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Új hûtõház Lapistón

Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft)

Sándorfalvi a Jobbik jelöltje

Hosszabb ideig, akár a következõ szedésig tárolhat 300 tonna saját termesztésû almát új hûtõházában a Pomarium Kft. A nemrégiben átadott, részben uniós forrásból, mintegy 130 millió forintért
megvalósított létesítményben ideális feltételeket biztosíthatnak a
gyümölcs eltarthatóságához. A beruházás 8-10 éves megtérülésével
számol a cég.
4. oldal

Dudás Zoltán Sándor (képünkön) lesz a Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje a szentesi-csongrádi választókerületben. Politikusként már szerzett némi
gyakorlatot: 2010-ben a csongrádi választókerületben
már megméretette magát országgyûlési képviselõjelöltként, akkor második lett.
3. oldal

Lerakták a térkövet, de az akadálymentesítés elmaradt
a Petõfi utcán

Engedményt kérnek
az üzletek

Egy idõre az utazási iroda is bezár.
Levélben kérték a polgármestertõl a forgalomkiesésbõl eredõ káruk csökkentését a városközpont felújításában érintett üzletek.
Szirbik Imre ígéretet tett,
hogy legalább a negyed
éves bérleti díj felét vagy a
munkálatok idejére esõ
építményadót elengedi az
önkormányzat. Az üzletek
panaszkodnak, 50-70 százalékos forgalomcsökkenésrõl
beszéltek lapunknak.
Épül a park és a parkoló a
városközpontban, már a
körvonalai is kirajzolódnak
a zöldfelület és a sétány határainak. A látványt javítja

majd a fehérház üvegkorlátja a Kossuth téri oldalon.
Bár az eredeti terveken nem
szerepelt, a szebb látkép érdekében elbontják a fehérház elsõ szintjénél a betonmellvédet és helyébe
ugyanolyan átlátszó korlát
kerül, mint a Szent Mikós
tér felõli oldalon. A munkák
alatt a balesetveszély megelõzése érdekében ideiglenes védõfalat készítettek az
üzletek elé. – Nem javít a
helyzetünkön az elõttünk és
felettünk zajló munka – fogalmaztak lapunknak a
Kossuth téri könyvesboltban. Az év elején tapasztalt

kedvezõ forgalmuk április
óta, a fehérház felújításának
megkezdésétõl számítva fokozatosan csökken, de a
törzsvásárlóik nem pártoltak el tõlük. Napok óta remeg szinte reggeltõl estig
az egész épület a mellvédbontás miatt, amit az ott lakók és az üzletekben dolgozók is nehezen viselnek. A
kivitelezõ Unibau-Épszer
Kft. ügyvezetõje türelmet
kér a fehérházban élõktõl
és dolgozóktól. Mazug Imre
tájékoztatása szerint a jövõ
hét végéig végeznek a beton mellvéd elbontásával,
az épületen végzendõ to-

Emberi bõrön dolgozik
Szaszkó Róbert az elmúlt 15 évben autodidakta módon tanulta a
tetoválás technikáját. Ma
már nem csak a környékrõl, hanem külföldrõl is
érkeznek hozzá, a legidõsebb ügyfele egy 70
éves férfi volt. Fenékre,
és más intim területre is
varrott már mintát.
16 év alatti fiatalokra
szülõi hozzájárulással
sem készít tetoválást, és
számára az arc is tabu.
Saját testét is körbevartta
már, másra nem bízná ezt
a feladatot.
Meggyõzõdése: több
tíz évig megmarad a tetoválás, akár az ember élete végéig, ezért jól át kell
gondolnia mindenkinek,
hová és mit tetováltat.
Cikkünk az 5. oldalon.

vábbi munkák nem járnak
jelentõs zajjal.
Részben a városközpontban folyó munkák is az oka
az utazási iroda bezárásának. Az Ady Endre utca elején két hónapra szünetelteti
tevékenységét a pénzváltót
és képkeretezõ mûhelyt is
magába foglaló üzlethelyiség. Benkõ Zsolt a Discos
Travel alkalmazottja lapunk
érdeklõdésére elmondta,
hogy a jövõ héttõl szüneteltetik az iroda tevékenységét
az év végéig. A bezárást
csak részben indokolja az
üzlet környékén zajló beruházás, az üdülési holtsze-

zon miatt csökkenõ forgalom a legfõbb ok. – Szerencsésebb helyzetben vagyunk, az irodánk a Kiss
Bálint utca felõl is megközelíthetõ. Viszont a téli sítúrákra és a karácsonyi
bevásárlóutakra ma már inkább egyénileg járnak az
emberek, ezért inkább majd
a jövõ évi utazásokra fókuszál az iroda januártól. – A
képkeretezõ szolgáltatás
megszüntetésének más üzleti okai vannak, még szeptemberben döntöttem az
üzlet bezárásáról – nyilatkozta Benkõ Zsolt.
(folytatás a 3. oldalon)

Kurcakotrás:
végére
hagyták
a javát
Csak novemberben kezdõdik el a mederkotrás a
Felsõ-Kurcán, a hat kotrónak egy hónap alatt kell végeznie a 2,6 kilométeres szakaszon. A vízügy szerint
tartható a határidõ, csak a
hideg idõ szólhat közbe, ha
ugyanis a vízhõmérséklet 4
°C alá csökken, fel kell függeszteni az iszaptalanítást.
Egyelõre a berki zsilip alatti Kurca-szakaszon dolgoznak a kotrógépek – hangzott
el az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szerdai sajtótájékoztatóján, ahol a
Kurca rehabilitáció második
ütemének megvalósulásának
eddigi eredményeirõl számoltak be a nyilvánosságnak. A projektre 685 millió
forint uniós támogatást nyert
el az állami szervezet.
Megyery Tamás projektvezetõ
elmondta, a Szentes és Szegvár közötti részen ügyelniük
kellett a környezetvédelmi
elvárásokra, ezért a kotrás
során bizonyos nádasokat és
iszapszigeteket úgy hagytak
a mederben. Hozzátette, nem
a medren túl helyezik el a kitermelt iszapot, hanem zagytartó gát mögé.
(folytatás a 4. oldalon)
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II. Rákóczi Ferenc
fejedelem és Zrínyi
Ilona sírja
125 éve: a Szentesi Lap
1888. október 16-diki számában érdekes közlemény jelent meg „Rákóczi sírja” címen, amelybõl kiderül, hogy
Thaly Kálmán országgyûlési
képviselõ Konstantinápolyban járva magyar kirándulókkal, a galata mezítlábasok
kolostorában okmányok és
közvetlen szemlélet alapján
meggyõzõdött arról, hogy II.
Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona hamvai csakugyan e
templom alatt nyugosznak.
A fejedelem és anyja sírköve
tudvalevõleg itt van, minden
Konstantinápolyba vetõdõ
magyar kegyeletének tárgya.
Az 1860-as években azonban
a konstantinápolyi magyarok között híre terjedt, hogy
a hamvakat Prokesch Osten
nagykövet Bécsbe szállíttatta, elejét veendõ az illojális
demonstrációknak. És akadt
a török fõvárosban élõ magyarok között olyan ember,
ki azt állította, hogy saját
szemmel látta, hogy a kolostortemplom kriptája üres.
Ezek után közel húsz évig éltünk
bizonytalanságban,
nem tudva, hol vannak Rákóczi porai. Most végre
Thaly Kálmán utána járt a
dolognak, és rájött, hogy a
dicsõ emlékezetû fejedelem
és anyja még mindig a
galatai kolostor alatt nyugosznak. II. Rákóczi Ferenc
maradványai Mikes Kelemen leírása után könnyen
felismerhetõk: hatvan év körül járó, hatalmas nagyságú
férficsontváz, boncoláskor
felfûrészelt koponyával, s

vele egy koporsóban egy nõi
koponya: Zrínyi Ilonáé.
Thaly Kálmán e hamvakat
látta Konstantinápolyban:
egyszersmind elment a kisázsiai Iszimidbe, Thököly
Imre sírjához, és a Márvány
tenger melléki Rodostóba
a többi magyar emigráns
nyugvóhelyéhez.
100 éve: a Szentesi Lap,
1913. október 23-án megjelent számának rövidhíre egy
munkabeszüntetésrõl számolt be „Sztrájk a Népszava
miatt” címen. A történet lényege: A szegedi kenderfonó
gyárban, melynek Wimmer
Fülöp az igazgatója, hétfõn a
reggeli szünetben az egyik
munkás a Népszavát olvasta. A felügyelõ odaugrott
hozzá, kikapta kezébõl az újságot és azzal, hogy szocialistákat itt nem tûrnek, az újságot eltépte. A munkás tiltakozott, mire a felügyelõ
megragadta és kituszkolta a
mûhelybõl. Százhúsz munkása a gyárnak, vagyis a
gyár gerebenezõ osztálya
szolidaritást vállalt társukkal, abbahagyták a munkát
és elhagyták a gyárat. A
munkások az esetet bejelentették az iparhatóságnak,
mely megkezdte a tárgyalást
a gyár vezetõsége és a sztrájkolók között. A gyárat rendõrök õrzik.
45 éve: a Szentesi Élet
1968. szeptember havi számában jelent meg dr. Szilágyi Imre egyetemi adjunktus „Gondolatok a Szentesi
Élet olvasásakor” címû írása,
amely szól: A szülõváros

Hangverseny
A reformáció tiszteletére
rendeznek hangversenyt október 27-én, vasárnap 18 órakor az Evangélikus templomban. Közremûködik a

Kiss Bálint Református Általános Iskola tanári kórusa
és a Szent Anna-templom
szkólája. Vezényel Farkas
Márta, Kocsis Györgyi és Nagy

minden emberben kitörölhetetlen emlékként él, bárhová
is vitte életútja. Nagyon kevés azoknak a száma, akik
távol bölcsõhelyüktõl ne figyelnének az otthon történtekre, ne dobbanna nagyobbat a szívük, ha a gyermekkor meghitt környezetének
örömérõl, gondjáról hallanak. Az ember az új dolgokat a korábbi élményeken át
szemléli. Éppen ezért különös öröm számára, ha olyan
eredményt lát, amely ifjúságának régi álma volt. Így vagyok ezzel én is, amikor a
SZENTESI ÉLET számait lapozgatom. Az olyan múltú
és jelenû város, mint Szentes
– nem lehet aktív szellemi
közélet nélkül. Csak akkor
város igazán, ha lüktetõ szellemi közvéleménye is van,
ez növelheti öntudatát, önérzetét. Ennek egyik fontos feltétele az újság. Olvasom,
hogy értelmiségi klub szervezõdik. Bizonyára kiváló
támasza lehet majd a lapnak.
De a nagy múltú Horváth
Mihály Gimnázium is jelentõs szerepet tölthet be
ebben… Egy város számára
nem lehet az teljes büszkeség, ha elszármazott mûvészeire, tudósaira nézhet csak
fel. Az itt élõknek kell elsõsorban és közvetlenül emelniük szülõhelyük nívóját!
Ehhez a munkához – és közte a SZENTESI ÉLET tevékenységéhez – kívánok nagyon sok sikert és eredményt!
Közreadja:
Labádi Lajos
János. Szunyogh Gabriella hegedûn, Rácz József trombitán
játszik, Nagy János orgonál,
Andor Csilla énekel.
Belépõdíj nincs, de önkéntes adományokat köszönettel
fogadnak.

Örömmel vették a szentesi
Horváth Mihály Gimnázium
diákjai, hogy az elmúlt hetekben az egyik ének-zene
tanórájuk idejében átsétálhattak a Szent Anna Katolikus Templomba, és ott a karzaton egészen közelrõl láthatták, hogyan szólal meg az
orgona, és hallhatták annak
hangját. Nagy János, aki
Szentes város díszpolgára és
a zeneiskola nyugalmazott
igazgatója, ajánlotta fel ezt a
lehetõséget. Így fogalmazott:
„Az élõ zene élménye sokkal
erõsebb, nagyobb hatása van
mindannyiunkra, mintha
ugyanazt valamilyen CD
lejátszóról vagy magnóról
hallgatnánk.” Egyszerre
mindig egy osztály jött hozzá, és a gyerekeknek nem
csak orgonált, (magas szinten) hanem el is magyarázta,
hogy mit játszik.
Köszönet érte. Külön kö-

2013. október 18.

Köszönet Nagy
János tanár úrnak

Képünkön Gábor Bettina 11. A osztályos tanuló lapoz
Nagy János orgonamûvész-tanár úrnak.
szönetét fejezi ki a gimnázium igazgatója Tóth Tamás is.

Olvasónk írja

A propaganda
Most napjaink slágertémái
hazánkban a nagyszabású
mentõakcióként beharangozott rezsicsökkentés, valamint ezzel párhuzamosan a
nyugdíjasok
túlfizetése.
Nemigen tudunk olyan eszközt nézni, hallgatni, olvasni,
hogy ezeknek az intézkedéseknek áldásos hatásáról ne
gyõzködnék az állampolgárokat. Azaz minket!
Igen fontos lehet ez a dolog, mert még a miniszterelnök is nem egyszer – szorgos
munkái mellett – tudott idõt
szakítani a fejekben történõ
rögzítésére. Erre mondják
azt: bármeddig dörzsölik a
rezet, abból arany soha nem
lesz! Milyen igaz! Ugyanilyen erõs propaganda sulykolta a most már lecsengõben lévõ „Nemzeti” Dohányboltok megalkotását is! Az
illetékesek nem egyszer kiszámolták a rezsicsökkentésbõl adódó, háztartásonkénti
százezer forint körüli egy
évi megtakarítást, szép álom!
Legalább is a mi háztartásunkban, ahol ketten élünk,
egyszerûen nem igaz ! Nemhogy egy éven belül, de évek
távlatában sem valósul meg.

Magam korábban sem, és
most sem vagyok kibékülve
az átlag és százalékszavak
mögötti számokkal, mert
azok részemre rendszerint
negatív hatással voltak. De
visszatérve a saját háztartásunkat érintõ mutatókra: a
mai napig négy szolgáltató
által - a kezdetektõl szeptember végéig - megküldött
számlákon kimutatott végösszeg: 16.688 forint. Ez az
összeg az eltelt hónapokat és
két fõt figyelembe véve, mindenki beláthatja milyen segítséget jelent számunkra.
Szerintem ezzel dicsekedni,
hogy úgy mondjam, nem
igen lehet!
Az még részünkre és még
mások részére is homályos
pont, hogy a tíz százalék mibõl és hogyan tevõdik össze.
A mai ismereteim szerint
meggyõzõdésem, hogy a rezsi csökkentésével kapcsolatos propagandára költött
pénz lassan túlhaladja a valóságban megtakarításként
mutatkozó összeget! De errõl
már nincs statisztikai adat!
Az egyik napilapban olvasom, hogy a minap városunkban járt Font Sándor or-

120 éve hunyt el báró Maasburg Sándor honvéd hadnagy

Egy 48-as arisztokrata honvédtiszt emlékére
Egykor a megye számos településén ismerõsen csengett a
név: báró Maasburg Sándor. Fábiánsebestyénen, ahol a fõnemes famíliának a birtokai voltak, ha nem is túl nagy.
Szegváron, ahová megyegyûlésekre járt, s ahol a függetlenségi 48-as pártvezért tisztelték benne. Szentesen, ahol számos barátja és harcostársa volt, ahol kiállt az egyszerû 48-as
talpasokért, s ahol síremléke magasodik. A mai generáció
már szinte semmit sem tud róla, pedig egykor bizony sokan megsüvegelték. Kettõs évfordulóján idézzük fel alakját, és õrizzük meg emlékezetünkben.
Maasburg Sándor Pesten
született 1823. dec. 17-én; apja Maasburg Fülöp cs. kir.
százados, édesanyja báró
Horetzky Angelika. A családnak Csongrád vármegyében, a Szentessel szomszédos fábiáni pusztán voltak
birtokai. Fõhõsünk ifjú koráról nem sokat tudunk. Huszonöt éves, amikor 1848
õszén önkéntesként jelentkezett a 16. Károlyi huszárezredbe. Ettõl kezdve mindvé-

gig büszkén viselte ezredének öltözetét: a fehér huszárcsákót, a piros zsinórzattal
díszítetett búzavirágkék
nadrágot és mentét.
A szolgálatot tizedesként
kezdte, 1849. január közepén
azonban hadnaggyá léptették elõ. Egyes források szerint hamarosan fõhadnagy
lett. Júniustól a világosi
fegyverletételig alakulata
egy részével a feldunai hadseregben küzdött Görgei pa-

Maasburg Sándor
síremléke a Kálváriatemetõben
rancsnoksága alatt. Részt
vett a komáromi csatákban
(júl. 2., júl. 11.) és a váci ütközetben (júl. 15.) A szabadságharc leverése után – 1849.
augusztus végén – büntetés-

bõl besorozták az 1. császári
gyalogezredbe. Egy évvel
késõbb leszerelték.
Visszavonult a fábiáni birtokára, s gazdálkodással foglalkozott. Hamarosan nõül
vette Szigethy-Szabó Zsuzsannát, akitõl négy gyermeke született: Sándor, Berta,
Kornél és Margit. Közülük
az 1878-ban született Kornél
a szentesi gimnázium tanulója volt, elvégezte a
Ludovika Akadémiát, és a
váci 6-os honvéd huszárezredhez nyert beosztást. Az
elsõ világháborúban századosi rendfokozatig emelkedett; négy évig szibériai
hadifogságban sínylõdött.
1920-ban tért haza, s a Nemzeti Hadseregben folytatta a
szolgálatot. Ezredesként vonult nyugalomba; 89 holdas

fábiánsebestyéni birtokán
gazdálkodott.
Az 1867. évi kiegyezés
után sorra alakultak a honvédegyletek, amelyek célja: a
volt 48-as honvédek erkölcsi
elismertetése, anyagi helyzetének javítása, az elhaltak
családtagjairól való gondoskodás, a munkaképtelenek
segélyezése, nyugdíjban részesítése. Ezek sorába tartozott a Szentesi Honvédegylet
is, amelyhez a szegvári és
mindszenti volt honvédek is
tartoztak. Az országban az
elsõk között alakult 1867
májusában, 567 taggal. Szervezõje és elsõ elnöke Hutiray (Lukácsy) Lajos (1816–
1880) honvéd õrnagy volt,
de az alapító tagok között
ott találjuk Maasburg Sándort is, aki követte Huturayt

Vágvölgyi Melinda
énektanár
szággyûlési képviselõ. A külön meghívottak elõtt arról
szólt többek között, hogy a
választások elõtti kampány
fõ hangsúlya a rezsicsökkentés lesz...! Ki tudja jó lesz-e?
A másik ilyen propagandaterület a nyugdíjasok véletlenszerû túlfizetése. Ennek
valódiságát számtalan ilyenolyan számításokon alapuló
teória magyarázza. Érdekesnek mondanám ezt a sokoldalú technikai magyarázkodásokat, ha ez megint nem a
legelesettebb, legkiszolgáltatottabb réteg hátrányára történne. Ugyanis az a sokat
emlegetett vásárlói kosárban
foglaltak messze nem a valóságot tudja mutatni. A
nyugdíjastársadalom sokféle.
Átlagot nem lehet vonni,
mert e réteg korábbi társadalmi helyzete, kereseti lehetõsége és egyéb, a nyugdíjazásnál figyelembe vett tényleges adatai miatt nem egységes. Nem is tartom túl etikusnak a nyugdíjastársadalommal szemben újra és
újra megnyilvánuló legtöbbször negatív megítéléseket.
Azok, akik ma még aktívak
és idõvel átkerülnek az inaktív oldalra, megtapasztalhatják, hogy sok minden hátránya miatt, nem is olyan rózsás azaz élet! De hát ki lát a
jövõbe?
Soós János
az elnöki tisztségben. Élénk
szerepet játszott az akkori
megyeszékhely, Szegvár közéletében, ahol hosszabb
idõn át a Függetlenségi 48-as
Párt elnöke volt.
Az 1890-es évek elejétõl
egészségi okok miatt teljesen
visszavonult a közélettõl.
„A betegség szemlátomást
emésztette és rongálta szervezetét, úgy, hogy az egykor
heves temperamentumú,
mozgékony férfiú az utolsó
pár év alatt már erejében
egészen megfogyatkozott
aggastyánná lett” – írta a
Szentesi Lap. Hosszú szenvedés után Szentesen hunyt
el 1893. október 29-én. Két
nappal késõbb a Kálváriatemetõben helyezték örök
nyugalomra. Koporsójánál a
még életben lévõ 48-as öreg
honvédek álltak sorfalat. Sírja a Kálvária domb mellett
található.
Labádi Lajos
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Sándorfalvi a
Jobbik
jelöltje
A párt Csongrád megyei
alelnöke, Dudás Zoltán Sándor
(képünkön) lesz a Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje
a szentesi-csongrádi választókerületben – értesült lapunk. Mint arról beszámoltunk, a politikai szervezet
múlt hétvégén tartotta választmányi ülését, ahol véglegesítették a 2014-es jelöltek
listáját. A szegedi születésû
Dudás Zoltán Sándor 45
éves, Gyõrben autógépész
mérnökként diplomázott, jelenleg Sándorfalván él, ahol
autójavító mûhelyt mûködtet. A három gyermekes apuka szakmunkás szintvizsga
elnökként iparosok képzésében is részt vesz.

Politikusként már szerzett
némi gyakorlatot az elmúlt
években: 2010-ben a csongrádi választókerületben már
megméretette magát országgyûlési képviselõjelöltként.
A választásokat a második
helyen zárta, a szavazatok 18
százalékát szerezte meg.
2010-ben a sándorfalvi helyhatósági választáson is elindult, de nem sikerült mandátumot nyernie a képviselõ-testületbe. Dudás Zoltán
Sándort a Jobbik többi
Csongrád megyei képviselõjelöltjével együtt lapunk
megjelenése napján mutatják
be a szentesi ifjúsági házban.
A rendezvényrõl szóló tudósításunkat következõ számunkban olvashatják.
Bíró Dániel

(folytatás az 1. oldalról)
Az Ady Endre utcai zöldségbolt üzemeltetõje a vevõszám csökkenésérõl beszélt,
legalább fele vásárlóját elvesztette, mert nem tudnak
megállni az üzlet elõtt. Gáspár Andrást az bosszantja
leginkább, hogy a rezsi és a
bérleti díj költségei megmaradnak, de önhibáján kívül
elmaradnak a vevõi. Ugyanúgy kínálja az árut, feltölti a
polcokat, nem felejtett el kereskedni, de nem tudja kinek eladni a termékeit, amit
így sokszor ki is kell dobnia.
A Petõfi utcai informatikai
szaküzlet vezetõje Szabics
Tibor szerint az természetes,
hogy kellemetlenséggel járnak a munkák, az azonban
nem, hogy nem biztosít bejárást az üzlethez a kivitelezõ. - Volt olyan nap, amikor
egyszerûen nem tudtunk
bejönni, se egy raklap, se
palló nem vezetett a bejárathoz. Mostanra elkészült a
díszburkolat az üzlet elõtt,
de nincs akadálymentesítve
a bejutás – nyilatkozta lapunknak Szabics Tibor. Az
üzletvezetõ furcsállta azt is,
hogy a kerékpártárolókat az
utca túloldalára tervezték,
nem pedig az üzletek elé.
Elmondta, hogy az önkormányzat felajánlotta a bérleti díj 50 százalékos csökkentését, ami azonban csupán a költségük kisebb százaléka. Tapasztalatuk szerint a betérõ vásárlók száma
70 százalékkal csökkent.
Hozzátette, olyan minõségi
szolgáltatást kell nyújtaniuk, hogy ilyen esetben is bemenjen a vásárló az üzletbe.
Schrantz Ernõ üzlete szintén a Petõfi utcán található.
A vízszerelési anyagokat,
szerelvényeket árusító vállalkozó forgalma folyamatosan csökken a munkák augusztus 21-kei megkezdése
óta és egyre nehezebben vi-

Nincs víz
Várhatóan október 28-án
nyitják meg újra a fürdõzõk
és a sportolók elõtt a ligeti
üdülõközpont 33 méteres
medencéjét. A fedett uszoda
építése miatt a vízforgató berendezést új helyre kellett telepíteni, ezért volt szükség a
medence leürítésére. A sátrat
november második felében
állítják majd fel.

Szentes Város Önkormányzata
Szociális Bizottsága

BÉRBE ADJA
a Szentes, Új u. 11. 2/11. szám alatti,
1 szobás, összkomfortos, 55 m2
alapterületû, önkormányzati tulajdonú
bérlakást.
A lakás megtekinthetõ 2013.
október 25-én és 29-én 10 órakor.
Érdeklõdni: 63/560-620

Bérleti díja: 400 Ft + áfa / m2 / hó
A pályázat beadási határideje:
2013. november 6-án, 13.30 óra.
Részletes feltételek:
www.szentes.hu
Városháza 111. iroda
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Engedményt kérnek az üzletek

Elbontják a fehérház beton mellvédjét a Kossuth tér felõli oldalon
is. Helyébe üvegkorlátot építenek.

selik a zajt is. Attól fél, hogy
nem fejezõdik be a kivitelezés november 30-ra. Mint
mondta, többlet idõvel és
plusz költséggel tud csak
fennmaradni. – A nehezebb
áruinkért autóval jöttek a
vevõink, most nem tudnak a
bolt elõtt megállni, ezért
vagy nem is ide jön vásárolni vagy nekem kell kiszállítanom a terméket zárás után
a saját költségemen. A legnagyobb baj, hogy elszoknak az üzlettõl a vásárlók és
nem jönnek késõbb sem
vissza – panaszkodott lapunknak. Ezért kérték a polgármestertõl, hogy valamilyen formában kompenzálja
az önkormányzat a tavalyi
év hasonló idõszakához viA fábiáni út 2,5 kilométer
hosszú szakaszát 112 millió
forintért újítja fel az állami
közútkezelõ – térségünkben ez lesz az egyetlen jelentõs útjavítás. A szarvasi
út kátyúzására 486 tonna
aszfalt ment el eddig. A
451-es megerõsítését jövõre
kellene elkezdeni.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hazai úthálózat
287 kritikus helyszínén, 530
kilométeren indít nagy felületû, külön engedélyhez nem
kötött burkolatjavítási programot, 33 milliárd forint ráfordítással – jelentették be
október elején. A Szentest
övezõ közúthálózatra is ráférne a felújítás, ezért megkérdeztük az állami szervezettõl, hol várható aszfaltozás a következõ idõszakban.
Pécsi Norbert kommunikációs
osztályvezetõtõl azt a választ
kaptuk, hogy a 33 milliárd
forintos országos útfelújítási
program Szentes környékén
a Gyomaendrõd–Nagyszénás–Szentes összekötõ út 2,5
kilométer hosszú szakaszát
érinti. Ez gyakorlatilag
Fábiánsebestyén belterületi
szakaszát tartalmazza, illetve Szentes irányába tovább
folytatódik egy 800 méteres
külterületi résszel. A projekt
becsült költsége 112 millió
forint, amelybõl a mintegy
2,5 kilométeres szakaszon
burkolat felújítás, majd 5

szonyított bevételük elmaradását.
Szirbik Imre lapunknak elmondta, hogy megkapta a
vállalkozók levelét. – Az önkormányzat megérti és tudomásul veszi a vállalkozók
problémáit, ezért minden
önkormányzati tulajdonú
üzlet bérleti díját 50 százalékkal mérsékli az építkezés

idõtartamára, várhatóan augusztustól novemberig. Magántulajdonú üzletek esetében pedig elengedi az adott
idõszakra esõ építményadót
– mondta lapunk érdeklõdésére a polgármester. Szirbik
Imre reményét fejezte ki,
hogy a megszépült belváros
hatására növekszik majd az
üzletek forgalma, ami kár-

Tizenöt napos határidõ
Az önkormányzat még várja a Közgé kert és az Ady
Endre utca 1-3 szám alatti épület felújítására érkezõ kivitelezõi ajánlatokat. A beérkezõ pályázatok elbírálása és a
nyertessel megkötött szerzõdés aláírása után kezdõdhetnek a munkálatok, az idõjárástól függõen, de még az idei
évben. Információink szerint a kiírt közbeszerzési pályázat feltétele, hogy a munkák befejezési határideje a szerzõdés aláírását követõ 15 nap.

pótolja a vállalkozókat, és
egyben megköszönte a türelmüket.
A Petõfi utcán már folyik
a járdák térkövezése, a jövõ
héten elkezdõdik az Ady
Endre utcán is. Az esõ átmenetileg akadályozta a munkákat, azonban az üzletek
elõtt két hét múlva elkészülhet a díszburkolat. A fehérház elõtti parkolók kialakítása is jó ütemben halad, az
esõvíz-elvezetõket és az
elektromos kábelek föld
alatti védõcsöveit lefektették. A parkolók is körvonalazódtak Kossuth tér mellett,
az út két oldalán és hamarosan megkezdõdhet ott is a
térburkolat lerakása.
Besenyei

112 millió a fábiáni útra

Ez a kátyú marad, az utat csak Fábiánsebestyénnél újítják fel.
centiméter vastag kopóréteg
beépítése történik.
A szarvasi út állapota is
messze van az optimálistól.
Ezzel kapcsolatban azt írta
Pécsi Norbert, hogy SzarvasSzentes összekötõ úton az
idei évben burkolatjavításra
468,16 tonna meleg aszfaltkeveréket dolgoztak be, a
szentesi üzemmérnökség eddigi teljesítésének 55 százalékát. Elõreláthatóan a továbbiakban is tudják folytatni a

kátyúzást. Állapota a közútkezelõ szerint sokat javult,
ezt a közlekedõk közül többen is köszönettel jelezték.
Kíváncsiak voltunk a 451es és 45-ös fõút tervezett felújítására, de ezzel kapcsolatban a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ (NIF) Zrt. irányítottak bennünket. A 451-esrõl
2012 tavaszán megírtuk, hogy
a tervezõi munka közbeszerzése eredményesen lezajlott.
Korábban arról tájékoztattak

bennünket, hogy a tervezési
feladatok 2013 végére zárulnak le, és a költségeket ekkor
tudják majd megbecsülni. A
kivitelezés pedig várhatóan
2014 elsõ félévében tud elindulni. A projekt jelenlegi állapotáról és 45-ös fõút felújításáról viszont hiába kértünk
friss információt NIF-tõl, lapzártánkig nem érkezett válasz
tõlük.
Munkatársunktól
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Új hûtõház, újabb munkalehetõség

Hosszabb ideig, akár a következõ szedésig tárolhat 300
tonna saját termesztésû almát új hûtõházában a Pomarium
Kft. A nemrégiben átadott, részben uniós forrásból, mintegy 130 millió forintért megvalósított létesítményben ideális feltételeket biztosíthatnak a gyümölcs eltarthatóságához. A beruházás 8-10 éves megtérülésével számol a cég,
gyengébb termés esetében bértárolást is vállal a teljes kihasználás érdekében.
Lapistó melletti gyümöl- levegõkeverék, a magas pácsösében termeszt 22 hektá- ratartalom és a plusz 2 fok
ron almát és 7 hektáron õszi- körüli hõmérséklet biztosítja
barackot a Pomarium Kft. A a hosszú eltarthatóságot. Az
termést eddig kénytelenek épületben helyett kapott hávoltak értékesíteni szezon rom külön hûtõkamra, egy
idején a megfelelõ tárolóka- 200 négyzetméteres válogapacitás hiányában. A napok- tótér, valamint szociális
ban átadott korszerû, 300 blokk a dolgozók számára. –
tonna befogadóképességû új Az idei szezon tanulóév, a
hûtõház megoldást jelent a megfelelõ technológia alkalgondjaikra. Az épületben mazásával akár a következõ
minõségromlás nélkül tárol- szezonig, de nyárig mindenhatják a gyümölcsöt akár a képp eltartható az alma – fokövetkezõ õszig is, köszön- galmazott az ügyvezetõ.
Az idei jó termésnek köhetõen az automatikusan
szabályozott levegõössze- szönhetõen teljes kihasználttételnek. Gábor Rudolf ügyve- sággal mûködhet elsõ évézetõ lapunknak elmondta, ben a hûtõház. A jelenlegi
hogy az alacsony szén-dio- szedési ütem alapján a hóxid és oxigén tartalmú, nitro- nap végére fogyhat el a fákgén túlsúlyos gázösszetételû ról az alma. A betárolandó

mennyiség függ a jelenleg is
tartó „Szedd magad” akciótól és a piaci értékesítéstõl.
A teljes beruházás költsége
130 millió forint, melybõl 46
millió uniós támogatás, a
többit hitelbõl fedezte a vállalkozás. A beruházás miatt
szükségessé vált mintegy
ezer darab új fakonténer beszerzése, melynek költségét
nem tartalmazza a beruházás. Az üzemi szintû megtérülési idõ 8-10 év lehet, de
nagyban függ a termésmennyiségtõl, a piaci áraktól
és a bértárolási lehetõségek-

Visszahúzó erõ
a facsemetében

kaptak szakmai tanácsokat
az ületetéshez a szülõk, akik
most is bõ kínálatból (hárs,
juhar, vérszilva, kõris, platán, díszkörte, barka-és japánfûz) választhatták ki csemetéjüknek a facsemetét. A
növényt az elmúlt években
sokan közterületre ültették,
de otthon szeretne parkosítani Halász Arnold és Farkas
Anita, akik elsõ közös gyermekük, Bence számára platánt szemeltek ki. Az anyuka
szép gesztusnak tartja az Új
Élet Fát, úgy gondolja, viszszahúzó ereje lehet a szülõföldhöz. Azt már tudták,
hogy a kert végébe ültetik a
különösebben nem igényes
fát, de azt még nem, hogyan
fér be a kocsiba.
D. J.

Már nagykorúak lehetnek
az Új Élet Fa elsõ tulajdonosai, akik a város gesztusaként annak idején megkapták a kis fácskákat. Az önkormányzat ezt a szép hoszszú hagyományt, az elõzõ
félévben született gyermekek ajándékozását azóta
évente kétszer, tavasszal és
õsszel folytatja. Legutóbb
október 16-án összesen 70
babát, és szüleiket várták az
eseményre a városháza udvarára.

A kellemetlen idõjárás dacára nagy számban jelentek
meg a kisgyermekes párok,
többen magukkal hozták a
csemetéjüket is, hogy személyesen vehessék át a polgármestertõl a névre szóló emléktáblát. Szirbik Imre köszöntõjében elmondta, az Új
Élet Fa jelképesen a gyökeret
jelenti, a város ajándéka mindig emlékeztetni fogja tulajdonosát a szülõföldjére.
Balogh Györgyitõl, a mûszaki osztály munkatársától

tõl. Az alma ára a betakarítás
idõszakában a legalacsonyabb, majd a hagyományos, nem szabályozott légterû hûtõházak kiürülése
után emelkedik tavasztól.
Nyáron, vagy alacsony termés esetén bértárolást is vállalhatnak a jobb kihasználás
érdekében. Az új hûtõház
munkalehetõséget biztosít
idõszakosan, fõként a várhatóan üzletláncok felé értékesíthetõ alma csomagolása
esetén.
B.G.

Elfagyott a zöldbab
Az elmúlt héten jött korai fagy az almánál nem, a zöldbab és a csemege kukorica esetében azonban kárt okozott. A két méter körüli magasságban mért mínusz 2 fokos hõmérséklet még alacsonyabb lehetett talajszinten. –
A másodvetésû zöldbab teljesen elfagyott 50 hektáron,
ami 25 millió forint kárt jelent. A csemegekukorica levele
fagyott meg, ez terméscsökkenést okozott 100 hektáron –
mondta lapunknak Szarvas Pál, a Terra-Coop Kft. ügyvezetõje. A cég igényt nyújtott be kárenyhítõ támogatásra,
azonban nem biztos, hogy megfelelnek a kritériumoknak, ezért kevés esélyt látnak a káruk csökkentésére.

Halász Arnold és Farkas Anita egy platánt választott.
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Bárkin segít a
roma referens
Július 1-jétõl a Szentesi
Járrási Hivatalban is dolgozik roma referens, akinek elsõdleges feladata az állam és
a romák közötti közvetítés.
Varga Ferenc azonban szívesen segít mindenkinek, aki
ügyével hozzá fordul.
– Szentesen születtem,
1971-ben, iskoláimat itt végeztem, itt is érettségiztem le.
Nõs vagyok, három gyermekem van. Jelenleg Szegváron
élek. Több mint tíz éve foglalkozom a romák képviseletével önkormányzati szinten. A
roma referensi állás betöltésére egy, az Országos Roma Önkormányzat, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok együttmûködése eredményeképpen létrejött program keretében kaptam lehetõséget – mutatkozott be Varga
Ferenc.
Ez nem kormánytisztviselõi
munkakör, így az ügyintézõi
munkakörrel nem hasonlítható össze. – A fõ feladatunk a
kiemelt állami célkitûzések,
valamint az állam által a roma közösség számára biztosított lehetõségek roma állampolgárok felé történõ közvetítése, kommunikációja. Tulajdonképpen az államigazgatás
és az ügyfél között – szükség
szerint – mediátorként dolgozunk a kollégáimmal. A jogszabályok értelmezése és az
ügyfelek számára történõ lefordítása sokszor szükségessé
teszi a segítségemet – magyarázta a roma referens.
– Elsõsorban a járási hivatal
hatáskörébe tartozó ügyekben – továbbképzések, szociális ellátások, stb. – fordulnak
hozzám, de gyakran elõfordul, hogy a Polgármesteri Hivatal által biztosított közszolgáltatások miatt jönnek el a

kedves ügyfelek. Elmondható, hogy a mindennapi élethez tartozó ügyes-bajos gondokkal keresnek meg, és nem
csak a roma származású ügyfelek. Szeretném kihangsúlyozni, hogy bárkinek szívesen segítek, aki hozzám szeretne fordulni. Nagyon örülök, amikor az idõseknek tudok segíteni a pénzbeli ellátásoknál, vagy éppen a közgyógyellátási igazolványok
igénylésénél.

Varga Ferenc örömmel számolt be róla, hogy hivatalok
munkatársaival sikerült korrekt, esetenként kifejezetten jó
munkakapcsolatot kialakítania. Azt tapasztalta, az ügyfelek száma folyamatosan nõ,
ahogy a szolgáltatás híre terjed. Ott, ahol a nehéz emberi
sorsokból eredõ hátrányok
enyhítéséért dolgoznak, fontos azt is lehetõvé tenni, hogy
aki saját elhatározásából szeretné a helyzetét javítani, az
kapjon ehhez megfelelõ támogatást, fogalmazta meg a roma referens.
Az ügyfeleket a Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Szentesi Járási Hivatalában, a
Kossuth tér 6. szám alatt, a
földszint 120. számú irodában
fogadja.
Darók József

Kurcakotrás:
végére hagyták a javát

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezzel kapcsolatban a legutóbbi képviselõ-testületi
ülésen Szabó Zoltán kérdõre
vonta a vízügy illetékesét,
mert szerinte hasztalan az
egész, hiszen így visszamosódhat az iszap a csatornába.
A szakember megerõsítette, a
korábban alkalmazott gyakorlat, mikor a medertõl távol, zagytározókban ülepítették le az iszapot, hatékonyabb volt, de az elmúlt évtizedben szigorodtak a jogszabályok, és ma már csak speciális lerakókban lehetne elhelyezni az iszapot, az pedig
megsokszorozná a költségeket.
Az Alsó-Kurcán végzett
medermunkákkal egy idõben három vízkormányzó

mûtárgynál folyik építkezés.
A Mindszenthez közeli
Albercsõszházi zsilipnél a régi elzáró szerkezetet elbontották, megkerülõ csatornán
keresztül vezetik a Kurca vizét tovább. A berki és a Szegvár alatii T-3 jelû zsilipnél a
kivitelezõ elkészült a víz
alatti betonozással, a vasbetonozás és a vasipari munkák vannak még hátra.
Viszont érintetlen még a
Felsõ-Kurca az egyes és kettes
zsilip – vagyis a Bikaistállói és
Zuhogói tiltó – közötti 3 kilométeres szakasza, ahol teljes
mederkotrás következik.
Nyár végén még arról kaptunk tájékoztatást, hogy október 15-tel hozzáfognak a 37
ezer köbméter iszap kiemeléséhez, de a kezdés november-

re tolódott. Megyery Tamás
szerint így is elég lesz az idõ,
hiszen hat kotró dolgozik
majd a területen, ahol szintén
zagytartó gátak mögé kell elhelyezni az iszapot. Úgy vélte, tartható a november végi
határidõ, csak a hideg idõ
szólhat közbe, ha ugyanis a
vízhõmérséklet 4 °C alá csökken, fel kell függeszteni az
iszaptalanítást. A horgászegyesület vezetõje, Kalamusz
Endre is bízik benne, hogy
idõben be tudják fejezni a
munkát a Kurca felsõ szakaszán: ott értékes csukaállomány él, amit mindenképpen
óvni kell. A telepítést is tavaszra halasztotta az egyesület, nehogy a kotrás megzavarja a halak vermelését.
B.D.
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Volt
egyszer
egy
Buffalo
Emlékeznek még a Faló
büfére? Az Ady Endre utcán
mûködött a 1990-es években, a tiszti klubbal szemben. Aprócska, szûk vendéglátóhely volt. Napközben
csendes falatozóként üzemelt, a hétvégi estéken viszont felbolydult körülötte
az élet: 9-re zsúfolásig megtelt, az utcán álltak a kiszorult törzsvendégek, bent és
kint is táncoltak, dorbézoltak
a népek, sokszor éjfél után
is. Aztán úgy vedlett át más
üzletté a parányi kocsma,
mintha elõtte senki sem járt
volna oda szórakozni. Csak
az emlékezet õrizte meg, milyen is volt ott egy péntek
vagy egy szombat este.
A szerepét és részben
törzsközönségét a Buffalo
sörözõ vette át az ezredforduló elõtt. Az Ady Endre utcai verandás ház egyre népszerûbb lett a szentesiek körében. Nem a berendezés
vagy az alacsony árak csábították oda a szórakozni vágyókat, hanem a cigarettafüstben és verítékpárában
feloldott hangulat, amit a fellépõ zenészek addig fokoztak, hogy a Buffaloban bevett szokássá vált asztalon
táncolni. Így ment ez másfél
évtizeden át. Aztán nyár végén jött egy hatósági ellenõrzés, és kiderült, odabenn és
az udvaron legfeljebb 90
ember tartózkodhat egy idõben. Ha több vendéget szeretnének, át kell alakítaniuk
az épületet. Erre már senki
sem vállalkozott. Így hát egy
újabb kultikussá vált hely tûnik el az idõ süllyesztõjében.
Csak az emlékezet marad,
hogy ott egykor nagyon nagy
bulik voltak.
B.D.

Lelki
gyógyítás
Rendhagyó elõadás veszi
kezdetét október 25-én pénteken 19 órakor a Zeneiskolában, a Zene-Világ-Zene sorozat keretében. Mindez egyfelõl plusz koncertet jelent (a
bérletek érvényesek), másfelõl pedig keleties, egzotikus
hangzást: minõséget, egyben
különleges zenei (és zenén
túli) csemegét.
Az a Jeszenszky István érkezik hozzánk szólóban, akire
sokan gyógyítóként tekintenek elsõsorban, és csak azután muzsikusként, bár öt
önálló lemezérõl tudunk. (Az
egyik címe: Fényhozó.) Sokat
engednek sejtetni a hangszerei: az indiai sarod, a
tampura, tibeti éneklõ edények, kínai vízi varázstál,
imaharangok, csörgõk és dobok. Igen: Jeszenszky István
Indiában élt és tanult zenélni, hosszú évekig. És nem
csak zenélni. Élni õsi, puritán, természetközeli módon.
Megismerni a gyógynövények és megérezni az emberi
lelkek titkait.
Olasz Sándor

A fájdalom ellenére egyre
többen festetnek a bõrükre
különbözõ jeleket, képeket,
szavakat, mondatokat. A tetoválás szinte egy életre szól,
eltüntetni nem lehet nyomtalanul, esetleg újabbal takarható. Aki egyszer kipróbálta, nehezen áll le.
Szaszkó Róbert 15 éve kezdte a szakmát, ma már külföldrõl is járnak hozzá, legidõsebb ügyfele 70 éves volt.
Lehet kézre, lábra, nyakra,
testre. Lehet halálfej vagy
lepke, portré vagy szöveg,
színes vagy fekete. Egy a közös bennük egy életre szólnak. Tetoválást már az idõszámításunk elõtti idõben is
alkalmaztak, elsõsorban törzsi megkülönböztetésre, késõbb szépészeti célokra is.
Ma inkább divat, az összetartozás vagy éppen ellenkezõleg, a megkülönböztetés
jelzésére szolgál, de van aki
egyszerûen csak szépnek
gondolja a rá varrt motívumot. Apropó varrás. A fogalomról is kérdeztem Szaszkó
Róbertet, aki másfél évtizede
készítette elsõ tetoválását. –
Szerintem azért hívhatják
varrásnak is, mert vékonyabb vagy vastagabb tûvel
csináljuk – mondta Robi, aki
autodidakta módon tanulta,
önmagán is gyakorolva a
technikákat. Mint mondja, a
bõrtípustól is függ, milyen
vastag tût használhat a
szebb gyógyulás érdekében
és ezt csak gyakorlással lehet kitapasztalni. Egy minta
elkészítési ideje a mérettõl
függ. Egy mondatot, kisebb
betûvel tíz percet, egy teljes
hát tetoválása legalább 30
órát vesz igénybe. Az ügyfél
érzékenységétõl is függ,
mert a tetoválás fájdalmas.
Sok munka és pénz is
szükséges a szép lakókörnyezet kialakításához. Kert
sokféle lehet: dísz-, pihenõ-,
elõ és udvari-, lakó- és franciakert, egyben azonban közösek: a természetest és a
mesterségest hozzák egymáshoz közelebb. Az önkormányzat is azért dönthetett 10 évvel ezelõtt – amikor útjára indította a Virágszínvonalasabb Szentesért
környezetszépítõ mozgalmat – több kategória felállításáról. Családi- és társas
házak, valamint munkahelyek nevezhettek idén is a
versenyre. Bárki jelentkezhetett, aki úgy gondolta,
hogy környezete alkalmas a
megmérettetésre.
A családi házas kategóriában az ingatlan elõtti zöldterület, az udvar közterületrõl
jól látható részének, társas
házas kategóriában az erkélyek és az épület elõtti zöldfelület növényesítését értékeli a szakmai zsûri. Munkahelyi kategóriában a zsûrizés alapja az ingatlan elõtti
terület, a homlokzat és az
udvar növényesítése, virágosítása. A Virágszínvonalasabb verseny elõzménye egy
Kurca-parti farongálásra vezethetõ vissza, amikor fiatalok kitördelték a frissen ültetett facsemetéket, jelentõs
közfelháborodást okozva
tettükkel. Szirbik Imre felidézte a tíz évvel ezelõtti
kezdeményezést, amikor középiskolások kezdtek gyûjtésbe és járultak hozzá a kis
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Emberi bõrön dolgozik

Fotó: Györkös Fanny
Volt nála olyan, aki elaludt,
de volt olyan is, aki elájult
tetoválás közben. A legidõsebb ügyfele egy 70 éves férfi, de kért tetkót hatvanvalahány éves nõ is, és készített
már intim felületre is mintát.
Járnak hozzá vidékrõl, sõt
külföldrõl is ügyfelek.

Nem lehet radírozni
Változik a divat is. Egykor
a törzsi népek jelei, maori
minták voltak menõk, ma a
nagy felületû és a színes te-

toválás a népszerû. Bármilyen színt fel lehet vinni a
bõrre, kivéve az aranyt és
ezüstöt, amit fényhatással ér
el. – Bármi rárakható a bõrre,
de nem lehet hibázni, mert
itt nem lehet radírozni. Ha
megunja az ügyfél a tetoválást, akkor legfeljebb takarni
tudom más mintával – avat
be a a részletekbe. Járnak
hozzá esztétikai tetoválásra,
égési sérülést, mûtéti heget
eltüntetni.

Ottjártamkor egy testvérpár varratott magára angol
nyelvû szöveget. A két lány
tavasszal járt elõször Robinál, akkor a csuklójukra tetováltattak emlékeztetõt a
családi összetartozásról. A
boka belsõ részére tíz perc
alatt felkerült a három szó,
mégis beleizzadt Angéla. A
tetoválás elõtt fertõtlenítik a
bõrfelületet, majd felkerül a
minta bõrindigóval. Ha
megfelelõ az ügyfélnek, akkor kezdõdhet a varrás. A
tetoválást ápolni is kell, az
újat legalább egy hétig naponta krémezni szükséges
és nem ajánlott szaunázni,
úszni, napozni és vakarni. A
régebbi tetkókat is érdemes
nyáron fényvédõ krémmel
bekenni, hogy ne fakuljon.
Robi egyszer használatos
eszközökkel dolgozik, minden alkalommal új kesztyût
vesz fel és steril tût bont ki,
mint fogalmaz, ezzel magát
is védi. Mint ahogy nem tetovál 16 év alatti fiatalt, nem
beszámítható állapotban érkezettet, terhes anyukát,
olyat aki vérhígító gyógyszert szed vagy allergiás valamire. Nem készít tetoválást arcra és nem szívesen
tetoválja az aktuális szerelmes nevét, mert ezeket nem
tartja jónak. – Több tíz évig
megmarad a tetoválás, akár
az ember élete végéig, ezért
jól át kell gondolnia mindenkinek, hová és mit tetováltat – mondja Robi, akin
több, összefüggõ tetoválás
látható. Egy részét magának
készítette, a bal karján, a lábán és a mellkasán, amihez
pedig nem fért hozzá, azt

mással végeztette. Elsõ
tetkóját katona korában készítette egy társa kérésére.
Mindig is szeretett rajzolni,
ezért õ vitte fel a mintákat
és a katonatársa tetovált. –
Egyszer úgy alakult, hogy a
srác nem volt alkalmas állapotban és rám bízta a munkát, egy nonfiguratív skorpió elkészítését. Ez 15 éve
történt, azóta is autodidakta
módon tanulom folyamatosan szaklapokból és internetrõl – mesélte lapunknak.
Azóta elvégzett egy csillámtetováló és gyermekarcfestõ
tanfolyamot és tagja a Magyar Tetováló Szövetségnek
is.

Szülõi hozzájárulás
kell
Közben érkezik a következõ ügyfél, egy fiatalokból álló társulat. Az egyik srác
szeretné kedvenc zenekarának a jelét a karjára tetováltatni. Mivel már elmúlt 16,
de nincs még nincs 18 éves,
ezért Robi szülõi hozzájárulást is kér. Megérkezik az
apuka is, aki ott az üzletben
írja alá a hozzájáruló nyilatkozatot. Robi még kérdez
párat a sráctól, hogy meggondolta-e jól és mennyire
viseli a fájdalmat, majd belekezd az újabb munkájába.
Önmagára már nem tetovál,
mert nincs hely a bõrén amit
elérne, másban pedig nem
bízik. – Bár ha egyszer elkap
az ihlet, kitalálok egy jó mintát és találok megfelelõ tetoválót is, akkor talán lesz
újabb tetkóm – mondta
Szaszkó Robi búcsúzóul.
bes

Mácsaiék virágszínvonalon

A Mácsai gyerekek is kiveszik részüket a kerti munkából.
fák pótlásához. A polgármester megköszönte a 29 nevezõ munkáját és reményét
fejezte ki, hogy jövõre folytatják is a kertszépítést.
Baloghné Berezvai Csilla fõkertész elmondta, hogy az öt tagú zsûri több órás bírálat
után tudott dönteni a végeredményrõl.
A családi házak közül a
Boros Sámuel u. 26. számú
tulajdonosa, Mácsai Anita
kapta meg az elsõ helyért járó oklevelet és a Szentesi

Díszfaiskola 50 ezer forintos
vásárlási utalványát. Természetesen az összeget a kert
szépítésére fordítják, a nemrégiben érkezett labrador
kennelét és környékét készítik el. A család nyolc évvel
ezelõtt költözött haza a szegedi társasházból és kezdett
építkezésbe. A kertet is azóta
szépítgetik. – Családi összefogás eredménye az elsõ
hely. A férjem nyírja a füvet,
a nagypapák vállalják a kártevõirtást, az én feladatom a

virágosítás – mondta lapunknak Mácsai Anita. A fiatalasszony büszke négy
gyermekére, akik önként kiveszik részüket a munkából.
Legutóbb például a legkisebb, 4 éves gyerek magától
szedte össze diófa lehullott
leveleit. A kertben gyümölcsfák, kétféle japánkörte,
meggy, barack, cseresznyefa,
virágok, például hortenzia
és 4-5 -féle golgotavirág,
gyep, sziklakert jelenti a változatos környezetet.
Az

akácfarönkökbõl készült otthoni játszótér, a kerti tusoló
és a kemence a férje keze
munkáját dicséri. Mint Mácsai Anita fogalmazott, ennyi
segítséggel megy minden
magától.
A további nyertesek kategóriánként:
Családi házas kategória: 2.
Balogh Szabó Imréné (Hunyadi J. u. 3.), Biácsi László (Dózsa György u. 170.).
Munkahelyi kategóriában
az elsõ díjat a Vasúttörténeti
Alapítvány Gépészeti Gyûjteménye kapta meg. A 2. helyet megosztva nyerte el a
Köztársaság utcai és a Damjanich utcai Óvoda. A 3. helyen is két díjazottat hirdettek, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthont és a Dr.
Mátéffy F. utcai Óvodát.
Lakóközösségi, tömbházas
kategóriában 1. Bucskó Jánosné (Szabadság tér „A” épület
Fsz. 2.), 2. a Honvéd u. 24.
számú társasház, míg 3.
Sléger István (Kossuth tér 5.
V. em. 13.) lakásának erkélye
lett. Mindhárom kategóriában az elsõ három helyezett
az önkormányzat által felajánlott vásárlási utalványt
vehette át.
A versenyben különdíjakat
is odaítélt a zsûri. A díjazottak értékes vásárlási utalványokat és tárgyi eszközöket
kaptak a támogatók jóvoltából.
BG
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Múlt szombaton több év
elteltével újra Szentesen
rendezték a felnõtt-ifjúsági
standard ranglistaversenyt,
valamint a junior tíztáncosok ranglistáját. Standard
táncokban a házigazda
Szilver TSE mindent vitt.
A felnõtt-ifjúsági standard
ranglistán 25 páros lépett a
sportcsarnok felújított parkettjére, s szinte teljes
szilveres hegemóniáról árulkodott a tény, hogy a döntõbe jutó 6 táncospárból öt a
hazai klub versenyzõi a döntõben csupán a hatodik helyet engedték át más egyesületbeli párosnak. László Csaba
és Páli Viktória (képünkön)
magabiztosan szerezte meg
újabb gyõzelmét, a fináléban
minden táncukat elsõ helyre
pontozták. A dobogó második helyére Hegyes Bertalan és
Kis Violetta, a harmadikra
Szepesi József és Farkas Bettina
állhatott fel, a két duó között
nagyon szoros volt az eredmény, csakúgy, mint a 4. és 5.
helyen, Budai Attila és Barna
Lilla egy hajszállal elõzte
meg Kósa Andrást és Prozlik
Annát. A juniorok tíztánc
ranglistaversenyén szintén a
Szilverbõl, a kategória magyar bajnokai, a Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka páros állhatott fel a dobogó tetejére –
minden táncot nyertek a
döntõben.
A fõ versenyen gyõztes
László-Páli kettõs szereplése
több szempontból különös fi-

Utoljára a parketten

gyelmet kapott. Egyrészt, a
szentesi (sõt mondhatjuk,
hogy a magyar) közönség
elõször csodálhatta meg Viktória új ruháját, melyben a
világjátékokon, Caliban képviselte hazánkat a nyáron.
Ami még fontosabb: a 14szeres felnõtt magyar bajnok
László Csabát pedig nagy valószínûséggel utoljára láthattuk a szentesi sportcsarnokban versenyezni. Merthogy
profiként ezt már nem teheti
majd meg, hacsak majd egyszer nem rendeznek a hivatásosok számára is versenyt
Szentesen. A tíztáncban vb és
kétszeres Eb-bronzérmes,
standard és tíztánc világkupa
ezüstérmes táncos bevallotta,
izgultak eleinte partnerével,
aztán egy jó verseny kereke-

dett belõle, kiváló hangulatban a hazai közönség elõtt, s
a parkettával is meg voltak
elégedve. – Itt ezentúl valószínûleg csak bemutatózni
fogunk, az utolsó amatõr
versenyünk a februári magyar bajnokság lesz. Még teljesen képlékeny a folytatás a
profik között, ahol két szövetség is van, s még nem
tudjuk, melyiknél táncolunk
tovább – mondta Csaba, aki
Viktóriával hétfõn Rómába
utazott, hogy olasz tanáraiknak is kikérjék a véleményét.
Aki amatõr kategóriában elért pályája csúcsára, a profi
tánc felé fordul, s ez más
életmódot is jelent: jóval kevesebb versenyt és utazást,
aminek az anyagi háttere
sem mindig jött össze. – Eb-

ben a hónapban négy versenyünk van, hivatásosként jó,
ha egy évben hat lesz. Azt
gondolom, hogy 20 év után –
hiszen '93 óta táncolok – ideje kicsit visszalassulni, s inkább az utánpótlást kinevelni. Egyre szaporodnak a tanítványaim, Rónyaiék, Hegyes Berciék már világversenyeken szerepelnek, s jön föl
három új pár, akikre szintén
szeretnék több idõt szánni, illetve a családomra is – magyarázta László Csaba. – Mivel 32 éves vagyok, míg Viki
25, elõfordulhat, hogy én hamarabb befejezem a táncot.
Viki elõtt viszont még sok lehetõség van. Utánanéztünk,
visszajöhet majd az amatõrbe, csak kérvényezni kell.
(darók)

Történelmi siker Lillát beválogatták
Ismét Interliga-fordulót
rendezett Szentesen a Szentesi Junior FC, és a fiatal
labdarúgók igazán kitettek
magukért, hiszen a klub
Interliga – történetének legeredményesebb játéknapját
zárták.
Kovács László, az egyesület
szakmai vezetõje érthetõen
büszkén nyilatkozott a legutóbbi fordulót követõen,
hiszen a négy korosztály
összesen 12 mérkõzést játszott az elmúlt szombaton a
Makó, a Hódmezõvásárhely
és a Temesvár hasonló korú
labdarúgóival, és ebbõl
nyolcat megnyertek, egy
összecsapáson döntetlent értek el, és mindösszesen há-

rom vereséget szenvedtek el
a szentesiek. – A 2004-es csapatunk valamennyi mérkõzését hozni tudta – mondta
Kovács László. – Tavaly öszszesen volt hét pontunk három fordulót követõen, most
25-öt szereztünk, csak ezen a
játéknapon, azt gondolom,
méltán lehetünk büszkék
csapatainkra, edzõinkre.
A sikerek után a munka tovább folytatódik, hiszen a jövõ hét végén ismét Szentes
rendezi az Interliga-fordulót
a Pusztai László Sporttelepen, ez azt jelenti, hogy tavasszal valószínûleg még
többet kell majd utazniuk a
Szentesi Junior FC labdarúgóinak.
hv

Teremfoci

szám alatti klubhelyiségben
szerdánként 15 és 17 óra között, a nevezési díj befizetésével.
Igazolt játékos megyei I.
osztályig bezárólag vehet
részt a tornán, csapatonként
max. 2 fõ. Telefonon nevezést nem fogadnak el! Sorsolás november 6-án 17 órakor
lesz a klub irodájában. Információ kérhetõ a sportcsarnokban vagy Léhi Gábortól
(30/468-87-69).

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub ez évben is megrendezi a „Szeretetakció a
szegények karácsonyáért”
gyûjtõmozgalom jegyében a
már hagyományos teremlabdarúgó tornáját november
17-én, vasárnap 9 órakor a
sportcsarnokban.
Nevezni lehet november 6án 17 óráig a Kiss B. u. 3.

Teke
A Szentesi TE vasárnap
szolnoki pályán fogadta a Tatabánya SC nõi csapatát, a
szentesiek 5-3-as vereséget
szenvedtek. Pontszerzõk:
Seresné Lászlófi Mária, Dóczi
Erzsébet, Molnár Jánosné.
Az ifjúsági versenyzõk
957–978 ütött fát, pontszerzõ
Jankovics Gréta 474, a plusz
21 fáért járó kettõ ponttal
1–3-as vereséget szenvedtek.
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Gyõzelem a
Szeged ellen
A vártnál szorosabb mérkõzésen nyert Szegeden a
Hungerit-Szentesi VK nõi
vízilabdacsapata. A mieink
8-7-re gyõzték le megyei riválisukat, folytatás szombaton a fõvárosban, a Dunaújvárossal döntetlent játszó
BVSC ellen.
– Nem játszottunk jól, támadásban rengeteget bizonytalankodtunk- mondta
Tóth László az egy gólos gyõzelmet követõen. – A hét kapott gól még belefér, de rettenetesen kevés gólt lõttünk.
Bátortalanok voltunk, hogy
miért, azt magam sem tudom. Vannak jól lövõ játékosaink, de valamiért ezúttal
nem úgy sikerült a támadójáték, ahogy én szerettem
volna. Nyolc emberelõnybõl
egyet sem sikerült értékesítenünk, ekkor már kapkodtunk is, görcsössé váltunk,
ezen mindenképpen változtatnunk kell a következõ
mérkõzésre. Pozitív viszont,
hogy egy végig szoros mérkõzésen tudtunk nyerni,
ezért bízom benne, hogy tartást ad majd a csapatnak az
elõttünk álló feladatokhoz,
de csak akkor, ha tanulunk
belõle.
A Hungerit a fõvárosban
készült az elmúlt héten,
ugyanis az építkezések miatt
leeresztették a 33-as medence vizét, világítás nincs, így a
különbözõ korosztályos csapatok bizony helyhiánnyal
küszködnek. Ezen a héten
viszont kevesebb csapat lesz
lent az uszodában, mert a
klub néhány korosztályos
együttese elutazott edzõtáborozni, így a felnõtt höl-

gyek is tudnak majd edzeni,
mégpedig az 50 méteres medencében. A következõ ellenfél az a BVSC lesz, amely a
lényegesen erõsebb játékoskerettel rendelkezõ Dunaújvárostól szerzett pontot. –
Itthon kellett volna játszanunk, de az építkezés miatt
felcseréltük a pályaválasztó
jogot, mert nem szerettünk
volna Hódmezõvásárhelyen
játszani, ugyanis szeretnénk
hazai medencében fogadni
ellenfeleinket - mondta Tóth
László. – Mindenképpen komoly fegyvertény lenne
nyerni ellenük, különösen a
mostani pontszerzésük tükrében. Ezt követõen következnek a Magyar Kupa csoportmérkõzései, remélem azt
az akadályt is sikeresen
vesszük.
A Magyar Kupa szegedi
csoportkörében a mienk a
házigazdákkal, az Újpesttel
és a Kaposvárral mérkõznek
meg október 26-án és 27-én a
továbbjutást jelentõ elsõ két
hely valamelyikéért.
HV
SZEGEDI VÍZMÛ TAYLOR&NASH – HUNGERIT-SZENTESI VK 7-8 (12, 2-1, 1-2, 3-3)
Nõi vízilabda OB I, 2. forduló, Szeged
Hungerit-Szentesi VK:
GUNDL – Gyõri 1, Hevesi
1, VAN DER SLOOT 3, Kádár, Kövér-Kiss 1, GÉMES
2. Csere: Peggy Etiebet,
Elbert, Rácz. Vezetõedzõ:
Tóth László.
Gól – emberelõnybõl:
4/8, ill. 0/8.
Gól – ötméteresbõl: 2/2,
ill. 3/4.

Tévés meccs a
Honvéd-Szentes
Az atlétikai szövetség az
elmúlt hét végén rendezte
meg a junior atléták országos csapatbajnokságát Mátyásföldön. A szentesi atléták nõi diszkoszvetésben és
súlylökésben indultak öt
fõs csapatukkal.
A Nánai Lilla, Kocsis Alexandra, Csordás Cintia, Papp
Anita, Albert Violetta összetételû diszkoszvetõ csapat
nagy harcban szerezte meg a
dobogó harmadik fokát a
szombathelyi második csapat elõtt, 27 centiméterrel elmaradva az ezüstérmes
Nyíregyháza mögött. Súly-

lökésben a lányok ötödik helyezettek lettek.
Az atléták országos bajnoki címet ketten szereztek: Seres András és Papp Anita.
Bajnoki bronzérembõl is kettõt sikerült begyûjteni. Gerelyhajításban az utóbbi idõben remek eredményt felmutató Nánai Lilla (44,12 méter)
eredményével a ranglista
második helyére került, és
meghívót kapott a szakmai
vezetéstõl az utánpótlás válogatott keretbe. A jövõ évben két szentesi atléta szerepelhet a nemzetközi versenyeken.

Pénteken, a DigiSport csatorna által közvetített televíziós
mérkõzésen mutathatja meg tudását az országnak a ValdorSzentesi VK férfi vízilabda-csapata. Az összecsapás 19 órakor kezdõdik a Kõér utcában.
Vízfelület hiánytól szenvednek a szentesi vízilabda-csapatok. A felnõtt együttesek és a korosztályos gárdák kénytelenek más városokban edzeni, mert azzal, hogy nincs víz a
33-as medencében, lehetetlenné vált a megszokott beosztások
elkészítése, nincs hely mindenki számára ezekben a napokban az 50 méteres medencében. A Valdor – Szentes férfi gárdája például hétfõtõl csütörtökig Kikindán edzõtáborozott.
Matajsz Márktól, a gárda másodedzõjétõl megtudtuk, hogy
háromszor játszottak mérkõzést a helyi csapat ellen, de emellett folyamatosan edzettek a srácok, készülnek a Honvéd elleni, pénteki mérkõzésre. – A televíziós közvetítés miatt egy
nappal hamarabb játszunk a Honvéddel, majd további négy
idegenbeli fellépés vár ránk – mondta Matajsz. – Utazunk
kedden a Szolnokhoz, majd a Szeged, az OSC és a KSI következik. Bízom benne, hogy bár nem mi vagyunk az esélyesek,
a tévés meccs hangulata feldobja majd a srácokat, és tisztességesen lehozzák a mérkõzést.
hv

Gyõzelem Nagymágocson
Fontos három pontot gyûjtött be a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztályú labdarúgócsapata.
A tabella utolsó helyén álló Nagymágocs
otthonába látogatott a Kinizsi, mondhatni létfontosságú pontokért. A gól nélküli elsõ játékrészt követõen szentesi góllal kezdõdött a második játékrész, szögletet követõen a hazaiak
egyik játékosa a saját kapujába csúsztatott. A
65. percben egyenlítettek a hazaiak, ám a mérkõzés hajrájában Orovecz Sándor eldöntötte a
mérkõzést a Szentes javára. – Számos edzõmérkõzést játszottunk egymás ellen a felkészülés során, így elmondható, hogy jól ismeri

egymást a két gárda, de azért egy bajnoki öszszecsapás mindig más, mint egy edzõmeccs –
mondta Bozóki Zoltán vezetõedzõ a lefújást követõen. – Ezúttal harcosabbak is voltunk, mint
az elmúlt hetekben, a védelem is stabilabban
állt a lábán és nem tagadom, szerencsénk is
volt bizonyos helyzetekben, de a gyõzelemhez
néha ez is kell.
Az ifjúsági együttes is gyõztesen hagyta el a
pályát, a fiatalok 5-1-re nyertek a Nagymágocs
otthonában. Szombaton a 9. helyen álló Algyõ
ellen mérkõzik a 11. pozícióban tanyázó Kinizsi, a találkozó 14 óra 30 perckor kezdõdik a
Pusztai László Sporttelepen.
hv

SZENTESI ÉLET
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Samu László húsz éves aktív labdarúgó-játékvezetõi
pályafutás végéhez érkezett.
Elérte a futtball-bíróknak
megszabott felsõ korhatárt,
de asszisztensként továbbra
is ott van a zöld gyepen.
Mint elárulta, az apósának
köszönheti, hogy labdarúgójátékvezetõ lett.
– Nagyon sok meccsen
voltunk együtt apósommal,
sok kritika érte részünkrõl a
játékvezetést. Azt mondta
nekem, könnyû innen kintrõl véleményt alkotni, meg
lehet mutatni belülrõl is.
Ezek után nagy titokban levizsgáztam 1989-ben, s az elsõ fellépésem egy edzõmérkõzés volt Szentesen, amit
úgy beszéltünk meg Feri bátyámmal, hogy kimegyünk
megnézni. Húsz percig nem
vette észre, hogy ki vezeti a
mérkõzést, csak engem szapult, hogy hol vagyok. Nem
foglalkozott a játékvezetéssel, mert nem arra kellett figyelnie – hát így kezdõdött a
történet – mesélte Samu
László. – Utánpótlás szinten
ûztem ezt a sportágat a
Szentesi Kinizsiben és a Vízmûben, de nagy tálentum
nem lett belõlem, nem erõltettem az aktív labdarúgást.
– Játékosként milyen viszonyban volt a bírókkal?
– Nem voltam se jóban, se
rosszban velük, számomra a
pálya tartozékai voltak. Sose
voltam kiállítva, sárga lapot
is csak egy-két esetben kaptam.

Nem bánta meg, hogy focibíró lett
– Játékvezetõként az elsõ
meccs után hogyan folytatódott a pályafutása?
– A „bemelegítõ” mérkõzésem egy edzõmérkõzés
volt, az NB III-as Szentesi
Vízmû és a Gyomaendrõd
vitézkedtek, de nem volt különösebb negatív visszhangja. Ott volt a szentesi játékvezetõi csapat vezetõje, Balogh Sándor, aki úgy nyugtázta: „Van benned fantázia,
érdemes veled foglalkozni.”
Az elsõ éles bajnoki mérkõzésem (Hódmezõvásárhelyi
Fõiskola-Csengele) szintén
„elment”, rögtön másnap viszont igazán éles helyzet következett: kettes számú aszszisztens voltam egy megyei
I. osztályú meccsen, ahol
Makón a Sándorfalva vendégszerepelt. Izgalmas volt,
hogy egybõl rám bízták ezt a
lehetõséget. Nem nagyon
aludtam elõtte, végig aggódtam az éjszakát, de aztán
megoldottam a mérkõzést a
kezdõk kisebb hibáival.
– Bizonyára ki lehet emelni a legemlékezetesebb találkozókat ebbõl a több mint
két évtizedbõl.
– Pozitív emlékek között
említhetem, amikor rám bíztak olyan feladatokat, hogy
feljutó csapatok rangadóit
vezessem. Részt vettem
olyan NB I-es tartalékmérkõzésen, mint a Stadler- Dunaferr, Békéscsaba-Zalaeger-

szeg vagy az UTE-Vasas.
Szegeden nemzetközi tornán
is vezettem mérkõzést. Volt
negatív elõjelû meccsem is,
amit elég nehéz volt számomra levezetni egy olyan
esemény után, ahol fordított
ítéletet hoztunk. Nem kellett
lefújni a meccset, igaz, volt
sok sárga lap, piros lapokkal
színezve ezen az ominózus
Örkény-Kiskunfélegyháza
találkozón, melyen a vendégcsapat gyõzött. A rendezõknek köszönhetjük, hogy
egészben el tudtunk jönni.
Akkor fogalmazódott meg
bennem egyfajta szállóigeként: „Ne csak láss, nézz is!”

Hiszen azért van a játékvezetõi csapat, hogy megfelelõ
döntések szülessenek.
– 2005-ben a megye játékvezetõjének választották.
– Ennek nagyon örülök, a
játékvezetõ kollégák szavazták meg. Eredményeként a
Pusztai László Sporttelep
avatóján hab volt a tortán,
hogy felkértek a mérkõzés
levezetésére. A Szentesi TE
és a Szentesi Kinizsi a Ferencvárost fogadta, elõbbinek az elsõ két félidõben 0:0
volt az eredménye a Fradival, majd a 3. félidõt a Kinizsi játszott velük, végül gyõzött a Ferencváros 1:0-ra,

Honismereti túra Börze és táncház
Az Árpád Szabadidõs
Sportklub honismereti túrát
szervez november 10-én Budapestre. A túra programja:
látogatás az Országházban,
séta a Budai Várban, Mátyás-templom, Halászbástya,
Nemzeti Galéria, valamint a
várban található mûemlékek
megtekintése. A Nemzeti
Pantheon felkeresése, kegyeleti látogatás a megyei szer-

H O L- M I ?
Október 18-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével. A zenegépek története.
Idõszaki kiállítás: Két keréken –
Mozaikok a szentesi kerékpározás történetébõl. Nyitva keddpéntek 9-15, szombaton 10-16
óráig.
Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahosemlékszoba. Régészeti látványtár. Szalva-emlékszoba. Nyitva
kedd-péntek 9-13, szombat 1317 óráig.
Városi könyvtár
Örömteli alkotások címmel K.
Szabóné Licsicsányi Rózsa festményeibõl nyílt kiállítás látogatható október 24-ig.
Tokácsli Galéria
Szamosközi Antal szentesi festõmûvész kiállítása megtekinthetõ
november 2-ig.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
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vezet itt nyugvó nagyjainak
sírjainál.
Utazás autóbusszal. Jelentkezni lehet legkésõbb október 30-ig, szerdánként 15 és
17 óra között a klub Kiss B.
u. 3. szám alatti helyiségében. A részvételi díjat a jelentkezõk száma határozza
meg. Részletes felvilágosítás:
Léhi Gábor 30/468-87-69,
Ignácz János 20/378-38-40.

A mûvelõdési központ
díszmadártenyésztõ szakköre madárbörzét rendez október 20-án, vasárnap 7-11 óráig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. (Árusítás
csak számla ellenében!)
Kézmûves foglalkozással
várják a gyerekeket október
22-én, kedden fél 5-kor a
Mûvelõdési és Ifjúsági Házban. Bõvebb információ kér-

hetõ a helyszínen és a 314211-es számon.
Október 28-án, hétfõn
18–20 óráig táncházba várják
az érdeklõdõket az ifjúsági
házban. Ezen az estén Délalföldi táncokat tanulhatnak
a vállalkozó kedvûek a szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõjétõl, Magyar Imrétõl.

A XIX. Alföldi Fotószalon zsûrizett anyagából nyílik kiállítás október 23-án, szerdán 15 órakor.
A fotókat november 30-ig láthatja
a közönség.
Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.
Galéria Kávéház és Étterem
Tuskáné Koncz Éva debreceni
fotós „Ismerõseim tablója” címû
fotókiállítása november 4-ig látogatható a kávéház nyitvatartási
idejében.
Õze Lajos Filmszínház
Október 17-21.
17.30 óra Szabadság, Szerelem – magyar filmdráma,
20 óra Vizsga két személyre –
amerikai vígjáték.
Október 24-28.
17.30 óra Tad Jones csudálatos kalandjai – spanyol animációs film,
20 óra Hogyan nevezzelek? –
francia-belga vígjáték.

Pótfûtés

– Most mi a baj? – dühöng a sebész.
– Vajon tudja-e a kacsa, hogy õ kacsa? – töpreng a pszichiáter.
Ekkor újabb kacsa emelkedik a magasba. A sebész kikapja a puskát a
pszichiáter kezébõl, és kapásból lelövi a madarat.
– Biztos vagy benne, hogy kacsa
volt? – kérdezi a belgyógyász és a
pszichiáter.
– Majd a boncolásnál kiderül!

A székely és a fia mennek haza a
szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint
mennek tovább megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros.
Odaszól a fiú az apjának:
– Te apa! Nem kéne beljebb húzni a
kaszát?
Válóper során kérdezi a bíró a házaspár gyerekétõl:
– Szeretnél apáddal élni?
– Nem szeretnék, mert mindig megvert.
– Akkor inkább anyádnál maradsz?
– Nem, õ is sokszor megvert.
– Akkor hol szeretnél lakni?
– A magyar fociválogatottnál. Õk sosem vernek meg senkit.
A sebész, a pszichiáter és a belgyógyász kacsavadászatra megy. Egyszer csak egy kacsa repül el felettük,
mire a belgyógyász felemeli a puskáját, de nem tüzel.
– Miért nem lõttél? – csodálkozik a
sebész.
– Biztos vagy benne, hogy kacsa
volt? – kérdez vissza a belgyógyász.
– Másféle madár is lehetett.
Megint elhúz felettük egy kacsa. A
pszichiáter megcélozza, de õ sem lõ.

A királyfi vágtat lován, egyszer csak
meglát egy szépséges királykisaszszonyt, ahogy egy vár erkélyén áll.
Rögtön feltámad benne az érzelem, s
felmegy hozzá.
– Szépséges királylány, egyetlen vágyam van csak: légy az enyém!
– Jaj, jaj, királyfi, tudod az én uram a
hétfejû sárkány, ha itt talál, porrá zúz
téged!
– Semmi baj, királylány. Odaállítottam a lovamat az ablak alá, ha jön a
sárkány, csak kiugrom az ablakon,
és elvágtatok.
Hát, mennek a dolgok, ahogy kell,
egyszer csak csöngetnek. A királyfi
azonnal kiveti magát az ablakon. Királylány:
– Ki az?
– Jó napot kívánok, a ló vagyok,
csak szólni jöttem, hogy eleredt az
esõ, és beálltam az eresz alá.

szép számú közönség elõtt,
én pedig megtisztelve éreztem magam, hogy az ország
mégiscsak legnépszerûbb
együttesének mérkõzésén
vezethettem. Eddig az évig,
összesen 11 éven át voltam
tagja a Csongrád megyei játékvezetõi bizottságnak. Ezalatt aktívan tudtam segíteni
a szentesi és régióban tevékenykedõ kollégák játéklehetõségét. Amikor én kezdtem, 11-en voltunk, jelenleg
29 szentesi és környékbeli
van a csapatban.
– Szeptember közepén elbúcsúzott a játékvezetéstõl.
– A minõsített játékvezetõi

korhatár 45 év, a megyeiben
47 volt, de levitték 45-re, s
beleestem én is ebbe a korosztályba néhány kollégámmal. Nem azért hagyjuk abba, mert nem tudtuk a tesztet teljesíteni (jelenleg a fizikai teszt keretében 150 méter
közepes iramú futásra, majd
50 méter sétára az én korosztályomban 40-40 másodperc
van, mindezt négyezer méteren át), hanem, mert sajnos,
elértük az MLSZ által megszabott korhatárt. Szép keretben sikerült lezárni a pályafutást, mert az elsõ megye I-es mérkõzésem a
Csanádpalota-Kistelek találkozó volt, húsz év elteltével
búcsúmeccsnek - ezúttal fordítva - a Kistelek-Csanádpalota meccset kértem, ami jól
sikerült.
– Maradt azért kapcsolat
a focival?
– Persze, ugyanis a bizottság állásfoglalása az volt,
hogy akik aktív centrum játékvezetõk voltak, de már
kicsúsztak a korhatárból,
kapjanak még lehetõséget,
ha teljesítik a tesztet, minõsített asszisztensek lehetnek,
vagy maradhatnak. Most
asszisztensként többet vagyok a pályán, mint eddig.
Sok élmény ért, nem bántam
meg, hogy játékvezetõ lettem.
D. J.

Október 19-25.

HOROSZKÓP
Kos
Elõfordulhat a környezetében élõk közül valakivel
vagy egy közeli hozzátartozóval,
hogy olyan helyzetbe kerül, amiben
szüksége lesz az ön segítségére.
Olyan találkozás van kilátásban egy
rég látott személlyel, akivel a késõbbiekre nézve mindkettõjüknek elõnye
származik.
Bika
Csak olyan ügyeknek engedhet zöld utat, melyek
minimális kockázatokkal járnak. A
kiadásai ebben az idõszakban megnövekedhetnek. Szerencsére egy kis
plusz bevételre is számíthat.
Ikrek
Egy nagyobb méretû átalakítást tervez, ami több
életterületét is érinti. Még nincs itt az
idõ a kivitelezéshez. Addig is még
talál finomítani valót az elképzelésein, amíg alkalmassá válik az idõ a
cselekvésre.
Rák
A családtagjaival való
kapcsolata jó. Több esetben is tapasztalhatja az osztatlan figyelmüket a környezetében élõk részérõl. Akárhogy is látja, még nincs
ok az érzelmi életén változtatni.
Oroszlán
Egy folyamatban levõ
ügye, amin az utóbbi idõben dolgozott, kiemelkedõ sikert
hoz. Az új ötleteiben való együttmûködéseknél érdemes elõvigyázatosnak lenni, mivel az együttmûködõ
partnerek nem mindegyike a legtisztességesebb.
Szûz
A teendõi során fokozott
figyelmemmel kell lennie,
mert könnyedén elõfordulhat, hogy
hibát véthet. Óvakodjon családi vitáknál a kritika kinyilvánításával,
mert a nézeteltérések komoly feszültségeket válthatnak ki.

Mérleg
Kerülnie kell a konfrontálódásokat. Így elkerülheti,
hogy megsebezzen valakit lelkileg,
vagy épp önmagát hasonlónak kitegye. Éleslátásának és gyors észjárásának köszönhetõen több
elõnyt szerezhet.
Skorpió
Olyan szellemi tevékenységbe kezd, amely nagy
döntésekre késztetheti önt, viszont
rövid idõn belül igazolódnak elképzelései, és kiemelkedõ eredményeknek örvendhet.
Nyilas
Amennyiben lehetséges,
próbáljon kétszer is mérlegelni mielõtt döntéseit meghozza.
Most olyan idõszakban van, amikor is az emberi tényezõk kerülnek
elõtérbe a hétköznapokban.
Bak
Amennyiben a türelmérõl
tanúbizonyságot tud adni, határtalan elõnyökre tehet szert.
Olyan ismeretségeket köthet, melyek a késõbbiekre nézve kamatozódnak üzleti téren.
Vízöntõ
Mostanság az otthonára
szeretne fordítani nagyobb összeget. Tízszer fontolja
meg az anyagiakat érintõ döntéseit, mielõtt mélyen a pénztárcába
nyúlna. Egy családi összejövetel
nagy örömet tartogat önnek.
Halak
Egy közeli hozzátartozója
igen nagy sikereivel örvendezteti meg önt. Amennyire
csak lehet, kerülje a törvény határait feszegetõ ügyleteket, mert veszélyes lehet. Valószínû, hogy egy
új csábító lehetõséget kínálnak fel
önnek.

Sörösüveggel ütött
Október 8-án, este 10 óra
körül értek tetten a járõrök
három helybéli fiatalembert,
akik éppen egy kerékpárt
igyekeztek eltulajdonítani.
Késõbbi kihallgatásuk során
kiderült, hogy már korábban
is loptak kerékpárokat, kettõ
elõ is került ezek közül – tájékoztatták lapunkat a Szentesi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán.
Egy nyitott, parkoló gépkocsiból loptak el egy táskát,
október 7-én, a kora délutáni
órákban Ótompaháton. A
tolvaj által okozott lopási kár
elérte a 240 ezer forintot.
Október 9-én történt, hogy
a kora délutáni órákban az
egyik szentesi üzlet elõtt fe-

lejtette kerékpárja kosarában
az övtáskáját egy férfi, és mire észbekapott, addigra a
táska már eltûnt, benne telefonnal, okiratokkal.
Október 13-án, éjfél után
nem sokkal alakult ki verekedés az egyik helyi szórakozóhely elõtt, amikor úgy
megütöttek egy fiatalembert, hogy annak eltört az
orra. A „bulinak” ezzzel
még nem volt vége, két órával késõbb ugyanitt történt,
hogy a szórakozóhelyen –
szóváltást követõen – egy
férfi sörösüveggel fejbeütött
egy másikat, majd az utcára
rángatta és ott tovább
bántalmazta. A rendõrség
mindkét esetben súlyos testi

sértés miatt indított vizsgálatot.
Halálos kimenetelû baleset
történt hétfõn Szentesen a 45
– ös fõút átvezetõ szakaszán,
a Vásárhelyi út és az Ipartelepi út keresztezõdésében.
Egy segédmotor-kerékpáros
haladt a Vásárhelyi úton
Hódmezõvásárhely felõl
Szentes felé. Amikor az Ipartelepi úthoz ért, kikanyarodott elé egy teherautó és öszszeütköztek. A motoros férfi
olyan súlyosan megsérült,
hogy már nem tudták megmenteni az életét. A baleset
körülményeit szakértõ bevonásával a Szentesi Rendõrkapitányság vizsgálja.
hv

Maraton és tájfutó eredmények

Mészáros Csaba (jobbra) is
sikeresen célba ért.
Soha még ennyien nem neveztek hazai szabadidõsport
rendezvényre, mint a 28.
SPAR Budapest Maraton
Fesztiválra. Szentesrõl 9 fõ teljesítette a 42 kilométeres távot
a Duna-parton, szép idõben,
gyorsan melegedõ levegõben.
A Honvéd Rákóczi SE 7 fõvel
nevezett, közülük Durucz István 3 óra 19 perces idejével kiemelkedõen jó eredményt ért
el, 3 perccel maga mögé uta-

A motoros életét már nem tudták megmenteni.

(Fotó: MTI)

Október 23.
Az 1956-os forradalom 57. évfordulójának ünnepi megemlékezésére várja az érdeklõdõket a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
Szentesi Szervezete október 22én, kedden 17 órára hálaadó
szentmise a Szent Anna-templomban Kiss-Rigó László püspök
közremûködésével. Mindszenty
József hercegprímás szobrának
koszorúzására 17.30 órakor kezdõdik a templomkertben, amit fáklyás vonulás követ a Református
Nagytemplom melletti kopjafához.
A 18 órakor kezdõdõ ünnepélyes
megemlékezés szónoka Kerényi
Imre kiváló és érdemes-mûvész.
A XIX. Alföldi Fotószalont nyitja
meg Szirbik Imre polgármester
október 23-án, szerdán 15 órakor
nyílik a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban. A mûvelõdési központ és
a fotókör hagyományos fotókiállításán 41 szerzõ 60 fotográfiája
látható.
id. Szabics Ferenc fafaragó emlékszobájának megtekintésére invitálja az érdeklõdõket a Koszta
József Klub október 23-án 15 órakor a dr. Udvardi László 17. szám
alá.

sítva azt a Horváth Csabát is,
aki az idén ért már el jobb
eredményt.
A szentesi maratonisták:
Õze László, Csendes Zoltán,
Vakhal György, Csala Dávid,
Mészáros Csaba, Héjjáné Koncz
Zsuzsa, Kajtár István és Csala
György.
Összehasonlításként,
a
maraton gyõztese 2 óra 23
perc alatt ért célba.
Az elmúlt hétvégén rendez-

ték meg a tájfutó csapatbajnokságot és az Egyesületi Váltó OB-t Tázlár térségében. A
csapatbajnokságban a Lõrincz
Gáborral felálló, több mint 230
év összéletkorú három fõs
csapat a 4. helyet szerezte
meg, míg másnap a négy fõs
váltóversenyen a 7. helyen végeztek. Lõrincz Gábor ezen a
hétvégén a normáltávú tájfutó
OB-n indul egyéni kategóriában Salgótarján térségében.

Az álmokról

Filmklub: Ébredések

Október 21-én, hétfõn 18 órakor a gondolkodók klubjának tagjai tartanak összejövetelt „Mit
mondanak az álmok II.” címmel.
Az est szakértõ vendége Csizmadia Ágnes. A klubot vezeti Papp
Erzsébet ny. gimn. tanárnõ.

A városi könyvtárban mûködõ filmklubban október 22-én, kedden 18
órakor az Ébredések címû amerikai filmdrámát vetítik. Ajánló a filmbõl:
A visszahúzódó, inkább kutatóorvosnak, mint gyakorló pszichiáternek
való Dr. Malcolm Sayer a Baibridge-i Kórház ideggyógyászatára kerül. A
lelkes orvos egy olyan új gyógyszert fedez fel, amellyel a betegeket
vissza lehet hozni õket az életbe. Csodálatos ébredésnek lehetünk tanúi.

Apró

A Szentesi Élet szerkesztõsége

ÚJSÁGÍRÓI ÁLLÁST

Csatlakozási lehetõséget kínálunk
utolsó távoktatásos csoportjainkba:
Aranykalászos gazda, Mezõgazdasági
technikus, Gyógynövénytermesztõ,
Méhész, Lovastúr a-vezetõ, Rendszer gazda, Szociális gondozó és ápoló,
Ápoló, Panziós falusi vendéglátó.
Hívjon most, hogy beleférjen: 0670/424-2330, www.matrixoktatas.hu

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü október 21—25.
A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ:

Lebbencsleves és
hagymakrémleves
A menü: Töltött káposzta
B menü: Csirkepörkölt, nokedli,
saláta
Kedd:
Tojásos leves és vegyes
zöldségleves
A menü: Borsos tokány, tészta,
saláta
B menü: Ünnepi kacsamell,
burgonyapürés, párolt
káposzta
Szerda:
Menü nincs! Az étterem
nyitva tart!
Csütörtök: Lencseleves és
gyümölcsleves
A menü: Házi cordon blue,
zöldborsófõzelék
B menü: Csirkefalatok
sajtmártásban,
petrezselymes rizs
Péntek:
Gölödinleves és
zöldborsóleves vajas
galuskával
A menü: Sertéspörkölt, köményes
burgonya
B menü: Rántott zöldségek
kukoricás rizzsel v. csõben
sült sajtos spagetti

www.galeriakavehaz.hu

(X)

Égisz 90
Temetkezési Kft.
Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc
Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 317-152

hirdet.
Felsõfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkezõ jelöltek jelentkezését várjuk
október 25-ig.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és motivációs
levéllel lehet a szentesielet@gmail.com címen.
Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: Október 21-november 4-ig Dr. Bugyi István
Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) minden nap (hétvégén és ünnepnapokon
is!) 8-20 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) október 1920-án Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07.

Családi események
Született: Keller Ferenc és Berényi Barbarának (Dr. Uhlár I.
u. 17.) Lili, Majoros Gábor és Piti Évának (Kossuth L. u. u.
23/1.) Linett nevû gyermeke.
Elhunyt: Tóth Imre (Deák F. u. 8.), Szépe Istvánné
Félegyházi-Török Franciska (Kováts K. u. 3.), Regõczi Ferenc
Imréné Szõke Mária (Soós u. 32.), Bajkai István (Bacsó B. u.
9.), Szarvas Imre (Lõrincz u. 13.), Kóczán István (Kisér u. 11.).
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