformétrend sem segít.
Ha ilyen szempontból néz-
zük a dolgot, lényegében
mindegy is, hogy a srácok-
nak a párolt brokkolit vagy a
sült krumplit nincs idejük
megenni.

A központi konyha veze-
tõje október végére ígérte
a Mintamenza Program-
hoz idomuló árkalkulációt.
Hogy január 1-tõl mennyibe
kerül majd az ebéd, a leendõ
képviselõ-testület dönti el.

Börcsök

„Nem zárták el, csak takarékra tették”

Szentesen is lesz „mintamenza”

Az elmúlt héten leesett 25-
30 milliméter csapadék hatá-
sára ismét 10 ezer hektár kö-
rüli a belvizes terület nagy-
sága. A térségben a talajok a
szeptemberi belvizek miatt
már telítettek voltak, így az
újabb nagy mennyiségû csa-
padék hatására újabb elönté-
sek keletkeztek. A katasztró-
favédelem tájékoztatása sze-
rint a csütörtökön és pénte-
ken lehullott nagy mennyisé-
gû csapadék pincéket, alag-
sorokat is elöntött. A kataszt-
rófavédelem ügyeletére a
legtöbb bejelentés Csongrád
és Szentes térségébõl érke-
zett, itt öt-öt esetben végez-
tek mûszaki mentési munká-
latokat a tûzoltók. A csapa-
dékvíz fõleg ingatlanokat ve-
szélyeztetett. Kitelepítésre
sehol sem volt szükség, sze-

mélyi sérülés egyik esetben
sem történt. Szombaton már
csökkentek az esõzésekkel
kapcsolatos bejelentések,
mindössze három helyen
kellett a csapadékvizet eltá-
volítani a városban. A fel-
ázott talajban több fa gyökér-
zete meglazult és kifordult a
földbõl, többek között a Li-
getben is. Hétfõn a Nagy-
hegy sor egyik lakóépülete
körül a felgyülemlett az esõ-
víz miatt kellett szivattyúz-
niuk a  tûzoltóknak.

Az Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság tájékozta-
tása szerint Szentes térségé-
ben I. fokú területi belvízvé-
delmi készültség van ér-
vényben. Az elöntött terület
nagysága a térségben 10150
hektár.

BG

Nõtt a belvíz
A RENERGY projekt kere-

tében elkészült a Szentes
megújuló energia felhaszná-
lási lehetõségeit és energia-
hatékonysági lépéseit megfo-
galmazó helyzetfelmérés és
megvalósítási terv. A prog-
ram célja a megújuló energia
hasznosítás érdekét szolgáló
technológiák, projektek, kö-
zösségi és helyi megoldások
eredményeinek bemutatása.
A munkában 9 európai uniós
tagállamból 12 partner kép-
viseltette magát. A három
éves együttmûködés ered-
ményeként elkészült helyi
akciótervekbõl, egy európai
uniós energetika-politikai
ajánlást fogalmaztak meg a
partnerek bevonásával. 

A közös munka során a
szentesi szakemberek tanul-
mányutakon ismerkedtek a
többi résztvevõ eredményei-
vel, és természetesen a part-
nerek is jártak városunkban. 

A RENERGY projekt záró
konferenciájára október 15-
16-án került sor Brüsszelben
az Európai Parlament konfe-
rencia termében. A tanácsko-
záson Szirbik Imre polgár-
mester, Móra József önkor-
mányzati képviselõ, Döbrössy
Iván, az SZVSZ Kft. ügyveze-
tõje, Kecskés Józsefné energeti-
kus és Szántai Szilvia projekt-
menedzser képviselte Szen-
test.

Zárult az
energiaprogram

november 4-én, kedden 18
órakor kezdõdõ filmklubban
a Kihallgatás címû színes,
lengyel filmet vetítik.

November 5-én, szerdán
18 órakor Versek pohár bo-
rok felett címû borest vendé-
ge Gulyás Ferenc, Európai
borlovag. Közremûködik a
Baka István versmondó kör
és a Krúdy Gyula Baráti Kör.

A könyvtárban...

Bemutatkoztunk a
szigligeti SüllõfesztiválonA ligeti futópálya egy része is vízben állt.
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A Zsoltáros szavaival
kezdte ünnepi beszédét az
56-os forradalom és szabad-
ságharc, valamint a köztár-
saság kikiáltásának évfordu-
lója alkalmából rendezett vá-
rosi megemlékezésen Ho-
moki-Nagy Mária (kis képen)
professzor, a város díszpol-
gára a megyeháza díszter-
mében. Majd kérdésekkel
folytatta: Vajon ezen a napon
boldogok vagyunk? Tudunk
ünnepelni egyenes derékkal,
felemelt fejjel egymás sze-
mébe nézve mondani: örü-
lök, hogy itt vagyok és
együtt tudunk emlékezni 56
hõseire minden más gondo-
lat nélkül? Így jöttünk a ko-
szorúzásra? Nem azért, mert
megszólnak ha nem, vagy
mert nincs más dolgom?
Mások otthon maradtak,
mert ma nem kell dolgozni
és csinálhatnak valami
mást? 2014-ben ugye nem
fog új arcot ölteni a hazug-
ság? Mert az táptalaja a zsar-
nokságnak, a zsarnok fél ki-
mondani az igazságot. A
zsarnok zsarnokot szül és
baj, ha õt mások is segítik.

A szónok ezt követõen
1848 eseményeivel vont pár-
huzamot. Akkor is és 1956-
ban is a zsarnokság ellen
keltek fel a fiatalok. – Ma
merjük-e kimondani az igaz-
ságot? Merjük-e kimondani
azt, hogy október 23-ikát
azért muszáj ünnepelni,
mert emlékezni, emlékeztet-
ni kell mindenkit arra, ami-
nek soha többé nem szabad
megtörténnie ezen ország
történetében, e nép életében.
Emlékeztetni kell arra a féle-
lemre, amit a hazugok kel-
tettek, akik azt hitték, hogy
övék az emberi lelkek feletti
hatalom. Tudnunk kell ez el-
len ma is védekezni. Tud-
nunk kell megtanulni, ho-
gyan hajoljunk le az eleset-
tekhez. Tudnunk kell észre-
venni a nyomort jelentõ sze-
génységet. Tudnunk kell vé-
dekezni a média zsarnoksá-
ga ellen, amely nem restelli
megalapozatlan hírekkel
tömni az emberek fejét. Tud-

nunk kell bocsánatot kérni
és megbocsátani. Csak egy-
más kezét fogva tudjuk e
gyönyörû haza jövõjét építe-
ni. Ugye, mi itt Szentesen
már ki tudjuk mondani az
igazságot, hogy csak együtt,
kézen fogva, az igazságot ki-
mondva megyünk tovább?
Végezetül mindenkinek
békés szeretetet kívánt
Homoki-Nagy Mária pro-
fesszor.

A városi megemlékezés a
Kossuth téren a nemzet, az

Európai Unió és a város lo-
bogójának felvonásával kez-
dõdött, majd a református
nagytemplom melletti kopja-
fa koszorúzásával folytató-
dott. A város vezetõi, a járási
hivatal, a pártok és civil
szervezetek, a fegyveres
erõk és testületek képviselõi
helyezték el a tisztelet virá-
gait.

Hálaadó szentmise

A Fidesz helyi szervezete
az évforduló elõestéjén a
Szent Anna templomban tar-
tott hálaadó szentmisét kö-
vetõen megkoszorúzta a
plébánia mellett található
Mindszenty szobrot. Ezt kö-
vetõen a résztvevõk átvonul-
tak a református nagytemp-
lom melletti kopjafához,
ahol rövid mûsorral emlé-
keztek meg az 1956-os forra-
dalom eseményeirõl. Kakas
Béla a Fidesz – KDNP me-
gyei listavezetõ képviselõje
arról beszélt, hogy ki kell
mondani, soha többet ötven-
hat. Véleménye szerint fo-
lyamatosan meg kell oldani

a felmerülõ problémákat,
mert máskülönben törés-
ponthoz vezetnek, mint
1956-ban. Az ünnepség vé-
gén a résztvevõk megkoszo-
rúzták a kopjafát és mécsese-
ket gyújtottak. A megemlé-
kezést a Fidesz helyi szerve-
zetének hagyományos pol-
gári vacsorája követte a
fábiánsebestyéni Kinizsi
2000 Zrt. ebédlõjében.

Emlékeztek
a zenészek 

Elhunyt zenésztársaik
kopjafájánál emlékezett ok-
tóber 23-án a Szentes Város
Fúvószenekara. Az együttes
két zenemûvet adott elõ,
majd megkoszorúzta a refor-
mátus nagytemplom mögött
tavaly júniusban, a néhai Ba-
logh Imre (Öreg) adományá-
ból felállított kopjafát. Az
emlékezés végén Beethoven
Örömódáját játszották, mely-
lyel a próbák, a közös fellé-
pések komolyabb és vidá-
mabb perceit idézték meg.

Besenyei Gábor

A munka szó hallatán az
emberek vagy a saját állá-
sukra gondolnak, vagy arra,
hogy momentán nincs, eset-
leg mások pozíciójára fáj
a foguk, amit sokkal szíve-
sebben töltenének be.
Összegyûjtöttünk néhány
álommunkahelyet, melye-
ket egy cikksorozatban mu-
tatunk be az ott dolgozók
segítségével. Mert Szente-
sen is létezik, akár hisszük,
akár nem.

Kóbor Klaudiának, a Szentes
Televízió fõszerkesztõjének
kitölti az életét a mûsorkészí-
tés, a tévés munka minden
területén jelen van: operatõr,
vágó, a munkatársai forgatá-
sait koordinálja, narrációs
anyagokat állít össze, részt
vesz az arculattervezésben és
kiadványszerkesztésben is. A
sokoldalú ifjú tévéssel be-
szélgetve és a stúdióban sétát
téve tényleg egy misztikus,
irigyelt világba csöppen a lá-
togató. A kulisszák között
azonban át (vagy fel) értéke-
lõdik a mûsorkészítõk mun-
kája. Egy élõ adás felvétele
közben nagyon sok apró do-
logra kell figyelni, a siker ér-
dekében olajozottan kell mû-
ködnie a csapatmunkának: a
vezérlõbõl irányított kame-
rák a megfelelõ képet mutas-
sák, a súgógép is tényleg se-
gítsen, vagy hogy ne moz-
duljon el két felvétel között a

mûsorvezetõ nyaklánca, és
így tovább. És ez még csak a
stúdiós munka, a különbözõ
helyszíneken rögzített anya-
gok utómunkálata egy másik
történet. Klaudia mindkét
környezetben otthonosan
mozog, de bevallása szerint
az õ világa nem a kamera
elõtere, inkább a filmkészítés
vonzza.

Gyerekkori álma még az
újságírás volt, de sosem gon-
dolta, hogy sikerülhet meg-
valósítani. 2006-ban, közgés
diákként került az akkor
még Civil TV néven mûködõ
szentesi médiumhoz, ahol
Papp László tartott órákat a
fiataloknak. Klaudiát akkor
még nem is érdekelte annyi-
ra ez a képzés, inkább a ba-
rátnõje helyett járt be jegyze-
telni, aztán mégis ott ragadt
a tévénél. Érettségi után már
saját mûsora is volt: helyi
mestereket keresett fel a
Hogy tetszik lenni? kérdés-
sel, ez volt a mûsor címe is.
Fiatalkori próbálkozásáról
Klaudia ma már nagyon
önkritikusan fogalmaz. 

Egerben az Eszterházy
Károly Fõiskolán levelezõn
tanult a mozgókép kultúra
és médiaismeret szakon,
azon belül digitális film
szakirányon végzett. Két éve
fõszerkesztõ, sokáig hírmû-
sort is vezetett, az általa
szerkesztett Tájoló címû ma-

gazinmûsor pedig már 40
hete megy három országban.
Klaudia koordinálja a mun-
kát a tévénél, megszervezi,
ki hová menjen forgatni, s
hogy mindig legyen kamera.
Interjúkat ma nem készít,
lámpalázas típusnak tartja
magát. A fõszerkesztõ mások

riportjait is szerkeszti, ami-
bõl nem származnak viták. –
Megbízunk egymás tudásá-
ban. Saját anyagaimnál már
a forgatás közben megterve-
zem, mit szeretnék, így le-
egyszerûsödik, a fejemben
összeáll, utána a kezemmel
már csak végrehajtom – ma-

gyarázta. – Fontos, hogy sze-
resse az ember ezt a munkát.
Ünnepnapokon sem állunk
le, hétvégente is bent va-
gyunk, a napi ügyeletet is én
szervezem, ki hova megy 4
óra után. Néha vannak nehe-
zebb idõszakok, aztán vi-
szont szalad a szekér. Sok

emberrel találkozom, sok
szép helyre eljutok munkám
során. Nagy élmény volt a
szarvasi Mini Magyarország
makettben forgatni. Bele-
másztam a közepébe, hogy
minél jobb képeket készít-
hessek. A nézõ számára az
az érdekes szerintem, amit
egyébként nem lát, ebbõl
a szempontból szeretném
megmutatni a dolgokat.

Azért akadnak olyan té-
mák is, amiken nem tudja át-
rágni magát az ember, alud-
ni kell rá egyet. A feszültsé-
get sporttal vezeti le, a nyá-
ron újraszervezõdött nõi fo-
cicsapatban játszik, és bará-
taival kosarazik.

Szeretett volna Egerben
maradni Klaudia az ottani
tévénél, de visszajött, s nem
bánta meg. Itt nagyon sok le-
hetõségük van megmutatni
magukat, ötleteiket, érzései-
ket beletehetik a riportokba.
A helyi tévé adta szabadsá-
got nem cserélné fel egy
nagy kereskedelmi tévé kor-
látaira. – A gimiben sokan
választják a média képzést,
de nem könnyû boldogulni –
tapasztalta Klaudia. – Aki vi-
szont nagyon akarja, elérheti
céljait. Volt olyan nálunk, aki
már egy országos tévénél
dolgozik. Bátorság, kitartás,
önbizalom, alázatosság kell
ehhez a munkához.

D. J.

Álommunka? - Létezik!

A mûsorok szerelmese

Bár évtizedek óta Szege-
den él, mégis visszahúzza
a szíve Szentesre Sódar
Istvánné Dancsó Erzsébetet
(képünkön), aki elsõ verses-
kötetében életének érdekes,
fontos momentumait szeret-
te volna megörökíteni.

A minap Szentesen járva, a
városi könyvtárnak is hozott
egy példányt a Szegeden
megjelent kötetbõl. A hölgy
elmondta, 1969 óta a megye-
székhelyen él, de itt szüle-
tett, s az akkori Lenin, a mai
Vásárhelyi út végén, az erõ-
takarmánygyár mellett volt a
házuk. A Megõrzött pillana-
tok címû vékonyka, de tet-
szetõs küllemû könyv lapja-
in tulajdonképpen Erzsébet
életének azon pillnatai sor-
jáznak rímbe faragva, me-
lyekre szívesen emlékszik
vissza. A bevezetõ írásmû-
vek még prózában íródtak,
azonban már ezek a kis epi-
zódok is a család életébe en-
gednek bepillantást, melyek
aztán a versekben teljesed-
nek ki.

A hölgy elmesélte, évtize-
dek óta írogat, de nem is
gondolt rá, hogy kiadja mû-
veit. Pedig költeményei si-
kert arattak közvetlen kör-
nyezetében, például amikor
a Vízmûnél dolgozott sta-
tisztikusként, egyik akkor
született verse olvasásakor
kollégái hitetlenkedkedtek:
„Nem igaz, hogy ezt most ír-
tad?” 1998-as nyugdíjazása
után – mint fogalmazott –
nagy erõvel folytatta a vers-
írást. Ahogy szaporodtak a
költeményei, családja, isme-
rõsei ösztökélték, jelentesse
meg könyv formában az írá-
sait. Megõrzött pillanatok
címmel látott napvilágot a
kötet, s a szerzõ örömmel
mesélte, a megrendelt 100
példányból már csak alig né-
hány maradt, a többit elosz-
togatta. Kapott belõle a nagy
családja, ismerõsei is Szege-
den, Gádoroson és Szentesen

is. Pontosan ilyen céllal ké-
szült a kiadás, ezért kereske-
delmi forgalomba nem is ke-
rült a könyv. Élmény volt
egy nyugdíjasklubnak felol-
vasnia a verseit, õk is kértek
a könyvbõl. Gyerekversek,
anyák napját köszöntõ költe-
mények éppúgy szerepelnek
a kötet lapjain, mint az élet
nehéz pillanatait megörökítõ
sorok. A 2011-ben elhunyt
férje, egykori vízügyi mér-
nök emlékét is megörökítette
a borító is az õ emléke elõtt
tiszteleg. Unokái nem csu-
pán a verssorokban buk-
kanak fel, de a versek között
is, ugyanis az illusztrációk és
a borítóterv is az õ munká-
juk. A lektor szerepét pedig
Erzsébet sógora, a Dunántúli
Napló korábbi fõszerkesztõ-
je, Bali József vállalta fel. Játé-
kos, mókás versek is szület-
tek, Erzsébet maga vitte fel
számítógépre. Szerinte, ha
összegyûlik még egy kötetre
való, lehet folytatása. Példa-
képe ugyan Juhász Gyula, de
ahogy Ady Endre is verset
írt a versírásról, úgy Erzsé-
bet is megpróbálkozott vele.

A kötetbõl kapott a szente-
si könyvtár is egy példányt,
ám Erzsébetnek sok régi itte-
ni ismerõse van, s úgy gon-
dolta, ha valakit közülük ér-
dekelne egy személyes aján-
dék, megkeresheti a szerzõt
a 62/450-742-es telefonszá-
mon. D. J.

Versben õrzött
pillanatok

Boldog az a nép,
amely tud ünnepelni

Fotó: Vidovics Ferenc
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Október 26-án rendezték meg a Nõi Szu-
perliga tekebajnokság VIII. fordulóját. A
Szentesi TE hazai pályán fogadta a Tatabá-
nyai SC csapatát. A Tatabányai SC ütött 3258
fát, szerzett 4 csapatpontot, a Szentesi TE
ütött 3233 fát, szerzett 2 csapatpontot. A
plusz 25 fáért járó 2 pontot a Tatabányai SC
kapta, így 6:2-re nyertek. Szentesi pontszer-

zõk: Molnár Jánosné 558 fa, Németh Viktória
546 fa. Az Ifjúsági versenyzõk 939:891 fát
ütöttek. Pontszerzõ: Jankovics Gréta 467 fa, a
plusz 48 fáért járó két pontot a Szentesi TE
kapta, így a szentesi ifisták 3:1-re gyõztek. A
IX. fordulóra november 8-án kerül sor, ahol a
BKV Elõre SC fogadja a mieinket. 

Csak az i f ik taro l tak

Az idei év egyik legran-
gosabb sporteseményén, a
Cipruson megrendezett XI.
lábtengó világbajnokságon
mutathatta be tudását 16 ki-
váló magyar sportoló októ-
ber 19. és 24. között. A válo-
gatott keret tagjai között két
szentesi fiatal is brillírozott,
hiszen 4 alkalommal is do-
bogóra állhatott Szabó
László és Lakics Balázs (a
képen hátul középen). 

Az 1800 km-re fekvõ Nico-
siában 24 ország részvételé-
vel 4 napon át folytak a mér-
kõzések. A sokak által talán
kevésbé ismert sportág jeles
szentesi képviselõi, Laci és
Balázs nagy utat tett meg a
szó szoros és átvitt értelmé-
ben is, amíg eljutott a vb-re.
A közel egy éven át tartó fel-
készülés során heti 3-4 alka-
lommal edzettek, illetve több
hazai és külföldi meccsen
vettek részt. A sok munka
végül meghozta gyümölcsét,
hiszen a két fiú négy kategó-
riában összesen 4 érmet-2
ezüstöt és 2 bronzot- gyûjtött
be.

– Kitartónak kellett len-
nünk és folyamatosan részt
vennünk minden edzésen,
versenyen, hogy ezt az ered-
ményt tudjuk produkálni.
Tavaly az Európa- bajnoksá-
gon a negyedik helyen vé-
geztünk, akkor eldöntöttük,
hogy a következõ alkalom-
mal legalább egy hellyel elõ-
rébb küzdjük magunkat -
kezdte a beszélgetést Szabó
Laci.

Megtudtam tõle, hogy a
legérdekesebb és legkemé-

nyebb edzések és versenyek
a vb. elõtt Romániában zaj-
lottak, mivel a sportág leg-
jobbjai keleti szomszédaink.

– A román csapat jelenleg
a világelsõ szinte minden ka-
tegóriában, így nagyon sokat
tudtunk tõlük tanulni, hasz-
nos volt velük a felkészülés -
mondta elismerõen a 19 éves
fiú.

A ciprusi rendezvényen
kvalifikáció nélkül indulhat-
tak a csapatok, egyenlõ esé-
lyekkel. A 16 fõs magyar vá-
logatott tagjai az ország kü-
lönbözõ pontjairól érkeztek
ugyan, mégis összeszokott
képet mutattak az elért ered-
mények alapján.

– 4 nap alatt közel 20 mér-
kõzést játszottunk. Voltak
könnyebb és voltak szoro-

sabb meccseink is. A férfi pá-
rosban a franciákkal játszot-
tunk a csoport elsõségért és
sima két szettben megvertük
õket, de a döntõbe jutásnál
sajnos elvéreztünk, így a
horvátok ellen indultunk a
bronzéremért és ezt a mérkõ-
zést már sikeresen hoztuk. A
férfi hármasban a szlováko-
kat, makedónokat, osztráko-
kat is magunk mögé utasítva
a csoportból elsõként mene-
teltünk tovább, de a döntõbe
jutásért a román gárdával
nem bírtunk el. A horvátokat
ismét sikerült lelabdázni a
pályáról, ezért ebben a kate-
góriában is bronzérem került
a nyakunkba. Az U 21 mix
páros és az U 21 mix 3-as ka-
tegóriában szintén a románi-
ai ellenfelek bizonyultak a

jobbnak, így itt mindkét
esetben ezüstéremmel zár-
tunk- kommentálta az ese-
ményeket a sportoló.

A gyönyörû környezetben
megrendezett bajnokság ide-
je alatt a résztvevõknek csu-
pán egyetlen délelõttjük ma-
radt a tengerparti sétára és
pihenésre, mégis feltöltõdve
és élményekkel gazdagodva
tértek haza. Sok idejük itt-
hon sem lesz a lazításra,
ugyanis már készülnek a kö-
vetkezõ nagyszabású ese-
ményre, a magyar bajnok-
ságra, amelyet Szentesen
rendeznek december köze-
pén, a következõ évben pe-
dig irány Murau, az Eb, ahol
természetesen az aranyérem
megszerzése a cél.

F.A.

Négy érem a tengó vb-rõl

Férfi és nõi vízilabda csa-
patunk is hazai medencé-
ben játszotta elmúlt hétvé-
gén bajnoki mérkõzését. A
Hungerit-Szentesi VK ki-
ütéssel nyert, a Valdor-
Szentesi VK viszont 12-9-re
kikapott a Ferencvárostól.

Szombaton elõbb a höl-
gyek szálltak medencébe, és
átgázoltak a KÓPÉ-ÚVSE
csapatán. A legeredménye-
sebb hazai játékos Bujka Bar-
bara volt, aki egymaga 14(!)
gólt szerzett, a csapat 34 ta-
lálatából. A 34-1-es mérkõ-
zést követõen kisebb pihenõ
következik a bajnokságban,
majd november 8-án Kecske-
métre utazik a csapat, vélhe-
tõen újabb gólzáporos gyõ-
zelem reményében. 

Jóval komolyabb erõpróba
várt a Valdor-Szentesi VK
együttesére, akik a Ferencvá-
ros ellen igyekeztek megsze-
rezni elsõ pontjukat a baj-
nokságban. Vörös Viktor gól-
jával vezetett is a Szentes,
ám a Fradi fordított és folya-
matosan egy-két góllal veze-
tett is a találkozón. A mieink
4-4-nél, 6-6-nál, 7-7-nél min-
dig utolérték ellenfelüket, de
késõbb már nem sikerült le-
dolgozni a hátrányt, végül
12-9 –re nyert a Ferencváros.
Az utolsó negyedben a Szen-
tes nem tudott gólt szerezni,
és ez döntõnek bizonyult a
végelszámolásnál. Betegsé-
gek és sérülések miatt sokan
hiányoztak, Matajsz Márk
nem kevesebb, mint hat ifjú-
sági játékossal volt kénytelen
nekivágni a Ferencváros elle-

ni találkozónak. – Ha ilyen
mentalitással játszunk a baj-
nokság hátralévõ részében,
akkor le tudjuk gyõzni köz-
vetlen riválisainkat – kezdte
értékelését a szentesi szakve-
zetõ. – Az akarással, a küz-
déssel, a hajtással maximáli-
san elégedett voltam, ami vi-
szont nem tetszett, hogy na-
gyon sok gólt kaptunk lefor-
dulásból. Az, hogy elöl hibá-
zunk, benne van, de az nem
fordulhat elõ, hogy valaki
ezt követõen lefordul az el-
lenféltõl, mi meg csak néz-
zük, ezeket meg kell tanulni
levédekezni. Pellei, Dõry, So-
mogyi Balázs, Csuka, Spaso-
jevic most is hiányoztak,
alapjátékosok, akik nélkül
nagyon nehéz dolgunk van.
Pénteken, október 31-én 19
óra 30 perctõl a Vasassal ját-
szunk itthon, ami számunk-
ra roppant fontos összecsa-
pás lesz. Ha bármit is szeret-
nénk keresni a bajnokság-
ban, akkor itthon a Vasas,
Pécs, Debrecen elleni mérkõ-
zéseket hozni kell.

Kedden a BVSC otthoná-
ban játszotta elmaradt mér-
kõzését a Valdor-Szentesi
VK. A Szõnyi úti uszodában
szoros eredmény született,
de továbbra sincs bajnoki
pontja a férfi csapatnak.
BVSC-Wáberer – Valdor
Szentesi VK 10:9 (2-1, 4-3, 3-
3, 1-2)

Gólszerzõk: Weszelov-szky
László 3, Nagy Márton 2, Vö-
rös Viktor 2, Szabó I. Zoltán 1
és Rakonjac Zlatko 1.

Hv

A Vasas ellen
az elsõ pontért

Hazai pályán fontos
pontokat vesztett a Szente-
si Kinizsi megyei elsõ osz-
tályú labdarúgó-csapata. A
Kinizsi az egyik közvetlen
vetélytársától, a Mártélytól
kapott ki itthon 3-0-ra, így
egyre közelebb sodródott
a kiesést jelentõ pozíció-
hoz.

Három pontra számítot-
tak a szentesi szurkolók a
Mártély ellen, végül egy sem
lett belõle. Fontos lett volna
ez a gyõzelem már csak azért
is, mert rettentõ hosszú ne-
gatív sorozatban van a csa-
pat, hosszú hetek óta nem
sikerült bajnokit nyernie
Bozóki Zoltán együttesének.
Az elsõ félidõben nem esett
gólt noha inkább a Kinizsi
irányította a játékot, helyzet
is akadt, ezzel szemben a
vendégek talán, ha három-
szor jutottak a hazai kapu
elé. A második félidõ azon-
ban rosszul kezdõdött, hi-
szen egy mártélyi szabadrú-
gás a jobb alsó sarokban kö-
tött ki, és a gól érezhetõen
megtörte a mieink lendüle-
tét. A félidõ közepén egy
erõsen lesgyanús szituációt
követõen már két góllal ve-
zettek a vendégek, sõt, a 92.
percben a harmadik találatu-
kat is megszerezte a Mártély.
– Az elsõ játékrészben ural-
tuk a mérkõzést, jobban ját-
szottunk ellenfelünknél- nyi-
latkozta a Kinizsi vezetõ-
edzõje, Bozóki Zoltán. – A

második félidõben a gól után
megroggyantunk, türelmet-
lenebbé, kapkodóbbá vált a
játékunk, pontatlanná vál-
tunk. A második gól után
egyre idegesebben is játszot-
tunk, Polyákot kiállították, és
az adódó lehetõségünket
sem használtuk ki, így végül
sima vereséget szenvedtünk.
Úgy érzem, nem jobb csapat-
tól kaptunk ki, ez az igazán
bosszantó.

A nyáron hét kezdõjátéko-
sát elvesztõ Kinizsi jelenleg a
14. helyen áll a táblázaton.
Nem elég, hogy a játékos-
keret gyengült, olyan labda-
rúgókat sem sikerült igazol-
ni, akik egyértelmûen erõsí-
tést jelentettek volna a gár-
dának. Bozóki Zoltán dolgát
mindeközben az is nehezíti,
hogy eltiltás miatt Polyákra,
Kis Koppányra sem számíthat
a következõ fordulóban, és
Gránicz és Lekrinszki is sérü-
léssel bajlódik. Szombaton
13 óra 30 perctõl az Ásott-
halom gárdája látogat Szen-
tesre. – Ha az élcsoportba
tartozó együtteseket meg
tudtunk szorongatni, akkor
közvetlen riválisaink ellen be
kell gyûjteni a pontokat –
mondta Bozóki. – Azt tudni
kell, hogy az Ásotthalom jól
erõsített a nyári szünetben,
tehát egyáltalán nem lesz
könnyebb dolgunk ellenük,
mint amilyen a Mártély ellen
volt.

hv

Gödörben
a Kinizs i

Október 23-án a rögbi di-
ákolimpia regionális selejte-
zõinek házigazdája volt
Szentes. A Pusztai László
Sporttelepen megrendezett
mérkõzések három korosz-
tályban zajlottak, a 7-es rögbi
szabályai szerint. Törõcsik
Sándortól, a Szentesi ’91-esek
Rögbi Klub szakmai vezetõ-
jétõl megtudtuk, hogy U14,
U16 és U19-es korosztályú
csapatok léptek pályára. A
mieink az elsõ két korosztá-
lyú csapataikkal képviselték
városunkat, szép eredmé-
nyekkel, hiszen mindkét kor-
osztályban szentesi siker
született. – Az U14-es kor-
osztály kisebb méretû pályán
játszik, heten, kétszer hét
percig, ebbõl két lány folya-
matosan a pályán volt a
mi csapatunkban – mondta
Törõcsik Sándor. – Az U16-
osok már nagyméretû pá-
lyán játszanak, hasonló sza-
bályok szerint. Elõször ját-
szottunk az olimpiai szabá-
lyok szerint, és rögtön az el-
sõ akadályt sikerrel vették a
srácok. A diákolimpiai for-
duló elsõ mérkõzése elõtt a
kezdõrúgást Héjja Péter, a
Spartathlont a közelmúltban
teljesítõ futó végezte el. 

A fiataloknak nincs pihe-
nõ, Agárdra látogat az U15-
ös korosztályú lány csapat,
hiszen a bajnokság követke-
zõ fordulóját itt bonyolítják
le. A hasonló korosztályú fi-
úk majd november 15-én
lépnek pályára Kecskeméten.

hv

Jó szerepléssel és sok éremmel tértek haza
a Soltvadkerti TE Birkózó Szakosztálya által
szervezett Schmél Attila emlékversenyérõl a
birkózóink. A megmérettetés egyben az or-
szágos bajnokságra való feljutást jelentette a
diákok számára.

Gyermek korcsoportban Sántha Gergõ,
Gyovai Lajos elsõ helyet, Kovács Zsolt, Cseh Ba-
lázs és Vajda Szebasztián 2. helyet, Kuczora At-
tila, Zsirmik Martin, Zsirmik Tamás, Zilcsák Ri-
chárd 3. helyet, Kátai Benjamin, Kuczora Márk
4. helyet szerzett. Az egyetlen lány, Balogh

Szabó Anna 3. lett a fiúk között. 
Kunszentmiklóson, október 25-én rendez-

ték meg a Bíró Károly emlékversenyt, ame-
lyen a Dr. Papp László Birkózó SE utánpótlás
korú birkózói is részt vettek. A gyerekek ki-
hozták magukból a maximumot, versenyrõl-
versenyre fejlõdnek.

Eredmények: Kuczora Attila, Sántha Ger-
gõ, Kátai-Urbán Benjamin, Kovács Zsolt, Cseh
Balázs és Gyovai Lajos elsõ hely, Kuczora
Márk 3. hely.

Edzõ: Mazula Erik

Birkózó érmek Bács megyébõl

Továbbjutottak a
fiatal rögbisek
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A VI. Harc a Kincsért ifjú-
sági kalandvetélkedõ idén
az Éhezõk viadala elneve-
zést kapta. Az eddig meg-
szokottakhoz képest szoro-
sabb eredmény született, és
a csapatok végig fej-fej mel-
lett haladtak a versenyben.
A kalandvetélkedõben ösz-
szesen 11 bázisfeladatban
lehetett a csapatoknak pon-
tokat szerezni, és erre jöttek
rá az úgynevezett bónusz-
pontok. Öt középiskolai
csapat, a HMG Harcosok, a
KÖZGÉ Õrjöngõk, a Zsol-
dos Gladiátorok, a Pollák
Hõsei és a MEZGÉ Hortus
vett részt a viadalon.

A HMG egy sportesemény
miatt kénytelen volt a vízi-
labdásokkal teletûzdelt csa-
patát újonc kalandorokra
cserélni a vetélkedõ elõtti
napon.

Elsõ nap

A Kurca-part Kalandpark-
ban Szirbik Imre polgármes-
ter köszöntötte reggel a
résztvevõ diákokat. A vetél-
kedõn a Bárhol Tábor elne-
vezésû feladattal kezdtek a
csapatok. A tábor felállítása
versenyszámot a Pollák hõ-
sei nyerték. Bertók Róbert és
Bocskay István játékmesterek
kiosztották a Vadon szava
túlélõ feladatokat betanulás-
ra. A vadonban nélkülözhe-
tetlen biztonsági csomók
megkötésének technikáját a
kalandpark dolgozója, nem
mellékesen leszerelt kaland-
lovag veterán Õri József mu-

tatta meg a résztvevõknek. A
következõ versenyszám, A
mentõakció a Szentesi Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság
segédletével zajlott le. Ebben
a talán legösszetettebb fel-
adatban volt autóból mentés,
tûzoltás, akadálypálya. A
KÖZGÉ csapata nyerte a
versenyszámot. Egy gyors
futást követõen hamarosan a
strandon landoltak a csapa-
tok, ahol a Matracos gyorsa-
sági versenyen a Pollák Hõ-
sei bizonyultak a legjobbnak.
A Mi a pálya kötélpálya bá-
zisfeladatban a Kurca-part
Kalandparkban a Zsoldos
Gladiátorok voltak a leg-
gyorsabbak. A Harc az éte-
lért térképes versenyszám-
ban rejtvények és egy térkép
segítségével kellett a csapa-
toknak megtalálniuk a vá-
rosban lévõ szobrok és em-
lékmûvek közül azokat,
amelyeknél megfejthették a
rejtvényben szereplõ felada-
tokat. Ennél a feladatnál dõlt
el, hogy melyik csapat mek-
kora élelmiszeradagot kap
vacsorára. Már sötétedni
kezdett, amikor a csapatok a
Vadon szava feladatnak
kezdtek Volt olyan csapat,
amelyik annyi ételt kapott,
hogy nem bírta megenni, de
akadt olyan csapat is, ame-
lyik búsan nézte a szinte
üres bográcsát. A vacsora
közben a csapatoknak plusz
pontokért kellett a capella
elõadás keretében elénekelni
a vetélkedõvel kapcsolatos
kalandjaikat. Aznapéjjel ha-

talmas vihar kerekedett
özönvíz szerû esõzéssel.
Gyorsan kiderült, hogy ki
mennyire vette komolyan a
sátor vízvédelmét.

Második nap

Reggelre a csapatok kissé
megtörve várták az elsõ fel-
adatot, és volt, aki a feladás
gondolatával barátkozott.
Bertók Róbert játékmester
lelkesítõ beszéde után újra
felgyulladt a tûz a gladiáto-
rok, õrjöngõk, harcosok és a
hõsök szemeiben. Egy kis
színt hozott a ködös szürke-
ségbe a csapatok lány tagjai-

nak Rodeó Bika lovagló ver-
senyszáma. A legjobb rode-
ósnak a KÖZGÉ-bõl
Simondán Beatrix bizonyult.
Ezt követõen a DOMB kö-
vetkezett. Váltófutással kel-
lett felküzdeniük magukat a
csapatoknak a csúszós és
meredek dombra. Nem ki-
csit nehezítette a feladatot a
mászófal fogásaira felvitt
sár. Az sem sokat segített a
csapatoknak, hogy az utolsó
mászónak bekötött szemmel
kellett teljesítenie a feladatot.
Mindemellett nagyon jól
másztak a kalandorok. A ka-

landvetélkedõ egyik legiz-
galmasabb feladatában a 7
méter magasan lévõ drótkö-
télpályán következett a Füg-
gõ játszma. Váltásban kellett
a résztvevõknek kimenteni-
ük társaikat. A Mesterlövész
feladatnál íjjal, fúvócsõvel és
air soft célba lövéssel kellet
bizonyítani, hogy melyik
csapat a legjobb céllövõ. Az
utolsó versenyszám, a Geril-
laharc következett. A paint-
ball harcban mindenki min-
denkivel összemérte az ere-
jét. Ezzel a verseny állása
igen szorossá vált.

Eredményhirdetés

A csapatok fázva, éhesen
és kimerülten, de annál na-
gyobb izgalommal várták a
végeredményt. Tudták, hogy
nagy a tét, hiszen a gyõztes
csapaté a dicsõség és nem
mellékesen egy értékes
sportcsomagot vihet a hõs
csapat az iskolájának. A já-
téksorozat történetében elõ-
ször holtverseny alakult ki
az elsõ helyért. A Pollák Hõ-
seinek és a KÖZGÉ Õrjön-
gõknek még egy feladatban
kellett bizonyítaniuk. 

I. KÖZGÉ Õrjöngõk 48+1,
II. Pollák Hõsei 48, III. Zsol-
dos Gladiátorok 41, IV. HMG
Harcosok 37, V. MEZGÉ
Hortus 30 pont.

A KÖZGÉ most elõször di-
adalmaskodott a vetélkedõ-
ben, a játékmesterek viszont
salamoni döntést hoztak. A
szoros eredmény miatt a
sportfelszerelést szétosztot-
ták a KÖZGÉ és a Pollák csa-
patai között.

Bertók Róbert szervezõ
szerint a vetélkedõn ismét
bebizonyosodott, hogy mek-
kora ereje van a sportnak, a
kalandoknak és a léleknek,
amely ismét átsegítette a
résztvevõ diákokat a legne-
hezebb pillanatokon is. Újra
legyõzték félelmeiket, fárad-
ságukat, és babonáikat. Bízik
benne, hogy izgalmas ka-
landjaik a többi diákot is ar-
ra bátorítják, hogy sportolja-
nak, és kimozdulva a sza-
badba felfedezzék a termé-
szet adta örömöket. 

Kos
Bár alapvetõen ber-
zenkedik a munkahe-

lyén bekövetkezõ változások el-
len, valahol mégis érzi, hogy
hosszú távon szerencsésen jön
ki az új helyzetbõl. 

Bika
Családi vagy párkap-
csolati problémáit ne

vigye be a munkahelyére, ne
terhelje velük munkatársait, in-
kább egyik barátjával beszélje
meg. 

Ikrek
Ismét találkozhat egy
olyan problémakörrel,

ami magánéletében vagy hiva-
tásában már többször felbuk-
kant, és amit eddig csak a fel-
színen tudott megoldani. 

Rák
Ha régóta tetszik ön-
nek valaki vagy hosz-

szabb ideje várja a lehetõséget,
hogy megismerkedjen valaki-
vel, most végre egymásra talál-
nak. 

Oroszlán
Ha hangoztatja to-
vábblépés iránti vá-

gyát és idõben észreveszi a le-
hetõségeket, nagyon valószínû,
hogy jobb munkakörrel fogják
jutalmazni. 

Szûz
Ön jól tudja, hogy a
szoros kapcsolatok

gondos ápolást igényelnek,
ezért olyan kiegyensúlyozott a
magánélete. Ne feledkezzen
meg errõl! 

Mérleg
Ezen a héten nem kell
nagy vizsgákra számí-

tania. Még ha helyt kell is állnia
fontos helyzetekben, ezeket
nem fogja az adott pillanatban
óriási felelõsségnek megélni. 

Skorpió
Jól tudja, hogy baráta-
ira és családjára min-

dig számíthat, ha bajba kerül,
ezért sokszor olyan helyzetekbe
is belemegy, amelyet pedig el
kellene kerülnie. 

Nyilas
Néha nem biztos ben-
ne, vajon kedvese

nem csak azért marad-e önnel,
mert anynyira megértõ és
nagyvonalú vele, mint valószí-
nûleg senki más. 

Bak
A héten mintha ki len-
ne éhezve az elismerõ

szavakra. Egyszerûen muszáj,
hogy mindig legyen valaki a
környezetében, aki lelkesíti. 

Vízöntõ
Nyugodt hétre számít-
hat, amikor elrendez-

het vagy befejezhet hivatali, il-
letve jogi ügyeket. Amit csak
lehet, zárjon le most, hogy le-
hetõsége legyen megszületni az
újnak. 

Halak
Munkájában végre le-
hetõsége nyílik bizo-

nyítani rátermettségét és jó
hasznát veheti szakértelmének.
Akár elõléptetés is kilátásba ke-
rülhet. 

November 1-tõl 7-ig
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Az éhezõk viadala

Október 31., péntek
14:30 3D Csingiling és a kalóztündér
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Az ismeretlen Drakula
20:15  Halloween – A rémület

éjszakája
November 1., szombat
14:30 3D Doboztrollok
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Az ismeretlen Drakula
20:15 Sírok között
November 2., vasárnap
14:30 3D Doboztrollok
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Az ismeretlen Drakula
20:15 Sírok között
November 3., Hétfõ
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Az ismeretlen Drakula
20:15 Sírok között
November 4., kedd
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Az ismeretlen Drakula
20:15 Harag
November 5., szerda
16:15 3D Doboztrollok
18:15 Az ismeretlen Drakula
20:15 Sírok között
November 6., csütörtök
15:00 St. Vincent 
17:00 Csillagok között
20:00 Csillagok között
November 7., péntek
15:00 Csillagok között 
18:00 Az útvesztõ 
20:00 Csillagok között

Mozimûsor

A Szentesi Üdülõközpont in-
gyenes családi napot szervez no-
vember 2-án, ahol õszi és
Halloween-i kézmûves foglalko-
zással várják az érdeklõdõket.

A Szentes Nagytemplomi Re-
formátus Egyházközség és a
Lajtha László Alapfokú Mûvészeti
Iskola november 5-én, szerdán,
18 órakor jótékonysági hangver-
senyt szervez a kárpátaljai ma-
gyarok javára. Helyszín: reformá-
tus nagytemplom.

A Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság november 6-án
megemlékezést tart az I. világhá-
ború szentesi hõseinek emlékére.
Program: 16.30-kor koszorúzás
az Erzsébet téren, 17 órakor
Szentmise a Szent Anna temp-
lomban, majd 18 órakor Tábori
lelkészi szolgálat a háborúk idején
címmel tart elõadást Berta Tibor

ezredes, általános püspöki hely-
nök és Stencinger Norbert hadtör-
ténész.

Programajánló

A Szentesi Fotókör szerve-
zésében november 3-án, hét-
fõn 18 órakor nyílik meg
Szaszkó Antal kunszentmár-
toni fotográfus A múlt nyo-
mai – fotóemulziók az egy-
kori Jugoszláviából címû fo-
tókiállítása a Galéria Kávé-
ház és Étteremben. A kiállí-
tást megnyitja Nagy István
fotómûvész. 

Szaszkó Antal önmagáról
„Gyermekoromtól fotózok,

de igazán fotósnak 14 éves
koromtól számítom magam,
ekkor léptem be a Kunszent-
mártoni József Attila Gimná-
zium fotókörébe. Kezdetben
a családi és emlékképek mel-
lett fõként természet és tájfo-
tókat készítettem. A gimná-
zium kezdetektõl a fekete-fe-
hér felvételeimet magam la-
borálom, otthonomban is be-
rendeztem egy kis analóg fo-
tólabort, amit a mai napig
használok.

Nagy elõrelépést jelentett
a kunszentmártoni Körös Fo-

tóklub létrehozása 1993-ban,
ennek alapító tagja vagyok.
Több éve minden nevesebb
fotókiállítást megnéztem és
gyûjteni kezdtem mindenfé-
le fotógráfiai szakirodalmat.
A nyolcvanas évek óta rend-
szeresen pályázom különbö-
zõ fotópályázatokon.

A Körös fotóklub megszû-
nése után 2011-ben beléptem
a Szentesi Fotókörbe.

A fekete-fehér analóg
fényképezés, és a különbözõ
képszínezési módszerek ér-
dekelnek, ma már csak ilyen
fotókat készítek. Szívesen
használom a fotóemulziót,
különösen amiatt, hogy kü-
lönbözõ hordozókon a foto-
gráfia, és a képzõmûvészet
az elkészült mûvekben ösz-
szemosódik. Évek óta gyak-
ran használom a lith eljárá-
sokat, a speciális hívókat ma-
gam készítem. Képeim több
országos és külföldi tárlaton
szerepeltek, és díjazottak is
voltak.”

Fotók
Jugoszláviából

Az egérke és az elefánt találkozik:
Hány éves vagy te, elefánt, hogy

ilyen nagyra nõttél?
- Kettõ.
- Én is - mondja az egérke - csak

két hétig beteg voltam. 

Az én drága vejem áldott jó em-
ber! - dicsekszik az anyós a vendé-
geknek- Elvisz mindenhová.

A võ rezignáltan teszi hozzá:
- Ez igaz. De a mama mindenhon-

nan visszatalál.

Az apáca elmegy az orvoshoz,
mert nem tudja abbahagyni a csuk-
lást. Néhány perc múlva sírva ro-
han ki a rendelõbõl. A nõvér be-
megy, és megkérdi:

Mi történt, doktor úr?

- Megvizsgáltam és közöltem ve-
le, hogy gyereke lesz.

- De hát ez lehetetlen!
- Természetesen. Viszont a csuk-

lása azonnal elmúlt.

Jean, miért hozott az egyik lá-
bamra fekete, a másikra barna ci-
põt?

- Mert összesen két pár cipõt ta-
láltam a szekrényben, uram, és a
másik pár is ugyanilyen felemás.

Két katona nagy ládát cipel a falu
végén. Odamegy hozzájuk egy vén-
asszony, és megkérdezi tõlük:

Mi van ebben a ládában?

- Az hadititok.
- De azért látom, hogy jó nehéz

lehet.
- Hát persze! Tele van rakétákkal.

A rendõr megállít egy autóst:
Maga olyan részeg, mint egy

disznó!
- Halkabban, biztos úr - mondja a

sofõr -, mert még meghallja hátul a
feleségem.

Az idõs skót házaspár otthon ül-
dögél. Egyszer csak azt mondja az
asszony:

Te John, igazán elvihetnél mozi-
ba!

- Ugyan, drágám, már voltunk
moziban!

- Igen, de ez már hangosfilm!

Mi az? Ezer lába van, és hango-
san ordít?

- 500 férfi a meccsen.

Mi a nõi megérzés?
- A logika teljes hiányának árnyal-

tabb megfogalmazása. 

Két költöztetõ egy hatalmas zon-
gorát cipel fel a 10. emeletre. A lift
nem mûködik. Mikor már a 9. eme-
leten vannak, megszólal az egyik:

- Te Józsi, van egy jó meg egy
rossz hírem. Melyiket mondjam
elõbb?

- Na, mondd a jót!
- Már a kilencediken vagyunk.
- És mi a rossz?
- Az, hogy a másik házba kellett

volna felvinni a zongorát.

Pótfûtés
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Közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erõszak ügyében
folytat eljárást a kapitányság
egy fiatalkorú ellen, aki né-
zeteltérésbe került nevelõjé-
vel és oktatójával. A vita he-
vében a felnõttet több alka-
lommal ellökte, aki egy szek-
rénynek is nekiesett. Ilyen
esetben 5 évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntethetõ
a közfeladatot ellátó személy
elleni erõszakot elkövetõ. 

Büntetõeljárás indult két
nõvel szemben, akik egy he-
lyi áruházból mintegy 68
ezer forint értékben próbál-
tak eltulajdonítani vegyi
árút, ruházatot és élelmi-
szert. Az áruház kamerájá-
nak felvétele alapján az elkö-
vetõket beazonosították és
elfogták.

Kerékpárt tulajdonított el
a Kertvárosi játszótérrõl há-
rom kiskorú, akiket a rend-
õrök a Ligetnél elfogtak. A li-
la és ezüst színû Schwinn
Csepel Cruiser kerékpár tu-
lajdonosát várják a rendõr-
kapitányságon.

Ismeretlen tettes ellen in-
dult eljárás lopás miatt. Az
elkövetõ 10 ezer forint érté-
kû elõkészített tûzifát tulaj-
donított el Berekhátról.

Mindenszentek és Halot-
tak Napja alkalmából a szo-
kásosnál többen látogatnak
hozzátartozóik sírjához. A
temetõk környékén megnö-
vekszik a forgalom, ami na-
gyobb türelmet és elõvigyá-
zatosságot igényel a közleke-
dõktõl. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy ilyenkor a te-
metõk környékén gyakrab-
ban fordul elõ gépkocsi-fel-
törés, kerékpárlopás, zseblo-

pás, táskalopás, a sírokról vi-
rág, koszorú eltulajdonítása,
valamint a lakástulajdonos
távollétét kihasználó betörés,
besurranás. A Kálvária teme-
tõnél egy segédmotor kor-
mányán hagyott táskát, ben-
ne pénzzel és személyes ira-
tokkal vitt el ismeretlen. A
rendõrség nyomatékosan fel-
hívja a lakosok figyelmét a
fokozott elõvigyázatosságra.
Az autó és a biciklikosár
nem páncélszekrény, ezért
azokat ne felejtsék el bezárni
és ne hagyjanak bennük érté-
keket, táskát, mobiltelefont,
pénztárcát. Táskát még rövid
idõre se rakjanak le maguk
mögé vagy a szomszédos
sírra. A rendõrség és polgár-
õrség a hétvégén fokozott je-
lenlétet biztosít a temetõk
környezetében. Segítik a
közlekedést, valamint ki-
emelt figyelmet fordítanak a
gépjármûlopások és feltöré-
sek megakadályozására, az
alkalmi lopások megelõzésé-
re.

BG

Vádemelést javasol
a kapitányság.

A megalapozott gyanú
szerint B. Zoltán szeptember
3-án a délelõtti órákban az
egyik Futó Zoltán utcai in-
gatlan udvarán összeszólal-
kozott ismerõsével. Az elõ-
zetes szóváltást követõen a
gyanúsított tenyérrel arcon
ütötte a sértettet, majd élet-
veszélyesen megfenyegette.
A 48 éves férfi ellen zaklatás
vétsége elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dult büntetõeljárás. A rend-

õrök a nyomozást befejezték
és az ügy iratait vádemelési
javaslattal az illetékes
ügyészségnek megküldték.

(CsMRFK)
A hétfõn délután 4 órakor

Szegváron a Kurca egyik
csónakjában egy férfit talál-
tak a helyi lakosok, aki nem
adott életjeleket. A helyszín-
re a szentesi egységek érkez-
tek, akik a tûzoltók kishajó-
jával közelítették meg a csó-
nakot. A ladikot a partra
vontatták, majd a férfit átad-
ták a mentõszolgálat munka-
társainak. A haláleset körül-
ményeit a rendõrség vizsgál-
ja.

(Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság)

Drogmegelõzés
A rendõrség a fiatalok

kábítószer fogyasztásának
megelõzése érdekében a
2014/15-ös tanévtõl kezdõ-
dõen új szolgáltatással áll a
szülõk, családok rendelkezé-
sére.

A program minden általá-
nos-és középiskolában tanu-
ló gyermek családja számára
elérhetõ. A rendõrség szak-
embere szülõi értekezleten,
fogadóórán, telefonon vagy
elektronikus levélben nyújt
tájékoztatást a kábítószerrel
kapcsolatos büntetõ igazság-
szolgáltatást érintõ kérdé-
sekben. A rendõrség drog-
prevenc iós  tanácsadó ja
Orosz Katalin õrnagy, telefon-
száma 63/561-328, e-mail
címe tanacsado.szentesrk@
csongrad.police.hu.

Fogadóórát minden hónap
3. csütörtökjén tart 16 és
17.00 óra között a Zsoldos
Ferenc Szakközépiskola és
Szakiskola B épületében. Te-
lefonos ügyelet ideje minden
páros héten, csütörtökön 16-
tól 17 óráig.

Lopott kerékpár
várja gazdáját

Született: Keresztúri-Tóth István és Balogh-Szabó Anikó-
nak (Bacsó B. u. 11. 4. em. 11 A) Hanna, Szeles Attila és
Debreczeni-Kiss Katalinnak (Wesselényi utca 70.) Zsombor,
Varga Zsolt és Virág Mónikának (Babós utca 10.) Mónika, Buj-
tás Péter és Lantos Ritának (Batthyány utca 6.) Zsigmond ne-
vû gyermeke.

Elhunyt: Csányi József (Köztársaság u. 11. 9/26.), Kurucz
János (Magyartés tanya 51.), Mészáros Józsefné Oláh Erzsé-
bet (Horváth M. 3/5 I/38.).

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: November 3-ig Dr. Bugyi István Kórház
Gyógyszertár (Sima F. u. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig. November 3-
10-ig Dr. Bugyi István  Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) minden nap 8-20
óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november 1-
jén és 2-án, Petz János. Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07

A 2000-ben alakult hódmezõvásárhelyi zenekar igényes és
egyben nagyon bulizós latin zenét játszik. A nemzetközi fel-
állású csapat tagjai Kaszás László basszusgitáros Vajdaságból,
Palatka Zsolt énekes Erdélybõl települt át Magyarországra. A
zenekar a swinget, jazz-t és pop zenét is nagy alázattal, igé-
nyesen játssza, így vált a Coco Bongo Szeged és a Dél-alföld
egyik legkedveltebb, meghatározó zenekarává.

Mindenkit szeretettel vár a Felsõpárti Sörözõ november 1-
jén szombat este. A belépõ 22 óráig ingyenes.

Coco bongo élõ koncert és buli

Erre még nem volt példa:
már hét ifjúsági korú játé-
kos is játéklehetõséget ka-
pott a Szentesi VK felnõtt
OBI-es csapatában. Ráadá-
sul a fiatalok a bajnoki cím-
re törnek a saját bajnoksá-
gukban.

Az elmúlt hétvégén már
hétre bõvült a fiatal sporto-
lók száma a felnõtt csapat-
ban, fogalmazott Bocskay Ist-
ván, az ifjúsági fiú csapat
kommunikációs felelõse a
Pano Sport Pubban tartott
tájékoztatón. Tinka Norbert
„Heraldó“ Szarvason ismer-
kedett meg a pólóval, majd
itt folytatta. A nyáron kor-
osztályos vb-címet szerzett
Pellei Frank már a Lukács Dé-
nes vezette felnõtt csapatban
bemutatkozott és azóta meg-
határozó játékos lett. Werner
Richárd mindig óriási teher-
rel a vállán játszik, hiszen tõ-
le várják a gólokat. Kapus
poszton még inkább ritkaság

a felnõtt osztályba lépés, a
csongrádi „ötméteres ölõ-
nek”, Boros Krisztiánnak ez si-
került. A „kis Deckernek”
becézett Bodor Csanád szin-
tén Csongrádról érkezett,
olyan bekk, aki centerként is
bevethetõ. Kozák László neve-
lése õ is, mint ahogy Káris
Áron. Farkas Kristóf hatalmas
gólokat akaszt a hálóba, ami-
óta hinni kezdett magában.

A fiúk óriási megtisztelte-
tésnek tartják, hogy a felnõtt
csapatban játszhatnak. Az el-
sõ osztályban rengeteget
tudnak tanulni, és hatalmas
élményt jelentett számukra a
világ-és olimpiai bajnokok-
kal teletûzdelt Szolnok ellen
meccselni. Céljuk bent ra-
gadni a felnõtt csapatban, de
sokkal távolabbra is tekinte-
nek. A korosztályos bajnok-
ságban öt fordulón vannak
túl, az elsõ meccset a bajnok
otthonában elvesztették, de a
következõ négyet behúzták,

jelenleg õk az éllovasok,
mondta Pellei Csaba. A fiata-
lok vezetõedzõje a négybe
jutást tûzte ki célként, az ara-
nyért harcba szállni nagy do-
log lenne, ificsapat ugyanis
Szentesrõl még nem vitt vég-
hez ilyen bravúrt. Szerinte fi-
ai nem vallottak szégyent az
OB I-ben, akár 3-4 játékos is
szerzõdést kaphat jövõre.

Újdonság az ificsapat éle-
tében az úszóedzõ is. Pohl
Anette úgy gondolja, a fiúk is
érzik, az edzõvel egyeztetett
úszótréningek plusz lehetõ-
séget jelentenek, amivel a ri-
válisok elé lehet kerülni.

Úgy látják a szakemberek,
az ifik színvonalas meccse-
ket vívnak, ehhez a közönsé-
get is szeretnék megnyerni: a
fiúk mérkõzéseit egy retro
hatású plakáttal reklámoz-
zák ezentúl, melyet a Boros
szakközépiskola 11-es diákja,
Bereczki Bence tervezett.

D. J.

Felnõttek közt
bizonyíthatnak az ifik

A Szentesi Szívügy Klub
legközelebbi összejövetele
november 5-én, szerdán dél-
után 4 órakor lesz az ifjúsági
házban. „Korunk leggyako-
ribb mozgásszervi megbete-
gedése” – címmel elõadást
láthatnak, majd a Lengyelor-
szágban készült „Törökék-fé-
le” filmvetítésre kerül sor.

Szívügy klub

A Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy a
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás díjai tekinteté-
ben felhalmozott díjhátralék
behajtására 2013. évtõl kez-
dõdõen a Nemzeti Adó és
Vámhivatal jogosult. A NAV
által kezdeményezett díjbe-
szedési eljárás az érintett
ügyfél számára az aktuális
hátralékon felül legalább
10.000 Ft hatósági eljárási
többlet költséggel jár.

A lejárt fizetési határidejû
szemétszállítási díjak rende-

zése érdekében a NAV eljá-
rás kezdeményezését meg-
elõzõen elsõ körben a Szen-
tes Városellátó Nkft. két kol-
léganõje segítségével kísérle-
tet tesz a hátralékos ügyfelek
személyes megkeresésével,
adategyeztetéssel, esetleges
részletfizetési lehetõség fel-
ajánlásával a hátralék több-
letköltség nélküli rendezésé-
re. A két megbízott kolléga-
nõ a napokban arcképes
megbízó levéllel keresi fel a
hátralékos ügyfeleinket. 

A szemétszállítási díjhátra-
lék rendezésével kapcsolat-

ban felmerülõ kérdéseikkel
forduljanak ügyfélszolgá-
latunkhoz személyesen a
Szentes Kossuth tér 6. sz.
alatti (a Polgármesteri Hiva-
tal udvarában, hétfõnként 7-
17 óráig, kedd-péntek reggel
7- 14.30 között) irodánkhoz,
vagy telefonon a 63/400-
179, elektronikus levélben a
varosellatoszentes@invitel.hu
címünkre küldött levéllel.

Megértésüket és segítõ
együttmûködésüket megkö-
szönve.

Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. 

Felkeresik a hátralékosokat

…ráadásul nem is ön-
szántából fogyasztotta el
László, aki ötven éves fejjel
saját bevallása szerint is in-
kább a pohár fenekére néz
alkalmanként, mint hogy
ilyen szerekhez nyúljon. Ti-
zenkilenc éve él egyedül, ál-
landó párkapcsolattól men-
tesen, amire a saját bevallá-
sa szerint megvan a maga
oka. Ez vezetett ahhoz az
enyhén kifejezve balul sike-
rült csütörtök délutánhoz,
amikor néhány fröccs elfo-
gyasztása után hazafelé sé-
tálva egy átlagos kinézetû,
alacsony, fekete hajú hölgy
leszólította. Korábbi isme-
retségükre hivatkozva Lász-
ló tudtára adta szándékát,
hogy egy bizonyos összeg
ellenében felmenne a laká-
sára. László ebbe beleegye-

zett, majd késõbb – a lakás-
ban – itallal kínálta a nõt,
aki arra hivatkozva, hogy
mást inna, néhány percre el-
ment, hogy állítása szerint
italt vásároljon magának.
Visszatérve a lakásra, némi
alkohol elfogyasztása után
az idõt húzva, a vendég kö-
zös fürdésre invitálta Lász-
lót, aki – addigra saját italát
elfogyasztva – nem lett vol-
na ellenére a dolognak. A
következõ pillanatban elsö-
tétült elõtte a világ, majd
húsz óra múlva saját ágyá-
ban ébredt egyedül. A
könnyen jött örömszerzésre
felajánlott összegnek, alkal-
mi partnerének és saját po-
harának az italos üveggel
együtt hûlt helyét találta.
Ellenben a rokonság zakla-
tott telefonhívása pár per-

cen belül utolérte. Szakadó
esõben sétált át a városon a
családjához, akik elmond-
ták, hogy egész nap próbál-
ták elérni telefonon. Tisztán
gondolkodni még ekkor
sem tudott, csak megközelí-
tõleg ötven óra elteltével
tisztult ki annyira a kép,
hogy összerakja az esemé-
nyeket. Meg van gyõzõdve
róla, hogy valamilyen tu-
datmódosító szert csem-
pészhettek az italába. Pró-
bált a rendõrségtõl segítsé-
get kérni, de a történtek né-
hány sarkalatos pontjára hi-
vatkozva nem született
jegyzõkönyv az ügyrõl. 

Nem igazságszolgáltatá-
sért keresett fel minket
László. Pusztán azért, hogy
õ legyen az utolsó, akivel
ilyen elõfordult.

Gyengédség helyet drogot kapott…

Esõben kerékpározott a hagyományos 23 órás ünnepi te-
kergésen induló 22 csapat 172 tagja. A sportrendezvényen
egyszemélyes csapatok is indultak, Kondor Csaba 92 kört,
Valastyán János 97 kört teljesített. Utóbbi a nagyszénási csa-
pattal indult volna közösen, de ketten éppen a rossz idõ mi-
att nem vállalták a kerekezést. Érkeztek a fõvárosból, Érdrõl,
Ócsáról és Kunszentmártonból is, a legfiatalabb résztvevõ 7,
a legidõsebb 70 éves volt.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü november 3—7.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sütõtökkrémleves és
tojásos leves

A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Milánói lasagne
Kedd: Disznótoros májleves és

paradicsomleves
A menü: Dónáti sertésszelet,

párolt rizs, saláta
B menü: Grill csirkecomb

sült burgonyával és
salátával vagy
mákos metélt

Szerda: Lencseleves virslivel
és õszi zöldségleves

A menü: Rakott krumpli
salátával vagy
káposztás kocka

B menü: Csirkemell sok magvas
bundában, tökfõzelék

Csütörtök: Húsleves házi tésztával
és frankfurti leves

A menü: Fokhagymás
sertésszelet
barnamártással,
tört burgonya, saláta

B menü: Zúzapörkölt tésztával
és salátával vagy sajtos-
tejfölös rakott makaróni

Péntek: Grízgaluska leves és
csiperkekrémleves

A menü: Bugaci aprópecsenye
sült burgonya, saláta

B menü: Dubary csirkemell,
zöldséges rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Eláztak a tekergõk


