
A közösségi együttélést
szabályzó rendelettervezet
kapcsán tartottak lakossági
fórumot november 6-án a pol-
gármesteri hivatal dísztermé-
ben. Csányiné Bakró-Nagy
Vera, a közigazgatási iroda
vezetõje három téma megvita-
tását emelte ki korábban, de a
legégetõbb problémaként a
vendéglátóhelyek nyitva tar-
tásának korlátozása merült
fel.

A fórumon meglepõen keve-
sen vettek részt. A város ven-
déglátóhelyeinek vezetõi kö-
zül néhányan, és többek kö-
zött, az áprilisi számunkban is
említett CentRum Sörözõ köz-
vetlen környezetében élõk
képviseltették magukat. Egy
Szent Anna utcai lakos az ut-
cában lévõ sörözõ zajára pa-
naszkodott. Javasolta, hogy a
vendéglátó egységben figyelje-
nek arra, hogy csukva legye-
nek az ajtók, így kisebb hang-
zavart kellene a szomszédok-
nak elviselni. 

Ezt követõen Krausz Jánosné,
a tavasszal a legproblémásabb-
nak kikiáltott CentRum Sörö-
zõvel kapcsolatban kért szót.
Mint a körzet önkormányzati
képviselõje, elmondta, hogy
nehezményezi azt a közösségi
oldalon tett kijelentést a sörö-
zõ vezetõjétõl, hogy õ arra tö-
rekszik, hogy a szórakozóhely
bezárjon. A Rákóczi utca érin-
tett lakóinak véleményét tol-
mácsolva kifejtette, hogy a leg-
utóbbi élõzenés rendezvény is-
mételten túl hangos volt, a
vendégek több esetben is kriti-
kán aluli viselkedést tanúsítot-
tak. Móricz Jánosné, aki a szom-
szédban lakik, egy szintén ott
élõ üzenetét adta át:

– Erre a szomszédra rászáll-
tak a sörözõ vendégei, ezért
veszélyeztetve érzi magát. Én
is, mivel a zugba bevezetõ kis
utcán nagy az autóforgalom,
nem férünk el egymás mellett
– mondta az asszony. – Ad-
tunk be erre vonatkozólag kér-
vényt az önkormányzat mû-
szaki osztályára, de azóta sem

kaptunk választ. Beszámolt ar-
ról is, hogy a parkolóból kihaj-
tó autók kárt tesznek az épüle-
tek falában. Egy másik idõs
hölgy arról beszélt, hogy a ve-
le egy háztartásban élõ kis-
gyermek epilepsziás betegség-
ben szenved, és a szerinte ma-
gas zajszint miatt a már emlí-
tett buli éjszakáján kórházba
kellett vinni a gyereket.

A közterület nem rendelte-
tésszerû használata és a fiata-
lok közszemérem sértõ visel-
kedése is szerepelt az elmon-
dottak között. Móra József ön-
kormányzati képviselõ el-
mondta, hogy a lakosság által
befizetett adóból 15 millió fo-
rintot fordít az önkormányzat
a közterületi rongálások hely-
rehozatalára éves szinten. Ta-
kács Ferencné, a szomszédság
egyik tagja így fogalmazott:

– Nem kellett volna aláír-
nunk a beleegyezõ nyilatkoza-
tot, hogy megnyílhat a kocs-
ma. Minket nem fizetett le sen-
ki, bár hallottunk ilyen feltéte-
lezésekrõl is. Én azon gondol-
kodtam, hogy felajánlom meg-
vételre a sörözõ tulajdonosá-
nak a lakóingatlanomat és el-

költözöm – panaszkodott a
nyugdíjas hölgy. Takács Fe-
rencné egy vizipisztolyt is be-
szerzett, hogy az éjszaka folya-
mán dolgukat végzõ fiatalokat
elkergesse a kapuja alól. 

Csányiné Bakró-Nagy Vera
hozzátette, hogy hiányolja a fi-
atalokat. Valóban nem volt je-
len sem olyan, aki kiállt volna
a szórakozásáért, de az sem,
aki a tavasszal megjelent ren-
delettervezethez interneten
olyan kommenteket fûzött,
hogy a közigazgatási iroda ve-
zetõje elüldözi õket a városból.
A probléma felmerülésekor az
önkormányzat változtatásra
vonatkozó kérésekkel kereste
fel a sörözõ vezetõjét, aki a fel-
tételeknek eleget tett. Növelte
a mellékhelyiségek számát,
biztonsági õrt fogadott, gon-
doskodott a nyílászárók csuk-
va tartásáról. István Zsuzsanna
a fórumon is hangot adott an-
nak, hogy a nyolc hónap után
ismét megkísérelt élõzenés bu-
lit elõre bejelentette, tájékoz-
tatta a lakókat, de a közterüle-
ten tartózkodó dohányzó,
vagy a vendéglátóhelyet elha-
gyó illetõkért nem tud felelõs-

séget vállalni. Papp Tibor, a ha-
sonló adottságokkal rendelke-
zõ Felsõpárti Sörözõ vezetõje
elmondta, õ hogyan oldotta
meg a szemetelés és a problé-
más vendégek okozta gondo-
kat, de abban õ is egyet értett,
hogy mindenkire odafigyelni
nem lehet. Annyit kért, hogy
amennyiben a nyitva tar-
tás korlátozására vonatkozó
szankcionálás történik, akkor
az olyan vendéglátóhelyek,
amelyekkel nincs probléma, ne
érezzék a hátrányát. Kertész
Péter, a Chicago Étterem üze-
meltetõje kifejtette, hogy meg-
felelõ számú biztonsági õrrel
jobban lehetne kontrollálni a
vendégek viselkedését és jelen
esetben a Rákóczi utca lakó-
nak és a szórakozóhelynek
kellene közös nevezõre jutni.

A kétórás fórum utolsó tíz
percében felmerült a Kossuth
utcát elcsúfító galambpiszok
és a kerékpáros közlekedés
problémája is, különös tekin-
tettel a Nagy Ferenc utcára, de
érdemi megoldás, javaslat nem
született, ahogy az azt megelõ-
zõ másfél órában sem.

L.É.
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Világlátott plébános
Gruber László augusztus 4. óta tölti be plébánosi

hivatását a Szent Anna Plébánián. Tanult Rómában,
szolgált Peruban és találkozott Teréz anyával is. Meg-
tiszteltetésnek tartja, hogy Szentesen dolgozhat, és
véleménye szerint sok a megoldandó feladata.

3. oldal

„Demens” szakmai konferen-
ciát szervezett Szentes Város
Gondozási Központja a szociá-
lis területen dolgozó szakembe-
rek számára. Az elõadások
egészségügyi és szociális terüle-
ten dolgozóknak valamint a
demenciával valamilyen módon
kapcsolatban lévõknek is hasz-
nosnak bizonyultak.

A statisztikák szerint a demens
betegek kevesebb, mint egyötöde
kerül kivizsgálásra. A 70-74 és a
80-84 éves korosztálynál figyel-
hetõ meg a betegek számának
magas szintû növekedése. Elõ-
fordulásának száma hazánkban
magasabb, mint a környezõ or-
szágokban. Becslések szerint 150-
300 ezer fõ közé tehetõ a demen-
ciában szenvedõk száma.

Tóth Erika, a Dr. Bugyi István
Kórház neurológusa, pszichiáter
szakorvosa elõadásában kiemel-
te, hogy ez egy természetes fo-
lyamat, amely megfelelõ segítség
igénybevételével elviselhetõbb a
beteg és a hozzátartozók számára
is. Szatmári Nagyné Barna Edit, a
gondozási központ klubvezetõje
beszámolójában kitért arra, hogy
egy Szentesen és Csongrádon el-
végzett felmérés szerint, 75%-ban
a demens betegekrõl 7 százalék-
ban a gyermekeik gondoskod-
nak. A válaszadók negyedének
nincs segítsége, és a megkérde-
zettek fele nyilatkozott úgy, hogy
nincs elegendõ információja a
demenciával kapcsolatban. Tóth
Erika egy külföldön pozitív ta-

pasztalatokkal mûködõ demens
tánccsoportra hívta fel a résztve-
võk figyelmét, és kezdeményezte
hasonló elindítását városunkban
is. Ehhez a gondozási központ és
valamely táncegyesület segítsé-
gét kérné, ugyanis az ilyen prob-
lémával rendelkezõ idõseknek jót
tesz a közösség és a közös tánc,
úgymond terápiás jelleggel is
mûködhetne.

Puskásné Halál Ágnes a gondo-
zási központ intézményvezetõje
így nyilatkozott a rendezvényrõl:

– Évek óta megfogalmazódott
a munkatársaimban, hogy szeret-
nénk ebben a témában konferen-
ciát szervezni, mivel a szociális
alapszolgáltatások területén ez
idáig hiányzott, bár a bentlakásos
intézményeknél már van hagyo-
mánya. Egy szakmai együttmû-
ködést kiépítését szeretnénk el-
kezdeni, fontos, hogy a térség
szakemberei ismerjék egymást. A
mostani eredménytõl függõen,
de minimum két-háromévente is-
mételnénk az ilyen jellegû ese-
ményeket, beszámolva az új ta-
pasztalatokról. Fontosnak tartom
a családok felkészítését is a
demens hozzátartozók jelenlété-
re, hiszen a cél, hogy minél to-
vább családi környezetben ma-
radhasson a beteg. Az ehhez
szükséges szociális segítségnyúj-
tás fejlesztésén is dolgozunk a jö-
võben. Tavaly hozzátartozói cso-
portot szerveztünk, ami nagy
elõrelépést jelent.

Lantos Éva

Az idõskor jelzõi: bölcs,
türelmes… feledékeny

Lakossági fórum
néhány szomszéddal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy még ebben a hó-
napban megkezdi az EDF- DÉMÁSZ megbízásából a Borbo-
lya 2000 Bt. a közterületi fák gallyazását.

Aki szakszerûen szeretné az általa karbantartott fákat meg-
nyesni, annak az alábbi tájékoztató segítségül szolgál:

A gallyazási tevékenység az elektromos vezetékek bizton-
sági övezetében található fák és bokrok ágainak, gallyainak
eltávolítása. A biztonsági övezet az elektromos légvezetékek
feszültségszintje alapján a vezetékektõl mért alábbi minimá-
lis távolságokra terjed ki. Kisfeszültségû (0,4 kV-os) szigetelt
vezetékes hálózat esetén 0,5 méter, kisfeszültségû (0,4 kV-os)
csupasz vezetékes hálózat esetén 1 méter, középfeszültségû
(1-35 kV) hálózat esetén külterületen legalább 5 méter, belte-
rületen 2,5 méter.

Érdemes a fenti távolságokat már a kert tervezésekor, fate-
lepítéskor figyelembe venni. Javasoljuk, hogy olyan fákat ül-
tessen a vezetékek közelébe, amelyek magassága kifejtett ál-
lapotban sem haladja meg a 4 métert.

Kérjük, hogy amennyiben a munkavégzéssel kapcsolatban
kérdés merül fel, az alábbi elérhetõségen közvetlenül a mun-
kát végzõ céget hívja! Tel.: +36-30/281-0288

Tisztelt Ingatlan-
tulajdonosok! Lemondot t  képvise lõ i

mandátumáról Horváth Ist-

ván. A Pálmások Szövetsége
elnöke, a szervezet listaveze-
tõje a Szentes TV mûsorában
jelentette be döntését. Vissza-
lépését azzal indokolta, hogy
így több lehetõsége lesz meg-
szólalásra a szervezetnek.
Helyére a szervezet választá-
si listáján második helyen
szereplõ Dömsödi Mihályné

kerülhet. Horváth István a
megyei kereskedelmi kamara
kistérségi elnökeként illetve
díszpolgárként tanácskozási
joggal részt vehet az ülése-
ken, de nem szavazhat. Hor-
váth István a képviselõ-tes-
tület alakuló ülésén már kifo-
gásolta a választáson indult
pártok szakbizottságokban
elfoglalt súlyát. A Pálmások
Szövetsége sajtóközleményét
a 3. oldalon olvashatják.

Visszalépett

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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100 éve: a Szentesi Lap
1914 õszétõl szinte kizárólag
háborúval kapcsolatos íráso-
kat közölt. Ezekbõl válogat-
tuk az alábbi híreket, tudósí-
tásokat.  

1914. szept. 17. Hadiemlé-
kek a múzeumban. Tudva
azt, hogy a közönséget na-
gyon érdekli mindaz, ami a
mostani harcokra vonatko-
zik, a múzeum igazgatója
megragadta az alkalmat,
hogy a szentesi múzeumnak
is jussanak ilyen tárgyak. Si-
került több a harctérrõl jött
sebesült katonáktól szerb ha-
di érdemérmeket, különféle
orosz és szerb töltényeket és
egyéb tárgyakat, amelyeket a
harctérrõl hoztak, adomá-
nyul szerezni, amelyek kö-
zül néhányat ideiglenesen a
Halász Szabó Testvérek üzle-
tének kirakatában közszem-
lére állítottunk… Elismerés
illeti azokat, különösen az
idegeneket, akik a nekik
kedves emlékekrõl lemond-
tak a szentesi múzeum ré-
szére.

1914. szept. 27. Sebesült
katonák ápolása. A gyógyke-
zelésre kiadott sebesültek
Pollák Sándor igazgató fõor-
vos által a közkórházban ki-
tûnõ kezelésben s ellátásban
részesítetnek. Nevezett fõor-
vos kezeli a házi ápolásban
lévõ szabadságolt katonákat
is teljesen díjmentesen. Meg-
állapíthatjuk, hogy a Szente-
sen lévõ sebesültjeink éppen
ezen fáradságot nem ismerõ
ápolás következményeként
örvendetesen javulnak, oly-
annyira, hogy a közeli na-
pokban visszatérhetnek csa-
pataikhoz. – E helyen akar-
juk kérni fiákerosainkat arra,
hogy a vonaton érkezõ sebe-
sült katonákat az állomástól
lakhelyükre díjmentesen
szállítsák el, hogy e tekintet-
ben sem lehessen panasza

sebesültjeinknek, mert bi-
zony a napokban történt
meg, hogy egy szegény kato-
nának az állomástól megsé-
rült lábával gyalog kellett
bejönni, mivel a hatóság az
érkezésérõl nem tudott, s így
nem volt módjában városi
fogatot kirendelni, a katoná-
nak pedig kocsira pénze
nem lévén, restellte a fiáke-
rost a beszállításra kérni.

1914. szept. 27. Kérelem
Szentes város leánykáihoz.
Hadba levõ katonáink ré-
szére szükséges hósapkák,
csukló és térdmelegítõk ké-
szítése a református elemi
iskoláinkban: az alsópárti,
központi és felsõpárti leány-
iskolánkban megkezdõdtek,
s tartanak néhány hétig min-
den délután. Honleányi kö-
telessége minden szentesi le-
ánynak, hogy ebben a nemes
munkában a maga ereje és
tehetsége szerint részt ve-
gyen, s ezáltal hozzájáruljon
azon magasztos cél elérésé-
hez, melyért hõseink küzde-
nek, s a meleg ruhák készíté-
sével enyhítsék a mi fiaink-
nak kimondhatatlan sok
szenvedéssel járó fáradalma-
ikat. – Felkérem azért az ele-
mi iskolát elvégzett nagyobb
leánykákat, jelentkezzenek
azonnal az említett iskolák
bármelyikében, ahol is a ta-
nárnõk a szükséges felvilá-
gosítást megadják. – Anyag-
ról gondoskodva van. –
Egyúttal felkérem a közön-
ség körébõl azokat, kik kato-
náink részére meleg ruhada-
rabokat készítenek, hogy az
elkészített ruhanemûeket
alulírottnál is beadhatják, ki
is azokat a királyi tanfel-
ügyelõi hivatalhoz fogja jut-
tatni. Papp Lajos református
leányiskolai igazgató.

1914. okt. 8. Kerékpárosok
felvétele a hadseregbe. A bé-
késcsabai hadkiegészítõ pa-

rancsnoksága átiratot inté-
zett a városi katonai ügyve-
zetõséghez, hogy jelentse he,
kik volnának hajlandók saját
kerékpárjukon katonai szol-
gálatot teljesíteni. – Ezúton
hívja fel a katonai ügyveze-
tõség mindazokat, akik erre
hajlandók, hogy ebbéli szán-
dékukat 3 nap alatt jelentsék
be. Minden egyén 200 koro-
na felszerelési pótlékot és ke-
rékpárjának teljes értékét
kapja meg. Az illetmények
egyébként a többi katonáé-
val egyezõk.

1914. okt. 11. Ifjú Pass Fe-
renc halála. Dicsõség a hõs-
nek, nyugalom és béke por-
ladó hamvainak! A fájdalom
megrezegteti a lelkeinket,
amikor leírjuk, hogy ifjú
Pass Ferenc meghalt, de a di-
csõség érzése dobbantja meg
szívünket, amikor utána
tesszük: ott halt meg a harc
mezején hazája védelmében,
hogy hõs volt, aki vért és éle-
tet áldozott. Nehéz szavakat
találni, amelyek híven visz-
szatükrözik érzéseinket és
gondolatainkat. Nehéz a
gyászba borult családnak a
vigasz szavain szólani... És
mégis, mintha a mélységes
gyász panaszába belecsen-
dülne a megvigasztalás: õ
hõs volt, s az érette hulló
könnyek meghozzák a meg-
enyhülést. Ifj. Pass Ferenc
Csongrád vármegye köz-
igazgatási gyakornoka, Pass
Ferenc nyugalmazott rendõr
alkapitány fia, mint tartalé-
kos zászlós vonult be csapa-
tához s a keleti harctéren
esett el. Az ifjú hõs halálának
híre mindenütt ahova elju-
tott, mély részvétet váltott
ki, mert egy igaz, derék,
szorgalmas, igyekvõ fia-
tal élet megsemmisülését
jelenti…

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (59.)

Hadiemlékek
a múzeumban

Csongrád megye közellá-
tásának szervezésére 1917 ja-
nuárjában felállították –
Szentes székhellyel – a me-
gyei közélelmezési hivatalt,
élén dr. Csergõ Károly me-
gyei II. fõjegyzõvel. A hiva-
tal mûködésével a közellátás
a korábbinál valóban szerve-
zettebbé vált, de közel sem
jobbá. Intézkedései nyomán
csökkentek a sorbanállások,
a szétosztásra váró termékek
mennyisége azonban nem
szaporodott. Az elmúlt õsz
óta akadozó kenyérellátás
nem javult, inkább romlott.
Ez annak tudható be, hogy
az Országos Közélelmezési
Hivatal (OKH) február fo-
lyamán hivatalosan is 5 va-
gonra szállította le a vá-
ros havi lisztkontingensét,
amelybõl gyakorta csak 3 va-
gon érkezett. Ennek követ-
keztében az idõközben 25
dkg-ban megállapított napi
kenyérfejadagot a városi ha-
tóság kénytelen volt 20 dkg-
ra csökkenteni, amely április
végén ismét 16 dkg-ra zsu-
gorodott. Ez természetesen
most is a keresõ nélkül ma-

radt ellátatlanokat érintette a
legérzékenyebben. A május
végére kialakult helyzetet a
polgármester így jellemezte
az OKH elnökéhez írt jelen-
tésében: "Szentes városában
az ellátatlanok száma a tí-
zezret meghaladja, akik a
legnagyobb nyomorban és
nélkülözések között élnek,
mert ez a tízezer ember egy-
szersmind túlnyomó részben
a város munkás eleme s a
hadbavonultak itthon lévõ
támasz nélküli családtagjai,
akik hónapszámra húst nem
esznek, azt megfizetni nem
tudják, s csaknem kizáróla-
gos táplálékuk a kenyér vol-
na. Kenyeret azonban na-
ponként csak 200 grammot
kapnak s ez egyetlen táplá-
léknak oly csekély, hogy a
városi élelmezési hivatalnál
naponként tömegesen jelen-
nek meg az asszonyok és azt
panaszolják, hogy õk és
gyermekeik az éhségtõl el-

szédülnek, hogy apró gyer-
mekeik sírnak és élelmet
kérnek. Ez az éhezõ népré-
teg a fõleg hadbavonultak
támasz és gyámol nélkül
maradt családtagjaiból áll,
akik gabona és liszt nélkül a
pár korona államsegélybõl
tengetik maguk és gyerme-
keik életét, és mert napi 20

dekagramm kenyérbõl kép-
telenek megélni (hiszen Bu-
dapesten és a legtöbb helyen
is 28 dekagramm a napi
adag), kétségbeejtõ jelenetek
játszódnak le naponta hiva-
talomban. Ebben a végtele-
nül kínos helyzetben, amikor
minden pillanatban várha-
tom, hogy az éhség nyílt za-
vargást robbant ki a tömeg-
ben, ha már annyi kenyeret
nem adhatunk a csaknem ki-
zárólag kenyérrel táplálkozó
szegény sorsú népnek, mint
amennyit pl. Budapest, Sze-
ged vagy Hódmezõvásár-
hely népe, szükséges pótéle-
lemrõl gondoskodnunk...”

A megrázó jelentés hatásá-
ra az OKH 100 q kölest utalt
ki az Elsõ Szentesi Kenyér-
gyár Rt. zárolt készletébõl,
továbbá hatósági áron forga-
lomba hozták a város által
még 1916-ban felvásárolt 10
500 kg szalonnát is. Az utób-
biból csak a kenyérjeggyel

rendelkezõ ellátatlan csalá-
dok kaphattak családtagon-
ként 1 kg-ot, háztartáson-
ként maximum 5 kg-ot. A
gyors intézkedés csupán át-
menetileg javított a nyomor-
gók helyzetén. Ezt bizonyítja
Bugyi Antal h. polgármester
levele, amelyet alig 3 héttel
késõbb intézett az alispán-
hoz: „Az ellátatlanok köz-
élelmezése körül elértünk
addig a pontig, hogy most
már az éhezõ nép elkesere-
désének kitörését kell min-
den pillanatban várnunk.
Hosszû hetek óta biztatga-
tom, türelmességét húzom-
halasztom az emberek ezrei-
nek, de az utóbbi napokban
már az üres ígéretekkel sem-
mire sem megyek. Ma már
sírnak, fenyegetnek, átko-
zódnak, és képtelen vagyok
valóban elviselhetetlen sor-
sukon enyhíteni. Az ellátat-
lanok száma napról-napra
rohamosan emelkedik. A

vármegyei közélelmezési
ügyosztály vezetõje szemé-
lyesen meggyõzõdött arról,
hogy a Szentes város részére
megállapított 5 vagon havi
kontingensbõl a nyomorúsá-
gos 20 dekagrammos fejada-
gokat is képtelen vagyok ki-
adni. 20 dkg rossz kukoricás
kenyéren pedig nemcsak
hogy dolgozni nem lehet, de
megélni is teljesen képtelen-
ség... Én már az elkeseredés
kitörését tovább nem bírom
visszatartani. Bejelentem Al-
ispán úrnak, hogy itt azon-
nal kell intézkedni, hogy a
kenyéradag legalább napi 30
dekára felemeltessék, külön-
ben a felelõsség azoké, akik
a várható kitörés dacára sem
teszik meg azokat az intéz-
kedéseket, amelyekkel a sú-
lyos katasztrófa még elhárít-
ható volna.” 

Bugyi Antal közel sem túl-
zó helyzetjelentése alapján,
már másnap (június 19.) 25
dkg-ra, július 1-tõl pedig 30
dkg-ra emelték fel a szente-
siek kenyérfejadagját.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

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

Éhséglázadás kitörése fenyegetett

2010. október 4-én átsza-
kadt a Magyar Alumínium
Termelõ és Kereskedelmi
Zrt. Ajkai Timföldgyár Ko-
lontár és Ajka közötti vö-
rösiszap tárolójának gátja. A
kiömlõ vörösiszap elöntötte
Kolontár, Devecser és Som-
lóvásárhely településeket.
Tíz ember halálát, több mint
150 ember sérülését, ezen
túl felbecsülhetetlen gazda-
sági és ökológiai károkat
okozott a katasztrófa. Errõl
is megemlékezik a pécsi Je-
lenkor friss, októberi száma.
Üledékes szószedet címû
versében errõl ír a kortárs
irodalmunk egyik, nemzet-
közileg is legismertebb írói
közé tartozó alakja Nádas
Péter. 

Kezdõ sorai: A katasztrófa
olyan általánosan használa-
tos, némiképpen homályos
értelmû fogalom, amelyrõl
lelkünk legmélyén pontosan
tudjuk mit jelent.

Záró két sora: Életünk

tönkrement, és ezen nem
változtat semmi.

Az irodalomnak megvan-
nak a katasztrófára a megfe-
lelõ szavakból álló monda-
tai, de a szavakon túl, a sok-
szor látott, már lassan fele-
désbe merülõ híradóképeket
is felidézi a fotómelléklet.
Sokkoló hatásúak az MTI fi-
atal fotósának Kollányi Pé-
ternek a katasztrófáról ké-
szített képei.

Nehéz ezután szólni. De
élni, szólni és örülni is kell!
A német nyelvterületen leg-
jobban ismert és elismer ma-
gyar írók egyike, Nádas Pé-
ter márciusban Würth-díjat
kapott Stuttgartban. A ran-
gos irodalmi díjat kétévente
ítélik oda jeles európai iro-
dalmároknak. (Nádas elõtt
olyan neves írónak,  mint a
Nobel-díjas Herta Müller.)

Vörös István, Orcsik Ro-
land, Domján Gábor, Payer
Imre, Sopotnik Zoltán, Sza-
bó Ádám versei, Roboz Gá-

bor, Gáspár-Singer Anna
egy-egy novellája, Ménes
Attila és Balázs Attila re-
gényrészlete teszi egésszé
az októberi szám szépiro-
dalmi kínálatát.

Az orosz-amerikai Vladi-
mír Nabakov mûvei kap-
csán olvashatunk elemzést
Mikola Gyöngyi és Hetényi
Zsuzsa tanulmányaiban. Já-
nosa Eszter, Szabó T. Anna
verskötetérõl, Marjánovics
Diána, Grecsó Krisztián re-
gényérõl, Sörös Erzsébet
Borbála pedig Arnó Ca-
menisch regényérõl írt kriti-
kát. Olvasni kell még Somos
Róbert ismertetõjét, Platón:
Állam címû munkájának új
magyar fordításáról. (Emlé-
kezhetünk még arra a mér-
hetetlenül pofátlan állami
arroganciára, ami ennek a
mûnek az új fordítása ellen
ügyészi eszközökkel próbált
fellépni, sikertelenül!) Nem
kevésbé érdekes Sz. Koncz
István beszélgetése Orlóczi
László professzorral. Ezzel
érünk a végére a Jelenkor
októberi számának, amit hi-
ba lenne olvasatlanul hagy-
ni.

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Katasztrófa

Még egyszer
a flash mob-ról

A flash mob (értsd: vil-
lámcsõdület) egy viszony-
lag új társadalmi jelenség,
pláne az egyébként megle-
hetõsen színes közép-kelet
európai kultúrkörben. Cél-
ja, hogy felhívja a hétközna-
pi emberek figyelmét vala-
mely égetõen  megoldatlan
társadalmi problémára. Ere-
detileg politikáról szó sem
volt. Az, hogy Magyaror-
szágon az ilyen – egyébként
hasznos – csõdületek po-
li-tikai színezetet kapnak
(gusztustalanul direkt kam-
pánycélokra használják
õket) már tipikusan hazai
jelenség.

Az október 9-i szentesi
õsbemutatót sok kritika ér-
te. Nem értem mi a baj vele,
hiszen amellett, hogy végül
rendkívül „igényes” pro-
dukció kerekedett belõle a
célját elérte, sõt túlteljesítet-

te: rávilágított nem is egy,
hanem legalább három tár-
sadalmi problémára.

1. Jogászok, neves jogvé-
dõ szervezetek, az ombuds-
mani hivatal és egyéb világ-
látott uniós biztosok orra
elõtt 2014 õszén simán lehet
gyerekekkel (lásd 18. élet-
évüket be nem töltött, ezért
szavazati joggal nem ren-
delkezõ állampolgárok)
kampányolni. Kis hal va-
gyunk a nagypolitikának, a
balhét ezért úsztuk meg. (
És senki ne mondja, hogy
nem kampányrendezvény
volt, mert az volt. )

2. Felhívta a fegyelmet ar-
ra, hogy Szentes belvárosá-
ban nincs wi-fi szolgáltatás
és valószínûleg idõnként
másfajta információáramlá-
si problémák is adódnak.
Különben hogyan fordul-
hatna elõ, hogy 32 pedagó-
gus 23 napos késéssel érte-
sül egy, a gimnáziumot is
„megérintõ” nagyon fontos

városi eseményrõl. Valóban
tûrhetetlen!

3. Szerencsére ezek a pe-
dagógusok az önkormány-
zati választások után 3 hét-
tel már tisztán látnak. „Le-
porolták” magukról az eset-
leges elitváltás izgalmát, be-
táraztak és most fedezékbõl
lõnek. Igaz, hogy most már
nincs kire, de talán ezért le-
het össze-vissza pufogtatni.

Szóval kedves Pedagógu-
sok! Nagyon örülünk an-
nak, hogy Önök „kreativi-
tással és önálló gondolatok-
kal rendelkezõ fiatalokat
nevelnek a családok, Szen-
tes város, a magyar nép és
Európa számára”. Nyugod-
tan emeljék fel a fejüket, a
naplót becsukták. Elfogad-
juk a bocsánatkérést. Kér-
dés, hogy – mivel a bizo-
nyítványokat már megírták
– van-e lehetõség javításra?

„egy szentesi”
(Név a szerkesztõségben)

Olvasónk írja

Jó reggelt kívánok!

Bugyi Antal fõjegyzõ
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A szakember szerint váro-
sunk hajléktalan ellátása
nagyban különbözik például
a Budapestitõl: – Mi név sze-
rint ismerjük az ellátottakat.
Szinte mindent tudunk ró-
luk, így nehezebben esnek ki
a „hálóból”. Aki akart már
bejött a szállóra, volt akit fel-
kutattunk. Azt gondolom,
mindenki biztonságban van
– mondta Berki András a Haj-
léktalan Segítõ Központ ve-
zetõje.

A szállónak egyébként van
egy – a munkásszálláshoz
hasonló – ellátási formája.
Ilyenkor saját ágyat és szek-

rényt kap a „vendég” havi
12.300 forintért. A kizárólag
alvás és tisztálkodás céljára
szolgáló éjjeli menedék nem
errõl szól. Itt a túlélés a cél.

A már használaton kívüli –
éppen „rekultiválódó” – sze-
méttelep mellett lévõ szálló-
nak 11 munkatársa van.
Többségük évek óta ott dol-
gozik. Most éppen van egy
meghirdetett szociális mun-
kás állásuk, de a fluktuáció
minimális. A kiégés ellen a
szakma kötelezõen ajánlott
tréningeket ír elõ számukra,
de költségvetési források hí-
ján ezek rendre elmaradnak.

Az állami normatíva a mû-
ködésre igen, a meghibáso-
dott vagy elhasználódott
eszközök cseréjére nem elég.
Néhány szentesi vállalkozó
különbözõ adományokkal
rendszeresen segíti az intéz-
ményt. Élelmiszert, kenyeret,
zöldséget, gyümölcsöt adnak
a rászorulóknak, ami óriási
segítség számukra.

– A hajléktalanságig veze-
tõ útnak nincs forgatóköny-
ve. Van az ellátottaink között
alkoholista segédmunkás, jó-
zan életû szakács és 25 éven
keresztül vezetõ beosztásban
dolgozó értelmiségi - tárja
szét a kezét Berki András. –
A hajléktalan lét a kívülálló
számára – szerencsére - érzé-
kelhetetlen dimenzió. A visz-
szavezetõ utak pedig na-
gyon keskenyek. Sokak szá-
mára a Rákóczi Ferenc utca
183. a végállomás.

Az elmúlt 20 évben meg-
háromszorozódott a magyar-
országi hajléktalanok száma.
A statisztikák szerint több
mint 11 ezren élnek fedél
nélkül. Tág becslések szerint
az ellátórendszer számára
láthatatlanokkal együtt ez a
szám akár 25 ezer is lehet.

Börcsök

Krízisben
a hajléktalanok

Október 31-én a Reformá-
tus Nagytemplomban tar-
tottak istentiszteletet a re-
formáció tiszteletére. A
szertartáson megjelent Szir-
bik Imre polgármester és a
Szent Anna Plébániáról
Gruber László plébános is.
Kovách Péterné vezetésével
Csikai Miklós, a református
egyházközség gondnoka
idézte fel a reformáció haza
kialakulásának körülmé-
nyeit, késõbb Veres-Ravai
Réka evangélikus lelkipász-
tor hirdetett igét. Pócsik Zol-
tán verssel, Nagy János, cím-

zetes igazgató és Rácz József
zenetanár orgona és trombi-
tajátékával mûködött közre
az eseményen. Gruber Lász-
ló plébános a felekezetek
eredményes együttmûködé-
sét kiemelve köszöntötte a
megjelenteket.

November 4-én este, a re-
formátus egyházközség és a
Lajtha László AMI szerve-
zésében jótékonysági hang-
versenyt tartottak. A fel-
ajánlásokból befolyó össze-
get a kárpátaljai magyarok
megsegítésére ajánlotta fel
az egyház.

Együtt a felekezetek

Szegeden született, Ma-
kón járt iskolába így makói-
nak vallja magát, de szülõ-
városa a mai napig közel áll
hozzá - vallja be Gruber
László, aki augusztus 4. óta
tölti be plébánosi hivatását
a Szent Anna Plébánián. Ta-
nult Rómában, szolgált Pe-
ruban és találkozott Teréz
anyával is. Megtiszteltetés-
nek tartja, hogy Szentesen
dolgozhat.

Az érettségit követõen ma-
tematika-fizika szakos tanár-
nak készült, felvételt is nyert
az egyetemre. Elõfelvételis
sorkatonaként sokat foglal-
kozott vallási és hittel kap-
csolatos kérdésekkel, majd
egy nyári egyházi tábornak
köszönhetõen a hittudo-
mányok felé fordult az ér-
deklõdése. Nagy hatással
volt rá II. János Pál pápa ma-
gyarországi látogatása és
Mindszenty bíboros újrate-
metése. Elkezdte az egyete-
met Szegeden, mellette hit-
közösségbe járt. Annyira
megerõsödött a valláshoz fû-
zõdõ kapcsolata, hogy a má-
sodik tanév közepén beje-
lentkezett a püspökségre
papnövendéknek. 

– 1992-tõl tanultam papnö-
vendékként, míg ki nem
küldtek Rómába, ahol öt
évig képeztem magam, mint
a pápai német-magyar kollé-
gium növendéke. Tóth Mik-
lós magyar hittérítõ meghí-
vására 1999-ben eljutottam
Peruba, ahol papként egy
teljesen más világban, Lima
egyik külvárosi nyomor-
negyedében segédkeztem.
Ezen kívül a nyári szünetek-

ben lehetõségem nyílt eljutni
többek között Indiába, ahol
találkoztam Teréz anyával,
de ellátogattam Kõrösi Cso-
ma Sándor sírjához is a Hi-
malájánál.  Közben alapszin-
tû diplomát szereztem teoló-
giából, továbbá szakképesí-
tést, illetve doktorátust. A
Gál Ferenc Fõiskola teológiai
karán oktatok docensként
mind a mai napig – emléke-
zett vissza a plébános. Foly-
tathatta volna külföldön a
pályáját, de úgy gondolta,
amit elérhet, azt Magyaror-
szágon szeretné megvalósí-
tani. Határon túli magyarok
lelkésze is lehetne, hiszen
rengeteg fiatal család megy
ki külföldre, sõt tábori lel-
késznek is felkérték, de nem
vállalta a feladatot. 

A római tanulmányok
után egy évet Gyulán töltött,
majd a Szegedi Dómba ke-
rült. 2002-tõl önálló plébá-
nosként Deszken folytatta
munkáját, közben Klárafal-
ván és Ferencszálláson is ve-

zette az ottani katolikus kö-
zösségeket, késõbb pedig
Szeged-Szõreg és Újszen-
tiván plébániáit. Ezt követõ-
en helyezték át városunkba. 

– Számomra váratlanul ke-
rültem ide, de egyáltalán
nem bánom. Szépnek, kelle-
mesnek tartom a várost,
nagy és elegáns a plébánia
épülete, gyönyörû a Szent
Anna templom, és külön jó
adottság, hogy egyházi isko-
la is társul mellénk. Megtisz-
teltetés itt dolgozni. A koráb-
bi helyekhez képest rendkí-
vül jó adottságokat, sok lehe-
tõséget látok az egyházköz-
ség hitéletében – mondta
Gruber László. A környezõ
kistelepülések hívõit is meg-
örökölte, ahol heti egy misét
tart annak a kevés, de hité-
hez hûséges hívõnek, akik az
elöregedett falvakban temp-
lomba járnak.

– Sok megoldandó feladat
vár rám, többek között a plé-
bániához tartozó különféle
épületek felújításra szorul-
nak, a temetõvel kapcsolat-
ban is vannak teendõk. So-
kan megkerestek az igénye-
ikkel, javaslataikkal, ezeket
is mérlegelni kell, továbbá az
egyházközség anyagi hely-
zetét is stabilizálni kellene.
Sok olyan kiscsoport találha-
tó Szentesen, akik a prog-
ramjaikkal újra kihasználják
a plébánia épületét, felpezs-
dítik az életét, ezért a közös-
ség megerõsítése és tovább
építése is fontos feladat lesz
a jövõben - részletezte a
Szent Anna Plébánia új veze-
tõje.

L.É.

Világlátott plébános

Mintegy másfél száz ka-
tona érkezett az országból
Szentesre, hogy a helyi ez-
red állományából kiegé-
szülve felkészüljenek kül-
honi missziójukra. Az
EUFOR magyar kontingens
16. váltásának állománya a
héten adott számot az el-
múlt másfél hónap alatt
megszerzett tudásáról az
Esze Tamás laktanyában. 

A három napos vizsga elsõ
napján a tömegkezelési fel-
adat került sorra. A valóság-
ból vett élethelyzet szerint,
egy külföldi országban béke-
fenntartó feladatot ellátó ka-
tonai egység útját állja egy
lázadó csoport. Botokkal, kö-
vekkel fenyegetõznek az ál-
arc mögé bújt támadók, kia-
bálnak, dobálják a katonai
jármûvet. A járõr csapat se-
gítséget kér a hadmûveleti
ügyelettõl és hamarosan  -
fegyveres támogatás mellett -
megérkezik a pajzsokkal, si-
sakkal és más védõeszközök-
kel felszerelt erõsítés. A láza-
dók ellenállnak, megtámad-
ják a katonákat, a felállított
barikádot meggyújtják, vizes
palackokkal dobálnak és kö-
telekkel igyekeznek megbon-

tani a zárt alakzatot. A sza-
kasz a hangadó lázadót ki-
emeli a tömegbõl, a többieket
pedig visszaszorítja, így sike-
resen végrehajtják a kitûzött
feladatot. A tömegkezelési
gyakorlat másnapján speciá-
lis lövészeti gyakorlat zajlott
Dócon, míg a harmadik na-
pon járõrözési, konvojkíséré-
si, fontos személy kimenekí-
tési feladatokat végeztek a
külszolgálatra készülõ kato-
nák. Vigvári Tibor õrnagy, az
EUFOR kontingens 16. váltá-
sának felkészítéséért felelõs
parancsnok elmondta, hogy
a kiképzésen hét alakulat 11
katonai szervezetének közel
200 katonája vett részt a 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezrednél. A héten zárult ki-
képzésen résztvevõk 2016-

ban utaznak ki Bosznia-Her-
cegovinába, de már 2015. ja-
nuár 1-tõl készenlétet látnak
el, a támogató alegység pe-
dig megkezdi a kinti munka
elõkészítését. Vigvári õrnagy
maga is több külföldi misszi-
óban vett részt, az elsõn ép-
pen Boszniában. A kiutazó
állomány feladatát nehezíti,
hogy 15 különbözõ rendõri
szervezet mûködik a dél-
szláv állam területén és ezért
különösen fontos a megfelelõ
együttmûködés a helyi erõk-
kel. A magyarok látják el a
szarajevói többnemzeti kato-
nai tábor védelmi feladatait,
valamint különbözõ készen-
léti erõket biztosítanak más
nemzetiségek katonáival.

Besenyei

Botokkal és palackokkal támadtak

November 13-án, csütörtö-
kön 9-11 óra között Szirbik
Imre polgármester tart foga-
dónapot a városházán, ahol
irodájában fogadja az ügyei-
ket intézõ lakosokat.

Fogadónap

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt szentesiek!

Köszönjük a támogatást azoknak, akik ránk, pártoktól független civi-
lekre adták szavazatukat az október 12-i önkormányzati választásokon.
A szavazatok 9 %-át kaptuk, mellyel 1 képviselõi hely illet meg bennün-
ket. Tudomásul véve és tiszteletben tartva a választási eredményt, ké-
szültünk a képviselõ-testület október 22-i alakuló ülésére. Ott nagyon
nagy csalódás ért bennünket. A több képviselõi helyet szerzett pártok a
képviselõ-testület mellett mûködõ, azt segítõ bizottságok megalakítása-
kor a választási eredményektõl messze elrugaszkodó döntést hoztak.
Errõl elõtte nem egyeztettek a többi jelölõ szervezettel.

Kis szentesi választási matematika??!!...vagy erkölcs??!! A választá-
si eredmények alapján méltányos és a lopással létrehozott bizottsági
helyek:

A megalakított 6 bizottságban lévõ 34 helybõl:
- a FIDESZ-KDNP-nek a kapott 39,1% szavazat alapján járna 14 hely,

de 20-at tartott meg! 
- az MSZP-DK-EGYÜTT-PM-nek 33,1 % szavazat alapján járna 11

hely, de csak 10-et kapott,
- a JOBBIK-nak a kapott 14,3 % szavazat alapján járna 5 hely, de

csak 2-t kapott,
- a PÁLMÁSOK-nak a kapott 9 % szavazat alapján járna 3 hely, de

csak 2-t kapott,
- a FÜGGETLEN-eknek a kapott 3,9 % szavazat alapján járna 1 hely,

de 0-t kaptak!
- a Jobbik, a Pálmások és a Függetlenek együtt a szavazatok 27,1 %-

át, több mint egynegyedét kapták, a bizottsági helyeknek viszont csak
11,8 %-át, kevesebb, mint egynyolcadát!

Több Fideszes többségû településen van példa arra, hogy a bizottsá-
gok összeállításában érvényesítették a választási eredményeket, mûkö-
dött a demokrácia. Nálunk miért nem?

A képviselõ-testületi ülésen feltett kérdésünk, hogy milyen elvek alap-
ján született ez a döntés, válasz nélkül maradt. Azóta is megválaszolat-
lan.

Önök szerint mi ez? Matematikai ismeretek hiánya? Mérhetetlen ha-
taloméhség? Erkölcsi probléma?

Mi tudjuk a választ és meg is van a véleményünk róla!
Bízunk benne, hogy önöknek is! Köszönjük!

Pálmások Szövetsége

Ellopták a
bizottsági helyeket!

Balkáni

küldetések

A szentesi alakulat ka-
tonái a kezdetek óta részt
vesznek a délszláv béke-
teremtésben és -fenntar-
tásban. Az 1992-ben kitört
boszniai háborút a Day-
toni Békemegállapodás
zárta le 1995-ben. Az
egyezmény biztonsági és
katonai rendelkezéseit a
NATO égisze alatt mûkö-
dõ IFOR (Béketeremtõ
Erõ), majd az SFOR (Sta-
bilizációs Erõ) biztosítot-
ta. Az EUFOR (Európai
Uniós Erõ) tíz éve váltotta
fel az SFOR-t és megkez-
dõdött az ALTHEA fedõ-
nevû mûvelet Boszniában.
A KFOR (Koszovói Erõ) a
Koszovóban tevékenyke-
dõ, NATO parancsnoksá-
ga alatt mûködõ nemzet-
közi békefenntartó haderõ
1999-ben jött létre. A szen-
tesi alakulattól általában
20-30 fõ teljesít külhoni
szolgálatot a világ vala-
mely háborúval fenyege-
tett övezetében.

November 1-jén kezdõdött a hajléktalanok téli ellátása.
Idén az éves mûködésen túl, kiegészítõ források is segítik
az ellátó hálózat munkáját. Az elõzõleg megpályázott és el-
nyert összesen 372 millió forintot már átutalta a szaktárca –
közölte az MTI. A nemrégiben 95 millió forintból felújított
szentesi Hajléktalan Segítõ Központ idén nem pályázott. A
mûködéshez szükséges minimális feltételek adottak, min-
den rászorulót el tudnak látni. A férõhelyekre  vonatkozó
jogszabály rugalmas: az október végétõl április 30-ig tartó
krízis idõszakban az egyébként 22 fõs létszám bõvíthetõ. A
szálló munkatársai idén 50-55 emberre számítanak.

Tömegkezelésbõl is vizsgáztak a békefenntartók.



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  nnoovveemmbbeerr  77..



22001144..  nnoovveemmbbeerr  77.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

Nem újdonság: a címben
megjelölt útvonal Szente-
sen át vezet – legalábbis
azok számára, akik nem
akarnak az elkerülõ útra
térni. A közelmúltban még
kecskeméti illetõségû Sza-
bó Balázs Bandája biztosan
nem fog, hiszen a soron kö-
vetkezõ koncertjük célállo-
mása a mi városunk! Hely-
színe a Zene-Világ-Zene so-
rozat megszokott zeneisko-
lás hangversenyterme, az
ideje pedig november 14.
péntek, 19 óra.

Az említett út az õ esetük-
ben spirituálisan is valósá-
gos. Harmadik albumukra,
amely az Élet elvitelre címet
viseli (bár a saját életünket
váltakozó helyszínen, de
mindig helyben fogyaszt-
juk), két Grecsó Krisztián-vers
is rákerült, megzenésítve ter-
mészetesen. És, amint azt so-
kan tudjuk, Grecsó szegvári
gyökerekkel bír. (Pletyka-
anyu címû novelláskötete
nem csak a falut „rengette
meg” alapjaiban, de a ma-
gyar irodalmat is.) 

Ami pedig a zenekarveze-
tõ (énekes, hegedûs, gitáros,
zeneszerzõ, szövegíró) Szabó
Balázst illeti: amellett, hogy
maga is igényes és lélek-
mély dalszövegeket ír, erõ-
teljesen vonzódik a költé-
szethez. Pilinszkynek egy
teljes albumot szentelt. Rad-
nóti Bájolója kislemeze hall-
gatóságát bûvöli el, most pe-
dig CD-re értek a Grecsó-
versek (is)... Megígérte Ba-
lázs, hogy mindkettõt mû-
sorra tûzi nálunk!

Ez a banda tehát szembe
megy mindenféle (sajnos,
máig létezõ) „popipari”
trendnek, ennek ellenére be-
következett a csoda: az elõzõ
lemezükön található Zaj cí-

mû dalukból Petõfi Rádiós
mega-sláger lett. Sietve te-
szem hozzá: méltán!

Ha már a muzsikájuknál
tartunk... (Már ha akad olva-
só, aki nem ismerné.) Nos,
az a jóféle pop-rock és a folk
sajátos ötvözete, amely egy
intuitív csellós segítségével
igencsak elemelkedik a föld-
tõl! A mostanában koncerte-
ken ritkán felcsendülõ Ba-
lázstelki elszöktetõ pedig
n e m  k e v e s e b b ,  m i n t  a
magyar folk-rock csillogó
gyöngyszeme!

Az elõadásmód pedig? Az,
hogy Szabó Balázsnak sze-
mélyes kisugárzása van a
színpadon (valóságos mágia-
rakás, amit ott kisüt), egy
dolog, hiszen más elõadó-
mûvésszel is elõfordul ilyes-

mi, mondhatnánk. Ám, vala-
mi megmagyarázhatatlan té-
nyezõ is járul a banda mu-
zsikálásához, ami hol így ke-
rül bele, hol úgy. Kell, hogy
létezzen valamiféle titkos re-
cept, amit nem sikerült tõlük
megszerezni, egyelõre. De,
mért is adnák ki a kezükbõl,
hiszen mindenkinek az a jó,
ha Szabó Balázs Bandája
egyetlen példányban mûkö-
dik csupán!

Átütõ sikerre ítéltetett pro-
dukciót várhatunk tehát, de
azt, hogy mennyi munkával
és milyen áron érték el a fi-
úk, csakis õk tudják meg-
mondani. A magam részérõl
Szentesen pótszékes telt há-
zat vizionálok, és hosszú
visszatapsolásokat.

Olasz Sándor

Kecskeméttõl Szegvárig –
Szabó Balázs Bandájával!

Az angolszász divat je-
gyében a helyi moziba is
jelmezben mentek a nézõk
hétvégén. Halloweent októ-
ber 31-én ünneplik – most
már – világszerte, amikor is
a hiedelmek szerint a legvé-
konyabb a válaszfal az élõk
és a holtak között. Az õsi
kelták hagyományaira visz-
szavezethetõ ünnepen a
holt lelkek útnak indulnak
és igyekeznek visszatalálni
régi lakhelyükhöz. Az an-
golszászoknál mára már a
gyerekek játékos estéjévé
vált, a körülötte lévõ felhaj-
tást a televízió, az internet
és természetesen az ameri-
kai divathullám generálta. 

Itthon is egyre népszerûbb
a fiatalok körében, hogy ré-
misztõ, vagy éppen vicces
jelmezekbe bújva buliznak.

A tökfaragás is a hagyo-
mány része, ami egyre több
házban, vagy annak udvarán
világít esténként. A szentesi
mozi ez alkalomból jelmezes
filmnézést hirdetett meg, így
aki beöltözve érkezett az
ijesztgetõs filmek valamelyi-
kére, ajándékban részesült.

A mozi dolgozói elmondták,
hogy többen is éltek a lehe-
tõséggel és kimaszkírozva,
boszorkányként, vámpírként
váltottak jegyet az elõadá-

sokra. Természetesen a mo-
zisok is jelmezes estét tartot-
tak, beolvadva a szuperhõ-
sök és rémalakok közé.

Pókember gyerekkiadás-

ban, Drakula és családja, sõt
bankrablók is tiszteletüket
tették aznap este. 

A Nagy Ferenc utcában
egy pizsamás zombi társasá-
gában ücsörgött egy halott
menyasszony és egy macs-
kanõ. Elmondták, hogy hal-
loween buliban vagy együtt
ünnepelnek, vagy a család-
dal töklámpást faragnak.
Petra barátnõjük úgy dön-
tött, õ önmagát alakítja, bár
így nem tûnt különösebben
félelmetesnek. 

Többen idéznek ilyentájt
szellemet, vetnek tarot kár-
tyát, hátha kapcsolatba tud-
nak lépni a túlvilág lakóival.
A legtöbbünknek jó móka,
eggyel több közös program
mindez, hogy mégse teljen
csak szomorkodással a ha-
lottak napi hétvége. 

Akadnak olyanok is, akik
elhatárolódnak a halloween-
tõl, mivel nem magyar ün-
nep lévén idegen szokásként
tekintenek rá, csakúgy, mint
a Valentin-napra, ami meg-
tûrt eseményként megállít-
hatatlanul megfertõzte a
többséget. L. É.

Zombik, szörnyek
és boszorkányok a moziban

Emlékérmeket is átadott a
Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara az ala-
pításának 20. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepi
küldöttgyûlésen. Az elisme-
résben részesült többek kö-
zött Bõhm Sándor, aki 1994 és
2000 között a Csongrád Me-
gyei Kézmûves Kamara alel-
nöke volt és Horváth István,
aki a szentesi térségi szerve-
zet megalakulásától, vagyis
2003-tól a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Szentes Térségi elnöke. A
közjogi kamara 20 éve alatt
elnöki és alelnöki feladatokat
vállaló, illetve a térségi szer-
vezetek megalakulása óta el-
nöki tisztséget viselõ szemé-
lyeknek a kamarai emlékérem
arany fokozatát Nemesi Pál me-
gyei elnöktõl, Szeri István
megyei tiszteletbeli elnöktõl,
valamint Parragh Lászlótól, a
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnökétõl vették
át.

Kamarai
Emlékérmek

Alapítványunk közel 20
éve biztosít INGYENES jog-
segélyszolgálatot azok szá-
mára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.
Ha ön vagy ismerõse ilyen
helyzetben van, illetve tudo-
mása van ilyen esetrõl, kér-
jük jelezze az alábbi elérhetõ-
ségeken: Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért
Alapítvány.

Cím: 1461 Budapest, Pf.:
182., telefon: 06 (1) 342-6355,
06 (70) 330-5384, e-mail:
panasz@cchr.hu, weboldal:
www.emberijogok.hu.

Minden információt bizal-
masan kezelünk!

Sérelmek a
pszichiátrián

A leadott ötven kiló túl-
súllyal az egészségügyi
problémák is eltûntek Gás-
pár Sándor életébõl. A szen-
tesi férfi hatalmas akarat-
erõvel 10 hónap leforgása
alatt fél mázsányi túlsúlytól
szabadult meg, nem kis
részben a felesége, Gás-
párné Edina aerobik tréner
segítségével, akinek így –
mondhatni – férje lett a rek-
lámarca.

Éppen egy éve, november
4-én ment le a felesége által
tartott elsõ aerobik edzésére
Gáspár Sándor. Régebben
sportolt, konditerembe járt,
Edinával is ott ismerkedtek
meg. Aztán részérõl abbama-
radt a testmozgás, de beval-
lása szerint soha nem zavar-
ta a súlya. Egy orvosi rutin-
ellenõrzésen azonban kide-
rült, egekben jár a vérnyo-
mása és a koleszterinszintje.
Választhatott: gyógyszer
vagy életmódváltás, aerob
sporttevékenységgel. Így
hát, bár elõtte nem volt moti-
vációja, azóta egy edzést sem
hagyott ki. Heti három, in-
tenzív kardio aerobik órán
mozog Edina tanítványaival,
legutóbb a Fittaréna orszá-
gos megmozduláson jártak.
Helytelen táplálkozásán is
gyökeresen változtatott. –
Rendszertelenül ettem, húsz
éven át nem is reggeliztem,
most elhagytam a cukrokat
és a finomított lisztet.

Három hónap után rende-
zõdtek egészségi problémái,
súlya 10 hónap alatt 130 kiló-
ról 80-ra csökkent, amit az-
óta is sikerül tartania. – Az
életem részévé vált. Ahogy
rátaláltam a helyes útra, csak
beálltam Edina mellé, aki 15
éve oktat aerobikot. Örült és
támogatott, amit korábban is
szívesen megtett volna, de
erõszakkal senkit sem lehet
rábírni a mozgásra – fogal-
mazott Sándor. A kapcsola-
tuk addig is erõs volt, most
még többet tudnak együtt
lenni. Idõközben ugyanis

hétvégi programjuk lett a kö-
zös futás. – Nyár végén telje-
sítettem a negyedmaratont,
ezzel ledõlt az utolsó pszi-
chés gát – mondta a férfi.

Egy multicég üzletfejlesz-
tõjeként eléggé stresszes
munkát végez Sándor, s még
szerencse, hogy ásványvizet
is forgalmaznak, így áttérhe-
tett a kóláról. A legnehezebb
volt az idõt megtalálni a
sportolásra. Nagyon sok po-

zitív visszajelzést kap a súly-
vesztése okán a férfi, aki ré-
gebben látta, szinte meg sem
ismeri. – Akaratlanul lettem
Edina reklámja, ugyanis nem
mi tettük fel az internetre az
összehasonlító képeket, ha-
nem az egyik lány, hogy tor-
násztársa milyen eredményt
ért el. Pedig a fogyás nálam
csak a „mellékhatása” volt az
életmódváltásnak – mosoly-
gott Sándor. Felesége, egyben
edzõje is ezen a véleményen
van: – Amikor Sanyi elkezdte
a mozgást, illetve kezdett
odafigyelni a táplálkozásra, a
legfontosabb volt, hogy a
magas vérnyomáson, kolesz-
terinen segítsünk. Teljes élet-
módváltozás kellett hozzá.
Megtalálta a megfelelõ moz-
gásformát, s napi többször
étkezik, nem éhezik. Nagyon
büszke vagyok rá, hisz ilyen
életmódváltozáson végig
menni, tartani a leadott súlyt,
példaértékû mindenki szá-
mára. A tornán azóta nagyon
sok fiú és lány vált a követõ-
jévé. Sokat dolgozott érte, de
a kitartó munka meghozta a
gyümölcsét. Elmondhatom, a
pályafutásom alatt Sanyi
fogyta a legtöbbet. 50 kilo-
grammot leadni úgy, hogy ne
látszódjon meg a bõrén, ne
veszítsen erejébõl, kedvébõl
és meg is tartsa, nagyon nagy
dolog. Más emberré vált, vi-
dám, lendületesebb, egészsé-
ges és a munkájában is job-
ban teljesít. Büszke vagyok
mint edzõ, mint feleség – fo-
galmazott Edina.

Darók József

Példakép lett 50
kilós fogyásával

Mozdulj rá!

November 8-án, szombaton 15 órától is lehet találkozni
Edina lelkes csapatával, köztük Sándorral a Mozdulj rá!
aerobik roadshow szentesi állomásán. A mûvelõdési köz-
pont és Gáspárné Edina szervezésében 2011 óta évente
kétszer érkeznek elismert oktatók az országból, hogy kü-
lönbözõ mozgásformákat mutassanak be. Ezúttal 8 tréner,
köztük Czanik Balázs – akinél Gáspáné Edina is vizsgá-
zott capoeira aerobic-ból - látogat az ifjúsági házba. Bárki
ingyenesen kipróbálhatja a különféle stílusokat a kardio
kick box-tól a taekbo-ig. Az elsõ 150 regisztráló ajándék-
csomagot kap, a gyerekek kalandparkban tölthetik az
idõt. Az elõtérben szakmai kiállítás (reformételek,
táplálékkiegészítõk) várják a látogatókat, masszázzsal,
szépségápolási termékekkel is kitelepülnek.

Losoncziék Drakula jelmezben mentek moziba
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Fiúkat legyõzni jobb ér-
zés Balogh-Szabó Anna sze-
rint, aki birkózásban a leg-
jobb eredményeit ugyan
a lányok között szerezte,
azonban kiválóan helyt áll
a srácokkal szemben is.
Legutóbbi versenyén csupa
fiú között szerzett bronzér-
met, most nagyon készül az
országos bajnokságra.

– Elõször meglepõdtek, de
már megszokták – mondta
Balogh-Szabó Anna arról,
hogy mit szólnak a fiúk, ha
legyõzi õket a birkózószõ-
nyegen. – Nem mondom,
hogy lányok ellen könnyebb
birkózni, de fiút legyõzni
sokkal jobb érzés.

A Horváth Mihály Gimná-
zium hetedikes tanulója mo-
solygós, kedves leányzó, aki
csak a birkózószõnyegen
harcias és gyõzni vágyó. A
Dr. Papp László Birkózó
Egyesületben egyedül képvi-
seli a „gyengébb” nemet, így
természetes, hogy edzésen is
össze kell kapaszkodnia fi-
úkkal, mint ahogy ez meg-
szokott számára a versenye-
ken is. Bátyja, Balogh-Szabó
Árpád már hat éve birkózik,
az õ példája csábította ebbe a
világba Annát két évvel ez-
elõtt és szinte a kezdetektõl
indul versenyeken is.

Diákolimpiai ezüstérmet,
a grundbirkózáshoz hasonló
strandbirkózásban pedig or-
szágos bajnoki címet is ma-
gáénak tudhat már. A Klau-
zál-iskolában zajlott éppen
az edzés, amikor megláto-
gattuk a birkózókat. Anná-
nak itt három, Csongrádon
egy edzése van hetente. Az-
elõtt szertornázott, ennek
köszönheti hajlékonyságát,
ami jól jön a birkózásban is.
Magát harciasnak mondja,
ami szintén nem hátrány a
szõnyegen. Azért váltott a
birkózásra, mert úgy gon-

dolta, a torna nem az õ
sportága volt, a küzdõspor-
tok sokkal közelebb állnak
hozzá. Szülei eleinte nagyon
féltették, de úgy látja, most
már nem annyira. Akárhány
barátnõjét levitte edzésre,
egyikük sem maradt meg
a birkózószõnyegen. Anna
azonban határozottan kije-
lentette, egyáltalán nem bán-
ta meg, hogy a birkózást vá-
lasztotta. – Ugyanannyit kell
teljesítenem, mint a többiek-
nek, egyenrangú mindenki.
A fiú ellenfelek nõként ke-
zelnek, elõfordul, hogy még
egyszer odajönnek gratulál-
ni. 

A tanulás is jól megy neki,
minden edzés után a napi-
rendje része. Még nem tudja,
milyen pályát választ majd,
de abban már biztos, hogy
edzõ lesz. Nagyon örült a di-
ákolimpiai 2. helyezésnek, a
nyári strandbirkózó ob-n vi-
szont edzõje beszélte rá,

hogy mérlegeljen be, s pró-
bálja meg. Legutóbb Solt-
vadkertrõl, a Schmél Atti-
la-emlékversenyrõl Anna
bronzéremmel vette ki a ré-
szét, amihez két fiút kellett
megvernie.

Talán ezért is nagyon
ambíciózus, meg talán a fiú-
társak elleni sikerek is növe-
lik önbizalmát, mindenesetre
a november 15-én Oroshá-
zán rendezendõ nõi orszá-
gos bajnokságon elsõ akar
lenni, amire szerinte van
esély. 

Ezt örömmel hallotta
edzõje, Mazula Erik is. Eddig
õ foglalkozott Annával, mos-
tantól Szilágyi Zoltán és Kis-
Tóth László veszik át az edzé-
sét. Mint megtudtuk, a diák
korcsoportú lányok csak sza-
badfogásban versenyeznek,
s az országos bajnokság az
egyetlen, ahol kimondottan
nõi kategóriát is kiírnak. Ser-
dülõ korosztálytól, azaz jö-

võre már lányokkal találko-
zik versenyein Anna, akirõl
jó véleménnyel van a nevelõ
edzõje. – Soltvadkerten szé-
pen tartotta magát a taktiká-
hoz, amit kértem tõle. Na-
gyon szorgalmas, edzésen õ
nem nyafog, ha valamit meg
kell csinálni.

Erik elmondta, régebben
több lány is kipróbálta a
sportágat, de – vélhetõen
szülõi nyomásra – abba-
hagyták. Pedig véleménye
szerint minden küzdõsport-
nak van nõi változata. A De-
ák iskolában szeptemberben
indított egy kezdõ csoportot,
ahol jelenleg hat kislány is-
merkedik a birkózással. A fi-
úknak lányokkal birkózni el-
sõsorban azért nehéz, mert
fiúnak lányt legyõzni nem
számít akkora dicsõségnek, a
tõlük elszenvedett vereséget
ugyanakkor nehezebb fel-
dolgozni.

D. J.

Anna a fiúkat is lebirkózza 

Három pont helyett csak
egy jutott a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú labda-
rúgócsapatának a bajnok-
ság legutóbbi játéknapján.
A mieink emberelõnyben,
3-1-es vezetésrõl vesztettek
két pontot az Ásotthalom
ellen. Szombaton a máso-
dik helyen álló Tápé ottho-
nában lép pályára a csapat.

Már az ötödik percben
hátrányba került a Kinizsi az
Ásotthalom ellen az elmúlt
szombaton, és az azt meg-
elõzõ mérkõzés tapasztalata
alapján nem lehetett tudni,
hogy már a találkozó elején
összeomlik-e a gárda, mint
ahogy azt tette a Mártély el-
len vagy egészen más forga-
tókönyv szerint zajlanak
majd az események a Pusz-
tai László Sporttelepen. Sze-
rencsére Hidas révén még az
elsõ félidõ közepén egyenlí-
tett a Kinizsi, majd a 30.
perctõl kezdve emberelõny-
ben futballozhatott Bozóki
Zoltán együttese. Úgy tûnt,
él a lehetõséggel a Szentes,
hiszen az 54. percben Oro-
vecz, majd öt perccel késõbb
Bordács is bevette az ellenfél
kapuját, ekkor tehát úgy
tûnt, már zsebben a három
pont. A 67. percben aztán új
fordulatot vett a mérkõzés,
hiszen ekkor váratlanul gólt
szerzett a vendégcsapat,
majd jött az igazi hideg zu-
hany, hiszen a 75. percben
egyenlített az Ásotthalom. A
meccs hõse ennek ellenére
Bordács László lehetett vol-

na, de a 92. percben öt mé-
terre a kaputól nem tudott
gólt szerezni, így maradt a 3-
3, aminek érthetõen a vendé-
gek örültek sokkal jobban. –
Mindenképpen szerettünk
volna javítani az elmúlt heti
hazai fiaskó után – mondta
Bozóki Zoltán a Kinizsi veze-
tõedzõje a lefújást követõen.
– Rosszul kezdtünk, de sike-
rült egyenlítenünk, majd em-
berelõnybe kerültünk, de fi-
gyelnünk kellett ellenfelünk
veszélyes kontráira is. For-
dulás után két gólt is szerez-
tünk, de sajnos két figyel-
metlenség, két eladott labda
után büntetett az ellenfél.
Annak a csapatnak, amely
egy órát emberelõnyben ját-
szik, két góllal vezet, élnie
kell a lehetõséggel. Sajnos
elszórtunk két pontot, de
olyan helyzetben vagyunk,
hogy minden pontot meg
kell becsülnünk, így ezt is.

A Kinizsi szombaton a baj-
nokság egyik esélyesének, a
Tápénak az otthonában lép
pályára. Bozóki Zoltán sze-
rint még nagyobb elszánt-
ságra, koncentrációra lesz
szükség a hétvégén, hiszen
hazai környezetben a Tápé
nyilvánvalóan a gyõzelemre
fog törekedni. A Kinizsi je-
lenleg 9 ponttal jelenleg a 14.
helyen áll a táblázaton.

Sokkal jobban sikerült a
hétvége az ifjúsági csapat-
nak, a fiatalok 5-1-re nyertek
az Ásotthalom ellen.

hv

Elszórakozták
Gyõzelmet vártak a szen-

tesi szurkolók a Vasas ellen,
aztán lehajtott fejjel kellett
hazasétálniuk a drukkerek-
nek: a fõvárosiak hazai me-
dencében ütötték ki a
Valdor Szentesi VK férfi
gárdáját. A csapat továbbra
is pont nélkül áll, jelen pil-
lanatban a középmezõny
vége is nagyon messzinek
tûnik.

A táblázat hátsó felében ta-
nyázó Vasas ellen jogos volt
a gyõzelmi elvárás, hiszen
ha ellenük nem, akkor ki el-
len sikerülne pontot szerez-
ni? Az elsõ két negyedben
gyakorlatilag eldõlt a mérkõ-
zés a fõvárosiak javára, hi-
szen 16 perc alatt nem sike-
rül gólt szerezniük a mieink-
nek, ellenben a Vasas négy-
szer mattolta Horváth Alex
kapuját. 17 perc és négy má-
sodperc után végre Nagy
Márton megtörte az egyre kí-
nosabbá váló hazai gólcsen-
det, sõt, egy nagyszerû Szabó

Zoltán - Zlatko Rakonjac kom-
binációt követõen két góllal
felzárkózott a Szentes, a ne-
gyedik negyed elején már 3-
11 állt az eredményjelzõn. A
nyolc gólos különbség a ta-
lálkozó végéig megmaradt,
így a Vasas különösebb meg-
erõltetés nélkül gyûjtötte be
a három pontot.

A rengeteg hibával játszó,
és pontatlanul lövõ Szentes
játékát az eltiltott Matajsz
Márk helyett ezúttal a megbí-
zott edzõ, Horváth Tamás ér-
tékelte: – Értetlenül állunk a
mai teljesítményünk elõtt,
hiszen semmilyen elõzmé-
nye nem volt annak, hogy
ilyen nagy különbségû vere-
séget szenvedünk. Eddig
bárkivel is játszottunk, bár-
mennyire is tartalékosan sze-
repeltünk, mindig kõkemény
meccsekre kényszerítettük
ellenfelünket, most pedig,
amikor nyernünk kellett vol-
na, az elejétõl kezdve átgá-
zolt rajtunk a Vasas. A húzó-
embereinkre a sok beteg és
sérült miatt fokozott terhelés
nehezedik, de egy rangadón
nincs mese, menni kell elõre.
Ki kell elemeznünk a hibá-
kat, akár az én hibáimat is.
Néha úgy éreztem, hogy az
adódó helyzetekben nem hi-
szik el a játékosok, hogy azt
be tudják lõni. Az edzéseken
önbizalomtól duzzadnak a
játékosok, a mai mérkõzésen
ebbõl semmit nem láttam vi-
szont.

Jövõ szombaton a Szeged
lesz Matajsz Márk együttesé-
nek  ellenfele.

Vereség az Egertõl

Papírforma vereséget szen-
vedett Egerben a Valdor
szerdán. ZF-Eger – Valdor
Szentes 19:4 (4-1, 4-1, 5-1, 6-1)

hv

Pont nélkül

Az egyik legígéretesebb te-
hetségû fiatal diszkoszvetõ-
nõ, Váradi Krisztina Szentesre
igazolt. A 21 éves versenyzõ
jelenleg a felnõtt nõi ranglis-
ta második helyezettje súly-
lökésben és diszkoszvetés-
ben. Különbözõ korosztály-
okban eddig tizenkét orszá-
gos bajnoki címet szerzett. A
sokszoros válogatott ver-
senyzõ eddigi legnagyobb si-
kere az ifjúsági olimpián el-
ért ezüstérme. Így Seres And-
rással együtt már két ver-
senyzõ készülhet szentesi at-
létaként a következõ olimpi-
ára. Váradi Krisztinával je-
lentõsen megerõsödött az

egyesület, ami a jövõ évben
bajnoki pontokban is érezhe-
tõ lesz.

Válogatott atléta
igazolt Szentesre

Október 25-én a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
rendezték meg a hagyományos Gallasz Béla sakk emlékver-
senyt, amelyet 1969. óta minden évben megtartanak.
Kõhalminé Forrai Julianna köszöntötte a megjelent sakkozókat
és a vendégeket. Külön üdvözölte a Gallasz család tagjait,
Gallasz Béla lányát és unokáit, s egyben megköszönte anyagi
támogatásukat, amellyel a verseny megrendezéséhez hozzá-
járultak. Az eseményt Móra József önkormányzati képviselõ
nyitotta meg, megemlékezve a sakkozás néhány fontosabb
állomásáról, és a verseny névadójának eredményes sportve-
zetõi munkásságáról. Sziváné Gallasz Marika néni is szólt a
gyerekekhez. Elmondta, nagy öröm látni, hogy sokan ápolják
az édesapja emlékét, és megköszönte a szervezõk munkáját.

A kategóriák eredményei:
Felnõttek: 1. Volosin Vlagyimir, 2. Hajdú István, 3. Nagy Vik-

tor. A tavaly alapított vándorkupát ismét Volosin Vlagyimir
nyerte. A legjobb nõi versenyzõ díját Szalaji Renáta kapta.

Ifjúságiak (középiskolások): 1. Udvardi Zalán, 2. Kovács
György, 3. Lantos Alexandra.

Gyerekek, I–II. korcsoport: 1. Szalaji Gábor (Kiss Bálint), 2.
Adorján Kende (Koszta), 3. Kovács Marcell (Koszta), III–IV. kcs.:
1. Pásztor Dávid, 2. Bónus Adrián (Szt. Erzsébet), 3. Turák Ádám
(Klauzál).

Gallasz Béla sakk
emlékverseny

Bajnoki nõi kézilabdamér-
kõzést és nemzetközi kézi-
labdatornát is rendeztek
Algyõn októberben. Az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub
nõi kézilabdacsapata szép
eredményt ért el mindkettõn.

A bajnoki mérkõzést végig
uralták a lányok, a nagysze-
rû védekezésnek, értékesített
ziccereknek, remek csapat-
egységnek, kiemelkedõ ka-
pus eljesítménynek köszön-
hetõen az elsõ félidõben már
12–4-re vezetett a csapat és a
folytatásban is tartani tudták

a nagy különbséget. A vég-
eredmény: Algyõ – Szentes
16–21.

A bajnoki mérkõzést köve-
tõen kezdõdött a nemzetközi
torna Deszk, Mohács és Te-
mesvár csapataival. A bajno-
ki után nagy feladat volt a
tornán is részt venni, és ez
kissé meglátszott a szentesi-
ek játékán. Deszk és Temes-
vár csapatától 2 gólos veresé-
get szenvedtek a lányok, ám
a mohácsiakat sikerült le-
gyõzni, így összesítésben a
dobogó 3. helyére állhattak.

Egy napon bajnoki
és nemzetközi torna

Valdor-Szenesi VK – Va-
sas 5–13 (0–1, 0–3, 3–6, 2–3)

Férfi vízilabda OB I, 5.
forduló. Szentes, városi
sportuszoda, 150 nézõ. Ve-
zette: Kóros, Csanádi.

Valdor-Szentesi VK:
Horváth – Vörös, Nagy M.
1, Pellei, Rakonyac 1, Szabó
Z. 1, Weszelovszky 2. Cse-
re: Boros Kr. (kapus),
Káris, Dõry, Bodor, Lucas,
Farkas Kr., Boros T. Megbí-
zott edzõ: Horváth Tamás

Vasas: Barabás – Gyárfás
T. 1, Bóbis, Sedlmayer,
HÕNA 3, Takács, Steinmetz
1. Csere: Várnai, Verecz-
key, Goreta 2, JUHÁSZ-
SZELEI N. 3, Kiss Kr. 1, Né-
meth T. 2. Vezetõedzõ: Föl-
di László.

Balogh-Szabó Anna a bátyjával, Árpáddal is szembekerül olykor a szõnyegen.
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A helyi önkormányzat
több mint négy hónapja
próbál eleget tenni a tör-
vényben vállalt kötelezett-
ségének, miszerint 3 évente
számba veszi a város kutyá-
it.  A Jegyzõi Iroda már
szeptember közepén szeret-
te volna „kipipálni” az eb-
összeírást. Minden adatlap
eljutott a postaládákba és
november 1-jéig 2321 darab
vissza is érkezett. Persze
van még „híja” a bejelentõ
lapoknak. A külterületek-
rõl, a magyartési és a kaján-
újfalui tanyákról kevés, a
városszéli Vajda-teleprõl
pedig egy sem érkezett.

Nyáron diákok, késõbb a
közterületfelügyelõk és a ta-
nyagondnokok postázták a
kérdõíveket. A módszer nem
tökéletes, viszont olcsó. – Az
összeírás valóban lassan ha-
lad és nincs módunk a le-
adott adatok ellenõrzésére,
de hatékonyabb összeírásra
az önkormányzatnak nincs
pénze – mondta Csányiné
Bakró-Nagy Vera aljegyzõ. A
városvezetés lépten-nyomon
hangsúlyozza: nem célja a
büntetés és nem tervezi eb-
adó bevezetését, az össze-
írásnak pusztán járványügyi
okai vannak.

Csakhogy, Udvardi Tibor
szerint az emberek ezt nem
hiszik el. – Sokan nem kap-
tak kérdõívet, akik pedig
kaptak nem küldték vissza.
Bár másfél éve kötelezõ, még
mindig legalább 40 százalé-

kos a chip nélküli kutyák
aránya. Ez azt jelenti, hogy
Szentesen – kis túlzással –
minden második kutyát „ el-
felejtettek” beoltatni veszett-
ség ellen – állítja a Szentesi
Ebtenyésztõk és Sportkutyá-
sok Egyesületének elnöke.

Az ÁNTSZ kimutatása
szerint tavaly 44 embernek
kellett veszettség megelõzé-
sére szolgáló oltást adni,
mert az érintett állatot nem
lehetett megfigyelni. Magya-
rul: városunkban és környé-
kén hetente támadott ember-
re olyan négylábú, amelyik-
nek nem volt rendes gazdája
vagy oltási könyve. Gáspár-
nét tavasszal biciklizés köz-
ben a Dr. Berényi utcában
harapta meg egy gyanús ku-
tya. A „kedves” gazdi egy 30
ezer forintos csekket, Gás-
párné pedig néhány tûszú-
rást kapott „emlékbe”. A ke-
vésbé szerencsések még em-
lékeznek a horrorba illõ,
„hasbaszúrós” oltási etikett-
re. Ma már ez humánusabb,
de tény: a veszettség tovább-
ra is gyógyíthatatlan, halálos
betegség. 

– Egyre több felelõs kutya-
tartó van Szentesen is, bár
nem ez a jellemzõ. Tudomá-
sul kell venni, hogy a kutya-

tartás sokba kerül. Nagy hí-
ve vagyok az ivartalanítás-
nak, Magyarországon most
több kutya van, mint a 80-as
években vagy mint a nagy
Németország egész területén
– mondta Dobos András állat-
orvos, aki a mostani ebössze-
írást nem tartja elég haté-
konynak. Véleménye szerint
szakemberek bevonásával

házról-házra járva kellene
számba venni a kutyákat és
nem diákokra bízni ezt a
fontos közegészségügyi fel-
adatot.

A HEROSZ Állatvédõ
Egyesület helyi telephely-
ének vezetõje úgy tapasztal-
ta: az összeírás hírére már
nyár elején megnõtt a kóbor
kutyák száma. Most 160-an

vendégeskednek náluk, va-
gyis telt ház van. Ez nyilván
azt jelenti, hogy néhányan az
adatlappal együtt a kis ked-
vencet is kidobták, egy
gonddal kevesebb alapon.

Néhány éve a jogalkotók
körében felmerült, hogy az
ún. ebrendészeti hozzájáru-
lást beépíthetnék a veszett-
ség elleni vakcina árába. Ez
jót tenne a hazai kutyatartás
moráljának és átláthatóságá-
nak – vélik a szakemberek,
bár errõl a két legyet egy
csapásra módszerrõl mosta-
nában nem esik szó.

Az általunk megkérdezett
szakemberek mindegyike
egyetért azzal, hogy nagy
szükség lenne egy alapos,
pontos, mindent átfogó fel-
mérésre a térség ebeit illetõ-
en. Abban is egyetértenek,
hogy a mostani felmérés
nem ilyen. Az önkormányzat
– a nyilvántartási törvény
púpjával a hátán –  persze
nem adhatja fel, ezért ravasz,
székely paraszt módjára el-
végzi az ebösszeírást, arra
kérve a lakosokat: minél ha-
marabb juttassák vissza az
adatlapokat a városházára.

Börcsök

Kos
Egy kicsit nehezebben
rázódik bele a feladatok-

ba, de amint elkezdi a munkát,
minden el kezd könnyedén, gördü-
lékenyen menni. Az elkövetkezen-
dõ napokban lehetségesek kisebb
feszültségek a munkahelyén.

Bika
Mostanság a szakmai
pályafutása, a karrierje

felettébb fontos életterületté válik
az Ön számára. A  következõ na-
pokban szokatlan dinamikáról tesz
tanúbizonyságot, ami fõképp a
munkában nyilvánul meg legin-
kább. 

Ikrek
Ne fogadja egybõl a bi-
zalmába az életébe be-

toppanni akaró személyeket. Tart-
son egyelõre pár lépés távolságot.
Ellenkezõ esetben mélyen meg-
bánthatják. Késõbb egy kicsit fel-
pörögnek az események ön körül.

Rák
Egy újabb projekt elindí-
tásához nem a legideáli-

sabb idõpont a hétfõ. A munkahe-
lyi légkör, fõképp a kollégák nem
segítik kellõen a részletek megbe-
szélésében. A hét közepe egy ki-
csit terheltnek bizonyulhat.

Oroszlán
Kiváló lehetõségekkel in-
dul a karrierjében való

elõmenetelét illetõen. A kollégái ön
mellett állnak, támogatják azokban
az ügyletekben is, melyeket épp
most tervez. Egy régi kolléga várat-
lan üzenetet hagy.

Szûz
Erõs egyénisége most
nem mindenkinek lesz

szimpatikus. Így figyelnie kell a
hangsúlyra, a diplomáciára még
mielõtt hangot adna a véleményé-
nek. Kollégái társaságában most
nem a legjobb idõpont arra, hogy
felvegye a vezérszerepet.

Mérleg
Egy kis bosszúsággal in-
dulhat a hét egy okosko-

dó szomszéd miatt. Semmi kétség
ahhoz, hogy ehhez a személyhez
tömérdek türelem szükséges. Job-
ban teszi, ha nem áll le vele egy
szóra sem a köszönésen kívül. 

Skorpió
Vigyázzon ingóságaira,
mert fontos értékkel kap-

csolatban a csalás aurája érezhetõ
ön körül. Nem csak eszmei értéke
van a dolognak, hanem sok pénz-
be is kerül. Legyen hát óvatos
ezekben a napokban.

Nyilas
Szenteljen több idõt ön-
magára, merüljön el mé-

lyen a gondolataiba. Hagyja, hogy
elõtörjenek a belsõ energiái. A jö-
võjét is gondolja át. A belülrõl faka-
dó erõk kíséretében képzelje el ön-
magát évek múlva.

Bak
Ne tegyen könnyelmû
ígéreteket, mert az nem

jellemzõ önre. Ragaszkodjon terve-
ihez, gondoljon a jövõjére. Ha
munkája során önimádó, önzõ
ügyféllel hozza össze a sors, óva-
kodjon a véleménye kinyilvánításá-
val. 

Vízöntõ
Ha úgy érzi, hogy tele
van kétségekkel, menjen

egy olyan helyre, ahol ki tud kap-
csolódni a világ forgatagából. A
héten megúszhat kapitális hibákat
az éleslátásával, a rögtönzött prob-
lémamegoldó készségével és hig-
gadtságával.

Halak
Mostanság a levertség
lesz úrrá önön. Ez ellen

tennie kell valamit. A munkahelyén
nem mutathatja az elcsigázottságát
és a kedvtelenségét. Önt fáradha-
tatlannak és nagyon terhelhetõnek
könyvelték el. Keressen egy zugot
és elmélkedjen.

November 7-14.
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Összeírjuk is, meg nem is
– tudjuk is, meg nem is

November 8., szombat
13:30 Bogyó és Babóca 3. - Játszó-

társak
15:00 Az útvesztõ
17:00 Csillagok között
20:00 Csillagok között
November 9., vasárnap
13:30 Bogyó és Babóca 3. - Játszó-

társak
15:00 Csillagok között
18:00 St. Vincent
20:00 Csillagok között
November 10., hétfõ
15:00 Az útvesztõ
17:00 Csillagok között
20:00 Csillagok között
November 11., kedd
15:00 Csillagok között
18:00 Az útvesztõ
20:00 Csillagok között

November 12., szerda
15:00 Csillagok között
18:00 St. Vincent
20:00 Csillagok között
November 13., csütörtök
15:30 John Wick
17:30 Csillagok között
20:30 John Wick
November 14., péntek
15:30 John Wick
17:15 John Wick
19:00 Csillagok között
22:00 Annabelle
November 15., szombat
14:00 3D Villám és a varázsló
15:30 John Wick
17:15 Csillagok között
20:15 John Wick
22:00 Annabelle
November 16., vasárnap
14:00 3D Villám és a varázsló
15:30 John Wick
17:15 Csillagok között
20:15 John Wick

Mozimûsor

November 9. 15 óra
I. Jövõnkért Nemzetközi Nép-

tánctalálkozó a barátság jegyében.
Szlovák, cseh és grúz néptánc cso-
portok közremûködésével, nemzetközi
táncházzal

Kiss Bálint református iskola dísz-
terme

November 9. 7-11 óra
Díszmadár börze
Móricz-mûvelõdési ház
November 10. 15 óra
Fraktálok az interaktív táblán, ma-

tematika és informatika találkozása
Lucza László tanár
Koszta-iskola
November 10. 18 óra
Gondolkodók klubjában Cserna-

Szabó András író mûveirõl beszél-
getnek. Vezeti: Berényiné dr. Papp Er-
zsébet.

Városi könyvtár
November 10. 18 óra
Majtényi András elõadása a zené-

rõl.  
Mûvelõdési és  Ifjúsági Ház
November 11. 10– 12 óra
Márton-napi libáskodás, néprajzi

elõadás kézmûves foglalkozással
Koszta-múzeum (Kossuth tér) 
November 11. 16.30 óra
Gyermek klub
Mûvelõdési és  Ifjúsági Ház
November 11. 17 óra 
Árulkodó jelek. Ok vagy okozat?

Tünet vagy betegség? 
Binderné Berkecz Mária családtera-

peuta
Koszta-iskola
November 11-13. délelõtt
Nyílt tanítási napok alsó évfo-

lyamokon
Deák Ferenc-iskola
November 12. 9-15.30
Alföldi bakák a Nagy Háborúban

megyeháza és koszorúzás a Szt. Er-
zsébet téren

November 12. 18 óra
Magyarország története a 18. szá-

zadban. A század vége hazánkban –
Poszler György.

Városi könyvtár
November 12. 9, 10.30, 14 óra
Tücsök koncert
19 órakor táncház
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 12. 15 óra
Titokzatos biológia, érdekes bioló-

giai kísérletek
Kátai Mónika tanár - HMG
November 12. 17.30 óra
Természetes eszközökkel az öre-

gedés és a betegségek ellen...
Sóspataki Ferenc
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 13. 18 óra
Wagner és a germán mondavilág.

A Krúdy Gyula Baráti Kör és a könyv-
tár közös estje.

Városi könyvtár
November 15. 20 óra
Cypo Circus koncert
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 15. 10 óra
Kovácsné Gaál Kati festményei-

nek és kerámia alkotásainak meg-
nyitója

Mûvészetek Háza
November 15. 10-16  óráig
Garaboly Gasztro Piac
Mûvészetek Háza

Programajánló

A Fuvi Band közel két évtizede Szentes és környéke egyik
meghatározó zenekara. Játszanak rockzenét, de mai és régeb-
bi slágerek is felcsendülnek koncertjeiken. Várják a szórakoz-
ni vágyókat november 8-án, szombaton a Felsõpárti Sörözõ-
ben. A belépés 22 óráig ingyenes.

Fuvi Band koncert és buli
Megkérdezi a férfi a kiszemelt

csinos nõtõl:
- Megadnád nekem a

telefonszámodat?
- Benne van a telefonkönyvben -

mondja a nõ.
- És mi a neved?
- Az is benne van a

telefonkönyvben.

- Pincér, ebben a húslevesben
nincs hús!

- Na és? A halászlében sincs
halász!

- Móricka! Ebben a dobozban
reggel még két szelet csokoládé volt,
most pedig csak egy van! Meg tudod
ezt magyarázni?

- Igen, apa! Reggel még nagyon
sötét volt, és így nem vettem észre a
másikat!

Mórickáék a Balatonnál nyaralnak,
de a gyerek sehogy sem akar
bemenni a vízbe.

- Gyere be, olyan jó itt! - unszolják
a testvérei.

- Persze, hogy kihúzzátok a dugót,
és én lefollyak!

Egy amerikai lány Skóciába látogat,
és egy turistacsoporttal elmegy egy
régi kastélyba. A séta végén
megkérdezi tõle az idegenvezetõ,
hogy tetszett a kastély.

- Nagyon szép - feleli a lány - csak
egész idõ alatt attól tartottam, hogy
elõbukkan valahonnan egy szellem.

- Á, ettõl nem kell félni, én már elég
régóta itt vagyok, de még nem láttam
egyet sem. - mondja az
idegenvezetõ.

- Mióta van itt?
- Úgy háromszáz éve.

- Jó napot! Egy számot keresek
Kovács néven Kiskundorozsmán, de
az utca neve nem jut az eszembe.
Talán Szent István, vagy nem
tudom... valamelyik király nevû
utca...

- A Kossuth utcában találtam
egyet.

- Há... azaz! Kossuth is király volt,
nem?

- Sajnos jelenleg éppen nincsen
muskátlink - mondja a virágárus a
vevõnek. - Nem lesz jó helyette
afrikai viola? Az is nagyon szép.

- Nem, nekem csak a muskátli jó.
A feleségem két hete elutazott, és
megbízott azzal, hogy rendszeresen
öntözzem. Ön szerint hogy
magyarázzam meg neki, hogy két hét
alatt violává változott a muskátli?

Pótfûtés

Ha gyermeke „tanulási problé-
mára“ vagy „viselkedési rendelle-
nesség“ miatt pszichiátriai szere-
ket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoz-
tató kiadvány is kérhetõ a hiper-
aktivitás témájában. Cím: 1461
Budapest, Pf.: 182., telefon: 06
(1) 342-6355, 06-70-330-5384,
e-mail: info@cchr.hu, weboldal:
www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan
kezelünk!

Viselkedési
problémák

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek a
XXI. sz. vásznain – A Tevan csa-
lád nyomdai és kulturális öröksé-
ge.

Márton-napi libáskodás cím-
mel tartanak múzeumi matinét
november 8-án, szombaton 10-
12 óra között.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A XX. Alföldi Fotószalon pá-

lyázatára beérkezett alkotásokat
tekinthetik meg az érdeklõdõk az
intézmény nyitvatartási ideje
alatt.

Városi könyvtár
Aratóné Novák Ildikó festmé-

nyeibõl nyílik kiállítás november
8-án, szombaton 15 órakor. A
bemutatott alkotások november
28-ig láthatók.

Mûvészetek Háza
November 15-én, szombaton

10 órakor Kovácsné Gaál Kati
festményeibõl és kerámia alkotá-
saiból nyílik kiállítás.

A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Szaszkó Antal kunszentmártoni

fotográfus – A múlt nyomai – fo-
tóemulziók az egykori Jugoszlávi-
ából címû fotókiállítása látható.
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Égisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 35-38 Ft/db, vöröshagyma 100 Ft/kg, fokhagyma
600-1500 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg, petrezselyem-,
zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller 100-
150 Ft/db, karfiol 280-300 Ft/kg, fehérpaprika 400 Ft/kg,
erõs paprika 80-100 Ft/db, paradicsompaprika (pritamin)
480 Ft/kg, kaliforniai paprika 200 Ft/db, paradicsom 400-
480 Ft/kg, kígyóuborka 400-450 Ft/kg, káposzta 100-150
Ft/kg, kelkáposzta 200-270 Ft/kg, cékla 150 Ft/kg, gomba
450-600 Ft/kg.

Karalábé 100-150 Ft/db, krumpli 60-100 Ft/kg, saláta
100 Ft/db, gyökér 250-480 Ft/kg vagy 150 csomója,
sárgarépa 150-180 Ft/kg. Cukkini, padlizsán 400 Ft/kg,
sütni való tök (sonka) 120-150 Ft/kg. Sörretek 100 Ft/db,
feketeretek 150-200 Ft/kg, pirosretek 100 Ft/csomó.

Birsalma 380 Ft/kg, körte 350-480 Ft/kg, szõlõ 380-450
Ft/kg, alma 120-180 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg, mák 1900
Ft/kg, banán 400 Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg, akácméz 2000
Ft/üveg.

Csiramálé 250-300 Ft/doboz, sült tök 490 Ft/kg,
brokkoli 600 Ft/kg, bimbóskel 350 Ft/kg, póréhagyma
100 Ft/db, fõzni való kukorica 80 Ft/db.
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Szentesi Élet
Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor

Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563

E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme

6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
Nyomdavezetô: Borbás Tamás

Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.
Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet

ISSN 0238—9959

Itt a fûtésszezon, egyre
gyakrabban találkozunk
majd a bûnügyi rovatunk-
ban tûzifával kapcsolatos
bûncselekményekkel. Leg-
utóbb az egyik berekháti ta-
nya udvarába másztak be a
kerítésen ismeretlenek októ-
ber 27-rõl 28-ra virradóra,
akik három mázsa fát pakol-
tak fel autójukra, majd el-
hagyták a helyszínt. 

Három kerékpár, köztük
egy különösen értékes brin-
ga lett a tolvajok zsákmánya
az elmúlt napokban. Két ke-
rékpárt október 30-án, a dél-
utáni órákban loptak el a
belvárosból. Az egyik egy
bolt elõtt volt lezárva, ez 35
ezer forintot érõ jármû volt,
a másikat pedig a kórház te-
rületérõl loptak el. Ez utóbbi
40 ezer forintot érõ bringa
volt, de csúcs mégsem ez,
hanem az a 200 ezret érõ,
ami pénteken este tûnt el
egy sörözõ elõl. Érdekesség,
hogy valamennyi kétkerekût
lezárta a tulajdonosa.

Nem tudott pénzt kivenni,
ezért egy méretes követ vá-
gott a bankautomatához egy
nõ Szegváron. A rendõrök
garázdaság miatt keresik a
tettest.

90 liter gázolajat loptak
el az egyik mezõgazdasági
telephelyrõl. A leállított
traktorokból emelték ki az
üzemanyagot ismeretlenek,
akik gépalkatrészeket is el-
vittek a helyszínrõl.

Október utolsó napján is
üzemanyagtolvajok tevé-
kenykedtek Szentesen. A
tettesek lefeszítették a tar-
tályokról a tanksapkát, és
munkához láttak, ám meg-
zavarták õket, erre hanyatt-
homlok menekülni kezd-
tek, és hátrahagytak egy 50
literes, félig feltöltött kan-
nát.

November 2-án történt,
hogy egy piros kabátos fér-
fit láttak a szemtanúk,
amint éppen a Kossuth té-
ren lévõ Coop ABC elõtt
egy lezárt kerékpár zárját
igyekezett szétverni. A
rendõrségre tett bejelentést
követõen a járõrök a hely-
színtõl nem messze elfog-
ták a szentesi hajléktalant.
A rendõrség kéri, hogy a
mai napig is ott tárolt, pi-
ros színû, nõi vázas, ezüst
sárhányójú kerékpár gaz-
dája jelentkezzen a Szentesi
Rendõrkapitányságon.

Hv

Garázda házaspár

és gyermekei

Egy helybeli család lány-
gyermeke március végén
összevitatkozott korábbi
élettársának édesanyjával,
melynek során annak roko-
nai bántalmazni kezdték.
A bántalmazásról tudomást
szerzett a lány édesapja,
édesanyja és fiútestvére, akik
magukhoz vettek egy baltát,
egy hosszú faágat, egy kést,
egy fadarabot és egy hús-
klopfolót, majd mind a né-
gyen felkeresték Szentesen a
másik család tagjait. A vád-
lottak a ház elõtt hangosan
trágárul szidalmazni kezd-
ték a bent lakókat, majd a
szúró-, és vágófegyverekkel
a kerítés léceit kezdték ütni,
a klopfolóval a lakóház abla-
kát verték. A ház lakói az
udvarra mentek, hangos szó-
váltás alakult ki, melynek
során a vádlottak azzal is fe-
nyegetõztek, hogy ha a má-
sik család kimegy az utcára,
meg fogják õket verni. 

– A vádlottak kihívóan kö-
zösségellenes, erõszakos ma-
gatartása alkalmas volt arra,
hogy az másokban megbot-
ránkozást, vagy riadalmat
keltsen. A Szentesi Járási
Ügyészség a család tagjait
csoportosan, felfegyverkezve
elkövetett garázdasággal vá-
dolja – tájékoztatott Szanka
Ferenc ügyészségi szóvivõ.

200 ezret ért a
lopott kerékpár

Született: Kovács Lajos és Gránicz Hajnalkának (Új u. 13.)
Hajnal Emma nevû gyermeke.

Elhunyt: Kozák Jánosné Géczi Mária (Nagygörgõs u.
13/A), Szeleczkei Imre (Berek tanya 10.), Sarkadi Szabó
Mihályné Nagy Erzsébet (Vásárhelyi út 44.), Fazekas Ferenc
(Dósai M. u. 19.), Ulrik Vilmos (Munkás u. 10.), Dózsa Anna
(Kossuth L. u. 30.), Fekete-Nagy Balázsné Nagy Margit (Dr.
Uhlár I. u. 23.).

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 10-ig: Dr. Bugyi István  Gyógy-
szertár (Kossuth tér 5.) minden nap 8-20 óráig. November 10-17-ig:
Dr. Weiss Patika Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19,
szombat 7.30-12 óráig.  Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november 8-
9-én Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

EEllaaddóó mûködõ, jó állapotú szí-
nes TV, mechanikus és elektroni-
kus írógép, valamint egy konyhai
szeletelõgép. Érdeklõdni a 30/
602-4557 számon.

Apróhirdetés

Hétszeres magyar bajnok-
ként vágott neki a múlt hét-
végén a formációs standard
világbajnokságnak a Szilver
TSE csapata. A németországi
Braunschweigben képviselte
hazánkat az együttes, mely
11 ország 18 csapata között
betáncolta magát az elõdön-
tõbe, ahol végül a 9. helyet
szerezték meg. 

A közelmúltban Szombat-
helyen vívta ki a Szilver csa-
pata az újabb bajnoki címet,
melyet 2008 óta õriznek. A
világbajnokságon a közép-
döntõbe jutott a szentesi gár-
da, ami koreográfusuk, Lász-
ló Csaba szerint nem rossz

eredmény. Ugyanis új ponto-
zási rendszer fogadta a csa-
patokat, s nehezítette a Szil-
ver helyzetét, hogy a közép-
döntõben rögtön a világbaj-
nok után táncoltak. A króni-
kához tartozik, hogy a világ-
bajnoki címet a hazaiak
nyerték az oroszok és egy
másik német együttes elõtt.
László Csaba szerint az elsõ
körük jobban sikerült. Bon
Jovi-számokra összeállított
mûsorukat egyébként na-
gyon jól fogadták, szerette a
közönség.

Jövõre ugyanezzel a prog-
rammal vesznek részt a kö-
vetkezõ, szintén Németor-

szágban rendezendõ vb-n,
de igyekeznek kisebb változ-
tatásokat belevinni: lehetne
még nehezebb a koreográfia,
nagyobb a precizitás, gyor-
sabbak az alakváltások – ezt
látták a gyõztestõl, ezen dol-
goznak. A formáció tagjai:
Bõdi Richárd-Várdai Lilla,
Kósa András-László Szilvia,
Horváth Zoltán-Hevesi Henri-
ett, Rónyai Zoltán-Makan Zsu-
zsanna, Borbás Csaba- Palásti
Sára Anna, Mészáros János-
Bagóczki Ramóna, Prozlik
Ádám-Melis Bettina, Schwartz
Péter-Prozlik Anna, Kis Ven-
cel–Bori Ildikó.

Bon Jovi slágerekkel a
formációs világbajnokságon

November 14-én, pénteken
9-12 óra között a Szentesi Já-
rásbíróságra látogatók meg-
ismerkedhetnek az épülettel,
a bíróság munkájával, elõ-
adást hallgathatnak a tanú-
gondozásról, mediációról és
részt vehetnek a bíróságon
dolgozó kollégák közremû-
ködésével tárgyaláson is. Az
Európai Tanács szerint erre
azért van szükség, mert az
állampolgárok többsége nem
ismeri a jogait, nincs tisztá-
ban azzal, hogy a bíróságok
nem csak büntetéseket szab-
nak ki, hanem olyan szolgál-
tatást nyújtanak, amelyek
elõsegítik a jogi ügyek inté-
zését.

Nyílt nap
a bíróságon

Egyedül él, mégis életvidám a 95. évét betöltõ Kálmán
Ferencné, akit születésnapja alkalmából köszöntött Szirbik Im-
re polgármester. Az idõs hölgyrõl legutóbb annak kapcsán ír-
tunk, hogy a helyi repülõklub nyílt napján vitorlázó repülé-
sen vett részt. Mint elmondta, életében elõször repült, de ha
megteheti, jövõre is felszáll egy körre. Erzsike néni jól érzi
magát és teljesen önellátó.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü nov. 10—14.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Scsí és cherry meggyleve
A menü: Báránypörkölt, tészta,

saláta
B menü: Rántott sajt vagy

sült törpe- és cápaharcsa,
rizibizi, tartár

Kedd: Zöldbabgulyás és
vásárhelyi libaleves

A menü: Mustáros flekken,
sült burgonya, saláta

B menü: Pecsenye libacomb,
burgonyapüré, párolt
káposzta

Szerda: Húsleves házi tésztával és
májgaluskaleves

A menü: Temesvári sertésszelet
tésztával vagy
székelykáposzta

B menü: Filézett csirkecomb rántva,
finomfõzelék

Csütörtök: Sajtos
fokhagymakrémleves és
joghurtos burgonyaleves

A menü: Rántott karaj, tört
burgonya és almaszósz

B menü: Ludaskása vagy resztelt
csibemáj párolt rizzsel,
saláta

Péntek: Sárgaborsóleves füstölt
ízekkel és gyümölcsleves

A menü: Csülökpörkölt pirított
tarhonyával vagy
puliszkával, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

95. születésnap

Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

Jegyzõje

pályázatot hirdet
JOGI ÜGYINTÉZÕ

munkakör betöltésére. 

A pályázati kiírás
a www.szentes.hu

honlapon megtekinthetõ.

Fotó: Vidovics Ferenc


